
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BIMBINGAN AKADEMIK 

 

1. PENGERTIAN 

Pembimbingan Akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik 

dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas 

hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk 

semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar 

yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitas akademik. 

2. TUJUAN 

Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan Pembimbing Akademik 

(PA) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. 

3. RUANG LINGKUP 

Pembimbingan akademik oleh Pembimbing Akademik kepada mahasiswa mencakup 

seluruh kegiatan akademik meliputi pengisian Kartu Rencana Studi, kegiatan 

pembelajaran (prestasi akademik, kesulitan belajar, adaptasi, biaya studi, cuti kuliah, 

kegiatan ekstrakurikuler) di Fakultas Ilmu Kesehatan. 

4. DEFINISI ISTILAH 

1. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap di masing-masing Prodi pada 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Metro yang sudah menduduki 

jabatan fungsional dan diusulkan oleh Prodi atas masukan dari kelompok bidang 

keahlian untuk memberikan bimbingan akademik kepada beberapa mahasiswa sesuai 

dengan program studinya masing-masing. 

2. Indeks Prestasi adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai 

rata-rata tertimbang dan nilai yang diperoleh mahasiswa. 

3. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan 

menilai kualitas proses belajar mengajar. 

4. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh mahasiswa 

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar akademik. 



5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program 

pendidikan. 

6. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti 

proses pendidikan pada program studi. 

7. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah rencana kegiatan akademik yang dilakukan oleh 

seorang mahasiswa selama semester tertentu. 

5. PROSEDUR 

1. Pembimbing akademik adalah wali orang tua bagi mahasiswa selama tercatat sebagai 

mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Metro. 

2. Pembimbing akademik berhak dan wajib memberikan pertimbangan, saran, pendapat, 

larangan dengan maksud untuk memperlancar, mempercepat dan atau meningkatkan 

mutu studi mahasiswa. 

3. Pembimbing akademik adalah dosen tetap prodi yang ditunjuk oleh Ketua Program 

Studi dengan mempertimbangkan pemerataan masing- masing dosen. 

4. Mahasiswa wajib melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pembimbing 

akademik secara rutin minimal 2 kali dalam satu semester. 

5. Jika mahasiswa tidak melakukan konsultasi seperti diatur pada poin 4 maka 

Pembimbing Akademik berhak untuk tidak mevalidasi/mengesahkan Kartu Studi 

Mahasiswa semester berikutnya. 

6. Kegiatan pembimbingan dicatat dalam lembar pembimbingan dengan format yang 

disiapkan oleh Ketua Program Studi. 

7. Ketua Program Studi dapat meminta lembar pembimbingan kepada mahasiswa dan 

atau dosen pembimbing akademik untuk kepentingan evaluasi dan kelengkapan 

dokumen Program Studi. 



6. BAGAN ALIR 

 
 
  



7. FORM PEMBIMBINGAN MAHASISWA 
 
 

Kartu Kendali Bimbingan Mahasiswa  
Fakultas Ilmu Kesehatan  

Universitas Muhammadiyah Metro 
 
 

Nama : .................................................................... 

N P M : .................................................................... 

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

Prodi       : .................................................................... 
 
 

No Waktu Materi Bimbingan 
Paraf 

Dosen 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Metro, ....................................... 
 

 
Ketua Prodi Dosen PA 

 
 
 

( .............................. ) ( ................................. ) 
 

NIDN. NIDN. 

 


