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KATA PENGANTAR 

Oalarn rangka ujiarl semester II Universitas Terbu 

ka Tahun akademik 198~/1985, dilakukan monitoring ujiian 

di beberapa UPSJJ ,di antaranya UPSJJ Surabaya. 

UPSJJ Surabaya adalah UPSJJ yang mahasiswanya ber 

jumlah lebj.h dari 4000 orang atau menduduki tempat ke 2 

sesudah UPSJJ Jakarta. Oleh karena itu pelaksanaan 

ujian semester II di UPSJJ Surabaya in! sangat menarik 

untuk dimonitor guna mendapatkan informasi tentang pere~ 

canaan persiapan) dan pelaksanaan ujian sehubungan de

ngan patens! yang dimiliki oleh UPSJJ Surabaya. 

Berikut in! deskripsi laporan kegiatan dalam pe

laksanaan ujian di UPSJJ Surabaya. 

Laporan in! disadari masih banyak kekurangannya, 

oleh karena itu diharapkan saran saran dari para pemba

ca untuk perbaikan. 

Terima kasih. 

Jakarta,Ju1i 1985 

Penyusun 

---~------------
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.. B/IB I 

PENUAH.JLUAN 

1. Latar Belakang 

Universitas TerbLJ<a (UT) adaish salah satu r:erguruan tinggi 

negeri di Indonesia. UT menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi 

dengan Sistem Belajar Jarak Jauh (58JJ). Hal ini mempunyai aplikasi 

terhadap penataan proses belajar mengajar yang be~beda dengan sistem 

pengajaran pada perguruan tinggi lItatap muka". 

Proses belajar IfCngajar jarak jauh (terbuka) yang diterapkan 

oleh UT, pada dasarnya ditujukan kepada kegiatan mahasiswa bentuk 

belajar mandiri dan belajar kelompok. Mahasiswa menerima bahan bela

jar yang disampaikan rr.elalui paket pelajaran II Moaul yang terdiriII, 

dari bahan cetak dan kaset audio. Bahan belajar ini, dipelajari oleh 

mahasiswa, jika mendapat kesulitan dapat meminta bantuan tutor. Un

tuk rrengetahui tingkat pen;;)uasaan mahasiswa terhadap materi ,madul 

yang dipelajari, secara formal, UT melaksanakan ujian unit dan se

mester. 

Dalam pelaksanaan proses belajar, tutorial dan ujian UT dibantu 

unit pelaksana teknis yang disebut UPBJJ-UT (Unit Program Belajar 

Jarak Jauh universitas Terbuka). Pada tahun akademi 1984/1985 terda

pat 29 buah UPBJJ-UT yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi 

lJPBJJ-UT yang satu dengan yang lainnya beragam-beragan r karena kon 

disi lingkungan sosial dan fisik yang berbeda. 8egitu pula mahasiswa 

Universitas Terbuka terdiri dari berbagai lapisan sosial l dan seba _ 

gian besar di an tara mereka sudah bekerja. 
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Jumlah mahasiswa di setiap UPBJJ-UT berbeda. Perbedaan ini akan mem

berikan warna tersendirj dalam penge101aannya. Pada akhir th 1984/ 

1985 dilaksanakan ujian semester II bagi mahasiswa UT di seluruh In

donesia. Ujian semester II Universitas Terbuka ini dilaksanakan da 

lam dua tahap yaitu 

1.	 Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 1985, ujian Mata Kuliah Dasar 

Umum (Pendidikan Panea Sila, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewi

raan) untuk Program Studi Administrasi Negara, Administrasi Niaga, 

Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Statistika Terapan. 

2.	 Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 1985, ujian Mata Kuliah Kejuruan 

yaitu untukj Program Studi Administrasi Negara dan Niaga, Azas 

azas manajemen, dan pengantar Ilmu Ekonomi, Statistika Terapan 

Matematika II dan Metode Statistika II; Ekonomi dan studi Pembar

ngunan, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Perusahaan . 

Pe1aksanaan ujian di setiap UPBJJ-UT diadakan pada waktu dan jam 

yang sarna. Semua bahan ujian disusun dan dikirim melalui pos oleh 

UT Pusat ke UPBJJ-UT. Dengan kata lain ujian dilaksanakan secara 

nasiona1. 

untuk pelaksanaan ujian, UT Pusat telah membuat ketentuan 

ketentuan atau peraturan. Untuk menyempurnakan sistem ujian, UT 

memandang per1u untuk melakukan monitoring pe1aksanaan ujian ter

sebut. 

2.	 Tujuan 

Tujuan dilakukannya monitor ujian semester II 1984/1985 adalah 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan ketentuan-ketentuan ujian 

yang ,dd. tetapkan: oleh UT pusat dapat berlaku di daerah UPBJJ-UT. 
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Tujuan ini dapat diperinci sebagai berikut : 

1.	 Untuk mengetahui sejaun mana penge101aaan ujian yang di1aksanakan 

oleh UPBJJ-UT sehubungan dengan tempat J ruang, tempat duduk, pe 

ngawasan, keamanan bahan ujian. koordinasi komunikasi dan infor 

masi. 
,

2.	 Untuk mengetahui sejauh mana aspek perencanaan'tersebut di atas
 

dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 

3.	 Untuk mengetahui apakah mekanisme pe1aksanaan yang te1ah ditetap

kan oleh UT pusat ( Pusat Pengo1ahan dGn Pengujian dapet di1akukan se

bagaimana mestinya.). 

4.	 Untuk mengetahui apakah ada masa1ah-masa1ah yang timbu1 dengan
 

adanya ketentuan-ketentuan ujian dari UT pusaL
 

5.	 Untuk mengetat1ui apakah bahan-bahan ujian yang dikir im 1ayak dan
 

mencukupi atau tidak.
 

