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Buku Panduan Pembimbing Akademik UNTAN 

VISI DAN MISI UNIVERSITAS TANJUNGPURA 
 

Visi Universitas Tanjungpura: 

Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan 

Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu 

berkompetisi di tingkat daerah, nasional, regional maupun 

internasional. 

Misi Universitas Tanjungpura: 

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang 

berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, 

mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

2. menyelenggarakan penelitian untuk menjadi sebuah institusi preservasi 

dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat; 

3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi 

sebuah institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat.  
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahiim Alhamdulillahirabbil ‘alamin.  

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat-NYA kepada kita semua sehingga Buku Panduan Pembimbing Akademik 

Universitas Tanjungpura dapat tersusun.  

Buku Panduan Pembimbing Akademik ini disusun sebagai panduan dosen dalam 

bimbingan akademik kepada mahasiswa dan panduan bagi mahasiswa dalam proses 

penyelesaian studinya dengan baik dan tepat waktu.  

Buku Panduan Pembimbing Akademik ini menjelaskan tentang tugas umum dosen 

pembimbing akademik, tugas khusus dosen pembimbing akademik, kewajiban dan hak 

dosen pembimbing akademik, prosedur pemrograman Lembar Isian Rencana 

Studi(LIRS), perencanaan studi dan metode pelaksanaan bimbingan akademik.  

Melalui buku ini, diharapkan kegiatan bimbingan akademik dalam rangka mendorong 

kinerja mahasiswa dalam proses pembelajaran dapat terwujud secara optimal. Dengan 

demikian, berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa selama menempuh studi di 

Universitas Tanjungpura dapat teratasi secara baik dan semestinya. 

 

 

 

 Pontianak, Juli 2021 

 Tim Penyusun 
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DEFINISI ISTILAH 
 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. 

Dalam pelaksanaan tugas pengembangan kemahasiswaan sehari-hari di perguruan 

tinggi, ruang lingkup tugas pembimbingan kemahasiswaan dibatasi pada 

mahasiswa Diploma dan S1. 

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah staf pengajar tetap suatu Perguruan Tinggi 

yang menjadi sumber bantuan nasehat akademik agar dosen tetap yang diserahi 

tugas untuk membimbing sekolompok mahasiswa yang bertujuan membantu 

mahasiswa menyesuaikan studi seefisien dan membantu mahasiswa mencapai 

perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial. 

Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen/staf/karyawan dan mahasiswa 

pada perguruan tinggi. 

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. 

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. 

Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut (sks) adalah takaran penghargaan terhadap 

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 

terjadwal. 

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. 

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah penghitungan IP dengan semua mata kuliah yang 

telah ditempuh untuk tiap semester tertentu. 
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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. 

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. 

Lembar Isian Rencana Studi (LIRS) adalah lembar yang berisi rencana pengambilan 

mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. 

Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) adalah lembar yang memuat nilai-nilai mata kuliah, 

indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah 

dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
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BAB I  

BAB 1. PEMBIMBING AKADEMIK 

 

1.1. Pendahuluan 

Dukungan atau bantuan yang diberikan oleh Pembimbing Akademik kepada 

mahasiswa dapat meliputi empat kategori persoalan dan menjadi lingkup Dosen 

Pembimbing Akademik, yaitu: 

a. Konsultasi akademik, dapat meliputi identifikasi dan memberikan bantuan 

bagi mahasiswa dalam menghadapi masalah/kesulitan akademik, memberi 

umpan balik atau saran setelah ujian, memberi saran mengenai ketrampilan 

belajar (study skills), serta membimbing mahasiswa dalam memilih 

komponen elektif selama masa pendidikannya. 

b. Konsultasi karier, yaitu memberikan saran mengenai kesempatan 

magang/training setelah lulus, pilihan karir yang sesuai dengan kemampuan 

dan minat mahasiswa serta jenjang karir yang dapat diperolehnya. Selain itu, 

dapat pula membantu menyiapkan curriculum vitae dan memberi saran 

mengenai teknik wawancara kerja serta merekomendasikan mahasiswa yang 

bersangkutan untuk mendapatkan layanan/bimbingan lanjut di Pusat Karir 

UNTAN. 

