Buku Saku 1:
Memahami Universitas Terbuka
Edisi 1, Tahun 2016, Cetakan pertama

Pen. Jawab/Editor
Mohamad Yunus
Sri Sediyaningsih
Penelaah Materi
Siswanto
A.A. Bagus Dwipayana
Tim Penyusun
Anwar
Hangga Kusuma
Cholid Mawardi
Dinda Ayu Lestari
Yohana Yosephine
Eko Prahandoyo
Desain Cover, Ilustrator dan Lay-outer
Budi Santoso
Daniel Aditya Nofaldo
Nurul Fitriana
Suzanna Romadhona

2

Memahami Universitas Terbuka

PENGANTAR REKTOR
Salam sejahtera untuk kita semua,
Universitas Terbuka terus berupaya mengembangkan berbagai jenis
media agar dapat mempermudah setiap kalangan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai UT.
Kali ini UT meluncurkan Buku Saku yang terbagi menjadi 3 jenis, yakni
“Buku Saku 1 ini yang berjudul Memahami Universitas Terbuka”; kedua,
“Buku Saku 2: Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka”; dan terakhir,
“Buku Saku 3: Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka”.
Informasi dalam “Buku Saku 1: Memahami Universitas Terbuka” ini
berisi informasi bagi kalangan umum dan mahasiswa UT tentang apa
itu UT, apa saja yang ditawarkan UT, dan bagaimana UT menyelenggarakan layanan pendidikannya. Dengan desain khusus, Buku Saku ini
diharapkan dapat membantu masyarakat umum dan mahasiswa UT
untuk memahami ke-UT-an secara lengkap, jelas, dan praktis.
Tak lupa, saya ucapan terima kasih kepada para pengembang Buku
Saku, yang telah berkerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran
mereka dalam menyelesaikan Buku Saku ini.
“Tak Ada Gading yang Tak Retak”, kami pun menyadari akan kekurangan
yang masih terdapat dalam Buku Saku ini. Untuk itu, kami senantiasa
mengharap kritik dan saran dari Anda, demi kesempurnaan Buku Saku
ini di masa depan. Sampaikanlah kritik dan saran Anda melalui alamat
e-mail: hallo-ut@ecampus.ut.ac.id.
Semoga apa yang disampaikan di dalam Buku Saku ini dapat memberi
maanfaat bagi semua kalangan. Akhir kata, Selamat menggapai mimpi
melalui Universitas Terbuka dan salam sukses selalu.
Terima kasih.
Tangerang Selatan, November 2016
Rektor,
Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
Memahami Universitas Terbuka
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Universitas Terbuka itu apa?

Perguruan tinggi (PT) negeri yang menyelenggarakan layanan
pendidikannya dengan menerapkan sistem Pendidikan Tinggi
Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ).

Apa yang dimaksud dengan sistem “Pendidikan Tinggi
Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ)”?
• Pendidikan Tinggi artinya layanan pendidikan yang
diselenggarakan oleh UT diperuntukkan bagi lulusan minimal
SLTA/Sederajat.

• Terbuka maksudnya siapapun WNI yang telah lulus minimal
SLTA/Sederajat dapat mengikuti kuliah di UT tanpa dibatasi usia,
tahun kelulusan atau tahun ijazah, dan lama studi.
• Jarak jauh maknanya:
1. Pembelajaran ditandai dengan keterpisahan jarak antara
dosen dan mahasiswa;
2. Pembelajaran dijembatani dengan menggunakan media
belajar (baik media cetak/non-cetak, dan/atau elektronik)
dan sumber belajar lain, serta didukung dengan penyediaan
tutorial/bimbingan tatap muka/online. Khusus untuk
mata kuliah yang menuntut penguasaan keterampilan,
mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik/praktikum
baik secara mandiri ataupun terbimbing.

Apakah sistem pendidikan yang diselenggarakan UT
merupakan sistem pendidikan yang sah/resmi dan diakui
pemerintah?
• Iya. Sistem pendidikan yang diselenggarakan UT merupakan
bagian dari subsistem pendidikan nasional yang sah dan legal,
yang diakui dan dinyatakan dalam perundang-undangan RI.

• Karena itu segenap penyiapan, pengembangan, dan pelaksanaan
program pendidikan di UT seperti halnya PT Tatap Muka atau PT
biasa, dilakukan berdasarkan regulasi atau ketentuan pemerintah.
• Semua program studi di UT seperti halnya di PT lain diakreditasi
oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Tinggi (PT).

Jadi, UT itu perguruan tinggi negeri atau swasta?

UT adalah PT Negeri ke-45 di Indonesia yang ditetapkan dengan
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Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984.

Mengapa pemerintah mendirikan UT dengan sistem PJJ-nya?

Dengan sistem PJJ yang diterapkan UT, pemerintah dapat:
• Menyediakan pendidikan tinggi bagi warga negara Indonesia
dimanapun mereka berada. Tidak hanya bagi mereka yang
berada di kota, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di pelosok
termasuk daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal), dan bahkan
yang berdomisili di luar negeri.
• menyediakan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi bagi
siapapun, baik bagi para siswa yan baru lulus SLTA/sederajat,
maupun bagi mereka yang sudah bekerja, baik bagi yang masih
usia belia maupun bagi mereka yang sudah usia matang.
• menyediakan fasilitas pendidikan tinggi sepanjang hayat bagi
mereka yang ingin terus meningkatkan dan memperbaharui
kemampuan diri, sekalipun mereka telah mengikuti program
pendidikan sarjana, magister, bahkan doktor, untuk kembali
kuliah di UT dalam bidang ilmu atau program studi yang berbeda
dari sebelumnya.

Apakah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) seperti UT sama dengan
Kelas Jauh?

Tidak sama. Pendidikan Jarak Jauh (distance learning, open
university) adalah sistem pendidikan yang dirancang dan
diselenggrakan dengan memanfaatkan berbagai media,
teknologi informasi dan komunikasi,dan sistem pendukung yang
memungkinkan mahasiswa belajar secara mandiri kapanpun,
dimanapun, dan dengan siapapun. Karena itu, sistem PJJ memiliki
bahan ajar khusus dan sistem yang terstandar. Sedangkan kelas
jauh (remote classroom) adalah pembelajaran tatap muka
yang diselenggarakan di luar kampus, tetapi secara sistem tidak
dirancang sebagai sistem pendidikan jarak jauh.

Apa bedanya sistem belajar di UT dengan perguruan tinggi
tatap muka?

Belajar di UT menggunakan sistem belajar mandiri tanpa
mewajibkan datang ke kampus, sedangkan belajar di perguruan
tinggi tatap muka dilakukan dengan datang ke kampus.

Memahami Universitas Terbuka
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Di manakah Kampus UT?

• Sebagai PTN dengan sistem PJJ, kegiatan pembelajaran dapat
dilakukan mahasiswa kapanpun, dimanapun, dan dengan
menggunakan media yang sudah disiapkan. Karena itu, Kampus
UT ada di mana-mana, di tempat mahasiswa belajar. Kampus
UT bersifat virtual, tidak persis sama dengan pengertian kampus
dengan PT Tatatp Muka biasa.
• Layanan pendidikan di setiap wilayah ditangani oleh Kantor UT
yang berada di setiap provinsi, yang disebut dengan Kantor
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Saat ini terdapat 40
Kantor UPBJJ-UT yang tersebar di seluruh provinsi/kota besar di
Indonesia. Alamat masing-masing UPBJJ-UT dapat dilihat dalam
lampiran dan website UT dengan alamat www.ut.ac.id pada
tautan Fasilitas > UPBJJ-UT > ALAMAT UPBJJ-UT.
• Untuk memudahkan mahasiswa belajar dan melakukan tutorial
tatap muka di setiap UPBJJ-UT terdapat Sentra Layanan UT
(SALUT) dan kelompok belajar (Pokjar).
• Kebijakan, sistem operasi, dan penjaminan mutu, serta
pelaksanaan UT di setiap UPBJJ-UT dikoordinasikan di Kantor
Pusat UT yang beralamat di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe,
Tangerang Selatan, Banten 15418.

Mahasiswa UT itu tersebar di seluruh Indonesia dan luar
negeri. Lalu, bagaimana menjamin mutu layanan dan kualitas
lulusan agar sama berkualitasnya?
• UT memiliki Sistem Jaminan Mutu untuk memandu dan
mengontrol pelaksanaan seluruh layanan pendidikan dimanapun
agar memiliki standar kualitas minimal yang sama.

• Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan itu
sesuai dengan standar mutu, dilakukan penilaian atau audit
internal oleh Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas) UT, serta secara
eksternal oleh International Organization for Standardization
(ISO), Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, dan International
Council for Distance Education (ICDE) yang berpusat di Oslo,
Norwegia.

