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KATA PENGANTAR 

 

 

Pembimbing akademik adalah dosen pembimbing akademik bagi 

mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya 

disebut Pembimbing Akademik (PA), dan untuk menjalankan tugasnya sebagai 

pembimbing akademik perlu diterbitkan buku pedoman pembimbingan 

akademik.  

Buku Pedoman Pembimbingan Akademik adalah buku pedoman teknis 

dalam  penyelenggaraan  proses  pembimbingan  akademik  di Universitas Meda 

Area.  Tujuan penyusunan buku ini adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan 

studinya dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, buku pedoman pembimbingan 

akademik dapat digunakan sebagai upaya untuk optimalisasi komunikasi 

mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik karena peran dosen 

pembimbing akademik dalam memotivasi mahasiswa sangat penting dalam 

keberhasilan studi mahasiswa. 

Buku Pedoman Pembimbingan Akademik ini memuat  proses 

pembimbingan akademik, tujuan, manfaat, waktu pembimbingan akademik, hak 

dan kewajiban mahasiswa dalam perwalian, serta semua pihak yang terkait dalam 

proses pembimbingan akademik. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak 

yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan 

buku pedoman pembimbingan akademik Unversitas Medan Area ini, semoga buku 

ini mendorong terciptanya layanan akademik yang optimal bagi mahasiswa. 

 

 

                       Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Setiap dosen yang memenuhi syarat, bertugas dan bertanggung jawab 

membimbing sejumlah mahasiswa baik di bidang akademik maupun non 

akademik terutama dalam Sistem Kredit Semester (SKS).  Dalam sistem SKS 

setiap mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih dan menetapkan program dan 

beban belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kebebasan tersebut 

akan berdampak positif apabila mahasiswa memiliki informasi yang tepat dan 

mengerti tata aturan sistem kredit semester yang harus diikuti. Untuk mencapai 

hal tersebut perlu peran dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam 

memberikan pengarahan yang tepat dalam menyusun rencana program 

perkuliahan semester mahasiswa maupun program studi secara keseluruhan.  

Dosen PA juga memiliki peran untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi 

masalah-masalah belajar yang dihadapi, serta mendorong mahasiswa dalam 

mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang berdaya guna dan berhasil guna. 

 Dalam rangka meningkatkan  pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang 

akademik maka disusunlah pedoman Pembimbing Akademik yang diharapkan 

dapat membantu para dosen PA dalam melaksanakan tugasnya.  

 

1.2 Definisi 

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 

2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tertinggi yang khusus 

diangkat dengan tugas utama mengajar. 

3. Dosen Pembimbing akademik  adalah dosen tetap yang diserahi tugas 

untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat dan persetujuan  

kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau 

rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan    

skripsi/tugas akhir. 
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4.  Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari 

dosen/staf/karyawan dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 

5. Sistem Kredit Semester (SKS), adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk 

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 

minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan 

iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. 

7. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran 

penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu 

semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit 

tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 menit kegiatan terstruktur dan 

50 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 200 menit 

kerja lapangan. 

8. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat 

dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan 

dengan nilai bobot masing - masing mata kuliah dibagi dengan jumlah 

SKS mata kuliah yang diambil. 

9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan 

mahasiswa sampai pada waktu periode tertentu yang dapat dihitung 

berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil untuk dikalikan 

dengan nilai bobot masing - masing mata kuliah dibagi dengan jumlah 

SKS mata kuliah yang diambil. 

10. Rencana studi adalah penyusunan program akademik oleh mahasiswa 

di bawah bimbingan pembimbing akademik berdasarkan syarat dan 

peraturan yang berlaku atau IP yang diperoleh sebelumnya. Semua 

rencana studi wajib dikonsultasikan kepada pembimbing akademik 

berdasarkan syarat dan peraturan yang berlaku, maksimal 24 SKS 

setiap semester. 

11. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana 

pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. 
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12. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata 

kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh 

SKS yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

 

1.3. Pengertian Bimbingan Akademik 

Bimbingan Akademik adalah usaha bimbingan yang dilakukan oleh dosen 

Pembimbing akademik (PA) bagi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab 

bimbingannya. Usaha ini bersifat membantu mahasiswa dalam merencanakan 

program belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah belajar yang 

dihadapi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa 

bimbingannya secara optimal. 

