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A. Sekilas tentang Universitas Terbuka
•

Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri (PTN) ke-45 yang diresmikan pada
tanggal 4 September 1984, dengan salah satu misi utamanya membantu pemerintah
menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi segenap warga negara
Indonesia, yang tersebar di wilayah nusantara dan luar negeri.

•

Layanan pendidikan UT diselenggarakan dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak
jauh. Terbuka artinya penerimaan mahasiswa baru UT pada prinsipnya tidak mengenal
pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti
ujian. Jarak jauh maksudnya, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media
bahan ajar cetak (modul) dan non-cetak (video, audio, web, dan media pembelajaran lain
berbasis teknologi). Bahan ajar itu didesaian sedemikian rupa agar dapat dipelajari secara
mandiri oleh mahasiswa.

•

Pembelajaran di UT sangat menekankan pada kemandirian mahasiswa, yang bertumpu
pada prakarsa atau inisiatif sendiri dalam belajar.
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•

Untuk membantu mahasiswa dalam belajar, UT menyediakan layanan bantuan belajar
yang disebut dengan tutorial, baik melalui tutorial tatap muka ataupun tutorial online.
Pengayaan wawasan dilakukan melalui penyediaan perpustakaan dan berbagai bahan
digital lainnya yang dapat diakses secara gratis oleh mahasiswa melalui website UT,
dengan alamat www.ut.ac.id.

•

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk tugas, praktik/praktikum, unjuk kerja, dan
ujian akhir semester sesuai dengan karakteristik mata kuliah, serta tugas akhir program
dan penerbitan jurnal ilmiah menjelang penyelesaian program sarjana. Ujian dilakukan
dalam bentuk tes tertulis secara serentak di seluruh Indonesia atau secara online di Unit
Program Belajar Jarak Jauh UT (UPBJJ-UT).

•

Layanan pendidikan dilakukan oleh 40 UPBJJ-UT yang berlokasi di setiap ibukota provinsi
dan di beberapa kota besar lainnya. Pada setiap UPBJJ, terdapat puluhan kelompok
belajar (Pokjar) sebagai tempat mahasiswa melakukan tutorial tatap muka.

•

Dengan karakteristik UT seperti ini, segenap warga negara Indonesia, di mana pun
berada, dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh tempat dan waktu.
Mahasiswa UT dapat belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan
waktu.
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B. Seleksi UMB-PT untuk UT
•

UT bekerja sama dengan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara
(P-SPMB-N) untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru.

•

Calon mahasiswa yang lolos seleksi melalui Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMBPT) dan melengkapi persyaratan yang ditentukan UT, akan diterima menjadi mahasiswa
UT dengan kriteria berikut.
1. Diterima dengan mendapatkan beasiswa bagi calon yang memenuhi persyaratan;
2. Diterima tanpa mendapatkan beasiswa (dengan biaya sendiri).

C. Pilihan Program Studi
•

Program studi yang ditawarkan UT bagi calon mahasiswa sebanyak 10 program studi
seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pilihan Program Studi yang ditawarkan UT
No. FAKULTAS
1.

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA)

PROGRAM STUDI
1. Agribisnis dengan bidang minat
• Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian
• Komunikasi dan Penyuluhan Peternakan
• Komunikasi dan Penyuluhan Perikanan
2. Ilmu Teknologi Pangan (ITP)
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No. FAKULTAS
2.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP)

PROGRAM STUDI
1. Administrasi Negara
2. Administrasi Niaga
3. Ilmu Pemerintahan
4. Ilmu Komunikasi
5. Sastra Inggris (Penerjemahan)
6. Ilmu Hukum

4

3.

Fakultas Ekonomi (FEKON)

1. Akuntansi
2. Manajemen
3. Ekonomi Pembangunan

D. Skema Beasiswa
•

Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang lolos seleksi diberikan dalam
bentuk pembebasan biaya pendidikan yang terdiri atas biaya registrasi, Orientasi
Studi Mahasiswa Baru (OSMB), bahan ajar, tutorial, praktik/praktikum, dan ujian.

