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ABSTRAK 

 
Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh institusi penyelenggara 
sistem belajar jarak jauh (SBJJ) adalah kurangnya interaksi antara 
mahasiswa dengan dosen. Dalam upaya mengatasi kurangnya 
interaksi ini, Universitas Terbuka telah  memanfaatkan media internet 
dengan membangun satu menu layanan forum komunitas pada website 
UT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola interaksi 
mahasiswa UT yang berlangsungi dalam Forum Komunitas FISIP-UT 
pada masa registrasi 06.2 sampai dengan 07.1. Penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan 
content analysis. Hasil penelitian menunjukkan ada 1201 buah e_mail 
yang masuk dengan 1293 ’persoalan’ yang diajukan oleh 479 
mahasiswa, dimana kecenderungan topik masalah yang paling intens 
adalah interaksi personal (25.90%), masalah umum (14.24%), 
nilai/ujian (11.91%), tutorial (10.99%), modul (6.58%), substansi 
materi (4.08%), cara belajar (4.08%), TAP/UKT (4.00%), TM/LM 
(3.41%), registrasi (3.41%), wisuda (2.33%), kurikulum (1.58%), 
akreditasi (1.58%), beasiswa (0.92%), biaya kuliah (0.58%), alih 
kredit (0.42%), dan ijazah (0.17%), sementara pola interaksi yang 
muncul mengarah pada pola asosiatif.  

         Key words: pola interaksi sosial, forum komunitas, UT Online,  topik  
                            diskusi, karakteristik mahasiswa 
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Abstract 

 
One of problems faced by distance higher education is lack of 
interaction between students with lecturer. To solve this problems, 
Universitas Terbuka (UT) where media internet condeneted a 
facility of community forum service in UT website. This research 
aim is to descriptif UT student  interaction pattern  in community 
forum, during registration 06.2 until 07.1. This research is using 
qualitative methode by applying content analysis approach. The 
result of research show that there are 1201 email, with 1293 
problem, which submitted by 479 students, the mayor problem is 
personal interaction (25,90%), general issue (14,24%) score or 
examanition (11,91%), tutorial (10,99%), module (6,58%), learning 
material substance (4,08%), the way learning (4,08%), TAP/UKT 
(4,00%), TM/LM (3,41%), registration (3,41%), graduation 
(2,33%), curriculum (1,58%), accreditation (1,58%), scholarship 
(0,92%), school fee (0,58%), credit  switching (0,42%), and 
diploma (0,17%), beside that it shows that emerging interaction 
pattern leads to associative pattern. 

            Key words:  social interaction, comunity forum, UT Online,  
                                   topik discution, student caracteristic 
 
 

Pendahuluan 

Dewasa ini penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Belajar Jarak Jauh 

(SBJJ) tidak lagi menjadi pertanyaan atau dipertanyakan. Masyarakat mulai 

melihat SBJJ sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

berkualitas dan bukan sekedar sistem pendidikan darurat yang dibutuhkan hanya 

karena desakan keadaan, melainkan karena tuntutan zaman. Di Indonesia 

kecenderungan tersebut terlihat jelas dengan munculnya gagasan pengembangan 

dual mode university pada beberapa universitas negeri yang memiliki kredibilitas 

tinggi seperti ITB, UGM, UI, UNIBRAW, UPI, dan UM. Bahkan, Depdiknas 

Provinsi Jawa Timur saat ini sedang merencanakan pembukaan program 

pendidikan jarak jauh dalam menyongsong pelaksanaan sertifikasi guru sesuai 

dengan amanat Undang-undang Guru dan Dosen (Jawa Pos, 11 Juli 2006).  

Di sisi lain, merupakan sebuah realita bahwa institusi penyelenggara 

pendidikan jarak jauh memiliki kendala dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya interaksi tatap muka antara 
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mahasiswa dengan dosen yang berfungsi sebagai sumber pesan (informasi) dan 

sumber ilmu pengetahuan, sehingga ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

belajar, mereka tidak dapat mengetahui kesalahan yang mereka lakukan, hasil 

belajar yang telah mereka tempuh, dan mereka juga tidak mendapatkan 

penyelesaian masalah dengan cepat. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya aspek 

penguatan terhadap keberhasilan belajar mahasiswa yang pada akhirnya dapat 

menurunkan motivasi belajar dan tidak jarang pula mereka memutuskan tidak 

meneruskan studinya.  

Kurangnya interaksi antara mahasiswa dengan dosen dapat difasilitasi  

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), khususnya 

keberadaan jaringan internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua 

arah. Kristiadi (2003) menyatakan bahwa pembelajaran melalui media internet 

dapat didesain lebih komunikatif dan interaktif, sehingga mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupan, terutama untuk 

sasaran kelompok masyarakat berbeda melalui sistem pembelajaran berbasis 

internet (e-learning) atau virtual learning. Melalui jaringan internet ini, 

mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan mahasiswa lainnya maupun dengan 

dosen secara jarak jauh dan juga dimungkinkan adanya umpan balik dari 

mahasiswa atau tutor terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa.  

Universitas Terbuka (UT) sebagai satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh 

(PTJJ) di Indonesia telah melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan 

jaringan Internet. Pengembangan layanan komunikasi melalui jaringan internet ini 

telah dilakukan sejak tahun 1996 melalui fasilitas website UT (Tim Uji Coba UT 

Online, 2002). Website UT terdiri dari tiga kolom atau fitur, yaitu menu UT, menu 

UT Online dan Menu pendukung. Pada fitur menu UT Online terdapat dua 

fasilitas layanan belajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa. untuk 

berkomunikasi baik antarmahasiswa maupun dengan tenaga pengajar, yaitu forum 

komunitas dan tutorial online. Tutorial Online diperuntukkan bagi mahasiswa 

yang menginginkan pendalaman materi kuliah dan bagi mahasiswa yang 

mengikutinya akan memperoleh nilai sebesar 15 % yang diakumulasikan dengan 

nilai akhir. Sementara, forum komunitas UT Online merupakan layanan bantuan 
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belajar dalam bentuk penyediaan sarana diskusi antarmahasiswa, yang dikemas 

melalui surat elektornik (mailing list). Mailing list adalah perluasan dari e-mail 

dimana seseorang dapat mengirim pesan kepada sekelompok orang tertentu yang 

tergabung dalam kelompok diskusi. Kelompok diskusi yang terbentuk di dunia 

maya ini lebih dikenal dengan forum komunitas virtual (Bungin, 2006).  

Berbeda dengan forum virtual yang sengaja dibuat untuk kepentingan 

bersama dalam suatu perbincangan dengan topik yang telah disepakati dan 

anggotanya dapat berasal dari golongan mana saja. Tetapi, forum komunitas UT 

Online dirancang khusus sebagai media interaksi (komunikasi) antara mahasiswa 

UT dalam bentuk diskusi interaktif, seperti tukar informasi, pemikiran, saran, dan 

lainnya yang berkaitan dengan  kepentingan mereka selama kuliah di UT. Forum 

komunitas ini dikelola langsung oleh Pusat Komputer (Puskom) UT dan 

pengadaan layanan forum ini disesuaikan dengan jumlah fakultas yang ada di UT, 

yaitu Forum FISIP, FMIPA, FEKON, FKIP, dan juga Program Pasca Sarjana. 

Dengan demikian, layanan forum komunitas ini setidaknya memiliki beberapa 

tujuan, antara lain pertama, mahasiswa dapat melakukan interaksi secara bebas 

dengan mahasiswa satu program studi atau dengan mahasiswa di luar program 

studinya, kedua, mahasiswa dapat bertukar informasi (sharing) atau berdiskusi 

tentang masalah  perkuliahan di UT, materi kuliah yang dirasa kurang jelas, dan 

masalah yang sifatnya lebih pribadi, ketiga, mahasiswa dapat membentuk group 

atau kelompok (social formation) berdasarkan preferensi yang sama, keempat, 

membantu proses belajar mandiri, dan kelima, dapat memperoleh umpan balik 

atas berbagai masalah yang ditanyakan secara efisien, efektif, dan lebih murah 

dibandingkan bila mereka menggunakan fasilitas lain.  

Berdasarkan pengamatan awal terhadap layanan forum komunitas ini, 

diketahui bahwa jumlah anggota (users) yang telah berkontribusi beragam dan 

sudah aktif melakukan diskusi. Kecenderungan ini dapat dilihat dari jumlah topik 

dan tanggapan yang yang dikirimkan (posting) oleh mahasiswa mulai dari hanya 

beberapa posting dalam satu minggu, hingga belasan posting dalam satu hari. Hal 

ini sangat terkait dengan kesempatan mahasiswa untuk mengakses internet dan 

berkaitan pula dengan topik bahasan yang sedang berkembang. 
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Makalah ini membahas hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

isi diskusi interaktif mahasisiwa UT yang termuat dalam forum komunitas FISIP 

UT selama masa registrasi 2006.2 sampai dengan 2007.1. Melalui analisis ini 

diharapkan dapat diperoleh: (1) karakteristik mahasiswa pengguna forum, (2)  

kecenderungan topik yang menjadi bahan diskusi interaktif,  dan (3) pola interaksi 

sosial mahasiswa yang berlangsung pada forum komunitas. Sesuai dengan tujuan 

tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan rancangan penelitian content analysis (analisis isi). Unit analisis yang 

menjadi bahan kajian adalah seluruh isi topik diskusi mahasiswa yang termuat 

dalam forum komunitas FISIP UT, yang  diklasifikasikan menjadi tiga kategori, 

yaitu informasi akademik, informasi administrasi, dan informasi lain-lain, 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Kategorisasi Isi Topik Diskusi Mahasiswa dalam Forum Komunitas 
               FISIP UT  
 

Unit Analisis Kategori Topik 
Diskusi 

Sub kategori topik diskusi 

- Administrasi  - proses registrasi 
- masa/waktu ujian 
- kalender akademik 
- pindah lokasi ujian 
- nilai ujian 
- nilai praktikum 
- nilai TAP 
- Tugas Mandiri 
- pindah UPBJJ 
- informasi alih kredit 

- Akademik - ketersediaan modul 
- pemilihan mata kuliah 
- kegiatan tutorial 
- kesulitan belajar 
- metode belajar mandiri 

Isi informasi tentang 
diskusi interaktif pada 
”Forum Komunitas 
FISIP-UT” 

- lain-lain - pembentukan social  
  formation 
- perkenalan 
- kegiatan sosial 
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap. Pertama, 

mengumpulkan seluruh topik diskusi interaktif mahasiswa yang termuat dalam 

forum komunitas FISIP UT yang dibatasi pada masa registrasi 2006.2 sampai 

2007.1. Kedua, melakukan analisis isi terhadap semua topik diskusi interaktif 

mahasiswa dengan menggunakan tabel frekuensi. Sementara itu, data karakteristik 

mahasiswa berupa jenis kelamin, program studi, dan asal UPBJJ dilakukan  

melalui aplikasi Student Record System (SRS). Keseluruhan data yang terkumpul, 

dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan mengacu kepada langkah-

langkah sebagaimana yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992), yang 

membagi tiga alur kegiatan analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pusat 

komputer (PUSKOM) UT sebagai pengelola forum komunitas dalam memberikan 

pelayanan akademik dan administratif yang lebih baik bagi mahasiswa UT. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya peranan media internet dalam 

pembelajaran terutama bagi universitas tatap muka (konvensional) yang ingin 

mengembangkan inovasi pembelajaran melalui internet (e-learning).  

 

Kajian Teori 

Pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh 

Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) merupakan salah satu bentuk 

pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas. Sistem pendidikan ini memiliki 

karakteristik yang unik sekaligus membedakannya dengan universitas 

konvensional. Keegan (1991) mengidentifikasi 6 (enam) karakteristik dari konsep 

pendidikan jarak jauh, yaitu: (1) adanya keterpisahan antara dosen dengan 

mahasiswa, di mana konsep inilah yang membedakan antara PJJ dengan 

pengajaran tatap muka, (2) ada pengaruh dari suatu organisasi atau institusi 

pendidikan dalam hal belajar yang membedakannya dengan belajar sendiri di 

rumah, (3) adanya penggunaan beragam media (cetak dan non-cetak) untuk 

mempersatukan dosen dan mahasiswa dalam suatu interaksi pembelajaran, (4) 

adanya komunikasi dua arah sehingga mahasiswa dapat menarik manfaat dan 
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melakukan dialog jika diperlukan; (5) kemungkinan ada pertemuan sesekali untuk 

keperluan pembelajaran dan sosialisasi, serta (6) ada proses pendidikan yang 

memiliki bentuk hampir sama dengan proses yang terdapat dalam industri.  

