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PENGANTAR REKTOR
Para mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung menimba
ilmu di Universitas Terbuka (UT). Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Sistem Pendidikan
Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), keberadaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) merupakan sebuah pilar utama dalam melayani
mahasiswa UT. Kemajuan TIK memudahkan akses layanan masyarakat
dan mahasiswa UT yang sangat beragam, yang tersebar di dalam dan
di luar negeri. Sayangnya, tidak sedikit anggota masyarakat bahkan
mahasiswa yang masih bertanya-tanya tentang apa UT, seperti apa UT,
dan bagaimana UT, serta bagaimana memanfaatkan layanan online UT.
Pertanyaan-pertanyaan itu sangat dimaklumi mengingat karakteristik
sistem layanan pendidikan di UT memang khas, tidak persis sama dengan perguruan tinggi tatap muka pada umumnya.
“Buku Saku 3: Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka” berisi
informasi tentang apa dan seperti apa website UT, layanan online apa
saja yang disediakan UT, dan bagaimana layanan online itu dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan mahasiswa. Dengan desain
yang simple dan handy, diharapkan Anda dapat membacanya kapan
pun dan dimana pun. Dengan memahami bagaimana memanfaatkan
layanan online UT secara komprehensif, Anda akan terbantu untuk sukses kuliah di UT. Versi digital buku saku ini dapat Anda unduh secara gratis dengan menggunakan aplikasi khusus yang dapat Anda download
sendiri agar Anda dapat membacanya di mana saja dengan smartphone
Anda. Apabila ada pertanyaan atau masukan untuk menyempurnakan
buku saku ini, silakan kirimkan ke email: hallo-ut@ut.ac.id. Kepada para
mahasiswa UT yang membanggakan, saya sampaikan selamat belajar.
Semoga sukses dalam kuliah dan sukses dalam meraih hari esok yang
lebih baik bersama Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan, November 2016
Rektor,
ttd
Prof.Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP 19620401 1986012 001
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WEBSITE UT
Apakah Website UT?

Website UT adalah layanan Online Universitas Terbuka yang
memberikan fasilitas layanan pendidikan berbasis internet yang
dapat diakses mahasiswa UT dan masyarakat menggunakan
perangkat komputer maupun telepon seluler.

Apakah alamat website UT?

Website UT beralamat di http://www.ut.ac.id

Bagi siapa saja website ini diperuntukkan?

Website UT diperuntukan bagi masyarakat umum dan mahasiswa.
Di halaman awal website akan muncul pilihan pengguna, yaitu
umum dan mahasiswa
• Jika Anda ingin mengetahui informasi umum tentang Universitas
Terbuka klik pilihan “Umum”.
• Jika Anda mahasiswa UT dan ingin menggunakan layananlayanan yang disediakan klik pilihan “Mahasiswa”.

Apakah terdapat perbedaan menu pilihan “Umum” dan
“Mahasiswa”?
Ya ada sedikit perbedaan, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Menu

Menu dan SubMenu

Utama
Beranda

Keterangan

Umum

Mahasiswa

Halaman
awal

v

v

v

-

v

-

v

-

Tentang
UT
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•

Sambutan Rektor

•

Profil UT

Pengantar
dari Rektor
UT
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Menu
Utama

Menu dan SubMenu

Keterangan

Umum

Mahasiswa

o

Sejarah UT

Informasi
singkat
sejarah UT

v

-

o

Visi & Misi

Visi dan
misi
Universitas
Terbuka

v

-

o

Rencana Strategis

Rencana
operasional UT

v

-

o

Struktur Organisasi

Informasi
struktur
organisasi
di UT

v

-

o

Profil Pimpinan

Profil
Pimpinan
UT

v

-

o

Dewan Pengawas

v

-

v

-

o

Dasar
Hukum

Informasi
dasar
hukum
pendirian
UT

o

Penyelenggara BLU

Informasi
penyelenggaran BLU

v

-

o

Rapat
Pengesahan
BLU-UT

Informasi
kegiatan
rapat untuk
pengesahan
BLU UT

v

-

o

Jaminan Kualitas
o

Akreditasi
BAN-PT

Informasi
akreditasi
di UT oleh
BAN-PT

o

Sertifikat ISO

Sertifikat
ISO yang
diperoleh
UT
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v

-

v

-
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

o

Sertifikat
Kualitas
ICDE

Keterangan

Umum

Mahasiswa

Sertifikat
ICDE

v

-

o

UT Dalam Angka

Informasi
singkat
statistik UT

v

-

o

Mitra UT

Informasi
mitra
kerjasama
dengan UT

v

-

o

Sistem Pendidikan

v

-

o

Registrasi

Informasi
umum
prosedur
registrasi

v

-

o

Pembelajaran

Informasi
kegiatan
pembelajaran di UT

v

-

o

Evaluasi
Hasil Belajar

Informasi
mengenai
proses evaluasi hasil
belajar

v

-

o

Kelulusan

Informasi
syarat
kelulusan

v

-

-

v

Informasi
Mahasiswa
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•

Biaya Pendidikan

Informasi
biaya pendidikan

v

v

•

Kalender Akademik

Daftar
rencana
kegiatan
satu tahun

-

v
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

Keterangan

Umum

Mahasiswa

•

Panduan Mahasiswa

Informasi
panduan
mahasiswa
UT

-

v

•

OSMB

Informasi
kegiatan
OSMB

-

v

•

Kegiatan Mahasiswa

Berita
kegiatan
mahasiswa
UT

-

v

•

Nilai Mata kuliah

Fasilitas
peragaan
nilai

-

v

•

Jadwal Wisuda

Jadwal
penyelenggaraan
wisuda

-

v

•

Jadwal Siaran

Jadwal
penyiaran
radio UT

-

v

•

Katalog & Formulir

v

v

v

v

o

Katalog

Katalog dalam format
PDF

o

Formulir

Formulir
administratif kemahasiswaan

v

v

•

Layanan Informasi

Layanan
pengaduan dan
informasi

v

-

•

Penelitian & Abdimas

Website
unit LPPMUT

v

-

•

Tenaga Akademik

Informasi
umum tenaga pendidik
di UT

v

-
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

Akademik

10

Keterangan

Umum

Mahasiswa

•

Pusat Karier

Informasi
peluang
karir

v

v

•

Alumni

Forum
komunitas
alumni UT

v

v

•

Contact Center HALLO-UT

Layanan informasi dan
pengaduan

v

v

•

FKIP

Fakultas
Keguruan
dan Ilmu
Pendidikan

v

v

•

FMIPA

Fakultas
MIPA

v

v

•

FE

Fakultas
Ekonomi

v

v

•

FISIP

Fakultas
Ilmu Sosial
Politik

v

v

•

Pascasarjana

Program
Pascasarjana

v

v

•

Program Sertifikat

Program
sertifikasi

v

v

•

Perpustakaan Digital

Fasilitas
Ruang baca
virtual

v

-

•

UT Online

o

Kalender Akademik

Rencana
kegiatan
akademik
dalam satu
tahun

o

Registrasi Online

Fasilitas
pendaftaran
secara
online

v

v

v

v

v

v
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

Keterangan

Umum

Mahasiswa

o

Upload Karya
Ilmiah

Fasilitas unggah karya
ilmiah

v

v

o

Toko Buku Online

Layanan
pembelian
bahan ajar
secara
online

v

v

o

Layanan Belajar
Online

v

v

-

Perpustakaan
Digital

Layanan
Ruang baca
virtual

v

v

-

Tutorial
Online

Fasilitas
Tutorial
online

v

v

-

Praktikum
DryLab

Fasilitas
praktikum
secara
online

v

v

-

Latihan
Mandiri

Fasilitas
latihan
soal secara
mandiri

v

v

Informasi
umum
pendaftaran
ujian online

-

v

•

Sistem Ujian Online

•

SUAKA UT

v

v

v

v

o

Jurnal

Jurnal yang
diterbitkan
UT

o

Perpustakaan
Digital

Layanan
ruang baca
virtual

v

v

o

Guru Pintar Online

Fasilitas
komunitas
guru

v

v
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

Keterangan

Umum

Mahasiswa

o

Materi Pengayaan
Mata kuliah

Kumpulan
materi-materi
pembelajaran untuk
pengayaan

v

v

o

MOOCS

Program
sertifikat
gratis

v

v

o

UT Radio

Layanan
siaran radio
UT

v

-

o

UT-TV

Layanan
pembelajaran video

v

v

•

Nilai Mata kuliah

Fasilitas untuk melihat
nilai

v

-

•

Alumni

Informasi
ikatan
alumni UT

v

-

•

Verifikasi Ijazah

Fasiltas
pengecekan
ijazah

v

-

•

Laman Tutor

Fasilitas
khusus
Tutor UT

v

-

•

UPBJJ-UT

Fasilitas

•
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v

v

o Alamat UPBJJ-UT

Daftar
Alamat
UPBJJ

v

v

o Peta UPBJJ-UT

UPBJJ
dalam
gambaran
peta

v

v

Wisma dan Balai Sidang

Informasi
layanan
wisma
dan balai
sidang

v

-
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Menu

Menu dan SubMenu

Utama

Berita

Pengumuman

Keterangan

Umum

Mahasiswa

•

Verifikasi Ijazah

Fasilitas
untuk
pengecekan
ijazah

v

v

•

Majalah Komunika

Informasi
majalah
komunika

v

v

•

Pusat

Berita
kegiatan
terkini di UT
Pusat

v

-

•

UPBJJ-UT

Berita
kegiatan
terkini dari
UPBJJ

v

-

•

Media Massa

Berita dari
media massa terkait
pendidikan

v

-

•

Internasional

Berita dari
media internasional

v

-

•

Pusat

Informasi dari
UT-Pusat

v

-

•

UPBJJ-UT

Informasi
dari UPBJJ

v

-

•

LPSE

Informasi
lelang pengadaan

v

-

Bagaimana cara mengakses layanan UT Online?
Langkah-langkahnya:
• Gunakan aplikasi browser Internet seperti Internet Explorer,
Chrome atau Mozilla.
• Ketik alamat website UT (http://www.ut.ac.id/)
• Tekan tombol Enter, maka akan muncul tampilan website UT.
• Ada dua pilihan utama masuk ke dalam website UT, yaitu pilihan
‘Umum’ (untuk mengakses informasi dan layanan umum) serta

