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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Visi Universitas Kadiri 

“Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten, dan unggul untuk 

berdaya saing Internasional pada tahun 2026”. 

 

1.2  Misi Universitas Kadiri 

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan 

yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. 

2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. 

3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan 

penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai 

etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang 

memiliki karakter kebangsaan. 

5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung 

percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. 

 

1.3  Tujuan Universitas Kadiri 

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan 

mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 

2. Peningkatan produktivitas dan keunggulan Penelitian berbasis inovasi. 

3. Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 

4. Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 

5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan 

berkarakter. 

6. Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 

7. Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta 

pengembangan usaha dengan mitra. 
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BAB II PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

 

2.1.  Latar Belakang 

Perubahan fundamental yang terjadi pada sistem dan gaya pendidikan di 

Perguruan Tinggi (PT) yang serba bebas dan mandiri merupakan faktor penting yang 

menentukan terjadinya kegagalan mahasiswa dalam beradaptasi pada proses belajar 

mengajar. Perubahan cara belajar yang selalu dituntun sewaktu masih di sekolah 

menengah kemudian berubah menjadi cara belajar mandiri di perguruan tinggi, tidak 

jarang menyebabkan mahasiswa merasa tidak siap yang akhirnya merasa tidak percaya 

diri (karena sistem pendidikan di Indonesia tidak ada persiapan secara khusus untuk 

memasuki perguruan tinggi), tidak punya keyakinan dan kelamaan akan menarik diri 

dari lingkungan yang pada gilirannya menjadi mahasiswa drop out (DO).  

Kebebasan mahasiswa dalam beraktivitas dan berpendapat merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat menyebabkan kegagalan mahasiswa saat melakukan tugas 

pokok mereka yakni kuliah. Terkait dengan permasalahan inilah seorang mahasiswa 

memerlukan bantuan seorang dosen pembimbing yang diharapkan mau mengerti 

permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan mampu mengarahkan mahasiswa agar 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di Perguruan Tinggi. 

Data banyaknya mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah menjadi latar belakang 

adanya Dosen Pembimbing Akademik. Dosen pembimbing diharapkan dapat 

membantu mahasiswa dengan ketulusan hati, kemurnian niat dan kejujuran yang 

tinggi, sehingga mahasiswa akan menganggap dosen pembimbingnya sebagai 

pengganti orang tuanya. Dengan demikian mahasiswa akan lebih terbuka dan merasa 

aman untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluhan dan persoalan akademik dan 

non akademik yang sedang dihadapinya. Inilah tugas utama dari dosen pembimbing 

akademik. Walaupun demikian, agar bimbingan lebih terarah dipandang perlu dibuat 

buku pedoman bimbingan. 

 

2.2 Dasar-dasar dan Filosofi Bimbingan 

Bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal atmosfir perguruan tinggi akan 

merasakan adanya perbedaan yang sangat besar. Pada saat di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) mereka lebih banyak dituntun, diarahkan dengan tata-tertib serta seragam yang 

ketat dan dengan proses pengajaran yang satu arah atau teacher-centered learning. Di 

perguruan tinggi mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, bebas 

mengaktualisasikan dirinya, dituntut mandiri dalam proses belajar mengajar 

(mahasiswa harus aktif mencari informasi/bacaan baik di perpustakaan maupun di 

internet), dituntut berpikir kritis terhadap fenomena/fakta yang dihadapi (apa 

masalahnya, mengapa fenomena itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya). Di sisi 

lain, mahasiswa juga dituntut sebagai kekuatan moral dalam setiap perubahan yang 

terjadi pada bangsa dan negara ini. Terkait dengan perubahan tersebut mahasiswa 

membutuhkan seorang pembimbing yang mau mengarahkan permasalahan studi 

mereka agar mahasiswa lebih mampu menyesuaikan diri dengan atmosfir di perguruan 

tinggi. 
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Mahasiswa menemui dosen PA agar dapat menyampaikan permasalahan yang 

dihadapi sehingga mahasiswa lebih terdorong untuk menggunakan potensi dirinya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tugas dari Dosen PA adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi tentang jumlah SKS dan kurikulum serta tugas-tugas yang 

harus diselesaikan selama kuliah pada program studi yang ada di Fakultas; 

b. Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di perguruan tinggi sesuai 

dengan pengalamannya sendiri; 

c. Mendeteksi sedini mungkin masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik 

masalah akedemik maupun non akademik; 

d. Membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa 

bimbingannya; 

e. Menjembatani atau sebagai mediator antara mahasiswa dengan pimpinan 

fakultas, dosen, orangtua dan antara mahasiswa dengan orang tua mahasiswa jika 

dipandang perlu; dan 

f. Membantu mahasiswa untuk mengoptimalkan bakat dan minat, sehingga 

menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif. 