Definisi di atas memperlihatkan bahwa sistem pendidikan jarak jauh 

(SPJJ) mempunyai ciri khusus tidak adanya perkuliahan tatap muka antara dosen 

dengan mahasiswa, sehingga dalam proses pembelajarannya menggunakan 

beragam media. Rowntree (1994) mengelompokkan media pembelajaran PJJ 

dalam empat kategori, yaitu cetak, audio-visual, praktikum, dan interaktif.  

     Tabel 1. Pengelompokan Media Pembelajaran Jarak Jauh 

     Sumber : diadaptasi dari Rowntree (1994) 

Dalam SPJJ, mahasiswa pada umumnya belajar dengan menggunakan 

berbagai bahan ajar yang telah dirancang dan disediakan khusus. Mahasiswa 

belajar secara mandiri melalui berbagai media pembelajaran dalam skala luas dan 

berjarak jauh yang difasilitasi oleh pengelola pendidikan. Walaupun bahan ajar 

yang digunakan telah dirancang secara khusus untuk dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa secara mandiri, tetapi pada kenyataannya, layanan bantuan belajar 

tetap dibutuhkan. Tavistock (1987) dan Coopers & Lybrand (1989) sebagaimana 

yang dijelaskan Padmo dkk (2004), menunjukkan bahwa mahasiswa PJJ 

memerlukan dukungan dalam proses pembelajarannya. Mahasiswa yang tidak 

mendapatkan bantuan belajar pada umumnya menghadapi kesepian, rasa terisolasi 

dan rasa kesendirian yang kadang-kadang menurunkan semangat belajar mereka 

sehingga terlambat dalam penyelesaian kuliahnya, bahkan cenderung putus di 
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tengah jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa PJJ dalam proses 

belajarnya selain belajar secara mandiri pada umumnya masih membutuhkan 

bantuan belajar dalam berbagai cara seperti tutorial, bimbingan, layanan informasi 

dan penyedian media interaksi antar mahasiswa. UT sebagai penyelenggara PJJ 

mengembangkan media  interaksi mahasiswa dengan dosen ataupun 

antarmahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk interaksi jarak jauh melalui forum 

komunitas UT Online.  

 

Interaksi Mahasiswa Pendidikan Jarak Jauh 

Dalam sistem pendidikan tatap muka, proses interaksi sosial antar 

mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen pada umumnya tidak menjadi masalah. 

Sebaliknya, dalam SPJJ hal ini jauh lebih sulit diterapkan, karena interaksi sosial 

pada SPJJ terkendala oleh jarak, ruang dan waktu. Soekanto (2002) menyatakan 

bahwa interaksi sosial dapat terjadi manakala dua individu atau dua kelompok 

terdapat kontak sosial dan terjadi komunikasi. Meskipun dalam hubungan sosial 

kontak fisik atau pertemuan secara badaniah tidak selalu diperlukan karena kontak 

sosial dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, 

surat dan internet. Bahkan, interaksi dalam dunia maya dengan menggunakan 

jaringan internet sudah merupakan hal yang umum. Saat ini banyak orang yang 

memilih menghabiskan waktunya duduk di depan komputer dari pada ke luar 

rumah untuk berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya interaksi sosial secara 

tatap muka frekuensinya mulai berkurang digantikan dengan hubungan sosial 

yang bersifat sekunder.  

Terjadinya interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa aturan, diantaranya 

aturan yang berkaitan dengan dimensi ruang dan dimensi waktu (Parwitaningsih, 

dkk., 2005). Aturan merujuk kepada hubungan kita dengan pihak lain yang 

mempengaruhi posisi kita dalam melakukan interaksi. Artinya kedekatan kita 

kepada seseorang akan mempengaruhi sikap kita dalam berinteraksi dengan orang 

yang bersangkutan. Jika dilihat secara mendalam dengan menggunakan kacamata 

teori fiducary yang dikemukakan oleh Tallcot Parsons (1978), interaksi sosial 

dapat membangun kedekatan jarak yang akan membuahkan tingkat keintiman 
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antara pelaku sosial. Keadaan ini berakibat pada sikap saling terbuka untuk saling 

memahami, saling menghayati antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut Parsons 

(1978), menjelaskan bahwa muatan yang ada dalam medan fiducary adalah 

adanya proses imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Muatan tersebut bisa 

berjalan sendiri-sendiri atau secara bersamaan asalkan ada kontak sosial yang 

sinambung dan ada komunikasi yang sinambung.  

Kegiatan diskusi interaktif sesama mahasiswa UT pada forum komunitas 

UT Online merupakan salah satu bentuk kontak sosial yang terus menerus, jika 

komunikasi yang mereka kembangkan juga berlangsung secara sinambung. 

Kegiatan komunikasi dilakukan dalam dua cara yaitu komunikasi pribadi dan 

komunikasi terpublikasi (komunikasi tertulis). Komunikasi pribadi mengarah pada 

pribadi seseorang, jadi lebih bersifat personal, sedangkan komunikasi tertulis 

mengarah pada orang banyak. Bungin (2006) mengkategorikan komunikasi 

elektornik atau e-mail termasuk dalam komunikasi tertulis. Karakteristik 

komunikasi tertulis adalah (1) lebih formal, (2) efektif untuk gagasan yang relatif 

sederhana, (3) memberikan umpan balik yang tertunda, (4) ada catatan resmi, dan 

(5) efektif jika mencari respon yang tertunda.  

Proses interaksi mahasiswa di internet diusahakan dengan cara menjalin 

kontak sosial dengan mahasiswa lain yang akhirnya akan menciptakan hubungan 

interaktif di antara mereka. Hubungan yang muncul dari proses interaksi sosial ini 

menghasilkan dua pola, yaitu bersifat asosiatif dan dissosiatif. Proses asosiatif 

merupakan pola interaksi yang mengarah pada kesatuan antar individu atau 

kelompok dalam mencapai tujuan tertentu, seperti kerjasama (cooperation), 

akomodasi (accomodation), dan asimilasi (assimilation). Sementara, proses 

disosiatif menghasilkan hubungan sosial dalam bentuk persaingan (competition), 

kontravensi (contravention), dan  pertikaian (conflict). Interaksi sosial ini sangat 

diperlukan oleh mahasiswa PJJ karena mereka memerlukan teman untuk diajak 

berkomunikasi jika mereka mengalami kesulitan dalam proses belajarnya.  

Berkaitan dengan proses belajar interaktif dalam SPJJ, Moore (1989) 

membagi tiga jenis interaksi yang harus terakomodasi dalam suatu kegiatan 

pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Ketiga jenis interaksi tersebut adalah: 
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(1) interaksi antara mahasiswa dengan bahan ajar, (2) interaksi mahasiswa dengan 

dosen (tutor), dan (3) interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi antara 

mahasiswa dengan bahan ajar adalah interaksi yang terjadi untuk memperoleh 

informasi dari bahan ajar. Interaksi antara mahasiswa dengan dosen (tutor) dapat 

berupa pemberian motivasi, umpan balik dan dialog di antara kedua belah pihak. 

Sedangkan interaksi antarmahasiswa tergambar dengan terciptanya forum tukar 

pendapat, tukar informasi atau ide serta terjadinya dialog diantara mereka yang 

berkaitan dengan materi yang dipelajari.  

Didasari pemikiran Moore (1989) mengenai jenis interaksi yang dapat 

diakomodasi dalam proses pembelajaran  pada SPJJ, Bates (1995) mengemukakan 

dua jenis interaksi yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran melalui 

jarak jauh, yaitu: (1) interaksi yang bersifat individual atau isolated activity 

(interaksi antara mahasiswa dengan bahan ajar). (2) interaksi sosial atau social 

activity (interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, misalnya mahasiswa 

dengan dosen atau mahasiswa dengan mahasiswa mengenai bahan ajar yang 

tengah dipelajari. Jenis interaksi yang dikemukakan oleh Bates (1996) dan Moore 

(1989) ini merupakan sebuah konsep yang cukup mendasar bila dikaitkan dengan 

penyediaan layanan bantuan belajar melalui diskusi interaktif dalam forum 

komunitas virtual dengan memanfaatkan fasilitas internet. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Mahasiswa Pengguna Forum Komunitas FISIP UT 

Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa PJJ mempunyai ciri khusus 

tidak adanya perkuliahan tatap muka antara dosen dengan mahasiswanya. Untuk  

menjembatani terpisahnya jarak antara tenaga pengajar dengan mahasiswa, 

dilakukan dengan menggunakan berbagai media dalam proses pembelajarannya. 

Dalam kenyataannya para mahasiswa PJJ tidak jarang menghadapi kesepian, rasa 

terisolasi dan rasa kesendirian yang dapat menurunkan semangat belajar mereka. 

Terkait dengan itulah, UT mengembangkan media interaksi antara mahasiswa 

dengan dosen ataupun antarmahasiswa melalui bantuan belajar berbasis internet 

yaitu forum komunitas UT Online yang termuat pada  website UT. 
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Website UT dapat diakses di alamat www.ut.ac.id, dimana tampilannya 

(interface) terbagi ke dalam 5 (lima) menu utama, yaitu; menu UT Online, menu 

mail, menu kalender, menu info akademik, dan menu informasi umum. Kelima 

menu utama tersebut ditempatkan secara terpisah sesuai dengan klasifikasi 

masing-masing. Pada kolom paling kiri terdapat menu UT Online, kolom tengah 

ditempati menu mail, menu kalender, dan menu info akademik, sementara pada 

kolom paling kanan terdapat menu info umum. Gambar 1 di bawah ini merupakan 

tampilan dari websita UT. 

 

 
 

Menu UT Online, pada prinsipnya, merupakan layanan bantuan belajar 

berbasis internet atau yang sering disebut ”learning center” ataupun e-learning. 

Melalui UT-Online, seorang mahasiswa dapat mengakses informasi umum dan 

informasi layanan akademik. Informasi umum terdiri dari informasi umum dan 

berita-berita aktual UT, program pendidikan yang ditawarkan UT, cara registrasi, 

dan kalender akademik. Sementara itu, layanan akademik memuat materi 

suplemen online, naskah latihan mandiri, tutorial on-line, nilai ujian akhir 

semester (DNU Online), LKAM Online, Ujian Online, Video Online, Jurnal 

Elektronik, abstrak hasil penelitian, perpustakaan  Online, dan Forum Komuntas.  
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Menu UT Online di bagi dalam 4 (empat) sub menu. Pada kolom paling 

kiri terdapat menu utama dan forum interaksi komunitas, sementara pada kolom 

kanan memuat tutorial Online dan pembelajaran digital. Pada menu utama tersedia 

informasi tentang Aktivasi UT-Online, Informasi tentang UT, tentang UT-Online, 

Kurikulum UT 2007, Kesetaraan Matakuliah UT, informasi pendaftaran ujian 

online, mata kuliah ujian Online, UT Online terkini, Kalender akademik, info 

SMS-UT, Panduan Tutel (mahasiswa), Panduan Tutel (tutor), Panduan LM 

Online, Panduan Karakter Matematika, Chatbox Member, dan Forum Tanggapan. 

Menu UT Online dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sebagai sebuah komunitas, kehidupan sosial yang terjadi pada forum 

komunitas FISIP UT, juga memiliki pranata tersendiri yang dibangun secara 

bersama sebagai sistem proteksi diri. Kehadiran setiap anggota diatur dan 
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dikontrol agar tidak mengganggu dan merusak jaringan (order) yang ada karena 

forum komunitas  dibangun melalui teknologi media yang disimpan dalam kotak-

kotak hard disk dan server yang sangat rentan terhadap berbagai macam 

kerusakan fisik maupun kerusakan karena perangkat program virus. Website UT 

tidak mengijinkan orang lain mengakses ke dalam fasilitas tertentu apabila tidak 

menggunakan password. Oleh karena itu, mahasiswa yang ingin menggunakan 

layanan forum komunitas ini harus terlebih dahulu mendaftar atau login dengan 

persyaratan memiliki alamat e-mail yang dikirimkan ke pengelola website UT dan 

tentunya harus memiliki NIM (Nomor Induk Mahasiswa).  

