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KETENTUAN UTS ANAPERANCIS (ONLINE)
KETENTUAN UMUM
1. Ujian dilaksanakan secara online dan dikerjakan secara mandiri pada hari Jumat, 6 November
2020 pukul 13.00 – 15.00 WIB (120 menit).
2.

Mahasiswa diharapkan sudah siap 15 menit sebelum ujian dimulai. Dalam rentang waktu
tersebut, lakukan persiapan ujian sebagai berikut:
a. Menyiapkan device untuk mengakses dan mengerjakan soal (disarankan menggunakan
PC/laptop).
b. Menyiapkan alat tulis dan kertas HVS polos atau Folio bergaris untuk menjawab soal esai.
c. Mengetes koneksi ke SCeLe.

3.

Soal ujian mencakup materi Topik 1 (Intro) – Topik 5 (Structural Modelling).

4.

Soal ujian terdiri atas dua bagian. Ketentuan dan timeline UTS adalah sebagai berikut:
a. Pukul 13.00 – 13.45 (45 menit): UTS Bagian 1 dengan tipe soal Pilihan Ganda (PG) dan
True/False (T/F).
b. Pukul 13.45 – 15.00 (75 menit): UTS Bagian 2 dengan tipe soal Esai berupa Studi Kasus.

5.

Ujian bersifat open book.

6.

Pengerjaan UTS dilakukan secara individual, tanpa bantuan siapapun.

SKENARIO UTAMA UTS ONLINE ANAPERANCIS: via SCeLE
1. Skenario utama (by default) UTS ANAPERANCIS dilakukan secara online di SCeLe.
2.

Untuk Bagian 1:
a. Pengerjaan UTS dilakukan melalui fitur Quiz di SCeLe
b. Soal hanya dibuka dan bisa dikerjakan pada durasi waktu yang sudah ditentukan. Mahasiswa
diharapkan secara mandiri mengelola waktu yang diberikan karena tidak ada perpanjangan
waktu pengerjaan UTS.
c. PERINGATAN: Soal di SCeLe diatur hanya untuk 1 kali attempt/ submit.

3.

Untuk Bagian 2:
a. Mahasiswa akan diberikan file studi kasus yang dapat diunduh.
b. Jawablah soal studi kasus dengan tulisan tangan dalam kertas HVS polos atau folio bergaris.
Tidak diperkenankan menggunakan alat atau aplikasi komputer.
c. Gunakan tinta hitam atau biru untuk menjawab soal. Jika tidak, maka mahasiswa tidak berhak
untuk mendapatkan kesempatan appeal nilai jika terjadi kesalahan penghitungan nilai.
d. Scan/foto jawaban Anda. Jika jawaban untuk esai terdiri atas beberapa file, gabungkan ke
dalam zip file kemudian simpan dengan ketentuan penamaan file sebagai berikut.
UTS_ANAPERANCIS_A/B_NPM_Nama.zip
Contoh: UTS_ANAPERANCIS_A_190000001_Budi.zip
e. Jawaban diunggah dalam submission yang tersedia di Scele untuk UTS Bagian 2.
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f. Unggah jawaban sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Pengumpulan pada waktuwaktu di luar durasi dalam peraturan tersebut TIDAK DITERIMA DAN TIDAK DINILAI.
g. Mahasiswa dihimbau untuk tidak mengupload jawaban ujian dengan foto resolusi besar ke
Scele. Resolusi foto yang besar akan memperlambat proses upload dan dapat menimbulkan
timeout. Namun demikian, pastikan hasil scan/foto harus terbaca dengan jelas. Dosen tidak
memberikan toleransi dalam bentuk apapun, misalnya mengijinkan mahasiswa mengunggah
ulang atau memperpanjang waktu submission. Oleh karena itu, cek kembali file jawaban Anda
sebelum diunggah ke Scele.
SKENARIO CADANGAN: via Submission Google Form
1. Skenario cadangan (backup plan) HANYA AKAN DILAKUKAN JIKA ADA INSTRUKSI KHUSUS DARI
DOSEN
2.

Jika satu/beberapa mahasiswa mengalami kendala ketika UTS sedang berlangsung, misalnya
koneksi terputus di tengah UTS atau kendala lainnya, silakan kirimkan email ke dosen dan asisten
dosen, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kirimkan
ke
alamat
email:
widiaresti@cs.ui.ac.id;
adivareyhanptr@gmail.com; dan saffanahfl@gmail.com.

mishbah@cs.ui.ac.id;

b. Subject email: [ANAPERANCIS A/B] Kendala UTS Online_Nama_NPM
c. Lampirkan bukti foto/screenshot kendala yang dihadapi. Penyelesaian atas masalah ini akan
dilakukan case by case.
3.

Jika server SCeLe bermasalah / down saat ujian berlangsung, sehingga seluruh mahasiswa tidak
dapat mengakses Scele, maka:
a. Soal Ujian dapat diakses pada tautan berikut: https://s.id/SoalUTSAnaperancis.
b. Jawaban UTS dibuat dengan tulisan tangan dalam kertas HVS polos atau folio bergaris. Tidak
diperkenankan menggunakan alat atau aplikasi komputer.
c. Jawaban diunggah dalam submission
https://s.id/submisiUTSAnaperancis.

Google

Form

pada

tautan

berikut

ini:

d. Format penamaan file: ANAPERANCIS_A/B_NPM_Nama.pdf.
Contoh: ANAPERANCIS_A_190000001_Budi.pdf
e. Perlu diingat bahwa durasi yang berlaku memakai peraturan yang sama dengan peraturan di
SKENARIO UTAMA dimana pengumpulan pada waktu-waktu di luar durasi dalam peraturan
tersebut TIDAK DITERIMA DAN TIDAK DINILAI.
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