6.	 Untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi mahasiswa da1am mengi

kuti ujian. 

7.	 Untuk mengetahui apakah pe1aksanaan ujian yang dilaksanakan di
 

UPBJJ-UT berjalan dengan 1ancar etrtib dan amen.
 

8.	 Untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan mekanisme ujian
 

di Universitas Terbuka.
 

3.	 Metode dan Teknik Pengumpu1an Data 

Metode yang dipergunakan da1am memonitor ujian semester II 1984/ 

1985 UT ini, adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 
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3.1.	 Wawancara; Wawancara dilakukan kepada pengelola UPBJJ-UT, 

pengawas dan mahasi~wa 

3.2.	 Observasi; observasi dilakukan pada waktu persiapan mulai 

dari pelaksanaan sampai selesai. 

4. Lingkup Kegiatan 

Kegiatan monitor ujian semester II 1984/1985 UT, dilaku

kan di 6 UPBJJ-UT da1am waktu yang berbeda yaitu : 

4.1.	 Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 1985, ujian Kuliah Dasar 

umum yaitu di UPBJJ-UT; Jakarta, Bandung, Semarang , Yogya

karta, Surabaya , Ujung Pandang, Medan, Padang, Pontianak 

dan Dilli. 

4.2.	 Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 1985, ujian Mata Kuliah 

Kejuruan, yaitu di UPBJJ-UT; Jakarta, Bandung, Semara~g, 

Yogyakarta, Menado, Oenpasar, Samarinda, Palembang dan Pa

lu. 

4.3.	 Dleh karena ada kemungkinan terdapat beberapa lokasi ujian 

di UPBJJ-UT,maka monitor ujian ini difokuskan pada suatu 

lokasi ujian disetiap UPBJJ-UT. 

4.4.	 Monitor ujian difokuskan juga kepada variabel perencanaan, 

proses dan berbagai opini ~ari pengelola, pengawas dan ma

hasiswa. 

4.5.	 Si~at dari monitor ini a~Elah untuk menjajayi sejauh mana 

ketentuan-ketentuan yang dibuat olen UT pusat dapat dilak

sanakan sebagairnana mestinya serta masalah-masalah yang 

timbul karenanya. 

4.6.	 Lingkup monitor in! terbatas oleb karena hambatan waktu, 

tenaga dan biaya. 
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BAB II 

PEREFCANAAN UJIAN 

1. Waktu. Lokasi dan Tempat Ujian 

Perencanaan waktu ujaan di UPBJJ-UT Surabaya dise 

suaikan dengan jadwal yang Budah d tetapkan dari Uni

versitas Terbuka (UT-Pusat). yaitu: untuk Mata Kuliah 

Dasar Umum (MKDU) yang dimonitor dilaksanakan pada ha

rt Minggu. tanggal 14 Jul1 1985, mulai dar± pukul 

OB.OO sampai dengan 11.30 waktu setempat. 

Lokasi ujian dilakukan di kota Surabaya, yaitu di 

Kampus Selatan Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 

4 Surabaya. dan Kampus Utara Universitas Airlangga.Ja

lull Darmahusada 47 Surabaya. 

Tempat ujian ddn jumlah ruang yang digunakan ber

dasarkan Program Studi seperti tertera pad a tabel 1. 
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Tabel 1 

Tempat ujian dan jumlah ruang ujian di UPBJJ-UT 

Surabaya 

Na. Program Stu d i 

1. Ek.dan Studi 

2 • Administrasi 

3 • Administrasi 

4 • Statistik 

J u m 1 

Pemb. 

Negara 

Niaga 

Terapan 

a h 

Tempat 

Fak.Ekonomi 

Lautai I I 

FISIP 
Psikologi 
F.Kedokteran 
Hewan 
FMIPA 

F.Kedokteran 
F.Farmasi 
F.Kedakteran 
FMI FA 

F.Hukum 
F.Hukum 

JumlahUj i an 

RuaoR 

13 

8 
3 
5 

Selatan 6 

Gigi 8 
4 

Umum 4 
Utara 2 

Lt. I I 4
 
Lt.llI
 4 

61 

Jumlah ruang yang digunakan perlokasi ujian berda 

sarkan program studi ialah : 

1.	 Program S~udi Ekonomi dan Stud! Pembangunan menempati 

ruang Fakultas Ekonomi. Jln.Airlangga ~.dengan jumlah 

ruang sebanyak 13 ruang. 

2.	 Program Studi Administrasi Negara menempati ruang FI

SIP, Psikolagi.FHkult8s Kedokteran Hewan,FHIPA.Jalan 

Darmawangsa Dalarn.dengan jumlah ruang sebanyak 22 ruang. 
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3.	 Program Stud! Aclministrasl Niaga.menempati ruang Fa

kultas Kedokteran Gigi,Fakultas Farmasi.Fakultas Ke

dokteran Umum,FMIPA Vtara, Jalan Darmahusada 47. de

ngan jumlah ruang sebanyak 18 ruang. 

4.	 Program Studi Statistik Terapan menempi,ti ruang Fa

kultas Hukum Ianta! II dan III. Jalan Darmawangsa Da 

lam. dengan jumlah ruang sebanyak 8 ruang. 

Tempa! ujian Program Studio Ekonomi dan Pembangu

nan,Administrasi Niaga dan Statistik Terapan beracla pa

da Kampus Selatan Universitas Airlangga yang jaraknya 

antara 100-300 meter dari Kantor UPBJJ-UT. Sedangkan l~ 

kasi tempat ujian Program Studt Aclministrasi Hiaga ber~ 

da pads Kampus Vtara Universitas Airlangga.yang jarak 

oya + 1.000 meter dari kantor UPBJJ. 

