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B A B I X

P E N D I D I K A N JA R A K 
JAU H PA D A P E R G U R UA N 

T I N G G I

A . P R O G R A M  P E N D I D I K A N  T I N G G I  J A R A K  J A U H

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang 
Pendidikan Jarak Jauh menyatakan bahwa pendidikan akademik dan 
pendidikan professional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/
atau jarak jauh. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan 
tinggi dengan proses pembelajaran yang dilakukan melalui pertemuan 
langsung antar dosen dengan mahasiswa. Sedangkan, program pendidikan 
tinggi jarak jauh (PTJJ) adalah program pendidikan tinggi dengan proses 
pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan 
berbagai media komunikasi.

Untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh pada 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem tatap muka, dipandang 
perlu memperhatikan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan 
Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Ditambah dengan Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3390) dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
2564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, serta Keputusan 

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman 
Pendirian Perguruan Tinggi. 

Dalam Uundang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang 
PTJJ (Perguruan tinggi Jarak Jauh) secara lebih spesifik mengizinkan 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan 
melalui cara Perguruan tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. Salah satu bentuknya menggunakan e-learning. Sekarang ini 
e-learning banyak menarik perhatian dari berbagai pihak, terutama bidang 
pendidikan dengan telah dibukanya upaya baru dalam proses pembelajaran 
yaitu dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak 
jauh interaksi antara pembelajar dengan pengajar terbatasi atau terhalang 
secara fisik yaitu ruangan atau kelas. Oleh karena itu untuk mengatasi 
keterbatasan itu disediakan berbagai layanan pembelajaran akademik, 
seperti pembelajaran online atau tutorial online bagi para pembelajar.

Pembelajaran jarak jauh menggunakan modul tercetak yang digunakan 
untuk korespondensi dan pembelajaran berbasis teknologi, dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer 
dengan internetnya, televisi, atau radio. Pembelajaran memanfaatkan 
teknologi internet/intranet/ekstranet yang dikenal dengan world wide web 
(web based learning, www). Belajar berbasis komputer (Computer Based 
Learning) ini sebagai terminal akses ke proses belajar (CBT-Computer 
Based Training). Selain internet juga ada video/audio broadcasting, atau 
video/audio conferencing. 

Tujuan penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh adalah 
terwujudnya tujuan pendidikan tinggi dan terciptanya kesempatan 
mengikuti pendidikan tinggi. Penyelenggaraan program pendidikan tinggi 
jarak jauh dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut:

a. Penggunaan berbagai media komunikasi yang berbentuk media 
komunikasi tercetak dikombinasikan dengan media lain.

b. Penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan 
pada konsep belajar mandiri dengan dukungan bantuan belajar 
dan fasilitasi pembelajaran.

Program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi yang memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud 
meliputi:
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1) Mempunyai sumber daya untuk merancang, menyusun, 
memproduksi, dan menyebar-luaskan seluruh bahan ajar yang 
diperlukan untuk memenuhi kurikulum program.

2) Mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala 
setiap materi pembelajaran yang diproduksi sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

3) Memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi 
antara pengajar, asisten atau tutor dengan mahasiswa secara 
intensif, baik melalui tatap muka, telekonferensi, surat menyurat 
elektronik, maupun bentuk-bentuk interaksi jarak jauh yang 
sinkronus dan asinkronus lainnya, yang menjamin dosen 
akan dapat mengenal secara individual setiap mahasiswanya, 
sehingga mampu menjaga kualitas proses pembelajaran.

4) Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas 
praktikum dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan 
praktikum.

5) Mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas 
pemantapan pengalaman lapangan dan/atau akses bagi 
mahasiswa untuk melaksanakan pemantapan pengalaman 
lapangan.

6) Mempunyai sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil 
belajar secara terprogram dan berkala minimal 2 (dua) kali per 
semester;

7) Mempunyai sumber daya dengan bidang keahlian manajemen 
pendidikan tinggi jarak jauh dan pembelajaran jarak jauh.

8) Mempunyai sumber daya untuk mengorganisasikan unit 
sumber belajar yang bertujuan memberikan layanan teknis dan 
akademis secara intensif kepada mahasiswa dan dosen dalam 
proses pembelajaran.