c. Konsultasi profesional, yaitu membantu mahasiswa mengembangkan 

perilaku, sikap yang etis, dan profesional yang sesuai sebagai seorang sarjana 

UNTAN.  

d. Konsultasi pribadi atau personal yang dapat dialami oleh mahasiswa antara 

lain adaptasi atau penyesuaian pada pendidikan tinggi, masalah hubungan 

pribadi, kesulitan keuangan, dan lain-lain serta merekomendasikan 

mahasiswa yang bersangkutan untuk mendapatkan layanan/bimbingan lanjut 

di Bimbingan Konseling UNTAN. 

 

1.2. Pengertian Pembimbing Akademik 

Pembimbing Akademik (PA) adalah staf pengajar tetap suatu Perguruan 

Tinggi yang menjadi sumber bantuan nasehat akademik agar para mahasiswa dapat 

menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa dengan baik. Bantuan yang diberikan 
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oleh Pembimbing Akademik kepada mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa 

dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan 

kemampuannya.  

Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk untuk bertugas 

membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa 

meyelesaikan studi dengan efisien dan membantu mahasiswa mencapai 

perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial. 

Pembimbing Akademik bisa juga disebut sebagai Dosen Wali yang juga 

memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat dan persetujuan 

kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau rencana 

studinya, jumlah kredit yang akan diambil, dan skripsi / tugas akhir yang akan 

diambil. 

 

1.3. Kompetensi  Pembimbing Akademik 

Pentingnya Pembimbing Akademik di perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

a. Dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi 

(Sistem Kredit Semester). Setiap mahasiswa harus merencanakan program 

dan jumlah sks yang akan diambil sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

yang dicapai pada semester sebelumnya.  

b. Kedudukan dan peran PA yaitu sebagai pengajar, pendidik, pembimbing dan 

pembina mahasiswa di perguruan tinggi. 

c. Perbedaan latar belakang mahasiswa seperti lingkungan sosial, budaya, 

agama, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan pribadi 

mahasiswa. 

Mengingat pentingnya dosen Pembimbing Akademik, maka setiap dosen PA harus 

memiliki kompetensi dan persyaratan tertentu. Adapun kompetensi yang harus 

dimiliki seorang Pembimbing Akademik antara lain: 

a. Pembimbing Akademik harus memiliki pengetahuan mengenai struktur dan 

isi kurikulum, memahami tujuan serta serangkaian pilihan komponen 

program elektif yang tersedia bagi mahasiswa.  

b. Menguasai perkembangan situasi sosial di era digital yang dilingkupi 

mahasiswa bimbingan. 
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c. Memiliki kompetensi softskill yang relevan sebagai pembimbing akademik 

seperti kemampuan komunikasi yang motivatif. 

d. Menguasai kebijakan-kebijakan kependidikan terbaru di lingkungan 

perguruan tinggi. 

 

1.4. Standar Mutu Pembimbingan Akademik 

a. Setiap mahasiswa memiliki Pembimbing Akademik sejak ditetapkan sebagai 

mahasiswa sampai menyelesaikan studinya yang ditetapkan berdasarkan 

keputusan dekan. 

b. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap Universitas Tanjungpura yang 

mempunyai pangkat akademik minimal Asisten Ahli. 

c. Setiap mahasiswa memiliki buku Buku Panduan Pembimbing Akademik yang 

dibagikan setiap awal masuk kuliah. 

d. Setiap mahasiswa melaksanakan bimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 

kali dalam setiap semester. 

e. Setiap dosen Pembimbing Akademik mendokumentasikan materi 

bimbingannya dalam buku Panduan Pembimbing Akademik yang telah 

ditetapkan. 

f. Setiap Pembimbing Akademik dan mahasiswa mencatat semua kegiatan 

mahasiswa bimbingan dan IPK dalam buku Panduan Pembimbing Akademik. 

g. Setiap Pembimbing Akademik membuat laporan hasil bimbingan akademik 

dan menyusun Rencana Tindak Lanjut, sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu 

semester. 

h. Program Studi melaksanakan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Akademik 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester, dan hasilnya 

dilaporkan ke Ketua Jurusan. 

