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PENGANTAR

Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Terbuka
Jarak Jauh (PTTJJ) pertama di Indonesia yang menerapkan
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (SPJJ). Sistem ini sangat
memerlukan layanan pendidikan yang berbasis pada
kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). UT
mengembangkan layanan berbasis ICT yang dikenal UT
Online. Melalui UT Online ini mahasiswa dapat melakukan
registrasi, memesan bahan ajar, mengakses bahan pengayaan dan referensi
dalam digital library, memperoleh layanan tutorial dan ujian online, melihat
nilai mata kuliah, mencari informasi, dan melakukan pengaduan atas kasus/
masalah yang dialami mahasiswa dalam studi, dan berbagai aspek layanan
lainnya. Berbagai layanan itu dapat diakses mahasiswa melalui Laman atau
Web Site UT.
Namun, sarana layanan itu ternyata belum dapat dimanfaatkan secara
maksimal oleh seluruh mahasiswa. Tingkat literasi komputasi dan/atau
kemampuan akses internet ternyata masih menjadi kendala bagi sebagian
besar mahasiswa. Kendati persoalan itu diantisipasi melalui pengenalan
layanan online UT pada saat pelaksanaan Orientasi Studi Mahasiswa Baru
(OSMB), kemampuan awal literasi komputasi yang lemah, mengakibatkan
pemahaman yang diperoleh mahasiswa saat OSMB menguap begitu saja.

Kepada tim yang berhasil mengembangkan panduan ini, kami sampaikan
terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga. Kepada mahasiswa, silakan
pelajari dan praktikkan panduan ini sehingga berbagai kemudahan layanan
pendidikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika Anda
memiliki pertanyaan atau masukan tentang panduan ini silakan sampaikan
secara langsung atau kirim melalui e-mail: info@p2m.ut.ac.id.
Selamat belajar dan semoga menjadi mahasiswa UT yang sukses.
Tangerang Selatan, 2012
Rektor,

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620401 198601 2 001

Pada akhirnya, UT menyusun buku kecil yang diberi judul Panduan UT Online.
Isi buku bersumber dari berbagai bahan dari UT Pusat, seperti http://www.
ut.ac.id/, http://student.ut.ac.id/, http://ebook.ut.ac.id/, http://www.tbo.ut.ac.id/,
http://itv.ut.ac.id/, dan http://gurupintar.ut.ac.id/. Panduan yang diperuntukkan
bagi mahasiswa ini menjelaskan secara singkat, tetapi aplikatif tentang apa,
seperti apa, dan bagaimana UT Online.
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PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Bahan ajar cetak (BAC) merupakan bahan ajar utama di Universitas Terbuka
(UT). Mahasiswa UT yang mencapai pelosok-pelosok negeri kadang kala
menemui kesulitan dalam memperoleh bahan ajar tersebut. Untuk itu,
diperlukan solusi baru untuk mengatasinya.
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Sebelum menggunakan fasilitas ini maka mahasiswa harus memiliki
pengetahuan yang cukup tentang sistem operasi komputer (operation system)
dan penggunaan internet, serta mahasiswa harus memiliki alamt email (email
address) yang masih aktif. Keikutsertaan dalam tutorial online tidak dipungut
biaya dan nilai tutorial online akan berkontribusi 30% terhadap nilai akhir
mata kuliah.

AKTIVASI MAHASISWA MELALUI UT ONLINE
Solusi yang tepat untuk menjangkau mahasiswa UT di seluruh pelosok
Indonesia maupun di luar negeri dengan cepat dan berkualitas adalah melalui
UT Online. Dengan tersedianya moda pembelajaran melalui UT Online dapat
meningkatkan indeks prestasi mahasiswa.

1.
2.
3.

UT Online mempunyai daya jangkau yang sangat luas sampai ke desa-desa
yang sulit dijangkau. Kualitas materi pembelajaran melalui UT Online sama
baiknya dengan bahan ajar cetak yang saat ini sudah akrab dengan mahasiswa
dan diharapkan kompetensi yang diterima mahasiswa juga sama.
B. Tujuan
Tujuan utama dalam pembuatan panduan UT Online ini adalah sebagai
berikut.
1. Membantu mahasiswa dalam mengakses layanan UT Online untuk
meningkatkan hasil dan kualitas belajar.
2. Memperluas dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan
mahasiswa.
3. Membantu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik dan bahan
ajar, serta memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan
tinggi yang bermutu bagi masyarakat.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “UT Online”
2

3

4.
5.

Lalu akan tampil beberapa submenu pilihan
Klik “Tutorial Online”

5
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TUTORIAL ONLINE
Tutorial Online atau Tuton merupakan salah satu alternatif tutorial yang
ditujukan bagi mahasiswa UT yang mempunyai kemampuan dan akses
internet baik dengan menggunakan komputer sendiri di rumah, di kantor/
tempat kerja, atau di tempat akses internet umum, seperti warnet dan
warpostel.
7

1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.

Halaman persetujuan Mahasiswa untuk mengikuti peraturan UT Online
Klik “Ya”
Masukan “NIM, Tanggal Lahir, dan Email” Anda
Klik tombol “Kirim” untuk mengaktifkan
Akan keluar konfirmasi bahwa status Anda sudah terdaftar dan memberi
Username serta Password via email Anda

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “Tutorial Online”
2

3

8
9

4.
5.
6.

Halaman web akan merujuk ke http://student.ut.ac.id
Masukan Username dan Password Anda yang didapat melalui aktivasi UT
Online
Klik “Login”

6
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7.

8.
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Mata kuliah yang diregistrasikan mahasiswa melalui UPBJJ-UT yang
memiliki Tutorial Online akan ditransfer secara otomatis oleh sistem.
Proses pentransferan dilakukan sesaat sebelum proses tutorial dimulai
(+ 2 minggu setelah tutup masa registrasi)
Klik “Tutorial yang saya ikuti”

SISTEM UJIAN ONLINE (SUO)
1.

2.

Sebuah sistem pengujian yang dapat dijadikan alternatif bagi mahasiswa
untuk dapat memiliki kesempatan ujian selain pada Ujian Akhir Semester
(UAS)
Peserta baru terbatas pada mahasiswa Non Pendas (reguler)

Keuntungan SUO adalah sebagai berikut.
1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian lebih dari satu kali.
2. Nilai diambil dari salah satu nilai ujian yang terbesar.
3. Mahasiswa diberi kesempatan untuk lulus lebih cepat.

8

9.

12

Anda langsung bisa berinteraksi dengan tutor melalui bagan mingguan
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Syarat Peserta adalah sebagai berikut.
1. Mempunyai keahlian dalam mengoperasikan komputer khususnya
internet karena pendaftaran melalui internet.
2. Mata kuliah (MK) yang di diambil untuk SUO hanya MK yang diregistrasikan
oleh mahasiswa pada semester tersebut.
3. Membayar biaya registrasi SUO Rp40.000,00/MK yang dibayarkan setelah
mendapat konfirmasi keikutsertaannya melalui situs UT Online.

