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Nomor          :  15133 /UN31.WR.1/PK.02.03/2020           9 April 2020 

Lampiran :  1 (Satu) Berkas  

Hal  :  Informasi Kebijakan Layanan Akademik Program Magister   

                           dalam situasi Covid-19  pada Semester 2019/20.2  (2020.1) 

 

 

Yth. Para Mahasiswa Program Magister Universitas Terbuka 

          

 

Pertama-tama, Rektor beserta segenap pimpinan dan pegawai UT menyampaikan salam dan 

doa, semoga Saudara tetap sehat, selamat, dan  dan semangat dalam belajar, kendati bahaya 

penularan Covid-19 masih terus mengintai kita semua. 

 

Selanjutnya, memperhatikan Surat Edaran Rektor Universitas Terbuka Nomor 12721/UN31/ 

KP.11.00/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19) dan Nomor 14973/UN31.WR.1/PK.02.03/2020 Tanggal 7 April 2020 tentang 

Kebijakan Layanan Akademik UT dalam Situasi Covid-19, saya sampaikan perubahan layanan 

akademik Program Magister, baik Program Reguler maupun Program Online (Fully-Online), 

pada Semester 2019/20.2 (2020.1) sebagai berikut. 

 

No. Layanan Kebijakan Layanan Akademik Semester 2019/20.2 (2020.1) 

   

1. Tutorial Mata 

Kuliah 

a. Khusus Tutorial ‘Kelas Reguler’   

1) 4 (empat) pertemuan yang dilaksanakan dalam bentuk Tutorial 

Tatap Muka (TTM) diubah menjadi modus Tutorial Webinar 

(Tuweb).  

a) Melalui Tuweb, mahasiswa dan tutor dapat saling berinteraksi  

secara online dalam pembelajaran tatap muka dari tempat 

tinggalnya masing-masing. 

b) Kegiatan Tuweb dapat diikuti mahasiswa dengan 

menggunakan PC, Laptop, bahkan HP.  

c) Aplikasi Tuweb yang digunakan adalah Microsoft Teams. 

Petunjuk penggunaan aplikasi terlampir. 

2) Seperti halnya TTM, setiap pertemuan Tuweb berlangsung selama 

120 menit. 

3) Tugas Tutorial (TT) ke-1, 2, dan 3 diberikan pada sesi Tuton ke-4, 

7, dan 10. 

b. Hal-hal lain terkait dengan ketentuan tutorial, baik untuk Kelas 

Reguler maupun Kelas Online, tidak berubah dan mengacu pada 

ketentuan yang berlaku. 

c. Mengingat nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari Nilai 

Tutorial, mahasiswa hendaknya ikut serta dan aktif dalam mengikuti 

Tutorial serta mengerjakan/menyampaikan ketiga Tugas Tutorial 

dengan baik dan lengkap. 
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2. Nilai Akhir 

Mata Kuliah 

a. Pelaksanaan UAS ditiadakan. 

b. Nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari nilai partisipasi 

(kehadiran dan keaktifan) dalam Tuton dan Tuweb serta nilai dari  

Tugas Tutorial 1,2 dan 3. 

3. Bimbingan 

Tesis 

Residensial 

(BTR) 

a. BTR 1 dan BTR 2 dapat dilaksanakan melalui web meeting dengan 

Microsoft Teams atau aplikasi lainnya yang dianggap efektif dari 

tempat masing-masing.  

b. Pelaksanaan BTR mengikuti ketentuan yang berlaku. 

4 Penelitian 

TAPM 

a. Bagi mahasiswa yang sudah meregistrasi TAPM, kegiatan 

pengumpulan data penelitian primer di lapangan yang melibatkan 

banyak orang ditangguhkan hingga keadaan memungkinkan.  

b. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi mata kuliah TAPM 

(Paket Semester IV) tetapi tidak dapat melakukan riset lapangan pada 

semester 2019/20.2 (2020.1), maka yang bersangkutan: 

1) dibebaskan dari biaya Lewat Masa Studi (LMS) pada semester 

2020/21.1 (2020.2); dan 

2) waktu tempuh studi pada semester 2019/20.2 (2020.1) tidak 

dihitung dalam masa studi yang bersangkutan. 

5. Ujian Sidang 

TAPM 

Ujian sidang TAPM dapat dilakukan dengan alternatif  berikut.  

a. Melalui video conference dari kantor UPBJJ dan/atau UT Pusat jika 

semua pihak yang terlibat berada di wilayah aman bencana Covid-19. 

b. Dari tempat masing-masing melalui web meeting dengan Microsoft 

Teams atau aplikasi lainnya, jika salah satu atau semua pihak yang 

terlibat berada di wilayah bahaya bencana Covid-19 (Red Zone). 

6. Wisuda/UPI a. Kegiatan Wisuda/Upacara Penyerahan Ijazah dibatalkan.  

b. Kegiatan yudisium dan pencetakan dokumen kelulusan (ijazah, 

transtkrip, dan SKPI) tetap berlanjut sesuai dengan  jadwal.  

c. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus program Magister dapat 

memperoleh dokumen kelulusan tersebut dengan mengajukan 

permintaan ke UPBJJ-UT. 

7. Fasilitasi Akses 

Internet gratis  

a. Akses Internet gratis bagi pengguna kartu Telkomsel di situs 

pembelajaran dengan domain *.ut.ac.id. 

1) Kuota 30 GB selama 1 bulan dan dapat  diperpanjang sebelum masa 

berlaku habis. 

2) Tata cara penggunaan internet gratis Telkomsel dipelajari di 

https://sl.ut.ac.id/telkomselgratis  

3) Pengaktifan akun bisa menghubungi UPBJJ dengan menyertakan 

identitas diri atau melalui http://hallo-ut.ut.ac.id                    

b. Akses Internet gratis bagi pengguna kartu Indosat di situs pembelajaran 

dengan domain *.ut.ac.id. 

1) Kuota 30 GB selama 1 bulan dan dapat  diperpanjang sebelum masa 

berlaku habis 

2) Tata cara penggunaan internet gratis Indosat dipelajari di 

https://sl.ut.ac.id/indosatgratis 

3) Pengaktifan akun bisa menghubungi UPBJJ dengan menyertakan 

identitas diri atau melalui http://hallo-ut.ut.ac.id 
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