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Tujuan pelayanan bimbingan akademik 
Mahasiswa 

q Memahami kemampuan potensial yang dimilikinya serta 
memanfaatkan potensi itu sebaik-baiknya dalam mengikuti 
dan menyelesaikan studinya. 

q Memahami kendala dan kesulitan yang dihadapinya dan 
mampu memecahkan atau mengatasinya secara tepat hingga 
kendala dan kesulitan itu tidak menjadi hambatan dalam 
mengikuti dan menyelesaikan studinya.  

q Memahami dan memanfaatkan bimbingan yang disediakan 
untuk menanggulangi kesulitan. 

q Memahami dan menerapkan prosedur dan peraturan yang 
berlaku yang dapat memberikan kemudahan untuk mengikuti 
dan menyelesaikan studinya. 



Usaha meningkatkan prestasi belajar 

q Perlunya bimbingan dan belajar secara efektif 
   diawasi dan dibimbing sewaktu mereka belajar. 
 
q Motivasi 
   Apabila motivasi yang diberikan dapat mengenai     
   sasaran maka akan meningkatkan  prestasi      
   mereka 
 
q Memberi sugesti 
   Agar mahasiswa belajar dengan baik maka harus  
   diberikan sugesti sebagai perangsang minat  
   belajar 



Kewajiban Penasehat Akademik (1)  

Menyelenggarakan forum perkenalan dengan seluruh 
mahasiswa bimbingannya, terutama bagi mahasiswa 
semester awal, yang dikoordinasikan oleh jurusan/program 
studi.  
  
Melakukan pembimbingan akademik kepada mahasiswa 
bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pertemuan (jika 
dianggap perlu)  dalam satu semester, di luar pembimbingan 
individual.  
  
Menginformasikan jadwal pembimbingan kepada mahasiswa 
bimbingannya.  
  
Menciptakan suasana yang hangat, nyaman, dan 
menyenangkan dalam melakukan proses pembimbingan 
kepada mahasiswa bimbingan.  



Kewajiban Penasehat Akademik (2) 

Membantu mahasiswa bimbingan dalam menetapkan rencana 
studi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademik 
yang dicapainya (Indeks Prestasi).  
  
Memberi pengesahan tandatangan terhadap Kartu Rencana 
Studi (KRS).  
  
Membantu mahasiswa dalam mengatasi atau menyelesaikan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajarannya 
selama kuliah di PTA FT UNM. 
  
Membantu mahasiswa mengakses sumber daya, sumber 
pembelajaran, sarana dan fasilitas yang tersedia di dalam 
kampus, baik pada level universitas, fakultas, maupun 
jurusan/program studi; dan materi yang tersedial secara 
global. 



Tugas dan Tanggung Jawab  
Mahasiswa Bimbingan (1)  

Menyiapkan data-data pribadi.  
  
Menyimpan dengan baik semua dokumen yang berkaitan 
dengan kegiatan akademik dalam satu tempat tersendiri 
dan disusun secara sistematis dan terorganisir.  
  
Menyiapkan materi, dokumen, dan pertanyaan yang akan 
diajukan ketika melakukan pembimbingan. Beberapa 
dokumen yang perlu dibawa ketika melakukan 
pembimbingan dalam rangka perencanaan akademik 
adalah Kartu Bimbingan Mahasiswa, KRS, KHS, buku 
Pedoman Akademik Mahasiswa UNM, dan kartu atau 
dokumen lain yang berkaitan dengan pembimbingan 
akademik.  
  
 



Tugas dan Tanggung Jawab  
Mahasiswa Bimbingan (2)  

Mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dan 
berkaitan dengan pengambilan keputusan, baik yang 
menyangkut minat/kemampuan pribadi maupun berbagai 
hal yang menyangkut Jurusan/Program Studi yang diambil, 
kebijakan kampus, dan berbagai prosedur akademik.  
  
Menanyakan kepada Penasehat Akademik mengenai hal-
hal yang belum atau tidak dimengerti oleh mahasiswa.  
  
Menyimpan catatan/dokumen pribadi hasil pertemuan 
dengan Penasehat Akademik.  
  
Menerima dan melaksanakan semua keputusan yang telah 
diambil bersama dengan Penasehat Akademik. 
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