 

1.5. Tugas Umum Pembimbing Akademik 

a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang 

efektif di Perguruan Tinggi. 

b. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa tentang 

kesulitan/ kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan studi. 
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c. Memberikan pengarahan tentang pentingnya studi kelompok  dan melatih diri 

untuk berfikir secara analitis berbasis High Order Thinking skill (HOTs). 

d. Membantu mahasiswa dalam menemukan topik penelitian yang sesuai bidang 

kajian, konsentrasi, dan prodi masing-masing. 

e. Memberikan penjelasan tentang administrasi pendidikan (aturan akademik, 

pengertian SKS, strategi belajar, strategi dalam memperbaiki IP dan 

mempercepat kelulusan, pengisian LIRS dan lain-lain). 

f. Menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti 

kegiatan akademik. 

g. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung 

jawabnya tepat dalam menyusun program dan beban belajar serta tepat dalam 

memilih mata kuliah yang akan ditempuhnya. 

h. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-

masalah yang dialaminya khususnya masalah akademik atau masalah non-

akademik yang berhubungan dengan masalah akademik. 

i. Membantu mahasiswa agar mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik secara individu ataupun kelompok. 

j. Mengarahkan mahasiswa bimbingan dalam menentukan program yang diambil 

mahasiswa terkait dengan kebijakan baru, seperti program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) di bidang Pendidikan tinggi. 

 

1.6. Tugas Khusus Pembimbing Akademik 

a. Menjadwalkan kegiatan pertemuan berkala dengan mahasiswa yang 

dibimbingnya. Mengadakan pertemuan/konsultasi dengan mahasiswa minimal 

3x dalam setiap semester untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi 

mahasiswa terutama masalah akademik atau masalah non-akademik, baik 

secara luring maupun daring. 

b. Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa tentang cara memilih mata 

kulih, pengisian LIRS dan banyaknya sks yang diambil. 

c. Mengetahui perkembangan Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi 

Kumulatif mahasiswa yang dibimbing, serta mengevaluasi jumlah sks yang 

diajukan mahasiswa sesuai dengan IP yang diperoleh. 
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d. Memeriksa dan menandatangani LIRS. 

e. Memonitor beban sks dan nilai yang dicapai mahasiswa. 

f. Menginformasikan beban studi, persyaratan lulus, dan kualifikasi lulusan yang 

akan dicapai untuk dapat menyelesaikan masa studinya. 

g. Menerima keluhan dan laporan tentang kemajuan belajar mahasiswa. 

h. Memberi pengarahan kepada mahasiswa yang dibimbing tentang berbagai 

keluhan mahasiswa tentang masalah akademik atau masalah lain yang dapat 

mengganggu proses belajar mahasiswa. 

i. Menerima salinan Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) mahasiswa yang dibimbing 

pada setiap akhir semester dan meneliti kembali keberhasilan studi mahasiswa 

melalui LIHS tersebut. 

j. Menandatangani atau mengesahkan Lembar Isian Rencana Studi (LIRS), surat 

permohonan cuti akademik, surat permohonan pindah, surat ijin tidak 

mengikuti kuliah/praktikum karena sebab yang penting di luar sakit/ musibah, 

dan surat permohonan mengikuti ujian susulan diluar sakit/musibah. 

k. Menerima pemberitahuan dari Jurusan/Wakil Dekan I Bidang Akademik 

tentang masalah administrasi akademik penting (seperti pelanggaran 

akademik, tidak daftar ulang, cuti akademik, pindah dan lain sebagainya) untuk 

mahasiswa yang dibimbing. 

l. Bila dipandang perlu, Pembimbing Akademik dapat berkonsultasi kepada 

pimpinan program studi/ jurusan. 

m. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang mengenai 

berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik yang berhubungan 

dengan masalah akademik ataupun non akademik. 

