
SISTEM UJIAN ONLINE (SUO) PROGRAM NON PENDAS MASA UJIAN 2012.1 
 
SUO  adalah  salah  satu  bentuk  layanan  ujian  yang  ditawarkan  oleh  Universitas  
Terbuka  dalam  rangka  memberikan kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  dapat  
mengikuti  UAS  di  luar  periode  waktu  UAS  yang  telah  ditentukan  pada Kalender 
Akademik. 
 
Untuk masa ujian 2012.1, SUO untuk Program Non Pendas akan dilaksanakan antara  
tanggal  27 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut : 
 
 

UPBJJ-UT Tanggal Pelaksanaan 
Awal Akhir 

 

 
 
 
 
 
 

Gelombang I 

Aceh Semarang  
 
 
 
 

27 Mei 2012 

 
 
 
 
 
 

6 Juni 2012 

Medan Surakarta 
Pekanbaru Yogyakarta 
Palembang Samarinda 
Bengkulu Surabaya 
Bandar Lampung Majene 
Jakarta Gorontalo 
Bogor Makasar 
Bandung Palu 
Purwokerto  

 
 
 
 
 
 
Gelombang II 

Batam Mataram 
 
 
 
 

7 Juni 2012 

 
 
 
 
 

17 Juni 2012 

Pangkal pinang Kupang 
Jambi Jember 
Serang Kendari 
Padang Manado 
Pontianak Malang 
Palangkaraya Ambon 
Banjarmasin Jayapura 
Denpasar Ternate 

 
Ketentuan pelaksanaan SUO sebagai berikut: 
 
1. Ujian dilaksanakan di kantor UPBJJ-UT. 
2. Satu hari ujian terdiri atas 3 sesi, dan setiap sesi berdurasi 90 menit. 
3. Kapasitas tempat yang disediakan UPBJJ-UT berkisar antara 8 – 15 mahasiswa 

setiap sesi ujian. 
4. Hari, tanggal, dan jam ujian ditentukan oleh UPBJJ-UT. 
5. Calon  peserta harus menghubungi UPBJJ-UT bersangkutan  untuk memperoleh  

informasi kepastian  hari, tanggal dan jam ujian. 
6. Daftar matakuliah yang ditawarkan untuk SUO dapat dilihat di www.ut.ac.id 

kemudian klik menu Tutorial dan Ujian Online 
7. SUO belum dapat melayani mahasiswa yang menumpang ujian 
8. Peserta SUO  sebaiknya adalah  mahasiswa yang  terbiasa bekerja 

menggunakan  komputer  dan  telah  aktif  dalam pembelajaran online UT 
 



Mahasiswa dapat melakukan Pendaftaran SUO melalui situs www.ut.ac.id kemudian 
klik menu Tutorial dan Ujian Online mulai  tanggal  14 Maret 2012 – 4 Mei 2012, dengan 
ketentuan: 
 
1. Melakukan  registrasi  matakuliah  terlebih  dahulu  di  UPBJJ-UT,   termasuk  mata  

kuliah  yang  akan  didaftarkan SUO (walaupun jam ujiannya bentrok) dengan 
membayar SPP menggunakan Lembar Tagihan sesuai ketentuan. 

2. Membayar biaya SUO sebesar Rp.  40.000,-  per  matakuliah, dengan cara :  
a. Mahasiswa meminta Lembar Tagihan (LT) SUO ke UPBJJ-UT sesuai dengan 

matakuliah yang akan diikuti ujian SUO.  
b. Membayar ke bank sesuai tagihan dan menyerahkan LT SUO yang sudah ada 

tapak validasi dari bank ke UPBJJ-UT  pada  jam  kerja  atau melalui Pos, faks 
atau email ke UPBJJ-UT, paling lambat tiga hari setelah mendaftar ujian Online 

3. Menunggu   proses   konfirmasi   dari   UPBJJ-UT.   Proses   konfirmasi   dianggap   
valid   apabila   mahasiswa   sudah mendapatkan Password yang dikirimkan melalui 
account UT Online. 

4. Mahasiswa yang  berhak mengikuti SUO adalah  mahasiswa yang   pendaftarannya 
telah  mendapat  konfirmasi dan telah mendapatkan password. Tanpa password 
mahasiswa tidak dapat  mengikuti SUO 

5. Untuk mengikuti SUO, mahasiswa datang ke UPBJJ-UT pada hari yang telah 
ditetapkan dengan membawa Kartu Mahasiswa  atau  KTP/SIM  dan  print-out  
tentang  konfirmasi  keikutsertaan  sebagai  peserta  SUO  dari  UT.   Tanpa  bukti 
identitas dan bukti konfirmasi sebagai peserta SUO, mahasiswa tidak diperkenankan 
mengikuti SUO. 

 
Catatan : 
 
1. Semua transaksi sebelum dan sesudah tanggal pendaftaran akan ditolak. 
2. Untuk pertanyaan dan tanggapan seputar hal-hal teknis akan disediakan forum 

khusus dalam situs ini (Forum Sistem Ujian Online) atau dapat menghubungi 
UPBJJ-UT setempat. 

3. Jika ada perubahan akan diinformasikan melalui situs ini. 
 
 
 
 
 
 
 


