PEDOMAN BIMBINGAN EVALUASI DAN MONITORING
PRESTASI MAHASISWA IAIN PURWOKERTO

2015

i

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Alloh SWT. Atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga
Dokumen Pedoman Bimbingan Evaluasi dan Monitoring Prestasi Mahasiswa ini dapat
disusun disajikan sebagai pegangan bagi setiap civitas akademika khususnya bagi Dosen
Penasihat Akademik (PA) dalam proses bimbingan evalusi dan monitoring prestasi
mahasiswa di IAIN Purwokerto ini.
Dokumen Pedoman Bimbingan Evaluasi dan Monitoring Prestasi Mahasiswa ini
disusun bertujuan guna meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam
bidang bimbingan evaluasi dan monitoring prestasi. Sehingga diharapkan dengan adanya
pedoman ini, maka layanan kepada mahasiswa akan lebih cepat, tepat, transparan dan
akuntable. Terlebih pada tahun 2016 IAIN Purwokerto menjadi salah satu pilot procjet Zona
Intregritas.
Semoga dokumen pedoman ini bermanfaat terutama guna peningkatan layanan
kepada mahasiswa di IAIN Purwokerto. Terimakasih.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
IAIN Purwokerto sebagi perguruan tinggi, selain mempunyai karakter
sebagaimana perguruan tinggi umumnya juga mempunyai karakter yang berorientasi
pada aspek keagamaan. Sebagaimana visi misi IAIN Purwokerto yaitu : Unggul, Islami
dan Berkeadaban. Guna mewujudkan hal itu maka selama mahasiswa menempuh
pendidikan di IAIN Purwokerto dipandang perlu untuk diberikan pembimbingan
akademik sebagi bentuk bimbingan evaluasi dan monitoring prestasi mahasiswa.
Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan
kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan
masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti
kegiatan pendidikan. Mahasiswa perlu memahami hubungan antar mata kuliah
sehingga tepat dalam memilih studi kekhususan yang diminati. Mahasiswa berada
pada fase usia dewasa pada yang ditandai oleh berbagai perubahan menuju
kematangan biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai pada fase ini, mahasiswa
mudah sekali berpengaruh oleh hal-hal negatif. Perbedaan mahasiswa dalam
kecerdasaan, bakat, sosial ekonomi dan sebagainya dapat menghambat
hubungannya dengan lingkungan.
Pemasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain strategi belajar,
kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar dapat membuat mahasiswa
frustasi dan tidak jarang melakukan hal-hal yang merugikan diri, teman, dan
lingkungan. Dengan adanya proses pembimbingan akademik, diharapkan mampu
memberikan jaminan layanan kepada mahasiswa pada aspek bimbingan evaluasi dan
monitoring prestasi mahasiswa.
B. Kedudukan Pembimbingan Akademik
Kedudukan pembimbingan akademik adalah berkaitan dengan bidang akademik
Wakil Rektor I dan bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor III). Kaitan dengan akademik
adalah dalam pembinaan yang b erhubungan dengan kurikulum, evaluasi, dosen, dan
penyelenggaraan kuliah. Sedangkan kaitannya dengan bidang kemahasiswaan dalam
pembinaan yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakulikuler, beasiswa, pembayaran
Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan sebagainya.
Bentuk layanan pembimbingan akademik adalah berupa bimbingan secara umum
dan konseling dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan kedua bidang tersebut. Upaya ini sekaligus sebagai bentuk
bimbingan evaluasi dan monitoring prestasi mahasiswa.
C. Pelakasana Pembimbingan Akademik
Untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik yang berfungsi sebagai
bimbingan evaluasi dan monitoring prestasi mahasiswa maka diangkatlah Penasihat
Akademik (PA) ialah dosen yang ditunjuk Rektor untuk memberikan bimbingan studi
kepada mahasiswa dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan. Untik memberikan pelayanan studi yang sebaik-baiknya
kepada mahasiswa, Rektor menunjuk Penasihat Akademik yang terdiri dari dosen tetap
bagi beberapa orang mahasiswa untuk memberikan bimbingan studi sampai mereka
menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto.
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D. Tujuan Bimbingan Akademik
Adapun tujuan dari kegiatan pembimbingan akademik adalah :
1. Setiap mahasiswa mempunyai dosen penasihat akademik (PA) yang
pengangkatanany ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan Dekan
masing-masing fakultas.
