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Jurusan Ekonorni Pertanian (EPN), Fakultas Pascasa rjana, lnstitut Pertani- 
an Bogor (IPB), telah melaksanakan ujian Prelim sejak tahun 197911980. Seti- 
ap peserta program pendidikan S3 diharuskan mengikuti ujian prelim sebelum 
memulai penelitiannya. Mereka yang dapat melakukan ujian prelim harus me- 
menuhi persyaratan mengikuti kuliah dan ujian mata kuliah wajib dan pilihan 
program pendidikan S3 Jurusan EPN, yang diikuti selama dua semester. Perio- 
de ujian prelim diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu pertama Maretl 
April atau selambar-lambatnya Juni dan kedua September/Oktober atau paling 
lambat Desernber. Pengaturan jadwal periode tersebut tergantung pula pada sa- 
at selesainya perkuliahan dan ujian program pendidikan S3. Setiap mahasiswa 
yang telah merasa siap untuk mengikuti ujian prelim dapat mendaftarkan 
sebagai peserta ujian prelim pada Ketua Jurusan EPN. Pelaksanaan ujian pre- 
lim diatur dan diselenggarakan ole11 Ketua Jurusan EPN bersama dengan Koor- 
dinator Komisi Penguji. Berdasarkan hasil ujian prelim, dapat dianggap apakah 
mahasiswa yang bersangkutan mampu melanjutkan program pendidikan S3, te- 
rutama dalam analisis dan penulisan disertasi doktor. Dengan demikian diharap 
kan melalui ujian prelim dapat menjamin mutu kemandirian lulusan S3 sesuai 
dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemampuan analisis yang terampil 
dan komprehensif. Setiap mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian prelim 
sebanyak-banyaknya duq kali. Apabila seorang mahasiswa telah diberi kesempat- 
an ujian dua kali ternyata tidak lulus, maka dinyatakan tidak dapat melanjut- 
kan program pendidikan S3 di Jurusan F,PN, FPS-IPB. 

- - - - -- -- - 

3) Tulisan ini merupakan hirnpunan bahan-bahan tertulis dari Dr.Ir. Irlan Soejono 
dan ProfBr. A. Soehardjo, masing-masing selaku koordinator Komisi Penguji 
Periode 1979/1980 - 198311984 dan 198411985 - 198511986, disampaikan 
untuk Lokakarya Keberhasilan Studi di Fakultas Pascasarjana-IPB, 1985. 

2) Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Ketua Jurusan EPB-FPS, IPB. 



BENTUK UJIAN 

Semingu sebelurn ujian dimulai diberi kesempatan pertemuan antara ko- 
misi penguji dengan para pserta. Di sini, para peserta memperoleh penjelasan 
penjelasan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan tara cara ujian prelim. 
Hal ini dirasakan perlu untuk lebih mengenalkan ujian prelim bagi peserta 
sebelum ujian dimulai. Ujian prelim dilaksanakan secara tertulis kemudian disu- 
sul dengan ujian secara lisan. 

Pada saat ini ujian tertulis masih diiakukan dengan sistem open book. 
Lamanya ujian tertulis diberi batas waktu 6 jam. Ujian ini meliputi bahan-ba- 
han yang menyangkut semua aspek yang termasuk bidang pokok ekonomi per- 
tanian dan teori-teori dasar ekonomi mikro dan makro. Setiap pe~erta ujian pre- 
lim berkewajiban menjawab semua soal yang diberikan, biasanya 3 sarnpai 4 
sod. Dan hasil ujian tertulis peserta dapat dinyatakan lulus langsung atau harus 
mengkuti ujian lisan. 

Ujian secara lisan djlakukan sebagai pelengkap atau tambahan penilaian 
dari ujian tertulis.. Ujian h i  dilakukan secara perorangan menghadapi pertanya- 
an-pertanyaan dari komisi penguji selama 1-2 jam. Kesempatan ujian prelim 
secara lisan diberikan kepada peserta setelah hasil ujian secara tertulis dinilai 
hampir lulus, akan tetapi masih perlu penjelasan lebih lanjut. Dari hasil uji- 
an secara lisan diperoleh tambahan penilaian terhadap hasil ujian secara tertu- 
lis untuk dapat dinyatakan peserta itu lulus atau tidak lulus. 

Dalam menjawab sod-sod ujian secara tertulis, peserta harus mampu me- 
ngemukakan penguasaan ilmu secara komprehensif. Ia harus mampu merumus- 
kan kerangka pemikiran pendekatan yang baik, menyatakan asumsi-asumsi yang 
menyertainya, membuat hubungan antara berbagai variabel dan menggunakan lo- 
gika dalam analisis. 

Pemeriksaan jawaban setiap peserta dilakukan oleh anggota komisi penguji. 
Waktu yang disediakan untuk memberi penilaian itu selama 3-4 minggu. Kemu- 
dim sebulan setelah tertulis diadakan rapat komisi penguji untuk menentukan d a i  
rata-rata peserta. 

Di dalam penilaian ujian prelim, setiap anggota komisi penguji mempunyai 
hak penuh untuk menilai setiap jawaban sod ujian yang dibuat peserta. Se- 
tiap jawaban yang dibuat peserta dinyatakan lulus, paling sedikit mendapat nilai 



B. Hasil rata-rata dari masing-masing penilaian oleh anggota komisi penguji didis- 
kusikan untuk memperoleh kesepakatan nilai rata-rata keseluruhan dari peserta. 

Hasil akhir yang merupakan penentuan kelulusan seorang peserta sudah me- 
rupakan kata sepakat y ang disetujui oleh semua anggota komisi. 

Hasil yang diumurnkk sebagai kuputusan terakhir bagi seorang peserta da- 
pat dinyatakan dengan : lulus, lulus dengan syarat dan tidak lulus. Mereka yang 
dinyatakan lulus dengan syarat dapat dlkenakan tugas penulisan ilmiah sebuah 
makalah yang harus diserahkan dalarn jangka waktu satu bulan. Apabila tidak 
dapat dipenuhi persyaratan tersebut berakibat peserta tersebut dinyatakan tidak 
lulus. Bagi mereka yang tidak lulus masih diberi kesempatan untuk mengikuti 
ujian prelim sekali lagi pada periode berikutnya. 

SUSUNAN KOMISI UJIAN 

Komisi ujian terdiri dari 5 orang staf pengajar dari jurusan EPN dan juru- 
san lain, bila dianggap perlu, bergelar Doktor. Salah seorang dari komisi ditun- 
juk sebagai koordinator komisi penguji yang memimpin pelaksanaan penilaian 
ujian. Komisi penguji ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Pascasarjana 
atas usul dari Ketua Jurusan EPN. Komisi bertugas selama dua tahun dan melak- 
sanakan ujian prelim sebanyak dua kali per t a k ~ n .  Susunan Komisi Penguji ta- 
hun 1984/1985 - 1985/1986 terdiri dari : 

- Prof. Dr. Ir. A. Soehardjo Koordinator 
- Prof. Dr. Ir. I Gusti Teken Anggota 
- Dr. Ir. Irlan Soejono Anggota 
= Dr. Ir. Bungaran Saragh Anggot a 
- Dr. Ir. Isang Gonarsyah Anggota 