Panduan UT online
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CARA MENDAFTAR SISTEM UJIAN ONLINE (SUO)
7

Untuk mengikuti Ujian Online, mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang
cukup mengenai sistem operasi komputer, penggunaan internet, memiliki
alamat email yang masih aktif, dan terampil menggunakan komputer
berbasiskan Windows.
1.
2.
3.

8

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “UT Online”
2

7.
8.
9.

3

4.
5.
6.

Klik “Ujian Online” lalu klik “Pendaftaran”
Masukan username dan password Anda yang didapat melalui aktivasi
UT Online
Klik “Login”

6
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Jika Login berhasil maka halaman akan terlihat sebagai berikut
Geser posisi scrollbar sampai ke halaman bagan bawah
Pilih “Pendaftaran Sistem Ujian Online (SUO) ”

9

5

10. Pada halaman data registrasi berikutnya akan terlihat mata kuliah yang
ditawarkan atau tidak
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11.
12.
13.
14.
15.

Klik “>>” untuk mencari bulan
Klik kotak “Tanggal Berwarna Hijau”
Pilih “Mata Kuliah dan Sesi Ujian”, kemudian
Klik “Daftar”
Pilih tombol “Lanjut”
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19. Halaman ini memperlihatkan bahwa pendaftaran Anda sebagai peserta
SUO sedang menunggu konfirmasi dari pihak UPBJJ-UT ± 1 s.d. 3 hari
setelah TBS diterima UPBJJ-UT

20. Mahasiswa menerima lembar tagihan (LT) SUO dari UPBJJ-UT dan
dibayarkan biaya ujian Rp40.000,00/MK melalui lembar tagihan BRI/BTN/
Mandiri
21. Lembar Tagihan (LT) diserahkan ke UPBJJ-UT maksimal 2 hari setelah
pendaftaran SUO
22. Setelah mendapat konfirmasi dan password, kemudian di print out
16. Klik kotak “checkbox” untuk memberi tanda check
17. Klik “Simpan”
18. Pilih tombol “Lanjut”

16
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NILAI
1.
2.
3.

5.
6.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “Mahasiswa & Alumni” lalu klik “Nilai Matakuliah”

7.

Masukan “NIM dan Tanggal Lahir”
Pilih Masa Registrasi/Ujian yang Anda kehendaki (untuk memilih
seluruhnya pilih menu Semua)
Klik “Tombol Lihat”

2
5
3

4.

6

7

Pilih Nilai Non Pendas (Reguler)/ Nilai Pendas (Non Reguler)

4
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LKAM ONLINE
1.
2.
3.
4.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “Mahasiswa & Alumni”
Pilih “LKAM Online”
9.

3

2

Nilai LKAM akan

Tips:
Sebaiknya setelah langkah ke-8 langsung kembali lagi ke halaman
sebelumnya dengan meng-klik tombol “Back”, tunggu beberapa saat ± 10
menit, kemudian masukan kembali “NIM” dan klik tombol “Lihat”.

4

5.
6.

Masukan NIM Anda
Klik tombol “Lihat”

5

7.
8.

20

6

Tunggu selama ± 15 menit
Klik tombol “Lihat LKAM”
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GURU PINTAR ONLINE
(Pintu Interaksi Antarguru secara Online)

2.

A. Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat Guru Pintar Online
Portal Guru Pintar Online (GPO) merupakan suatu laman yang
diperuntukkan sebagai pintu interaksi antarguru secara online yang
menyediakan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran
yang diperuntukkan bagi guru pada berbagai tingkat pendidikan.

3.

Guru Pintar Online dikembangkan sebagai bentuk kontribusi
Universitas Terbuka terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas
guru secara berkelanjutan. Adapun tujuan Guru Pintar Online adalah
sebagai berikut.
1. Menyediakan dan menjadi rujukan beragam sumber
pembelajaran terbuka (open education resources-OER) yang
relevan bagi pengembangan diri guru dan pembelajaran di
sekolah.

22
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Menyediakan dan menjadi sumber rujukan berbagai aturan
perundangan yang berkaitan dengan profesi guru dan
pembelajaran.
Memfasilitasi komunikasi dan interaksi antarguru secara
online.

Dalam GPO terdapat berbagai fasilitas yaitu sebagai berikut.
1. Laboratorium Pembelajaran, yang berisi video kasus-kasus
pembelajaran.
2. Forum Komunikasi Guru (FKG), sarana diskusi mengenai
pembelajaran (seperti strategi pembelajaran, kurikulum,
evaluasi, materi pembelajaran).
3. Materi Pengayaan Pembelajaran, berisi berbagai fasilitas
bantuan belajar online yang disediakan oleh UT.
4. Rujukan, berisi link ke berbagai website kependidikan.
5. Video Repository, berisi kumpulan video yang terdapat dalam
GPO.
Berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk
mengembangkan kompetensi dan memperluas wawasan dalam
bidang kependidikan dan pembelajaran. GPO juga dapat digunakan
sebagai suatu sarana diskusi antara para guru secara online guna
memperluas dan memperdalam pemahaman para guru dalam hal
pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi
para guru tersebut.
6.

Panduan Pemanfaatan Guru Pintar Online
Panduan Pemanfaatan Guru Pintar Online merupakan suatu panduan
yang dibuat untuk memberikan petunjuk bagi para pengguna GPO
dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang terdapat dalam GPO.

Panduan UT online
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PANDUAN PEMANFAATAN LABORATORIUM PEMBELAJARAN
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b.

A. Pendahuluan
Laboratorium Pembelajaran pada Guru Pintar Online adalah sebuah ruang
yang disediakan bagi para guru untuk saling berbagi, berdiskusi tentang
kasus-kasus pembelajaran yang pernah atau mungkin terjadi di kelas. Di
dalam ruang ini, tersedia program video streaming yang berisi tayangan
berbagai kasus pembelajaran sebagai hasil refleksi seorang guru.

Letakkan kursor (tangan penunjuk) di fitur “UT-OER”, kemudian klik
“Guru Pintar Online”.

b

Setelah Anda menyaksikan tayangan video streaming tersebut, Anda
dapat memberi komentar/masukan terhadap isi video tersebut atau Anda
mendiskusikannya bersama-sama rekan-rekan guru lainnya di seluruh
Nusantara. Tayangan video streaming pembelajaran, komentar, dan kreativitas
Anda diharapkan dapat membantu meningkatkan pembelajaran di sekolah.
c.
Ruang laboratorium pembelajaran ini dapat dibuka melalui dua pintu
(gerbang), yaitu melalui website UT dan Guru Pintar Online (GPO). Untuk
membuka website ini ikutilah petunjuk berikut ini.
1. Melalui website UT
a. Ketik alamat website UT http://www.ut.ac.id/ pada ruang alamat.

Atau dapat mengklik langsung fitur “Guru Pintar Online” pada
sebelah kanan, jika anda telah login dari http://student.ut.ac.id/.

a

c

24
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d.
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Tunggu sampai muncul layar/penampang baru (Guru Pintar Online),
dan klik di fitur “Laboratorium Pembelajaran”.

f.

Apabila Anda ingin melihat video streaming kasus pembelajaran
letakkan kursor pada tanda “
”, kemudian klik.

d
f

e.