2. Pembimbingan akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan
yang optimal, baik akademik, pisikologis, maupun sosial.
3. Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar
mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai
dengan memcapai prestasi yang optimal.
4. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri, bertindak, dan berpikir sesaui
dengan kehidupan kampus.
5. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan car-car belajar diperguruan tinggi yang
efektif dan efesien.
6. Membantu mahasiswa dalam mengatsi kesulitan dan hambatan yang berhubungan
dengan studinya.
7. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di
perguruan tinggi.
8. Membantu mahasiswa menentukan berbagi alternatif dalam memecahkan masalah
yang dapat menghambat program studinya.
9. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pengambilan mata kuliah.
10. Pembimbingan akademik sekaligus sebagai bentuk bimbingan evaluasi dan
monitoring prestasi mahasiswa.
1. Fungsi pencegahan ; melakukan pencegahan timbuilnya masalah yang dapat
menghambat perkembangan mahasiswa.
2. Fungsi penyaluran ; membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi yang
setinggi-tingginya dan ngembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.
3. Fungsi penyesuaian ; membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan
akademik dan mengarahakan cara belajar.
4. Fungsi perbaikan ; melaksanakan fungsi-fungsi terdahulu yang telah dilaksankan
juka mahasiswa masih menemuai masalah dalam kehidupan kampus.
5. Fungsi pengembangan ; melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya
agar lebih terarah dan mantap dalam proses belajarnya.
E. Nilai-Nilai Pembimbingan Akademik
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembimbingan akademik adalah :
1. Rappor ; hubungan yang ditandai dengan keselarasan, kesesuaian dan kesatuan
pendapat antara dosen PA dan mahasiswa.
2. Respek ; dosen PA mengakui bahwa setiap individu merupakan kepribadian yang
unik dan mempunyai nilai tersendiri untuk dijaga kerahasiaanya.
3. Aspektansi ; dosen PA menerima mahasiswa apa adanya atau terbuka.
4. Empati ; dosen PA berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan
mahasiswa.
5. Rasa percaya ; rasa saling percaya anatar dosen PA dan mahasiswa.
6. Tanggung jawab ; mahasiswa bertanggung jawab atas keputusannya berdasarkan
pertimbangan dari dosen PA.
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BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PENASIHAT AKADEMIK
1. Dosen PA memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar
mahasiswa meraih indeks prestasi (IP) yang baik.
2. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat
kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan drop out atau ( DO).
3. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai
kempuan akademik rendah atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah
semestser (UTS).
4. Dosen PA membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar
yang baik. Untuk itu Dosen PA diharapakan dapat :
a. Menjadawalkan dan melaksankan pertemuan berkala untuk mengetahui
perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya,
b. Membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa
dapat memperoleh manfaat yang sebesar-sebarnya.
5. Dosen PA membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar,
penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah non-akademik
berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga,
lingkungan keluarga dan dari diri mahasiswa sendiri.
6. Dosen PA memberikan informasi kepada ketua jurusan untuk tindakan lebih lanjut
tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu
diselesaikannya.
7. Dosen PA memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk
mengembangkan profesi dibidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan
target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
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BAB III
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK
A. Tata Tertib Penasihat Akademik
1. Kewajiban Penasihat Akademik
a. Setiap PA wajib membimbing sejumlah mahasiswa dibawah pewenangnya
dalam bidang akademik secara preventif, korektif, dan persuasif, baik secara
perorangan maupun kelompok.
b. Apabila pada masalah akademis atau non-akas=demis yang tidak dapat
diatasi, penasihat akademik wajib mengkonsultasikan kepada Dekan melalui
Wadek III atau Rektor melalui Wakil Rektor III.
c. Penasihat akademik wajib mengadakan pwertemuan konsultatif dengan
mahasiswa yang dibimbing secara periodik, dan waktunya dapat disepakati
bersama.
d. Setiap akhir semester, PA wajib menyempaikan laporan tertulis mengenai hasil
kerja perwalian kepada Rektor lewat Dekan, untuk diterbitkan Surat
Keterangan Rektor sebagai bahan penelitian berbagai tugas edukatif.
e. PA bertanggung jawab at5as kelancaran kegiatan perwalian, dan tidak
dibenerkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam
melaksanakan tugasnya.