Apakah keunggulan UT?
• Terbuka (Opennes)
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Siapapun warga negara Indonesia yang minimal telah lulus
SMA/Sederajat dimanapun mereka tinggal dapat mengikuti
pendidikan tinggi di UT tanpa tes masuk juga tanpa dibatasi usia,
tahun ijazah, dan lama studi.
• Kemudahan Akses (Accesibility)
Pendidikan di UT dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun
mereka tinggal atau berada tanpa terhambat oleh jarak, ruang,
dan waktu.
• Luwes (Fleksibility)
Berdasarkan keadaan dan kebutuhannya, mahasiswa memiliki
kebebasan untuk memilih:
1. skema layanan pendidikan berupa pengambilan mata
kuliah dengan Sistem Paket Semester (SIPAS) maupun
satuan mata kuliah (Non Sipas);
2. modus belajar berupa tutorial tatap muka atau tutorial
online
3. jangka waktu studi: boleh 8 semester atau 4 tahun untuk
program sarjana, 2 tahun untuk program masgister, 3 tahun
untuk doktor, atau lebih, tanpa terkena drop out (DO)
4. pengaturan waktu serta tempat belajar dan ujian.
• Terjangkau (Affordability)
Biaya pendidikan di UT tidak boleh mahal agar pendidikan di
UT dapat dijangkau oleh segenap kalangan dengan beragam
kemampuan ekonomi. Di UT tidak ada biaya uang gedung,
uang pangkal, uang pendaftaran, uang praktik/prktikum (kecuali
mengulang), dan uang wisuda. Di UT hanya ada 1 biaya kuliah
yang disebut dengan Uang Kuliah Tunggal dalam bentuk
Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP), yang dibayarkan saat
mahasiswa melakukan registrasi pada setiap semester.

Apakah kegiatan belajar selama kuliah di UT hanya dilakukan
secara online?

Tidak. Banyak pilihan yang dapat diambil mahasiswa sesuai dengan
kebutuhan dan keadaannya. Selain belajar secara online, di UT pun
terdapat fasilitas belajar berupa bimbingan/tutorial tatap muka,
praktik/praktikum, dsb.
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Apakah kualitas lulusan UT sama dengan lulusan PT biasa?

Sama. Kurikulum setiap program studi di UT seperti halnya di
PT biasa mengacu pada standar yang sama, yang ditetapkan
Kementerian Riset Dikti.

Apakah program-program studi di UT diakreditasi seperti
perguruan tinggi lain?
Ya, program Studi UT sudah terakreditasi A dan B oleh BAN-PT.
Untuk nilai akreditasi program studi di UT dapat dilihat di website
UT dengan alamat www.ut.ac.id pada tautan Tentang UT > Profil
UT > Jaminan Kualitas > Akreditasi BAN-PT.

Apakah mahasiswa UT terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi (PD Dikti)?
Iya, data mahasiswa dan lulusan UT terekam di PD Dikti.

Bagaimana prospek karier lulusan UT?

Lulusan UT seperti halnya lulusan universitas lainnya, dapat bekerja
sebagai pegawai negeri atau swasta.

Apakah ijazah UT bisa digunakan untuk penyesuaian pangkat
bagi pegawai negeri atau swasta?
Bisa. Semua program studi UT mendapatkan izin resmi
penyelenggaraan dari Kementerian Ristek Dikti.

Apakah ijasah S1 UT dapat digunakan untuk melanjutkan
studi ke Program S2 di perguruan tinggi lain?
Iya. Banyak lulusan S1 dan S2 UT yang melanjutkan studi ke
berbagai perguruan tinggi negeri atau swasta terkemuka di dalam
dan luar negeri.

Betulkah kata orang bahwa kuliah di UT gampang masuk,
tetapi susah lulus?
Tidak tepat.

• Masuk kuliah di UT memang gampang karena tidak ada tes
masuk, kecuali untuk program S2.
• Tetapi, kalau dikatakan susah lulus, tidak tepat. Tergantung
orangnya. Keberhasilan studi di UT sangat dipengaruhi oleh
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motivasi, disiplinan, dan kegigihan belajar mahasiswa itu sendiri.
Kalau belajarnya asal-asalan dan kapan-kapan, ya nilainya
juga asal-asalan dan lulusnya juga kapan-kapan. Tidak sedikit
mahasiswa UT yang lulus tepat waktu. Misalnya, 8 semester atau
4 tahun untuk Program S1, dan 4 semester atau 2 tahun untuk
Program S2.
• Kalau ada orang yang pernah kuliah di UT bilang seperti itu Anda
tanya saja: apakah dia mempelajari modul dan sumber lain dan
melakukan kegiatan belajar lainnya ketika kuliah di UT? Apakah
dia mengikuti tutorial (tatap muka atau online) dengan teratur?
Pasti jawabannya tidak.

Apakah perguruan tinggi seperti UT hanya ada di Indonesia?

Tidak hanya di Indonesia. Dengan nama yang berbedabeda, pendidikan tinggi dengan sistem PJJ seperti UT juga
diselenggarakan di hampir 80 negara.

Memahami Universitas Terbuka
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Apa saja program pendidikan di UT?

Program-program pendidikan di UT terdiri atas:
• Program Bergelar, yaitu program pendidikan Diploma (D2, D3,
dan D4), Sarjana (S1), dan Magister (S2)
• Program Non-gelar atau Sertifikat, seperti Program Pendidikan
Berkelanjutan (PPB) dan Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM)

Apa saja fakultas yang ada di UT?

Di UT ada 4 Fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP), serta Program Pascasarjana.
• FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
(FMIPA)
Program S1: Matematika, Statistika, Biologi, Agribisnis Bidang
Minat Penyuluhan dan Komunikasi: Pertanian/Peternakan/
Perikanan, Teknologi Pangan, dan Perencanaan Wilayah Kota
bidang Minat Lingkungan. Dalam waktu dekat akan dibuka
Program S1 Sistem Informasi.
• FAKULTAS EKONOMI (FE)
Program S1: Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pembangunan
Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah, Manajemen,
Akuntansi, dan Akuntansi Keuangan Publik. Dalam waktu yang
tidak lama akan segera dibuka Program S1: Ekonomi Keuangan
dan Perbankan Syariah serta Manajemen Pariswisata dan
Perhotelan.
• FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
Program S1: Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi
Bisnis, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi,
Ilmu Perpustakaan, Sosiologi, dan Sastra Inggris Bidang Minat
Penerjemahan, serta D4 Kearsipan dan D3 Perpajakan.
• FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
Program Studi :
1. Pendidikan Dasar, yang terdiri atas Program S1 Pendidikan
Anak Usia Dini (PGPAUD) bagi yang sudah bekerja sebagai
guru/pendidik di TK, TPA, Raudlotul Athfal (RA) atau
lembaga PAUD, dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD) bagi yang sudah bekerja sebagai guru kelas di SD
atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Memahami Universitas Terbuka
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2. Pendidikan Guru Bidang Studi atau Sekolah Menengah,
yang terdiri atas Program S1: Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris,
Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan
Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ekonomi. Program
pendidikan ini diperuntukkan bagi para guru yang
mengajar bidang studi atau mengajar di SMP/Madrasah
Tsaawiyah atau Sederajat dan SLTA/Sederajat
3. Teknologi Pendidikan (S1), bagi para guru TIK, pengelola
media dan sumber pembelajaran, dan masukan lain yan
relevan. Khusus untuk mahasiswa Program S1 Teknologi
Pendidikan, tidak harus guru.
4. Pendidikan Dasar, yang terdiri atas Program S1 Pendidikan
Anak Usia Dini (PGPAUD) bagi yang sudah bekerja sebagai
guru/pendidik di TK, TPA, Raudlotul Athfal (RA) atau
lembaga PAUD, dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD) bagi yang sudah bekerja sebagai guru kelas di SD
atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
5. Pendidikan Guru Bidang Studi atau Sekolah Menengah,
yang terdiri atas Program S1: Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris,
Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan
Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, dan Pendidikan Ekonomi. Program
pendidikan ini diperuntukkan bagi para guru yang
mengajar bidang studi atau mengajar di SMP/Madrasah
Tsaawiyah atau Sederajat dan SLTA/Sederajat
6. Teknologi Pendidikan (S1), bagi para guru TIK, pengelola
media dan sumber pembelajaran, dan masukan lain yan
relevan. Khusus untuk mahasiswa Program S1 Teknologi
Pendidikan, tidak harus guru.
• PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Program S2 atau PPs memiliki Program Magister: Administrasi
Publik, Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan/
Pemasaran/SDM/Pendidikan, Ilmu Kelautan Bidang Minat
Manajemen Perikanan; serta Program Magister Pendidikan
Matematika, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Bahasa Inggris.
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Program pendidikan apa lagi yang ditawarkan di UT?