•

Beasiswa UT tidak menyediakan biaya bantuan hidup bulanan mahasiswa. Beasiswa
akan diberikan dalam jangka waktu 4 tahun (8 semester) dengan catatan mahasiswa
memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 pada tahun pertama dan
minimal 3,00 pada tahun berikutnya.
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E. Mekanisme Pendaftaran menjadi Mahasiswa UT
1. Pendaftaran UMB-PT
a. Melakukan pendaftaran secara online sebagai peserta Ujian Masuk Bersama 		
Perguruan Tinggi (UMB-PT) yang dilenggarakan oleh P-SPMB-N melalui website
P-SPMB-N , membayar biaya ujian masuk, dan mengikuti ketentuan lain yang 		
ditetapkan oleh P-SPMB-N.
b. Mengunggah (upload) copy ijazah SLTA atau yang sederajat.
2. Peserta UMB-PT yang memilih UT, baik yang memperoleh beasiswa atau membayar
studi di UT dengan biaya sendiri, melakukan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan
jadwal pada bagian F:
a. Peserta yang diterima sebagai mahasiswa UT melaporkan kesediaannya untuk
mengikuti studi di UT kepada kantor UPBJJ-UT untuk registrasi.
		
		
		
		
		
		

b. Menyerahkan berkas registrasi kepada UPBJJ-UT, yang terdiri atas:
1) Formulir Registrasi UMB-PT (dapat diunduh pada website www.spmb.or.id)
2) F-1E- Formulir untuk Registrasi Pertama (dapat diunduh pada website:
http://www.ut.ac.id/sites/all/files/images/pdf/Formulir-UT-F-1E-AM01-RK10-RII1.pdf)
3) Formulir isian pas foto, sidik jari dan tanda tangan mahasiswa UT (dapat
diunduh pada website:
http://www.ut.ac.id/sites/all/files/images/pdf/AM01-RK04cRII.1.pdf)
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4) Format Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen yang
ditandatangani di atas materai 6000 dan diketahui oleh orang tua/wali calon
mahasiswa (dapat diunduh pada website:
www.ut.ac.id/images/stories/artikel/2014/desember/AM01-RK04a-RII.0.pdf)
5) Foto copy ijazah SLTA yang telah dilegalisasi sebanyak 1 lembar.
6) Pas foto berwarna ukuran 3 × 4 sebanyak 2 lembar.
c. Mengikuti tes wawancara di Kantor UPBJJ-UT (alamat UPBJJ-UT tercantum		
pada website P-SPMB-N atau website UT)
1) Bagi Peserta yang diterima kuliah di UT dengan Beasiswa, mengikuti tes 		
wawancara di kantor UPBJJ-UT (alamat UPBJJ-UT tercantum pada website 		
P-SPMB-N atau website UT).
2) Bagi peserta yang diterima di UT dengan biaya sendiri, membayar biaya 		
pendidikan sebesar Rp.1.300.000,d. Mengikuti pembekalan atau orientasi studi mahasiswa baru di kantor UPBJJ-UT

Keterangan:
Peserta yang dinyatakan lolos UMB-PT dan lolos seleksi sebagai penerima beasiswa, tetapi tidak
mengikuti wawancara atau tidak melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan,
dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri.
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F. Jadwal
No.
1.
2.
3.
4.
5.

KEGIATAN
Pendaftaran
Pelaksanaan Ujian Masuk
Pengumuman kelulusan UMB-PT
Penyerahan Berkas Registrasi dan Wawancara
Pengumuman penerima beasiswa UT

WAKTU
16 Mei - 22 Juli 2016
24 Juli 2016
31 Juli 2016
01 Agustus - 03 Agustus 2016
05 Agustus 2016

G. Informasi Lain
Informasi lebih lanjut tentang UT dapat diakses melalui situs UT dengan alamat
www.ut.ac.id atau menghubungi UPBJJ-UT terdekat (http://www.ut.ac.id/upbjj-ut/alamat)
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