Letakkan kursor pada salah satu topik di dalam daftar judul program
seri laboratorium pembelajaran.
g.
2.

Selamat menyaksikan.

Melalui Guru Pintar Online (GPO)
a. Ketik http://gurupintar.ut.ac.id/ pada ruang alamat, kemudian tekan
enter.
a

e

d

26
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b.

c.

universitas Terbuka 2012 • www.ut.ac.id

Arahkan kursor melalui mouse ke menu/sebelah kiri atas pada tulisan
(fitur) “Laboratorium Pembelajaran”. Muncul simbol menunjuk
(punggung tangan). Klik tulisan tersebut.
Tampak pada layar tabel Daftar Video Seri Pembelajaran yang terdiri
atas kolom Nomor, Seri Pembelajaran, dan Judul Program.

b

g.
h.

Arahkan kursor Anda pada layar video tersebut maka akan muncul
symbol “
”.
Klik mouse Anda tepat pada permukaan layar video sehingga akan
tampil tayangan video pada layar.

c

h

d.

Silakan pilih judul program yang Anda kehendaki dengan cara
menggeser/meletakkan kursor ke judul program yang Anda pilih.

d

e.
f.

28

Klik bagian kiri mouse Anda tepat pada judul program yang Anda
pilih.
Muncul layar video streaming yang masih tertutup (hitam) pada
monitor/komputer Anda.

Panduan UT online

Petunjuk Pemanfaatan Simbol pada layar Video Streaming Pembelajaran
a. Pada layar bagian bawah layar video tersedia fitur-fitur sebagai
berikut.
•
Pause (
) akan berhenti sementara apabila Anda klik.
•
Stop (
) akan berhenti/tertutup apabila Anda klik.
•
Volume/suara ( ) suara menjadi keras apabila kursor Anda
geser ke kanan dan suara menjadi lemah apabila kursor Anda
geser ke kiri pada simbol ini.
•
Works All ( ۞ ) berfungsi melebarkan layar (layar penuh)
apabila kursor Anda letakkan pada gambar ini kemudian Anda
klik.
•
Klik “Esc” apabila Anda menginginkan layar kembali mengecil.
b. Silakan menyaksikan

Panduan UT online
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c.

Setelah Anda menyaksikan tayangan video, Anda dapat memberi
komentar atas isi video dengan cara meletakkan kursor pada ruang
yang disediakan dengan terlebih dahulu mengisi kolom nama,
alamat e-mail, dan password Anda seperti contoh berikut ini.
Add comment
			
Name (required)
			
		
E-mail (required)
			
		
Website
d.

f.

Apabila Anda menginginkan tanggapan atas komentar Anda, isi
terlebih dulu kolom berikut ini dengan cara menuliskan kembali
huruf-huruf yang tersedia pada kolom/kotak seperti contoh berikut
ini, baru kemudian Anda klik “send”.
Notify me of follow-up comments

Refresh
phzbq

Setelah Anda mengisi kolom-kolom di atas, letakkan kursor Anda
pada kotak di bawah ini dan tulis komentar di sini.

send
g.
h.

3.

Setelah ini silakan Anda menunggu tanggapan atas komentar
Anda.
Apabila Anda ingin menyaksikan tayangan video streaming
pembelajaran dengan judul program yang lain, Anda dapat
mengulang kegiatan ini dengan mengikuti petunjuk yang sama.

Mengunduh Video Streaming Pembelajaran
a. Buka video streaming seri pembelajaran yang Anda inginkan untuk
di download di situs http://gurupintar.ut.ac.id/

1000 symbols left
e.

30

Apabila komentar telah selesai Anda tulis, kirim komentar tersebut
dengan cara yang telah Anda isi di ruang komentar dengan cara
mengklik tanda “send”.
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PANDUAN PEMANFAATAN FORUM KOMUNIKASI GURU

Klik bagian tulisan yang bertanda download dan muncul pada layar
tampilan berikut:
1.

Tentang FKG
a. Pengertian
Forum Komunikasi Guru (FKG) adalah salah satu fasilitas yang terdapat
pada Website Guru Pintar Online (GPO: http://gurupintar.ut.ac.id/).
FKG merupakan sarana berkomunikasi dan berbagi pengalaman
bagi para guru tentang berbagai isu pendidikan dan pembelajaran.
Dalam FKG ini, para guru bisa menuliskan pengalamannya selama
mengajar, menceritakan kasus-kasus pembelajaran yang pernah
dialami dalam kelas, atau juga bisa bertanya mengenai hal yang
berhubungan dengan pembelajaran.
a

c.

Setelah tampilan pada layar muncul seperti peragaan di atas,
selanjutnya klik tanda “OK” dan muncul pada layar sebagai berikut.

File video tersebut telah tersimpan pada folder download di Komputer
Anda.

32
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b.

Alamat:http://gurupintar.ut.ac.id/index.php/forum-komunikasiguru.html
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2.
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Cara Akses ke FKG
a. Daftar sebagai Anggota
i. Agar dapat berpartisipasi aktif dalam FKG, Anda harus mendaftar
terlebih dahulu dengan mengklik “Daftar” yang berada pada
sisi kanan atas.

iii. Isilah formulir pendaftaran dengan lengkap (nama, alamat
email, konfirmasi alamat email, kata sandi, konfirmasi kata
sandi)

i
iii
iii

ii.

Baca informasi tentang pendaftaran dan Anda harus
menyatakan persetujuan terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan
yang berlaku dengan mengklik kolom “Saya menyetujui syaratsyarat ini”.

iv. Untuk pilihan bahasa, pilihlah “Bahasa Indonesia” (default),
sedangkan untuk pilihan zona waktu, pilihlah“UTC +7 (Indochina
time /default)”
v. Isilah kode konfirmasi (captcha) berupa kombinasi huruf dan
angka ke dalam kolom yang telah disediakanApabila isian pada
formulir tidak lengkap (terdapat kesalahan), Anda akan diminta
melengkapi informasi sesuai dengan yang tertulis pada formulir
pendaftaran.

ii

34
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vi. Apabila isian pada formulir sudah lengkap, Anda akan menerima
informasi telah terdaftar sebagai anggota pada FKG.
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•

Masukkan Nama dan Sandi Anda pada kolom yang telah
tersedia, dan klik tombol “Masuk”

viii

vii. Setelah ada konfirmasi penerimaan Anda sebagai peserta
melalui email, Anda dapat mulai berpartisipasi dalam FKG
dengan mengklik “Kembali ke halaman indeks”.
viii. Ada dua cara untuk masuk ke dalam FKG yaitu sebagai berikut.
•

•

Dengan mengisi kolom Nama dan Sandi dan mengklik
tombol “Masuk”

ix. Setelah masuk Anda dapat memberikan tanggapan atas artikel
yang sudah ada atau membuat topik Anda sendiri.
a. Cara memberi tanggapan sebagai berikut.
•
Klik materi yang Anda inginkan, misal Anda memilih
materi Model Pembelajaran

Dengan mengklik tombol “Masuk”

•

36
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Setelah Anda memilih materi (misal Model
Pembelajaran), akan muncul topik-topik yang berkaitan
dengan Model Pembelajaran.
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Klik topik yang diinginkan, misal Anda memilih topik
Model Pembelajaran Inovatif

