
 
PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK 

IIB DARMAJAYA 
 



I. Pendahuluan 

Dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan studinya, IIB Darmajaya menyediakan 

Pembimbing Akademik. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan 

diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu 

mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan kondisi dan potensi individual 

mahasiswa. 

  

Buku pedoman Pembimbing Akademik ini disusun karena kurang optimalnya peran dan 

fungsi dosen Pembimbing Akademik. Selama ini peran dan fungsi Pembimbing Akademik 

hanya sebatas konsultasi pengisian rencana studi on-line, sehingga intensitas pertemuan 

antara mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik masih rendah. Dengan buku 

pedoman ini, dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa dapat mengerti dan memahami 

peran dan fungsinya. Secara garis besar, buku pedoman ini meliputi; (a) Fungsi, kewajiban, 

dan peran pembimbing akademik, (b) prosedur dan jangka waktu bimbingan, (c) evaluasi 

pelaksanaan bimbingan. 

 

II. Tujuan Pelayanan Bimbingan 

Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar mahasiswa dapat: 

1. Memahami kemampuan potensial yang dimilikinya serta memanfaatkan potensi itu 

sebaik-baiknya dalam mengikuti dan menyelesaikan studinya. 

2. Memahami kendala dan kesulitan yang dihadapinya dan mampu memecahkan atau 

mengatasinya secara tepat hingga kendala dan kesulitan itu tidak menjadi hambatan 

dalam mengikuti dan menyelesaikan studinya. 

3. Memahami dan memanfaatkan bimbingan yang disediakan untuk menanggulangi 

kesulitan. 

4. Memahami dan menerapkan prosedur dan peraturan yang berlaku yang dapat 

memberikan kemudahan untuk mengikuti dan menyelesaikan studinya. 

 

 

 

III. Pembimbing Akademik 

A. Pengertian Pembimbing Akademik 

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Dekan dan diserahi tugas 

membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam 



bidang akademik supaya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu sesuai dengan kondisi 

dan potensi individual mahasiswa. 

 

Untuk memperlancar proses bimbingan mahasiswa, Pembimbing Akademik harus 

mengetahui apa yang menjadi fungsi, wewenang dan kewajiban bagi Pembimbing Akademik. 

Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan dosen Pembimbing Akademik 

sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan optimal. 

 

B. Syarat Dosen Pembimbing Akademik 

Untuk menjadi pembimbing akademik di IIB Darmajaya harus memenuhi persyaratan: 

1. Dosen Tetap IIB Darmajaya. 

2. Dosen yang telah menyelesaikan masa percobaan. 

3. Dosen Jurusan yang sama dengan mahasiswa bimbingan. 

 

C. Fungsi Pembimbing Akademik 

Untuk mengoptimalkan proses bimbingan seorang Pembimbing Akademik mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai 

mahasiswa itu selesai studi. 

2. Memberikan pertimbangan tentang mata kuliah (wajib dan pilihan) yang dapat diambil 

pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa bimbingannya dengan 

memahami kebutuhan belajarnya. 

3. Memberikan pertimbangan tentang banyaknya kredit yang dapat diambil pada semester 

yang akan berlangsung sesuai dengan keberhasilan studi pada semester sebelumnya dan 

menyatakan kesetujuannya dengan cara memvalidasi/menandatangani rencana studi. 

4. Membantu mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan 

kemampuan akademiknya. 

5. Membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan manfaat mempelajari ilmu 

yang diambilnya. 

6. Mengarahkan mahasiswa dalam menentukan topik penelitian. 

 

D. Wewenang Pembimbing Akademik 

Wewenang Pembimbing Akademik kepada mahasiswa bimbingannya adalah: 

a. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya. 



b. Membantu memecahkan masalah akademik mahasiswa yang dibimbingnya. 

c. Membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan akademiknya. 

d. Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang 

dibimbingnya. 

e. Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang 

berwenang untuk menangani masalah tersebut. 

f. Membantu mahasiswa dalam menentukan topik penelitian (Tugas Akhir/Skripsi). 

 

E. Kewajiban Pembimbing Akademik 

Kewajiban Pembimbing Akademik adalah: 

a. Mempunyai wawasan akademik yang luas berupa penguasaan kurikulum program yang 

diikuti oleh mahasiswa bimbingannya. 

b. Memahami dan mengerti situasi akademik jurusan/bagiannya dan jurusan/bagian lain 

yang terkait. 

c. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan. 

d. Menetapkan dan membuat jadwal pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara 

rutin. 

e. Menjalin hubungan keakraban akademik dan profesional dengan mahasiswa 

bimbingannya. 

f. Mengikuti, mengamati dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa yang 

dibimbingnya secara berkala. 

g. Mencatat dan mengevaluasi program yang dijalani mahasiswa yang dibimbingnya secara 

berkala. 

h. Jika akan meninggalkan tugas, PA harus melapor kepada Ketua Jurusan atau Dekan. 