Jumlah mahasiswa yang telah memanfaatkan fasilitas Forum Komunitas 

selama masa registrasi 2006.2 s.d 2007.2 adalah 479 orang yang terdiri dari 218 

orang sebagai pengguna pada masa registrasi 2006.2 dan 261 orang pada masa 

registrasi 2007.1. Padahal, berdasarkan data BAAPM UT, jumlah mahasiswa 

FISIP UT sampai masa registrasi 2007.1 adalah 34.174 orang. Dengan demikian 

mahasiswa yang telah menggunakan forum komunitas sampai masa 2007.1 baru 

mencapai 0,13% dari keseluruhan mahasiswa FISIP-UT. Kecilnya persentase 

mahasiswa yang telah mengunakan forum komunitas ini dapat berarti bahwa, 

pertama forum komunitas ini relatif baru maka mahasiswa yang mengakses relatif 

masih sedikit; kedua, kurangnya sosialisasi penggunaan forum secara meluas, 

ketiga mahasiswa mungkin telah mengetahui tetapi karena di daerah tempat 

tinggalnya akses internet relatif sulit dan kalaupun ada tarifnya relatif mahal, 

maka mahasiswa lebih memilih tidak mengakses website UT dan hanya akan 

mengakses jika hal itu benar-benar penting bagi mereka.  

Satu hal yang menjadi catatan (barangkali dapat dijadikan sebagai bahan 

studi lebih lanjut), apakah aksesibilitas mahasiswa ke Forum Komunikasi FISIP-

UT itu lantaran memang kesadaran/kebutuhan akan updated information ataukah 

ada alasan lain? Apabila tingkat intensitas akses mereka ke website UT, 

khususnya ke Forum Komunitas FISIP-UT, adalah karena memang mereka 

membutuhkan updated information maka hal ini barangkali cocok dengan 

karakteristik mahasiswa komunikasi yang tergambar dalam visi dan misi Program 

Studi Ilmu Komunikasi FISIP-UT, di mana visi misi itu menghendaki mahasiswa 
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dan alumninya untuk bersikap terbuka, cepat tanggap terhadap perubahan terkait 

dengan pembangunan dan kemajuan ilmu komunikasi, mampu memahami, 

menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah komunikasi. Oleh karena itu, 

bagi mahasiswa komunikasi, akses internet adalah bukan sebagai alternatif kedua 

atau pilihan berikutnya, tetapi memang merupakan suatu kebutuhan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang berkontribusi pada forum 

komunitas FISIP UT berdasarkan program studi dapat dilihat pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Sebaran Program Studi Pangguna Forum Komunitas FISIP-  
               UT Masa Registrasi 2006.1 dan 2007.1 
No Jurusan/Program Studi 06.2 07.1 Σ % 
1 Ilmu Komunikasi 84 77 161 33.61 
2 Bahasa dan Sastera 63 74 137 28.60 
3 Ilmu Pemerintahan 24 41 65 13.57 
4 Administrasi Niaga 10 21 35 7.31 
6 Perpajakan 9 24 33 6.89 
5 Administrasi Negara 19 16 31 6.47 
7 Sosiologi 6 5 11 2.30 
8 Perpustakaan 3 3 6 1.25 

Total Users Mhs FISIP-UT 218 261 479 100 
       Sumber: Data Penelitian, 2007 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa  dari 479 mahasiswa yang terdata melakukan 

akses pada forum, mayoritas adalah mahasiswa yang berasal dari Program Studi 

Ilmu Komunikasi, yaitu sebanyak 161 orang (33.61%), Program Studi Bahasa 

Inggris Penerjemahan 137 orang (28.60%), Program Studi Ilmu Pemerintahan 65 

orang (13.57%), Program Studi Administrasi Niaga 35 orang (7.31%), Program 

Studi D-3 Perpajakan 33 orang (6.89%), Program Studi Administrasi Negara 31 

orang (6.47%), Program Studi Sosiologi 11 orang (2.30%), dan yang paling kecil 

jumlahnya adalah Program Studi D-2 Perpustakaan sebanyak 6 orang (1.25%).  

Dilihat dari karakteristik jenis kelamin, mahasiswa yang telah terjaring 

sebagai pengguna forum komunitas FISIP UT mayoritas adalah laki-laki, yaitu 

sebesar 325 orang (67,85%), sedangkan user perempuan berjumlah 154 orang 

(32,15%). Sementara itu, dari segi usia, mayoritas mahasiswa pengguna forum 

komunitas berusia antara 21 – 30 tahun sebanyak 250 orang (52,19%), mereka 
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yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 150 orang (31,31%), sedangkan mereka 

yang usianya di atas 40 tahun sebesar 79 orang (16,50%). Bila dibandingkan 

dengan usia rata-rata mahasiswa baru yang terdapat di berbagai perguruan tinggi 

tatap muka pada setiap angkatan, maka usia mahasiswa UT relatif heterogen dan 

mayoritas berada pada kategori umur 30 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar mahasiswa UT adalah usia produktif yang diprediksikan 

sudah bekerja. Kemungkinan lainnya adalah UT sebagai institusi pendidikan 

tinggi jarak jauh yang tidak membatasi kriteria calon mahasiswa. Siapapun yang 

berminat diperbolehkan mendaftar menjadi mahasiswa UT tanpa melalui tes/ujian 

masuk, dengan catatan yang bersangkutan memiliki ijazah SLTA atau sederajat. 

Sistem penerimaan yang tanpa seleksi ini mempengaruhi terhadap karakteristik 

mahasiswa UT yang sangat heterogen. 

 

Kecenderungan Topik Diskusi Mahasiswa Dalam Forum Komunitas 

Hasil identifikasi dari isi perbincangan mahasiswa FISIP-UT di dalam 

Forum Komunitas FISIP-UT, pada dasarnya mencakup masalah yang menyangkut 

registrasi, tutorial, modul (termasuk substansi/materi modul), ujian dan nilai ujian 

baik UAS maupun TAP/UKT serta mengenai Tugas Mandiri/Lembar Mandiri 

(TM/LM). Disamping itu, mahasiswa juga memperbincangkan masalah yang 

menyangkut yudicium, wisuda, ijazah, alih kredit dan kurikulum, akreditasi, biaya 

kuliah, beasiswa, serta berbagai isu aktual yang terjadi di masyarakat.  

Keseluruhan topik dalam bentuk  e_mail dari mahasiswa yang masuk pada 

forum komunitas FISIP UT selama masa registrasi 2006.2 s.d 2007.1 yang 

sekaligus menjadi bahan perbincangan adalah 1.201, dimana pada masa registrasi 

2006.2 sebanyak 391 (32,55%) dan masa registrasi 2007.1 adalah sebanyak 810 

(67,74%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah e-mail yang masuk mengalami 

peningkatan bila dibandingkan dengan masa registrasi sebelumnya. Sebaran         

e-mail yang masuk sangat bervariasi setiap bulannya. Bila ditelusuri lebih jauh, 

ternyata variasi jumlah e-mail yang masuk tergantung pada aktivitas kalendaer 

akademik UT. Misalnya, topik masalah tutorial paling banyak diperbincangkan 

oleh mahasiswa pada bulan Maret dan April, karena pada bulan tersebut 
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pelaksanaan tutorial dijadwalkan dalam kalender akademik UT. Demikian pula 

masalah nilai ujian paling banyak diperbincangkan oleh mahasiswa sekitar bulan 

Juli, karena berdasarkan kalender akademik UT, pengumunan hasil nilai ujian 

akhir (UAS) disampaikan pada bulan Juli. Sebaran topik diskusi mahasiswa ini 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Sebaran Topik Diskusi Mahasiswa dalam Forum Komunitas  
               FISIP-UT masa Registrasi 2006.2 & 2007.1 

 
2006.2 2007.1 Topik 

Diskusi 
Jun Juli Ags Sep Okt Nov Des Jan Peb Mar Apr Mei 

Σ % 

Registrasi   6 4 2 1  3 3 11 11  41 3.41 
Tutorial   12 13 12 12  5 11 45 14 8 132 10.99 
Modul 3  5 19 7 1 2  10 20 11 1 79 6.58 
Substansi 
materi 

 1  1 8 5 3 3 4 8 15 1 49 4.08 

Nilai ujian 11 11 12 10 4 5 1 49 10 5 22 3 143 11.91 
Yudicium   4      8 4   16 1.33 
Wisuda    3   1   3 19 3 28 2.33 
Biaya 
Kuliah 

   3  2  1  1   7 0.58 

TAP/UKT 3  9 5 1 7  8 4 9 1 1 48 4.00 
Cara Bljr  4 3 9 6 8 1 9 5 7 5  57 4.75 
Kurikulum 2 1      2  14   19 1.58 
Alih Kredit  1    3     1  5 0.42 
Akreditasi      5   14     19 1.58 
Ijazah          2   2 0.17 
TM/LM   1 10 11   6  8 4 1 41 3.41 
Bea siswa      3 8      11 0.92 
Kegiatan 
Kmhswn 

1 1  4    7  6 2  21 1.75 

Interaksi 
personal 

16 6 3 21 15 6 4 61 9 109 55 6 311 25.90 

Lain-lain 12 4 6 6 18 2 21 26 6 29 36 5 171 14.24 

Total 48 29 61 108 89 55 41 194 70 281 196 29 1201 100 

            Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 3 memperlihatkan sebaran topik diskusi yang menjadi bahan 

perbincangan mahasiswa dalam forum komunitas FISIP UT. Namun, untuk 

kepentingan penelitian ini, keseluruhan topik yang masuk dikelompokkan menjadi 

3 (tiga) kategori topik diskusi, yaitu topik diskusi yang bersifat administratif, topik 

diskusi yang bersifat akademik, dan topik diskusi lain-lain. Pengelompokan topik 

diskusi dilakukan untuk melihat kecenderungan topik diskusi yang paling intens 

dan paling banyak diperbincangkan oleh mahasiswa. Data kecenderungan topik 

diskusi mahasiswa dalam Forum Komunitas FISIP-UT, disajikan dalam tabel 4.  
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   Tabel 4. Kategorisasi Topik Diskusi dalam Forum Komunitas FISIP UT   
                  serta Persentase Per kategori Topik Diskusi 

 

Masa Registrasi 
2006.2 2007.1 

 
Jumlah 

 
Kategori 

Topik Diskusi Frek. % Frek. % Frek. % 
1. Administrasi  

 Registrasi 13 12.15 28 14.97 41 13.90 
 Nilai/Ujian  53 49.53 90 48.13 143 48.47 
 Yudicium 4 3.74 12 6.42 16 5.42 
 Wisuda 4 3.74 25 13.37 29 9.83 
 Biaya Kuliah 5 4.67 2 1.07 7 2.37 
 Alih Kredit 4 3.74 1 0.53 5 1.69 
 TM/ LM 21 19.62 19 10.16 40 13.56 
 Beasiswa 3 2.80 8 4.28 11 3.73 
 Ijazah - - 2 1.07 2 0.68 

Sub total 107 100 187 100 294 100 
2. Akademik  

 Tutorial 49 31.21 83 36.56 132 34.37 
 Modul/bhn. ajar 35 22.29 44 19.38 79 20.57 
 Substansi materi 15 9.55 34 14.98 49 12.76 
 TAP/ UKT 25 15.92 23 10.13 48 12.50 
 Cara Belajar 30 19.10 27 11.90 57 14.84 
 Kurikulum 3 1.90 16 7.05 19 4.94 

Sub total 157 100 227 100 384 100 
3. Lain-lain  

 Akreditasi UT 5 3.93 14 3.54 19 3.63 
 Keg Kmhswn 7 5.51 15 3.79 22 4.21 
 Interaksi 

personal 
67 52.76 244 61.61 311 59.46 

 Pembentukan 
social formation 

48 37.80 123 31.06 171 32.70 

Sub total 127 100 396 100 523 100 
Total 1201 100 

Sumber : Data Penelitian, 2007 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kecenderungan topik diskusi paling intens 

yang menjadi bahan perbincangkan mahasiswa dalam forum komunitas FISIP UT 

adalah topik diskusi dengan kategori lain-lain. Total email yang masuk mengenai 

masalah ini sebanyak 523 topik (43,55%), disusul topik diskusi yang berkateori 

akademik sebanyak 384 (31,97%), dan yang paling sedikit adalah topik yang 

berkategori adminstrasi sebanyak 294 (24,47%).  

Pertama, topik yang berkategori akademik. Topik ini meliputi masalah-

masalah yang berkenaan dengan registrasi, ujian/nilai ujian, yudicium, wisuda, 

biaya kuliah, alih kredit, TM/LM, beasiswa, dan ijazah. Diantara berbagai topik 
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masalah tersebut, ternyata masalah yang paling banyak menjadi pertanyaan atau 

bahan perbincangan mahasiswa adalah masalah nilai/ujian, yaitu 143 (48,47%). 

Umumnya mahasiswa mempertanyakan tentang registrasi ujian, tempat 

mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU), kapan nilai ujian keluar, 

mengapa nilai ujian tidak keluar, kebingungan menghadapi ujian UT, bagaimana 

cara mengakses Web UT agar dapat melihat hasil ujian, bagaimana cara 

meregistrasi untuk ujian on-line, sampai pada ‘curhat’ ujiannya sulit dan nilainya 

jatuh. Disamping itu, ada juga usulan agar UT mengadakan semester pendek, 

sehingga mereka yang tidak lulus dapat mengikuti ujian lagi.  