Program Sertifikat, yang terdiri atas: terdapat program sertifikasi
yang bernama
• Program
Pendidikan
Berkelanjutan
(PPB)
dalam
bidang:Administrasi Pemerintahan Desa (APD), Penulisan
Karya Ilmiah untuk Guru (PKIG), Ketatausahaan Sekolah (KS),
Statistika Pemerintahan (SP), Akuntansi Keuangan Daerah (AKD),
Pengelolaan Keuangan Sekolah, Diklat Guru Pendidikan Anak
Usia Dini, dan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Online (BIPA
Online).
• Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM)
• Program edukasi gratis bagi masyarakat secara online yang
disebut dengan Massive Open Online Courses atau MOOCs
(dapat diakses di laman moocs.ut.ac.id).

Apa yang dimaksud dengan istilah Program S1 atau S2
Online?
• Program Online adalah layanan pembelajaran berbasis teknologi
informasi (TIK) mulai dari pendaftaran atau registrasi, bahan ajar
dan sumber belajar yang bersifat digital, kegiatan belajar melalui
tutorial online, dan bahkan ujian pun dapat dilakukan secara
fully online di kantor UPBJJ-UT. Mahasiswa melakukan proses
pembelajaran dengan menggunakan internet dan materi belajar
multimedia. Mahasiswa tidak memperoleh bantuan belajar tatap
muka.
• Persyaratan:
mahasiswa
harus
memiliki
keterampilan
mengoperasikan komputer dan memiliki akses terhadap internet.
• Melalui Program S2 Online, mahasiswa yang mendaftar untuk
setiap program studi di satu wilayah tidak harus berjumlah
minimal 20 orang.

Apa saja program S1/S2 Online yang sudah dibuka UT?

• Program S1 Online yang telah dibuka sejak tahun 2016 adalah
Program Sarjana: Manajemen (FEKON), Matematika (FMIPA),
Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah (FISIP), dan Pendidikan
Matematika (FKIP).

Memahami Universitas Terbuka

15

• Program S2 Online yang telah dibuka adalah Program Magister:
Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik, Manajemen
bidang minat Keuangan, Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen
Perikanan, dan Pendidikan Matematika.
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Siapa saja yang boleh kuliah di UT?

Semua warga negara Indonesia yang minimal telah lulus SLTA/
Sederajat, termasuk lulusan SMA/SMK, MA (Madrasah Aliyah)
dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), SMA Terbuka, Paket C, dan
Muadalah Setara MA (yang ditetapkan berdasarkan keputusan
Menteri Agama RI).

Saya lulusan diploma dan ingin mengambil program S1.
Apakah harus mengambil semua mata kuliah dari semester
awal?

Tidak perlu, jika Anda mengajukan permohonan alih kredit sesuai
persyaratan dan disetujui oleh fakultas. Alih kredit ijazah diploma
Anda akan diakui apabila program studi yang diambil sebelumnya
telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Ristek
Dikti/kementerian Agama atau telah terakreditasi.

Saya pernah kuliah di S1, tetapi tidak selesai. Bolehkah saya
melanjutkan kuliah di UT dengan program sarjana yang sama
tanpa harus mengulang mata kuliah yang sudah diambil?

Iya, boleh. Anda dapat melanjutkan kuliah di UT dengan cara alih
kredit agar mata kuliah yang telah diambil sebelumnya (minimal
bernilai B) dapat diakui dan dibebaskan.

Bagaimana cara mengajukan alih kredit?

Permohonan alih kredit ditujukan kepada Dekan Fakultas terkait
melalui Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan
Monitoring (BAAPM) UT dengan melampirkan :
• Formulir pengajuan alihkredit
• Copy IjazahTranskrip nilai dilegalisir dan deskripsi mata
kuliah(untuk alih kredit dari PT lain ke UT)
Formulir dapat dilihat di katalog UT pada laman www.ut.ac.id pada
tautan Tentang UT > Katalog&Formulir > Formulir.

Saya sedang mengambil program sarjana di perguruan
tinggi lain. Apakah saya boleh ikut kuliah lagi di UT dengan
mengambil program sarjana dalam jurusan atau program
studi yang berbeda?
Boleh. Saat ini cukup banyak mahasiswa yang sedang kuliah di
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PTN/PTS lain, yang dalam waktu bersamaan mengambil kuliah
juga di UT. Misalnya, di PT lain mereka mengambil program s1
Manajemen di UT mereka mengambil program S1 Akuntansi. Ada
lagi, di PT lain mereka mengambil jurusan Hubungan Internasional,
di UT mengambil Program S1 Ilmu Hukum.

Saya sudah bekerja. Di tempat kerja saya sering terjadi
perpindahan tugas dari satu divisi atau bagian ke divisi atau
bagian lain, yang kadang tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikan saya. Karena itu, adakah program di UT di mana
saya bisa hanya mengambil beberapa mata kuliah tertentu
sesuai kebutuhan saya?
Ya, ada.

• Program itu namanya Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM).
• Melalui PMKM, Anda dapat mengambil satu atau lebih mata
kuliah yang diperlukan untuk mendukung karier anda.
• Misalnya, pada semester ke-1 dan ke-2, Anda hanya mengambil
beberapa mata kuliah dari program Ilmu komunikasi saja. Pada
semester ke-3 dan ke-4, Anda hanya mengambil beberapa mata
kuliah dari Program Administrasi Bisnis. Setelah Anda anggap
cukup, Anda boleh minta sertifikat.
• Kalau suatu waktu Anda ingin mengambil Program S1, mata
kuliah yang sudah Anda tempuh tidak perlu Anda ambil kembali.

Betulkah mahasiswa UT hanya guru atau orang yang sudah
bekerja saja?
Tidak benar. Mahasiswa UT bukan hanya guru atau yang sudah
bekerja. Puluhan ribu siswa yang baru lulus SLTA/Sederajat banyak
yang kuliah di UT dalam berbagai program studi.

Saya baru selesai SMA dan ingin menjadi guru. Apakah saya
bisa daftar di Fakultas Keguruan UT?

Tidak bisa. Program pendidikan keguruan di Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP) UT hanya diperuntukkan bagi mereka yang
sudah bekerja sebagai guru atau tenaga pendidik, minimal 1 tahun.
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Apakah untuk kuliah di UT ada tes masuk?

Tidak ada tes masuk kecuali untuk Program S2.

Berapa uang pendaftaran atau uang pangkal kuliah di UT
untuk program Sarjana dan Diploma?

Di UT tidak ada uang pangkal/uang pendaftaran. Yang ada hanya
biaya SPP per semester. Khusus untuk Program S2 ada biaya admisi/
tes masuk, selain SPP.

Ke mana saya kalau mendaftar kuliah di UT?

• Lakukan registrasi secara online di laman sro.ut.ac.id
• Datang langsung ke Kantor UPBJJ-UT terdekat
• Datang ke Sentra Layanan UT (SALUT) jika terdapat di wilayah
domisili Anda.

Untuk mendaftar ke UT, berkas persyaratan apa saja yang
diperlukan?

• Formulir terisi dan kelengkapannya (Formulir pendaftaran dan
berkas pendaftaran lainnya dapat diperoleh secara gratis di Kantor
UPBJJ-UT, Sentra Layanan UT, atau mengunduhnya dari website
UT di www.ut.ac.id pada tautan Tentang UT > Katalog&Formulir
> Formulir)
• Copy ijazah yang sudah dilegalisir
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 dan 2x3, masing-masing 2 lembar.
• Khusus untuk program pendidikan guru (FKIP), diperlukan Surat
Keterangan Mengajar, SK mengajar, dsb.
Penjelasan detail tentang berkas persyaratan pendaftaran/registrasi
lihat di Katalog UT atau di website UT.

Bagaimana cara mendaftar kuliah di UT?

• Mengisi formulir pendaftaran dan kelengkapannya.
• Menyerahkan berkas persyaratan registrasi. Bagi mereka yang
mendaftar secara online, berkas-berkas tersebut dapat dikirim ke
Kantor UPBJJ-UT melalui Pos atau perusahaan ekspedisi.
• Membayar biaya pendidikan registrasi pertama sebesar biaya
yang tercantum dalam Lembar Informasi Pembayaran (LIP)
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Di mana membayar biaya kuliah di UT?

