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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang memperkenankan kita menyelesaikan 

penyusunan buku Manual Mutu Sumber Daya Manusia 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 Sumber Daya Manusia adalah bagian dari upaya FMIPA Universitas 

Sriwijaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia secara sistematis dan berkelanjutan 

sebagai agenda pokok FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Manual Mutu Sumber Daya Manusia merupakan pedoman yang penting dan menjadi 

dasar untuk menjamin pelaksanaan pendidikan di FMIPA Universitas Sriwjaya yang 

akuntabel dan bermutu. Selain itu, buku Manual Mutu Sumber Daya Manusia ini menjadi 

acuan bagi perencanaan program dan kegiatan proses belajar mengajar bagi dosen dan 

pedoman program studi dalam melaksanakan tugasnya agar bersama-sama menjaga 

dan menjamin mutu Sumber Daya Manusia di FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Pemberlakuan Manual Mutu Sumber Daya Manusia ini melalui Surat Keputusan 

Dekan No: 0068/UN9.FMIPA/TU.SK/2022 tanggal 7 Februari 2022 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 Sumber Daya Manusia 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 Sumber Daya Manusia 

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. 
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Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya 
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Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D 
NIP. 197111191997021001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan FMIPA UNSRI melalui monitoring dan 

evaluasi secara periodik. Kegiatan monitoring dan evaluasi berupa pertemuan/rapat 

dilakukan setiap awal dan akhir semester dan setiap awal semester untuk FMIPA 

UNSRI. Melalui pertemuan/rapat di tingkat Jurusan atau program studi berbagai tindak 

lanjut yang akan/harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Hal yang 

paling utama dibahas adalah merencanakan pembentukan unit penjaminan mutu di 

FMIPA UNSRI. 

 Standar kualitas kurikulum dipantau melalui proses kegiatan belajar mengajar 

(PBM). Proses belajar mengajar dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif 

dilakukan melalui inovasi proses pembelajaran dengan menggunakan sarana/pra-

sarana elektronik dan metode mutakhir dalam PBM serta penyediaan ruang interaksi 

mahasiswa. Untuk menjamin proses belajar mengajar yang baik, dilakukan 

pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik 

mengenai frekuensi kehadiran dosen/mahasiswa maupun kesesuaian substansi 

perkuliahan yang dibahas dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

Pemantauan dilakukan 1 kali per semester, selain untuk mengevaluasi kinerja dosen 

juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa jauh target pembelajaran 

telah dipenuhi. Fasilitas yang disediakan FMIPA UNSRI adalah untuk mendukung 

suasana akademik yang kondusif dan berkualitas. Sarana dan pra-sarana yang 

dibutuhkan dan dianggap penting agak kualitas pembelajaran dapat meningkat, antara 

lain : 

• ruang bimbingan mahasiswa yang memadai 

• ruang baca bagi mahasiswa dan dosen 

• sarana perpustakaan Program Studi yang terintegrasi dengan 
perpustakaan fakultas 

• koneksi internet yang cepat dan luas. 
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 Ketersediaan fasilitas internet telah dan akan terus diperbaiki untuk sarana 

mahasiswa dalam mengakses literatur mutakhir dari jurnal-jurnal ilmiah daring (on-line) 

yang semakin banyak disediakan oleh universitas. Akses internet ini digunakan agar 

penelitian mahasiswa mendapatkan literatur yang paling baru dari para peneliti 

unggulan baik dari dalam maupun luar negeri. Fasilitas internet juga akan 

dimanfaatkan untuk media diskusi dan kuliah dalam rangka penerapan sistem 

pembelajaran e-learning untuk FMIPA UNSRI. 
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BAB II 
MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

2. 1. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran 

a. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran tentang perencanaan, 

pelaksanaa, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi yang dirumuskan dan diusulkan oleh 

Wakil Dekan I, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi serta Pengelola P3MP 

Fakultas. 

b. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada 

Permen-ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Nomor 50 tahun 2018 Peraturan 

rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan 

Universitas Sriwijaya sebagai berikut: 

1) Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar 

kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 

sarana dan prasarana pembelajaran. 

2) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program 

studi dan perguruan tinggi. 

3) Unit Pengelola program studi wajib: 

a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam 

setiap mata kuliah; 

b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar 

proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai 

capaian pembelajaran lulusan; 

c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik; 

d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 



 

4 
 

e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber 

data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran. 

4) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: 

a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan 

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku 

kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran; 

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program 

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 

sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan 

dosen; dan 

f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

c. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan 

sebagai berikut: 

1) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang undangan 

yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana dan 

Prasarana; 
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2) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. 

3) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis Strength, weakness, 

opportunity, threat [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan 

Standar Sarana dan Prasarana; 

4) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II,  Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Sarana dan 

Prasarana; 

5) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II,  Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

melakukan pengujian Standar Sarana dan Prasarana; 

6) Wakil Dekan I, Wakil Dekan II,  Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi 

merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana; 

7) Wakil Dekan I, II,  Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan uji publik 

atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh 

masukan. 

8) Wakil Dekan I, II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi merumuskan 

kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana dengan memperhatikan 

hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana; 

9) Wakil Dekan I, II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan finalisasi 

pernyataan Standar Sarana dan Prasarana untuk memastikan tidak ada 

kesalahan gramatikal dan substansial; 

10) Dekan menetapkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana Universitas 

Sriwijaya untuk kemudian diajukan kepada Rektor. 
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2.2. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 

a. Wakil Dekan I bersama Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan 

Penjamin Mutu (P3MP) FMIPA melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan 

Pembelajaran setidaknya setahun dua kali kepada pengelola pembelajaran, 

dengan menggunakan media yang efektif; 

b. Wakil Dekan I bersama Ketua jurusan dan Koordinator Program Studi 

melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai isi Standar 

Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaporkan hasil pelaksanaan 

Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan FMIPA. 

2.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP membuat instrumen dan 

kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan. 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan evaluasi tahapan 

pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran secara berkala minimal satu 

tahun dua kali. 

c. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaporkan hasil evaluasi kepada 

Dekan. 

2.4. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan pengendalian dengan 

cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pengelolaan 

Pembelajaran gagal dicapai 
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b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mengambil tindakan korektif terhadap 

setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan 

Pembelajaran; 

c. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP memantau terus menerus efek dari 

tindakan korektif; 

d. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP membuat laporan tertulis secara 

periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar 

Pengelolaan Pembelajaran. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran. 

2.5. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merancang dan merumuskan 

pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan 

hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran. 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mereview rencana pengembangan 

Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan 

eksternal. 

c. Dekan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang telah 

dikembangkan/ditingkatkan. 
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BAB III 
MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

3.1. Manual penetapan standar isi pembelajaran 
a. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang merupakan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil 

Dekan, Ketua Jurusan, serta Tim Adhoc. 

b. Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan (permenristek dikti No. 50 2018), 

dengan isi standar sebagai berikut: 

• Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan merupakan kriteria minimal 
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada 

capaian pembelajaran lulusan 

• Penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program 

profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan 

wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

• Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk 

setiap program pendidikan harus mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dari KKNI. 

• Tingkat kedalaman dan keluasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 
- lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan 

tersebut secara mendalam; 

- lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu; 

- lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan 
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- lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit 

menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu. 

• Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif 
dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan 

dalam bentuk mata kuliah. 

c. Proses penetapan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut: 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mengumpulkan dan mempelajari 
isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek 

kegiatan pembuatan Standar Isi Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mencatat apa yang menjadi norma 

hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

yang harus dipenuhi. 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan evaluasi diri dengan 
menggunakan analisis Strength, weakness, opportunity, threat [SWOT] 

untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Isi Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaksanakan studi pelacakan 

atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

tentang aspek Standar Isi Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan pengujian Standar Isi 
Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merumuskan draf awal Standar Isi 
Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan uji publik atau 
sosialisasi draf Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan. 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merumuskan kembali pernyataan 

Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau 

sosialisasi Standar Isi Pembelajaran; 
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• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan finalisasi pernyataan 

Standar Isi Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal 

dan substansial; 

• Dekan menetapkan rumusan Standar Isi Pembelajaran Universitas 
Sriwijaya untuk kemudian diajukan kepada Rektor. 

3.2. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaksanakan sosialisasi Standar Isi 

Pembelajaran setidaknya setahun dua kali kepada pengelola pembelajaran, 

dengan menggunakan media yang efektif; 

b. Ketua Jurusan dan koordinator Program Studi melaksanakan Standar Isi 

Pembelajaran sesuai isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c. Ketua Jurusan dan koordinator Program Studi melaporkan hasil pelaksanaan 

Standar Isi Pembelajaran kepada Wakil Dekan I. 

3.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP membuat instrumen dan kelengkapan 

mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi 

Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan. 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan evaluasi tahapan 

pencapaian Standar Isi Pembelajaran secara berkala minimal satu tahun dua 

kali. 

c. Wakil Dekan I  melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan. 

3.4. Manual pengendalian standar isi pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan pengendalian dengan 

cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal 

dicapai 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mengambil tindakan korektif terhadap 

setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran; 
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c. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP memantau terus menerus efek dari 

tindakan korektif; 

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

yang menyangkut pengendalian Standar Isi Pembelajaran. Laporan tersebut 

untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan atau 

peningkatan Standar Isi Pembelajaran. 

