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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

tata cara  pelaksanaan Pembimbing Akademik (PA) bagi mahasiswa. 

B.  DEFINISI 

1. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan 

akademik kepada mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut mengikuti 

program pendidikan.  

2. Pembimbingan akademik adalah pemberian penjelasan, pengarahaan, petunjuk, dan 

nasihat dalam kegiatan akademik serta bimbingan konseling agar mahasiswa dapat 

menjalankan studinya dengan lancar sampai mahasiswa menyelesaikan studi. 

 

C.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Rektor Universitas Jambi No. 9 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 

Universitas Jambi. 
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D. PROSEDUR 

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

mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. 

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 jurusan yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan 

atas usulan 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. Mahasiswa wajib meminta pendapat dan saran dari dosen pembimbing sebelum 

melakukan entri mata kuliah pada masing-masing semester kecuali untuk matakuliah 

yang wajib untuk dikontrak atau matakuliah tingkat akhir seperti skripsi. 

6. Jika mahasiswa tidak melakukan konsultasi seperti diatur pada butir 5 maka 

Pembimbing Akademik berhak untuk tidak mevalidasi/mengesahkan Kartu Studi 

Mahasiswa semester berikutnya. 

7. Dosen Pembimbing berkewajiban untuk membimbing dan memantau kewajiban 

mahasiswa untuk menanam pohon seperti yang diatur pada SOP terpisah. 

8. Mahasiswa dapat meminta pertimbangan dan saran untuk hal dan/atau permasalahan di 

luar bidang akademis kepada Pembimbing akademik. 

9. Proses pembimbingan dilakukan secara baik, saling menghormati dan menjaga etika 

pergaulan akademis. 

10. Media dan cara konsultasi bisa dilakukan secara tatap muka dan atau menggunakan 

media komunikasi lain yang disetujui oleh Pembimbing Akademik. 

11. Kegiatan pembimbingan dicatat dalam lembar pembimbingan dengan format yang 

disiapkan oleh Ketua Jurusan. 

12. Ketua Jurusan dapat meminta lembar pembimbingan kepada mahasiswa dan atau dosen 

pembimbing akademik untuk kepentingan evaluasi dan kelengkapan dokumen Jurusan. 


