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Pelaksanaan 1. Ketua mengangkat dosen PA atas usulan ketua program studi yang 

dituangkan dalam bentuk SK Ketua tiap semester untuk membimbing 1 

kelompok mahasiswa. 

2. Dosen PA yang tidak berada di kampus untuk sementara waktu, maka tugas 

sebagai PA dapat digantikan oleh Ketua Program Studi setelah ada 

pemberitahuan atau permintaan untuk diwakilkan dari pembimbing 

akademik. 

3. Dosen PA yang meninggalkan tugas selama 6 bulan atau lebih, tugasnya 

sebagai PA digantikan dosen lain dengan SK Ketua atas usulan ketua 

program studi. 

Tujuan  Melalui pembimbingan akademik yang intensif diharapkan mahasiswa dapat 

menyelesaikan studi tepat pada waktunya dengan hasil yang memuaskan. 

Tujuan penyusunan POS pembimbingan akademik: 

  

1. Menjelaskan tugas dan hak Pembimbing Akademik (PA)  

2. Menjelaskan tugas dan hak mahasiswa  

3. Menjelaskan tata cara pembimbingan akademik  

4. Menjamin kelancaran proses pembimbingan sesuai standar mutu yang 

ditetapkan. 

Kebijakan 1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen PA minimal 

dua kali per semester  
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2. Setiap mahasiswa yang berprestasi dan belum pernah mendapat beasiswa 

berhak direkomendasikan untuk mengikuti seleksi beasiswa yang ditawarkan 

oleh perguruan tinggi. 

Prosedur Tata cara pembimbingan akademik 

1. Dosen PA menetapkan dan mengumumkan jadwal bimbingan setiap awal 

semester. 

2. Dosen PA mengevaluasi hasil kuliah semester sebelumnya, serta  

memberikan bimbingan akademik untuk semester selanjutnya.  

3. Mahasiswa mengisi KRS sesuai jadwal yang telah ditentukan kemudian 

melaporkan kepada dosen PA, 

4. Mahasiswa mencetak KRS untuk ditandatangani oleh dosen PA.  

5. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA minimal 2 kali setiap semester, 

baik akademik maupun non-akademik. 

 

Tugas Pembimbing Akademik 

1. Memberikan nasihat dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya guna 

membantu kelancaran studinya. 

2. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan 

membantu dalam memilih mata kuliah dan membantu dalam menetapkan 

jumlah sks yang diprogramkan setiap awal semester sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

3. Memberikan pertimbangan kepada Ketua program studi tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan mahasiswa bimbingannya. 

4. Mengikuti dengan saksama perkembangan studi mahasiswa yang 

bimbingnya dan membantu mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi berkaitan dengan studi. 

5. Memeriksa lembar bimbingan akademik dan memberi paraf sebagai bukti 

pemantauan minimal 2 kali setiap semester. 

6. Memberi teguran kepada mahasiswa bimbingannya, baik lisan maupun 

tulisan apabila prestasi akademik mahasisswa yang bersangkutan menurun. 

7. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang 

mengajukan cuti akademik atau yang terancam DO. 
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8. Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Program Studi setiap akhir semester sesuai program kerja. 

Dokumen terkait  1. Pedoman akademik STKIP PGRI Banjarmasin.  

2. Lembar bimbingan akademik mahasiswa. 

Unit Terkait - Dosen Penasihat Akademik. 

- Ketua Program Studi 

 

 

 

 

 

 

 

  