 Dosen PA bersifat membantu, bantuan yang diberikan dosen PA antara 

lain berupa pemberian informasi akademik yang relevan dengan program 

studinya, pengembangan sikap dan kebiasaaan belajar yang tepat  dan benar, 

memberikan pertimbangan dan saran-saran dalam proses pengambilan keputusan, 

memberi contoh keteladanan, persetujuan atau penolakan atas sesuatu yang 

diajukan mahsiswa berdasarkan kelayakan dan ketentuan ketentuan yang berlaku 

di lingkungannya.    

 Kegiatan dosen PA tidak hanya dilaksanakan sekali dalam satu semester 

akan tetapi dilaksanakan selama proses belajar mahasiswa berlangsung. Setiap 

kegiatan pembimbingan harus diletakan dalam suatu kesatuan proses, yang 

selanjutnya akan dilakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut. Perlakuan 

monitoring evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan tahapan ini memerlukan waktu 

yang relatif lama apabila dilaksanakan secara tuntas.  

 

1.4      Landasan Pembimbingan Akademik 

Pelaksanaan Pembimbing akademik didasarkan pada : 

a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/U/1979, tentang 

pelaksanaan Sistem Kredit Semester di Perguruan Tinggi dan Pedoman 

Penyelenggaraan Proses Pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit. 

b. Peraturan pemerintah No. 5 tahun 1980, pasal 26 yang menyatakan bahwa 

kelompok pengajar mempunyai tugas melaksanakan pendidkan dan 
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pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan 

bidang keahlian ilmunya, serta memberi bimbingan kepada para 

mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di 

dalam proses pendidikan. 

c. Surat Kebijakan Rektor No.281/UMA.09.4/VIII//2016, tentang pentingnya  

pembimbingan akademik di Universitas Medan Area.    

d. Mahasiswa bukan sekedar objek didik tetapi subjek didik yang aktif dalam 

proses pengembangan diri pribadinya, sehingga ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan misalnya pendapat mahasiswa didengar, keinginan dan 

minatnya perlu diperhatikan, kemampuannya perlu diperhitungkan, serta 

perlu diberi kesempatan berkembang sesuai dengan gayanya masing 

masing. Sehingga perlu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memilih dan menentukan keputusannya sendiri sesuai dengan keadaan 

dirinya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas 

Medan Area. 

e. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa memerlukan bantuan PA untuk 

menunjang kelancaran proses belajarnya dan perkembangan potensi 

pribadinya, sehingga diharapkan kelak setelah mereka diangkat sebagai 

pendidik dilapangan akan memberikan bantuan bimbingan yang serupa 

kepada anak didiknya.  

 

1.5 Persyaratan Dosen Pembimbing akademik 

  Persyaratan pembimbing akademik yaitu : 

1. Dosen yang memiliki NIDN Universitas Medan Area. 

2. Diangkat melalui Surat Keputusan Rektor dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Prodi  

3. Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan sistem kredit semester. 

4. Memahami komposisi kurikulum yang dibina oleh program studi. 

5. Memahami secara umum peraturan akademik di Universitas Medan 

Area. 

6. Memiliki pengetahuan yang dalam tentang segala ketentuan yang 

tercatum dalam buku pedoman dan kebijakan-kebijakan administrattif 
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maupun akademik lain yang diambil oleh pimpinan  yang tidak 

tercantum di dalam buku pedoman. 

7. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan mahasiswa, masalah-masalah 

yang dihadapi, latar belakang sosial ekonomi serta perkembangan nilai-

nilai mahasiswa yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. 

8. Memiliki kemampuan berkomunikasi menjalin hubungan yang harmonis 

dengan mahasiswa bimbngannya. 

9. Memiliki keterampilan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi 

masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan serta 

mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. 