•
•

Anda akan melihat tanggapan dari anggota lainnya jika
ingin memberi masukan/komentar klik “POSTREPLY”

Tulisan/komentar Anda dapat dilihat tidak langsung
pada forum, karena harus disetujui dulu oleh moderator
forum. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya
tulisan/komentar yang kurang pantas dalam forum ini.

b. Cara membuat topik baru sebagai berikut.
•
Klik materi yang Anda inginkan, misal Anda memilih
materi Model Pembelajaran

•

38

Setelah mengklik “POSTREPLY” Anda dapat menulis
masukan/komentar pada tempat yang telah tersedia.
Anda dapat melihat komentar yang telah dibuat
dengan mengklik “Lihat Pratayang”. Jika sudah yakin
tidak ada lagi tambahan tulisan/komentar, langsung
klik “Ajukan”.
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•

Setelah Anda memilih materi (misal Model
Pembelajaran), akan muncul topik-topik yang berkaitan
dengan Model Pembelajaran. Kliklah “NEWTOPIC”.
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x.

40

•

Pertama ketiklah Subjek dari topik baru yang Anda
inginkan pada tempat yang telah disediakan (misal
Model Pembelajaran Kooperatif ), lanjutkan dengan
mengetik topik baru yang berupa materi, pengalaman,
kasus, atau pertanyaan yang berkaitan dengan model
pembelajaran kooperatif. Klik “Ajukan” apabila Anda
telah selesai.

•

Tulisan/komentar Anda dapat dilihat tidak langsung
pada forum karena harus disetujui dulu oleh moderator
forum. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya
tulisan/komentar yang kurang pantas dalam forum ini
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

Panduan UT online

Apabila masih ada hal-hal yang belum jelas dalam mengikuti
Forum Komunikasi Guru ini, Anda dapat mengklik “Bantuan”
di sebelah kanan atas. Pada halaman ini Anda dapat mencari
pertanyaan berikut jawabannya.

xi. Terakhir, apabila Anda telah selesai menulis masukan/komentar
jangan lupa untuk melakukan logout dengan jalan mengklik
“Keluar”
xii. Terima kasih, partisipasi Anda dalam FKG adalah awal kemajuan
kita semua.

Panduan UT online
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PANDUAN PEMANFAATAN MENU LAINNYA

•

Di dalam Portal Guru Pintar Online, selain menu Forum Komunikasi Guru dan
Laboratorium Pembelajaran, terdapat beberapa menu lainnya, yaitu menu
rujukan, video repository, link ke beberapa layanan Universitas Terbuka dan
polling, serta data pengunjung.

•

A. RUJUKAN
1. Deskripsi Singkat
Menu rujukan berisi daftar beberapa website yang berhubungan
dengan bidang pendidikan yang dilinkkan dengan website Guru
Pintar Online. Berikut website yang linknya telah tersedia dalam
Rujukan dan deskripsi singkatnya.
a. KEMDIKBUD
Link ini berisi situs-situs yang berada di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut.
•
KEMDIKBUD
Situs Kemdikbud digunakan untuk menampilkan situs
web kementerian pendidikan dan kebudayaan. Situs
ini berisi informasi yang berkaitan dengan sistem dan
kebijakan pendidikan di Indonesia. Menu utama yang
terdapat dalam situs ini, di antaranya peserta didik,
orang tua, tenaga pendidik, satuan pendidik, dunia
industri, media dan publik, pendidikan daerah, rekanan,
foreign student, donor, dan kementerian.

42
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•

DIKTI
Menu Dikti digunakan pengguna untuk menampilkan
situs direktorat pendidikan tinggi. Situs ini menyediakan
informasi tentang pendidikan tinggi di Indonesia, seperti
sertifikasi dosen/guru, beasiswa S2/S3, dan penelitian.
PMPTK
Menu Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PMPTK) dapat digunakan untuk
menampilkan situs Direktorat Jendral PMPTK. Di dalam
situs ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang
berkaitan, di antaranya tentang diklat, P4TK, data
guru, dan LPMP. Selain itu, dalam situs ini terdapat
juga link ke Direktorat Pembinaan Diklat (Bindiklat),
Direktorat Tenaga Pendidik, Direktorat Profesi Pendidik,
dan Direktorat Pendidik dan Tenaga KependidikanPendidikan Non Formal (PTK-PNF)
PUSTEKKOM
Situs Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan (PUSTEKKOM) menyediakan berbagai
layanan yang berhubungan dengan teknologi informasi
dan komunikasi pendidikan. Melalui situs ini Anda dapat
mengetahui dan memanfaatkan berbagai produk yang
telah dihasilkan oleh Pustekkom, seperti Buku Sekolah
Elektronik (BSE), TV Edukasi dan E-dukasi.net, serta
berbagai produk lainnya.
SERTIFIKASI GURU
Melalui situs ini, Anda dapat memperoleh informasi
tentang sertifikasi guru, seperti persyaratan peserta,
LPTK penyelenggara, kuota, dan tunjangan profesi,
inpasing dan berita terkini tentang sertifikasi guru.
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•
•

•

•
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Peraturan Perundang-undangan
Berisi link peraturan perundangan dalam bidang pendidikan.
Portal Garuda Dikti
adalah portal penemuan referensi ilmiah dan umum karya
bangsa Indonesia, yang memungkinkan akses e-journal dan
e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian,
serta karya umum. Portal ini dikembangkan oleh Direktorat
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti-Kemdikbud
RI.
Pustaka Pendidik
Pustaka pendidik merupakan pustaka digital yang
dikembangkan oleh proyek Decentralized Basic Education 2
(DBE2) USAID dalam peningkatan kualitas belajar dan mengajar.
Fitur atau menu-menu yang terdapat dalam tampilan pustaka
pendidik terdiri dari beranda, tentang DBE2, Pustaka digital,
artikel, kemitraan, hubungi kami, pertanyaan umum dan peta
situs.
Jurnal UT
Link ini berisi daftar jurnal yang diterbitkan oleh Universitas
Terbuka yang terdiri berikut ini.
•
Jurnal Studi Indonesia menerbitkan naskah atau tulisan
yang berisikan hasil penelitian, karya ilmiah, review
hasil penelitian, resensi buku, maupun perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat keIndonesiaan.
•
Jurnal Pendidikan merupakan media informasi dan
komunikasi para praktisi, peneliti, dan akademisi yang
berkecimpung dan menaruh minat, serta perhatian
pada pengembangan pendidikan di Indonesia.

Panduan UT online
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•

•

Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh merupakan
media informasi dan komunikasi para praktisi, peneliti,
dan akademisi yang berkecimpung dan menaruh minat
serta perhatian pada pengembangan pendidikan
terbuka dan jarak jauh di Indonesia
Jurnal
Matematika, Sains, dan
Teknologi
mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pemikiran
dalam bidang matematika, sains, dan teknologi.
Tujuan publikasi jurnal ini adalah untuk meningkatkan
pengembangan,
penguasaan,
dan
penerapan
matematika, sains, dan teknologi

b.