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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informasi
dandan
layanan
khusus
bagi
‘Mahasiswa’ (untuk
(untukmengakses
mengakses
informasi
layanan
khusus
mahasiswa
UT). UT).
bagi
mahasiswa

• Jika klik
klik pilihan
pilihan ‘Umum’
‘Umum’ maka
maka akan
akan muncul
muncul web
web UT dengan
dengan
beragam layanan dan
dan informasi.
1. Menu Utama
Utama berada
berada di
di bagian
bagian atas
atas
2. Klik
pada menu
menu Utama maka akan
akan muncul
muncul menu
menu dan
Klik pada
submenu
submenu lainnya.
lainnya.
3. Tautan pada layanan yang
yang sering diakses juga tersedia di
bagian tengah,
tengah, diantaranya
diantaranya adalah
adalah fasilitas
fasilitas pendaftaran,
perpustakaan digital,
digital,UTUT
UT Radio
danBuku
TokoOnline
Buku.
TV, TV,
UT Radio
dan Toko
Online
. Klik
pada gambar.
Klik
pada
gambar.
terkini mengenai
mengenai UT terletak di bagian
4. Informasi dan berita terkini
bawah.

klik pilihan
pilihan ‘Mahasiswa,
‘Mahasiswa, maka
maka tampilan
tampilan yang
yang muncul
muncul adalah
• Jika klik
berikut.
seperti berikut.
1. Menu Utama
Utama yang
yang terletak
terletak di bagian kanan, dengan isi
yang dominan
dominan terkait
terkait dengan kegiatan akademik.
Klik Menu
Menu Utama
Utama untuk menampilkan menu-menu
menu-menu lainnya.
2. Klik
lainnya.
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memanfaatkan layanan
Adakah biaya yang dikenakan apabila memanfaatkan
ini?

• Informasi dan layanan dalam website UT gratis dan tidak
biaya.
dikenakan biaya.
• Biaya hanya akan dikenakan untuk proses transaksi
transaksi dengan
dengan
penerbitan billing (tagihan) seperti pendaftaran ujian online,
Online (TBO) dan
dan registrasi
pembelian buku di Toko
Toko Buku
Buku Online
matakuliah.

Apakah ada alamat lain untuk mengakses informasi dan
selain website
website utama
utama UT
UT(www.ut.ac.id)?
(www.ut.ac.id)?
layanan UT selain
Pada dasarnya, semua menu
menu baik yang bersifat informasi ataupun
layanan, sudah tercakup dalam website UT. Untuk mengakses
daftarnya.
langsung layanan UT, berikut adalah daftarnya.

Sumber
Sumber Informasi/Layanan
Informasi/Layanan
Lain

Alamat

FaceBook
Terbuka
FaceBook Universitas Terbuka

https://www.facebook.com/UnivTerbuka

Twitter
Terbuka
Twitter Universitas
Universitas Terbuka

https://twitter.com/UnivTerbuka
https://twitter.com/UnivTerbuka

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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Sumber Informasi/Layanan
Lain

Alamat

GooglePlus Universitas
Terbuka

https://plus.google.com/+univterbuka

Instagram Universitas Terbuka

https://www.instagram.com/univterbuka/

Linkedin Universitas Terbuka

https://www.linkedin.com/edu/school?id=13307

Indonesian Language Program
(ILP)

http://ilp.ut.ac.id

Kuliah Terbuka UT - Massive
Open Oline Courses (MOOCs)
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http://moocs.ut.ac.id/

Program Sertifikat

http://lppm.ut.ac.id/

Layanan Informasi dan
Keluhan

http://hallo-ut.ut.ac.id/

Alumni UT

http://alumni-ut.com/

Open Education Resource

http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/oer/

Ruang Baca Virtual

http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/rbv/

E-Resources

http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/e-resources/

Jurnal Online

http://jurnal.ut.ac.id/

Karya Ilmiah

http://karil.ut.ac.id/

Latihan Mandiri

http://elearning.ut.ac.id/lm/

Tutorial Online

http://elearning.ut.ac.id/

Materi Pengaya Matakuliah

http://web-suplemen.ut.ac.id/

Tutor

http://tutorial.ut.ac.id/

Wisma

http://wisma.ut.ac.id/

Asean Studies

http://aseanstudies.ut.ac.id/

Majalah Komunika

http://www.ut.ac.id/komunika

Toko Buku Online

http://www.ut.ac.id/toko-buku-online

Dry Lab

http://www.ut.ac.id/drylab/drylab/indeks.swf

UT Radio

http://utradio.ut.ac.id/

UT TV

https://www.youtube.com/c/universitasterbukatv
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Sumber
Sumber Informasi/Layanan
Informasi/Layanan
Lain

Alamat

Registrasi
Online
Registrasi Online

http://sia.ut.ac.id/
http://sia.ut.ac.id/

FKIP

http://fkip.ut.ac.id/
http://fkip.ut.ac.id/

FEKON
FEKON

http://fekon.ut.ac.id/
http://fekon.ut.ac.id/

FMIPA
FMIPA

http://fmipa.ut.ac.id/
http://fmipa.ut.ac.id/

FISIP
FISIP

http://fisip.ut.ac.id/
http://fisip.ut.ac.id/

PascaSarjana
PascaSarjana

http://pasca.ut.ac.id/
http://pasca.ut.ac.id/

MsOffice
365
MsOffice 365

http://ecampus.ut.ac.id
http://ecampus.ut.ac.id

Repositori
UT
Repositori UT

http://repository.ut.ac.id/
http://repository.ut.ac.id/

Dimana saya
mengenai layanan
UT
Dimana
saya bisa
bisa dapatkan
dapatkan Informasi
Informasi mengenai
layanan UT
di daerah
daerah ??
di

Layanan UT
oleh Kantor
Kantor UT
UT Daerah
Daerah
•• Layanan
UT di
di daerah
daerah dikoordinasikan
dikoordinasikan oleh
yang disebut
Jarak Jauh
Jauh (UPBJJ-UT).
(UPBJJ-UT).
yang
disebut Unit
Unit Program
Program Belajar
Belajar Jarak
UT memiliki
40 Kantor
UPBJJ-UT yang
yang tersebar
ibu kota
•• UT
memiliki 40
Kantor UPBJJ-UT
tersebar di
di setiap
setiap ibu
kota
propinsi atau
atau kota
kota besar
besar
propinsi
Informasi layanan
layanan UT
UT yang
yang berada
•• Informasi
berada di
di tiap
tiap UPBJJ-UT
UPBJJ-UT dapat
dapat diakses
diakses
melalui website
website UT
menu ‘Fasilitas’
UT di
di menu
‘Fasilitas’ pada
pada submenu
submenu ‘UPBJJ‘UPBJJ-UT’
UT’..
melalui
Website UPBJJ
langsung diakses
dengan menuliskan
menuliskan
UPBJJ dapat
dapat juga
juga langsung
diakses dengan
•• Website
alamat [nama-upbjj].ut.ac.id.
[nama-upbjj].ut.ac.id. Misalnya
Misalnya http://jember.ut.ac.id
http://jember.ut.ac.id..
alamat
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Adakah prosedur khusus dalam
memanfaatkan layanan online UT ?

mengakses

dan

• Layanan yang bersifat informasi, seperti Biaya Pendidikan,
Katalog, Informasi kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain, dapat
langsung diakses melalui menu dan submenu dalam website UT
• Layanan khusus kemahasiswaan seperti registrasi online, tutorial
online, dan ruang baca virtual (RBV) mengharuskan mahasiswa
mendaftar terlebih dahulu. Setelah mendaftar, mahasiswa akan
memiliki identitas unik untuk mengakses halaman website.
Identitas unik tersebut biasa disebut akun (account), yang terdiri
atas username (identitas pengguna) dan password (sandi).

Bagaimana cara mendapatkan Akun?
• Terdaftar sebagai mahasiswa UT
• Memiliki email (penggunaan akun yahoo sangat tidak disarankan)
sebagai alamat korespondensi bila terjadi lupa password dan
konfirmasi pendaftaran pertama kali.
• Setelah memiliki akun, Anda akan memperoleh email dengan
alamat @ecampus.ut.ac.id untuk pemberitahuan dan notifikasi.

Apabila saya lupa password apa yang harus saya lakukan?

Pada halaman awal terdapat tautan untuk penanganan
permasalahan ini.
• Klik pada tautan “Lupa Password”
• Isikan form isian yang menanyakan alamat email saat mendaftar.
Sistem akan mengirimkan notifikasi dengan melakukan
pengecekan kesesuaian alamat email dan nama akun.
• Buka email notifikasi yang terkirim
• Ikuti petunjuk didalamnya.  
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REGISTRASI ONLINE
Apakah Layanan Registrasi Online?

Layanan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi mahasiswa
baru dan mata kuliah secara online, tanpa harus datang ke Kantor
uPBJJ-UT atau Sentra Layanan UT (SALUT).

Bagaimana cara mengakses Registrasi Online?

Langkahnya:
• Masuk ke laman website UT dengan pilihan ‘MAHASISWA’
• Akses melalui menu : [UT ONLINE] – [REGISTRASI].
Berikut ini adalah tampilan aplikasi registrasi online.

Pilih sesuai program pendidikan yang Anda tempuh. Selanjutnya
akan muncul halaman registrasi online.