10. Memiliki sikap dan perilaku sebagai PA yang baik dan perlu diwujudkan 

dalam proses pembimbngan. Adapun wujud dan sikap perilaku PA yang 

dipersyaratkan tersebut adalah wujud kepedulian dan keikhlasan 

menerima kehadiran mahasiswa bimbingannya, penghargaan yang wajar 

bagi diri pribadi mahasiswa, kesungguhan dalam melaksanakan fungsi  

dan tugas kepenasehatan, keteguhan dalam menyimpan hal-hal yang 

bersifat rahasia bagi diri pribadi mahasiswa, kepekaan dalam menangkap 

atau menerima keadaan mahasiswa beserta masalah-masalah yang 

dihadapinya, ketelitian, kecermatan, dan kearifan dalam mengambil 

keputusan dan bertindak serta bertanggung jawab dalam setiap hal 

keputusan yang diambilnya terutama menyangkut nasib mahasiswa 

bimbunganya.  
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BAB II 

TUJUAN, PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  

 

 

2.1.     Tujuan Pembimbingan  Akademik 

  Kepenasehatan Akademik merupakan salah unsur atau komponen dalam 

sistem pendidikan tinggi. Secara fungsional, kepenasihatan akademik menjalin 

keterpaduan dengan komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu peran dosen 

Pembimbing akademik adalah memelihara keseimbangan dan keselarasan antara 

dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan 

tenaga kependidikan serta komponen-komponen lain  di lingkungan Universitas 

Medan Area dalam rangka menunjang proses belajar mengajar mahasiswa. Secara 

khusus, pembimbing akademik bertujuan agar :    

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif 

yang diperlukan dalam proses registrasi akademik dan administrasi 

dengan baik. 

b. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik seoptimal mungkin. 

c. Mahasiswa dapat menanggulangi masalah-masalah yang dapat 

menggangu atau menghambat proses belajarnya. 

d. Mahasiswa dapat mengembangkan potensi pribadinya kearah 

terbentuknya pribadi pendidik yang professional dan bermoral 

Pancasila. 

2. Bagi dosen Pembina mata kuliah 

Dosen dapat membantu mengupayakan peningkatan kualitas materi 

perkuliahan, tidak ada masalah-masalah belajar yang mungkin berasal 

dari mahasiswa. 

3. Bagi lembaga pendidikan selaku pengelola sistem, lembaga dapat 

meningkatkan produktivitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. 
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2.2.     Peran Pembimbing Akademik  

Dalam melaksanakan bimbingan akademik pada dasarnya Penasehat  

Akademik berperan sebagai fasilitator, perencana, motivator dan evaluator. 

Adapun fungsi Pembimbing Akademik adalah : 

1. Sebagai fasilitator, memahami latar belakang mahasiswa untuk 

membantu dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan 

kemampuan akademik mahasiswa. 

2. Sebagai perencana, membantu merumuskan rencana studi mahasiswa 

dalam menyusun mata kuliah yang akan diambil per semester, yang 

dianggap sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademik agar 

mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien. 

3. Sebagai motivator, memberikan motivasi kepada mahasiswa yang 

kurang bersemangat menjalani perkuliahan, baik karena masalah 

internal maupun eksternal. 

4. Sebagai evaluator mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau 

non akademik mahasiswa yang prestasinya kurang. 

5. Sebagai evaluator dan motivator agar mahasiswa lulus tepat waktu. 

6. Dosen Pembimbing Akademik juga berperan sebagai orang tua/wali, 

pengarah, pengigaat dan pengendali mahasiswa. 

2.3.     Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik 

  Tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing akademik adalah sebagai 

berikut: 

1. Mensosialisakan semua peraturan akademik dan non akademik   

Universitas Medan Area.  

2. Mensosialisasikan jadwal kegiatan akademik (pengisian KRS, kuliah, 

praktikum, ujian, seminar, siding, wisuda periode I, wisuda periode II  

3. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan 

rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS semester, dan 

mengesahkannya. 

4. Menjelaskan hak dan kewajiban mahasiswa tentang mengikuti 

perkuliahan dan praktikum tepat waktu, lulus dalam waktu 4 tahun, IPK 

minimum 3.0, membayar uang kuliah dan praktikum tepat waktu.  
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5. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-

cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara 

maksimal sehingga dapat menyelesaikan studi lebih awal atau tepat 

waktu. 

6. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa 

paling kurang tiga (3) kali dalam satu semester, yaitu pada awal 

semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir 

semester. 

7. Mengevaluasi prestasi belajar mahasiswa yang diasuh dan 

melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua 

jurusan/program/bagian untuk diteruskan kepada dekan. 

8. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, 

meneliti sebab-sebabnya, dan membantu mencarikan jalan keluar agar 

prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya. 

9. Bila ada masalah dalam proses belajar yang tidak dapat diselesaikan 

oleh PA disarankan untuk diteruskan pada bimbingan dan konseling 

universitas. 