Open Courseware
Open Courseware berisi link-link ke beberapa situs yang
menyediakan sumber-sumber belajar secara gratis. Situs yang
tersedia dalam Open Courseware ini adalah
•
John Hopkin Open Courseware
•
Utah State Open Courseware
Pada situs ini, Anda dapat mengakses materi perkuliahan
di Utah State University
•
Open Learn, Learning Space
Situs ini menyediakan materi perkuliahan yang
ditawakan oleh The Open University
•
MIT Open Courseware
Melalui situs ini, Anda dapat mengakses materi
perkuliahan yang ditawarkan di Massachusetts Institute
of Technology

c.

UNESCO
Website ini merupakan website United Nation Educational,
Scientific and Cultural Organization yang berisi berbagai
informasi tentang kebijakan dan kegiatan UNESCO dalam
bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan
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d.

e.

f.

g.

46

Portal Curriki
Curriki adalah sebuah lingkungan online yang dibuat untuk
mendukung perkembangan dan pendistribusian bebas
dari materi pendidikan kelas dunia kepada siapa saja yang
memerlukan. Fitur atau menu-menu yang terdapat dalam
tampilan Portal Curriki terdiri dari find resources, publish content,
connect with teachers, partners&sponsors, help, about curriki,
social networking.
Edutube
Edutube adalah penelusuran video online tentang pendidikan
yang dapat diperoleh secara bebas. Anda dapat mencari,
melihat, dan mengunduh video pembelajaran pada situs ini.
ICT Portal for Teacher
Website ini dikelola oleh United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) Bangkok. Guru/Pendidik,
terutama di wilayah Asia-Pasifik, dapat memperoleh informasi
tentang penggunaan ICT dalam pendidikan, seperti a) Peran
ICT dalam pendidikan, b) Link ke kebijakan-kebijakan berkaitan
dengan ICT, c) Peran guru dalam penggunaan ICT, d) Pelatihan
ICT bagi guru, e) Link ke materi kurikulum, f ) Memilih sumber
internet, g) Kolaborasi elektronik, h) Pembelajaran online dan
jarak jauh, serta i) Alat evaluasi dan indikatornya.
Khan Academy
The Khan Academy mempunyai misi menyediakan pendidikan
kelas dunia untuk siapa saja, di mana saja. Walaupun dikerjakan
oleh satu orang, yaitu Salman Khan, pustaka lebih dari 1600
video ini merupakan video sumber belajar menurut YouTube
video views per day and unique users per month, meliputi
Matematika, IPA dan Ekonomi.
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h.

Teacher Tube
Situs ini menyediakan materi-materi pembelajaran yang dibuat
dalam berbagai format, seperti video, dokumen, foto, dan
audio. Selain itu, terdapat pula berbagai saluran pendidikan,
forum komunitas, blog dan rujukan untuk mengajar.

2. Cara pemanfaatan link yang terdapat dalam Rujukan
Apabila Anda ingin memanfaatkan link yang terdapat dalam
Rujukan, berikut cara yang dapat Anda lakukan.
Untuk daftar rujukan, yaitu Kemdikbud, Jurnal UT, dan Open course
ware.
a. Arahkan kursor ke daftar rujukan yang dikehendaki, misalnya
Jurnal UT sehingga muncul icon, seperti tangan dan Background
pada Jurnal UT berubah menjadi warna biru.
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b.
c.

Klik link tersebut sehingga muncul tampilan seperti di bawah
ini:
Arahkan kursor ke jurnal yang Anda tuju, misalnya Jurnal Studi
Indonesia sehingga muncul icon seperti tangan dan ada garis
bawah pada tulisan Jurnal Studi Indonesia, lalu klik.
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f.

Apabila Anda ingin kembali ke halaman Portal Guru Pintar
Online, Anda klik tab sebelumnya.

Kemudian akan muncul laman sebagai berikut:

d.
e.

Tampilan situs Jurnal Studi Indonesia akan muncul di tab baru.
Selanjutnya, Anda dapat melakukan pencarian makalah yang
Anda inginkan.

g.

Lakukan hal yang sama jika Anda ingin melihat rujukan lainnya
dalam Kemdikbud dan Jurnal UT dan Open courseware.

Untuk daftar rujukan, yaitu Portal Garuda Dikti, Pustaka Pendidik,
UNESCO, Portal Curriki, Edutube, ICT Portal for Teachers, Khan
Academy, dan Teacher Tube.
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a.
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Arahkan kursor ke daftar rujukan yang dikehendaki, misalnya
Pustaka Pendidik sehingga muncul icon seperti tangan dan
background berwarna biru pada Pustaka Pendidik.

Kemudian akan muncul laman sebagai berikut:

b.

Klik link tersebut, akan tampil situs yang dituju dalam tab yang
baru.

e.
c.

d.

50

Lakukan hal yang sama jika Anda ingin melihat rujukan lainnya.

Selanjutnya, Anda dapat melakukan pencarian pustaka dengan
mengklik icon pustaka digital atau pencarian artikel lainnya di
kolom artikel
Apabila Anda ingin kembali ke halaman Portal Guru Pintar
Online, klik tab sebelumnya.
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B.

VIDEO REPOSITORY
Video Repository berisi kumpulan video-video yang terdapat dalam
Portal Guru Pintar Online. Apabila Anda ingin mengakses laman ini,
caranya sebagai berikut.
1. Arahkan kursor dan klik ke menu “video repository”

2.

52

Laman video repository akan muncul. Pilih video yang Anda inginkan
dengan mengklik gambar video tersebut
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C. UNIVERSITAS TERBUKA
1. Deskripsi Singkat
Dalam Portal Guru Pintar Online, terdapat pula link-link yang berisi
informasi tentang Universitas Terbuka dan beberapa bentuk layanan
bantuan belajar yang dapat di akses secara online.
a. Web FKIP
Situs ini merupakan situs Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka (FKIP-UT). Anda dapat menemukan
informasi umum tentang FKIP-UT, Jurusan dan program studi
yang ditawarkan, bagaimana menjadi mahasiswa FKIP, serta
berbagai informasi lainnya.
b. Website UT
Web UT merupakan situs Universitas Terbuka. Melalui situs
ini, Anda dapat memperoleh berbagai informasi tentang
Universitas Terbuka, seperti kemahasiswaan, registrasi, fakultas
dan Program Pascasarjana, UPBJJ-UT, layanan dan bantuan
belajar yang dapat diakses secara online, jurnal online, LPPM,
dan wisma UT. Selain itu, Anda juga dapat mengetahui berbagai
kegiatan yang sedang dan telah dilakukan oleh UT dalam kolom
berita.
c. ITV-UT
ITV-UT yang merupakan singkatan dari Internet TV-Universitas
Terbuka merupakan kumpulan video pembelajaran yang dapat
diakses melalui internet. Pada menu ‘Koleksi Lengkap’ dan
‘Kategori’, Anda dapat melihat video-video yang tersedia dalam
ITV-UT. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan video yang Anda
inginkan dengan mengklik video tersebut.
d. Dry Lab
Dry Laboratory atau Dry Lab (laboratorium kering) merupakan
bantuan belajar interaktif melalui internet yang diperuntukkan
bagi mahasiswa UT untuk melakukan simulasi beberapa materi
kuliah.
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e.

f.

g.

h.