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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Registrasi Online “Program Sarjana dan Diploma Fakultas
Ekonomi, FISIP, FMIPA dan FKIP” :

Untuk melakukan registrasi secara online, Anda harus terlebih
dahulu memiliki akun untuk masuk ke halaman registrasi.

Bagaimana cara mendapatkan akun untuk dapat melakukan
Registrasi Online ?

20

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

Langkah-langkahnya:
• Klik menu Register dibagian pojok kanan atas.
• Isilah kolom isian nama dan alamat email
• Isikan password yang akan digunakan untuk login.
• Isikan password yang sama untuk konfirmasi.
• Klik tombol Register

Email berisi verifikasi akan dikirimkan. Buka dan klik tautan untuk
melanjutkan proses aktivasi akun.

Isikan kembali alamat email saat aktivasi akun dan email konfirmasi
aktifasi akan dikirim kembali.
Buka kembali email aktivasi dan klik tautan untuk proses pengisian
data pribadi

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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Siapkan file hasil scan dokumen
yang perlu dilampirkan seperti
pasfoto, ijazah terakhir yang telah
dilegalisasi, dan dokumen lainnya.
• Di bagian bawah form terdapat
fasilitas untuk mengupload filefile hasil scan berkas kelengkapan
pendaftaran. Tiap file harus
berformat jpeg dengan ukuran
maksimal 1 MB.
• Klik tombol “Pilih File” kemudian
pilihlah file di komputer Anda
sesuai dengan jenis berkasnya.
Lakukan hal yang sama untuk jenis
berkas yang lain.
• Jika semua berkas sudah terpilih
klik tombol simpan untuk proses
upload.
• Data pendaftaran selanjutnya
akan divalidasi oleh UT. Setelah
divalidasi maka calon mahasiswa
akan mendapatkan email yang
berisi nomor induk mahasiswa
(NIM).
• Selanjutnya, ikuti langkah-langkah
yang disampaikan di dalam email.

Bagaimana cara meregistrasikan mata kuliah secara online?

Dengan mengacu pada Katalog UT terbaru (tersedia katalog cetak
dan digital di website), tentukan mata kuliah-mata kuliah yang
akan ditempuh pada semester depan. Langkah selanjutnya:
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• Isikan kode tempat ujian.
Pilihan tempat ujian sesuai domisili dan hanya berlaku untuk
mahasiswa selain program S1 PGSD dan PGPAUD.
• Masukan satu per satu matakuliah yang akan diambil.
Sesuai ketentuan di UT;
1. mata kuliah yang dapat diregistrasikan maksimal 24 sks
2. pastikan tidak ada jam ujian yang sama(bentrok).
3. boleh meregistrasikan mata kuliah ulang bentrok apabila
tersedia ujian online untuk mata kuliah tertentu
• Klik tombol SIMPAN untuk memproses lembar tagihan.
Pastikan data registrasi sudah sesuai, tagihan yang sudah dibayar
tidak dapat diubah datanya.
Lembar Informasi Pembayaran dapat dicetak melalui daftar
tagihan. Mahasiswa dapata memiliki lebih dari satu tagihan dengan
mata kuliah yang berbeda.

Apakah yang dimaksud dengan pembayaran secara online
dan bagaimana cara melakukannya?

Pembayaran secara online adalah pembayaran melalui kartu kredit.
Dapat dilakukan setelah mahasiswa registrasi.

Bagaimana prosedur pendaftaran untuk mahasiswa lama?
Untuk mahasiswa lama, apabila Anda sudah memiliki akun dapat
langsung login ke website UT di menu ‘Registrasi Online (sro)’. Jika
belum, maka Anda harus melakukan proses aktivasi akun. Email
konfirmasi akan dikirimkan melalui email. Ikuti petunjuk dalam
email.
Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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Registrasi Online “Program Sarjana PGSD dan PGPAUD FKIP”

Bagaimana Cara registrasi Mata kuliah bila Anda belum
memiliki akun ?
Pada menu Registrasi online silahkan Anda pilih :
• Menu Aktivasi
Aktifkan NIM untuk dapat melakukan registrasi mata kuliah. Menu
ini hanya khusus bagi mahasiswa yang belum memiliki akun.

Masukkan NIM, Tanggal Lahir, Email, Kode Verifikasi lalu pilih
aktivasi.
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Bagaimana Cara registrasi Mata kuliah bila Anda sudah
memiliki akun memiliki akun?
Pada menu Registrasi online silahkan Anda pilih :
• Menu Registrasi Mata kuliah pilih lakukan registrasi matakuliah

• Masukkan NIM, Kata Sandi dan Kode Verifikasi lalu pilih tombol
Masuk

• Setelah login, pilih menu Registrasi Mata kuliah

• Tersedia form isian mata kuliah yang akan diregistrasikan,

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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1. Isikan kode mata kuliah maka informasi SKS dan waktu
ujian akan tampil, untuk menambahkan mata kuliah lain
klik tombol
2. Bila ingin membatalkan mata kuliah yang telah diisi, klik
tombol
3. Jika semua mata kuliah sudah dimasukan, lakukan proses
simpan dan penerbitan billing dengan klik tombol
Daftar billing yang diterbitkan disemester berjalan akan tampil
seperti berikut.

Rincian informasi billing dapat dilihat dengann klik tombol “Detail”
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Bagaimana Bila terjadi kesalahan registrasi matakuliah?
• Silahkan batalkan billing pada menu Informasi Pembayaran
Registrasi

• Pilih billing yang akan dibatalkan. Dengan catatan billing dapat
dibatalkan bila status billing tersebut belum lunas.

Registrasi Online Program Pascasarjana

Untuk melakukan registrasi secara online, Anda harus terlebih dahulu
memiliki akun untuk masuk ke halaman registrasi.

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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Bagaimana cara meregistrasikan mata kuliah secara online?
Langkah-langkahnya:
• Klik disini pada menu Registrasi Mata Kuliah
• Isilah kolom isian nim
• Isikan password yang digunakan untuk login.
• Isikan kode verifikasi yang tertera pada gambar
• Klik tombol Login

Dengan mengacu pada Katalog UT terbaru (tersedia katalog cetak
dan digital di website), tentukan mata kuliah-mata kuliah yang
akan ditempuh pada semester depan. Langkah selanjutnya:
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•
•
•
•

Isikan kode tempat ujian. Pilihan tempat ujian sesuai domisili
Cek kesesuaian paket matakuliah berdasarkan Katalog UT
Isikan alamat pengiriman bahan ajar
Klik tombol SIMPAN untuk memproses lembar tagihan. Pastikan
data registrasi sudah sesuai, tagihan yang sudah dibayar tidak
dapat diubah datanya.

Lembar Informasi Pembayaran dapat dicetak melalui daftar
tagihan. Mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu tagihan dengan
matakuliah yang berbeda.
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Apakah yang dimaksud dengan pembayaran secara online
dan bagaimana cara melakukannya?

Pembayaran secara online adalah pembayaran melalui kartu kredit.
Dapat dilakukan setelah mahasiswa registrasi.
Langkah selanjutnya :
• Klik tombol bayar pada halaman tagihan
• Isikan semua kolom yang digunakan untuk proses pembayaran
menggunakan kartu kredit
• Klik tombol KONFIRMASI PEMBAYARAN untuk melanjutkan
pembayaran
Selanjutnya akan diteruskan ke halaman Infinitium.
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PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN DIGITAL
DIGITAL
DAN
DAN SUAKA
SUAKA UT
UT
dimaksud dengan
dengan Perpustakaan
PerpustakaanDigital?
Digital?
Apakah yang dimaksud

Layanan online UT berupa
berupa fasilitas
fasilitas sumber belajar untuk
memperkuat dan memperkaya wawasan mahasiswa dalam
memperkuat
mendukung proses
mendukung
proses pembelajaran.
pembelajaran.

Apa saja layanan yang
yang disediakan
disediakan dalam
dalam Perpustakaan
Perpustakaan
Digital?
Digital?
Digital UT
UT menyajikan
menyajikan SUAKA/OER
SUAKA/OER (Open
(Open Education
Perpustakaan Digital
Resource), Ruang Baca Virtual (RBV),
(RBV), dan
dan E-Resources.
E-Resources.

dimaksud Ruang
Ruang Baca
BacaVirtual?
Virtual?
Apakah yang dimaksud

(RBV) adalah
adalah salah
salah satu
satu layanan
layanan sumber
sumber bantuan
Ruang Baca Virtual
Virtual (RBV)
belajar secara online yang berisi Buku Materi Pokok (BMP) secara
utuh (full text) setiap mata kuliah yang hanya dapat dimanfaatkan
oleh mahasiswa dan para tutor yang mempunyai
mempunyai akses layanan
Tutorial Online UT. Dengan adanya akses RBV, mahasiswa dan
tutor dapat segera mempelajari bahan untuk keperluan semester

32

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

berikutnya tanpa harus menunggu bahan ajar cetak tiba.

Adakah spesifikasi khusus pada komputer untuk mengakses
layanan ini?
Tidak ada spesifikasi khusus pada komputer, namun aplikasi
browser yang digunakan harus sudah memiliki pengaya Flash
Player. Install terlebih dahulu melalui menu add on pada browser.

Bagaimana cara mengakses layanan Ruang Baca Virtual?

Langkahnya:
• Klik laman website UT dengan pilihan ‘MAHASISWA’
• Akses melalui menu :
• [UT ONLINE] – [LAYANAN BELAJAR ONLINE] – [PERPUSTAKAAN
DIGITAL].
• Untuk mengakses layanan Ruang Baca Virtual secara utuh, login
terlebih dahulu melalui website tutorial online.
• Akan muncul halaman yang berisi daftar BMP, Klik pada kode
mata kuliah untuk membukanya.
• Pencarian materi pembelajaran berdasarkan kelompok fakultas
dapat juga digunakan, dengan cara: pilih menu Ruang Baca
Virtual pada bagian atas selanjutnya cari materi pembelajaran
berdasarkan program studi pada masing-masing fakultas dan
modul pembelajarannya.