2. Kewajiban Mahasiswa
a. Mahasiswa wajib memahami dan menghayati arti pentingnya perwalian studi,
serta memanfaatkannya untuk kelancaran studi.
b. Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan
Penasihat Akademik tentang kegiatan studi berikut kesulitannya.
c. Mahasiswa wajib menaati hasil konsultasi, serta nasihat Penasihat akademik,
dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggar kesepakatannya.
d. Mahasiswa wajib memberikan laporan hasil prestasi studinya kepada
Penasihat Akademik, selambat-lambatnya seminggu setelah yudisium
semesteran.
B. Prosedur Pelaksanaan Pembimbingan Akademik
1. Pendekatan dalam pembimbingan akademik dapat bersifat :
a. Langsung ( directive ) ; memberikan dan mengarhkan mahasiswa untuk
melaksanakan solusi dari dosen PA,
b. Tidak langsung ( non-directive ) ; dosen PA mendorong mahasiswa untuk
menciptakan penyelesain maslah sendiri,
c. Campuran ( eklektik ) ; dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi
yang dihadapi mahasiswa,
2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa :
a. Pelayanan informasi akademik maupun non-akademik untuk mengembangkan
diri, studi, dan karier,
b. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan
diri, studi, dan karier,
c. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun
non-akademik melalui konseling/Konsultasi.
3. Setiap dosen PA membimbing mahasiswa yang ada dibawah bimbingannya selama
masa studi yang bersangkutan
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4. Pembimbingan akademik sekurang-kurangnya dalam satu semester, baik secara
individu atau kelompok, yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester
5. Bagian akademik fakultas memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran,
daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa.
C. Prosedur Pelaksanaan Pembimbingan Akademik
1. Pendekatan dalam pembimbingan akademik dapat bersifat :
d. Langsung ( directive ) ; memberikan dan mengarhkan mahasiswa untuk
melaksanakan solusi dari dosen PA,
e. Tidak langsung ( non-directive ) ; dosen PA mendorong mahasiswa untuk
menciptakan penyelesain maslah sendiri,
f. Campuran ( eklektik ) ; dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi
yang dihadapi mahasiswa,
2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa :
d. Pelayanan informasi akademik maupun non-akademik untuk mengembangkan
diri, studi, dan karier,
e. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan
diri, studi, dan karier,
f. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun
non-akademik melalui konseling/lonsultasi.
3. Setiap dosen PA membimbing mahasiswa yang ada dibawah bimbingannya selama
masa studi yang bersangkutan
4. Pembimbingan akademik sekurang-kurangnya dalam satu semester, baik secara
individu atau kelompok, yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester
5. Bagian akademik fakultas memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran,
daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa
6. Pada setiap pembimbingan akademik, dosen PA mengisi formulir pembimbingan (
terlampir )
7. Khusus untuk mahasiswa baru, perlu diberikan informasi tentang :
a. Sistem dan peraturan pendidikan IAIN Purwokerto,
b. Fasilitas pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa,
c. Beasiswa,
d. Pelayanan kesehatan,
e. Fasilitas memuat dan bakat, serta yang lainya.
D. Prosedur Keadministrasian Pembimbingan Akademik
1. Dekan mengusulkan nama-nama pembimbing akademik kepada Rektor untuk
diterbitkan surat keputusan.
2. Rektor menerbitkan surat keputusan penetapan PA.
3. PA melaksanakan pembimbingan akademik sesuai dengan ketentuan pada buku
pedoman pembimbingan akademik.
E. Evaluasi kerja Penasihat Akademik
1. Dosen PA wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada
Dekan pada akhir semestervdengan menggunakan formulir pembimbingan.
2. Setiap dosen PA akan dievaluasi oleh Dekan selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
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F. Kode Etik Penasihat Akademik
1. Menghormati agma, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap
diskriminatif.
2. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar
tata susila.
3. Berpenampilan serta bertata busana rapi dan sopan.
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus.
5. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.
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BAB IV
PENUTUP
Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna menunjang
tertibnya layanan pendidikan terutama dalam hal bimbingan evaluasi dan monitoring prestasi
mahasiswa. Tim penyusun sadar bahwa pedoman ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran sangat kami apresiasi guna penyempurnaan pedoman ini. Adapun
hal-hal lain yang belim diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
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