9) Sudah mempunyai ijin penyelengaraan program studi 
secara tatap muka dalam bidang studi yang sama yang telah 
diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
(BAN - PT) dengan nilai A atau U (Unggulan).

10) Bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah 
mempunyai ijin    penyelenggaraan program studi yang sama 
untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan 
materi pembelajaran, pemberian layanan bantuan belajar, 
layanan perpustakaan dan pelaksanaan praktikum dan 
pemantapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan 
evaluasi hasil belajar secara jarak jauh.

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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Perincian persyaratan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. Mekanisme dan proses evaluasi persyaratan serta 
persetujuan untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kurikulum program studi yang diselenggarakan dengan sistem 
pendidikan tinggi jarak jauh sama dengan kurikulum program studi 
yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka. Beban studi untuk 
menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan dengan sistem 
pendidikan tinggi jarak jauh minimal sama dengan beban studi pada sistem 
tatap muka. Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan secara terstruktur 
termasuk layanan akademik yang diberikan tutor sehingga memotivasi 
mahasiswa untuk bekerja secara cepat dan disiplin.

Materi pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh adalah materi 
pembelajaran yang dikembangkan dan dikemas dalam bentuk tercetak 
dikombinasikan dengan media lain yang dapat digunakan mahasiswa 
untuk proses belajar mandiri. Bantuan mandiri adalah proses belajar yang 
didasarkan pada inisiatif mahasiswa dengan bantuan minimal dari pihak 
lain. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang 
dilaksanakan oleh pengelola pendidikan tinggi jarak jauh untuk membantu 
kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa, berupa pelayanan akademik 
dan administrasi akademik, maupun pribadi. Tutorial adalah bentuk 
bantuan belajar akademik yang secara langsung berkaitan dengan materi 
pembelajaran, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun jarak 
jauh.

Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap 
hasil proses belajar mandiri mahasiswa dalam bentuk tatap muka dan 
jarak jauh. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi 
yang dilakukan dengan pengawasan langsung. Evaluasi hasil belajar secara 
jarak jauh adalah evaluasi terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa 
secara mandiri. Evaluasi hasil akhir belajar harus dapat mencerminkan 
tingkat kematangan dan kemampuan mahasiswa melalui mekanisme ujian 
komprehensif secara tatap muka atau secara jarak jauh dengan pengawasan 
langsung.

Pada mata kuliah-mata kuliah tertentu, mahasiswa diharuskan melakukan 
kegiatan praktik atau praktikum, yang frekuensi dan durasinya sesuai 
dengan yang tercantum dalam Pedoman Mata Kuliah yang berlaku. Praktik 
adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung. 
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Praktikum adalah tugas yang terkendali yang berhubungan dengan 
validasi fakta atau hubungan antar fakta, sesuai dengan yang disyaratkan 
dalam kurikulum. Pemantapan pengalaman lapangan adalah tugas yang 
dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam 
kurikulum serta dengan pengawasan langsung.

Peranan pembimbing yang membantu mahasiswa ketika mengalami 
kesulitan dalam praktik atau praktikum adalah: 

a) Merencanakan praktik atau praktikum.
b) Melaksanakan kegiatan praktik atau praktikum.
c) Mengatasi masalah yang muncul dalam kegiatan praktik atau 

praktikum.
d) Membuat laporan kegiatan praktik atau praktikum.

Sedangkan peranan pembimbing yang membantu mahasiswa ketika 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, adalah:

a) Menentukan topik/proyek dan lingkup permasalahan yang 
akan digarap.

b) Mengakses informasi dari sumber-sumber online.
c) Menghimpun, menganalisis, dan mensintesis informasi yang 

sudah diperoleh.
d) Melaksanakan proyek.
e) Mengemas hasil karya tulis.
f ) Menyusun laporan proyek.

B .   M A N A J E M E N  I N F O R M A S I  A K A D E M I K

Tujuan pengembangan sistem informasi terpadu pada sistem pembelajaran 
jarak jauh adalah:

a. Menyediakan informasi yang mudah diakses dengan berbagai cara 
(internet, sms, pos, telepon) kepada mahasiswa yang secara fisik 
berjauhan dari kampus.

b. Menekan biaya, khususnya dengan penggunaan teknologi internet. 
Penggunaan internet di dalam sistem informasi akan mereduksi 
kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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Pembelajaran jarak jauh harus memiliki sistem akademik sehingga, sistem 
informasi akademik pembelajaran jarak jauh ini dapat diimplementasikan.