Ruang yang dipergunakan sebagai tempat ujian selu

ruhnya berjumlah 61 ruangan.Daya tampung aetiap ruangan 

bervariasi dian tara 40-200 orang. Hal ini karena sesual 

dengan luas ruangan yang ada yang berbentuk ruang ku

liah. Lab. dan Gallery serta Hall. 

Prosedur yang ditempuh oleh UPBJJ-UT untuk menda 

patkan ruang ujlan ini adalah dengan tembusan kepada 

Dekan-dekan Fakultas yang akan dipakai ruangannya. 

Setelah persetujuan Rektor. UPBJJ-UT membuat Surat 

kepada Dekan-dekan Fakultas yang bersangkutan dan meng~ 

dakan negolsasi tentang ruang yang mana akan digunakan. 
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Ruangan yang digllnakan ini sudah tentu disesuaikan dengan kebutu

han. 

2. Mahasiswa Peserta Ujian 

Mahasiswa peserta ujian yang terdaftar dl UPBJJ-UT Surabaya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Mahasiswa peserta ujian semester II 

UPBJJ-UT Surabaya 

No
 

Urut
 

\.
 

2.
 

3.
 

4.
 

Dari UPBJJ

Program Stud! 

UPBJJ-UT 

Surabaya 

921 

1185 

855 

645 

3605 

Lain 

Ekonomi dan Studi 4 

Pembangunan
 

Administrasi Negara
 3 

Administrasi Niaga I 

2Statistik Terapan 

J u m 1 a h 10 

Ujian 
UPBJJ Jumlah 
Lain

- 925 

- 1188 

- 856 

2 645 

2 3615 

Peserta ujian yang terdaftar untuk mengikuti ujian semester II d1 

UPBJJ-UT Surabaya yaitu sebanyak 3615 orang yang terdiri atas; 

Program Studt Ekonomi dan Studt Pembangunan 925 orang, Arlministrasi 

Negara 1186 orang, Administrasi Niaga 856 dan Statistik Terapan 645 

orang. 
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Dari jumlah mahasiswa yang terdaftar untuk mengikutl ujian 

tersebut terdapat mahasiswd yang terdaftar mengikuti ujian terse 

but terdapat mahasiswa yang numpang ujian dari UPBJJ-UT lain. yai

tu: pada Program Studi Ekonomi dan Pembangunan sebanyak 4 orang b~ 

rasal dari UPBJJ-Ui Ujung Pandang. Samarinda dan Banda Aceh. Pad a 

Program Studi Administrasi Negara.sebanyak 3 orang berasal dari 

UPBJJ-UT Jakarta. Pada Program Stud! Administrasi Niaga 1 orang b~ 

rasal dari UPBJJ-UT Ujung Pandang. Pada Program Statistik Terapan 

sebanyak 2 orang berasal dari UPBJJ-UT P~kanbaru dan Ujung Pandang. 

Mahaslswa UPRJJ-UT Surabaya yang meminta izin untuk menumpang 

ujian ke UPBJJ-UT lain (Jakarta) yaitu aebanyak 2 orang dari Prog

ram Studi Statistik Terapan. 

3. Bahan Ujian 

Bahan ujian terdiri atas lembar soal ujian (LSU) dan lembar 

jawaban ujian (LJU). 

Bahan ujian diambil di kantor pos Surabaya pada tanggal 12 Ju 

Ii 1985 oleh petugas dari UPBJJ-UT. 

Bahan ujian yang diambil dari kantor pos ini disimpan pada g~ 

dang UPBJJ-UT yang terkunci baik dan kuncinya dipegang oleh staf 

UPBJJ-UT (rata Usaha). Kondisi bahan ujian tersebut dalam keadaan 

utuh segelnya, dengan kata lain yang tidak ada hal-hal yang mencu

rigakan. 

Lembar jawaban ujian (LJU) yang telah diterima. yang pre pri~ 

ted dan non pre printed, disusun menurut kelompok-kelompok mahasi~ 

wa yang berdasarkan lokasi dan ruang ujian yang telah ditetapkan. 
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Sedangkan LSU, disusun pada malam hart menjelang ujian. 

Menurut keterangan dali staf UPBJJ-UT. jumlah bahan uj1an 1ni 

sudah dtlebihkan 5-10%. 

4.	 Pengelalaan dan Penga~as lijian 

Dalam pelaksanaan ujian ini kepala UPBJJ-UT sebagai penanggung 

jawab pelaksanaan ujian d1bantu oleh staf. 

Di UPBJJ-UT Surabaya terdapat 4 buah lokasi ujian.hal in1 di

sesuaikan menu rut jumlah program studio 

Di setiap lokasi ujian dibentuk team work (kelompok kerja) yang 

terdiri atas : 

- 1 orang penanggung jawab lokasi 

- 1 orang penanggung jawab program 

- 1 orang komunikator 

- 2 orang staf 

Penanggung jawab lokas1. komunikator dan staf ditunjuk oleh 

kepala UPBJJ-UT setelah melalui permusyawaratan. sedangkan penang

gung ja~ab program ex officio dijabat oleh penanggung jawab prog

ram studio Di setiap lokasi ujian terdapat ruang penanggung jawab 

lokasi. Pada ruang ini dilakukan briefing kepada para pengawas se

rah terima naskah dan hal-hal lainnya berkaitan dengan ujian. 

Prosedur yang ditempuh UPBJJ-UT untuk mendapatkan pengawas a

dalah dengan mengtrim surat kepada tutor-tutor di UPBJJ-UT Sura

baya. Oiantara para tutor tersebut pada umumnya bersedia, karena 

ada kepentingan-kepentingan keluarga yang mendesak. 
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Untuk memenuhi kehutuhan pengawas sesuai dengan jumlah ruang dan 

perbandingan mahasiswa UPB1J-UT mengirim surat kepada Dekan-dekan 

dilingkungan Universitas Airlangga, untuk hal In1 tidak pernah te~ 

jadi kesulitan karena adanya kerja sarna yang baik BntaTa UP8JJ-UT 

dengan Universitas Airlangga. 

lumlah pengawas UPBJJ-UT Surabaya yaitu sebanyak 215 orang. 

teediri Btas 87 orBng tutor dan 128 orang dosen Universitas Air 

langga. 

