
TUTORIAL TATAP MUKA (TTM) 
 

Tutorial adalah layanan bantuan belajar yang disediakan oleh Universitas Terbuka (UT) yang 

bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Kegiatan tutorial 

dilakukan dengan berbagai modus, antara lain dilaksanakan secara langsung di kelas secara 

tatap muka antara tutor dengan mahasiswa, atau disebut Tutorial Tatap Muka (TTM). 

Kegiatan TTM bertujuan membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan 

sangat penting untuk dikuasai mahasiswa. 

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan TTM diharapkan dapat mengatasi permasalahan belajar 

yang dihadapi serta dapat menguasai kompetensi mata kuliah yang ditutorialkan. Kehadiran, 

keaktifan, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tutorial 

akan sangat menentukan nilai tutorial. 

TTM terdiri atas:  
1. TTM Wajib, yaitu TTM yang termasuk dalam layanan Sistem Paket Semester (Sipas), 

diberikan kepada mahasiswa yang sudah membayar registrasi paket mata kuliah semester 
berjalan. TTM wajib ditandai dengan kode “T” pada struktur kurikulum dalam katalog 

2. TTM Atpem (Atas Permintaan Mahasiswa), yaitu TTM yang diselenggarakan atas 
permintaan mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa yang sudah membayar registrasi 
mata kuliah semester berjalan. TTM Atpem diselenggarakan jika memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
o Jumlah peserta minimal 20 orang per kelas per mata kuliah 
o Tersedia tutor yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan 
o Mahasiswa calon peserta TTM Atpem telah melunasi biaya TTM Atpem semester 

berjalan 

Ketentuan Pelaksanaan TTM Wajib dan TTM Atpem:  
o Pelaksanaan TTM sesuai dengan kalender akademik tahun berjalan 
o TTM dilaksanakan (8) delapan kali pertemuan selama (8) delapan minggu dengan durasi 

setiap pertemuan selama 120 menit  
o Terdapat tiga tugas tutorial, yang diberikan pada pertemuan ke-3, 5,  dan 7  
o Nila (skor) TTM merupakan penjumlahan dari nilai tugas sebesar 70% ditambah nilai 

partisipasi (kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas) sebesar 30% 
o Nilai TTM memiliki kontribusi 50% terhadap nilai akhir mata kuliah, dengan ketentuan nilai 

Ujian Akhir Semester (UAS) ≥ 30 (skala 0 – 100)  
o Mahasiswa berhak atas nilai TTM apabila hadir minimal 5 kali pertemuan, jika kurang dari 

5 kali pertemuan maka mahasiswa mendapatkan nilai 0 (nol)  