Tujuan pengembangan sistem informasi akademik:

1) Menyediakan informasi nilai (mata kuliah dan ujian) kepada 
mahasiswa dengan cara yang mudah (melalui internet, pos, sms, 
telepon)

2) Memberikan informasi nilai yang bersifat rangkuman kepada pihak 
pengelola sbjj (contoh: memberikan data IPK rata-rata seluruh 
mahasiswa. Informasi ini akan bermanfaat dalam proses pengambilan 
keputusan.

3) Mendeteksi secara dini mahasiswa yang bermasalah secara akademik.

Sistem informasi akademik mengelola informasi:

a) Registrasi mahasiswa.
b) Perwalian dan kontrak mata kuliah
c) Perubahan kontrak mata kuliah.
d) Penyimpanan sejarah nilai mahasiswa dan pembuatan 

transkrip.
e) Data pribadi mahasiswa.
f ) Pembuatan berbagai laporan yang dapat digunakan pihak 

manajemen untuk memantau kualitas.

C .  S I S T E M  P E M B E L A J A R A N  J A R A K  J A U H 

Sistem pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi, misalnya di 
Universitas Pendidikan Indonesia, mempertimbangkan sistem akademik 
yang berlaku. Pada gambar diagram di bawah ini menjelaskan proses 
pendaftaran online sebagai berikut: 

a. Registrasi online, kegiatan pendaftaran mahasiswa baru.
b. Perwalian/PRS online, adalah kegiatan kontrak dan perubahan 

matakuliah.
c. Proses pembelajaran sebagian online dan sebagian klasikal (dual 

modes)
d. Pengelolaan nilai, mahasiswa melihat nilai dan dosen 

mengisinya online.
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e. Melihat laporan akademik di sumber daya informasi (SDI) 
online.

Gambar 10. 1: Model Pendaftaran online

Seluruh kegiatan harus berbasis internet dan dapat diakses melalui Personal 
Komputer (PC), handheld (seperti handpone, smart phone, PDA). 

D .  P E R A N  E - L E A R N I N G  D A L A M  P E N D I D I K A N 
J A R A K  J A U H

E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara 
dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran online dalam sebuah 
ruang belajar atau kelas online. Namun, dosen dan mahasiswa tidak harus 
berada dalam ruang dan waktu yang sama, karena proses pembelajarn dapat 
berlangsung tidak terbatas temat dan waktu, bisa di mana saja dan kapan 
saja. E-learning memang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan 
antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam jarak, tempat, dan waktu. 

E-Learning adalah media pembelajaran melalui internet. Perannya bisa 
sebagai media pendukung, atau media utama. Dengan e-learning ini 

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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bisa mengatasai keterbatasan tempat dan waktu, karena pembelajaran 
bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, sehingga biaya distribusi 
materi pembelajaran pun dapat ditekan. Namun masalahnya mahasiswa 
dapat mengakses internet terbatas karena memerlukan komputer beserta 
perangkat internetnya yang memerlukan biaya relatif tinggi. Untuk itu 
sistem e-learning akan dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan nilai yang 
dapat memudahkan mahasiswa mengaksesnya. Sistem akademik yang 
dikembangkan secara spesifik untuk sistem pembelajaran jarak jauh dan 
terintegrasi dengan sistem e-learning.

Tujuan e-learning adalah mendistribusi materi kuliah secara real time, 
yaitu ketika materi pembelajaran di upload ke dalam e-learning maka pada 
saat itu juga mahasiswa dapat mengaksesnya. Materi kuliah itu dapat 
berbentuk teks, gambar, suara dan animasi, atau video jika bandwidth 
sudah tersedia dalam jumlah besar dan memadai. E-Lerning pun menjadi 
sarana mengumpulkan tugas. Pemberian tugas oleh dosen dan pengiriman 
tugas oleh mahasiswa. Nilai tugas dan komentar dari dosen juga disimpan 
di dalam sistem. Selain itu, mengurusi nilai-nilai mata kuliah, mengelola 
data pribadi mahasiswa yang dapat di-update kapan saja melalui internet, 
atau sebagai forum diskusi atau tanya jawab antara dosen-mahasiswa dan 
mahasiswa-mahasiswa.

