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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang memperkenankan kita menyelesaikan 

penyusunan buku Manual Mutu Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Kami memandang pentingnya penerbitan 

Manual Mutu Sumber Daya Manusia ini sebagai dasar dan acuan bersama untuk dapat 

menyelenggarakan proses akademik di FMIPA agar bisa berjalan konsisten, sistematis 

untuk menjamin proses, luaran dan dampak pendidikan yang bermutu. Penerbitan buku 

Manual Mutu Kemahasiswaan adalah bagian dari upaya FMIPA Universitas Sriwijaya 

meningkatkan mutu kegiatan kemahasiswaan secara sistematis dan berkelanjutan 

sebagai agenda pokok FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Manual Mutu Kemahasiswaan merupakan pedoman yang penting dan menjadi dasar 

untuk menjamin pelaksanaan pendidikan di FMIPA Universitas Sriwjaya yang akuntabel 

dan bermutu. Selain itu, buku Manual Mutu Kemahasiswaan ini menjadi acuan bagi 

perencanaan program dan kegiatan kemahasiswaan dan pedoman program studi dalam 

melaksanakan tugasnya agar bersama-sama menjaga dan menjamin mutu 

Kemahasiswaan di FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Pemberlakuan Manual Mutu Kemahasiswaan ini melalui Surat Keputusan Dekan No: 

……………….  menjadikan buku pedoman ini mengikat seluruh sivitas akademika di 

FMIPA Universitas Sriwijaya. Dengan pedoman ini diharapkan pelaksanaan proses 

akademik dapat berjalan dengan baik dan lancar, atmosfir akademik lebih kondusif. 

Buku Manual Mutu Kemahasiswaan ini masih memerlukan berbagai masukan dan 

saran agar dapat mencapai tujuannya menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu di FMIPA Universitas Sriwijaya. Kami mengharapkan masukan dan saran yang 

konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan Manual Mutu Kemahasiswaan FMIPA 

Universitas Sriwijaya di masa mendatang. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan 

tugasnya, sehingga Buku Manual Mutu ini dapat diterbitkan. Semoga Manual Mutu ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 
 
 
 

 
  

Indralaya, Mei 2022 
Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya 

 
              Dto 
 
Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D 
NIP. 197111191997021001 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 
  



 
 

iv 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA……………………………………………...ii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv 
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 
BAB II MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN ............................................ 2 

2.1. Manual penetapan standar kemahasiswaan.................................. 2 
2.2. Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan .............................. 2 
2.3. Manual evaluasi standar kemahasiswaan ..................................... 3 
2.4. Manual pengendalian standar kemahasiswaan ............................ 3 
2.5. Manual peningkatan standar kemahasiswaan .............................. 4  

 



 

1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 Penjaminan mutu kemahasiswaan dilaksanakan FMIPA UNSRI melalui 

monitoring dan evaluasi secara periodik. Kegiatan monitoring dan evaluasi berupa 

pertemuan/rapat dilakukan setiap awal, dan akhir semester di FMIPA UNSRI. Standar 

kualitas kemahasiswaan dipantau melalui pertemuan/rapat dosen pembimbing bidang 

kemahasiswaan dari setiap Program Studi dan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) 

dengan Wakil Dekan III, dengan melaksanakan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan serta penyusunan tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil evaluasi 

sebelumnya. 

 Fasilitas yang disediakan FMIPA UNSRI adalah untuk mendukung suasana 

kegiatan kemahasiswaan yang kondusif dan berkualitas. Fakultas menyediakan 

Sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan dan dianggap penting agar kualitas kegiatan 

kemahasiswaan dapat meningkat, antara lain : 

• ruang sekretariat Ormawa; 

• fasilitas olahraga; dan 

• koneksi internet yang cepat dan luas. 

 Ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut akan terus diperbaiki dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan kemahasiswaan pada Ormawa yang 

diikutinya. Harapannya melalui upaya ini, mahasiswa FMIPA UNSRI tidak hanya 

mendapatkan peningkatan di bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga di bidang soft 

skills yang akan menunjang dalam kelangsungan karirnya setelah lulus nanti. 
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BAB II 
Manual Standar Kemahasiswaan 

 

2.1. Manual penetapan isi standar kemahasiswaan 
 

a. Dekan menetapkan standar kemahasiswaan mengacu pada manual standar 

kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. 

b. Isi standar kemahasiswaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1) Wakil Dekan III merumuskan program penalaran dan keilmuan mahasiswa. 

Program ini minimal harus mencakup penanaman sikap ilmiah, merangsang 

daya kreatifitas dan motivasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan 

menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama mahasiswa dalam 

tim. 

2) Wakil Dekan III merumuskan program kesejahteraan. Program ini 

mencakup peningkatan kesejahteraan, fisik, mental dan rohani mahasiswa. 

3) Wakil Dekan III merumuskan program-program kepedulian sosial. Program 

ini minimal harus mencakup peningkatan pengabdian kepada masyarakat, 

menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan kepada 

tanah air. 

4) Wakil Dekan III merumuskan program pengembangan minat dan bakat 

mahasiswa. Program ini mencakup kegiatan keolahragaan, seni budaya, 

dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 

 

2.2. Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan 
 

a. Wakil Dekan III melaksanakan sosialisasi standar kemahasiswaan minimal 

sekali dalam satu tahun setahun sekali. 

b. Wakil Dekan III bersama lembaga kemahasiswaan FMIPA UNSRI 

melaksanakan standar kemahasiswaan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 
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c. Wakil Dekan III bersama lembaga kemahasiswaan melaporkan hasil 

pelaksanaan standar kemahasiswaan kepada Dekan. 

 

2.3. Manual evaluasi standar kemahasiswaan 
 

a. Wakil Dekan III membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar 

kegiatan kemahasiswaan berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan 

yang ditetapkan. 

b. Wakil Dekan III melakukan evaluasi tahapan pencapaian standar 

kemahasiswaan secara berkala yaitu setiap awal dan akhir semester 

pembelajaran. 

c. Wakil Dekan III melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan. 

 

2.4. Manual pengendalian standar kemahasiswaan 
 

a. Wakil Dekan III melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan 

mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

kemahasiswaan. 

b. Wakil Dekan III mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan 

ketercapaian isi standar kemahasiswaan. 

c. Wakil Dekan III secara konsisten memantau efek dari tindakan korektif. 

d. Wakil Dekan III membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 

yang menyangkut pengendalian standar kemahasiswaan. Laporan tersebut 

harus dijadikan pertimbangan dan pengembangan standar kemahasiswaan  

ke depannya. 
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2.5. Manual peningkatan standar kemahasiswaan 
 

a. Wakil Dekan III merancang dan merumuskan peningkatan standar 

kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

standar kemahasiswaan. 

b. Wakil Dekan III me-review rencana pengembangan standar kemahasiswaan 

dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. 

c. Dekan menetapkan standar kemahasiswaan baru yang telah 

dikembangkan/ditingkatkan. 

 