2.4.      Lain – lain 
 

1. Dosen PA diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua 

program studi/bagian. 

2. Dosen PA dapat diganti apabila dosen tersebut (a) tugas belajar, (b) 

berhalangan tetap, (c) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya 

3. Penggantian PA sebagaima dimaksud pada point 2 ditetapkan dengan 

Surat Keputusan (SK) atas usul Dekan. 

4. Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak 

diperkenankan melanjutkan studi (drop out) apabila : 

a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif jika 

pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah 

lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00. 

b. Mahasiswa yang hanya belajar selama 14 (empat belas) semester 

efektif, jika pada evaluasi akhir semester keempat belas tidak 

memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuh. 
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BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN  

 

3.1.  Kewajiban Pembimbing Akademik 

        Kewajiban pembimbing akademik yaitu : 

a. Menerima tugas sebagai dosen pembimbing akademik berdasarkan SK 

yang dikeluarkan oleh Rektor. Setiap PA membimbing sejumlah 

mahasiswa yang disesuaikan  dengan rasio dosen mahasiswa program 

studi yang bersangkutan. 

b. Memiliki segala bentuk dokumen terkait akademik seperti buku 

pedoman akademik, buku pedoman mahasiswa, kalender akademik 

UMA dan program studi, SK Rektor tentang peraturan-peraturan terkait 

lainnya. 

c. Menentukan jadwal bimbingan, dan menginformasikan kepada 

mahasiswa paling lama 1 (satu) minggu sebelumnya. 

d. Wajib ada di lingkungan kampus selama masa pengisian KRS sesuai 

dengan jadwal pada kalender akademik. 

e. Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang 

berjalan, untuk acuan pengisian KRS mahasiswa bimbingan. 

f. Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil studi 

semester yang baru berakhir, memeriksa kelengkapan dokumen 

akademik yang wajib disimpan oleh mahasiswa, mengidentifikasi 

masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingan terkait akademik 

maupun non akademik, serta memberikan jalan keluar yang terbaik, 

membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per 

semester dengan mempertimbangkan hasil studi, indeks prestasi yang 

dicapai dalam semester sebelumnya, serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi. 

g. Menandatangani lembar konsultasi pembimbingan akademik yang akan 

menjadi acuan bagi ketua program studi menyetujui (menandatangani) 

kartu rencana studi (KRS) mahasiswa bimbingan. 
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h. Menyimpan arsip KRS mahasiswa bimbingan yang telah ditandatangani 

oleh dosen PA dan yang sudah disahkan oleh Fakultas. 

i. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester 

tersebut dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa 

bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali per semester akademik, 

yaitu : pada awal pengisian KRS dosen PA mengarahkan rencana 

perkuliahan yang akan diisi oleh mahasiswa pada semester tersebut, 

pasca ujian tengah semester dosen PA menggali dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mahasiswa khususnya dari hasil evaluasi 

tengah semester tersebut, paska ujian akhir semester dosen PA 

menggali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mahasiswa 

khususnya dari hasil evaluasi akhir semester tersebut. 

j. Melaporkan hasil bimbingan seluruh mahasiswa bimbingan kepada 

kaprodi  

 

3.2.  Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

Kewajiban dan hak mahasiswa dalam kegiatan bimbingan yaitu : 

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pembimbing akademik mulai 

dari awal pendidikan sampai dengan penyelesaian studi. 

2. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berhak: 

a) Memperoleh penjelasan dan nasehat dari PA. 

b) Memperoleh bimbingan akademik dan penyusunan rencana 

penelitian, pelaksanaan penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya 

dari pembimbing  tugas akhir. 

3. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa 

berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan melaporkan 

kemajuan belajar secara teratur kepada PA paling kurang 3 kali setiap 

semester, dan meminta pengesahan KRS-nya yaitu diawal perkuliahan, 

sebelum ujian mid semester (UTS) dan sebelum ujian akhir (UAS) 

4. Pembimbingan akademik bersifat wajib untuk diikuti, dan tidak boleh 

diwakilkan. 
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5. Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi pengisian KRS. 

6. Membawa seluruh KRS dan KHS mulai dari semester awal hingga 

akhir semester. 