Keseluruhan pertanyaan, kebingungan, frustrasi, ataupun nasihat yang 

dilontarkan mahasiswa yang menyangkut permasalahan seputar kasus ujian 

merupakan hal yang wajar, karena masalah ujian dapat dikatakan merupakan 

tolok ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan proses belajar yang dijalani 

mahasiswa, sehingga mereka benar-benar menganggap bahwa ujian itu sangat 

penting. Bagi setiap mahasiswa, ujian adalah  persoalan ‘hidup dan mati’, karena 

sampai sejauh ini, ujian merupakan salah satu elemen paling krusial di dalam 

sistem belajar. Secara psikologis, orang akan merasa gagal dalam belajar apabila 

hasil ujiannya gagal. Di dalam sistem pembelajaran atau sistem belajar mengajar, 

evaluasi hasil belajar atau tes merupakan indikator atas berhasil/tidaknya 

seseorang dalam menguasai materi (Suparman, 2004). 

 Topik berikutnya yang intens diperbincangkan oleh mahasiswa adalah 

permasalahan registrasi, yaitu sebanyak 41 (13,90%). Bila dicermati apa yang 

menjadi perbincangan mereka maka sebenarnya masalah ini berkaitan juga 

dengan masalah ujian. Perbincangan yang dapat ditangkap hampir selalu 

menyinggung masalah batas waktu atau persyaratan registrasi, tetapi bila ditarik 

lebih jauh, maka masalah registrasi ini sangat terkait langsung dengan masalah 

ujian. Di dalam sistem pembelajaran di UT, mahasiswa yang tidak dapat 

melakukan registrasi atau gagal registrasi dengan alasan apapun, maka yang 

bersangkutan kehilangan hak untuk menempuh ujiannya pada semester berjalan. 

Oleh karena itu, mahasiswa merasa khawatir tidak dapat mengikuti ujian apabila 

registrasinya bermasalah. Jadi, masuk akal bila masalah ini mencuat sebagai 
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masalah yang juga dianggap krusial oleh mahasiswa karena ujian mereka sangat 

tergantung kepada registrasi matakuliah yang dilakukan oleh yang bersangkutan.  

Masalah lain yang juga disinggung dalam perbincangan mereka adalah 

mengenai masalah yudicium (5,42%), wisuda (9,83%), biaya kuliah (2,37%), alih 

kredit (1,69%), beasiswa (3,73%), dan mengenai ijazah (0,68%). Meskipun 

frekuensinya rendah, tetapi hal tersebut tidak luput dari perhatian para mahasiswa. 

Masalah yudicium misalnya, mahasiswa menanyakan persyaratan untuk dapat ikut 

yudicium, karena  mereka beranggapan yudicium adalah mengikuti wisuda sebagai 

upacara penganugrahan gelar kesarjanaan, yang memang mereka perjuangkan dan 

didamba-dambakan selama ini. 

Jika membandingkan biaya kuliah UT dengan universitas lain, biaya 

kuliah di UT relatif murah. Pembelian formulir plus katalog hanya sebesar        

Rp. 75.000,- dan biaya per SKS sebesar Rp. 20.000,-, maka biaya kuliah di UT 

dapat dikatakan relatif lebih murah dibanding dengan biaya kuliah di institusi lain. 

Sebenarnya, tidak banyak mahasiswa yang mengeluhkan mengenai besarnya 

biaya kuliah. Hanya saja, ada perkecualian bagi mahasiswa UT yang berada di 

luar negeri karena harus membayar sesuai dengan rate atau nilai tukar uang 

negara setempat. Tidak ada yang dapat dilakukan kecuali bahwa mahasiswa harus 

membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa UT, khususnya 

yang berada di luar negeri selalu berharap bahwa biaya kuliah di UT tetap 

terjangkau namun tetap dengan pelayanan yang berkualitas.  

Topik diskusi yang cukup intens dan sempat menjadi perbincangan pro 

dan kontra adalah topik mengenai masalah Tugas Mandiri/Lembar Mandiri 

(TM/LM). Dalam konteks ini, mahasiswa mempertanyakan mengapa TM 

dihilangkan padahal hasil TM memiliki kontribusi nilai terhadap hasil UAS. 

Mereka khawatir, bila TM dihilangkan maka nilai UAS-nya menjadi turun 

sehingga mereka yang seharusnya lulus malah menjadi tidak lulus. Banyak yang 

menyesalkan bahwa TM  diganti oleh LM yang tidak memberikan kontribusi nilai 

terhadap nilai UAS. Kekhawatiran tersebut dapat dimengerti sebab bagi seorang 

mahasiswa lulus ujian artinya ‘nyawa terselamatkan’ dan bila tidak lulus ujian 

berarti pemborosan biaya, waktu, serta dapat menimbulkan tekanan psikologis.  
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Terkait dengan masalah kelulusan, sebagian besar mahasiswa juga 

mengomentari pro dan kontra tentang akreditasi UT sebanyak 19 (3,63%). 

Persepsi mereka mengenai akreditasi UT relatif sama yaitu membicarakan 

mengenai status dan kualitas UT, kualitas lulusannya, dan juga penerimaan 

lulusan UT di tempat kerja. Kekhawatiran mahasiswa tentang akreditasi UT,  

berkaitan dengan status ijazah yang akan mereka peroleh setelah lulus dari UT. 

Banyak sekali mahasiswa yang memberikan tanggapan bahwa ijazah UT tidak 

dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, sehingga UT hanya pantas bagi 

kalangan pekerja yang  hanya menginginkan ijazah saja untuk meningkatkan karir 

ataupun kenaikan pangkat dan gaji di perusahaan tempat mereka bekerja.  

 Sebagai perguruan tinggi negeri, UT telah diakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tetapi sebagai perguruan tinggi 

yang menerapkan sistem belajar jarak jauh (SBJJ) maka barangkali belum ada 

instrumen yang ’pas’ untuk mengakreditasi UT oleh karenanya UT sebagai PTJJ 

kelihatannya ’belum tersentuh’ oleh akreditasi BAN-PTJJ (dan bukan sekedar 

akreditasi BAN-PT). Barangkali pemerintah perlu memikirkan instrumen 

akreditasi yang sesuai dengan karakteristik UT untuk efetivitas dan efisiensi UT 

sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Namun, 

meskipun belum ada akreditasi BAN PT, tetapi UT telah memperoleh akreditasi 

internasional dari International Council for Open and Distance Education (ICDE) 

yaitu berupa ICDE  Certificate of  Quality  and  International Accreditatio, pada 

tahun 2006 UT mendapatkan penghargaan ISO 9001:20001) untuk Layanan Bahan 

Ajar, dan pada tahun 2007 ada 6 (enam) UPBJJ-UT yang berhasil memperoleh 

akreditasi ISO 9001: 2000 untuk manajemen pembelajaran jarak jauh. 

Perbincangan mahasiswa di atas setidaknya memberikan informasi bahwa 

akreditasi UT dimata mahasiswa sendiri masih sangat rendah. Untuk itu, perlu 

juga dilakukan kajian tentang image (citra, gambaran, persepsi) dan juga 

                                                 
1) Sertifikasi ISO 9001:2000 adalah sertifikasi untuk manajemen internal ketika tulisan ini dibuat UT telah 

memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Bahan Ajar dan Bahan Ujian serta ISO 9001:2000 untuk UPBJJ. 
Unit yang memperoleh ISO 9001:2000 Bahan Ajar dan Bahan Ujian adalah FEKON, FKIP, FISIP, FMIPA, 
PUSLABA, PPBAC, PPBANC, dan PUSJIAN. Sedangkan untuk ISO UPBJJ yang memperolehnya adalah UPBJJ-UT 
Palembang, UPBJJ-UT Bogor, UPBJJ-UT Bandung, UPBJJ UT Purwokerto, UPBJJ-UT Yogyakarta, dan UPBJJ-UT 
Surabaya.  
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mengenai awareness (sejauh mana pengetahuan) masyarakat terhadap UT, 

terutama mengetahui kebaradaan UT setelah memperoleh penghargaan dari ICDE, 

ISA dan perolehan ISO 9001:2000. Harus ada kajian mengenai image dan 

awareness masyarakat mengenai kiprah dan peran UT sampai sekarang ini. Sebab 

dengan penghargaan tersebut, seharusnya dapat ‘membuka mata’ masyarakat 

awam serta dapat mendongkrak ‘nilai jual’ UT di masyarakat, karena kualitas UT 

saat ini sudah diakui secara internasional dan Menteri Pendidikan Nasional telah 

mengkategorikan UT sebagai universitas bertaraf internasional dan memberikan 

penghargaan Anugerah Anindyaguna (Jawa Pos, 2008). 

Kedua, topik yang berkategori akademik. Perbincangan mahasiswa yang 

berkategori akademik, mencakup masalah toturial, modul/bahan ajar, substansi 

modul, TAP/UKT, cara belajar, dan kurikulum. Diantara masalah tersebut, tutorial 

adalah masalah yang paling intens diperbincangkan oleh mahasiswa, baik tutorial 

online maupun tutorial tatap muka, yaitu sebanyak 132 (34.37%). Masalah-

masalah yang terkait dengan  hal ini diantaranya mencakup aksesibilitas ke dalam 

situs UT, khususnya akses ke materi tutorial, mahasiswa merasa kecewa dengan 

penyelenggaraan tutor di FISIP karena kurangnya tanggapan dari para tutor dalam 

kegiatan tutorial. Apa yang dipermasalahkan mahasiswa memang dapat 

dimengerti, karena dengan layanan tutorial tersebut para mahasiswa berharap 

dapat memahami materi modul/bahan ajar sehingga mereka benar-benar siap 

dalam menghadapi ujian dan akan memperoleh sumbangan nilai sebanyak 35% 

untuk TTM dan 15% dari tutorial online yang diakumulasikan dengan hasil UAS.  

Dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ), tutorial adalah sebuah 

layanan bantuan belajar yang berperan dalam mendiskusikan masalah-masalah 

yang menyangkut materi perkuliahan yang tidak dapat dimengerti atau tidak dapat 

dipecahkan pada saat belajar secara berkelompok. Oleh karenanya, tutorial 

dianggap sebagai sarana yang sangat membantu mahasiswa dalam memahami 

materi modul. Bila mencermati perbincangan mereka, maka akan terasa begitu 

kental kebutuhan mahasiswa untuk dapat mengikuti tutorial dan 

menyelenggarakan tutorial secara berkelompok atas inisiatif mereka dengan 

mengundang tutor secara tatap muka. Selain itu, mengenai tutorial online, 
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mahasiswa juga mengharapkan agar mereka dapat lebih mudah mengakses materi 

yang diinginkan, mendapatkan feedback dari dosen mereka, dan dapat melakukan 

diskusi perkuliahan dengan lancar. 

Disamping itu, sebagian mahasiswa ada juga yang memperbincangkan 

masalah modul/bahan ajar, yaitu sebanyak 79 (20,57%). Ada beberapa hal yang 

sangat mendasar yang harus menjadi perhatian terkait dengan modul atau bahan 

ajar ini. Pertama, ketersediaan modul untuk mata kuliah tertentu di UPBJJ. Ada 

modul yang tidak tersedia sehingga mahasiswa kesulitan mendapatkannya, 

padahal ujian tetap saja berjalan sesuai dengan jadwal, artinya meskipun 

mahasiswa tidak mendapatkan modul dan tidak dapat belajar tetap saja mereka 

harus menempuh ujian tanpa melihat apakah mereka memiliki bahan ajar yang 

dapat dipelajari atau tidak memilikinya. Apabila modul tidak tersedianya di 

UPBJJ yang sangat jauh dari UT pusat, seperti di Manado barangkali masih 

dianggap masuk akal, meskipun sebenarnya hal ini tidak harus dan tidak boleh 

terjadi –sebab UT telah mendapatkan ISO Puslaba, karena itu pelayanan bahan 

ajar ini, tidak ada alasan untuk terlambat dalam pengiriman bahan ajar.  

Kedua, adanya ’kreativitas’ mahasiswa dalam memperoleh modul yang 

mereka butuhkan. Ini terkait erat dengan adanya Forum Komunitas FISIP-UT di 

mana melalui forum ini mereka dapat sharing, saling berbagi pengalaman, saling 

tukar informasi dan dapat bertukar modul dengan mahasiswa lainnya atau dapat 

menjual modul yang telah dipakainya (modul bekas pakai) kepada mahasiswa lain 

yang membutuhkannya. Di satu sisi, ini sangat membantu mahasiswa yang tidak 

memiliki dana besar dalam mendapatkan modul-modul yang dibutuhkan. Tetapi, 

di sisi lain, sebenarnya ini ’tidak begitu menguntungkan’ secara finansial bagi UT 

yang seharusnya memperoleh uang penjualan modul dari mahasiswanya. 