Selain Ruang Baca Virtual adakah materi pembelajaran
lainnya?
UT memiliki Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka
disebut SUAKA.

Apakah yang dimaksud SUAKA?

SUAKA dalah singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka (Open
Educational Resources atau OER), yaitu salah satu layanan online
UT yang berisi materi pendalaman dan pengayaan mata kuliah
atau materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh
mahasiswa dan masyarakat umum.

Apa saja isi SUAKA UT ?

SUAKA UT menawarkan materi-materi pembelajaran. Menu yang
dapat diakses adalah

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka
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•
•
•
•
•
•

UT TV
Jurnal
Perpustakaan Digital
Guru Pintar Online
UT Open
Open Courseware
Courseware
ASEAN Studies.

UT
UT TV
TV DAN RADIO UT
memiliki fasilitas
fasilitasbelajar
belajarberbentuk
berbentukvideo?
video?
Apakah UT memiliki

NamanyaUT-TV,
UT-TV,yaitu
yaitu
fasilitas
layanan
belajar
berbentuk
Ada. Namanya
fasilitas
layanan
belajar
berbentuk
video
video dengan
menggunakan
kanal Youtube.
Isinya informasi
tentang
dengan
menggunakan
kanal Youtube.
Isinya tentang
informasi
umum serta
ke-UT-an
serta
ulasan, pendalaman,
dan/atau
umum ke-UT-an
ulasan,
pendalaman,
dan/atau pengayaan
pengayaan
kuliah
dalam
bentuk video.
materi suatumateri
mata suatu
kuliahmata
dalam
bentuk
video.

melalui UTBagaimana cara mengakses video pembelajaran melalui
untuk materi
materi mata
mata kuliah
kuliahtertentu?
tertentu?
TV untuk

Langkahnya:
• Masuklah ke laman website UT dengan pilihan sebagai
MAHASISWA
MAHASISWA
• Akses melalui menu: [UT ONLINE] – [SUAKA
[SUAKA UT] – [UT-TV].
Kanal Youtube
Youtube ini juga dapat langsung
langsung diakses
diakses melalui
https://www.youtube.com/c/universitasterbukatv.
https://www.youtube.com/c/universitasterbukatv.
• Untuk menampilkan video
video tersebut
tersebut klik
klik pada daftar video yang
tersaji.
tersaji.
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Bagaimana cara menampilkan
menampilkan daftar
daftar video
video berdasarkan
berdasarkan
matakuliah?
kelompok matakuliah?
Untuk menampilkan daftar
klik Menu
Menu Playlist.
Playlist.
matakuliah klik

video

berdasarkan

kelompok

disaksikan saat
saat terhubung
terhubung ke
ke internet
internet (online).
(online).
Video ini dapat disaksikan
disaksikan tanpa
tanpa akses ke internet (offline) di lain waktu,
Jika ingin disaksikan
video harus diunduh terlebih dahulu. Pada browser tertentu
fitur untuk
untuk mengunduh
mengunduh video
video dengan
dengan cara
cara menambah
menambah
terdapat fitur
pengaya (add on)
on) pada
pada browser.
browser.
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Youtube diakses menggunakan perangkat smartphone, video
Jika Youtube
dapat diunduh
diunduh dengan
dengan meng-klik
meng-klik icon
icon ..

Apakah UT juga
juga memiliki
memiliki fasilitas
fasilitas pendukung belajar
belajar melalui
audio?
berbentuk audio?
Ya, namanya UT-Radio yang
yang dapat
dapat diakses secara online. Formatnya
seperti siaran radio..
radio..

Seperti apa
apa bentuk
bentuk penyiarannya?
penyiarannya?
Seperti

Ada 6 waktu penyiaran secara langsung(live) yaitu: UT Morning, UT
Night dan
dan UT
UT Week
Day Time, UT Afternoon, UT Evening, UT Late Night
UT akan
akan menyiarkan
menyiarkan rekaman
rekaman sebelumnya.
sebelumnya.
End. Di luar waktu itu UT

Bagaimana cara mengakses fasilitas pembelajaran UT Radio?

ini dapat
dapat langsung diakses melalui website UT atau
Fasilitas ini
https://utradio.ut.ac.id/

Tersedia beberapa materi matakuliah dalam format audio.

Bagaimana cara untuk mendengarkan rekaman siaran untuk
tertentu?
materi audio tertentu?
Pencarian materi audio dari siaran
siaran rekaman
rekaman sebelumnya
sebelumnya dapat
Pencarian
selanjutnya klik
kliktombol
tombol CHECK
CHECK
dipilih berdasarkan kategori fakultas, selanjutnya
NOW. Untuk
“CARI
PODCAST”.
NOW.
Untukpencarian
pencarianbebas
bebasbisa
bisamelalui
melaluimenu
menu
“CARI
PODCAST”.
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Untuk mendengarkan materi dalam format audio tekan tombol
pilih.
Play [ ] pada materi yang anda pilih.

MATERI PENGAYAAN
MATA KULIAH
Apakah yang
Matakuliah?
Matakuliah?

dimaksud

dengan

Materi

Pengayaan

Materi Pengayaan Matakuliah adalah materi lainnya selain buku
materi pokok atau modul untuk memperkaya materi matakuliah
secara online
online dalam
dalam bentuk interaktif.
interaktif.
yang disajikan secara

cara mengakses
mengakses materi
materimatakuliah
matakuliahonline
onlineini?
ini?
Bagaimana cara

Melalui website UT, pilih menu:
[UT ONLINE] – [SUAKA UT] – [MATERI PENGAYAAN MATAKULIAH].
• Pencarian materi pengayaan
pengayaan matakuliah
matakuliah dilakukan
dilakukan berdasarkan
fakultas.
pilihan fakultas.
Klik nama
nama Fakultas dan selanjutnya cari dengan lebih spesifik
• Klik
berdasarkan kode matakuliah
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pada browser sudah terpasang
Materi Online ini mensyaratkan pada
Jika Flash
Flash Player
Player belum
belum terpasang biasanya saat
Flash Player. Jika
membuka
meminta
membuka materi maka secara otomatis browser akan meminta
konfirmasi anda untuk menjalankan instalasi
instalasi Flash Player seperti
Adobe Flash Player.
Adobe

38

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

ujian di
di UT,
UT, terdapat contoh latihan
Untuk memahami
memahami karakteristik
karakteristik ujian
matakuliah. Anda
Anda dapat juga mengikuti latihan melalui
melalui menu
menu
ujian matakuliah.
tes yang tersedia.

Selain tes diatas, dimana kami dapat berlatih
Selain
berlatih mengerjakan
mengerjakan
soal-soal mata
mata kuliah?
kuliah?
soal-soal

Ya, ada. Namanya “Latihan
“Latihan Mandiri” (LM), yaitu layanan bantuan
secara online
online untuk
untuk melatih
melatih mahasiswa
mahasiswa memahami
memahami
belajar secara
karakteristik soal
soal ujian
ujian dan
dan sekaligus
sekaligus melatih,
melatih, memantapkan,
memantapkan, dan
karakteristik
melakukan pengecekan penguasaan
penguasaan mahasiswa
mahasiswa atas
atas mata
mata kuliah.
kuliah.

cara memanfaatkan
memanfaatkanfasilitas
fasilitasLatihan
LatihanMandiri?
Mandiri?
Bagaimana cara

dan pilih
pilih menu
menu [UT
[UT ONLINE]
ONLINE] –– [LAYANAN
[LAYANAN
• Masuk ke website UT dan
BELAJAR ONLINE] – [LATIHAN MANDIRI].
Atau, langsung
menggunakan tombol
melakukan pencarian menggunakan
tombol Search.
Search.
kata pencarian
pencarian melalui isian Query dan selanjutnya tekan
• Isikan kata
tombol Search
Search di
di bagian
bagian bawah.
bawah.
dilakukan dengan
dengan memilih pada
• Pencarian lebih spesifik dapat dilakukan
opsi Search In dan Category.
kerjakan untuk
untuk latihan
latihan dengan
dengan
• Pilih Matakuliah yang akan anda kerjakan
klik pada
pada Kode
Kode Matakuliah
Matakuliah
klik
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Soal latihan dapat di unduh untuk dikerjakan secara offline dan
dapat juga dikerjakan
langsung di laman
laman web.
dikerjakan langsung

Untuk mengunduh
mengunduh soal
soal klik
klik tombol
tombol Download.
File soal terkompres dengan format file zip.
zip. Untuk
Untuk membukanya
membukanya
pastikan anda memiliki aplikasi
aplikasi membuka
membuka kompresi seperti 7zip,
winrar atau winzip.
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Soal dapat juga langsung
langsung dikerjakan
dikerjakan dengan
dengan klik
klik tombol
tombol Kerjakan.
Kerjakan.
Tiap halaman berisi sepuluh soal.

TUTORIAL ONLINE
Apakah UT menyediakan
menyediakan kegiatan
kegiatan belajar
belajar atau
atau perkuliahan
perkuliahan
secara online??
menyebutnya dengan
Ya, UT menyebutnya
dengan istilah
istilah Tutorial Online (Tuton).
Kegiatan Tuton
Tuton untuk
untuk setiap
setiap mata
matakuliah
kuliah dilakukan
dilakukan dalam
dalam 88 inisiasi,
inisiasi,
dengan
dengan 33 tugas
tugas tutorial.

cara mengakses
mengakses Tutorial
TutorialOnline
Online??
Bagaimana cara

• Tutorial Online dapat diakses secara langsung melalui pilihan
[LAYANAN BELAJAR ONLINE] – [TUTORIAL
menu: [UT ONLINE] – [LAYANAN
ONLINE]. Atau, dengan mengakses langsung ke http://elearning.
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ut.ac.id.
• Lakukan aktivasi pada menu Aktivasi UT Online untuk
mendapatkan akun (username dan password) agar dapat
melakukan login untuk mengikuti Tutorial Online.

