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PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PERWALIAN) 

 

A. DEFENISI 

1. 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 atau IP yang 

diperoleh sebelumnya, maksimal 24 SKS per semester. 

2. Perubahan rencana studi adalah pengubahan satu atau lebih mata kuliah yang telah 

direncanakan oleh mahasiswa setelah dikonsultasikan dengan pembimbing akademik. 

Waktu perubahan rencan studi dilaksanakan berdasarkan kelender akademik. 

3. Beban keredit semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu 

semester. Pada semester pertama diberlakukan sistem paket dan setiap mahasiswa 

baru diwajibkan mengambil matakuliah paket yang telah ditentukan oleh program 

setudi masing-masing. Beban keredit semester berikutnya atas dasar indeks prestasi 

(IP) studi mahasiswa pada semester sebelumnya dan paling banyak 24 sks. 

4. Indeks prestasi adalah bilangan (sampai dua angka dibelakang koma) yang menunjuk 

tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif. 

5. Bimbingan akademik bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan 

baik sesuai dengan minat kemampuanya. 

6. Menyiapkan daftar kehadiran bimbingan mahasiswa untuk mengetahui status 

mahasiswa yang menjadi perwalianya. 

 

 

 



B. TUGAS DOSEN WALI 

1. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program 

dengan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil. 

2. Membantu mengatasi masalah-masalah studi mahasiswa yang dialami. 

3. Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan 

pembimbingan pada berita acara perwalian (BAP) yang telah disediakan untuk setiap 

mahasiswa. 

4. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan setudi mahasiswa untuk 

keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik 

ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada Ketua Program Studi. 

5. Pembimbingan akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa 

studi mahasiswa minimal 4 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam BAP 

bimbingan akademik. 

 

C.  WAKTU PEMBIMBINGAN 

1. PADA AWAL SEMESTER 

Sebelum mahasiswa melaksanakan KRS online, pembimbing akademik berkewajiban 

melaksanakan tugas bimbingan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan dengan : 

Memberikan bimbingan perencanaan studi dalam 1 semester. 

a) Memastikan jenis matakuliah yang diambil mahasiswa dalam semester yang 

bersangkutan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester lalu. 

b) Mengingatkan mahasiswa agar selalu membuka dan memanfaatkan menu pesan pada 

portal untuk berkomunikasi dengan dosen wali. 

c) Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melakukan pengisian KRS online 

dengan menceritakan pada portal.potensi-utama.ac.id. 



d) Menghubungi mahasiswa yang belum melakukan KRS online, atau belum 

mengoptimalkan pengembalian jumlah sks. 

e) Membantu menyelesaikan masalah-masalah studi mahasiswa, antara lain mencari 

solusi, memotivasidan mengarahkan bimbingan minat yang diinginkan. 

f) Mensosialisasikan beberapa ketentuan / aturan perkuliahan seperti ketidak hadiran 

dalam perkuliahan yang diangap hadir hanya sakit dengan surat dokter atau surat 

tugas dari perusahaan tempat mahasiswa bekerja dan dikomunikasikan ke petugas di 

program studi dan dosen pengampuh matakuliah. 

g) Mengingatkan mahasiswa yang bekerja agar menyerahkan surat keterangan bekerja 

kebagian BAAK (Biro Akademik dan Administrasi Mahasiswa). 

 

2. PADA SAAT SEBELUM UJIAN TENGAH SEMESTER 

Aktivitas yang dilakukan mencakup : 

a) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perkuliahan. 

b) Memantau tingkat kehadiran mahasiswa 7 x kehadiran mahasiswa dan melakukan 

saran tindakan koreksi pada mahasiswa agar dapat memenuhi jumlah kehadiran. 

c) Mengingatkan mahasiswa agar memantau tingkat kehadiran per matakuliah melalui 

BAAK(Biro Akademik dan Administrasi Mahasiswa) dan dosen pengampuh 

matakuliah masing-masing. 

d) Member motivasi untuk memperisapkan unjian tengah semester (UTS) 

e) Mengingatkan mahasiswa tentang tatatertib ujian. 

f) Memastikan bahwa kartu ujian mahasiswa telah distempel dan telah dilengkapi syarat 

administrasi sebagai bukti mahasiswa yang bersangkutan aktif dan diperbolehkan 

untuk mengikuti ujian. 

g) Memastikan mahasiswa memberikan data pribadi yang valid. 