Pembayaran biaya kuliah UT dapat dilakukan di Kantor UPBJJ-UT
dengan mesin EDC, di teller Bank Mitra UT dan ATM (BRI, BTN, dan
Mandiri), serta di gerai Alfa Group (Alfamidi, Alfamart, Dun dun) di
seluruh Indonesia. Untuk mahasiswa UT di luar negeri, pembayaran
biaya pendidikan dapat dilakukan di Kantor Cabang BRI, Bank
Mandiri, Bank BNI, atau Remmitance ketiga bank tersebut.

Saya baru lulus SMA/Sederajat? Ijazah belum ada. Yang ada
baru Surat keterangan Lulus dari sekolah. Sementara ijazah
belum terbit, bolehkan saya menggunakan dulu Surat
Keterangan Lulus ketika daftar ke UT?
Boleh. Tapi, setelah ijazah terbit, segera menyerahkan copy ijazah
telegalisir ke UPBJJ-UT. Kalau tidak, nilai Anda tidak keluar karena
berkas pendaftaran dianggap belum lengkap.

Kapan waktu pendaftaran dibuka?

Pendaftaran bagi mahasiswa baru UT dilakukan pada setiap
semester, yaitu sekitar bulan Desember-Januari dan Juni-Juli (lihat
di kalender akademik pada website UT www.ut.ac.id).

Saya tinggal di Kota tangerang Selatan. Karena jarak Kantor
UPBJJ-UT Jakarta jauh, apakah saya boleh daftar di Kantor
UPBJJ-UT Bogor?
Boleh.

Jika saya tinggal di luar negeri,apakah saya bisa kuliah di UT?

Bisa. Datanglah ke Kantor Perwakilan RI terdekat (KBRI/KJRI/
KRI/KDEI), kunjungi website UPBJJ-UT Layanan Luar Negeri di
luar negeri.ut.ac.id atau hubungi melalui email dengan alamat
luarnegeri@ecampus.ut.ac.id, atau hubungi Hallo-UT di 1500024
(tambahkan awalan 021 jika terkendala, awalan +6221 jika dari luar
negeri).

Bagaimana jika terjadi perubahan atau kesalahan pada data
pribadi (DP) saya?

Sampaikan perubahan data pribadi ke UPBBJ dengan melampirkan
formulir pada katalog UT dan berkas pendukung (Akta lahir atau
Ijazah).
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Apa jurusan/program studi yang sebaiknya saya ambil?

Dalam memilih jurusan/program studi pertimbangkan minat,
rencana karier ke depan, dan kebutuhan lingkungan pekerjaan.
Jangan memilih program studi karena pertimbangan yang paling
gampang atau menghindari yang paling susah. Karena setiap
program studi memiliki karakter dan tingkat kesulitan masingmasing

Apa yang harus saya persiapkan ketika akan mendaftar kuliah
di UT?
• Pastikan Anda telah memiliki pilihan jurusan/program studi yang
akan diambil
• Siapkan berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan
• Rencanakan pilihan jenis layanan yang akan diambil, apakah
berupa paket mata kuliah per semester (disebut: Sistem Paket
Semester atau SIPAS) ataukah Anda merancang sendiri mata
kuliah yang diambil per semester berdasarkan kebutuhan Anda
(disebut Non Sistem Paket Semester atau Non-SIPAS). Khusus
untuk Program Studi S1 PAUD dan S1 PGSD, serta Program S2,
mata kuliah per semester telah dirancang UT sebagai paket atau
SIPAS.

Bagaimana saya memperoleh bahan ajar cetak?

Bagi mahasiswa yang mendaftar dengan Paket Semester, bahan
ajar cetak sudah termasuk SPP. Anda otomatis akan memperoleh
bahan ajar cetak tersebut melalui UPBJJ-UT. Namun, bagi
mahasiswa yang mendaftar dengan non-Paket Semester, Anda
harus memesan dan membayar sendiri bahan ajar cetak itu melalui
Toko Buku Online (TBO) dengan alamat tbo.karunika.co.id. Jika
Anda kesulitan melakukannya, silakan hubungi UPBJJ-UT atau
Sentra Layanan UT (SALUT) untuk meminta bantuan.

Kapan bahan ajar cetak semester berikutnya bisa dipesan?

Bahan ajar cetak dapat dipesan melalui TBO paling cepat 1 minggu
setelah pelaksanaan UAS semester sebelumnya.

Apakah ada perbaikan/penyempurnaan bahan ajar cetak
suatu mata kuliah?
Ya, penyempurnaan/perbaikan bahan ajar dilakukan antara 5-7
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tahun. Bahkan untuk mata kuliah tertentu perbaikan dilakukan
sebelum 5 tahun. Karena itu, ketika Anda menggunakan bahan ajar,
pastikan bahwa bahan ajar itu adalah yang terbaru.

Apa itu SIPAS dan Non-SIPAS?

SIPAS (Sistem Paket Semester) adalah layanan paket mata kuliah
setiap semester beserta bahan ajarnya. Sedangkan Non SIPAS
adalah sistem pengambilan mata kuliah secara satuan dengan
jumlah maksimal 24 SKS per semester, tidak termasuk bahan ajar
(bahan ajar dibeli secara terpisah).

Berapa biaya kuliah di UT?

• Program Diploma/S1:
1. Program SIPAS: Mulai dari
Rp2.400.000,00 per semester.

Rp1.350.000,00

hingga

2. Program Non-SIPAS: Mulai Rp35.000,00 - Rp55.000,00 per
SKS.
• Program Pascasarjana
1. Tes masuk: Rp500.000,00 (PPs)
2. SPP program PPs daerah/wilayah Tipe A (Jakarta, Serang,
Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember dan Denpasar)
Rp7.450.000,00/semester dan daerah/wilayah Tipe B (Aceh,
Medan, Batam, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Jambi,
Palembang, Bengkulu, B. Lampung, Pontianak, Banjarmasin,
Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Mataram, Kupang,
Makassar, Majene, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado,
Ternate, Ambon, Jayapura dan Sorong) Rp9.350.000,00/
semester.
Catatan: Biaya kuliah dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi
lebih detail tentang biaya kuliah dapat dilihat di laman www.ut.ac.
id pada tautan Tentang UT > Biaya Pendidikan.

Di UT ada beasiswa tidak?
Ada dan beragam.

• Beasiswa Bidikmisi (Kemristek Dikti) dan CSR (perusahaan/badan/
lembaga) bagi yang baru lulusan SLTA/Sederajat (1-2 tahun
terakhir), yang memiliki prestasi/potensi bagus, tetapi terbatas
secara ekonomi
24
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• Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa yang sudah menempuh
minimal dua semester kuliah di UT. Sumber beasiswa: BBM/PPA
(Kemristek Dikti), Ikatan Alumni (IKA) UT, dan perusahaan
• Beasiswa pegawai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan,
dan yayasan untuk para pegawainya yang kuliah di UT

Bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa?

• Untuk beasiswa bagi yang baru lulus SLTA (Bidikmisi, CSR),
perolehan beasiswa dilakukan melalui seleksi khusus oleh UPBJJUT atau tes melalui Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMBPT) dan P-SPMBN.
• Untuk Beasiswa Prestasi, mahasiswa dengan IPK yang bagus
mengajukan usulan perolehan beasiswa kepada UT pada setiap
semester.
• Beasiswa pegawai diajukan sendiri oleh mahasiswa/calon
mahasiswa kepada institusi tempat dia bekerja.

Berapa lama kuliah di UT sampai selesai meraih gelar sarjana
atau magister?

UT telah menyiapkan kurikulum paket untuk 8 semester bagi
program S1/D4, dan 4 semester untuk program S2. Tapi, apakah
mahasiswa akan selesai kuliahnya tepat waktu, tergantung pada
motivasi, ketekunan, dan daya juangnya.

Apakah di UT ada sistem drop out (DO)?
Tidak ada.

Bagaimana kalau saya mengambil cuti kuliah?

UT tidak mengenal cuti kuliah. Kalau mau istirahat kuliah, mudah
saja: jangan melakukan registrasi pada awal semester. Secara
otomatis, sistem di UT akan menganggap Anda ‘cuti’ kuliah.

Kalau saya cuti kuliah, apakah saya harus bayar biaya
pendidikan penuh?
Tidak. Registrasi lagi saja dan bayar SPP semester yang akan
ditempuh.
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Berapa lama saya boleh cuti kuliah?

Terserah Anda. Data Anda akan tetap tersimpan dalam pangkalan
data UT. Tetapi, semakin lama Anda ‘cuti’ kuliah, semakin
besar kemungkinan terjadinya perubahan kurikulum yang
mengakibatkan Anda harus mengambil mata kuliah baru yang
tidak ada dalam kurikulum sebelumnya.