E-Learning adalah media pembelajaran melalui internet. Dengan 
e-learning biaya distribusi materi kuliah dapat ditekan. Masalahnya tidak 
semua mahasiswa dapat mengakses internet. Hal ini membuat e-learning 
masih berperan sebagai media pendukung, bukan media utama. Dengan 
demikian, dalam sistem pembelajaran jarak jauh, e-learning memegang 
peranan yang sangat penting. E-learning merupakan platform yang 
memungkinkan proses pembelajaran dilakukan melalui media internet 
atau intranet. 

Ada tiga peran di dalam e-learning yaitu mahasiswa, dosen dan administrasi. 
Sedangkan proses yang perlu ada di dalam sistem e-learning adalah:

a. Pemeliharaan sistem: backup, pengamanan data dan proses 
administrasi.

b. Upload materi kuliah oleh dosen dan mahasiswa dapat 
mengambilnya.

c. Upload tugas oleh dosen, mahasiswa mengumpulkan tugas 
(berbentuk softcopy) dan kemudian dosen memberikan nilai 
beserta komentar.
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d. Forum diskusi: kegiatan diskusi secara online tetapi sifatnya 
tidak real time. Mahasiswa mengirimkan pesan dan dapat 
dijawab dosen beberapa jam kemudian.

e. Teleconference: kegiatan diskusi tetapi dilakukan secara real 
time. 

f. Sidang, dilakukan secara offline.
g. Tutorial, dilakukan secara offline.
h. Ujian, dilakukan secara offline.

Kegiatan sidang, tutorial, dan ujian dilakukan secara offline tetapi tetap 
terintegrasi di dalam e-learning, sehingga mahasiswa masih dapat mengecek 
jadwal dan melihat nilai sidang dan ujian melalui fasilitas e-learning.

Pembelajaran melalui fasilitas e-learning dengan memanfaatkan internet 
sebagai jaringan informasi dan komunikasi dengan berbagai aplikasinya 
memungkinkan akan membuka peluang untuk memperluas kesempatan 
belajar bagi siapapun. Oleh karena itu e-Learning merupakan suatu peluang 
dan tantangan bagi lembaga pendidikan untuk mulai mengimplementasi 
pendidikan berbasis teknologi informasi. (Information Technology Based 
Education). Dalam rangka memperluas kesempatan belajar tersebut, 
Departemen Pendidikan Nasional, melalui beberapa kebijakan telah 
melaksanakan program-program pendidikan berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi, seperti hadirnya Jaringan Pendidikan Nasional 
(Jardiknas), INHERENT (Indonesia Higher Education Network), dan 
mengembangkan model pendidikan jarak jauh yang telah ada seperti 
Universitas Terbuka (UT).

E .  S A S A R A N  D A N T U J U A N  P E M B E L A J A R A N 
J A R A K  J A U H 

Sasaran program pembelajaran jarak jauh ini adalah pengajar dalam 
berbagai level dan jenjang, dengan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan kualifikasi atau kemampuan pengajar. Dewasa ini 
upaya peningkatan mutu pengajar terus ditingkatkan, misalnya 
meningkatkan pengajar yang belum berkualifikasi S-1. Program 
menjadi S-1 dilakukan melalui program bergelar yang dilakukan 
oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Namun dalam 
implementasinya membutuhkan strategi yang efektif dan efisien, 
padahal kebutuhannya mendesak. Program-program peningkatan 
mutu pengajar sekarang ini seperti seminar, pelatihan, workshop 

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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dirasakan kurang intensif hanya dilakukan dalam kurun waktu 
yang terlalu singkat sehingga kurang berdampak pada kurangnya 
penguasaan kompetensi.

2. Kurangnya kesadaran pengajar untuk selalu meningkatkan 
kompetensinya dengan alasan keterbatasan waktu untuk 
kegiatan tersebut. Pengajar yang sedang dalam proses menempuh 
perkuliahan S-1 untuk memperolah kemampuan pengayaan 
(enrichment) penguasaan kompetensinya selain untuk memperkaya 
pengetahuannya serta membantu menyelesaikan studinya.