 

1.7. Kewajiban Dan Hak Pembimbing Akademik 

a. Kewajiban administrasi PA adalah mengisi dan memantau kelengkapan 

berikut: 

1. Biodata/Kartu Identitas Pribadi Mahasiswa  

2. Blanko LIRS  

3. Lembar Isian Rencana Studi (LIRS)  

4. Lembar Isian Hasil Studi (LIHS) 
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5. Buku Bimbingan Akademik 

6. Profil IPS, IPK, sks dan Masa Studi mahasiswa (Lampiran 2) 

7. Rekam Jejak Konsultasi Bimbingan Akademik (Lampiran 3) 

8. Borang laporan  kegiatan PA (Lampiran 4) 

 

b. Pembimbing Akademik berhak memperoleh sarana berupa: 

1. Locker Untuk Semua Pembimbing Akademik 

2. Ruang Konsultasi (disediakan khusus dan dijadwalkan) 

3. Kotak Saran Pembimbing Akademik 

4. Buku Panduan Pembimbing Akademik 
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BAB II 

BAB 2. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

2.1. Hak Mahasiswa 

a.   Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program 

Studi yang dipilih. 

b.   Mendapat bimbingan dalam pengisian Lembar Isian Rencana Studi (LIRS). 

c.   Mendapat bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan bakat, minat dan 

kreatifitas baik dalam kegiatan ektrakurikuler maupun intrakurikuler 

d. Mendapat bimbingan bila mempunyai indeks prestasi (IP) rendah dan atau 

persoalan yang menganggu proses belajar 

e.   Mendapat bimbingan, motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas 

mahasiswa 

f.   Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan 

 

2.2. Kewajiban Mahasiswa 

a.  Mahasiswa diwajibkan membawa buku bimbingan pada saat berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing akademik. 

b.   Menuliskan, permasalahanya dan manfaat pada kartu konsultasi 

c.   Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi  dengan  dosen  wali  minimal  3  kali 

dalam satu semester, yaitu pada saat awal semester , tengah semester dan akhir 

semester. 

d.   Konsultasi dengan dosen wali dapat secara online atau tatap muka di kampus, 

sesuai sepakatan bersama dosen pembimbing akademik 

e.   Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar 
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BAB III 

BAB 3. PERENCANAAN STUDI DAN BIMBINGAN AKADEMIK 

 

3.1. Standar Mutu Kualifikasi Lulusan 

Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi sarjana 

untuk program Strata-1 dan Ahli Madya untuk  program Diploma-3 setelah 

menempuh kegiatan belajar mengajar selama 8 (delapan) dan 6 (enam) 

semester dengan menyelesaikan antara 144-160 sks dan 110 – 120 sks yang 

harus ditempuh. Agar mutu dari lulusan dapat diserap oleh dunia kerja, 

UNTAN menetapkan standar kualifikasi lulusan, yaitu : 

a. Mahasiswa UNTAN dinyatakan lulus Program Sarjana Strata Satu bilamana 

telah memenuhi persyaratan berikut ini : 

1) Menyelesaikan beban studi minimum 144 sks 

2) Masa studi paling lama 7 Tahun diluar cuti akademik 

3) Indeks prestasi kumulatif  lebih dari  2,10 

4) Tidak ada nilai  E 

5) Jumlah nilai D tidak lebih dari 10%  

6) Nilai Mata Kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa 

Indonesia minimal “C”  

7) Telah menyelesaikan  Magang/Co-Ops 

8) Telah menyelesaikan skripsi 

9) Memiliki sertifikat TOEFL, dengan skor minimal 450 

b. Mahasiswa UNTAN dinyatakan lulus Program Diploma III bilamana telah 

memenuhi persyaratan berikut ini : 

1) Menyelesaikan beban studi minimum 110 sks 

2) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,10 

3) Tidak ada nilai    E 

4) Jumlah nilai D maksimal  10 % 

5) Telah menyelesaikan tugas/laporan akhir 

c. Setiap lulusan memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) sertifikat pelatihan 

softskills yang diselenggarakan oleh institusi dan atau pihak luar. 

d. Mahasiswa program sarjana strata satu dinyatakan lulus dengan predikat tertentu 
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sesuai dengan indeks prestasi kumulatif yang diperolehnya yaitu 

memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude. 