Saya sudah 6 semester atau 3 tahun berhenti kuliah di UT?
Bagaimana caranya kalau saya mau lanjut kuliah kembali?

Anda tinggal melakukan registrasi mata kuliah pada semester
berjalan dengan memakai NIM yang telah dimiliki.
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Saya belum paham betul sistem belajar di UT. Apakah ada
OSPEK atau pembekalan tentang UT bagi mahasiswa baru?

Ya, namanya Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) yang
dilaksanakan di awal semester di kantor UPBJJ-UT dan/atau tempat
lain yang telah ditentukan. Usahakan Anda mengikutinya, karena
OSMB ini sangat penting. Jangan lupa tanyakan jadwal dan lokasi
OSMB ke UPBJJ-UT.

Setelah mendaftar atau melakukan registrasi, apa yang harus
saya lakukan?
• Jika Anda memilih registrasi non-SIPAS, segeralah pesan bahan
ajar cetak secara online melalui Toko Buku Online (TBO) UT. Jika
Anda memilih SIPAS, tunggulah bahan ajar cetak akan dikirim oleh
UT Pusat ke UPBJJ-UT. Sambil menunggu bahan ajar cetak, Anda
dapat membaca bahan ajar digital mata kuliah yang diregistrasi,
yang tersedia secara gratis di menu Perpustakaan Digital dalam
website UT laman Ruang Baca Virtual
• Baca dan pelajari Katalog
• Kenali dan gali website UT (www.ut.ac.id) agar Anda dapat
memanfaatkannya untuk keberhasilan studi Anda
• Pahami Kalender Akademik (minta ke UPBJJ atau lihat di website
UT): kapan tutorial tatap muka atau tutorial online dimulai, kapan
pelaksanan Ujian Akhir Semster, dsb. Kepada petugas UPBJJ-UT
secara khusus tanyakan jadwal kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa
Baru (OSMB) dan tutorial tatap muka (jika Anda mengikuti tutorial
tatap muka) di UPBJJ-UT tempat Anda mendaftar.
• Buat email account Anda dengan menggunakan ecampus.ut.ac.
id
• Rencanakan jadwal belajar Anda, termasuk mempelajari bahan
ajar
• Catat dengan baik no telpon atau email UPBJJ-UT sehingga Anda
dapat menghubungi jika ada kesulitan atau masalah.
• Ikuti OSMB untuk memahami dan memantapkan pemahaman
Anda tentang sistem belajar di UT
• Ikuti tutorial, baik tutorial tatap muka dan/atau tutorial online
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• Persiapkan diri untuk mengerjakan tugas, praktik, praktikum, dan
UAS

Apa saja fasilitas dan hak pelayanan yang diperoleh
mahasiswa UT?
Nama Layanan/Fasilitas
Biaya Layanan/Fasilitas
Belajar
Tercakup SPP Di Luar SPP
untuk Mahasiswa

Ket.

Layanan/fasilitas Pokok
Katalog UT

√

-

Pedoman Sistem Penyelenggaraan

√

-

Kalender Akademik

√

-

Alih kredit mata kuliah

√

-

Jaket almamater

√
(Mhs S2; Mhs
√ (Mahasiswa
S1 Non-SIPAS,
SIPAS Plus &
SIPAS Semi,
SIPAS Penuh)
& Sipas NonTTM)

Kartu Tanda Mahasiswa
Elektronik

√

Perolehan Bahan Ajar (BA):

-

BA Digital

√

BA Cetak

√
(Mhs SIPAS)

Akses BA Digital melalui
Ruang Baca Virtual di website UT www.ut.ac.id

√
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Mhs Non
√
SIPAS pesan
(Mhs No-SI- & beli melalui
PAS)
Toko Buku
Online (TBO)
-
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Akses Perpustakaan Digital
& Sumber Belajar Digital

√

-

Bimbingan/ Tutorial Tatap
Muka (TTM)

√

-

TTM Paket

√

-

TTM Atas Permintaan Mhs
(Atpem)

-

√

Tutorial Online

√

-

Kegiatan/ ujian Praktik/
Praktikum

√

-

Kegiatan Praktik/ Praktikum ‘Ulang’

-

√

Kartu Tanda Peserta Ujian
(KTPU)

√

-

Ujian Akhir Semester (UAS)

√

-

Ujian Online (SUO)

√

-

Ujian Online Ulang

-

√

Ujian Online UAS

-

√

UAS Ulang

-

√

Daftar Nilai Ujian (DNU)

√

-

Lembar Kemajuan Akademik Mhs (LKAM) atau
Transkrip Nilai Sementara

√

-

Surat Keterangan Kuliah

√

-
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Di Website
UT: www.
ut.ac.id

Sesuai jenis
SIPAS

Mhs SIPAS
untuk Mata
Kuliah
tertentu

Minta ke
UPBJJ atau
download &
cetak sendiri

Daftar &
bayar saat
registrasi
mata kuliah
Dapat
diunduh
di website
UPBJJ
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Ijazah/Transkrip nilai/Surat
Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI)

√

-

Legalisasi ijazah/transkrip

√

√
(Legalisasi
tambahan selain Wisuda/
UPI)

Wisuda/Upacara Penyerahan Ijazah

√

-

Konseling dan Penyelesaian masalah akademik/
administrasi akademik

√

-

Layanan/Fasilitas tambahan
Akses contact center
‘Hallo-UT’

√

Akses Wifi-ID UT di tempat
berlogo @wifi.id

√

-

Penggunaan Program
Microsoft 365 (storage 1
terabyte, unduh Software
MS Office 365)

√
(Mahasiswa
SIPAS

√
(Mahasiswa
Non-SIPAS)

Akses siaran UT Radio

√

-

Akses UT TV (Berbasis
YouTube)

√

-

Akses Siaran TV Cable “Sky
LBS UT

√

-

Pemanfaatan Sentra
Layanan UT (SALUT)

-

√
√
(Bayar untuk
(Gratis
layanan tamlayanan dasar)
bahan)
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Apakah di UT ada kegiatan kemahasiswaan?

Ada, yaitu kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran.
Seperti: Disporseni (Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga dan Seni),
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Lomba Karya Tulis Ilmiah
Mahasiswa (LKTM); Seminar; Kewirausahaan, Bakti Sosial, Fotografi,
Pelatihan Mahasiswa, dsb. Ragam kegiatan mahasiswa bervariasi
antar-UPBJJ-UT.

Bagaimana cara belajar di UT?

Di antaranya:
• Lakukan belajar mandiri secara terjadwal bahan ajar mata kuliah
dan membahasnya dalam diskusi kelompok, termasuk kelompok
virtual melalui media sosial (Facebook) dan Forum Mahasiswa
Program Studi
• Ikuti tutorial online mata kuliah (gratis) atau tutorial tatap muka
• Praktik/Praktikum untuk mata kuliah yang mewajibkan praktik/
praktikum
• Manfaatkan berbagai sumber digital yang dapat diakses secara
online dalam website UT
• Berlatih mengerjakan soal ujian dalam Latihan Mandiri yang
dapat diakses di website UT untuk mengetes dan memantapkan
hasil belajar

Apakah yang dimaksud dengan tutorial?

• Tutorial adalah Interaksi belajar mahasiswa yang dipandu oleh
seorang tutor untuk membantu mahasiswa dalam memahami
materi yang telah dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa
sebelum tutorial.
• Tutorial terdiri atas:
1. Tutorial Tatap Muka (TTM): interaksi belajar sekelompok
mahasiswa dan tutor yang dilaksanakan pada hari dan jam
yang sama di suatu lokasi tutorial.
2. Tutorial Online (Tuton): interaksi belajar antara mahasiswa
dan tutor yang dilakukan secara online (melalui internet)
dalam jangka waktu tertentu.
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• Tutorial untuk setip mata kuliah dilakukan dalam 8x pertemuan
dengan 3 tugas tutorial (pada pertemuan atau inisiasi ke3, ke-5,
dan ke-7).
• Keaktifan dan tugas tutorial berkontribusi terhadap nilai akhir
mata kuliah

Apa yang dimaksud dengan Tutor?

Tutor adalah tenaga pendidik atau praktisi yang memiliki latar
belakang pendidikan dan keahlian terkait mata kuliah tertentu,
yang bertugas memimpin, memotivasi, dan mengarahkan interaksi
belajar mahasiswa dalam tutorial, baik tutorial tatap muka ataupun
tutorial online.