Meskipun hal ini memang sesuai dengan kebijakan UT yang tidak mewajibkan 

mahasiswanya untuk membeli modul, namun bagaimanapun juga dari segi 

finansial mengurangi pemasukan (income) UT. Tetapi di atas semua itu, hal ini 

membuktikan bahwa betapa efektifnya sarana komunikasi melalui internet ini bagi 

mahasiswa UT. 
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Terkait dengan modul/bahan ajar ini, ada beberapa wacana yang mencuat 

di dalam perbincangan mahasiswa, salah satu diantaranya adalah usulan agar  UT 

menyediakan mata kuliah yang bahan ajarnya dapat di download melalui internet. 

Ini sebenarnya suatu pemikiran yang visioner meskipun untuk sampai pada 

realisasinya banyak hal dan kebijakan yang harus dipertimbangkan. Selama 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan, UT belum melakukan fasilitas downloading 

bahan ajar melalui internet, meskipun sudah memberikan web-supplement 

sebagian mata kuliah yang ditawarkan melalui internet. Namun, sejak tahun 2008 

UT telah memberikan fasilitas downloading modul kepada mahasiswa.  

Selain itu, ada juga juga diskusi mengenai substansi materi bahan ajar 

antara dosen dan mahasiswanya. Hal ini membuktikan bahwa diskusi mengenai 

materi kuliah ternyata tidak saja dapat dilakukan melalui tutorial online (tuton) 

yang selama ini berjalan, tapi dapat juga dilakukan melalui sarana lain seperti 

melalui forum ini. Barangkali melalui forum komunitas ini, diskusi antara dosen 

dengan mahasiswa atau antaramahasiswa dapat berlangsung secara lebih bebas 

dan lebih intens lagi. Apabila diskusi melalui tuton itu dibatasi oleh waktu, maka 

dengan forum ini diskusi dapat dilakukan dengan lebih leluasa dan ’tidak terikat’ 

dengan waktu. Kapan saja mahasiswa menginginkan, kapan saja dosennya 

berkenan, maka diskusi dapat berlangsung. Diskusi mengenai materi/substansi 

bahan ajar ini dapat lebih ditingkatkan intensitasnya dan kualitasnya apabila 

antara dosen dan mahasiswa sama-sama memegang komitmen yang sama.  

Bagi sebagian mahasiswa belajar mandiri yang diterapkan oleh UT belum 

banyak dikenal, sehingga bahasan tentang ini pun tidak luput dari perbincangan 

mahasiswa di dalam forum, yaitu sebanyak 57 (14,84%). Sistem belajar jarak 

jauh dengan konsep belajar mandiri yang diterapkan UT dapat dikatakan sebagai 

sesuatu yang relatif baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mahasiswa UT, 

banyak yang belum mengenal, bahkan belum pernah mendengar konsep belajar 

mandiri. Beberapa mahasiswa yang sempat mengirimkan pendapatnya mengenai 

konsep belajar mandiri, seringkali memberikan pernyataan yang menunjukkan 

bahwa belajar mandiri identik dengan belajar sendiri, tanpa dosen, tanpa 

mahasiswa lain (tidak bersama-sama dengan mahasiswa lain di dalam ruang 
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kuliah). Padahal konsep belajar mandiri ini tidak demikian, karena pada 

prinsipnya belajar mandiri terikat dengan schedule, dengan pengaturan waktu 

yang harus dipatuhi dalam upaya menguasai materi kuliah pada taraf tertentu 

(mastery learning). Oleh karenanya, sosialisasi mengenai konsep belajar mandiri 

ini memang harus dilakukan oleh UT secara sinambung, sehingga konsep belajar 

mandiri dapat dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa UT  pada umumnya.  

Bila dicermati masalah cara belajar yang diperbincangkan mahasiswa, 

pada umumnya bertanya mengenai cara bagaimana belajar yang baik, belajar 

yang sesuai, cara belajar yang efektif dan efisien sebagai mahasiswa UT dalam 

memahamai modul/bahan ajar. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UT selalu 

terbuka dan berupaya menemukan konsep dan cara-cara belajar yang efektif dan 

sesuai bagi mereka. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa mereka ingin 

selalu berhasil dengan baik dalam proses belajar mereka. Ada beberapa 

mahasiswa menyarankan kepada mahasiswa lainnya untuk selalu berdiskusi 

melalui internet dengan alasan bahwa selain relatif lebih murah bila harus 

bertemu di suatu tempat dengan mengundang dosen atau tutor, maka internet 

dianggap sebagai media yang efektif, karena mahasiswa dapat menghemat 

waktu, tenaga, dan uang dibanding dengan melaksanakan tutorial tatap muka. 

Ketiga, topik perbincangan yang berkategori lain-lain. Topik diskusi ini 

meliputi akreditasi UT, kegiatan kemahasiswaan, interaksi personal, pembentukan 

social formation, serta diskusi lainnya (seperti mengenai masalah gender, masalah 

agama, masalah politik, globalisasi, budaya, lingkungan, moral, dan remaja). 

Diantara bahasan diskusi tersebut, ternyata perbincangan mahasiswa yang paling 

intens adalah mengenai interaksi personal yaitu sebanyak 311 topik (59.46%). 

Topik  yang mereka perbincangkan sangat beragam, mulai dari mencari teman 

yang satu program studi, mencari teman sesama mahasiswa yang tinggal di satu 

kota, mencari teman satu fakultas yang ada di satu kota, mengajak study tour, 

pertemuan rutin satu program studi sharing pengalaman belajar. Selain itu, 

mengajak untuk melakukan study tour, pertemuan sesama mahasiswa satu 

program studi, mengembangkan atau meningkatkan kefasihan dalam English 

converstion, menawarkan pekerjaan, meminta informasi dan mencari teman 
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sesama mahasiswa UT yang berasal dari satu kota, atau mencari teman mahasiswa 

UT yang berdomisili di Singapore dan di Malaysia. Ada juga upaya realisasi 

untuk melakukan pertemuan tatap muka antarmahasiswa UT. Ini terjadi karena 

barangkali forum komunitas ini relatif baru di dalam situs UT,  yaitu di launching 

pada akhir tahun 2005, sehingga mengundang minat dan keingintahuan 

mahasiswa ‘bagaimana rasanya bersosialisasi secara virtual’.  

Kelihatannya, perbincangan dengan topik interaksi personal ini, 

mahasiswa begitu enjoy dan bebas mengutarakan keinginannya, sehingga forum 

ini seolah-olah menjadi pengganti ajang pertemuan tatap muka antarmahasiswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PJJ sebenarnya sangat membutuhkan 

media untuk berkomunikasi dan seperti ‘gayung bersambut’ UT telah 

menyediakan forum komunikasi bagi mereka untuk dapat berdiskusi di dunia 

maya. Dengan demikian, forum komunitas UT Online memiliki peran penting 

dalam mengatasi kekurangan institusi penyelenggara PJJ dalam mengatasi 

keterbatasan mahasiswa untuk berinteraksi dengan tutor maupun antarmahasiswa. 

Selain itu, berbincang di dunia maya juga sangat mengasyikkan dan sekaligus 

juga bermanfaat sebagai sarana untuk ‘curhat’ sesama mahasiswa.  

Mahasiswa kelihatanya sangat bersemangat bila membicarakan mengenai 

kegiatan kemahasiswaan. Ada sebanyak 22 (4,21%) e-mail yang membicarakan 

masalah ini. Bila dicermati isi perbincangan mereka ternyata nuansa ‘kegiatan 

mahasiswa UT’ sifatnya universal seperti layaknya kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Umumnya kegiatan tersebut menyangkut 

diskusi, olah raga, dan kesenian (disporseni), seminar ilmiah, musyawarah 

wilayah, kegiatan organisasi (HMI, GMNI, dsb), termasuk undangan untuk 

menghadiri diskusi interaktif, dan diskusi panel. Bahkan, ada usulan mahasiswa 

yang berkeinginan membentuk organisasi mahasiswa UT dalam bentuk 

pemerintahan mahasiswa (PEMA) sama dengan organisasi kemahasiswaan di 

universitas tatap muka. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

mahasiswa UT ‘tidak memiliki kampus’ tempat mereka melakukan sosialisasi dan 

berinteraksi secara langsung, namun kebutuhan akan sosialisasi dan interaksi 

masih begitu kuat. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa UT, 
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sebagian besar sudah bekerja namun mereka tidak mau ketinggalan dengan 

mahasiswa perguruan tinggi lain dalam hal kegiatan kemahasiswaan sebagaimana 

yang dilakukan oleh para mahasiswa pada umumnya. Ada juga mahasiswa yang 

mempertanyakan dan menyampaikan kekecewaannya kenapa Disporseni (Diskusi 

Ilmiah Pekan Olah Raga) UT ditiadakan, padahal menurut mereka kegiatan 

kemahasiswaan seperti ini memberi peluang bagi mereka untuk bersosialisasi dan 

berkumpul dengan sesama mahasiswa UT dari berbagai UPBJJ yang ada. 

Topik perbincangan mahasiswa yang intensitasnya juga tinggi adalah 

mengenai pembentukan social formation, yaitu 171 (32,70%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa UT juga memiliki keinginan untuk membentuk 

suatu kelompok mahasiswa yang berfungsi sebagai ajang aktualisasi diri. Ada  

beberapa social formation yang telah terbentuk, misalnya mengajak mahasiswa 

satu program studi untuk membuat forum komunitas tersendiri, perkumpulan 

mahasiswa satu program studi, paguyuban satu jurusan, membuat milis khusus 

mahasiswa jurusan komunikasi, membuat blogspot mahasiswa FISIP, mendirikan 

English Conversation Club khusus untuk mahasiswa penerjemahan. Mahasiswa 

menganggap bahwa pembentukan perkumpulan baik yang bersifat umum (FISIP) 

ataupun khusus (Jurusan atau program tudi) dirasa penting, karena dengan begitu 

kreativitas mereka akan dapat tersalurkan. 

Ada perbincangan menarik yang juga menjadi perhatian. Perbincangan ini 

sungguh menggambarkan bahwa mahasiswa UT ternyata tidak ‘ketinggalan 

kapal’, artinya mereka selalu mengikuti perkembangan sosial, politik, ekonomi, 

kebudayaan, serta berbagai isu yang sedang berkembang, misalnya masalah 

gender, globalisasi, kerawanan sosial, bencana, dan korupsi. Hal ini sangat  

membangggakan, bahwa dengan tingkat intensitas sosialisasi dan interaksi yang 

rendah, mahasiswa UT masih berupaya mengikuti perkembangan dunia dan 

sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Dan memang, sebagai seorang mahasiswa 

yang dituntut untuk memiliki pandangan yang luas dan pemikiran yang maju, 

maka mahasiswa UT juga telah menunjukkan eksistensinya.  
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Pola Interaksi Mahasiswa UT dalam Forum Komunitas 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal, bahwa interaksi 

sosial dapat terjadi manakala dua individu atau dua kelompok terjadi kontak sosial 

dan ada komunikasi, meskipun kontak sosial itu tidak dilakukan secara tatap 

muka. Oleh karena itu, diskusi yang terjalin antarmahasiswa di dalam forum 

komunitas FISIP UT telah memenuhi persyaratan tersebut. Proses berlangsunya 

interaksi antarmahasiswa ternyata tidak jauh berbeda dengan proses interaksi 

dalam kehidupan sosial yang nyata. Interaksi antarmahasiswa diawali dengan 

pemberian stimulus (informasi) oleh salah seorang mahasiswa dan kemudian 

berlanjut dengan adanya respons (tanggapan) dari mahasiswa lain. Bila terjadi 

kecocokan, interaksi akan terus berlanjut dan menghasilkan diskusi interaktif yang 

mendalam. Sebaliknya, bila kecocokan tidak muncul interaksi akan berkahir, yang 

ditandai dengan tidak adanya perbincangan sesuai topik yang sedang dibahas. 

Dengan merujuk kepada pendapat  Soekanto (2002), maka keseluruhan 

topik perbincangan yang menjadi bahan kajian ini, setidaknya dapat dibedakan 

dua pola interaksi sosial mahasiswa UT yang terjadi dalam forum komunitas ini. 