Perineian jumlah pengawas berdasarkan ruang dan program studi 

daps! dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Tabel jumlah Pengolah dan Pengawas 

Di setiap Lokas! Ujian berdasarkan Program Studi/ 

Lokas! Ujian 

Jumlah 
Anggota 
Kelompok 

lumlah
Program Studi Kerja 

Pengawas 

1. Ekonomi dan Studi 

Pembangunan 

2. Administrasi Negara 

3. Administrasi Negara 

4. Statistika Terapan 

5 

5 

5 

5 

47 

61 

45 

36 

52 

66 

50 

41 

Jumlah 20 189 209 
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Dalam ujian semester II tabun 1984/1985 ur di UPBJJ-UT Surabaya 

terdapat 209 orang yang dikategorikan sebagai pengaw8s. Jumlah i

nl merupakan gabungan an tara pengawas dan anggota kelompok kerja 

(team work). Penggabungan in1 didasarkan pada fungsi kelompok ke~ 

ja tidak hanya mendistribusikan bahan ujian kepada pengawas teta

pi juga turut mengawasi pelaksanaan ujian. Petugas keamanan ada 

lah seluruh satpam yang bertugas di Universitas Airlangga (Kampus 

Utara dan Kampus Selatan). Mereka bertugas diluar gedung tempat 

ujian untuk menjaga keamanan diluar gedung. pengaturan lalu lin~ 

tas, parkir dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kearnanan 

dan ketertiban diluar gedung. 
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5. Koordinasi.Kornunikasi dan Informasi 

Dalam pelaksan~an ujian semester II tahun 1984/ 

1985 UT, Kepala UPBJJ-UT. sesuai dengan taogguog ja

wabnya sebagai koordinator, beberapa hari sebelurn u

jian diadakan rapat all tara pengelola. ~taft pengawas 

dan keamanan. Rapat diadakan untuk membahas pelaksa

naan ujian. Dalam rapat atas pertemuan ini dibahas 

peraturan-peraturan yang ada. penentuan lokasi/petu

gas dan taogguog jawab roasing-roasing petugas yang s~ 

dsh ditentukan (Pengawas. team W'ork/kelompok kerja dan 

keamanan) . 

Dalam rapat/pertemuan ini UPBJJ-UT mengeluarkan 

petunjuk untuk pengswas yang lebih operasional dise

suaikan dengan sltuasi dan koudisi UPBJJ-UT Surabaya. 

Karena ke 4 tokasi ujian letaknya berjaullan dengan 

kantor UPBJJ-UT. maka untuk mernudahkan komunikasi 

dan informasi di setiap lokasi ujian diberikan "Handy 

Talky". Dengan perala tan ini setiap petugas di lakasi 

ujian melalui komunikator dapat berhubungan langsung 

dengan Kepala UPBJJ-UT dan Kasubak TU yang berada di 

pusat pengendalian kegiatan (Kantor UPBJJ-UT). 

Untuk rnenginformasikan berita tentang hal-hal 

yang bertautan dengan ujian kepada mahasiswa. pende

katan yang ditempuh dengan menggunakan "Multi Media". 

Infornlasi ten tang ujian ini dilakukan melalui: 

RRI,Radio Penlerintah Daerah Tingkat I. Radio Amatie, 
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Koran Lokal. (Jawa POSt Surabaya Pos). papan pengumuman 

di UPBJJ-UT yang beru~uran 10 x 2.5 meter.pengumuman di 

kantor pos Surabaya dan daerah. 

Informasi ujian yang melalui radio dan koran bersi 

fat umum (waktu. tempst dan lain-lain); sedangkan infor 

masi yang ada di papan pengumuman lebih spesifik. 

(lakas! ujian. jurusan dan lain-lain), Selain ltu infor 

masi ten tang ujian yang lebih spesifik ini disampaikan 

kepada "kelompok belajar" yang terdapat di UPBJ]-llT Su 

rabaya. Di UPBJJ-UT Surabaya sampat saat ini terdapat 

28 buah "kelompok belajar". Deugau adaoya sistem infor

masi ini diharapkan seluruh mahasiswa yang terdaftar di 

UPBJJ-UT Surabaya mengetahui kapan dan dimana ruang me

reka untuk ujian. Efektifitas sistem informasi ini dapat 

dilihat dengan berbondong-bondong yakni mahasiswa UT 

yang datang ke UPBJJ-UT untuk melihat dimana ruangan me 

reka dalam mengikuti ujian jauh sebelum hari ujian. 

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat/ 

ruang ujiannya. UPBJJ-UT menetapkan ruangan yang digun~ 

kan untuk setiap Program Studi pada ujian semester II i 

ni disamakan dengan ruangan yang digunakan pada waktu 

ujian semester I lalu. 
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BAB III 

PELAKSANAAN UJIAN 

1.	 Lokas! dan Tempat Ujian 

Lokasi dan tempat ujian sesuai dengan apa yang te

lah direncanakan. 

Di Kampus Selatan Universitas Airlangga terdapat 

tiga lokasi ujian yaitu; 

I.	 Untuk Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan m~ 

nempati gedung Fakultas Ekonomi sebanyak 13 ruang. 

Bentuk ruangan ini berupa ruang kuliah dan Gallery. 

