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Hal. 1 
 

Surat Edaran  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

Nomor: 063/ITDel/Ed//WR1/IX/21 
 

Tentang 
Program Sapa Wali selama Masa PJJ Semester Gasal 2021/2022 

 
Sesuai dengan Pasal 8 dalam Buku Pedoman Akademik, Kemahasiswaan, dan Keasramaan Tahun 
2019/2020 di Institut Teknologi Del, Dosen Wali bertugas memantau perkembangan studi 
Mahasiswa sejak semester awal hingga Mahasiswa dinyatakan lulus. Dosen Wali diharapkan 
memberikan pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan 
bantuan dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik. 
 
Mengingat saat ini proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh (PJJ) maka dipandang perlu  
selama Semester Gasal 2020/2021 ,setiap Dosen Wali melakukan pemantauan terhadap Mahasiswa 
dalam menjalankan aktivitas akademiknya dan segala hal yang mendukung terlaksananya kegiatan 
akademik tersebut. 
 
Untuk itu, sebagaimana sudah disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi persiapan Semester Gasal 
2021/2022, dihimbau kepada para Dosen Wali agar dapat melaksanakan kegiatan sapa wali sebagai 
berikut: 

1. Kegiatan dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.  
2. Hari/Jam Pelaksanaan kegiatan diatur oleh dosen wali sesuai kesepakatan dengan anak wali.  
3. Kegiatan ini dapat diisi dengan memberikan motivasi belajar, himbauan mengenai 

pengelolaan waktu yang efektif, pembelajaran mandiri, permasalahan yang dihadapi 
mahasiswa (akademik dan non akademik) seperti kendala belajar dan bursar, serta 
mendiskusikan hal-hal lain yang dianggap penting terkait dengan kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan Mahasiswa.  

4. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan media seperti zoom, ecourse, Whatsapp 
ataupun media lain disesuaikan dengan kebutuhan. 

5. Setelah kegiatan selesai dilakukan, ketua kelas akan melaporkan hasil kegiatan melalui 
tautan berikut:  https://bit.ly/2WzLRAZ 
 

Diharapkan melalui sapa wali ini, komunikasi antara mahasiswa dan Dosen Wali lebih baik 
terutama dalam memotivasi Mahasiswa serta mengidentifikasi kendala yang dialami oleh 
mahasiswa selama masa PJJ.  
 
Demikian Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan bersama. 
 
Laguboti, 7 September 2021 
 
Institut Teknologi Del 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 

 
Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech. 