Pertama, pola interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu perbincangan yang terjadi 

antara mahasiswa UT yang mengarah pada mulculnya kerjasama di antara 

mereka. Kerjasama ini menghasilkan proses lanjutan seperti pertukaran informasi, 

tukar menukar modul yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka 

satu dengan lainnya. Jika proses ini dilihat dari kacamata teori fiducary maka 

interaksi tersebut dapat menciptakan kedekatan jarak yang akan membuahkan 

hubungan sosial diantara mahasiswa. Dengan demikian, terciptalah sikap saling 

terbuka, saling memahami, serta saling menghayati antara satu dengan yang lain. 

Adanya saling pemahaman ini karena munculnya empaty diantara mahasiswa 

yang melakukan interaksi. Empaty sendiri merupakan suatu tataran tingkat tinggi 

dari proses awal munculnya interaksi sosial (Parsons, 1978). 

Beberapa fakta dari proses interaksi sosial antara mahasiswa UT yang 

dikategorikan sebagai pola interaksi bersifat asosiatif yang terjadi dalam forum 

komunikasi FISIP UT dapat dilihat di bawah ini. 
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           ada info kerja gak??? 
dari JEFRI R - Sabtu, 5 Mei 2007, 21:11 
hi.. gw mahasiswa jur Ilmu Komunikasi.... tp gw sekarang lg nganggur 
neh, soale baru berhenti kerja bulan maret. kalo ada yang punya info 
kerjaan atau lowongan kerja, please kasi tau gw ya... gw hargain semua 
info yg dikirim... tengkyu sebelumnya  

 

 
Re: ada info kerja gak??? 
dari AMIRUDIN - Senin, 7 Mei 2007, 11:06 
Ya, nih, kata orang alumni UT susah nyari gawe, jangan-jangan emang 
bener! makanya bantuin dong kita kita yang masih pada nganggur, 
minimal infonya! 
 
Re: ada info kerja gak??? 
dari Melany - Senin, 7 Mei 2007, 14:06 
Masuk aja www.jobindo.com di situ banyak lowongan kerja. Kalo Anda 
punya email, masuk jadi anggota bisa dikirimin tiap harinya info 
lowongan kerja (sehari bisa lebih dari 5).  

 

Berdasarkan percakapan antara 3 (tiga) orang mahasiswa di atas, maka 

dengan menerapkan teori fiducary sebagaimana yang dijelaskan Parsons (1978) 

proses interaksi antara mahasiswa ini, dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Mahasiswa A berinteraksi dengan mahasiswa B, kemudian akan 

membentuk bangun medan fiducary mahasiswa C. Semakin intens percakapan 

antara A dan B akan semakin melebar medan fiducary. Walaupun tidak mungkin 

secara signifikan penuh membentuk medan tersebut. Pada medan fiducary itu 

dinamika interaksi sosial akan berlangsung. Wujud nyatanya secara sosiologis 

dapat berawal dari simpati sugesti, identifikasi dan imitasi (Parsons, 1978).  Pada 

kasus  perbincangan di atas, terlihat ada rasa empati (emphaty) dari mahasiswa C  
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terhadap permasalahan mahasiswa A dan B. Hal ini kemungkinan disebakan  oleh 

adanya rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan, sikap saling terbuka dan 

menerima dari masing-masing pihak, serta saling memahami keadaan orang lain. 

Artinya, mahasiswa C telah memiliki perasaan sebagai bagian dari keluarga besar 

UT, sehingga kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa A dan B pantas dibantu 

dengan memberikan solusi, meskipun sebenarnya solusi tersebut belum tentu 

dapat membantu. Perbincangan lain yang sejenis dipaparkan di bawah ini. 

 
Tanya Yudisium  
dari nur - Selasa, 13 Pebruari 2007, 12:53 

Saya dr jur.Adm.Neg dan udah menyelesaikan semua prog.studi yg 
di tawarkan dan udah memenuhi syarat kelulusan.Apakah itu 
berarti saya berhak ikut yudisium dan Bagaimana cara mengetahui 
kita udah di yudisium atau belum melalui ut online ini?  Tanggapan

 

            Re: Tanya Yudisium  
dari SUKIRNO - Selasa, 13 Pebruari 2007, 14:09 
mba nur, kita sama nih... kalo semua persyaratan sudah 
dipenuhi, secara otomatis akan di yudisium, kecuali ada 
permintaan dari mahasiswa unt ditunda, maka akan ditunda, 
namun demikian kita diminta pihak UT untk 
mengecek/menanyakan apakah yang bersangkutan sudah di 
yudisium, tadi saya udah mengecek tapi komputer lagi error. 
begitu mba nur informasi masi yang aku dapet, mudah-mudahan 
nanti tanggak 10 april kita ketemu di Pondok Cabe. mba nur dari 
UPBJJ mana? kalo aku dari UPBJJ Jakarta, jurusan ilmu 
pemerintahan-FISIP  Tanggapan

 

Dari perbincangan di atas juga kita dapat melihat betapa respon yang 

diberikan oleh pihak yang menanggapi mencerminkan suatu ‘perasaan’ yang 

memihak dengan arah kepentingan yang sama. Pola interaksi asosiatif juga 

dicerminkan oleh adanya kepentingan yang sama yang ingin dicapai oleh 

mahasiswa. Kepentingan yang dimaksud berhubungan dengan kebutuhan mereka 

dalam memperoleh bahan ajar (modul), karena modul menjadi kebutuhan 

mendasar bagi mahasiswa UT untuk mempelajarai materi kuliah atau ilmu  

pengetahuan. Perbincangan yang menunjukkan pola asosiatif yang mengarah 

kepada tercapainya kepentingan bersama dapat dilihat di bawah ini. 
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Modul D III Penerjemahan 

dari I MADE - Kamis, 1 Juni 2006, 21:23 

Saya memiliki koleksi lengkap modul / buku D III Bahasa Inggris 
Penerjemahan yang saya simpan di perpustakaan pribadi saya. 
Mengingat banyaknya teman-teman yang kesulitan mendapatkan 
modul tertentu, maka saya bisa membantu dengan mengirimkan 
copy modulnya. Ini berlaku bagi modul tertentu yang betul-betul 
tidak bisa diperoleh di UPBJJ masing-masing. Semoga ini dapat 
membantu teman-teman  dalam menyelesaikan studinya di UT. 
Selamat Belajar dan mengembangkan diri. suamba76@yahoo.com    

 

 
             Re: Modul D III Penerjemahan 

dari ANITA - Senin, 5 Juni 2006, 23:13 
 bu,modul yg sdh ada untuk mata kuliah apa saja? tlg kasih info 
lengkapnya,trus kira-kira brp ongkos ganti tiap modulnya? trims 
buat infonya, tolong kirimkan infonya ke v_iskandar@yahoo.com   
Tampilkan induknya | Tanggapan

 

Re: Modul D III Penerjemahan 

dari I MADE - Selasa, 6 Juni 2006, 16:53 

Sdr Anita Yth, Biayanya tidak mahal. Cuma uang ganti photocopy dan 
ongkos kirim (bisa ditanyakan di kantor pos). Seperti yang saya bilang, 
saya punya modul lengkap, namun saya cuma membantu untuk modul-
modul yang betul betul tidak dapat di beli di UPBJJ. mempunyai modul 
yang asli jauh lebih bagus dan bisa diwariskan kepada orang lain, sebab 
mutu modul UT sangat bagus. Semoga maklum   Tanggapan
 

Disamping itu, ada perbincangan yang menunjukkan betapa suatu kejadian 

yang luar biasa dapat mempersatukan perasaan banyak orang dan menggerakkan 

semua orang untuk berbuat sesuatu. Kejadian itu adalah berupa gempa yang 

menimpa Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kejadian itu pula yang memicu 

mahasiswa secara bersama-sama ikut merasakan duka dan lalu sama-sama berbuat 

sesuatu untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terkena musibah. 

Apalagi mereka telah mengetahui bahwa sebagian mahasiswa UT ada yang 

bertempat tinggal di sekitar lokasi gempa. Hal ini, menunjukkan adanya suatu  

perasaan empati yang muncul dari mereka dan langsung mempersatukan semua 

mahasiswa UT yang ada diseluruh pelosok tanah air untuk bersama-sama 

menggalang kekuatan moral dan menggalang dana. 
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duka yogyakarta dan jawa tengah 
dari IR GUNAWAN PURNOMO - Minggu, 28 Mei 2006, 00:09 
Berbagai cobaan tak kunjung usai mendera bangsa kita, setahun 
yang lalu gempa telah memporak-porandakan propinsi Aceh,dan 
Pulau Nias...kini cobaan itu datang kembali menerpa bangsa kita, 
propinsi DIY yogyakarta dan Jawa Tengah.. terkena musibah 
gempa pada tadi pagi..5.9 skala ritcher,ini adalah sebuah gejala 
alam yang manusia tidak dapat menghindar dari nya.  Kepada 
teman2 UT mari kita sampaikan duka-cita yang mendalam  atas 
kejadian bencana ini,mungkin rekan2 kita yang berasal dari 
yogyakarta dan jawa tengah mengalami hal ini. 
Wassalam,  Tanggapan

 

            Re: duka yogyakarta dan jawa tengah 
dari UNDANG - Kamis, 8 Juni 2006, 22:39 
INNALILLAH WAINNA ILAIHI ROJIUN....
1. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga 
kakak sekaligus sahabat saya mba ENDANG RUSMIYATI di 
trimurti, srandakan Bantul Yogyakarta. Semoga yang 
ditinggalkan mendapat rahmat dan diberi ketabahan hati. Semoga 
mereka diterima di sisiNYa...Untuk pengantin kecilku, 
SUCIYANIsemoga tabah menjalani hidup. 
2. Keluarga mbok SUMIRAH di Prambanan, Ibu KOST yang 
tercinta yang sudah saya anggap ibu sendiri selama saya menimba 
ilmu di JOgjakarta, semoga mendapat rahmat di sisiNYa...amin 
3. Keluarga teman, sahabat, se club BAND TADIKA 
BULAK_SUMUR "98" semoga tabah .... 
4. Mas  HURIP sekeluarga di KLATEN, semoga tabah. 
5. UNTUK SEMUA warga YOGYA DAN JATENG 
UMUMNYA, yang meninggal maupun yang masih 
hidup.....semoga senantiasa mendapat ridlo TUHAN Yang 
maha Kuasa. Amien...

 

Re: duka yogyakarta dan jawa tengah 
dari S.TARUMUN - Jumat, 9 Juni 2006, 09:53 
Kepada Penduduk Jateng, yg terkena musibah, Kami dari 
Mahasiswa UT Sydney, Alumni UT Sydney Wilayah Australia  
Kami tutrut berduka-cita yang sedalam  dalam nya atas kejadian 
bencana ini, mungkin rekan2 kita yang berasal dari yogyakarta dan 
jawa tengah mengalami hal ini.  Kami ikut terjun dengan konsulate 
RI , Cummunity Indonesia di Australia mengadakan acara  untuk 
memungut donasi "Bencana Jateng " dari penduduk Australia 
Wassalam, Tampilkan induknya | Tanggapan
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Kedua, pola interaksi yang bersifat disosiatif terjadi ketika beberapa 

anggota forum komunitas terlibat dalam proses persaingan atau bahkan konflik. 

Hal ini dapat muncul ketika seorang mahasiswa ingin berusaha mempertahankan 

pendapatnya melalui pengiriman tanggapan dengan cara menarik perhatian 

seluruh anggota forum atau dengan mempertajam prasangka, tetapi tanpa 

menggunakan ancaman atau kekerasan. Dari keseluruhan e-mail yang menjadi 

bahan kajian, memperlihatkan bahwa perbincangan mahasiswa yang mengarah 

kepada interaksi yang bersifat disosiatif hanya sedikit. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada dasarnya mahasiswa pengguna forum komunitas FISIP UT tidak 

mengehendaki adanya konflik dan mereka benar-benar memanfaatkan forum ini 

untuk kepentingan kemajuan akademiknya. Salah satu contoh perbincangan yang 

mengarah kepada pola interaksi yang bersifat disosiatif dapat dilihat dari hasil 

diskusi mahasiswa yang membicarakan tentang pengakuan masyarakat atas 

eksistensi UT, sebagaimana dalam kutipan berikut : 

 

Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari KUNTORO TEGUH P U - Minggu, 10 Desember 2006, 05:03 
Sampai dengan saat ini, saya masih menyimpan satu pertanyaan, "apakah ut 
itu tidak diakui dilingkungan pekerjaan??". Saya banyak mendapat omongan, 
bahwa kuliah di UT itu sia-sia, karena banyak Perusahaan yang tidak mau 
menerima karyawan yang dari lulusan UT, apakah itu betul??? 
 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari UNDANG - Kamis, 14 Desember 2006, 11:40 
UT DIAKUI MAS....sebelum orang lain, diri kita dulu. Kenapa kita masuk 
UT? 

