TUTORIAL TATAP MUKA (TTM)
Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar
yang disediakan oleh UT yang bertujuan untuk memicu
dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa.
Pelaksanaan tutorial dilakukan dalam berbagai modus
antara lain dengan cara tatap muka. Dengan mengikuti
tutorial, mahasiswa diharapkan akan terbantu dalam
mengatasi permasalahan belajar serta memantapkan
dan menguasai kompetensi mata kuliah yang
ditutorialkan.
TTM bukanlah perkuliahan. TTM diselenggarakan dalam
8 kali pertemuan @ 120 menit sehingga tidak mungkin
dalam TTM dibahas semua kompetensi dan materi mata
kuliah. TTM hanya akan membahas dan mendiskusikan
hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai
mahasiswa. Kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, dan
tanggung jawab mahasiswa dalam tutorial memiliki
kontribusi terhadap nilai partisipasi.
TTM terdiri atas:
1. TUTORIAL WAJIB PENDAS & SIPAS
2. TUTORIAL Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM)
A. TUTORIAL WAJIB PENDAS/SIPAS:
• Tutorial Wajib adalah tutorial yang
disediakan oleh UPBJJ-UT
• Biaya tutorial sudah termasuk dalam biaya
pendidikan
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Tutorial diselenggarakan selama 8x
pertemuan dalam 8 minggu
Tugas Tutorial diberikan pada pertemuan ke
3, 5, 7
Nilai tutorial mempunyai kontribusi 50%
terhadap nilai akhir mata kuliah.
Komponen nilai tutorial: Tugas Tutorial (70%)
+ Partisipasi (kehadiran & keaktifan
mahasiswa di kelas) (30%)
Syarat memperoleh nilai: mahasiswa hadir
minimal 5x pertemuan dan mengerjakan
Tugas Tutorial (3 tugas)

B. TUTORIAL Atas Permintaan Mahasiswa (ATPEM):
• Tutorial Atpem adalah tutorial yang
diselenggarakan karena adanya permintaan
dari Mahasiswa
• Mahasiswa mendaftar dan membayar biaya
tutorial dengan Lembar Tagihan untuk
Tutorial sebesar Rp150.000,- per mata kuliah
• Tutorial diselenggarakan selama 8x
pertemuan dalam 8 minggu
• Tugas Tutorial diberikan pada pertemuan ke
3, 5, 7
• Nilai tutorial mempunyai kontribusi 50%
terhadap nilai akhir mata kuliah.
• Komponen nilai tutorial: Tugas Tutorial (70%)
+ Partisipasi (kehadiran & keaktifan
mahasiswa di kelas) (30%)

•

Syarat memperoleh nilai: mahasiswa hadir
minimal 5x pertemuan dan mengerjakan
Tugas Tutorial (3 tugas)