Perpustakaan Digital
Perpustakaan Digital merupakan bentuk layanan perpustakaan
Universitas Terbuka yang dapat diakses secara online. Melalui
situs ini, Anda dapat memperoleh informasi tentang Pusat
Layanan Pustaka Universitas Terbuka dan daftar koleksi Buku
Materi Pokok, koleksi umum, koleksi digital, PTJJ online dan
jurnal online.
Toko Buku Online
Merupakan layanan pembelian Buku Materi Pokok (BMP) UT
yang dilakukan secara online.
UT Open Courseware
UT Open Courseware berisi materi Web Suplemen dari beberapa
mata kuliah yang ditawarkan di UT.
Learning Object Material
Learning Object Material merupakan situs yang berisi Reusable
Learning Object Materials yang disediakan dalam 4 bahasa,
yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, dan
bahasa Kamboja.
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b.

Situs Website UT akan membuka di tab yang baru. Selanjutnya,
Anda dapat mencari informasi yang Anda inginkan dengan
mengklik menu yang berkesesuaian

2. Cara mengakses
a. Arahkan kursor ke menu yang ingin Anda akses, misalnya WebUT, lalu klik

54
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PERPUSTAKAAN DIGITAL
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4.

Di bawah ini adalah contoh jika kita memilih menu e-Book

5.

Menu katalog berisikan penelusuran koleksi buku digital

Pusat Layanan Pustaka dan Informasi mempunyai tugas memberikan layanan
bahan pustaka dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Untuk dapat mengakses halaman perpustakaan digital terlebih dahulu
lakukan langkah-langkah berikut ini.
1. Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
2. Buka situs http://www.ut.ac.id, klik “UT-OER”, lalu “Perpustakaan Digital”

3.

56

Jika sudah masuk halaman depan, user dapat mengakses menu
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6.
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TOKO BUKU ONLINE (e-BOOK STORE)

Penelusuran dapat diisi berdasarkan kata kunci yang tersedia dan jenis
koleksi buku digital
1.

3.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id/ lalu pilih “Toko Buku Online” atau dengan
membuka situs http://tbo.karunika.co.id/
Klik “Registrasi” untuk yang baru mendaftar

4.

Buat pelanggan baru terlebih dahulu

5.

Isi formulir dengan lengkap

2.

7.
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Jika ingin mendapatkan referensi ilmiah dan berlangganan e-jurnal, pilih
“menu Referensi”
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6.
7.
8.

Klik “Register”
Account sudah berhasil dibuat, cek email anda dan klik link aktivasi
Ketik alamat email dan password lalu Klik “Go” untuk memulai transaksi

10. Klik “Pesan Sekarang” untuk memulai proses pembelian

9.

Klik “Kategori Bahan Ajar” yang akan dibeli, lalu pilih buku pada kategori
tersebut

11.
12.
13.
14.
15.

Pada kolom Batal klik “X” untuk mengganti/hapus buku
Ulangi kembali lagkah no.9 dan no.10 untuk menambah buku
Klik “Preview Order” untuk melanjutkan proses pembelian
Pilih metode pengiriman yang Anda kehendaki
Klik “Lanjutkan Kirim Email Pesanan” untuk proses pembelian

16. Tentukan alamat penagihan Anda atau Klik Change Address untuk
mengubah alamat pengiriman

60
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e-HUMANIORA

17. Klik “OK” untuk menyelesaikan order buku ini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1999), humaniora adalah
salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan atau
diperhatikan manusia (dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan alam).
1.
18. UT akan memberikan data tertentu yang harus Anda gunakan pada saat
transfer via bank
19. Klik “OK” untuk melanjutkan proses pembelian

2.
3.
4.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “Menu UT Online”
Pilih “Menu e-Humaniora”

20. Proses transaksi sudah selesai
21. Di halaman web terdapat pesan “Order anda sudah tercatat, Periksa
pesan email anda untuk melanjutkan proses pembelian pada toko buku
kami.”

22. Proses transaksi selesai dan akan dikonfirmasikan melalui email Anda
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BIPA ONLINE
1.
2.
3.
4.

2. Minimum Hardware Requirements
a. Operating System: Windows 2000, XP, Vista,Windows7, Linux,
Mac
b. Processor: 800 MHz or higher
c. Memory: 512 MB of RAM
d. Hard Drive Space: 2 GB free disk space
e. Internet Connection: broadband connection is strongly
recommended
f. Sound Card: With speakers, headsets
g. microphone
h. web cam
i. Monitor: VGA, with minimum 1024 x 768 pixel resolution
j. Printer

Open your browser (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Open site http://www.ut.ac.id
Clik “Fakultas & Program”, and Clik “Program Sertifikat”
Chose “BIPA Online”

B.

Cost and Payment
1. Tuition Fee
No.

A. Requitment
1. Computer Skills
Our courses do not require advanced computer skills, but of course
you need some basic computer skills, especially connecting to the
Web using a web browser, and some word processing skills. It is
advisable to use a relatively new computer. These are the minimum
computer skills that are needed. You need to be able to:
a. connect to the Web using a web browser.
b. navigate the Web and use search engines.
c. send and receive email.
d. send and receive attachments via email.
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Level

Subject

Credit

Fee (US$)

1.

Elementary (Dasar)

3

8

400

2.

Intermediate (Menengah)

3

8

400

3.

Advanced (Lanjut)

3

8

400

2. Payment Method
Bank transfer to Bank Name: Bank Rakyat Indonesia. Bank address:
Jalan Fatmawati, Jakarta Indonesia. Swift code: BRINIDJA. Account
number: 0998.01.000012.30.5.
C. Registration
1. Transfer an amount of US$ 400 to :
Bank Name : Bank Rakyat Indonesia
Bank Address : Jalan Fatmawati, Jakarta, Indonesia
Swift Code : BRINIDJA
	Account number: 0998.01.000012.30.5. on behalf of
	Universitas Terbuka
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2. Sent the scan of the transfer receipt by email to bipa@ut.c.id
3. Do the online registration by filling out the Registration Form on
the website and submit
4. An email confirming your acceptance and password will be 		
immediately sent to you, after we receipt proof of your payment
5. Read your email, and click on the web link it contains.
6. You can now access the full course. From now on you will only need
to enter your personal username and password (in the form on this
page) to log in and access all courses you have enrolled in.
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Contoh materi:

4.

Pilih selamat datang di jakarta, akan tampil:

5.

Pilih “welcome to jakarta”

6.

Setelah itu akan tampil materi yang dipilih

D. After Login
1. Appear in my courses subjects taken
2. Click example Terampil berbahasa indonesia lisan 1

3.
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Setelah Login sebagai mahasiswa, ditampilkan layar materi.
Didalamnya berisi materi-materi beserta latihan dan tugas.
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Adapun contoh jika ingin melihat tes formatifnya adalah:

7.