 

Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari Joey Slamet Riyadi - Kamis, 14 Desember 2006, 12:07  

  

Masalah diakui atau tidak diakui oleh suatu perusahaan itu hal yang wajar, 
kadang ada perusahaan tertentu yang membuka kesempatan kerja hanya dari 
lulusan tertentu. Misal harus S1 lulusan Tri Sakti, itu kan berarti perusahaan 
tersebut tidak mengakui lulusan perguruan tinggi yang lain. 
 
Belajar dimana pun tidak ada yang sia-sia, semuanya ada hikmah dan 
manfaatnya. Sia-sia itu tergantung pada diri kita masing-masing untuk 
menyikapinya. Kalo masih penasaran sebaiknya kamu buktikan setelah lulus 
dari UT. Apakah kamu termasuk orang yang sia-sia apa bukan..?  
Tampilkan induknya | Tanggapan
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Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari M RUSLI - Kamis, 14 Desember 2006, 01:36  

Assalamu'alaikum wr wb.  Pada beberapa waktu yang lalu, pada acara padamu negeri di 
metro tv. Dinyatakn bahwa UT mendapatkan akreditasi Internasional. Dan klu tdk 
salh,Akreditasi Internasional tsb didapatkan oleh UGM,Undip,ITB dan UT.Jadi kita ga 
perlu malu,justru harus bangga. Klu pengakuan dilingkungan pekerjaan,untuk lingkungan 
pegawai negeri,mgkn tak pelu dipertanyakan lagi,krn byk mhs ut berasal dr pegawai 
negeri dan hal itu bisa dijadikan untuk kenaikan tingakt mereka. Mgkn yg jadi 
permasalahannya adalh dr mahasiswanya sendiri (termasuk saya pribadi) yg malu 
mengatakn bahwa dirinya adalah mahasiwa UT. Bisa dibilang lulusan2 UT banyak yg 
berhasil dan banyak pula menjadi org2 terkenal. Mgkn itulah bedanya UT dg kampus 
lain. Alumni2 dr perguruan tinggi lain,kecenderungannya mengambil para pekerja yg 
berasal perguruan tinggi yg sama. Tp menurt saya, hal itu tak terjadi UT,klupun ada 
persentasenya sangat kecil. Tak lebih dan tak kurang saya mohon maaf,dan apabla ada 
slh2 kata,saya minta maaf yg sebesar2nya.Terima kasih Wassalam  Tanggapan
 

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari Dika - Jumat, 15 Desember 2006, 10:13 

Tentu saja. Tidak hanya secara lokal namun juga telah mendapat penghargaan dan 
akreditasi secara international. UT punya dasar hukum yang jelas, dan kalo bicara 
masalah kualitas evaluasi dan penilaian Ut sudah tidak usah diragukan, mana ada 
Universitas yang mahasiswanya mengulang sampai 5 -6 kali jiuka memang belum 
mampu lulus (ini sangat membanggakan, jadi tidak gampangan lulus di UT). Sekarang 
jika kita bangga kuliah dan lulus di UT, mari membuktikan kualitas lulusan Ut dengan 
belajar dan bekerja dengan baik. Sebab baik buruknya suatu Universitas bisa dilihat dari 
kualitas lulusannya. Buktikan bahwa UT juga yang terbaik. 
 

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari RAYANAWATI - Senin, 18 Desember 2006, 10:00 

Menurutku ga gitu penting yah, mau diakui atau tidak diakui! Toh kebanyakan 
mahasiswa UT juga kaum pekerja. Pada prinsipnya tujuan sekolah itu kan untuk 
menambah ilmu, mengembangkan wawasan n membuka cakrawala berpikir kita. 
Kalau hanya untuk mencari pekerjaan orang ga harus sekolah tinggi2 kok. Cicak 
di dinding juga bisa hidup kok. Ga percaya???????   Tampilkan induknya | 
Tanggapan
 

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari UNDANG - Selasa, 19 Desember 2006, 11:14 

ha ha ha..... betul banget tuh Pendapatnya RAYANAWATI. Salam kenal aja 
deh. UT itu gudangnya orang brilliant. Orang-orang brilliant sempat sempatnya 
mendirikan UT. Menggali potensi diri! Orang sibuk masih sempat kuliah, ya 
mahasiswa UT! Mau ngukur skill orang UT, bukan dari IPK doang. Opininya juga 
bo!  bukti lainnya ?? Cari sendiri deh di lapangan.....Teori dan pengalaman nyata, 
ya UT. UT paling universal untuk belajar hal apapun. Yang paling menghargai 
waktu? ya mahasiswa UT( kalau ia ngerti lho..) Tampilkan induknya | Tanggapan
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Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari IRA PURNAMASARI - Rabu, 20 Desember 2006, 06:00  

  n kalau gitu aku juga optimis bakalan bisa lulus di ut pokoknya aku harus lulus da
buktiin sama seluruh dunia kalau mahasiswa ut itu berkualitas yes.... 

 

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari JEFRI R - Rabu, 20 Desember 2006, 09:44 

  tanggapan lo ga mutu''''''' 
Tampilkan induknya | Tanggapan

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari Herman - Rabu, 20 Desember 2006, 10:43 
Bentar...bentar..sebentar `dik adik,`UT` itu udah jelas diakuin, terutama 
ditanah Indo,jadi bukan cuma di`redoin`.Klo kita hargai waktu,hikmahnya ada 
klo kebetulan kita kuliah di`UT`, gak percaya?? banyak bukti kok, sebaiknya 
sih jangan dijadiin polemik hal kecil gitu,nanti deh `tak usulin ke`UT` supaya 
bikin konseling soal hunting kerjaan. 

  

 

  

Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari IWAN - Minggu, 7 Januari 2007, 04:24 
Apa yang ditanyakan Pak Kuntoro saya fikir adalah wajar, dan bukan hanya beliau 
saja yang mendengar masalah tersebut. Saya sendiripun mendengar langsung dari 
orang-orang bahwa lulusan UT tidak diakui dilingkungan pekerjaan. 

Jadi menurut saya, untuk saat ini dunia kerja memang belum terlalu terbuka 
untuk lulusan UT tapi bukan berarti tidak ada peluang. Kesempatan selalu ada 
tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Adapun kuliah di UT atau 
dimanapun tidak ada kamus sia-sia (spt dikatakan teman2 diatas) kecuali 
memang kuliah di UT atau di univ manapun niatnya main2 saja (tidak serius). 

 
Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari Administratur - Senin, 8 Januari 2007, 10:35 
mas2, mbak2, bapak2, ibu2 ga usah berantem mengenai status UT, 
seharusnya dari awal anda memilih UT anda harus yakin dgn UT, Kalau anda 
ragu, kenapa anda tetap memilih UT hayo....? 
 
Gini saya sampaikan faktanya aja : 

1. Rata2 setiap tahun UT meluluskan 15-20 ribu alumni, Nah kalau benar 
UT tdk berkualitas, kemana larinya teman kita td, tentu ini juga beban 
moral bagi UT jika UT sampai melepas 15 rb ' calon pengangguran ' 
baru  

  

2. k ko alumni UT yg menduduki jabatan strategis di sektor swasta Banya
maupun birokrat. 

Terlepas dari kualitas intitusi dan fakta2 diatas, saya balik bertanya ' Apakah 
anda merasa berkualitas ?' . Sebab yg namanya permata tetap permata 
meskipun ada di kubangan. UT hanyalah tempat menempa atau istilah 
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pewayangan 'kawah candradimuka'. UT tidak bisa merubah "besi berkarat 
menjadi emas" tp UT bisa membuat "batu permata menjadi lebih berkilau dan 
indah". 
 
Hanya satu hal yg bisa saya jamin. Jika teman teman mahasiswa lulus dari UT 
maka saya berani jamin hal itu dikarenakan usaha keras teman teman, tidak 
ada bantuan dosen, tdk ada suap, dll. Dan satu hal lg di UT temen akan belajar 
yg namanya disiplin,ketekunan,kerja keras, pantang menyerah, dan saya pikir 
hal itu yg lebih disenangi perusahaan. Nah sekarang terserah anda to mau 
menilai UT bagaimana. Jika tetap tdk yakin dan ragu rasanya tidak ada 
gunanya tetap bertahan di UT......... 

 

  

Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari IIM FAHMI ILMAN - Senin, 8 Januari 2007, 12:42 
Bener 100% kata mas/mbak admin. Buktinya Panglima TNI Marsekal Djoko 
Suyanto, SIP juga lulusan UT kok. Tuh gelar SIP-nya dari UT  

 
 

  

Re: Apakah betul UT itu tidak diakui??? 
dari OEMAR - Senin, 8 Januari 2007, 01:37
SETUUJUUUUU........DGN PENDAPAT MR. ADMIN.............. 

 

Perbincangan tentang status UT di atas melibatkan banyak mahasiswa dan 

pad  a

kebetulan mendukung status UT penting diketahui oleh banyak orang.  

 

a walnya semua tanggapan yang disampaikan mendukung kalau status UT 

benar-benar diakui. Bahkan ada mahasiswa yang memberikan beberapa contoh 

prestasi yang telah diraih oleh UT, misalnya UT adalah satu-satunya universitas di 

Indonesia yang telah memperoleh pengakuan internasional dari ICDE. Namun, 

setelah diskusi berjalan panjang dan melibatkan banyak tanggapan dari mahasiswa 

lain, salah seorang mahasiswa menentukan sikap dengan mengambil kesimpulan 

sendiri dan mencoba mempengaruhi orang lain untuk mendukung pendapatnya 

yang menyatakan bahwa masalah status UT tidak perlu dipersoalkan, karena  

kebanyakan mahasiswa UT juga kaum pekerja dan pada prinsipnya tujuan sekolah 

sebenarnya untuk menambah ilmu, mengembangkan wawasan, dan membuka 

cakrawala berpikir seseorang, sehingga, kalau motivasinya hanya untuk mencari 

pekerjaan tidak perlu harus sekolah sampai perguruan tinggi. Pendapat ini ternyata 

didukung oleh seorang mahasiswa dengan memberikan alasan yang lebih rasional 

lagi. Namun, tentu saja dukungan ini mengakibatkan kemarahan mahasiswa yang 
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 Secara sosiologis, munculnya dua pendapat yang berbeda tentang masalah 

status UT yang menjadi bahan perbincangkan mahasiswa dalam forum komunitas 

dap t d

hak

untuk m

MA WIJAYA

a ikategorikan konflik sosial, karena munculnya konflik tidak selamanya 

harus mengandung kekerasan fisik. Untuk meredam konflik, maka pihak 

administrasi sebagai pengelola forum komunitas yang bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan kehidupan sosial yang muncul dalam forum ini, mencoba 

melerai atau menenangkan semua yang  memperdebatkan mengenai status UT. 

Pihak administrasi inilah yang oleh Coser dalam Poloma (1996) disebut 

sebagai katup penyelamat. Dalam suatu pertikaian yang memunculkan konflik  

berkepanjangan, memang dibutuhkan katup penyelemat yang dapat 

mengakomodasi semua perbedaan pendapat dan menghasilkan kerjasama.  

Terkait dengan itulah, sebenarnya sebuah tanggapan atau respon dari suatu 

pernyataan atau permasalahan adalah wajar adanya karena setiap orang ber  

engemukakan pendapatnya. Tetapi bila tanggapan itu disampaikan dengan 

cara yang kurang santun bahkan cenderung kasar tentu hal itu akan mengundang 

konflik, setidaknya akan memicu emosi. Cara-cara yang kurang santun dan 

cenderung kasar inilah yang dapat menyebabkan pertikaian atau konflik, 

meskipun tidak secara fisik, antara dua pihak dan kemungkinan dapat meluas 

melibatkan lebih dari dua orang yang bersangkutan. Perbincangan lain antara dua 

orang mahasiswa yang cenderung disosiatif dan dapat menimbulkan pertikaian 

dapat dilihat di bawah ini: 

Pendaftraan Pokja 
dari LUKMAN SUK  - Minggu, 7 Januari 2007, 23:47 

swa UT fakultas FISIP mo tanya neah ma kawan-kawan 
ktu oreintasi gw lupa daftar pokja, trus gw sekarang mau 

a kasih  

eh kawan gw mahasi
semuana, kemarin wa
tanya kapan dimana gw bisa ikut pokja ? kasih jawaban ya terim
Tanggapan

 

INAN
Re: Pendaftraan Pokja 
dari FERD  - Rabu, 17 Januari 2007, 10:56 
Buat LUKMAN SUKMA WIJAYA : makanya Bro..., gak usah ngurusin orang 

! kan kasian elonya kalo lo yang gak enak makan gara-
 di UT 2006 ini, hormat 

e 

kalo lo sendiri gak terurus
gara ngeliat orang sukses! lagian elo kan baru gabung
dikit dong ama senior. Toh kalopun lo kaya, itu pasti bukan hasil keringat lo! Gu
orang Sumatra, gue gak mungkin mengusik kalo gak ada yang ngusik duluan! 
Tampilkan induknya | Tanggapan
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Pertanyaan seperti di bawah ini, yang dilontarkan seorang mahasiswa yang 

engetahui bagaimana caranya melihat mata kuliah yang paling akhir yaingin m ng 

pernah diambilnya, sebenarnya merupakan pertanyaan yang sederhana dan tentu 

hanya memerlukan jawaban yang sederhana pula dan tidak perlu ditanggapi 

secara emosional, tetapi ada mahasiswa yang menanggapinya secara emosional, 

sehingga memunculkan konflik diantara keduanya.  