Bagaimana bila saya lupa password?

Gunakan fasilitas Lupa Password pada halaman awal Tutorial
Online (Tuton). Ikuti instruksi yang diberikan.

Kapan Matakuliah saya muncul di Tuton?

Matakuliah tuton akan muncul sesuai jadwal Kalender Akademik
(lihat di website UT).

Bagaimana bila matakuliah saya tidak muncul di Tuton?

Bila Anda tidak terlambat melakukan Aktivasi sesuai dengan
Kalender Akademik dan sudah melunasi pembayaran Registrasi
Matakuliah, silahkan hubungi Hallo-UT di 1500024 atau kirimkan
email ke hallo-ut@ut.ac.id

Apa yang tersedia pada Tuton?

Setelah Anda melakukan Login, akan muncul matakuliah yang
Anda registrasikan, klik pada nama matakuliah tersebut. Pada
setiap Tuton disediakan materi Inisiasi, Forum dan Tugas.

Bagaimana cara belajar dengan Tutorial Online?
• Kegiatan Tutorial online terbagi menjadi 8 Pokok Bahasan yang
biasa disebut dengan materi Inisiasi.
• Pada setiap minggu tutor akan menyajikan materi Inisiasi.
• Peserta tutorial perlu mempelajari materi Insiasi yang disediakan
dan mengikuti kegiatan diskusi online setiap minggunya, serta
mengerjakan Tugas Tutorial pada Minggu III, V, dan VII.
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cara menggunakan
menggunakan Forum
Forum Diskusi?
Diskusi?
Bagaimana cara

Dengan meng-klik pada tautan “Diskusi”,
Dengan
“Diskusi”, maka akan muncul topikmatakuliah. Klik
Klik pada
pada topik yang disediakan dan klik
topik terkait matakuliah.
klik
Reply untuk memberikan respons pada
pada topik yang
yang dipilih.

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

43

caranya mengerjakan
mengerjakanTugas
TugasTutorial?
Tutorial?
Bagaimana caranya

• Pada Minggu
Minggu III,
III, V, VII Tutor akan memberikan Tugas. Klik pada
tautan Tugas.
dikerjakan.
• Selanjutnya akan muncul soal untuk dikerjakan.
Kerjakanlah Tugas
Tugas yang diberikan pada
pada Word Doc.
• Kerjakanlah
• Upload file tugas yang dikerjakan dengan klik “Tambahkan
pengajuan (tugas/laporan)”.
(tugas/laporan)”.

Tutorial Online
Online dapat
dapatdiakses
diaksesmenggunakan
menggunakantelpon
telpon
Apakah Tutorial
seluler?
seluler?

Ya, layanan tutorial online yang dapat diakses perangkat mobile
(ponsel pintar/smartphone, tablet) dengan sistem operasi Android.
			

Bagaimana caranya
caranyamengakses
mengaksesTutorial
TutorialOnline
Onlineversi
versiMobile?
Mobile?

Unduh dan
Unduh
dan install
install aplikasi
aplikasi melalui Google
Google Play
Play Store.
Store. Aplikasi
Aplikasi ini
bernama “UT
“UT Online
Online Mobile
Mobile Learning”.
Learning”.

saja yang
yang dapat
dapatmengakses
mengaksesTutorial
TutorialOnline
Onlineversi
versi
Siapa saja
Mobile?

username dan password
Hanya mahasiswa UT yang memiliki username
melalui proses Aktivasi Tuton. Pastikan Anda telah berhasil login
pada halaman elearning.ut.ac.id
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Apakah saya dapat
dapat melakukan
melakukan inisiasi,
inisiasi, diskusi
diskusi dan
mengerjakan tugas
tugas pada
pada versi
versimobile?
mobile?
mengerjakan

Inisiasi maupun
maupun diskusi dilakukan
dilakukan sama
sama seperti
seperti pada
pada versi web,
Inisiasi
namun untuk
namun
untuk melakukan upload
upload tugas
tugas harus
harus melalui versi web.
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DRY
DRY LAB
LAB DAN
DAN JURNAL
JURNAL
Untuk tugas praktikum apakah UT memberikan layanan
online?
secara online?
Ya, UT memberikan layanan Dry Lab

Dry lab?
lab?
Apakah Dry

Dry Lab merupakan laboratorium simulasi dengan piranti lunak
membantu mahasiswa
komputer untuk membantu
mahasiswa melakukan
melakukan praktikum
(maya). Dry
Dry lab
lab memungkinkan
memungkinkan mahasiswa untuk
secara virtual
virtual (maya).
percobaan, baik
baik secara
secara perorangan
perorangan maupun
maupun
melakukan simulasi percobaan,
dalam kelompok, kapan dan dimana saja mereka berada. Tidak
hanya itu, Dry Lab juga menyediakan soal-soal latihan yang sangat
interaktif terkait
terkait praktikum
praktikum tersebut
tersebut sehingga
sehingga mahasiswa
mahasiswa dapat
interaktif
penguasaaannya dalam
meningkatkan penguasaaannya
dalam materi
materi praktikum.
praktikum.

cara mengakses
mengakses layanan
layananDry
DryLab
Lab??
Bagaimana cara

Melalui website UT masuk sebagai mahasiswa
mahasiswa dan
dan pilih
pilih menu
menu ::
[UT ONLINE]
– [LAYANAN
[UT
ONLINE] –
[LAYANAN BELAJAR
BELAJAR ONLINE]
ONLINE] –– [PRAKTIKUM[PRAKTIKUMDRYLAB].
DRYLAB].
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Apakah yang
yang Disediakan
DisediakanDry
DryLab?
Lab?
Materi Apakah

Fitur yang tersedia pada layanan ini meliputi ::
disajikan dalam
dalam bentuk
bentuk Audio dan Video
• Materi praktikum disajikan
Video terkait
terkait
materi
disajikan dengan
dengan animasi seperti
seperti drag
drag and drop
• Soal-soal materi disajikan
ataupun menjodohkan
menjodohkan
praktek secara
secara online
online
• Latihan soal praktek
disajikan secara
secara interaktif
interaktif
• Praktikum yang disajikan

diperlukan untuk
untukdapat
dapatmengoperasikan
mengoperasikanDry
Drylab?
lab?
Apa yang diperlukan

Layanan ini dapat digunakan pada browser yang sudah Flash Player

cara mengoperasikan
mengoperasikanDry
Drylab?
lab?
Bagaimana cara

• Login melalui website UT
UT Online
Online (elearning.ut.ac.id)
(elearning.ut.ac.id)
Klik menu
menu Dry Lab.
• Klik
• Silahkan pilih kode matakuliah praktikum yang akan
akan diikuti.
diikuti.
Contoh disamping
disamping adalah
adalah mata
mata praktikum
praktikum yang dipilih
dipilih :
LUHT4345

dapat mengakses
mengakses jurnal
jurnalmilik
milikUT?
UT?
Dimana saya dapat

diterbitkan oleh
oleh UT dapat diakses melalui
Jurnal jurnal yang diterbitkan
http://jurnal.ut.ac.id. Jurnal
Jurnal UT
UT meliputi Jurnal Matematika, Sains,
http://jurnal.ut.ac.id.
Teknologi, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Jurnal Pendidikan,
Jarak Jauh.
Jauh.
Jurnal Pendidikan Terbuka Jarak

Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

47

cara mencari
mencari jurnal
jurnalmilik
milikUT?
UT?
Bagaimana cara

aplikasi browser
browser,, ketik
ketikalamat
alamathttp://jurnal.ut.ac.id.
http://jurnal.ut.ac.id.
• Buka aplikasi
• Pilih jurnal,
jurnal, lalu
laluklik
klik“view
“viewjurnal”
jurnal”

Bagaimana cara anda mendapatkan artikel
artikel Jurnal yang anda
butuhkan?

• Pilih menu search lalu masukkan kata kunci pencarian jurnal yang
anda butuhkan

• Pilih abstrak
abstrak Pdf
Pdf untuk
untuk diunduh
diunduh
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klik “download
“download This PDF File”
File” untuk
untuk mengunduh
mengunduh materi agar
• klik
memudahkan anda
memudahkan
anda membaca
membacajurnal
jurnalsecara
secaraoffline
offline

PROGRAM
PROGRAM SERTIFIKASI
SERTIFIKASI MOOCS
memiliki program
program sertifikasi
sertifikasisecara
secaraonline?
online?
Apakah UT memiliki
Ya, UT memberikan layanan MOOCS.
MOOCS.

dimaksud dengan
dengan MOOCS?
MOOCS?
Apakah yang dimaksud

MOOCS (Massive Open Online Courses) merupakan Program
MOOCS
Sertifikat Terbuka
Terbuka Online
Online bagi
bagi mahasiswa UT dan masyarakat
Sertifikat
umum yang
umum
yang ditawarkan
ditawarkan secara
secara “GRATIS”.
“GRATIS”.
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saya dapatkan
dapatkanjika
jikamemanfaatkan
memanfaatkan
Apa manfaat yang saya
MOOCS?