 

2.3 Landasan Hukum 

1. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

2. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa 

Pendidikan Tinggi bertujuan: 

1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa; dan 

2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa. 

 

2.4 Ruang Lingkup Pembimbingan Akademik 

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang diberikan tugas 

untuk memberikan nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam 

menentukan mata kuliah atau rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, 

rencana ujian dan skripsi/tugas akhir, rencana kegiatan organisasi mahasiswa, dan atau 

kegiatan lain yang menunjang dalam proses belajar mengajar. 

Tujuan pengangkatan PA adalah untuk membantu mahasiswa dalam 

penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa 

dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal serta 

menjadi mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. 
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2.5 Tugas dan Tanggungjawab Pembimbing Akademik 

1. Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai 

masalah yang dihadapi selama studi; 

2. Membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi; 

3. Menandatangani Kartu Rencana Studi atas nilai – nilai telah diperoleh mahasiswa 

perwaliannya; 

4. Memberitahu kepada mahasiswa untuk mengisi evaluasi kinerja dosen; 

5. Mengevaluasi keberhasilan studi sesuai dengan tahapan evaluasi dan membuat 

laporan sesuai dengan yang telah ditetapkan; 

6. Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang dialami mahasiswa baik masalah 

akademik maupun non akademik; 

7. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk 

keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan 

akademik selanjutnya; 

8. Mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

9. Membimbing mahasiswa untuk dapat meyelesaikan studi tepat waktu dan tidak 

Drop Out (DO); 

10. Membantu mahasiswa mengoptimalkan bakat dan minatnya; 

11. Membimbing mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi baik akademik 

maupun non akademik; 

12. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa 

studi mahasiswa, minimal 4 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu 

bimbingan akademik; dan 

13. Memastikan mahasiswa yang dibimbing telah terdaftar di PDDIKTI secara benar. 

 

2.6 Waktu Bimbingan 

1. Pada awal semester 

Sebelum mahasiswa melakukan KRS on line, dosen PA berkewajiban untuk: 

a. Mengingatkan mahasiswa untuk melihat nilai dan mencetak hasil studi semester 

berikutnya. Untuk dapat mencetak hasil studi, mahasiswa diingatkan untuk 

dapat memberikan evaluasi yang obyektif dan bertanggung jawab terhadap 

dosen secara online; 

b. Memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 

semester; 

c. Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan KRS on line; 

d. Menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan KRS on line; 

e. Memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan prestasi; 

f. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada 

semester  yang akan datang; 

g. Memberikan penguatan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL); dan 

h. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memantau kehadiran, minimal 80% 

untuk perkuliahan teori dan 100 % perkuliahan praktikum. 
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2. Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah semester 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa; 

b. Diskusi dengan mahasiswa untuk pemecahan masalah; 

c. Mengingatkan mahasiswa untuk kewajiban administrasi keuangan, akademik, 

kehadiran, dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen; 

d. Memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian tengah semester 

dengan baik; 

e. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami, melaksanakan ketentuan 

dan tata tertib ujian; dan 

f. Memastikan mahasiswa sudah mendapatkan kartu ujian. 

3. Sebelum Ujian Akhir Semester 

a. Mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau memenuhi ketentuan yang 

berlaku di Program Studi manakala kehadiran tidak terpenuhi; 

b. Memberikan motivasi dan arahan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester 

dengan baik, jujur dan bertanggung jawab; dan 

c. Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi. 

4. Insidental  dan atau sewaktu-waktu 

Pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa dapat dilakukan sewaktu-waktu, sesuai 

dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui media komunikasi 

elektronik, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas, minat dan bakat 

mahasiswa. 

 

2.7  Kriteria Dosen PA 

Dosen PA senantiasa dituntut mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan 

mahasiswa. Komunikasi yang lancar akan dapat mengungkapkan persoalan yang 

dihadapi mahasiswa serta penyelesaiannya. Untuk itu diperlukan kriteria dosen PA antara 

lain: 

1) Kriteria formal adalah 

a. Dosen Tetap di lingkungan Fakultas; 

b. Ditunjuk sebagai dosen PA dengan Surat Keputusan Rektor; dan 

c. Membimbing maksimal 25 mahasiswa per dosen pembimbing akademik.  

