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FAQ MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA – UT 
 

1. Apakah ada cuti akademik bagi mahasiswa PPs? 
Dalam sistem Program Magister UT tidak ada cuti akademik, karena matakuliah 

ditawarkan dalam bentuk paket, yaitu paket 1(semester 1) sampai paket 4. 

 

2. Apakah mahasiswa PPs dapat mengajukan  Alih Kredit? 

Saat ini sistem Program Magister UT tidak mengakomodasi program alih kredit, 

sehingga mahasiswa tidak dapat mengajukan alih kredit. 

 

3. Apakah yang dimaksud dengan studi Mandiri? 

 Adalah kegiatan bimbingan studi mandiri/seminar dan workshop/studi lapangan 

yang dilaksanakan pada paket ketiga atau semester ketiga. 

 Hasil Pembimbingan dalam matakuliah ini berupa  Proposal Penelitian mahasiswa 

(lengkap dengan instrumen pengumpulan data) yang akan dikembangkan lebih 

lanjut di semester empat  sebagai Tugas Akhir Program Magister (TAPM). 

 

4. Apa dan bagaimana Bimbingan Tesis Residensial (BTR) itu? 
 Bimbingan dapat berupa BTR 1 dan BTR 2 serta bimbingan jarak jauh secara 

online. 

 BTR dilaksanakan sesuai kalender akademik atau ditentukan oleh UPBJJ-UT 

Penyelenggara. 

 BTR dimulai sejak SK Pembimbing diterima mahasiswa. 

 BTR terdiri atas seminar proposal penelitian (BTR 1) dan seminar hasil penelitian 

mahasiswa (BTR 2), yang dilaksanakan di UPBJJ-UT-UT.  

 Pada setiap BTR mahasiswa, menyajikan proposal/hasil penelitian dalam bentuk 

tayangan power point yang dipresentasikan mahasiswa selama 15 – 20 menit 

untuk mendapat masukan dari Pembahas Ahli (BTR 1) dan Pembimbing TAPM 

(BTR 1 dan BTR 2) 

 Mahasiswa melakukan perbaikan proposal atau TAPM laporan penelitian 

berdasarkan  masukan dari Pembahas Ahli (BTR1) serta  Pembimbing 1 dan 2 

(BTR 1 dan BTR 2) 

 Mahasiswa harus melakukan bimbingan dengan kedua pembimbing (sesuai 

dengan Pembimbing yang disebutkan dalam SK Pembimbing). 

 Komunikasi mahasiswa dengan pembimbing dapat dilakukan melalui banyak 

media misalnya SMS/WhatsApp/email/video conference, dan jika memungkinkan 

menggunakan telepon atau bertemu langsung. 

 

5. Apa dan bagaimana Tuton itu? 

 Tuton adalah proses pembelajaran online yang difasilitasi oleh seorang tutor 

online yang merupkan dosen dari UT atau Perguruan Tinggi lain yang ditunjuk 

oleh PPs. 

 Pentahapan Proses pembelajaran diatur melalui 8 materi inisiasi, dapat berupa  

pendalaman materi, sintesis  materi modul yang relevan, pengayaan materi dan 

forum diskusi online.  
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 Mahasiswa wajib secara aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pada forum 

diskusi. 

 Mahasiswa mendapat nilai tuton berdasarkan kualitas dan frekuensi partisipasi 

dalam tuton. Nilai ini akan berkontribusi pada nilai akhir maakuliah.  

 Mahasiswa mengerjakan 3 tugas matakuliah yang diunduh dari tutorial online, 

untuk dinilai tutor tatap muka jika mengikuti program berbasis kelas. Jika 

mengikuti program online mahasiswa harus mengunggah 3 tugas matakuliah yang 

telah dikerjakan. Penyerahan tugas kepada tutor tatap muka atau pengunggahan 

harus tepat waktu, karena keterlambatan penyerahan/pengunggahan tugas 

berakibat proses nilai akhir mata kuliah dan pengumuman hasil ujian terlambat.  

 Mahasiswa harus berinisiatif  bertanya kepada Tutor atau petugas UPBJJ-UT 

apakah tugasnya sudah mendapat penilaian atau belum, dan menindaklanjuti 

sebagaimana diperlukan.  