Anda akan mendapatkan
mendapatkan sertifikat
sertifikat apabila telah menyelesaikan
program secara lengkap dan
dan mendapat
mendapat nilai
nilai yang
yang memuaskan.
memuaskan.

caranya menjadi
menjadi peserta
pesertaProgram
Programini?
ini?
Bagaimana caranya

Buka website Moocs yang beralamat di http://moocs.ut.ac.id.
Aktivasi terlebih
terlebih dahulu
dahulu pada
pada menu
menu Registrasi
Registrasi Pengguna
Pengguna
Lakukan Aktivasi
Username
dandan
Password
yang telah
kemudian login
loginmenggunakan
menggunakan
Username
Password
yang
didapatkan.
telah
didapatkan.

caranya mendaftar
mendaftarmatakuliah
matakuliahProgram
Programini?
ini?
Bagaimana caranya
Klik menu
menu “Daftar Program” pada halaman utama
• Klik
utama Moocs.
Moocs.
Sertifikatyang
yang ingin
ingin diikuti.
diikuti.
• Pilih Program Sertifikat
Klik tombol
tombol “Enrol Me”.
• Klik

saya mengetahui
mengetahui tanggal
tanggalmulai
mulaipembelajaran?
pembelajaran?
Bagaimana saya

dilihat pada
pada Kalender
Kalender Akademik
Akademik yang
yang terdapat pada
Silahkan dilihat
halaman utama
utama moocs.ut.ac.id
moocs.ut.ac.id pada
pada sisi
sisi sebelah kanan.

Bagaimana mengikuti pembelajaran pada program
program sertifikat
sertifikat
ini?

Setelah Anda terdaftar di salah satu program, silahkan mengikuti
membaca materi
pembelajaran dengan cara membaca
materi yang
yang ada, mengikuti
Forum diskusi atau melakukan Chatting dengan Tutor.
Forum
Tutor.
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caranya melakukan
melakukandiskusi
diskusipada
padaForum
ForumDiskusi?
Diskusi?
Bagaimana caranya

Klik pada
pada Forum
Forum Diskusi kemudian
kemudian klik
klik tombol
tombol “Add a new
Klik
discussion topic”.

caranya saya
saya mendapatkan
mendapatkansertifikat?
sertifikat?
Bagaimana caranya

Sertifikat dapat
dapat diunduh
diunduh pada link yang akan disediakan pada saat
Sertifikat
kalender akademik
akademikMoocs
Moocs
masa unduh
unduh sertifikat
sertifikat sesuai kalender

saya harus
harus membayar
membayar untuk
untukmengunduh
mengunduh sertifikat?
sertifikat?
Apakah saya

Program ini gratis, Anda tidak dipungut biaya untuk melakukan
unduh sertifikat.
unduh
sertifikat.
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UJIAN ONLINE
Apakah yang dimaksud dengan Ujian Online?
Ujian Online adalah Ujian akhir matakuliah yang dilakukan dengan
menggunakan aplikasi komputer. Ujian dilaksanakan di Kantor
UPBJJ dan Sentra Layanan UT (SALUT) dengan pengawasan.

Kapan waktu pelaksanaan ujian online?
• Pelaksanaan ujian untuk mengulang ujian matakuliah semester
sebelumnya diadakan 3 s.d. 1 bulan sebelum pelaksanaan UAS.
• Pelaksanaan ujian untuk matakuliah yang diregistrasikan pada
semester berjalan diadakan 1 pekan setelah pelaksanaan UAS
• Informasi detail pelaksanaan ujian online dapat dilihat melalui
kalender akademik

Siapa saja yang dapat mengikuti Ujian Online?
Mahasiswa untuk prodi S1-Online diwajibkan untuk ujian
secara online sedangkan mahasiswa diluar prodi tersebut dapat
mendaftar apabila:
• Terdapat matakuliah yang bentrok jam ujiannya
• Berhalangan hadir saat pelaksanaan UAS
• Mengulang ujian matakuliah semester sebelumnya (perbaikan
nilai)tanpa meregistrasikan matakuliah di semester berjalan

Adakah syarat teknis untuk menjadi peserta ujian online?
Mahasiswa yang menjadi
mengoperasikan komputer.

peserta

online

harus

mampu

Bagaimana cara untuk mendaftar
ujian online?
Melalui website UT, masuk ke
fasilitas Registrasi Online. Pilih
menu:
[UT ONLINE] – [REGISTRASI][Registrasi SUO].
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isilah form
form yang
yang tersedia
tersedia dan
dan klik
kliktombol
tombol proses.
proses.
Selanjutnya isilah

Tanggal pelaksanaan ujian akan muncul beserta kuota yang masih
diikuti.
tersedia. Tentukan tanggal dan sesi ujian yang akan diikuti.

Di bagian bawah
bawah tanggal
tanggal tersedia form isian untuk mendaftar
matakuliah yang akan diikuti ujiannya secara online. Masukkan
dan sesi.
sesi.
kode matakuliah, tanggal ujian dan
tombol [ ].].
• Untuk menambahkan
menambahkan matakuliah
matakuliah lainnya, klik
klik tombol
sudah diregistrasikan
diregistrasikanmaka
makaklik
kliktombol
tombolSIMPAN.
SIMPAN.
• Jika sudah
untuk dibayar.
dibayar.
• Tagihan akan diterbitkan untuk
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Klik Cetak
Cetak untuk
untuk mencetak
mencetak Lembar Informasi Pembayaran (billing)
Klik
untuk melakukan pembayaran ke bank mitra UT.

Password akan diberikan setelah LIP dibayar dan
dan divalidasi
divalidasi pihak bank.
Untuk mengikuti ujian akhir semester biasa (bukan online) maka LIP
matakuliah dan
dan LIP
LIP pendaftaran
pendaftaran harus
harus sudah
sudah terbayar.
terbayar.
registrasi matakuliah
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KARYA
KARYA ILMIAH
ILMIAH (KARIL)
(KARIL)
Apakah yang dimaksud dengan layanan
layanan online
online Karya
Karya Ilmiah
Mahasiswa?
Aplikasi untuk
untuk mengupload karya ilmiah mahasiswa sebagai salah
Aplikasi
kelulusan.
satu prasyarat kelulusan.

Bagaimana caranya
caranya mengakses
mengakses halaman
halamanKarya
KaryaIlmiah?
Ilmiah?

Klik http://karil.ut.ac.id/nonpendas
http://karil.ut.ac.id/nonpendas untuk
untuk Mahasiswa
Mahasiswa PROGRAM
Klik
FEKON, FISIP, FMIPA, FKIP (Non Pendas).
Klik http://karil.ut.ac.id/pendas
http://karil.ut.ac.id/pendas untuk
untuk Mahasiswa
Mahasiswa PROGRAM
Klik
PGPAUD DAN
dengan
PGPAUD
DAN PGSD
PGSD (Pendas).
(Pendas). Selanjutnya masuk dengan
menggunakan akun anda dengan mengisikan username dan
menggunakan
password.

caranya mendapatkan
mendapatkanAkun
AkunKarya
KaryaIlmiah?
Ilmiah?
Bagaimana caranya

registrasi terlebih
terlebih dahulu
dahulu pada
pada halaman
halaman Karya
KaryaIlmiah.
Ilmiah.
Lakukan registrasi

Bagaimana apabila NIM saya
saya tidak
tidak terdaftar
terdaftar sebagai peserta
peserta
Karya Ilmiah?
Ilmiah?
Karya

Pastikan Anda telah melunasi pembayaran biling Registrasi Mata
Kuliah.
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apabila saya
sayalupa
lupapassword?
password?
Bagaimana apabila

Gunakan menu “Forgot
“Forgot Password” pada
pada halaman
halaman Login
Login Karya
Ilmiah.

caranya unggah
unggah file
filekarya
karyailmiah
ilmiahsaya?
saya?
Bagaimana caranya

Klik menu
menu “Upload Artikel”, isikan
isikan kolom
kolom sesuai
sesuai data
data Anda
Anda kemudian
Klik
klik “Add”.
klik

file apa
apa sajakah
sajakahyang
yangdapat
dapatdidiupload?
upload?
Jenis file

File yang dapat diupload
diupload hanya
hanya yang
yang berekstensi
berekstensi .doc,
.doc, .docx,
.docx, .rtf
.rtf
atau .odt

sayatahu
tahu
bahwa
unggah
fileilmiah
karyaberhasil?
ilmiah
Bagaimana saya
bahwa
unggah
file karya
Setelah selesai unggah, akan muncul nama file Anda pada
berhasil?
menu
Klikakan
pada muncul
kolom File
untuk
file
Setelah“Upload
selesai Artikel”.
unggah,
nama
filemengecek
Anda pada
unggahan
Anda.
menu “Upload
Artikel”. Klik pada kolom File untuk mengecek file
unggahan Anda.

Apa saja syarat lolos plagiasi?
lolos plagiasi
adalah tidak terdeteksi adanya kemiripan isi
ApaSyarat
saja syarat
lolos plagiasi?
naskah
(similarity)
dengan
lain yangadanya
sudah kemiripan
diunggah. isi
Syarat lolos
plagiasi
adalahdokumen
tidak terdeteksi
naskah (similarity) dengan dokumen lain yang sudah diunggah.

Bagaimana saya tahu apakah saya lolos plagiasi atau tidak
Bagaimana
saya tahu apakah saya lolos plagiasi atau tidak
lolos
plagiasi?
Lakukan
login pada halaman karil pada saat pengumuman
lolos
plagiasi?
karil
berlangsung.
Klik halaman
menu “Status
Artikel saat
Mahasiswa”
untuk
Lakukan
login pada
karil pada
pengumuman
mengetahui
status karil
karil berlangsung.
Klik Anda.
menu “Status Artikel Mahasiswa” untuk
mengetahui status karil Anda.
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Kapan pengumuman Karil?
14 hari setelah penutupan Karil atau paling lambat 1 minggu
sebelum pengumuman Nilai.