2.	 Program Studi Administrasi Negara menempati gedung 

Fakultas Ilmu So·sial dan Politik (8 ruang), Fakultas 

Psikologi (3 ruang), Fakultas Kedokteran Hewan 

(S ruang) dan Fakultas MIPA-Selatan (6 ruang).Bentuk 

ruangan ini berupa Gallery, ruang kuliah dan labora

torium. 

3.	 Program Studi Statistik Terapan menempati ruang Fa

kultas Hukum (8 ruang). Bentuk ruangan ini berupa 

ruang kuliah dan Hall. 

Daya tampung masing-masing ruangan diantara qO-IOO 

orang. 

Tempat ujian ini berada pada lingkungan yang te

nang, kebersihan ruangan cukup bersih, penerangan dalam 

ruangan cukup terang, dan ventilasi ruangan cukup baik. 

Didala$ setiap ruangan (ruang kuliah,Gallery, laborato

rium dan Hall).Jarak antara setiap peserta 1,5 meter. 

-15
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Jarak antara setiap peserta ini cukup renggang. sehing

ga sulit kemungkinan bagi setiap peserta UTItuk bekerja 

sarna dalam menyelesalkan soal ujlan tanpa dl dengar a

tau dilihat oleh pengawas. 

Di Kampus Utara Universitas Airlangga. Jalan Darma 

husada. terdapat 1 lakas! ujian. lokasi ujian ini untuk 

juruaan Administrasi Niaga. dengan menempati gedung Fa

kultas Kedokteran Gig1 (8 ruang). Fakultas Farmasi ( 

ruang). Fakultas Kedokteran Uroum (4 ruang) dan Fakultas 

MIPA Utara (2 ruang). Daya tampung roasing-roasing rU8

ngan diantara 40-60 orang. Tempat ujian ini berada pads 

lingkungan yang tenang. kebersihan ruangan cukup bersih. 

Penerangan dalam ruangan cukup terang. dan ventilasi rua 

ngan cukup baik. 

D1 dalam setiap ruangan (ruang kuliah~Gallery~lab~ 

raturium) jarak antara setiap peserta 1.5 meter. 

2. Hahasis~a Peserta Ujian 

Di pagi hari yang cerah, Hinggu tanggal 14 Juli 

198~. pllkul 07.00, mahasi8~a peserta ujian, tua-muda,l~ 

ki-laki, perempuan sudah berdatangan menuju tempat!ruang 

ujian. Her~ka datang ada yang berkelompok dan ada yang 

menyendiri. Mereka datang dengan mempergunakan berbagai 

macam kendaraan. becak, sepeda motor, jeep~ sedan,colt, 

dan laln-lainnya. Sudah tentu kendaraan ini dengan ber

bagai macarn merk. Namun sebagian besar diantara mereka 

berjalan kaki. 

4 
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Petuga~ Ilsatpam" (keamanan) bukan main sibuknya me

ngatur arus m~nusia dan kendaraan in1. Dalam waktu 20 me 

nit lapangan parkir Kampu9 Selatan sudah penuh dengan 

berbagai macam kendaraan tersebut. Satu dua orang maha 

siswa nampak menanyakan arah kemana mereka akan menuju 

ruang ujian pada petugas satpam. Suasan di luar ruangan 

cukup ramai. Gelombang manusia Ini terus bergerak menuju 

ruangannya masing-masing. Tldak ada kesulitan untuk men

carl ruang dan tempat duduk.karena di luar ruangan atau 

dipintu sudah ada petunjuk yang jelas. Semen tara itu me

Durut laporan dari "Kampus Vtara" melalui "Handy Talky" 

keadaannya tidak jauh berbeda. 

Mereka yang datang setelah melalui pemeriksaan lanA 

sung duduk ditempatnya masing-masing. Bagi mahasiswa yang 

belum punya NIH, yang sudah punya NIH dan sudah terdaf

tar tetapi tidak mempunyai LJU yang pre printed, dan ma

hasiswa yang nurnpang ujian dari UPBJ]-UT lain menempati 

ruang tersendiri. Mereka duduk langsung dilayani oleh p~ 

tugas, untuk dlberikan LSU dan LJU. Detik-detik dimulai 

ujlan ini, langsung dlmonitor dari Pusat Pengendalian 

(Kantor UPBJJ-UT) melalui "Handy Talky". 5 men!t 

menit 3 menit 2 menit 1 menit dan dirnulai 

tepat pukul 08.00. Para pengawas disetiap ruangan mengln~ 

truksikan kepada peserta untuk memulai pekerjaannya. 

Tidak digunakan tanda bell 8tau pengeras suara untuk me

mulai kegiatan ini. 

4 
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Terdapat beberapa mahasiswa yang terlambat hadir 

tetapi masih dapat dit,lerir.karena kurang dari 30 menit. 

Namun ada seorang yang terpaksa tidak diberikan mengiku

tl ujian karena terlambat satu jam. Mahasiswa lni datang 

dari desa Manjar (Geruik). "Deogan herat saya harus mem

beritahukan dia bahwa Anda tidak boleh turut karena S8tU 

jam terlambat" tutur pengawasnya. 

01 an tara mahasiswa yang hadir terdapat juga yang 

tidak membawa kartu Heregistrasi. Bagi mereka 1n1 tetap 

diberikan mengikuti ujian setelah membuat surat rernyataan 

dan diambil contoh tauda tangannya. Setelah selesai 

ujian mereka yang terlambat ini diharuskan menghadap ke

pala UPBJJ-UT untuk pengecekan. 

Lima menit setelah tanda ujian dimu1ai pengawas me

ngedarkan tanda daftar hadir. Mereka mencocokkan kartu 

pellgella1 dengan mahasiswa ini kemba1i begitu pula tanda 

tangan di kartu registrasi dicocokkan dengan yang ada 

di daftar hadir dan LJU. 