Apakah di UT ada kegiatan praktik/praktikum?
• Ada,untuk mata kuliah yang
keterampilan praktik/praktikum

mewajibkan

penguasaan

• Praktik/praktikum ada yang bersifat mandiri (dilakukan mahasiswa
sendiri/berkelompok dengan mengacu pada panduan praktik/
praktikum yang tersedia, dan ada praktik/praktikum terbimbing
yang dilakukan di bawah bimbingan instruktur di tempat yang
sudah ditetapkan oleh UPBJJ-UT.

Apa saja penilaian hasil belajar mahasiswa di UT?

• Komponen penilaian setiap mata kuliah pada umumnya terdiri
atas: partisipasi aktif mahasiswa dalam tutorial, tugas tutorial, dan
UAS
• Untuk mata kuliah tertentu, komponen penilaian berupa tugas
praktik/praktikum, laporan praktik/praktikum, dan/atau tugas
mata kuliah (dengan atau tanpa UAS)

Bagaimana pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) di UT?

• Kegiatan UAS tertulis dilakukan secara serentak di seluruh
Indonesia dengan jadwal dan tempat/lokasi ujian yang telah
ditentukan. Lokasi UAS mahasiswa tercantum pada kartu peserta
ujian (KTPU).
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• Terdapat juga kegitan UAS secara Online (Sistem Ujian Online)
yang dilakukan sesuai pilihan mahasiswa. Sistem Ujian Online
(SUO) dilakukan di kantor UPBJJ-UT terkait.

Bila pada pelaksanaan UAS tiba-tiba berhalangan, adakah
ujian susulan?
• Tidak ada ujian susulan. Jika tidak mengikuti UAS, maka Anda
harus melakukan registrasi ulang mata kuliah tersebut pada
semester berikutnya.

• Jika jauh sebelum pelaksanaan UAS Anda sudah memperkirakan
tidak dapat mengikuti UAS sesuai dengan jadwal, Anda dapat
mengikuti UAS secara online yang dilaksanakan sekitar 2 minggu
setelah UAS di kantor UPBJJ-UT. Anda harus daftar terlebih dahulu

Saya mahasiswa UT di UPBJJ-UT Surabaya. Pada saat
pelaksanaan UAS saya berada di Palembang. Apakah saya
bisa ikut UAS di Palembang?
Itu disebut ‘Numpang Ujian’. Tentu bisa. Jangankan di beda kota
atau provinsi, di luar negeri juga bisa. Tetapi, mahasiswa harus
meminta surat pengantar dari UPBJJ-UT asal (tempat ujian yang
telah diregistrasikan) dan harus menginformasikan ke UPBJJ-UT
tujuan minimal 15 hari sebelum pelaksanaan ujian.

Apa yang harus saya siapkan ketika UAS?

Tentu saja selain mempelajari mahan ajar mata kuliah dengan baik,
perlengkapan ujian yang arus dibawa adalah: Kartu tanda peserta
Ujian atau KTPU (minta ke UPBJJ atau Sentra Layanan UT (SALUT),
atau cetak sendiri dari website www.ut.ac.id di tautan UT Online >
Registrasi Online (sro.ut.ac.id), Kartu Identitas (KTP/SIM), pensil 2B
dan serutan, juga kalkulator untuk ujian mata kuliah yang harus
menggunakan kalkulator (tidak boleh menggunakan kalkulator
yang ada di HP) dan bahan ajar cetak (tidak boleh bahan ajar digital)
mata kuliah untuk ujian yang membolehkan membuka bahan ajar
atau modul.

Apa saja yang tidak boleh saya lakukan ketika ujian?
Di antaranya:
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• Jangan membawa dan menggunakan HP
• Jangan mencontek atau bekerja sama karena akan terkena
hukuman E
• Jangan mencoba-coba pakai joki karena akan mengakibatkan
seluruh mata kuliah pada semester yang diikuti bernilai E dan
sanksi akademik lainnya

Bagaimana caranya saya memperoleh informasi tentang nilai
akhir mata kuliah yang sudah ditempuh?

• Hasil ujian dapat dilihat secara online di laman www.ut.ac.id/
nilaimatakuliah sesuai jadwal di kalender akademik
• Daftar Nilai Ujian (DNU) dapat dicetak sendiri dari website www.
ut.ac.id di tautan UT Online > Registrasi Online (sro.ut.ac.id) atau
memintanya kepada UPBJJ-UT atau Sentra Layanan UT (SALUT)

Kalau nilai mata kuliah saya tidak bagus (D atau E), apakah ada
ujian remedial atau ujian perbaikan?
Tidak ada.

• Mahasiswa yang nilai mata kuliahnya tidak lulus (E) atau buruk (D)
dan ingin diperbaiki harus melakukan registrasi ujian ulang.
• Pelaksanaan ujian ulang dapat dipilih secara online (sekitar bulan
Agustus-Oktober untuk Program Sarjana dan Diploma FEKON,
FISIP, FMIPA, dan FKIP; serta September-Oktober dan November
untuk Program S1 PGSD dan Program S1 PGPAUD), atau
bersamaan dengan UAS tertulis di akhir semester.

Sekarang ini, penerimaan pegawai negari atau kantor
umumnya mempersyaratkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
> 2,75, bahkan ada yang > 3,00. Bagaimanakah supaya IPK
saya bisa bagus, minimal 3,00?
• Upayakan nilai setiap mata kuliah minimal B. Kalau ada yang
bernilai C, maka mata kuliah lain harus ada yang bernilai A.
Caranya: kuasai kompetensi mata kuliah dengan baik dengan
belajar secara teratur dan buat rangkuman bacaan. Juga, lakukan
latihan, diskusi dengan teman-teman, dan ikut tutorial.
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• Jika ada mata kuliah yang bernilai D, apalagi E, dan terlalu banyak
yang bernilai C, lakukan segera ujian ulang mata kuliah tersebut
di semester-semester berikutnya. Jangan menumpuk ujian ulang
di semester terakhir. Anda dapat mengulang ujian melalui ujian
Online atau di akhir semester.
• Tapi ingat, seberapa sering pun Anda mengulang, nilai Anda tidak
akan menjadi lebih baik kalau tidak belajar dengan sungguhsungguh.

Kalau saya mengulang mata kuliah yang bernilai D atau C, lalu
hasilnya lebih jelek misalnya E atau D, bagaimana?

Nilai yang muncul dalam Lembar kemajuan Akademik Mahasiswa
atau transkrip adalah nilai yang terbaik.

Apakah ada skripsi/tesis tidak untuk Program S1 atau S2?

• Untuk Program S1/D4 tidak ada skripsi. Tugas akhir mahasiswa
adalah Tugas Akhir Program (TAP), Karya Ilmiah, dan khusus
untuk FKIP ditambah dengan tugas Pemantapan Kemampuan
Profesional (berbasis penelitian tindakan kelas).
• Untuk Program S2 ada TAPM (Tugas Akhir Program Magister) atau
Tesis.

Saya mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS yang
melebihi kewajiban minimal untuk Program Sarjana (Lebih
dari 144 sks). Beberapa mata kuliah yang bukan wajib program
studi nilainya jelek D dan C, sehingga mempengaruhi IPK.
Bolehkah saya membatalkan kelebihan mata kuliah tersebut?

• Boleh. Itu disebut Pengguguran Mata Kuliah untuk mata kuliah
yang bukan prasyarat kelulusan program studi.
• Caranya: ajukan permohonan pengguguran mata kuliah
kepada Dekan Fakultas terkait dengan melampirkan formulir
pengguguran mata kuliah terisi (contoh formulir di Katalog)
paling lambat 1 (satu) semester sebelum penetapan kelulusan.
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Pada semester akhir saya baru sadar ternyata IPK saya tidak
terlalu bagus karena banyak yang bernilai D dan C. Saya
ingin memperbaiki nilai mata kuliah tersebut. Bisakah dan
bagaimana caranya?
Bisa. Penundaan penetapan kelulusan hanya dapat dilakukan
satu kali selama masa studi dan hanya berlaku maksimal 1 tahun.
Caranya:

• Untuk program S1/Diploma, permohonan diajukan 1 semester
sebelum yudisium kepada dekan fakultas masing-masing dengan
menggunakan formulir yang terdapat di katalog.
• Untuk program S2, permohonan penundaan kelulusan ditujukan
kepada Direktur Pascasarjana dengan melampirkan formulir
dalam katalog paling lambat pada saat mahasiswa menyerahkan
TAPM final atau TAPM yang sudah diperbaiki setelah ujian sidang.