INFORMASI NILAI UJIAN DAN
TRANSKRIP NILAI
Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi nilai hasil ujian?
Untuk mendapatkan informasi nilai ujian, silahkan masuk ke laman
web Registrasi Online menggunakan akun anda.
Tersedia menu laporan yang berisi fasilitas untuk melihat daftar
nilai ujian, daftar paket semester, LKAM.
Untuk melihat nilai ujian semester berjalan anda dapat melakukan :
• Pilih menu “Daftar Nilai Ujian”.
• Lengkapi kotak isian dengan mengisikan NIM dan masa registrasi.
• Klik tombol Cari.

Jika nilai sudah diproses maka tampilan Dafar Nilai Ujian (DNU)
akan muncul.
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Bagaimana cara mencetak Lembar Kemajuan
Kemajuan Akademik
Akademik
(LKAM)?
Mahasiswa (LKAM)?

Untuk mengakses LKAM,
• Pilih menu [Laporan] – [LKAM].
• Masukkan NIM
Klik tombol
tombol Cari.
Cari.
• Klik
Proses LKAM kemungkinan membutuhkan waktu beberapa menit,
tunggu hingga
hingga tampilan
tampilan LKAM
LKAM muncul.
muncul.
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WIFI.ID
WIFI.ID
dimaksud dengan
dengan wifi.id?
wifi.id?
Apakah yang dimaksud

adalahjaringan
jaringaninternet
internet
publik
nirkabel
disediakan
Wifi.id adalah
publik
nirkabel
yangyang
disediakan
oleh
oleh Telkom
penyedia
internet
yangbekerja
bekerjasama
sama dengan
dengan
Telkom
atauatau
penyedia
jasajasa
internet
yang
Telkom.

Apakah mahasiswa
mahasiswa UT
UT dapat
dapat menggunakan
menggunakan wifi.id?
wifi.id?

Ya, layanan ini dapat digunakan oleh mahasiswa UT yang berstatus
aktif.
aktif.

cara menggunakan
menggunakan layanan
layananWifi.id?
Wifi.id?
Bagaimana cara

mendapatkan
jaringan
@wifi.id
yangdan
benar
dan
• Pastikan mendapatkan
jaringan
@wifi.id
yang benar
statusnya
statusnya connected/terhubung.
connected/terhubung.
1. Jaringan nirkabel
nirkabelwifi.id
wifi.id
biasanya
terdapat
di @wifi.id
biasanya
terdapat
di @wifi.id
Corner
Corner
yang disediakan
PT. Telkom
Indonesia
di
yang disediakan
oleh PT.oleh
Telkom
Indonesia
dan didan
pusat
pusat
keramaian,
mal, bandara,
dll.
keramaian,
sepertiseperti
mal, bandara,
stasiun,stasiun,
dll.
nirkabel yang
yang memakai
2. Berhati-hatilah terhadap jaringan nirkabel
nama @wifi.id, yang tidak terhubung dengan internet.

terhubung/connected dengan
• Setelah terhubung/connected
denganjaringan
jaringannirkabel
nirkabel @wifi.id,
@wifi.id,
dll.),
1. bukalah browser (chrome, firefox, dll.),
2. untuk pertama kali anda akan mendapatkan tampilan
halaman seperti berikut.
berikut.
3. klik
tautan Komunitas,
Komunitas, kemudian klik
klik pada
pada tautan
tautan komunitas
komunitas
klik tautan
kampus.
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• Setelah memilih komunitas kampus, maka akan tampil halaman
User Login.
1. Pada kolom Username masukkan NIM Anda, ditambahkan
“@ut.ac.id”
“@ut.ac.id” (contoh: 123456789@ut.ac.id) ..
2. Pada kolom Password, masukkan, masa registrasi awal Anda
di UT ditambahkan tanggal lahir Anda,
contohnya; jika Anda registrasi awal di UT pada 2011.2 dan
tanggal lahir Anda
Anda 4 September 1984, maka password-nya
2011204091984.
LOGIN untuk melanjutkan.
melanjutkan.
3. Klik
Klik LOGIN

akan tampil
tampil ucapan
• Jika proses User Login berhasil, selanjutnya akan
klikLanjutkan.
Lanjutkan.
selamat, lalu klik

tidak ada
ada kendala
kendala dari
dari tahap
tahap awal,
awal, maka
maka anda telah dapat
Jika tidak
menggunakan fasilitas
menggunakan
fasilitas jaringan internet nirkabel @wifi.id untuk
mengakses informasi dan
dan materi
materi belajar
belajar dari www.ut.ac.id
ataupun sumber
sumber lainnya
lainnya di internet. Selamat belajar.
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LAYANAN
365
LAYANAN OFFICE
OFFICE 365
Apakah Office
Office 365?
365?

Office 365 adalah Salah satu layanan terbaru di UT Online yang
dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan
kapasitas email,
email, berbagi
berbagi hasil
hasil presentasi,
presentasi,serta
sertakonferensi
konferensivia
viaweb.
web.

Office 365?
365?
Apa manfaat menggunakan Office

Dengan memanfaatkan
Dengan
memanfaatkan layanan Office 365 anda mendapatkan
kapasitas ruang
ruang penyimpanan
penyimpanan
akun email @ecampus.ut.ac.id, kapasitas
yang besar di OneDrive dan penggunaan
penggunaan paket
paket aplikasi
aplikasi Microsoft
lainnya.

cara mengaktifkan
mengaktifkanOffice
Office365?
365?
Bagaimana cara

Untuk mengaktifkan layanan ini:
ini:
Online terlebih
terlebih dahulu.
• Mahasiswa harus memiliki account UTUT-Online
• Mahasiswa dapat mengakses
mengakses layanan
layanan ini dengan
dengan menggunakan
menggunakan
Nama user : nim@ecampus.ut.ac.id
nim@ecampus.ut.ac.id
Dan password
password awal
awal : P@ssw0rd
P@ssw0rd
(0 adalah angka nol bukan o) atau Ut+tglblnthnlahir (Ut22031997).
Password ini dapat diganti sesuai preferensi pengguna.
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Cara Menggunakan
Menggunakan Office
Office 365?
365?
Bagaimana Cara

http://ecampus.
• Alamat untuk membuka layanan email adalah http://ecampus.
ut.ac.id
username@ecampus.ut.ac.id
• Akan muncul form login. Masukkan username@ecampus.ut.ac.id
dan Password

Fitur-fiturapa
apasaja
sajayang
yangdimiliki
dimilikioleh
olehOffice
Office365?
365?
Fitur-fitur

• Email
Untuk korespondensi antar mahasiswa atau ke tutor anda dapat
menggunakan fasilitas email
email dengan
dengan domain
domain ecampus
ecampus dengan
dengan
menggunakan
yang sangat besar.
kapasitas yang
lainnya,
Seperti layanan email lainnya,
1. Email yang masuk ada di tautan Inbox
baru
dengan
meng
klik tombol
New.
2. Untuk membuat
membuatemail
email
baru
dengan
meng
klik tombol
Masukkan
alamat
tujuan,
subyek
emailemail
dan isidan
email.
New. Masukkan
alamat
tujuan,
subyek
isi email.
3. Anda dapat menyertakan lampiran berupa file dengan
dengan
klik
icon (attachment) . Untuk mengirim email klik tombol
klik icon
Send.
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• Calendar
Calendar berfungsi untuk melakukan penjadwalan dan
menyimpan rencana
juga dapat
dapatmengundang
mengundang
menyimpan
rencana kegiatan. Calendar juga
orang lain untuk masuk dalam kegiatan.

• People
Fasilitas untuk mengelola data kontak orang-orang yang
berhubungan dengan
berhubungan
dengananda.
anda.

• One Drive
Fasilitas cloud ini sangat penting untuk mengelola
mengelola file-file
file-file
yang anda upload. Anda juga dapat berbagi file dengan rekan
ini. Anda
Anda dapat
dapat memanfaatkan
mahasiswa lain melalui fasilitas
fasilitas ini.
fasilitas cloud
cloud ini
ini untuk
untuk membackup
membackup tugas kuliah dan file penting
fasilitas
lainnya.
Mengakses Layanan Online Universitas Terbuka

65

• Microsoft Office secara Online :
Dengan memanfaatkan
Dengan
memanfaatkan layanan Ms Office secara online anda
langsung dengan
dengan
dapat mengerjakan tugas-tugas secara langsung
menjalankan jenis aplikasi
aplikasi sesuai kebutuhan.
kebutuhan. Aplikasi-aplikasi
Aplikasi-aplikasi
yang tersedia adalah :
Microsoft Word
Word
Ms Word
Word adalah
adalah aplikasi
aplikasi pengolah kata yang sering digunakan.

Microsoft Excel
Aplikasi untuk
untuk mengelola
mengelola data dalam bentuk spreadsheet
Aplikasi
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Microsoft Power Point
Aplikasi untuk
untuk membuat
membuat presentasi
Aplikasi
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TOKO BUKU
BUKU ONLINE
ONLINE
TOKO
dimaksud dengan
dengan Layanan
Layanan Toko
Toko Buku
Buku Online?
Online?
Apakah yang dimaksud

guna memberikan layanan
Toko Buku Online(TBO) adalah fasilitas
fasilitas guna
membeli buku
kepada mahasiswa untuk membeli
buku materi pokok (BMP)
matakuliah-matakuliah dari
dari seluruh
seluruh program
program studi yang
yang ada di UT.

Bagaimanakah cara
cara menggunakan
menggunakanlayanan
layananTBO?
TBO?
Bagaimanakah

Langkahnya adalah sbb.
• Melalui laman website UT dengan
dengan pilihan
pilihan sebagai
sebagai MAHASISWA
MAHASISWA
• Akses melalui menu :
[UT ONLINE]
ONLINE] –
– [TOKO
– [TOKO
[UT
[TOKO BUKU
BUKU ONLINE]
ONLINE] –
[TOKO BUKU
BUKU CETAK
CETAK
ONLINE].
ONLINE].