3. PADA SAAT EVALUASI SEBELUM UJIAN AKHIR SEMESTER. 

Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah : 

a) Memberi pengaruh dan motivasi terkait persiapan ujian akhir semester. 

b) Melakukan evaluasi tingkat kehadiran selama 1 semester dan kendala-kendala yang 

dihadapi selema satu semester untuk perbaikan belajar semester berikutnya. 

c) Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi (membayar SPP dan KRS 

online) tepat waktu pada semester berikutnya. 

 

4. PADA SAAT EVALUASI SETELAH UJIAN AKHIR SEMESTER. 

Aktifitas yang dilakukan anatara lain adalah : 

a) Melakukan evaluasi pada nilai-nilai yang didapat mahasiswa ketika Ujian Akhir 

Semester 

b) Memberi arahan dan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan proses perkuliahan 

c) Mengingatkan mahasiswa untuk mengisi KRS secara Online 

d) Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi (membayar SPP dan KRS 

online) tepat waktu pada semester berikutnya. 

 

D. PERTEMUAN SEWAKTU-WAKTU/DILUAR PERWALIAN TERJADWAL 

Dapat dilakukan dengan tatap muka atau mengunakan media komunikasi(menu pesan 

pada portal.potensi-utama.ac.id atau lainya yang disepakati oleh dosen wali) jika dipandang 

perlu oleh mahasiswa atau dosen pembimbing akademik terhadap proses pembelajaran. 

E. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM PROSES PERWALIAN. 

1. HAK MAHASISWA 

a) Mendapatkan bimbingan dalam merencanakan matakuliah yang ditempuh dengan 

memperhatikan jumlah sks dengan IP yang diperoleh sebelumnya. 



b) Mendapatkan penjelasan tentang sistem pendidikan di Program Studi. 

c) Mendapatkan motivasi dalam mengembangkan kreativitas berdasarkan kompetensi 

mahasiswa. 

d) Mendapatkan waktu bimbingan, khususnya pada masa perwalian. 

 

2. KEWAJIBAN MAHASISWA 

a) Mahasiswa diwajibkan membawa buku panduan bimbingan perwalian, pada saat 

berkomunikasi dengan dosen pembimbing akademik. 

b) Menuliskan, permasalahanya dan manfaat pada daftar konsultasi 

c) Mahasiswa wajib memenuhi/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 3 kali dalam 

satu semester pada saat : sebelum KRS online,  sebelum pelaksanaan UTS, sebelum 

Pelaksanaan UAS. Konsultasi dengan dosen wali secara online mengunakan jalur 

yang telah disepakati bersama dosen wali. 

 

F. CARA PENGISIAN BERITA ACARA PERWALIAN 

a) Kolom TANGGAL disi dengan  tanggal pertemuan tersebut dilakukan. 

b) Kolom PEMBAHASAN disi dengan perwalian sesuai dengan tugas wewenang dosen 

wali. Beberapa contoh seperti evaluasi studi, perisapan UTS, Keaktipan Mahasiswa, 

uraian perolehan IP semester sebelumnya, Tingkat kehadiran, mengisi matakuliah 

yang gagal/mendapatkan nilai E dan D pada table matakuliah yang tidak lulus, 

Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan studi. Dalam satu pertemuan dapat 

membahas beberapa topik. 

c)  Kolom TANDA TANGAN diisi dengan tandatangan / paraf mahasiswa dan dosen 

sebagai bukti pelaksanaan perwalian telah dilakasanakan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 



 

G. KEWAJIBAN PETUGAS BAAK(BIRO ADMINISTRASI DAN AKADEMIK) 

a) Menyediakan daftar hadir dan berita acara perwalian. 

b) Memperisapkan kebutuhan proses pengisian KRS. 

c) Mencetak kartu rencana studi mahasiswa. 

d) Memperisapkan kebutuah untuk proses ujian baik UTS dan UAS. 

 

H. FORM BERITA ACARA PERWALIAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