 

3.2. Perencanaan Beban Studi 

Perencanaan beban studi adalah penyusunan program akademik oleh 

mahasiswa dengan Pembimbing Akademik berdasarkan syarat dan peraturan yang 

berlaku. Semua perencanaan beban studi wajib mendapatkan persetujuan dari 

Pembimbing Akademik berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya. 

Semua perencanaan beban studi wajib mendapatkan persetujuan dari Pembimbing 

Akademik dan maksimal 24 sks per semester.  

Beban kredit semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu 

semester. Pada semester pertama diberlakukan sistem paket dan setiap mahasiswa 

baru diwajibkan mengambil mata kuliah paket, yang telah ditentukan oleh jurusan 

masing-masing. Beban kredit semester berikutnya ditentukan oleh Pembimbing 

Akademik atas dasar Indeks Prestasi (IP) studi mahasiswa pada semester 

sebelumnya. Indeks Prestasi (IP) adalah bilangan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif. Jumlah kredit yang boleh diambil oleh 

mahasiswa tiap semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan 

memperhatikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Pedoman pengambilan kredit 

ditentukan sebagai berikut: 

 

Perolehan IPS 
Jumlah Beban Studi Maksimum 

Program S1 Diploma III 

 3,00 24 sks 24 sks 

2,50 – 2,99 21 sks 21sks 

2,00 – 2,49 18 sks 18 sks 

1,50 – 1,99 15 sks 15 sks 

< 1,50 12 sks 12 sks 
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3.3. Metode Pelaksanaan Bimbingan Akademik 

a. Setiap mahasiswa akan dibekali dengan buku Panduan Bimbingan Akademik 

awal semester. 

b. Pembimbing Akademik  membimbing maksimal 20 (dua puluh) orang 

mahasiswa selama masa pendidikan, mulai dari tahun pertama sampai lulus. 

c. Pembimbing Akademik diharapkan dapat bertemu atau berkomunikasi dengan 

mahasiswa bimbingannya secara rutin setidaknya pada setiap awal, 

pertengahan dan atau menjelang akhir semester. 

d. Pertemuan dilaksanakan di luar jam kegiatan akademik sehingga tidak 

mengganggu kegiatan akademik yang telah dijadwalkan. Komunikasi dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun melalui melalui media komunikasi 

lain, dalam rangka mendorong prestasi,kreatifitas , minat dan bakat mahasiswa. 

e. Setiap kali pertemuan, mahasiswa harus membawa Buku Panduan Bimbingan 

Akademik. 

f. Pada pertemuan dengan mahasiswa untuk konsultasi,  PA harus mengisi rekam 

jejak dalam Formulir Rekam Jejak IPS, IPK, SKS dan Masa Studi, serta 

mengisi Rekam Jejak Rencana Studi Mahasiswa. 

g. Pembimbing Akademik diharapkan memiliki akses informasi yang luas, 

khususnya terhadap sarana/prasarana yang dapat membantu menyelesaikan 

masalah mahasiswa. 

h. Nama Pembimbing Akademik akan diberikan pada mahasiswa pada awal tahun 

akademik. 

i. Setelah selesai kegiatan pengisian LIRS, PA harus melaporkan kegiatannya 

dengan menggunakan format laporan dosen PA sebagaimana terlampir. 
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BAB IV 

BAB 4. PENUTUP 

 

Buku Panduan Pembimbing Akademik ini merupakan  upaya Universitas 

Tanjungpura untuk meningkatkan kualitas layanan akademik khususnya pada kegiatan 

proses pembelajaran dan peningkatan kegiatan pembimbingan akademik. Oleh karena itu, 

kepada semua unsur pelaksana akademik dan semua pemangku kepentingan internal 

dapat menggunakan buku panduan ini dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan 

layanan akademik dalam lingkungan Universitas Tanjungpura. Hal-hal yang lebih teknis  

dapat ditentukan oleh Fakultas masing-masing. 
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Lampiran 1 

DATA IDENTITAS  

MAHASISWA DAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 

 

  

Nama Mahasiswa : .........................................................................................  