Fitur yang tersedia dalam layanan ini meliputi:
meliputi:
• Pencarian judul buku
• Pembelian Buku Secara Online
• Pengecekan
Pengecekan Status order
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cara melakukan
melakukanpencarian
pencarianjudul
judulbuku?
buku?
Bagaimana cara

Untuk melakukan pencarian judul buku, silahkan masukkan judul
kemudian tekan tombol
tombol search.
buku pada pojok kanan layar atas kemudian

Bagaimana cara melakukan
melakukan proses pembelian buku secara
online?

Untuk melakukan pembelian buku, setiap mahasiswa diharuskan
melakukan
tbo.karunika.co.id.
• login terlebih dahulu ke tbo.karunika.co.id.
• cari buku yang akan anda beli.
jumlah item
item
• isikan jumlah
• klik
klik Beli
BeliBuku
Buku

Masukan Informasi nama dan alamat pengiriman.
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akhir berikut
berikut informasi
informasi biaya
biaya pengiriman. Klik
Klik Checkout
Checkout
Validasi akhir
untuk menerbitkan biling.

cara melakukan
melakukanpengecekan
pengecekanstatus
statusorder/
order/
Bagaimana cara
pemesanan?

Untuk melakukan pencarian status order
order silahkan
silahkan tuliskan no biling
atau nomer order pada
pada pojok
pojok kanan atas layar kemudian tekan
tombol search.
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GURU
PINTAR ONLINE
GURU PINTAR
ONLINE
dimaksud Guru
Guru Pintar
PintarOnline
Online??
Apakah yang dimaksud

Guru Pintar Online adalah sebuah
sebuah portal
portal yang
yang didedikasikan
didedikasikan
untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat
mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah
mudah dan
dan relatif
relatif
Kata“Pintar”
“Pintar”
merupakan
singkatan
“Pintu
Interaksi
murah. Kata
merupakan
singkatan
dari dari
“Pintu
Interaksi
Antar
Antar Guru”.
Guru”.

cara menggunakan
menggunakan Guru
Guru Pintar
PintarOnline
Online??
Bagaimana cara

Langkahnya adalah sbb.
• Melalui laman website UT dengan
dengan pilihan
pilihan sebagai
sebagai MAHASISWA
MAHASISWA
• Akses melalui menu :
[UT ONLINE]
ONLINE] –– [SUAKA
[SUAKA UT]
UT]–– [GURU
[GURUPINTAR
PINTARONLINE].
ONLINE].
[UT

Adapun fitur yang tersedia pada portal ini meliputi:
meliputi:
Adapun
• Laboratorium Pembelajaran
Unduh Materi Pengayaan
• Unduh
Pengayaan Pembelajaran
Pembelajaran
• Video Pengayaan Pembelajaran
Pembelajaran
• Forum
Forum Komunikasi Guru
• Pencarian Artikel
Artikel
• Survey Online mengenai materi yang
yang disajikan di Guru Pintar
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HALLO
HALLO UT
UT
Hallo UT?
UT?
Apakah Hallo

Hallo UT merupakan salah satu layanan yang diberikan UT berupa
aplikasi pelayanan
pelayanan berbasis tiket
tiket untuk
untuk memudahkan
memudahkan administrasi
aplikasi
dan memberikan layanan yang lebih baik ke mahasiswa dan
masyarakat umum.

dapat mengakses
mengakses aplikasi
aplikasiini?
ini?
Dimana saya dapat

mengakses web UT atau dengan
Silahkan mengakses
dengan mengetikkan
mengetikkan alamat
alamat
berikut:
http://hallo-ut.ut.ac.id/
http://hallo-ut.ut.ac.id/

Bagaimana cara membuat
membuat pengaduan
pengaduanpada
padaHallo
HalloUT?
UT?
• Pada Menu
Pengaduan
Menu Hallo UT pilih Buat Pengaduan

kirim. Setelah
Setelah pengaduan
pengaduan
• Isilah Formulir Pengaduan lalu pilih kirim.
terkirim anda
anda akan
akan mendapatkan
mendapatkan Nomer tiket ke email
email anda.
anda.
terkirim
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cara melihat
melihat status
statuspengaduan
pengaduanpada
padaHallo
HalloUT?
UT?
Bagaimana cara
• Pada menu
menu Hallo
Hallo UT
UT pilih Cek Status

masukan nomor
nomor tiket yang
yang dikirimkan
dikirimkanke
keemail
emailAnda
Anda
• Silakan masukan
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cara melihat
melihat jawaban
jawabandari
daripengaduan?
pengaduan?
Bagaimana cara

Jawaban atas pengaduan
pengaduan akan
akan dikirimkan
dikirimkan melalui email atau sms
ke nomer HP Anda.

BAHAN AJAR DIGITAL
ajar digital?
digital?
Apa yang dimaksud dengan bahan ajar

digital UT
UT adalah
adalah sistem
sistem repositori
repositori dan
dan pembaca
pembaca buku
Bahan ajar digital
elektronik yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka, tujuannya
agar mahasiswa dapat mengakses buku materi pokok (BMP/Modul)
menggunakan perangkat mobile. Sistem ini memungkinkan
menggunakan
mengakses, mendownload,
mendownload, dan membaca
membaca BMP
mahasiswa untuk mengakses,
diregistrasikan.
sesuai mata kuliah yang telah diregistrasikan.

Perangkat mobile apa yang dapat digunakan untuk
Perangkat
ajar digital
digitalUT?
UT?
mengakses bahan ajar

Perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses layanan ini
adalah perangkat mobile dengan
dengan sistem
sistem operasi
operasi Android.

Adakah batasan tertentu dalam mengakses bahan
bahan ajar
ajar digital
UT?

Setiap mahasiswa dapat menggunakan hingga 2 perangkat
mobile untuk menggunakan
menggunakan layanan
layanan ini.
ini. Layanan ini direncanakan
diberikan kepada seluruh mahasiswa pada awal 2017.
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saja yang
yang bisa
bisamendapatkan
mendapatkanlayanan
layananini?
ini?
Siapa saja

ini dapat
dapat digunakan secara gratis oleh mahasiswa
Bahan ajar digital ini
, mahasiswa
yangyang
mengambil
layanan
SIPAS (Sistem
program online
online
, mahasiswa
mengambil
layanan
SIPAS
Paket Arahan
dan program
pasca sarjana.
(Sistem
Paket Semester),
Arahan Semester),
dan program
pasca sarjana.

mendapatkan layanan
layananini?
ini?
Bagaimana mendapatkan

Mahasiswa harus terlebih dahulu melakukan administrasi
pendaftaran. Setelah itu anda akan mendapatkan notifikasi
notifikasi email
mendownload
cara men
download aplikasi
aplikasi melalui Google Play Store.

cara menggunakannya?
menggunakannya?
Bagaimana cara

menggunakan data
Anda dapat melakukan login menggunakan
data yang
yang dikirim
bersamaan dengan
dengan notifikasi
notifikasi pada
pada email.
email. Jika berhasil login, anda
akan mendapatkan daftar judul BMP yang dapat diakses secara
gratis.

ajar ini
inihanya
hanyadapat
dapatdiakses
diaksessecara
secaraonline?
online?
Apakah bahan ajar

Daftar BMP
BMP ini
ini dapat
dapat didonwload
didonwload dan dibuka kapan saja dan
Tidak. Daftar
dimana saja tanpa membutuhkan
membutuhkan koneksi
koneksi internet
internet (akses
(akses offline).
Koleksi buku digital
digital yang
yang terdapat pada sistem ini telah dilindungi
oleh sistem pengaman
pengaman untuk
untuk menghindari
menghindariakses
akses illegal.
illegal.
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apa saja
saja yang
yang tersedia
tersediapada
padaaplikasi
aplikasiini?
ini?
Fitur apa

Aplikasi pembaca
pembaca ini dilengkapi dengan fitur bookmark, note , dan
Aplikasi
highlight (Fitur Highlight hanya berfungsi pada format buku epub).
Fitur fitur
fitur ini
ini diharapkan
diharapkan dapat
dapat membantu
membantu mahasiswa dalam
membaca
membaca dan
dan memahami
memahamiisi
isidari
dariBMP.
BMP.
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Akun

Profil identitas pribadi dalam suatu layanan yang mensyaratkan
keanggotaan untuk mendapatkan akses.

Aktivasi

Proses untuk mengaktifkan keanggotaan dalam suatu layanan
berdasarkan akun pribadi.

Android

adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk
perangkat mobile layar sentuh seperti telepon pintar (smartphone)
dan komputer tablet.

Browser

adalah software atau aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan
untuk mengakses atau menampilkan halaman web.
Contohnya adalah Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, dan
Mozilla Firefox.

Flash Player

adalah perangkat lunak untuk melihat multimedia , streaming
video dan audio pada komputer web browser atau pada perangkat
mobile.

Google Play Store

adalah layanan konten digital milik Google yang menyerupai
toko untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi,
permainan, ataupun pemutar media berbasis cloud (awan).

Internet (singkatan Interconnected net)

adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling
berhubungan (terhubung) di seluruh dunia dengan berbeda
sistem operasi maupun aplikasi dimana hubungan tersebut
memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit).

Situs

Sebuah komputer yang terhubung oleh Internet dan menyajikan
informasi atau layanan seperti newsgroups, e-mail, atau halaman
web.
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Unduh (download)

adalah proses mengambil segala sesuatu melalui jaringan
komputer atau internet.

Unggah (upload)

adalah proses mengirim segala sesuatu melalui jaringan komputer
atau internet.

Website

adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet
sehingga bisa diakses melalui jaringan internet.

Zip, 7zip, winrar dan winzip

adalah perangkat lunak shareware pengarsipan dan kompresi.
Beberapa file dapat digabungkan menjadi satu dan dikecilkan
ukurannya dalam satu berkas.
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