7. Mengisi buku Pembimbingan Akademik (PA). 

8. Mengajukan rencana mata kuliah yang akan diambil berdasarkan indeks 

prestasi komulatif (IPK), minat dan bakat yang disesuaikan dengan 

jadwal kuliah yang diterbitkan oleh fakultas dan untuk dikonsultasikan 

dan disetujui oleh dosen PA. 

9. Menemui dosen PA sesuai jadwal yang telah ditentutak oleh dosen PA  

    untuk konsultasi. 

10. Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 

3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester pada saat : awal perkuliahan, 

sebelum ujian mid semester (UTS), sebelum ujian akhir semester 

(UAS). 

11. Mahasiswa wajib memmberikan data dengan benar. 

 

3.3.     Sanksi Akademik 

Sanksi akademik untuk mahasiswa yang tidak melaksanakan bimbingan 

akademik pada dosen PA yaitu : 

1. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan akademik di awal 

semester tanpa alasan yang jelas  tidak akan mendapatkan pengesahan 

KRS dari ketua program studi. 

2. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan bimbingan akademik sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditentukan maka mata kuliah yang diambil 

oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak akan terdaftar di daftar peserta 

ujian sebelum sebelum mahasiswa yang bersangkutan melapor ke dosen 

Pembimbing Akademik. Kemudian dosen Pembimbing Akademik akan 

berkoordinasi dengan Ka.Prodi, Ka-Prodi akan melapor ke IT-support 

untuk memasukan mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan.   

3. Jika point no. 2  tersebut tidak dilakukan oleh mahasiswa,  maka 

mahasiswa akan mendapatka sanksi berupa tidak bisa mengikuti  

UTS/UAS.  
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BAB IV 

TATA CARA PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

 

 

4.1. Bimbingan Awal Semester 

Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online di aoc.uma.ac.id, 

dosen pembimbing akademik berkewajiban untuk : 

a. Menjelaskan sistem perkuliahan, suasana akademik, satuan kredit 

semester, IP, IPK, peraturan-peraturan akademik, praktikum, dan 

pengisian KRS online.  

b. Mengingatkan mahasiswa lama untuk melihat nilai dan mencetak kartu 

hasil studi semester sebelumnya, dan mencetak hasil studi, mahasiswa 

diingatkan untuk dapat memberikan evaluasi yang obyektif dan 

bertanggung jawab terhadap dosen secara online. 

c. Memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 

semester. 

d. Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan KRS 

online. 

e. Menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan KRS 

online. 

f. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan 

prestasi. 

g. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada 

semester yang akan datang. 

h. Memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi program 

studi dan kompetensi lulusan program studi. 

i. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memantau kehadiran, minimal 

75% untuk perkuliahan teori dan 100 % perkuliahan praktikum. 

j. Membuat grup sosmed (WAG) mahasiswa bimbngan akademik 
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4.2.  Sebelum Pelaksanaan Ujian Tengah Semester  

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan. 

b. Diskusi dengan mahasiswa untuk pemecahan masalah 

c. Mengingatkan mahasiswa untuk kewajiban administrasi keuangan dan 

akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen. 

d. Memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian tengah 

semester dengan baik 

e. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami dan melaksanakan 

ketentuan dan tata tertib ujian 

f. Memastikan mahasiswa sudah mendapatkan kartu ujian. 

 

4.3.  Sebelum Ujian Akhir Semester 

a. Mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau memenuhi ketentuan 

yang berlaku di Program Studi, terhadap kehadiran dari mahasiswa 

yang tidak terpenuhi. 

b. Memberikan motivasi dan arahan untuk dapat mengikuti ujian akhir 

semester dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. 

c. Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang kuliah 

sesuai dengan jadwal pembayaran uang kuliah yang sudah ditetapkan 

Universitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Pembuatan Laporan 

  Proses Pembuatan Laporan Pembimbing akademik Dilakukan   : 

a. Setelah selesai perwalian yaitu minggu ke tiga di awal semester. 

b. Dosen PA membuat laporan kepada ketua program studi sesuai format 

laporan yang sudah ditentukan. 

c. Ketua program studi memonev dan merekap laporan dari masing-

masing dosen PA, kemudian melalui fakultas melaporkannya  ke 

Universitas (LP2MP) 

d. Pihak Universitas menganalisis dan merekapitulasi laporan yang 

dikirimkan dari masing-masing fakultas, kemudian membuat laporan 

hasil rekapitulasi kepada yayasan dan rektor. 

 


