
 

PENGUMUMAN 
UAS SMT. Genap 2020-2021 

 
Assalamu’alaikum wr wb.  
Alhamdulillaah, semoga Allah SWT selalu memberikan kita nikmat Iman dan kesehatan. Sholawat dan salam  

semoga  tercurah pada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. keluarganya, sahabatnya, dan 

para pengikutnya yang setia hingga akhir jaman. 

 

Berikut diinformasika untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unissula : 

 PELAKSANAAN UAS Genap 2020-2021 : Mulai tanggal 5 Juli 2021, secara online  
 SYARAT : 

1. MEMBAYAR SPP/UKT SESUAI TAGIHAN (Pembayaran maksimal tgl 3 Juni 2021) 

Pembayaran melalui transfer (sesuai panduan terlampir). 

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran 

administrasi/ Tagihan kuliah, maka secara otomatis mahasiswa tidak bisa meng-klik “ABSEN”,  dan tidak 

akan muncul tombol “download” soal serta “Upload” jawaban ujian. 

2. MENGISI EDOM 

 TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN 

1. Diserahkan kepada Dosen Pengampu masing-masing, namun mahasiswa tetap harus meng-klik “ABSEN” 

pada rubrik “UJIAN” di Learning sim.unissula.ac.id yang telah dibuat Dosen sesuai dengan jadual UAS 

yang telah ditentukan. 

2. Bacalah petunjuk dan keterangan yang telah diposting dosen, terutama terkait deadline 

pengumpulan/upload jawaban. 

3. Mahasiswa dianggap “hadir/mengikuti” UAS apabila sudah meng-klik “ABSEN” pada rubrik “UJIAN”, 

sampai batas waktu setting “upload” jawaban ujian oleh dosen yang bersangkutan. 

4. Apabila waktu telah menunjukkan lebih dari yang ditentukan/disetting dosen, maka secara otomatis 

tombol “upload” hilang/tidak muncul lagi, sehingga mengakibatkan mahasiswa tidak bisa 

mengirim/upload jawaban UAS. 

5. Mahasiswa yang sedang dalam kondisi sakit hingga tidak mampu mengikuti ujian online, mohon 

menghubungi dosen pengampu dengan menyertakan bukti 

 

Demikian disampaikan, mohon mahasiswa menyiapkan diri untuk pelaksanaan UJIAN AKHIR SEMESTER online. 
Terimakasih 

Wassalamu’alaikum wr wb 
Semarang, 25 Juni 2021 

a.n. Dekan FTI 

Wakil Dekan 1  

ttd 
Dr. Andre Sugiyonio, ST., MM 
 



 
 

*PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN UNISSULA KE BANK JATENG SYARIAH, MELALUI :* 

 
1. *VIRTUAL ACCOUNT* 

 Transfer antar Bank : 113 (Bank Jateng), Rekening tujuan 4402703+NIM 

 

2. *ATM* 

 Pilih menu Pembayaran 

 Tekan menu Universitas 

 Pilih menu nomor induk edukasi, dan masukkan ID Unissula (027) 

 Masukkan kode tagihan dan no pendaftaran atau NIM kode 01 untuk pendaftaran, kode 02 untuk 

Regristrasi ulang 

 Tekan rekening tabungan 

 Akan muncul taguhan pendidikan di layar ATM (pastikan nama dan jumlah tagihan benar) 

 Tekan bayar 

 

3. *TELLER* 

 Sampaikan Pembayaran Kuliah Unissula dan Kode 03+NIM 
 

Semarang, 26 Juni 2021 

an. Dekan 

Wakil Dekan 2 FTI 

Ttd 
Ir. Agus Adhi Nugroho, MT 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 