 Konsekuensi jika tidak mengikuti tutorial online sama sekali adalah mahasiswa 

akan otomatis mendapatkan nilai E untuk matakuliah yang ditempuh 

 

6. Apakah mahasiswa dapat mengikuti ujian di UPBJJ-UT lain? 

 Mahasiswa dapat menumpang ujian di UPBJJ-UT di kota  lain dengan 

mengajukan permintaan numpang ujian kepada  UPBJJ-UT tempat terdaftar,  

paling lambat 3 minggu sebelum pelaksanaaan ujian. Permintaan ini akan 

ditindaklanjuti oleh UPBJJ UT Asal ke UPBJJ-UT tempat menumpang ujian dan 

Pusat Pengujian UT Pusat. 

 

7. Apakah mahasiswa dapat melakukan pindah ke UPBJJ-UT lainya? 

 Mahasiswa dapat pindah ke UPBJJ-UT lain yang juga menyelenggarakan program 

dan semester  yang sama. 

 

8. Bagaimanakah Akreditasi Program Magister yang ada di PPs? 

 Semua Program Magister UT sudah terakreditasi B.  Program Magister 

Pendidikan Dasar dan Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris 

diselenggarakan berdasarkan mandat dari Dikti nomor 508/E.E2/DT/2015  

Program tersebut telah mengajukan akreditasi kepada BAN-PT dan sedang 

menunggu proses akreditasi selanjutnya. 

 

9. Apakah yang mahasiswa harus lakukan agar dapat menyelesaikan studi dengan cepat 

dan baik? 

 Mahasiswa harus menyelesaikan paket satu sampai paket empat dalam satu 

tahapan, tanpa melewati salah satu paket.  

 Mahasiswa harus lulus seluruh mata kuliah tiap semesternya. 

 Segera mengulang pada semester berikutnya mata kuliah yang mendapat nilai ≤ C, 

khususnya matakuliah Metode Penelitian, karena minimal harus B.  

 Menyiapkan topik TAPM sebelum semester III. 

 Menyusun proposal yang komprehensif  dan dilandasi kajian pustaka yang utuh 

pada semester III, serta sudah dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data.  

 Mahasiswa mengikuti Seminar proposal (BTR 1)  di akhir  semester III. 

 Mahasiswa mengikuti Seminar Hasil (BTR 2) pada  bulan ke 4 di semester IV. 

 Mahasiswa melakukan Ujian Sidang di akhir Semester IV. 
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10. Apa dan bagaimana Ujian Akhir Semester (UAS) PPs-UT  

 Mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik dengan menguasai Buku Materi 

Pokok (BMP) dan mereviu catatan yang dibuat. Soal UAS PPs lebih berorientasi 

pada kemampuan analisis, komparasi dan menerapkan berbagai konsep, prinsip 

dalam kasus tertentu.  

 Hadir di lokasi UAS lebih awal untuk menemukan ruang ujian. 

 Mahasiswa tidak melakukan tindakan mencontek  karena melanggar tata tertib 

ujian dan kode etik, akan dicatat dalam Berita Acara, dan dihukum dengan nilai 

E untuk seluruh paket matakuliah masa registrasi yang berjalan. 

 Mahasiswa menandatangani BJU dan Daftar Hadir, kelalaian menandatangani 

kedua dokumen tersebut akan mendapat penalti nilai E.  

11. Apakah Nilai Ujian itu? 

 Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan salah satu komponen nilai akhir 

matakuliah. 

 Skor UAS akan berkontribusi pada nilai akhir matakuliah bila sama atau lebih 

besar dari 40. Artinya bila UAS mendapat skor kurang dari 40, maka otomatis 

mendapat E.   

 Nilai ujian C, D, E atau 0 (BL/Belum Lulus) 

 Walaupun nilai TTM dan atau Tutorial Online sangat tinggi, tetapi jika nilai 

UAS kurang dari 40, maka nilai TTM dan Tutorial Online tidak memiliki 

kontribusi. Hal ini dapat menyebabkan nilai hanya dari UAS saja. 

