
ALUR PENGAJUAN TUTORIAL ONLINE 

1. Untuk pengajuan tutorial secara online dapat diakses dengan url : 

http://remedialstmik.ipem.ac.id 

2. Tampilan saat pertama, Anda wajib mengisi form login 

 

 
3. Masukkan username dan password, Anda dapat menghubungi wa kampus di Nomor 

08811005452  untuk mendapatkannya. 

4. Setelah berhasil login Anda mendapatkan tampilan sebagai berikut: 

 

 
5. Terdapat menu Dashboard, Ganti Password, Pengajuan Tutor, Cek Status dan Logout. 

6. Menu dashboard berisi alur pengajuan tutorial yang lebih rinci 

http://remedialstmik.ipem.ac.id/


7. Menu Ganti Password digunakan bagi Anda yang ingin mengganti passwordnya 

8. Menu Pengajuan Tutor digunakan untuk pengajuan tutor apabila diklik maka tampilan 

sebagai berikut : 

 

 
9. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang ingin diajukan tutorialnya, apabila ingin 

lebih dari satu mata kuliah mahasiswa dapat klik tombol tambah dan jika tidak jadi atau 

membatalkan penambahan klik tombol hapus 

 

 
10. Setelah sesuai mata kuliah yang ingin diajukan tutorialnya maka klik tombol simpan 

11. Setelah simpan segera hubungi WA kampus/ Ketua Jurusan agar Ketua Jurusan segera 

memeriksa pengajuan Anda 

12. Untuk pengecekan status pengajuan silahkan klik Cek Status tampilan seperti ini 



 

 
13. Jika ketua jurusan telah menyetujui maka kolom Ketua Jurusan akan terisi disetujui 

seperti tampil berikut : 

 

 
14. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan selanjutnya Anda melakukan 

pembayaran tutorial namun sebelumnya silahkan kontak WA untuk besarnya biaya per 

sks nya. 

15. Setelah transfer silahkan upload bukti transfer di menu Cek Status : 

 



 
16. Tampilan untuk upload Bukti Transfer/pembayaran seperti berikut : 

 

 
17. Pilih Choose File untuk mengupload bukti transfer dalam bentuk jpg ukuran maximal 

100 Mb 

18. Setelah diupload tunggu konfirmasi dari keuangan untuk memastikan pembayaran Anda 

telah diterima. Jika telah diterima keuangan maka tampilan seperti ini : 

 



 
19. Jika pembayaran Anda diterima maka Status Bayar Anda terisi Data Valid, selanjutnya 

Anda menunggu Ketua untuk menunjuk Dosennya. 

20. Setelah ketua menetapkan dosen maka tampilan seperti berikut : 

 

 

 
21. Pada kolom Dosen Tutor keterangan jika dosen sudah ditunjuk adalah Dosen sudah 

diplot namun kebalikannya jika belum diplot maka keterangannya Dosen Belum Diplot 

22. Setelah dosen diplot Anda dapat klik gambar mata  seperti berikut : 

 



 
23. Anda dapat mengetahui Dosen Pengajar Tutorial dan selanjutnya Anda dapat 

mendownload form tutorial secara pdf dan segera hubungi dosen yang ditunjuk. 

24. Dan Apabila sudah selesai Anda dapat melihat di nilai akhirnya seperti tampilan berikut : 

 

 
 

 


