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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 188/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

PEMBIMBINGAN MAHASISWA/ PERWALIAN 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang pembimbingan mahasiswa/ 

perwalian; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

pembimbingan mahasiswa/ perwalian di lingkungan Institut 

Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 
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Memperhatikan  : 

 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

Kedua   : 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang pembimbingan mahasiswa/ 

perwalian Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada 

lampiran Surat Keputusan ini. 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 
 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 188/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

PEMBIMBINGAN MAHASISWA/ PERWALIAN 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Pasal 1 

Pengertian Perwalian 

 

(1) Perwalian merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dosen Wali 

dengan cara memberikan bimbingan/ nasehat akademik kepada mahasiswa yang 

berada di bawah perwaliannya.  

(2) Mahasiswa aktif dengan bimbingan Dosen Wali yang ditunjuk wajib 

melaksanakan perwalian sebagai langkah awal penentuan mata kuliah serta beban 

SKS yang harus diikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

 

 

Pasal 2  

Kedudukan dan Fungsi Dosen Wali 

 

(1) Dosen Wali adalah dosen tetap  Institut Teknologi Garut (ITGyan) g telah 

memenuhi syarat yang untuk selanjutnya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan 

berdasarkan surat keputusan Rektor ITG. 

(2) Dosen Wali berfungsi sebagai pembimbing / penasehat akademik bagi mahasiswa 

yang berada di bawah perwaliannya. 

 

 

Pasal 3  

Tugas Dosen Wali 

 

Sebagai pembimbing / penasehat akademik, Dosen Wali mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Membantu mahasiswa dalam meyusun rencana studi, baik rencana studi 

semester maupun rencana studi paripurna yaitu rencana kegiatan akademik 

mahasiswa hingga program studi dapat diselesaikan; 

2. Memberi gambaran serta saran tentang alternatif dan peluang yang dapat diambil 

beserta konsekuensiya, khususnya mengenai beban studi dalam tiap-tiap 

semester dari pilihan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa; 

3. Memotivasi mahasiswa agar mampu berprestasi; 

4. Melakukan tatap muka dengan mahasiswa sedikitnya dua kali per semester; 

5. Membantu mahasiswa menyusun dan merevisi rencana studi pada semester yang 

akan diambilnya dengan memperhatikan: 

a. Minat mahasiswa yang bersangkutan; 

b. Jadwal Perwalian; 
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c. Prosedur perwalian; 

d. Kemampuan akademik mahasiswa. 

6. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi semester yang akan 

dijalani berdasarkan: 

a. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada 

semester sebelumnya; 

b. Formulir Rencana Studi (FRS) yang berisi mata kuliah yang belum diambil; 

c. Petunjuk pelaksanaan pengisian FRS; 

d. Pertimbangan lain yang bersifat akademis. 

7. Mengesahkan bimbingan akademik atau rencana studi sebelum diteruskan untuk 

diproses; 

8. Memberikan bimbingan akademik atau bimbingan insidentil kepada mahasiswa 

yang berada di bawah perwaliannya; 

9. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan akademiknya dengan 

pengajar mata kuliah (dosen), Wakil Rektor I, Ketua Jurusan/ Program Studi, 

dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; 

10. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan karena faktor 

non-akademik sejauh kemampuannya; 

11. Memberikan rekomendasi dan informasi kepada Wakil Rektor I atau Ketua 

Jurusan/ Program Studi baik diminta maupun tidak atas seorang mahasiswa yang 

karena sesuatu hal akan dikenakan sanksi akademik sedang atau berat; 

12. Memantau Perkembangan Studi Mahasiswa, Tugas pemantauan ini sebaiknya 

dilakukan secara berkesinambungan dan berisi pemantauan dengan hal-hal 

berikut: 

a. Pemantauan Kemajuan Studi; 

b. Pemberian peringatan apabila keadaan sudah “berbahaya”; 

c. Pendeteksian mahasiswa bermasalah. 

13. Memberikan laporan hasil perwalian kepada Wakil Rektor I atau Ketua Jurusan/ 

Program Studi. 

 

 

Pasal 4  

Jadwal Perwalian 

 

Jadwal perwalian ditetapkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap awal semester 

baik ganjil maupun semester genap.  Setiap mahasiswa dan Dosen Wali diwajibkan 

mematuhi jadwal perwalian ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

 

Pasal 5  

Prosedur Perwalian 

 

1. Tiap Semester Dosen Wali akan mendapatkan transkrip nilai terbaru dari bagian 

akademik sebagai laporan perkembangan prestasi mahasiswa dan persyaratan 

dalam penentuan jumlah SKS. 