3. Meningkatkan profesionalisme pengajar yang sudah S-1. 
Pengajar perlu dikembangkan kemampuannya sehingga layak 
untuk memperoleh sertifikasi. Program-program peningkatan 
profesionalisme pengajar selama ini hanya bersifat formalistik dan 
belum menyentuh kebutuhan pengajar di lapangan.

Program pembelajaran jarak jauh ini perlu upaya yang berkelanjutan 
melalui berbagai cara dan program yang mendukung diantaranya 
melalui dana operasional yang dimiliki lembaga pendidikan. Program ini 
dapat dibiayai secara swadaya dari lembaga pendidikan masing-masing, 
mengingat program ini tidak memberatkan bagi lembaga pendidikan dan 
juga pengajar. Program ini akan disosialisasikan kepada pengajar dalam 
semua jenjang, sehingga secara sadar melalui daya swadaya mandiri 
program ini akan diikuti oleh pengajar. Upaya lainnya adalah dengan 
disosialisasikannya kepada pemerintah setempat sesuai dengan otonomi 
daerah, untuk memasukan program ini sebagai bagian dari program dinas 
untuk waktu yang akan datang.

F .   U N I V E R S I T A S  T E R B U K A

Pada saat menjelang didirikannya Universitas Terbuka bulan September 
1984, memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia relatif terbatas, apalagi 
setiap tahunnya lulusan sekolah menengah atas semakin meningkat 
jumlahnya. Lapangan kerja menjadi sangat kompetitif dan selektif. 
Sedangkan perguruan tinggi swasta masih terbatas dan dirasakan sangat 
mahal serta banyak pula di antaranya yang masih sedang mengembangkan 
mutunya. 

Universitas Terbuka atau sering disingkat UT merupakan lembaga 
pendidikan tinggi negeri yang menyelenggarakan sistem pembelajaran 
jarak jauh (distance learning system). Alasan utama didirikannya UT 
adalah untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Atas yang berminat 
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melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi tidak tertampung pada lembaga 
pendidikan tinggi. Pendidikan jarak jauh merupakan sistem alternatif 
untuk memberikan kesempatan mengikuti pendidikan karena adanya 
hambatan finansial, fisik, dan geografis. 

Universitas Terbuka didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 41 
Tahun 1984. UT merupakan Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia 
yang terbanyak mahasiswanya dan tersebar luas di seluruh Indonesia. 
Universitas Terbuka merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan 
yang sangat dibutuhkan, karena tidak membatasi usia, waktu dan tempat 
belajar sebagaimana perguruan tinggi konvensional yang mengharuskan 
mahasiswanya hadir di kelas untuk tatap muka mengikuti perkuliahan. 

UT ternasuk salah satu “mega university” di dunia karena peminatnya 
cukup banyak. Mahasiswa UT diantaranya adalah mereka yang telah bekerja 
untuk meningkatkan status kepegawaian dan kemampuan profesional. 
Namun ada pula lulusan sekolah menengah atas kurang berminat menjadi 
mahasiswa UT karena sedikitnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa 
dan juga mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, seperti halnya pada 
universitas konvensional. Akibatnya, mahasiswa pada lembaga pendidikan 
jarak jauh akan mengalami kesepian (loneliness) dalam proses belajarnya. 
Cara mengatasinya dengan menciptakan pembelajaran interaktif antara 
dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, yaitu 
dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran 
yang sedang banyak digunakan adalah komputer dengan internetnya.  

Universitas Terbuka menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh karena 
dosen dengan mahasiswanya tidak bertemu secara tatap muka, melainkan 
menggunakan media, seperti computer dengan internetnya, siaran televisi 
dan radio atau media cetak seperti modul. Karena tidak ada perkuliahan 
secara tatap muka, maka tidak membutuhkan ruang kuliah, Oleh karena 
itu, kuliah di Universitas Terbuka tidak membutuhkan biaya besar atau 
relatif lebih murah dibanding perguruan tinggi konvensional. Universitas 
Terbuka juga menerapkan sistem belajar terbuka karena tidak ada 
pembatasan usia, tahun lulusan mahasiswa asalkan sudah menamatkan 
jenjang pendidikan menengah atas (SMU atau yang sederajat), masa 
belajar, dan sebagainya. Materi pembelajaran dikirimkan melalui media 
internet atau jasa layanan pos yang biasanya untuk materi pembelajaran 
yang tercetak. Sedangkan untuk kegiatan tutorial, diskusi, atau ujian tidak 
membutuhkan ruangan khusus. 