 Mahasiswa dapat nilai 0 (BL) karena tidak membubuhkan tanda tangan di: 

o Daftar Hadir,  

o Naskah Ujian,  

o Buku Jawaban Ujian (BJU). 

12. Apa dan dan bagaimana Tugas Akhir Program Magister (TAPM)? 

 TAPM merupakan  tulisan ilmiah berupa laporan hasil penelitian mandiri, yang 

memenuhi kaidah sebagai karya ilmiah dari segi substansi, metodologi dan tata 

tulis.   

 Gunakan Pedoman Penulisan TAPM PPs-UT dalam menulis TAPM, supaya 

proses penulisan lancar dan hasil tulisan sesuai dengan ketentuan PPs UT. 

 Mahasiswa diwajibkan menggunakan sumber berupa artikel jurnal (minimal 4 

artikel) yang berkaitan dengan TAPM, dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.  

Lebih banyak sumber artikel yang digunakan akan lebih baik. Sumber dapat 

berasal dari jurnal berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia.  

 Proposal TAPM dapat diterima mulai semester 3. 

 Mahasiswa mendaftarkan judul TAPM di website yang tersedia untuk dibuatkan 

SK Pembimbing.  

 

13. Bagaimanakah Penyelenggaraan BTR dan Ujian Sidang?  

 BTR-1 (Ujian Proposal) dan BTR-2 (Seminar Hasil Penelitian) diselenggarakan 

setelah ada rekomendasi dari Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.  

 Pada umumnya BTR-1 diselenggarakan pada Semester 3, sedangkan BTR-2 dan 

Ujian TAPM/Tesis diselenggarakan di Semester 4. 
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 Ujian TAPM/Tesis diselenggarakan setelah mahasiswa mendapatkan layak uji 

dari Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 

 Mahasiswa harus membayar biaya Ujian Sidang Rp6 juta. Khusus mahasiswa 

yang telah lebih dari 4 semester (Lewat Masa Studi) harus membayar biaya lewat 

masa studi.  

 Mahasiswa harus membuat  tayangan  power point yang akan dipresentasikan 

dalam waktu 15 – 20 menit. 

 Berpakaian rapi (pria pakai jas, wanita menyesuaikan). 

 Mahasiswa datang ke lokasi ujian sidang sebelum waktu yang telah ditentukan. 

 Setelah selesai mengikuti ujian sidang, mahasiswa diwajibkan melakukan 

perbaikan TAPM sesuai dengan masukan dari para penguji. 

 Syarat mengikuti ujian sidang : 

o IPK ≥ 3,00. 

o Nilai mata kuliah metodologi penelitian minimal B. 

o Nilai C untuk mata kuliah lainnya maksimal 2. 

o Tidak boleh ada mata kuliah yang mendapatkan nilai D. 

 Menyerahkan 3 eksemplar naskah TAPM siap uji, dilampiri format layak uji yang 

ditandatangani pembimbing 1 dan Pembimbing 2,  kepada  PPs melalui UPBJJ-

UT, satu  bulan sebelum tanggal ujian sidang. 

 

14. Apakah Kalender Akademik itu? 

 Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik dan administratif  yang 

harus dipatuhi mahasiswa dan penyelengara program di Pusat dan UPBJJ-UT. 

 

15. Apa dan bagaimana Registrasi? 

 Harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku di Kalender Akademik (Kalender 

yang berjalan). 

 Bila terlambat registrasi berakibat 

o Tidak dapat mencetak Lembar Informasi Pembayaran (LIP) dan tidak dapat 

membayar SPP. 

o Tidak bisa akses tuton. 

 

14. Bagaimana Sistem Tagihan Online? 

 Pembayaran SPP :  

o Menggunakan Lembar Informasi Pembayaran (LIP), setelah mahasiswa 

melakukan registrasi secara online. 

o Pembayaran dilaksanakan di Bank yang ditunjuk (BRI, BTN/Mandiri) di 

lokasi mahasiswa, dapat dilakukan secara langsung ke Teller Bank, kasir 

Alfamart, Kantor Pos, atau melalui mesin Debit ATM atau melalui Kartu 

Kredit yang berlogo VISA. 