Saya dengar mahasiswa UT ada yang data pribadinya salah,
Kartu tanda peserta Ujian Tidak keluar, atau nilai mata kuliah
tidak keluar. Kemana saya harus menyampaikan pertanyaan
atau permasalahan tersebut?
• Hubungi UPBJJ-UT tempat Anda meregistrasi

• Sampaikan di Sistem Layanan Informasi Universitas Terbuka di
laman hallo-ut.ut.ac.id, Call Center: 1500024, email: hallo-ut@
ut.ac.id, atau SMS: 08119050024

Bagaimana kalau saya punya pertanyaan atau permasalahan
agar bisa direspon dengan cepat?
• Jangan menumpuk atau menunda permasalahan
pertanyaan. Segera hubungi UPBJJ-UT atau Hallo-UT

atau

• Urus dan lakukan sendiri. Jangan mengandalkan orang lain
termasuk pengurus Kelompok Belajar
• Pantau terus respon atas pertanyaan atau permasalahan Anda.
Jika dirasa lambat, segera cek dan hubungi kembali
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Kapan seseorang dinyatakan lulus dari UT?

• Program Sarjana (S1)
1. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan (tanpa nilai E)
2. Lulus TAP dengan nilai minimal C.
3. IPK minimal 2,00 (khusus Program SI PGPAUD IPK 2,25).
4. Khusus Program Kependidikan, nilai mata kuliah
Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)/ dan atau
Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) minimal B.
5. Khusus Program SI Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan
dan Komunikasi Pertanian, nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL)
minimal C.
• Program Diploma
1. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan (tanpa nilai E).
2. IPK minimal 2,00.
3. Khusus Program Perpustakaan dan Kearsipan, nilai mata
kuliah Praktik Kerja Perpustakaan dan Kearsipan, nilai mata
kuliah Praktik kerja Perpustakaan dan Praktik Kerja Kearsipan
minimal C.
• Program Magister (S2)
1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang
dipersaratkan dalam paket I, II, dan III dengan nilai rata-rata
B tanpa nilai E dan D.
2. Tidak memiliki nilai C lebih dari dua mata kuliah.
3. Nilai mata kuliah MAPU5103/MAPO5103, EKMA5104/
EKMO5104, MIPK5201, MMPI5202/MMPO5202, MPMT5203/
MPMO5203, atau MPDR5103 minimal B.
4. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
5. Memiliki nilai Ujian Sidang TAPM/Tesis minimal B.
6. Menyerahkan TAPM final hasil perbaikan setelah Ujian
Sidang dan artikel ilmiah dalam bentuk (hardcopy dan soft
copy) yang akan diunggah di laman UT.

Bagaimana saya tahu bahwa saya telah lulus Program S2/S1/
Diploma?
UT Pusat melalui BAAPM-UT akan mengirimkan surat dan SK
Yudisium ke alamat mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
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Kapan ijazah/transkrip nilai bisa diterima?

Pada saat wisuda di UT Pusat atau Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)
di UPBJJ-UT.

Apakah ijazah/transkrip nilai bisa diambil tanpa mengikuti
wisuda atau UPI?
Bisa. Silakan hubungi UPBJJ-UT tentang ketersediaan ijazah/
transkrip nilai Anda.

Bisa tidak pengambilan ijazah di UT Pusat?

Tidak bisa, kecuali Anda mengikuti wisuda. Ijazah diambil di UPBJJUT.

Berapa biaya wisuda/UPI?

Tidak ada biaya karena biaya wisuda/UPI sudah tercakup dalam SPP.

Bagaimana caranya supaya saya bisa ikut wisuda di UT Pusat?
Kriteria calon peserta Wisuda di UT Pusat: lulus pada periode wisuda
tersebut, memiliki IPK terbaik, dan sesuai kuota per UPBJJ-UT. Calon
peserta wisuda akan mendapatkan surat undangan khusus dari
Rektor.

Apakah ada semacam ikatan atau organisasi bagi lulusan UT?

Ada. Namanya Ikatan Alumni UT (IKA-UT). Pada saat wisuda atau
UPI, Anda akan diperkenalkan dengan pengurus IKA-UT. Dan Anda
akan diminta untuk menjadi anggota. Untuk mengenal IKA-UT
silakan akses di laman alumni-ut.com.
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BAYU OKTARA

Alumni Ilmu Komunikasi FISIP-UT 2016
Saya bangga sekali bisa kuliah dan lulus dari
UT. Saya kira semua sepakat yang namanya
pendidikan itu nggak hanya untuk intelektual
tapi juga untuk karakter, dan tidak banyak
kampus-kampus yang mendidik mahasiswanya
untuk memiliki karakter mandiri seperti UT.
Untuk itu saya bangga sekali bisa lulus dari UT.
Harapannya ke depan, mudah-mudahan
semakin banyak lulusan UT yang bisa
memberikan kontribusinya yang baik untuk
bangsa dan negara, di daerahnya masingmasing, dan supaya bisa menjadi inspirasi buat
banyak orang agar bangsa kita lebih maju lagi.

CLARISSA AYUDARA

Alumni Ilmu Komunikasi FISIP-UT 2015
Pramugari di Saudi Arabian Airlines
Saya
bangga
menjadi
mahasiswi
UniversitasTerbuka (UT). UT telah memberikan
layanan terhadap Warga Negara Indonesia di
luar negeri untuk dapat melajutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi.
Pindah, tinggal, dan mendapat penghasilan
tetap di Jeddah Saudi Arabia, tidak membuat
saya terlena. Saya belajar di pesawat, dan
di hotel. Tidak harus bingung, karena kala
mendapat kesulitan pembelajaran, saya selalu
mendapat bantuan dan pelayanan yang sangat
baik dari staf di Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di Jeddah.
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LINDA GUMELAR
Alumni FISIP-UT 1997

Universitas Terbuka merupakan satu pilihan
yang diberikan oleh pemerintah bagi
masyarakat umum lulusan SMA, terutama bagi
yang tidak memiliki banyak kesempatan karena
sibuk bekerja atau menjadi ibu rumah tangga,
misalnya untuk menambah pengetahuan,
karena walau pun kita sudah banyak praktek,
teori pun perlu dikuatkan. Dalam hal ini
universitas-universitas yang ada di Indonesia
belum
dapat
memenuhinya.Universitas
Terbuka menjadi satu pilihan yang diberikan
oleh pemerintah.

RIZAL DJIBRAN
Alumni S2 Manajemen2015
Waktu, kita yang mengatur. Semakin
ngegampangin, kita semakin hancur. Begitu
sebaliknya. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri.
Ini yang membuat saya appreciate kuliah di
UT.Di lokasi syuting saya membuka materi
mata kuliah. Saat mau ujian, saya membawa
laptop,dan printer ke hutan lokasi syuting.
Saat itu skenario saya pegang saat mau take
selebihnya saya membuka materi kuliah. Saya
memberikan
apresiasi
setinggi-tingginya
kepada UT, kepada Ibu Rektor dan seluruh
jajarannya.
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WILLY SUWANDI DHARMA