P E N D I D I K A N  J A R A K  J A U H  P A D A  P E R G U R U A N  T I N G G I
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Mahasiswa Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar secara mandiri, 
tetapi bukan berarti hanya belajar sendiri. Belajar mandiri artinya belajar 
atas inisiatif, keinginan, atau minat sendiri, sehingga belajar mandiri dapat 
dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, seperti dalam kelompok 
tutorial. Mahasiswa mempelajari materi pembelajaran tidak hanya 
bersumber dari materi pembelajaran yang telah disediakan di Universitas 
Terbuka dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, melainkan 
harus mandiri atau berinisiatif sendiri mengikuti tutorial dengan 
memanfaatkan sumber belajar lain seperti perpustakaan, siaran radio, dan 
sebagainya. Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka 
dapat meminta bantuan tutor melalui tatap muka pada saat tutorial atau 
di luar waktu tutorial. Selain itu mahasiswa pun dapat meminta informasi 
atau bantuan dengan memanfaatkan media informasi dan komunikasi 
seperti komputer/internet dengan surat elektronik (e-mail), atau melalui 
media telepon, faksimile, jasa layanan pos, siaran radio, ataupun siaran 
televisi.

Program pendidikan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak 
jauh biasanya ada dua kategori yaitu program reguler dan program 
non-reguler. Program reguler adalah program pendidikan yang dapat 
diikuti oleh mahasiswa/masyarakat umum. Masa studi atau lama belajar 
bergantung pada kemampuan belajar dan waktu belajar masing-masing 
pembelajar. Sedangkan, program non-reguler merupakan program 
yang diselenggarakan secara khusus, misalnya khusus untuk pegawai 
atau karyawan suatu instansi yang ingin meningkatkan sumber daya 
manusianya. Begitu pula Universitas Terbuka selain melayani proses 
pembelajaran mahasiswa reguler, juga dapat melayani proses pembelajaran 
para karyawan suatu lembaga atau instansi baik pemerintah, BUMN, 
maupun swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Universitas Terbuka dapat menyediakan program pembelajaran yang harus 
diikuti oleh para karyawaan tersebut atau menerima pesanan program 
studi atau program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karyawan 
atau instansi tersebut.

Pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan oleh UT pada awalnya 
menggunakan sistem modular (printed matterial) sebagai bahan belajar 
utama. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi 
dan komunikasi, maka pembelajaran jarak jauh pun dilaksanakan 
dengan berberbasiskan pada teknologi informasi dan komunikasi. Proses 
pembelajaran menggunakan teknologi komputer dengan perangkat 
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internet dan program e-learning sebagai media utamanya. Sedangkan tatap 
muka dilakukan hanya beberapa kali disesuaikan dengan kebutuhannya. 
Pembelajaran berberbasiskan teknologi informasi dan komunikasi yang 
memanfaatkan komputer program e-learning ini sering pula disebut 
dengan pembelajaran online (online instruction), e-learning, atau web-based 
learning. 

Pada akhirnya, program pembelajaran jarak jauh memungkinkan setiap 
pembelajar mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, baik dilakukan 
di lembaga pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi, ataupun dilakukan 
di rumah masing-masing. Para pembelajar dapat berpartisipasi dengan 
lebih aktif dengan sesama pembelajar lainnya sehingga membentuk suatu 
jaringan hubungan yang berguna bagi karir mereka di masa depan. Di 
samping itu, para pembelajar dapat mengetahui performa dari pengajar 
atau pembelajar lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan metode 
pembelajaran alternatif masa depan yang lebih kolaboratif, dan ini semakin 
dimungkinkan dengan keberadaan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi. Keberhasilan masa depan ada pada kualitas dan bakat 
dari para pengajar serta komitmen mereka untuk menjadi terbaik di dalam 
pembelajarannya. Pada saat sekarang diperlukan suatu perubahan yang 
dapat menjamin keberhasilan lembaga pendidikan yang dapat bersaing di 
dalam pasar yang ada.
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