2. Mahasiswa tercatat dan teregistrasi sebagai mahasiswa ITG. 
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3. menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi semester sebelumnya dan 

menyerahkan bukti pembayaran.  

4. Mahasiswa mengisi FRS (kontrak kredit SKS) secara online melalui sistem 

informasi akademik mahasiwa. 

5. Pengesahan FRS, Dosen wali memvalidai FRS pada sitem informasi tersebut 

dan kemudia divalidasi oleh BAAK. 

6. Perubahan mata kuliah pada FRS harus sepengetahuan dosen wali dan dapat 

dilakukan dalam waktu maksimum tiga minggu pertemuan terhitung sejak 

awal perkuliahan pada semester yang bersangkutan dan dinyatakan dalam  FRS 

yang dilakukan melalui sistem informasi perwalian terkait perubahan Rencana 

Studi baik untuk penggantian, penambahan, perubahan kelas maupun untuk 

perubahan mata kuliah dan sebagainya.  

7. Alur perwalian sebagai pada Gambar 1: 

 

 
 

Gambar 1. Alur perwalian  

 

 

 

Pasal 6  

Sanksi 

 

Bagi Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perwalian dalam waktu yang telah 

ditetapkan tanpa disertai keterangan yang jelas, maka akan dikenakan sanksi secara 

bertahap berupa: 

1. Teguran lisan dari Dosen Wali; 

2. Teguran secara tertulis yang ditandatangani Wakil Rektor I; 

3. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik (perkuliahan, praktikum dan 

ujian) dan dinyatakan sebagai cuti akademik dengan pemberitahuan secara 

tertulis ditandatangani oleh Wakil Rektor I.  
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Pasal 7  

Ketentuan dalam Menetapkan Beban Studi Semester 

 

Pedoman Penetapan Beban Studi Tiap Semester digunakan sebagai pedoman dalam 

menetapkan beban studi yang akan diambil pada tiap semester seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. 

Pedoman Penetapan Beban Studi Tiap Semester 

 

No IPK Beban Studi (SKS) 

1 3,50 - 4,00 23-24 

2 3,00 – 3,49 21-22 

3 2,75 - 2,99 18-20 

4 2,50 - 2,74 15-17 

5 2,00 - 2,49 12-14 

6 0,00 - 1,99 0-11 

 

 

1. Mata kuliah yang ditetapkan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali 

dan akan diambil pada semester tertentu harus dinyatakan dalam FRS semester 

yang bersangkutan. 

2. Perubahan mata kuliah pada FRS harus sepengetahuan Dosen Wali dan dapat 

dilakukan dalam waktu dua minggu terhitung sejak awal perkuliahan pada 

semester yang bersangkutan dan dinyatakan dalam FRS Perubahan Rencana 

Studi (PRS) baik untuk penggantian, penambahan, perubahan kelas maupun 

untuk perubahan mata kuliah dan sebagainya. 

3. Petunjuk lengkap mengenai pengisian FRS dan PRS harap diperhatikan saat 

perwalian berlangsung. Bagi mahasiswa yang mempunyai hak mengambil 

rencana studi dengan bobot SKS lebih dari jumlah SKS yang tersedia pada 

semester yang bersangkutan diperkenankan untuk mengambil mata kuliah sesuai 

dengan bobot kelebihan tersebut (baik ke semester bawah maupun atas). 

4. Dalam pelaksanaan perwalian, Dosen Wali dan seluruh mahasiswa mengisi 

kegiatan perwalian melalui sistem informasi mahasiswa ITG. 

5. Setelah perwalian selesai, seluruh FRS diperiksa ulang oleh Dosen Wali 

berkenaan dengan: 

a. Kesesuaian IPK dengan jumlah SKS yang diambil; 

b. Pemilihan mata kuliah; 

c. Cara pemilihan harus berdasarkan petunjuk pengisian formulir perwalian; 

d. FRS harus divalidasi oleh Dosen Wali pada kolom yang telah disediakan 

untuk selanjutnya direkap di BAAK. 

6. Mahasiswa yang tidak mengisi FRS tepat pada waktunya dianggap cuti 

akademik dan tidak berhak untuk memperoleh pelayanan akademik. 
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 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
 