Tidak ke1ihatan diantara mahasiswa bertanya atau m~ 

minta penjelasan baik kepads pengawas maupun kepada te 

mannya. "Ka1aupun mereka bertanya yang ditanyakan tentang 

prosedura1", kata pengawasnya. "Mereka sudah dewasa dan 

dan jarak antara satu orang dengan yang lain untuk sa-

ling tanya tidak bisa secara bisik-bisik". Lanjut penga

was tadi. 
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Terdapat ,seorang mahasiswa yang sak~t nlengikuti u

jian di Kampus Utara. Mahasiswa inl terburu-buru menuju 

tempat ujian dengan sepeda motornya. tetapi sayang tabr~ 

kan di Jalao. Walaupun demikian semangat untuk tUTut uj! 

an sangat tinggl. Petugas cepat menangani pengobatannya 

sambi! sl mahasiswa mengerjakan 50031 ujian. 

I'Bagaimana dis bisa mengerjakan ujian",kata kepala UPBJ]

DT melalui Handy Talky."Ah Pak yang babak helur cuma ka

kinya dan sedikit di siku. tangan maeih bisB rnenulis,ma

t8 bisB rnembaca, otak tetap jalan 'l , Jawab penanggung ja

wab lakasi. Tidak dljumpai rnahasiswa yang menlnggalkan 

ruangan ujian untuk "huang air" tanpa seizin pengawas. 

Seroua berjalan tertib. 

Bagi mahasiswa yang sudah selesai sebelurn waktu ber 

akh1r dibolehkan men10ggalkan ruang ujian dengan tertib. 

Jumlah rnahasiswa yang hadir mengikuti ujian serneste~ II 

di UPBJJ-UT Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4 

KEHADIRAN MAHASISWA 

No 

1

2 . 

3 . 

4 . 

JUlOlah
 
Program Studi
 

Ekonomi dan Studi 

Pembangunan 

Administrasi Negara 

Administrasi Niaga 

Statistika Terapan 

J u m 1 a h 

Terdaftar Hadir Kehadiran ( %) 

925 791 85,5 

1186 III 5 94,0 

856 769 89,8 

645 555 86,0 

- _ 89 
X3612 3230 
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Hahasiswa yang hadir mengikuti ujlan di UPBJJ-UT 

yaitu sebanyak 3230 ordog atau + 89% dari seluruh maha 

siswa UPBJ]-UT Surabaya yang terdaftar. 

Kehadiran mahasiswa per Program Studi Pembangunan 

791 orang (85.5%), Administrasi Negara 1115 orang (94%), 

Administrasi Niaga 769 orang (89,8%) dan Statistika Tera 

pan 555 orang (86%). 

3. Bahan Ujian 

Bahan ujian yang telah diambil di kantor pas oleh 

stat UPBJJ-Ur disimpan didalam gudang yang terkunci de

ngan balk. 

Lembar jawaban ujian (LJU) dikelompokkan menurut 10 

kasi dan ruang. 

Pad a tanggal 13 malam hari Kepala UPBJJ-UT dan staf 

membuka kotak LSU yang dalam keadaan di segel. Bungkusan 

LSU yang sobek ditamhali kernbali di Busun menurut lakasi 

dan ruang yang telah ditetapkan.Baik LSU maupun LJU yang 

diterima oleh UPBJJ-UT dilebihkan 5-10%, menurut ketera

ngan kepala UPBJJ-UT. Kelebihan LSU dan LJU sebagai cad~ 

ngan dianggap masih kurang. Oleh karena itu dalam pelak

sanaan ujian ini UPBJJ-UT menyiapkan~enyewa foto copy 

untuk menjaga keadaan darurat (kekurangan). Alasan ini 

dapat diterima karena. konsekuensi dari peraturan yang 

ada dimana setiap LSU yang rusak, salah cetak atau tidak 

jelas harus diganti. 
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Pada hari ujian , LSU dan LJU dibagikan kepada rnahasiswa 

sebelum ujian dimulai. Tidak terdapat ruangan ujian yang 

kekurangan bahan ujian karena disetiap ruangan disiapkan 

cadangan. Tetapi terdapat sejumlah LSU yang kurang len& 

kap halarnan terbalik. kabur. naroun seger a diganti oleh 

penga~as dengan cadangan yang baik dari Jakarta maupun 

yang Budah disiapkan dengan foto copy. 

Terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak menerima LJU 

yang tidak pre printed. Mereka ini ditempatkan di dalam 

satu ruangan (ruangan khusus). Mereka yang mendapatkan 

LJU yang tidak pre printed ini, adalah mahasiswa yang 

pindah UPBJJ. belum punya NIM. numpang ujian bahkan ada 

sejumlah rnahasiswa yang sudah punya NIH dan terdaftar te 

tapi mendapat LJU yang tidak pre printed."Barangkali korn 

puternya lupa", komentar Kepala UPBJJ-UT. 

q. Pengawasan dan Koordinasi 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, telah 

diadakan rapat untuk pengawasan ujian jauh sebelum ujian 

dimulai. Para pengaw8s terdiri atas tutor, dan dosen-do

sen Universitas Airlangga. lKIP. dan ITS yang telah bersedia 

sebagai pengawas ujian. Untuk kelancaran tugas pengawa 

san ujian para pengawas telah dibuatkan petunjuk yang l~ 

bih opersional dari pada petunjuk yang telah dibuat oleh 

ur pusat. Hal lni tentu disesuaikan dengan keadaan di 

UPBJJ-ur. 
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Kepala UP3JJ-UT dan staf serta kelompok kerja (team 

work) hadir cit UPBJJ-UT pukul 05.00. Pacia sa at In1 kepa

la· UPBll-UT dan Tata Usaha memberikan pengarahan

pengarahan kepada kelompok kerja yang akan bertugas dt 

setiap lokasi ujian. Setelah diadakan serah terima bahan 

ujian dengan kepala UPBJJ-UT mereka menuju lokasl ujian 

roasing-mBsing. Bagi mereka yang sudah sampai ke lokasi 

ujian melapor pad a pusat pengendalian (kantor UPBJJ-UT), 

melalui Handy Talky yang dipegang oleh komunikator. 