 

2) Profil kepribadian: 

a. Mempunyai komitmen yang tinggi; 

b. Terbuka untuk menerima pendapat dari luar; 

c. Empati dan sensitif terhadap keadaan orang lain, terutama mahasiswa; 

d. Mempunyai daya observasi tajam; dan 

e. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikoiogis, sosial dan kultural 

mahasiswa. 

 

2.8  Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

Hak Mahasiswa 

1. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program Studi 

masing-masing; 
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2. Mendapat bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan bakat, minat dan 

kreatifitas baik dalam kegiatan ektrakurikuler maupun intrakurikuler; dan 

3. Mendapat bimbingan, motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas 

mahasiswa 

 

Kewajiban Mahasiswa 

1. Menuliskan, permasalahanya dan manfaat pada kartu konsultasi; 

2. Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 4 kali dalam 

satu semester pada saat: Sebelum KRS online, Sebelum mengambil kartu UTS, 

Sebelum mengambil kartu UAS; 

3. Konsultasi dengan dosen wali secara online menggunakan jalur yang disepakati 

bersama dosen wali; dan 

4. Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar. 

 

2.9  Strategi dan Cara Bimbingan Mahasiswa 

1) Strategi 

a. Sasaran bimbingan adalah semua mahasiswa aktif yang terdaftar; 

b. Tujuan bimbingan dimaksudkan untuk mendeteksi masalah studi/kesulitan belajar 

mahasiswa sedini mungkin; 

c. Arah bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa dalam 

belajar; 

d. Mengembangkan suasana yang lebih kondusif untuk mendukung kegiatan proses 

belajar mengajar; dan 

e. Memperbaiki persepsi mahasiswa bahwa bimbingan masih diperlukan untuk 

mencapai tujuan belajar. 

2) Cara 

Strategi bimbingan seperti tersebut di atas dicapai dengan cara sebagai berikut: 

1. Cara untuk mencapai sasaran 

Dilakukan sosialisasi tentang tujuan dan rnanfaat bimbingan kepada semua 

mahasiswa, yaitu mahasiswa baru dan semua semester, serta kepada dosen 

pembimbing. 

2. Cara untuk mendeteksi dini permahasalahan mahasiswa 

a. Memanfaatkan tes bakat dan minat mahasiswa 

b. Menyediakan pertemuan dengan PA minimal 4 kali dalam satu semester, 

pada awal perkuliahan, sebelum UTS dan menjelang UAS. Hal ini dilakukan 

untuk evaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan 

dan apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akedemik atau di luar 

akademik. 

3. Cara mengembangan ketrampilan belajar 

a. Penyusunan rencana studi 

Kurikulum atau satuan acara perkuliahan satu semester adalah rencana studi 

umum yang perlu dipahami mahasiswa. Rencana studi ini berupa sistem paket 

yang harus diterima mahasiswa, ditambah mata kuliah pilihan. Penyusunan 

rencana kegiatan untuk satu semester. 
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Sejak awal mahasiswa sudah mendapat informasi mengenai tugas yang harus 

diselesaikan dalam satu semester dalam RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester) dan kontrak perkuliahan. Mahasiswa sudah mendapatkan semua 

materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam 1 semester. 

 

b. Penyusunan rencana belajar mandiri 

Setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus 

diikuti dengan tertib. Mahasiswa yang mengulangi dan memahami materi 

yang baru dikuliahkan akan jauh lebih bermanfaat daripada memahami ulang 

setelah materi menumpuk banyak atau baru belajar pada saat menjelang ujian. 

c. Penggunaan waktu belajar 

Penggunaan waktu untuk belajar yang tepat mempunyai pengaruh langsung 

kepada hasil belajarnya. Maka setiap mahasiswa dalam keikutsertaan 

perkuliahan dianjurkan menyediakan waktu. Selain itu mahasiswa perlu 

mengenai dirinya sendiri dan kemampuannya dengan baik, sehingga ia dapat 

mengalokasikan waktu yang disediakan untuk masing-masing mata kuliah. 

d. Teknik belajar 

Metode pembelajaran di Universitas Kadiri adalah Student-centered learning 

yang membutuhkan kemampuan mahasiswa secara aktif untuk mencari 

sumber belajar dengan menggunakan teknologi informasi. 

  



8 
 

BAB III PENUTUP 

 

 

Dengan adanya Pedoman ini untuk selanjutnya mahasiswa lebih memperhatikan 

ketepatan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diharapkan mahasiswa 

lebih mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal. Panduan ini 

diterbitkan dengan pertimbangan, antara lain untuk menjawab tuntutan mahasiswa untuk lulus 

tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kediri,    Januari 2021 

Tim Penyusun 
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