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A. Kelembagaan 

Pusat Pengujian (PUSJIAN) merupakan salah satu pusat penting yang ada di 

Universitas Terbuka (UT). Di pusat ini terdapat tiga bidang yang kesemuanya 

berhubungan dengan ujian baik S1, D2, dan sebagian kecil Pascasarjana. Ketiga bidang 

tersebut adalah: Pengembangan Sistem Ujian, Pengolahan Hasil Ujian, serta Penyiapan 

dan Pengadaan Bahan Ujian.  

Di pusat ini juga dilakukan proses Mempersiapkan Lembar Ujian melalui Sistem 

Bank Soal dengan langkah-langkah yang dilakukan di dalamnya sebagai berikut: (1) 

Proses entry data item tes, (2) memasukkan spesifikasi tes dan item ke bank item, (3) 

verifikasi hasil entry data, (4) membangun tes: memilih dan memasukkan item, (5) 

menata kembali layout manuscript lembar ujian, (6) menyetujui manuscript lembar 

ujian yang telah diperiksa, dan (7) menyerahkan manuscript lembar ujian yang telah 

disetujui untuk dicedtak. Proses lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 
 

 
 

Gambar 1: Mempersiapkan Lembar Ujian melalui Sistem Bank Soal 
 



B. Evaluasi Hasil Belajar 

1. Evaluasi hasil belajar didasarkan pada: Tugas Mandiri (TM), Tugas Tutorial, Tugas 

Mata Kulian, Praktek/Praktikum, dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dengan 

demikian hasil evaluasi belajar benar-benar dapat mencerminkan kemampuan 

mahasiswa. 

2. UAS dilaksanakan 2 kali setahun di lokasi ujian yang mudah dijangkau oleh 

mahasiswa. Materi ujian ditulis oleh tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. 

Untuk mahasiswa program sarjana (S1) diwajibkan menempuh Tugas Akhir 

Program (TAP) setelah memenuhi persyaratan tertentu. 

3. Untuk mahasiswa Program Pascasarjana, nilai akhir mata kuliah diperoleh dari nilai 

tutorial, tugas mata kuliah, dan UAS. Pada akhir program mahasiswa wajib 

menyusun dan mengikuti ujian tesis sebagai persyaratan kelulusan program 

Magister (S2). Enam minggu setelah ujian dilakukan grading 

4. Nilai hasil ujian dapat diketahui mahasiswa melalui short message system (SMS), 

Web Site UT, atau melalui UPBJJ-UT. 

 

C. Temuan-temuan lain 

1. Untuk S1 tidak ada ujian masuk, tetapi untuk S2 ada ujian masuk yang dilakukan 

oleh Program Pascasarjana. 

2. Tidak ada ujian tengah semester (UTS), soal UAS dikirimkan ke daerah paling 

lambat 5 hari sebelumnya. 

3. Remedial atau her tidak dilakukan di program S1 jadi kalau ada mata kuliah yang 

gagal maka harus dikontrak lagi semester berikutnya, sedangkan di program S2 

kegagalan tersebut dilihat apakah di UAS nya atau di tutonnya, baru kemudian 

diberi treatment. 

4. Soal UAS dibuat dalam bentuk Objective Test dan sebagian bentuk essay dengan 

kontribusi 40%. Untuk S2 soal ujian berbentuk uraian. 

5. Tesis diberikan pada awal semester 4 setelah selesai Pra Proposal. Setelah itu 

dilakukan BTR1 (bimbingan tesis residensial 1) selama tiga hari membahas tentang 

proposal dan instrumen, BTJJ (bimbingan tesis jarak jauh), dan BTR 2 seminar 

tentang hasil penulisan dan keutuhan tesis. Selesai BTR2 dibicarakan kapan 

mahasiswa akan ujian sidang. 

6. Ada ujian on line, hanya untuk mereka yang tidak bisa ujian normal/reguler. 

7. Tim fakultas menyusun soal, ada pengampu untuk menelaah soal. 



 

D. PUSJIAN dalam gambar 

   
 
Gambar 2: Kesibukan di PUSJIAN 
 

 
     

Bambar 3: Display Exam Manuscript  
  

 



 
Gambar 4: Pengemasan Soal Ujian 

 