Kegiatan selanjutnya penanggung jawab lokasi menga

dakan briefing ~ingkat kepada koordinator pengawas dan 

pengawas cii ruang penanggung jawab lokasi. lalu dl1anjut

kan dengan serah terima lembar soal ujian (LSU) dan lem

bar jawaban ujian (LJU) dari penanggung jawab lokasi ke 

pada kQordinator pengawas pada pUkul 06.30. Di setiap rua 

ngan terdapat seorang koordinator pengawas. Tugas koordi 

nator pengawas adalah mengkoordinir kegiatan ujian di 

ruangnya masing-masing, serah terima bahan/hasil uj1an 

dengan penanggung jawab lokasi. Setelah serah terima ba

han ujian para pengawas masuk ke ruang ujian. memeriksa 

ruangan. serta mengecek mahasiswa yang memasuk1 ruangan. 

Mahasiswa yang sudah dud uk pad a tempat yang dised1akan 

langsung diberikan bahan-bahan ujian rnenurut aturan yang 

telah d1tetapkan. 
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Lima menit setelah ujian pengawas mengedarkan daftar ha

dir. Pengedaran daftar hadir ini sambil memberikan petu~ 

juk tentang pengisian LJU yang tidak pre printed. Penga

was lainnya melayani mahasiswa yang lain karena LSU oya 

tidak layak menurut peraturan. LSU yang tidak layak ini 

langsung dlganti dengan balk. Sesekal! pengawas In1 me

ngadakan konsultasi kepada pusat pengendalian pelaksana

an ujian melalui komunikator yang ada pada lakas! ujian. 

Hal-hal yang dlkonsultasikan umumnya mahasisw8 yang da

taog terlambat, tioak membawa kartu registrasi. Pengawa

san ini berjalan dengan baik sampai waktu berakhir. 

Hereka menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tang

gung jawab. LJU yang sudah diisi oleh mahasiswa dikumpu! 

kant tanda tangan dl LJU dleoeokkan dengan di daftar ha

dirt kemudian disusun menu rut urutan nomar yang ada dalam 

ruangan (keeil ke besar). Setelah itu koordinatar penga

was menyerahkan ke pananggung jawab lakasi dengan berita 

aeara. Selanjutnya penanggung jawab lakaBi menyerahkan 

ke kepala UPBJJ-IIT di pusat pengendalian (kantar UPBJJ

UT) dengan pengisian berita aeara pula. Di kantar UPBJJ

UT lembar jawaban ujian (LJU) yang telah diserahkaff alell 

penanggung jawab lokasi disusun kembali menurut program 

studi, nomar induk mahasiawa dan pembuatan berita acara 

untuk dikirim ke UT pusat. Semua berjalan lancar. tertib 

dan amant karena kerja sarna, dedikasi yang tinggi antara 

petugas dengan UPBJJ-UT yang didukung oleh teknologi ka

munikasi serta sistem kaardinasi yang baik. 
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5. Kejadi~n-kej•. dian Penting 

Kejadian-kejadian penting selama ujian di UPBJJ-UT 

Surabaya. pad a taoggal 14 Juli 1985 adBlah sebagai beri 

kut 

1.	 Seorang peserta ujian yang datang agak terlambat k~ 

rena kecelakBBn (tabrakan kendaraan) pad a waktu men~ 

jU tempat ujian. walaupun babak belur peserta ini di 

abati dltempat duduknya oleh petugas. 

2.	 Kenyataannya terdapat sejumlah mahasiswa (~ 115)yang 

sudah mempunyai NIH dan teregistrasi semester II t1

dak menyadBp LJU yang pre printed. 

3.	 Terdapat seorang mahasiswa yang terregistrasi dan 

mempunyai NIH, NIH yang tercantum pada LJU dari Ja

karta tidak sesua! dengsn NIH pad a kartu registrasi 

maupun yang dicatat di UPBJJ-UT dan akhirnya mahasi~ 

wa tersebut diberikan LJU kosong. (Non pre printed). 
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TANGGAPAN KOMENTAR DAN SARAN 

Tanggapan. kamentar dan saran dari pengelala, pengawas dan mahasis

wa peserta ujian adalah sebagai berikut : 

1.	 Pengelala 

a.	 Peraturan-peraturan ujian dari pusat hendaknya bersifat umum, 

tidak operasianal; misalnya waktu kehadiran mahasiswa , penga

was. Peserta ujian tidak seratus orang yang harus diatur de

ngan kondisi tempat yang sedimikian rupa. Tetapi ribuan orang, 

komentar kepala UPBJJ-UT. 

b.	 Masalah LJU (lembar jawaban ujian) yang pre printed sebaiknya 

tidak diadakan lagi, karena menyulitkan dalam pelaksanaan 

(memakan waktu, biaya dan tenaga). Kenyataannya dengan LJU 

yang pre printed sekarang ini masih terdaftar di UPBJJ-UT Su

rabaya dan masih mendapat NIM tidak mendapat LJU yang pre 

printed terdapat juga narnar yang tidak sesuai dengan namar 

di kartu registrasi mahasiswa dan daftar hadir. Oleh karena 

itu diharapkan dalam tes unit/ujian sebaiknya mahasiswa dibe

rikan LJU kosong (non pre printed). 

c.	 Cadangan LSU/LJU yang dikirim ke UPBJJ-UT perlu ditambah. 