Nomor Induk Mahasiswa : .........................................................................................  

Jurusan : .........................................................................................  

Tempat/tanggal lahir : .........................................................................................  

Alamat : .........................................................................................  

Telpon rumah/HP : .........................................................................................  

e-mail : .........................................................................................  

Nama Orang Tua/Wali : .........................................................................................  

Pekerjaan : .........................................................................................  

Alamat : .........................................................................................  

e-mail : .........................................................................................  

Telepon rumah/HP : .........................................................................................  

Nama Dosen PA : .........................................................................................  

e-mail : .........................................................................................  

Telepon rumah/HP : .........................................................................................  

 

 

 

PEMBIMBING AKADEMIK  MAHASISWA BIMBINGAN 

 

 

 

(………………………..…) (…………………………..) 

 

 

 

 

PAS FOTO MHS 

UKURAN 4x6 
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Lampiran 2 

Profil Perkembangan IPS, IPK, SKS dan Masa Studi Mahasiswa 

 

Nama Mahasiswa : .......................................  

NIM : .......................................  

Fakultas/Program Studi : .......................................  

Dosen PA : .......................................  

SMT IPS IPK 

Jumlah sks 

lulus smt 

sebelumnya 

Total 

sks 

Lulus 

Sisa 

sks 

belum 

lulus 

Sisa 

masa 

studi 

Rata-2 

sks 

yang 

diambil 

per smt 

Jumlah sks 

yang 

diprogramkan 

smt berjalan 

I         

II         

III         

IV         

V         

VI         

VII         

VIII         

IX         

X         

XI         

XII         

XIII         

XIV         

 

Lulus Tahun: ………………………………………… 

 

 



14 
 

Buku Panduan Pembimbing Akademik UNTAN 

Lampiran 3 

Rekam Jejak Bimbingan Akademik 

 

Nama Mahasiswa : .......................................  

NIM : .......................................  

Fakultas/Program Studi : .......................................  

Dosen PA : .......................................  

Semester 

(Gasal/Genap) 

Pertemuan 

ke- 
Tanggal 

Catatan 
Pertemuan/Konsultasi 

Dosen PA 

Paraf 

Mahasiswa Dosen PA 
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Lampiran 4 

BORANG LAPORAN DOSEN PA 

 

LAPORAN PERKEMBANGAN IPK DAN Sks MAHASISWA 

Tahun Akademik : ........................................................................................................  

Semester : ........................................................................................................ 

Jurusan : ........................................................................................................  

Nama Dosen PA : ........................................................................................................  

 

No. Nama NIM IPK 

Jumlah 

Lulus 

sks 

Jumlah 

Sisa  

sks 

Sisa 

Masa 

Studi 

Jumlah 

SKS 

yang 

ditempuh 

smt 

berjalan 

Rekomendasi 

Dosen PA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  Pontianak,  

  Dosen PA 

 

 

  (…………………………) 

 


	VISI DAN MISI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR LAMPIRAN
	DEFINISI ISTILAH
	BAB 1. PEMBIMBING AKADEMIK
	1.1. Pendahuluan
	1.2. Pengertian Pembimbing Akademik
	1.3. Kompetensi  Pembimbing Akademik
	1.4. Standar Mutu Pembimbingan Akademik
	1.5. Tugas Umum Pembimbing Akademik
	1.6. Tugas Khusus Pembimbing Akademik
	1.7. Kewajiban Dan Hak Pembimbing Akademik

	BAB 2. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
	2.1. Hak Mahasiswa
	2.2. Kewajiban Mahasiswa

	BAB 3. PERENCANAAN STUDI DAN BIMBINGAN AKADEMIK
	3.1. Standar Mutu Kualifikasi Lulusan
	3.2. Perencanaan Beban Studi
	3.3. Metode Pelaksanaan Bimbingan Akademik

	BAB 4. PENUTUP
	DATA IDENTITAS

