
 1 

 JURUSAN 

KEHUTANAN 

FAKULTAS 

PERTANIAN 

UNIVERSITAS 

JAMBI 

PROSEDUR 

OPERASIONAL 

STANDAR 

(SOP) 

 

KODE: 

SOP FHUT-03 

JUDUL  :  Tata Cara Penentuan dan Penggantian 

Pembimbing Akademik (PA) 

 

AREA    : Jurusan Kehutanan 

 

No. Revisi  :  02 

Tanggal revisi: Agustus 

2021                                   

 

A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

tentang tata cara  penentuan staf pengajar sebagai Pembimbing Akademik (PA) 

mahasiswa dan  tata cara penggantian PA. 

 

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. 

3. Penggantian Pembimbing Akademik adalah pengalihan mahasiswa bimbingan dari 

PA pertama ke PA berikutnya karena PA yang ditugaskan tidak dapat 

melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.  

 

C.  RUANG LINGKUP 

1. Langkah-langkah penentuan Pembimbing Akademik  

2. Syarat-syarat penggantian Pembimbing Akademik 

3. Prosedur penggantian Pembimbing Akademik 

 

D.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 09 tahun 2020 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Jambi. 

 

E.   PROSEDUR 

I.   Langkah-langkah Penentuan Pembimbing Akademik (PA) 

1. Ketua Program Studi menentukan calon PA berdasarkan atas banyaknya beban 

pembimbingan akademik pada masing-masing dosen. 

2. Ketua Jurusan menyampaikan nama-nama calon pembimbing akademik kepada 

Ketua  Jurusan. 

3. Setelah mendapat persetujuan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi mengumumkan 

secara tertulis nama pembimbing akademik  kepada para mahasiswa baru.  

4. Ketua Jurusan menyampaikan daftar Calon Pembimbing Akademik kepada Dekan. 

5. Dekan menyampaikan usulan ketua Jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam 

surat keputusan. 

 

II.  Syarat-syarat Penggantian PA 

1. Penggantian PA dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan apabila: 

a. Pembimbing Akademik menyerahkan tugas pembimbingannya kepada Ketua 

Jurusan karena mendapat tugas khusus minimal enam bulan secara terus-

menerus. 

b. Pembimbing Akademik selama enam bulan berturut-turut tidak melaksanakan 

pembimbingan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 

melaporkan tugas pembimbingannya kepada Ketua Jurusan. 

c. Pembimbing Akademik karena alasan tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan  tidak dapat melaksanakan pembimbingan  secara 

efektif.  

d. Adanya pengajuan keberatan secara tertulis dari mahasiswa kepada Ketua 

Jurusan atas terhambatnya proses pembimbingan akademik.  

2. Pembimbing Akademik dapat dinyatakan tidak melaksanakan proses 

pembimbingan akademik apabila: 
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a Tidak menepati waktu pembimbingan akademik yang telah  dijadwalkan dan 

tidak menggantinya pada waktu lain tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b Menyalahgunakan kepatutan dan fungsinya sebagai Pembimbing Akademik.  

3. Pembimbing Akademik dapat dikatakan tidak memungkinkan untuk melaksanakan 

proses pembimbingan akademik secara efektif apabila: 

a Menderita suatu penyakit menahun  yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter. 

b Tidak mampu menjalankan tugasnya dikarenakan menjalani hukuman pidana 

berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan lebih dari 6 bulan. 

c Alasan lain sehingga yang tidak dapat melakukan pembimbingan secara tatap 

muka paling lama 6 bulan. 

4. Bila ada pengajuan keberatan secara tertulis dari mahasiswa,  Ketua Jurusan  wajib 

meminta klarifikasi kepada dosen yang bersangkutan sebelum dilakukan 

penggantian PA. 

5. Penggantian pembimbing akademik dapat bersifat sementara atau permanen sesuai 

dengan pertimbangan Ketua Jurusan. 

 

III.  Prosedur Penggantian PA  

1. Pembimbing akademik memberitahukan kepada Ketua Jurusan dan mahasiswa 

bimbingannya atas rencana pengunduran dirinya sebagai PA 

2. Pembimbing Akademik menyerahkan tugas pembimbingannya berikut berkas-

berkas akademik mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Jurusan. 

3. Ketua Jurusan  meminta pertimbangan penggantian PA kepada Ketua Program 

Studi. 

4. Ketua Jurusan mengusulkan secara tertulis penggantian PA kepada Dekan yang 

selanjutnya akan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam surat 

keputusan. 

 

IV.  Prosedur Penggantian PA karena adanya Pengajuan Keberatan dari Mahasiswa 
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1. Mahasiswa membuat surat permohonan penggantian PA kepada Ketua Jurusan 

dengan mencantumkan alasan keberatan serta melampirkan/menunjukkan bukti-

bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Ketua Jurusan meminta klarifikasi dari dosen yang bersangkutan atau memberikan 

peringatan secara tertulis yang dapat dijadikan dasar penilaian kinerja dosen 

bersangkutan. 

5. Ketua Jurusan  meminta persetujuan dan mengusulkan penggantian PA kepada 

Dekan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam 

surat keputusan. 

 

 

Jambi, Agustus 2021 

Ketua Jurusan, 

 

 

Dr. Forst. Bambang Irawan, SP., M.Sc. 

NIP. 196906111994031003 

 