Hal ini karena keterikatan pada peraluran. naskah rusak dan 

sejenis lainnya. Untuk mengatasi hal ini UPBJJ-UT Surabaya 

terpaksa menyusun foto copy. dan hal ini sudah tentu memerIu

kan biaya. 

-25

80014

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



-26

d.	 Diharapkan .entang peraturan ujian dari UT pusat hendaknya ja

ngan berubah-ubah. Hal In1 akau menyulitkan posist UPBJJ-UT di 

hadapan mahasiswa. Sebagai contoh: dalam peraturan lama maha 

slswa yang mendapat nila1 0 boleh mengulang untuk memperbaiki 

nilainya, tetapi sekarang tidak boleh. 

e.	 Ketentuan ujian ulang Ini pada bulan Agustus/September (surat 

Rektor No. 2183/PT.US.7.3./u/85 hal pelaksanaan ujian ulang 

butir 7) tidak 10g1s. Pada peraturan tersebut mahaaisw8 yang 

berhak ujian ulangan semester I adalah mahasiswa yang sudah 

terdaftar semester II. padahal kuliah yang diuji semester I. 

Bagaimana halnya dengan mahaslswa yang sudah terdaftar semes

ter I yang pada waktu ujian lalu tidak sempat ujian. 

f.	 Meujelang ujian terjadi lIhujan surat" dari Jakarta. lsi surat 

ada simpang siur dalam masalah yang sarna. Surat yang terdahu

lu berbeda dengan surat yang menyusulnya. UPBJJ-Ur sudah ber

tindak, kemudian datang surat lain yang merubah tindakan ter

sebut. Selain itu prosedur izin numpang/mutasi ujian perlu di 

buat lebih praktis atau disederhanakan. Misalnya cukup surat 

datang dari UPBJJ asal mahasiswa ke UPBJJ yang dituju,tembu

san ke ur pusat. Kenyataan sekarang ini, terdapat mahasiswa 

yang mendadak datang numpang ujian tetapi tidak membawa su

rat izin dari pusat (registrasi), padahal mahasiswa ini sudah 

mengajukan permintaan ke rektor setengah bulan yang lalu 

(sebelum ujian). 
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2.	 Pengawas 

Pelaksanaan ujian berjalan lanesT. tertlb dan aman. 

Mahasiswa sudah dewasa semua dan tahu diri. Lag1 pula jarak 

aotara tiap orang/mahasiewa ttdak memungkinkan untuk bekerja 

sarna. Saran yang dlutarakan adalah peraturan yang dari pusat 

lebth balk yang beraiEat umum. UPBJJ-UT yang mengabarkannya m~ 

nurut situasi dan koudist setempat. dan ini Budah tentu dengan 

pertimbangan kelancaran. ketertiban dan keamanan. 

3.	 Mahasiswa 

1.	 Pelaksanaan ujian, ketertlban, keamanan. pelayanan cukup 

baik. 

2.	 Lembar soal ujian banyak yang kabur. dan halaman terbalik. 

3.	 Mater! ujtan Bahasa Inggrls dianggap cukup sulit,sedangkan 

yang lalnnya biasa saja. 

4.	 Peraturan ujian lama dimana ni1at D boleh mengulang tetapi 

sekarang ttdak boleh. Seharusnya UT memberikan kesempatan 

kepada kita untuk lebih berprestasi, komentar mahasiswa. 
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KESIHPULAN KJHENTAR DAN IMPLIKASI 

1.	 Pelaksanaan ujian semester II UT di UPBJJ-UT Surabaya berjalan 

lancar, tertib dan aman. Hal ini karena manajemen yang baik. 

kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari para petugas staf 

UPBJJ , pengawas dan keamanan serta pemanfaatan teknologi komu

nikasi yang dapat diandalkan. Ujian dihadiri oleh 89,42% maha

siswa, terdiri atas Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan 

85.5%. Administrasi Negara 94%, Admlnistrasi Niaga 93% dan Sta

tistik Terapan 86%. 

2.	 Mahasiswa peserta ujian ada yang mendapat LJU yang pre printed 

dan ada pula yang tidak. Umumnya mahasiswa yang mendapat LJU 

pre printed adalah mahasiswa yang sudah mempunyai NIH. 

Tetapi sda juga mahasiswa yang sudah punya NIM tidak mendapat 

LJU yang pre printed. Selain itu terdapat mahasiswa yang NIHnya 

di LJU tidak cocok dengan NIH di kartu registrasi. Implikasinya 

mereka ini diberikan LJU kosong dan ditempatkan dalam SUBtu 

ruang bersama-sawa dengan mahasiswa yang belum punya NIH dan 

numpang ujian. 

3. Lembar soal ujian (LSU} dirasakan kurang cukup. Hal Ini karena 

konsekuensi dari peraturan dimana naskah rusak,kabur. terbalik 

dan sejenis lainnya harus diganti. Untuk mengatasi hal ini UPBJJ

UT Surabaya menyewa mesin foto copy dan hal ini berarti penam 

bahan biaya. 
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4.	 pengawas ujian direkrut dari tutor dan dasen-dosen Unair.IKIP 

dan ITS. Tutor berasal dari instansl yang beragam ya1tu: PTS, 

PTN ~emda. ABRI. dan Swasea. Hal Ini dipandang cukup balk untuk 

rnelibatkan semua unsur dalam UT agar clapat mengenal misi yang 

dibawa oleh UT. Implikasi yang diharapkan agar mereka dapa! men 

jembatani UT dengan masyarakat. 

5.	 Mekanisme mutasi ujian perlu disederhanakan 

karena dengan mekanisme yang ada sekarang terlalu bertele

tele, dan menyulitkan UPBJJ-UT kalau terjadi pendadakan. 
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