Jika sudah memilih formative test 1
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DRY LAB
Dry Lab merupakan singkatan dari “Dry Laboratorium” adalah praktikum yang
dapat dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer.
1. Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
2. Buka situs http://www.ut.ac.id
3. Klik “Mahasiswa & Alumni”, lalu Pilih “Online Learning”
4. Klik “Registrasi Online”
Halaman Muka Dry Lab seperti dibawah ini menjelaskan:
a. Apakah Dry Lab itu?
b. Materi apakah yang harus disediakan ?
c. Bagaimana mengoperasikan Dry Lab ?
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5.
6.
7.
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Syarat untuk dapat mengakses Dry Lab, di antaranya mahasiswa sudah
melakukan “Aktifasi Mahasiswa melalui UT Online”.
Login di http://student.ut.ac.id/
Menu Dry Lab ada di sebelah kanan website UT

INTERNET TV UNIVERSITAS TERBUKA (ITV – UT)
1.
2.
3.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “UT-OER”, lalu pilih “ITV-UT”
2

3

6

8.

Contoh jika memilih BIOL4447
4.

Akan menuju ke http://itv.ut.ac.id/

5.
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6.
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UT OPEN COURSEWARE

Daftarkan user sebagai anggota IT-UT untuk dapat mendownload video
1.
2.
3.

7.
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Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik “UT-OER”, pilih “UT Open Courseware” dan user tidak diharuskan
untuk registrasi.

4.

Pilih katagori yang diinginkan, klik “Download Now”

5.

Klik “I Agree” untuk dapat mendownload, lalu simpan file tersebut

Pilih Materi yang diinginkan
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LAYANAN INFORMASI
(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

universitas Terbuka 2012 • www.ut.ac.id

5.

Isi formulir dengan benar, sesuai dengan contoh dibawah

6.
7.

Tekan tombol “kirim” pengaduan setelah mengisi formulir
Pesan akan tampil dan dikirim ke alamat email sesuai dengan email yang
dicantumkan di formulir beserta dengan nomor tiket pengaduannya.

Mahasiswa secara online dapat memberikan pengaduan/usulan/pertanyaan/
komentar melalui layana informasi ini yang berbasiskan tiket. Nomor unik/
tiket berfungsi untuk menelusuri tindak lanjut dan kemajuan pengaduan/
usulan/pertanyaan/komentar secara online dengan langkah-langkah sebagai
berikut.
1.
2.
3.

4.
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Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Klik menu “Mahasiswa & Alumni”, lalu pilih “Layanan Informasi” dan user
tidak diharuskan untuk registrasi.

Tekan tombol “Mulai” untuk membuat pengaduan baru
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8.

Untuk mengecek atau melihat sejauh mana layanan informasi ini
memberikan jawaban dengan cara memasukan alamat email dan tiket
yang telah dikirim ke email sesuai dengan contoh di bawah:
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12. Tampilan layanan informasi yang belum terjawab. Jika terdapat lampiran
maka Anda dapat mengklik tombol telusuri

9. Atau dapat pula memilih menu “status pengaduan”
10. Maka akan tampil authentication utntuk mengisi alamat email dan
nomor tiket yang telah didaftarkan

11. Klik “nomor tiket”untuk dapat melihat status dan jawaban dari pengaduan
yang telah dikirim
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MATERI PENGAYAAN MATAKULIAH (WEB SUPLEMEN)
1.
2.
3.

Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Buka situs http://www.ut.ac.id
Pilih menu “Mahasiswa & Alumni”, lalu pilih “Online Learning”, lalu
pilih “Materi Pengayaan Matakuliah” atau biasa disebut dengan web
suplemen

4.
5.

Pilih materi web suplemen berdasarkan fakultas
Pilih kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya
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6.
7.

Setelah dipilih, akan tampilkan salah satu contoh web suplemen
Di dalam websuplemen tersebut terdapat menu-menu yang dapat
menunjang ilmu pengetahuan secara garis besar dari bahan ajar masingmasing mata kuliah

Panduan UT online

79

www.ut.ac.id • universitas Terbuka 2012

universitas Terbuka 2012 • www.ut.ac.id

VERIFIKASI IJAZAH

SISTEM REGISTRASI ONLINE (SRO) NON PENDAS

Mahasiswa dan staf Universitas Terbuka yang telah lulus, secara online dapat
mengecek Ijazah yang telah didapat. Adapun langkah-langkahnya sebagai
berikut.
1. Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
2. Buka situs http://www.ut.ac.id
3. Pilih menu “Mahasiswa & Alumni”, lalu pilih “Verifikasi Ijazah”:
4. Ketik No.Ijazah lalu tekan tombol Cek ijazah atau
5. Ketik NIM lalu tekan tombol Cek NIM
6. Jika sesuai maka akan tampil data mahasiswa yang menyatakan bahwa
ijazah tersebut benar terdaftar sebagai mahasiswa UT

Untuk membuka website System Registrasi Online (SRO) SRS Non Pendas
silahkan ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut.
1. Buka browser Anda (Internet Explorer/Netscape Navigator/Mozilla
Firefox, Google Chrome)
2. Buka situs http://www.ut.ac.id
3. Pilih menu “UT ONLINE”, lalu pilih “Registrasi Online”
4. Klik “Non Pendas / Reguler” , maka akan tampil 4 menu utama yaitu :
[Pendaftaran]
[Registrasi Pertama]
[Registrasi Mata Kuliah]
[Informasi]
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PENDAFTARAN

REGISTRASI PERTAMA

1.

Pada menu ini calon mahasiswa universitas terbuka akan
mendapatkan nomor account, dan dapat mengisikan password serta
email yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pertama

1.

Masukan no account dan password yang telah didaftarkan pada menu
pendaftaran untul login dan kemudian mengisi data pribadi

2.

Untuk pengisian alamat email sebaiknya menggunakan alamat
email yang valid karena akan digunakan untuk pengiriman
sejumlah informasi terkait registrasi online yang dilakukan oleh
setiap mahasiswa (Sebaiknya tidak menggunakan email yahoo).

2.

Isi informasi data pribadi mahasiswa dengan memilih menu data pribadi.

Berikut adalah isi informasi yang dikirimkan ke alamat email mahasiswa:
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Informasi data pribadi mahasiswa terdiri dari beberapa item yang harus diisi,
diantaranya:
1. Nama Lengkap				
10. Tanggal lahir
2. Alamat					
11. Agama
3. Propinsi					
12. Fakultas
4. Kabupaten/Kota				
13. Program Studi
5. Kode Pos 				
14. Jenis Kelamin
6. UPBJJ					
15. Kewarganegaraan
7. No.Telp					
16. Pekerjaan
8. No.HP					
17. Status Perkawinan
9. Tempat Lahir

Panduan UT online

83

www.ut.ac.id • universitas Terbuka 2012

Informasi Pendidikan Terakhir mahasiswa terdiri dari :
1. Jenjang Pendidikan Terakhir		
6. Tahun Ijazah
2. Perguruan Tinggi Asal			
7. Nama Ibu Kandung
3. NIRM/NIM Asal				
8. No.Rekening Bank
4. Jurusan Asal				
9. Tujuan Masuk UT
5. No.Ijazah
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Berikut contoh pengisian informasi data pribadi mahasiswa :

