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TUJUAN 

Menjelaskan proses pengurusan permohonan ujian susulan. 

RUANG LINGKUP 

Penyajian Informasi tentang tata cara, ketentuan serta syarat-syarat pengajuan permohonan 

ujian susulan. 

DEFINISI 

Ujian susulan adalah ujian yang diadakan setelah pelaksanaan ujian reguler yang disetujui 

AUK karena alasan khusus yaitu: 

1) Sakit dirawat di rumah sakit; 

2) Kemalangan keluarga (Orangtua atau keluarga kandung meninggal dunia); 

3) Menunaikan ibadah haji atau ibadah lainnya; 

4) Alasan kedinasan. 

PENANGGUNGJAWAB 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sistem Informasi Akademik. 

PROSEDUR 

1. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk ujian susulan ke program studi melalui 

sekretariat panitia ujian tengah semester/ akhir semester selama ujian tengah/ akhir 

semester berlangsung; 

2. Mahasiswa membawa dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan, yaitu: 

a) Bagi mahasiswa yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit: 

1) Surat permohonan ujian susulan (dari orangtua atau wali); 

 

 

Sekolah Tinggi Islam Al-

Mukmin (STIM) 

Surakarta 

Nomor  SOP  

Tanggal  

Pembuatan 

16 September 2018 

Tanggal  Revisi  

Tanggal  Efektif  

Ngruki,  Cemani, Grokol 
Sukoharkjo 

Disahkan  Oleh Ketua STIM 
 
 
 
Sutino, M.Pd.I. 
 

SOP LAYANAN UJIAN SUSULAN  



S.O.P. Ujian Susulan  2 
 

2) Surat keterangan Dokter; 

3) Surat keterangan rawat dari rumah sakit; 

4) 1 lembar fotocopy bukti pembayaran rumah sakit; 

5) 1 lembar fotocopy KTM dan KRS. 

b) Bagi Mahasiswa yang orangtua  atau saudara sekandung meninggal dunia: 

1) Surat permohonan ujian susulan (dari orangtua atau wali); 

2) Surat keterangan kematian dari Lurah/ Kepala Desa/ RW/ RT/ Rumah Sakit; 

3) 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga; 

4) 1 lembar fotocopy KTM dan KRS. 

c) Bagi Mahasiswa yang menunaikan ibadah haji atau kegiatan keagamaan lainnya: 

1) Surat permohonan ujian susulan (dari orangtua atau wali); 

2) Surat keterangan dari Kementrian Agama  (instansi keagamaan); 

3) 1 lembar fotocopy pembayaran ONH untuk yang menunaikan ibadah haji; 

4) 1 lembar fotocopy KTM dan KRS. 

d) Bagi mahasiswa yang mendapat tugas kedinasan: 

1) Surat keterangan dari dinas yang bersangkutan; 

2) Melihat pengumuman nama-nama mahasiswa yang permohonannya disetujui 

melalui loket Prodi pada tanggal yang telah ditentukan; 

3) Mengambil surat keterangan ujian susulan bagi mahasiswa yang namanya 

tercantum pada pengumuman tersebut di loket Prodi; 

4) Mengikuti ujian sesuai jadual yang telah ditentukan Prodi dan/ atau tidak hadir 

pada saat ujian susulan berlangsung maka permohonannya dianggap batal. 

REFERENSI 

Prosedur pengajuan permohonan dan pelaksanaan ujian susulan mengacu pada peraturan 

AUK tentang pelaksanaan ujian susulan. 