 

Bagaimana Mengetahui mata kuliah yang diambil terakhir?? 
dari DONI - Rabu, 4 April 2007, 13:08 
tolongin dong Bagaimana Mengetahui mata kuliah yang diambil terakhir 
?? soalnya aku mau download soal latihan Tanggapan
 
Re: Bagaimana Mengetahui mata kuliah yang diambil terakhir?? 
dari UNDANG - Sabtu, 7 April 2007, 08:07 
Pernah baca ga strategi belajar di UT? Hubungi UPBJJ. atau paling tidak, 
lihat Jam ujian di UT yang FIXED! kan ada kategori makul yang bisa 
kamu dahulukan atau belakangan. Atur2 aja deh  
 
Re: Bagaimana Mengetahui mata kuliah yang diambil terakhir?? 
dari DONI - Minggu, 8 April 2007, 13:10 
maksud ane, di website ut ini, coy ! elo kok gak nyambung sih?? 
Tampilkan induknya | Tanggapan

 

njut, artinya hubungan terputus. Barangkali apabila si penanya menanggapinya 

secara 

Perlu dikemukakan bahwa si penanya tidak memberikan tanggapan lebih 

la

emosional juga, bukan tidak mungkin akan terjadi pertikaian atau konflik 

meskipun pertikaian atau konflik itu terjadi di dunia maya dan ini dapat saja 

memicu timbulnya polemik yang meluas. Memutuskan hubungan atau kontak 

juga merupakan salah satu cara menghentikan konflik oleh salah satu pihak karena 

tidak ada kecocokan dalam interaksi dan ini dapat ditandai dengan tidak adanya 

tanggapan lanjutan lainnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

esimpulan 

l antara mahasiswa dengan dosen dalam proses 

menjadi perhatian penting pihak UT sebagai penyelenggara PJJ di 

Indone

a 

topik d

asalah umum (14.24%), 

nilai/uj

K

Kurangnya interaksi sosia

pembelajaran 

sia. Berbagai layanan bantuan belajar telah dikembangkan melalui media 

internet, salah satunya adalah Forum Komunitas UT Online yang termuat pada 

wesite UT. Tingkat partisipasi mahasiswa yang telah menggunakan forum ini 

masih relatif rendah, yaitu sebanyak 479 orang yang terdiri dari 218 orang pada 

masa registrasi 2006.2 dan 261 orang masa registrasi 2007.1. Rendahnya tingkat 

partisipasi mahasiswa kemungkinan disebabkan, pertama mahasiswa belum dapat 

mengakses internet; kedua, di sekitar tempat tinggal mereka belum tersedia 

fasilitas internet; dan ketiga, biaya akses internet relatif mahal bagi mahasiswa.  

Seluruh topik diskusi yang masuk pada forum komunitas FISIP UT 

sebanyak 1.201 buah. Topik diskusi mahasiswa dapat dikategorikan ke dalam tig

iskusi besar yaitu (a) topik diskusi yang bersifat administratif (mencakup 

registrasi, nilai/ujian, yudicium, wisuda, biaya kuliah, alih kredit, TM/LM, 

beasiswa, dan ijazah); (b) topik diskusi yang bersifat akademik (mencakup 

tutorial, modul/bahan ajar, substansi modul, TAP/UKT, dan kurikulum; dan (c) 

topik diskusi lain-lain (mencakup akreditasi UT, kegiatan kemahasiswaan, 

interaksi personal, dan pembentukan social formation).  

Kecenderungan topik diskusi yang paling intens dibicarakan mahasiswa 

adalah mengenai interaksi personal (25.90%), masalah-m

ian (11.91%), tutorial (10.99%), modul (6.58%), substansi materi (4.08%), 

cara belajar (4.08%), TAP/UKT (4.00%), TM/LM (3.41%), registrasi (3.41%), 

wisuda (2.33%), kurikulum (1.58%), akreditasi (1.58%), beasiswa (0.92%), biaya 

kuliah (0.58%), alih kredit (0.42%), serta ijazah (0.17%). Tingginya persentase 

pada aspek interaksi personal karena mahasiswa UT memang membutuhkan 

sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang sangat jarang mereka temukan 

selama ini. Perbincangan mahasiswa UT dalam forum komunitas juga terkait 

dengan masalah yang up to date, seperti masalah ekonomi, sosial, politik ataupun 

kebudayaan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mahasiswa UT ternyata tidak 
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ketinggalan dalam mengikuti berbagai perkembangan isu aktual yang merebak di 

negeri ini, meskipun interaksi yang terjadi diantara mereka tidak seintens 

mahasiswa perguruan tinggi tatap muka.  

Pola interaksi mahasiswa yang muncul cenderung bersifat asosiatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa pengguna forum komunitas FISIP UT tidak 

mengeh

Berdasarkan data-data temuan dari penelitian ini, maka peneliti 

kan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. mer

diskusi dan belajar melalui 

2. 

ereka menginginkan 

3. 

t 

 

 

endaki adanya konflik dan mereka sebenarnya memanfaatkan forum ini 

untuk kepentingan kemajuan akademiknya. 

 

Saran  

mengaju

ealisasikan keinginan dan harapan mahasiswa untuk memberdayakan 

Forum Komunitas FISIP-UT sebagai sarana 

internet disamping adanya sarana tutorial elektronik (tuton). Pada 

kenyataannya mahasiswa telah mempergunakan forum komunikasi ini sebagai 

sarana mendiskusikan materi modul (substansi). Jadi ada kata ‘go’ dari UT 

bahwa mendiskusikan materi kuliah dapat juga dilakukan melalui forum 

komunikasi (bukan semata melalui tuton yang waktunya terbatas, karena 

mengikuti jadwal perkuliahan). Konsekuensinya, UT harus meminta dosen 

FISIP untuk selalu mengakses forum komunikasi dimaksud untuk merespons 

apa yang didiskusikan oleh mahasiswa. 

menghimbau dosen FISIP UT untuk berpartisipasi aktif serta menyarankan 

pada dosen untuk juga menghimbau mahasiswa apabila m

diskusi khususnya mengenai materi kuliah (substansi) untuk di posting di 

forum komunikasi atau langsung di alamat e_mail dosen yang bersangkutan.  

menjadikan forum komunikasi sebagai ajang pembimbingan akademik (P.A.) 

dari dosen kepada mahasiswanya di mana konsultasi di dalamnya dapa

mengenai masalah-masalah akademik dan non akademik 
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Lampiran 1  

skusi Mahasiswa Dalam Forum Komunitas FISIP-UT
 

Topik Di  

STRASI TUTORIAL REGI
 kapan masa registrasi dimulai  kapan tutorial online dimulai 
 kapan masa registrasi berakhir  bagaimana mengakses tuton 
 b  registrasi  l online berakhir agaimana cara kapan tutoria
 apakah ada (kapan) registrasi 

on_line dimulai 
 mengapa tidak dapat akses tuton 

 mengapa UT tidak membuka 
sistem registrasi online 

 bolehkan terlambat menjawab 
tugas-tugas tuton 

 di mana mendapatkan katalog 
terbaru 

 bagaimana cara penilaian tuton 

 mengapa ada dosen yang tidak 
memberi respon pada tugas tuton 

 mengapa pada beberapa MK 
tertentu materi tutonnya tidak 
ada perubahan  

 mengapa ada MK tuton yg be
dapat diakses sampai tutonnya 
berakhir 

lum 

 susah mencari tutor statistik 
 susah mencari tutor pajak 

 Apa itu Mata Kuliah tawar? 

  mengapa tidak ada tutorial TAP
MODUL (non-substansi) MODUL (substansi) 

 jual modul  materi tentang ikom 
 saling tukar modul  materi MK perpustakaan 
 pinjam modul  materi MK perpajakan 

 materi bahasa Inggris 
 materi ilmu pemerintahan 

 mengapa modul tertentu sulit 
didapat di UPBJJ 

 materi logika 
NILAI UJIAN TAP/UKT 

 n jelek mengapa nilai ujia  curhat TAP tidak lulus 
 curhat ujian tidak lulus  mengapa TAP tutup buku 
 trok P tidak ada kisi-jam ujian ben  mengapa TA

kisinya 
 soal-soal ujian sulit  apa syarat-syarat ikut TAP 
 bagaimana cara me

online (UOL) 
ndaftar ujian AP  bagaimana cara menjawab T

 mengapa UOL tidak dapat di 
semua tempat 

 apakah ada kebijakan lain bila 
 tidak lulus

 ganti soal (ragam soal) ujian  TAP lebih dari tiga kali?  
 apakah ada kebijakan lain bila

tidak lulus UAS lebih dari 3 ka
 
li? 

  mengumumkan bahwa TAP lulus
mendapat nilai A 

WISUDA BIAYA WISUDA 
 kapan dapat undangan wisuda  berapa sebenarnya besarnya biay

wisuda? 
a 

 d nginap kalau wisudaimana me  
 ada yang dapat membantu 

mencarikan penginapan saat 
wisuda? 

 a di pusat sama apakah biaya wisud
dengan besarnya biaya wisuda di 
UPBJJ/ 
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 di mana menginap yang murah? 
GELAR SARJANA BIAYA KULIAH 

 arjana ilmu komunikasi  berapa besarnya biaya kuliah di 
UT 

apa gelar s

 a nomi  liah naik? pa gelar sarjana eko mengapa biaya ku
 manajemen (ditanyakan oleh mhs 

menejemen FEKON) 
 apa gelar D3 Penerjemahan? 

trasi menurun 
 biaya kuliah naik apakah jumlah 

regis

TM/LM IJAZAH 
erbeda  

dengan TM naskah 
mengapa TM online b

 mengapa TM diganti LM 

 g di UPBJJ 
menerima ijazah? 

 

Kapan mahasiswa yan

 mengapa LM tidak berkontrib
pada nilai UAS 

usi  
BEASISWA

 begaimana mengakses TM online 
 

  diganti LM 

 Bagaimana cara (syarat-syarat) 
memperoleh beasiswa di UT? 

tidak setuju TM
KURIKULUM ALIH KREDIT  

ingin mengetahu sebaran mata   
kuliah Ikom 

bagaimana cara alih kredit 

 kurikulum bahasa inggris  n perhitungan bagaimana denga
IPK? 

 di d1  apakah nilai yang telah diperoleh Apakah masih ada pro
pengelolaan lingkungan di PT lain dihargai? 
AKREDITASI YUDICIUM 

 apakah UT itu terakreditasi? 
 ? apa itu akreditasi ICDE 

 Mengapa belum mendapat surat 
mengenai Yudicium

CARA BELAJAR HASISWAAN KEG. KEMA
 bagaimana cara bekajar di UT  Kapan Porseni diadakan 
 bagaimana belajar yang efektif 

ulus semua? 
 talkan 

supaya MK dapat l
mengapa porseni diba

 Seminar Mahasiswa  bagaimana supaya mendapat nilai 

 Seminar antara mhs – UT - alumni 
baik 

INTERAKSI  PERSONAL LAIN-LAIN 
 emuan periodik per prodi, 

pergi ke bali, piknik ke bandung, 
tion, 

kritik terhadap pemerintah 

han Bush, tentang IPDN, 
a, 

n 

rsus 
S 

da, 

pert

kegiatan club conversa
English student club 

 
Indonesia, kritik terhadap 
pemerinta
tentang tenggelamnya Levin
harapan bila jadi pejabat, 
harapan kepada UT, kebanggaan 
terhadap UT, kehebatan UT, 
undangan pertemuan denga
alumni, undangan kangen-
kangenan, tentang gender, ku
jurnalistik, tentang palestina V
israel, tentang Serat Kalati
tentang Mitos Yunani, cara 
sosialisasi, menawarkan 
pekerjaan. 
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