Untuk mahasiswa yang berprofesi sebagai guru dapat mengisikan informasi
data pribadinya mahasiswanya yang terdiri dari:
1. Sebagai guru
2. Tingkat Pendidikan yang Diajarkan
3. Tempat Mengajar
4. Status guru
5. Surat Keterangan Mengajar
6. SK CPNS/Yayasan
Dalam melakukan pendaftaran calon mahasiswa diharuskan melampirkan
berkas untuk memenuhi persyaratannya, antara lain:
1. Foto
2. Ijazah
Untuk pengisian informasi data pribadi mahasiswa yang tidak diketahui
oleh mahasiswa, mahasiswa tersebut dapat menggunakan bantuan yang
disediakan disamping menu pengisian mahasiswa, contoh:
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Setelah melakukan pengisian informasi data pribadi pastikan data berhasil
disimpan dengan benar seperti pada tampilan berikut ini :

Untuk melihat Berkas yang telah disertakan dapat menggunakan menu
arsip, contohnya :

universitas Terbuka 2012 • www.ut.ac.id

Berikut adalah isi informasi yang dikirimkan ke alamat email mahasiswa :

Setelah Mahasiswa mengirimkan berkas yang asli atau ijazah yang dilegalisir
ke alamat kantor upbjj, maka berkas anda akan divalidasi oleh universitas
terbuka dan apabila berkas yang dikirimkan oleh mahasiswa memenuhi
syarat untuk menjadi mahasiswa universitas terbuka maka akan dikirimkan
informasi berupa nim dan password untuk melakukan registrasi matakuliah.
Berikut adalah isi informasi yang dikirimkan ke alamat email mahasiswa :

Setelah melakukan pengisian informasi data pribadi mahasiswa silahkan cek
email masing-masing (paling lambat 1 x 24 jam ), untuk mengecek notifikasi
dari sistem regsitrasi online. Kemudian jika sudah mendapat kiriman email
dari system SRO silahkan mengirimkan berkas ijazah yang dilegalisir ke
alamat kantor upbjj.
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REGISTRASI MATAKULIAH

REGISTRASI PERTAMA

Menu Registrasi Mata Kuliah digunakan untuk memilih mata kuliah yang
akan diambil oleh mahasiswa untuk setiap semester.
Menu Registrasi Mata Kuliah terdiri dari 2 sub menu, yaitu :
1. Registrasi Mata Kuliah untuk mahasiswa baru.
2. Menu untuk aktivasi account bagi mahasiswa lama.

Pada menu registrasi mtk terdapat formulir registrasi mata kuliah yang berisi
informasi data registrasi mahasiswa yang terdiri dari :
1. Masa Registrasi, merupakan tahun ajaran yang sedang ditempuh oleh
mahasiswa, contoh 20122
2. NIM, merupakan nomor induk yang dimiliki yang oleh setiap mahasiswa
Batch, merupakan sekumpulan beberapa registrasi mata kuliah
3. Nama Mahasiswa, nama mahasiswa sebagi identitas mahasiswa
4. Tanggal Lahir
5. UPBJJ, merupakan unit program belajar jarak jauh universitas terbuka
yang dipilh oleh mahasiswa pada saat pengisiian informasi data pribadi
6. Program Studi, merupakan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa
7. Total SKS, merupakan jumlah satuan kredit semester yang diambil oleh
mahasiswa.
8. SPP, merupakan biaya pokok yang harus dibayarkan oleh mahasiswa
9. Biaya SKS, merupakan total biaya dari total sks yang diambil mahasiswa
1 sks x Rp.20.0000

MAHASISWA BARU
Bagi mahasiswa baru silahkan pilih menu registrasi mata kuliah lalu masukan nim dan password yang dikirimkan ke alamat email yang telah didaftarkan.

Setelah berhasil melakukan login silahkan lakukan registrasi mata kuliah
dengan memilih menu registrasi mtk.

Untuk melakukan registrasi mata kuliah, mahasiswa harus menentukan terlebih dahulu kode tempat ujian yang merupakan tempat dimana nantinya
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Mahasiswa akan melaksanakan UAS ( Ujian Akhir Semester) yang informasinya dapat dilihat di Tabel Lokasi Tempat Ujian.
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Pengisian Mata Kuliah yang ingin diregistrasikan pada tiap semesternya
dapat dilakukan dengan menuliskan kode matakuliah pada kolom Kode
MTK yang telah disediakan, contohnya :

Setelah itu mahasiswa dapat langsung memilih mata kuliah apa saja yang
ingin anda tempuh pada semester berjalan dengan melihat informasi mata
kuliah apa saja yang ditawarkan pada setiap semesternya pada buku katalog
Universitas Terbuka atau melihat Tabel Daftar Mata Kuliah.

Untuk Menambahkan mata kuliah lainnya yang akan diambil pada semester
yang sedang berjalan silahkan klik menu +Tambah MTK.

Berikut Daftar Mata Kuliah Tawar :

Dalam memilih mata kuliah yang diregistrasikan pada tiap semesternya, jika
terdapat mata kuliah bentrok karena memiliki waktu ujian yang sama antara
mata kuliah yang satu dengan yang lain maka , hanya satu matakuliah saja
yang dapat dilaksanakan ujian mata kuliahnya sedangkan mata kuliah yang
bentroknya dapat dilaksanakan dengan cara System Ujian Online (SUO).

.
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Untuk meregistrasikan mata kuliah silahkan klik tombol simpan dan sistem
akan konfirmasi ulang bahwa anda yakin akan melakukan registrasi mata
kuliah.

Dari gambar diatas terdapat mata kuliah yang bentrok, yaitu mata kuliah
(LING1002) Manajemen lahan dan (LING1113) lingkungan sosial budaya karena waktu ujiannya sama dengan mata kuliah (BING3321) Translation V dan
(BING3304) writing 2 yaitu hari ke 2 jam ke 2 dan hari ke 2 jam ke 1.
Setelah meregistrasikan mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan pastikan SKS dan total harga sudah tercetak dengan benar karena akan
mempengaruhi jumlah pembayaran di bank.
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Setelah berhasil melakukan registrasi mata kuliah mahasiswa dapat
langsung mencetak tagihan ( billing) dan silahkan membayar ke bank yang
telah menjadi mitra dari Universitas Terbuka yaitu Bank BRI, Bank BTN, dan
Bank Mandiri.
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Berikut Contoh billing Registrasi Mata Kuliahnya:
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MAHASISWA LAMA
Untuk Mahasiswa lama yang ingin melakukan registrasi mata kuliah secara
online, terlebih dahulu harus melakukan aktivasi account yang dapat
dilakukan pada Sub menu ke-2 pada form registrasi mata kuliah.
Pada menu ini mahasiswa harus mengisikan terlebih dahulu Nim, Tanggal
Lahir, Email, dan Kode verifikasi.

Setelah berhasil melakukan aktivasi account maka mahasiswa akan mendapatkan email paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.
Berikut adalah email aktivasi account :

Informasi dari email tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk
melakukan Registrasi Mata Kuliah pada sub menu ke-1 pada form registrasi
mata kuliah.
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INFORMASI
Pada menu ini berisikan informasi mengenai alur penggunaan dari System
Registrasi Online (SRO). Berikut Alur nya;
1. Pendaftaran

3.
2.
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Registrasi Pertama
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