 

 

IV. Prosedur dan Jangka Waktu Bimbingan 

Sebelum mengadakan bimbingan, para Pembimbing Akademik menerima dan 

mengumpulkan data mahasiswa yang dibimbing, yaitu 

1. Data akademik seperti transkip dan IPK dari semester-semester yang lalu dari BAAK 

(untuk mahasiswa lama). 

2. Data akademik lain dari dosen, sekretaris Jurusan, bagian kemahasiswaan atau melalui 

wawancara dengan mahasiswa sendiri. 

3. Data kemampuan akademik dan kepribadian dan konseling. 



Data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

mahasiswa. 

 

Prosedur penentuan Pembimbing Akademik adalah 

1. Jurusan mengusulkan pembimbing akademik untuk mahasiswa ke Dekan. 

2. Dekan SK tentang Pembimbing Akademik bagi mahasiswa. 

3. Pembimbing Akademik dapat digantikan tugasnya oleh dosen lain dengan Surat 

Keputusan, jika meninggalkan tugasnya selama 6 bulan. 

4. Jika dosen PA tidak  berada di kampus untuk sementara waktu, sedangkan saat itu dia 

sangat diperlukan mahasiswa bimbingannya, maka tugasnya sebagai PA digantikan oleh 

ketua Jurusan/Dekan bidang akademik. 

5. Jurusan mengumumkannya kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Jangka waktu dan pelaksanaan kegiatan bimbingan adalah : 

1. Mahasiswa sudah mendapat pembimbing sejak awal menjadi mahasiswa sampai selesai 

studi. 

2. Bimbingan dilaksanakan selama mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai 

mahasiswa IIB Darmajaya. 

3. Dosen pembimbing akademik dan mahasiswa membuat jadwal rutin pertemuan dan 

konsultasi. 

4. Waktu dan tempat kegiatan bimbingan dilaksanakan pada waktu kerja dan bertempat di 

IIB Darmajaya. 

5. Bila butir 4 tersebut tidak dapat dipenuhi, dosenPA dan mahasiswa secara bersama-sama 

dapat menentukan waktu dan tempat kegiatan bimbingan. 

6. Setiap kali melakukan kegiatan konsultasi, pembimbing membubuhkan paraf pada form 

bimbingan akademik. 

 

Prosedur pelaksanaan bimbingan pengisian FRS dengan dosen PA untuk registrasi akademik: 

1. Membayar Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) untuk satu semester. 

2. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sesuai dengan kalender akademik. 

3. Mahasiswa memilih mata kuliah secara on-line. 

4. Mahasiswa menyerahkan KRS untuk disahkan oleh dosen PA dan ke BAAK. 

 

V. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan 



Pada akhir semester para Pembimbing Akademik mengadakan evaluasi terhadap proses 

bimbingannya yang diterapkan  kepada para mahasiswa untuk melihat apakah: 

1. Para mahasiswa yang dibimbingnya mengalami perubahan yang positif dan kemajuan 

dalam hasil belajarnya. 

2. Ada peningkatan motivasi atau perubahan sikap ke arah positif. 

3. Ada pengembangan dalam sifat kemandirian dan kreativitas. 

4. Ada perbaikan dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. 

5. Ada peningkatan dalam memanfaatkan sumber belajar. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi ini para Pembimbing Akademik meneruskan dan melaporkan ke 

ketua Jurusan serta berdiskusi dengan Jurusan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

bimbingannya. 

 

VI. Penutup  

  Dengan pedoman Pembimbing Akademik ini yang berisikan penjelasan-penjelasan apa 

yang harus dilakuakn oleh seorang dosen Pembimbing Akademik, diharapkan Jurusan 

dengan bantuan para Pembimbing Akademik dapat memantau perkembangan dan kemajuan 

setiap mahasiswa. Proses bimbingan yang baik dapat mengoptimalkan potensi yang ada, 

sehingga mahasiswa dapat mengikuti dan menyelesaikan studinya tepat pada waktu.           

Lampiran 1. Form Biodata Mahasiswa 



 

 



Lampiran 2. Form Rekapitulasi Nilai Mahasiswa    

SMT 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

SKS 

T/P 

Nilai pada Semester 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

I 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

II 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

III 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

IV 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      

                                                                                           



SMT 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

SKS 

T/P 

Nilai pada Semester 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

V 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

VI 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

VII 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

VIII 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                                                                                                                                  

 



Lampiran 3 Surat Keputusan 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


