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A. Tujuan



a. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk dapat menempuh ujian Komprehensif. 
b. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian Komprehensif 

B. Luas Lingkup

a. Persyaratan mengikuti ujian Komprehensif 
b. Penguji ujian Komprehensif 
c. Tata cara pelaksanaan ujian Komprehensif 

C. Definisi

Ujian  Komprehensif  adalah  suatu  bentuk  ujian  secara  lisan  oleh  tim
penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana (S1)
untuk  menguji  kompetensinya  yang  meliputi  kompetensi  keislaman,
kompetensi  bahasan  dan  kompetensi  spesifik  sesuai  dengan
jurusan/prodi yang diambil. 

D. Uraian Prosedur

A. Persiapan 
 Mensosialisasikan persyaratan ujian Komprehensif pada mahasiswa dengan menempel

brosur di papan pengumuman akademik 
 Panitia ujian Komprehensif menyiapkan lembar formulir yang diperlukan 

 Mahasiswa  yang  telah  memenuhi  syarat  mendaftar  untuk  mengikuti  ujian
Komprehensif  ke  Jurusan/Program Studi  dengan  melengkapi  persyaratan  dokumen
yang ditentukan. 

 Panitia  ujian  Komprehensif  menyiapkan  dan  mensosialisasikan  jadwal  tutorial
pembekalan bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian kompre. 

 Tim dari jurusan/prodi (Ketua, sekretaris atau ketua Lab) atau dosen yang ditunjuk
oleh jurusan memberikan pembekalan secara tutorial kepada mahasiswa yang akan
mengikuti ujian komprehensif. 

 Panitia pendaftaran ujian Komprehensif menyiapkan jadwal pelaksanaan ujian. 

 Panitia ujian Komprehensif menyiapkan undangan untuk penguji. 

 Panitia  menyerahkan  undangan  ujian  untuk  penguji  kepada  mahasiswa  yang  akan
ujian  untuk  kemudian  mahasiswa  ybs  menyerahkan  undangan  serta  naskah  ujian
kompre paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan. 

 Panitia ujian memastikan pada masing-masing dosen penguji akan datang pada saat
ujian. 

 Panitia ujian Komprehensif menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian.

B. Pelaksanaan 
 Dosen penguji siap di tempat paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai. 

 Panitia menyerahkan form berita acara kepada pimpian sidang 

 Ujian dilaksanakan 

 Panitia mengumpulkan form yang telah diisi tim sidang setelah ujian dilaksanakan. 

C. Pengumuman Hasil Ujian
 Tim sidang bermusyawarah untuk menentukan nilai dan kelulusan 
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 Pimpinan sidang mengumumkan hasil  ujian Komprehensif  pada mahasiswa peserta
ujian. 

D. Evaluasi 
 Jika mahasiswa peserta Komprehensif dinyatakan lulus, maka dia berhak mendaftar

ujian Skrispsi. 
 pabila dinyatakan tidak lulus, maka dia wajib mengikuti ujian ulang dengan mendaftar

ulang  kepada  panitia  tanpa  harus  melengkapi  persyaratan  yang  sudah  pernah
dilengkapi ketika pertama kali mendaftar. 

E. Pengguna

Pengguna SOP ini adalah: 
a. Ketua, Sekretaris, dan Ketua Lab. jurusan/Program Studi
b. Jabatan Fungsional Umum (JFU) 
c. Dosen 
d. Mahasiswa

F. Referensi

Buku Paduan Akademik Universitas Mathla’ul Anwar Banten
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