Alumni FEKON-UT 1992
Presiden Direktur PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk
Kuliah di UT itu memberikan kebebasan.
Kebebasan untuk mengatur waktu Anda,
sehingga Anda bisa melakukan kuliah sambil
bekerja atau melakukan hal yang lain. Itu
merupakan hal yang positif di UT. Dari segi
quality, bahan-bahannya itu tidak kalah dengan
universitas yang lain.
Bagi saya, dengan kuliah di UT itu membantu
saya dalam hal melakukan pekerjaan saya. Bagi
siapa pun yang ingin mendapatkan ilmu, UT
merupakan salah satu pilihan yang baik.
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1. Layanan Luar Negeri
Universitas Terbuka, Gedung BAUK Lt. 2,
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan 15418
Telp. 021-7490941 (Hunting), Faks. 021-74712237
Email: luarnegeri@ecampus.ut.ac.id
luarnegeri.ut.ac.id
2. Banda Aceh
Jl. Pendidikan/Bahagia, Punge Blang Cut,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh 23234
Telp. 0651-44749, 44750, Faks. 0651-44757
E-mail: ut-bandaaceh@ecampus.ut.ac.id
aceh.ut.ac.id
3. Medan
Jl. Bromo No. 29 Medan, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai 20228
Telp. 061-7323795, 7326261, Faks. 061-7326260
E-mail: ut-medan@ecampus.ut.ac.id
medan.ut.ac.id
4. Batam
Jl. Dr. Sutomo No. 3 Sekupang, Batam 29422
Telp. 0778-323478, Faks. 0778-323479
E-mail: ut-batam@ecampus.ut.ac.id
batam.ut.ac.id
5. Padang
Jl. Raya By Pass Km.13 Sungai Sapih, Padang 25159
Telp. 0751-496633, Faks. 0751-496630
E-mail: ut-padang@ecampus.ut.ac.id
padang.ut.ac.id
6. Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Pemerintah Prov.
Kep Bangka Belitung Air Hitam, Pangkal Pinang
Telp. 0717-424986, 437949, Faks. 0717-436140, 431315
E-mail: ut-pangkalpinang@ecampus.ut.ac.id
pangkalpinang.ut.ac.id
7. Pekanbaru
Jl. Arifin Ahmad No. 111, Pekanbaru 28294
Telp. 0761-589261, Faks. 0761-589259
E-mail: ut-pekanbaru@ecampus.ut.ac.id
pekanbaru.ut.ac.id
8. Jambi
Jl. Gajah Mada No.51, Lebak Bandung, Jelutung, Jambi 36135
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Telp. 0741-25753, Faks. 0741-755 5572
E-mail: jambi@ecampus.ut.ac.id
jambi.ut.ac.id
9. Palembang
Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139
Telp. 0711-443993, 443994, Faks. 0711-443992
E-mail: ut-palembang@ecampus.ut.ac.id
palembang.ut.ac.id
10. Bengkulu
Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu 38225
Telp. 0736-26294, Faks. 0736-346177
E-mail: ut-bengkulu@ecampus.ut.ac.id
bengkulu.ut.ac.id
11. Bandar Lampung
Jl. Soekarno-Hatta No. 108B Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Telp. 0721-704772, Faks. 0721-773736
E-mail: ut-bandarlampung@ecampus.ut.ac.id
lampung.ut.ac.id
12. Jakarta
Jl. Ahmad Yani No. 43 (By pass) Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Telp. 021-29613751, 29613753, 29622059, Faks. 021-29613752
E-mail: ut-jakarta@ecampus.ut.ac.id
jakarta.ut.ac.id
13. Serang
Jl. Raya Jakarta Km. 7 Pakupatan, Serang, Banten 42122
Telp. 0254-282728, 282721, Faks. 0254-282719
E-mail: ut-serang@ecampus.ut.ac.id
serang.ut.ac.id
14. Bogor
Jl. KH. Soleh Iskandar No. 234, Tanah Sereal, Bogor 16164
Telp. 0251-7559237, Faks. 0251-7559238
E-mail: ut-bogor@ecampus.ut.ac.id
bogor.ut.ac.id
15. Bandung
Jl. Panyileukan Raya No. 1 A, Soekarno-Hatta, Bandung 40614
Telp. 022-7801791, 7801792, 87820554, Faks. 022-87820556
E-mail: bandung@ecampus.ut.ac.id
bandung.ut.ac.id
16. Purwokerto
Jl. Kampus No. 54 Grendeng, Purwokerto 53122

Memahami Universitas Terbuka

47

Telp. 0281-624317, Faks. 0281-624318
E-mail: ut-purwokerto@ecampus.ut.ac.id
purwokerto.ut.ac.id
17. Semarang
Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 14,5, Mangkang Wetan, Semarang
Telp. 024-8666044, Faks. 024-8666045
E-mail: ut-semarang@ecampus.ut.ac.id
semarang.ut.ac.id
18. Surakarta
Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km 9,5 Mojolaban, Sukoharjo 57554
Telp. 0271-822629, 822632, Faks. 0271-822632
E-mail: ut-surakarta@ecampus.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
19. Yogyakarta
Jl. Bantul No. 81 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-411463, 411464, Faks. 0274-411464
E-mail: ut-yogyakarta@ecampus.ut.ac.id
yogyakarta.ut.ac.id
20. Surabaya
Kampus C Universitas Airlangga,
Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. 031-5961861, 5961862, Faks. 031-5961860
E-mail: ut-surabaya@ecampus.ut.ac.id
surabaya.ut.ac.id
21. Malang
Jl. Mayjen, Sungkono No. 9, Malang 65145
Telp. 0341-751600, 751608, Faks. 0341-751717
E-mail: malang@ecampus.ut.ac.id
malang.ut.ac.id
22. Jember
Jl. Kaliurang No. 2-A, Jember 68121
Telp. 0331-326444, Faks. 0331-336444
E-mail: jember@ecampus.ut.ac.id
jember.ut.ac.id
23. Denpasar
Jl. Gurita No. 11 Sesetan, Denpasar 80223
Telp. 0361-720720, Faks. 0361-710606
E-mail: ut-denpasar@ecampus.ut.ac.id
denpasar.ut.ac.id
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24. Mataram
Jl. Neuningan, Sandubaya, Lombok, NTB 83236
Telp. 0370-671007, Faks. 0370-671006
E-mail: ut-mataram@ecampus.ut.ac.id
mataram.ut.ac.id
25. Kupang
Jl. Pulau Indah No. 6, Oesapa Barat, Kupang 85228
Telp. 0380-8553825, Faks. 0380-8553813
E-mail: ut-kupang@ecampus.ut.ac.id
kupang.ut.ac.id
26. Pontianak
Jl. Karya Bakti, Pontianak 78121
Telp. 0561-736107, 730291, 760791, Faks. 0561-736107
E-mail: ut-pontianak@ecampus.ut.ac.id
pontianak.ut.ac.id
27. Palangka Raya
Jl. G. Obos Km. 3,5 No. 177, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. 0536-3221084, 3306440, Faks. 0536-3221086
E-mail:ut-palangkaraya@ecampus.ut.ac.id
palangkaraya.ut.ac.id
28. Banjarmasin
Jl. Sultan Adam No. 128 RT 26, Banjarmasin 70122
Telp. 0511-4315675, Faks. 0511-4315671
E-mail: banjarmasin@ecampus.ut.ac.id
banjarmasin.ut.ac.id
29. Samarinda
Jl. H.A.M.M. Rifaddin, Samarinda Seberang 75131
Telp. 0541-7269108, Faks. 0541-7269109
E-mail: samarinda@ecampus.ut.ac.id
samarinda.ut.ac.id
30. Makassar
Jl. Monginsidi Baru No. 7, Makassar 90142
Telp. 0411-441444, Faks. 0411-466483
E-mail: ut-makassar@ecampus.ut.ac.id
makassar.ut.ac.id
31. Majene
Jl. Sultan Hasanuddin No. 2 Majene
Tlp. 0422-22224, 22229, Faks. 0422-22227
E-mail: ut-majene@ecampus.ut.ac.id
majene.ut.ac.id
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32. Palu
Jl. Pendidikan, Jalur 2 Untad Tondo, Palu 94118
Telp. 0451-452228, Faks. 0451-452826
E-mail: ut-palu@ecampus.ut.ac.id
palu.ut.ac.id
33. Kendari
Jl. A.H. Nasution, Kelurahan Kambu Bundaran Anduonohu, Kendari 93232
Telp. 0401-3136035, Faks. 0401-3136033
E-mail: ut-kendari@ecampus.ut.ac.id
kendari.ut.ac.id
34. Manado
Jl. Sam Ratulangi Raya Manado-Tomohon, Kec. Winangun (depan gereja GPDI
Winangun) Manado - SULUT 95261
Telp. 0431-822292, Faks. 0431-822229
E-mail: ut-manado@ecampus.ut.ac.id | manado.ut.ac.id
35. Gorontalo
Jl. Raden Saleh 27, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo 96115
Telp. 0435-831965 Pesawat 102, Faks. 0435-831964
E-mail: ut-gtalo@ecampus.ut.ac.id, ut-gorontalo@ecampus.ut.ac.id
gorontalo.ut.ac.id
36. Ambon
Jl. Woltermonginsidi Lateri, Ambon 97231
Telp. 0911-361303, Faks. 0911-361304
E-mail: ut-ambon@ecampus.ut.ac.id
ambon.ut.ac.id
37. Ternate
Jl. Raya Mangga Dua, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara 97710
Telp. 0921-3128352, Faks. 0921-3128442
E-mail: ut-ternate@ecampus.ut.ac.id
ternate.ut.ac.id
38. Jayapura
Jl. SPG Teruna Bhakti Waena, Kotak pos 204 Abepura Jayapura Papua 99358
Telp. 0967-571447, Faks. 0967-571090
E-mail: ut-jayapura@ecampus.ut.ac.id
jayapura.ut.ac.id
39. Sorong
Jl. Jenderal Sudirman No. 9A Remu Selatan, Sorong, Papua Barat
Telp. 0951-321107, 321056, 321054
E-mail: ut-sorong@ecampus.ut.ac.id
sorong.ut.ac.id
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40. Tarakan
Jl. Jenderal Sudirman No. 7 Karang Anyar, Tarakan, Kalimantan Utara
Telp. 0551 - 3802846, 3802847
E-mail: ut-tarakan@ecampus.ut.ac.id | tarakan.ut.ac.id
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