3.5 Manual peningkatan standar isi pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merancang dan merumuskan 

pengembangan/peningkatan Standar Isi Pembelajaran berdasarkan hasil 

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mereview rencana pengembangan 

Standar Isi Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. 

c. Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran baru yang telah 

dikembangkan/ditingkatkan. 
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BAB IV 
MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

4.1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran 
a. Dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang mencakup 6 (enam) 

aspek, yaitu prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan 

prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan 

mahasiswa. Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran diusulkan oleh Wakil 

Dekan I bersama Pengelola P3MP. 

b. Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada Per-

menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut: 

• Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan 

prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
- Prinsip edukatif adalah merupakan penilaian yang memotivasi 

mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar 

dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 

- Prinsip otentik adalah merupakan penilaian yang berorientasi pada 

proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

- Prinsip objektif adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada 

standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari 

pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

- Prinsip akuntabel adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

- Prinsip transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
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• Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket. 

• Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

• Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 

• Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan 
khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik 

dan instrumen penilaian di atas. 

• Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan. 

• Mekanisme penilaian terdiri atas: 

- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 

sesuai dengan rencana pembelajaran; 

- melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 

- memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; dan 

- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

secara akuntabel dan transparan. 

• Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir. 

• Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui 
penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 

• Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

• Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: 

- dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 
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- dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

mahasiswa (asisten laboratorium); dan/atau dosen pengampu atau tim 

dosen pengampu dengan mengikut sertakan pihak lain yang relevan. 

• Pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor wajib menyertakan 
penilai eksternal dari perguruan tinggi atau instansi diluar Universitas 

Sriwijaya. 

• Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

- huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 

- huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

- huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 

- huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 

- huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

- Nilai dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai 

pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 

• Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap 
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 

• Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan 
dengan indeks prestasi semester (IPS). 

• Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung 
dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 

mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 

• Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 

• Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung 
dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 

mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 
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• Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 

• Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) 

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa 

dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). 

- Selain dari IPK, predikat kelulusan untuk cumlaude juga dilihat dari 

masa studi. Untuk S1 masa studi tidak lebih dari 4 tahun, magister (lihat 

buku pedoman akademik) 

• Mahasiswa program profesi, program magister dan program doktor 
dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang dipersyaratkan 

oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau 

sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

• Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister program 

doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan 

pujian dengan kriteria: 

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) 

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima 
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satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa 

dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 

• Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 
- ijazah, program sarjana, program magister dan program doktor; 

- sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 

- gelar; dan 

- surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. 

• Sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas Sriwijaya bersama dengan 
Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

dan/atau organisasi profesi. 

c. Proses penetapan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan sebagai 

berikut: 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mengumpulkan dan mempelajari 

isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek 

kegiatan pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mencatat apa yang menjadi norma 
hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan 

yang harus dipenuhi. 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan evaluasi diri dengan 

menggunakan analisis Strength, weakness, opportunity, threat [SWOT] 

untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Penilaian 

Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaksanakan studi pelacakan 

atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

tentang aspek Standar Penilaian Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan pengujian Standar 
Penilaian Pembelajaran; 
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• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merumuskan draf awal Standar 

Penilaian Pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan uji publik atau 

sosialisasi draf Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh 

masukan. 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merumuskan kembali pernyataan 

Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik 

atau sosialisasi Standar Penilaian pembelajaran; 

• Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan finalisasi pernyataan 
Standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan 

gramatikal dan substansial; 

• Dekan menetapkan rumusan Standar Penilaian Pembelajaran untuk 

kemudian diajukan kepada Rektor. 

4.2. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melaksanakan sosialisasi Standar 

Penilaian Pembelajaran setidaknya setahun dua kali kepada pengelola 

pembelajaran, dengan menggunakan media yang efektif; 

b. Wakil Dekan I bersama Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi 

melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai isi Standar Penilaian 

Pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c. Wakil Dekan I bersama Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi 

melaporkan hasil pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

Dekan. 

4.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP membuat instrumen dan kelengkapan 

mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi 

Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan. 
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b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan evaluasi tahapan 

pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran secara berkala minimal satu 

tahun dua kali. 

c. Wakil Dekan I melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan. 

4.4. Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP melakukan pengendalian dengan 

cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi Standar Penilaian 

Pembelajaran gagal dicapai 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mengambil tindakan korektif terhadap 

setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian 

Pembelajaran; 

c. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP memantau terus menerus efek dari 

tindakan korektif; 

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

yang menyangkut pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran. Laporan 

tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan/peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. 

4.5 Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran 
a. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP merancang dan merumuskan 

pengembangan/peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran berdasarkan 

hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian 

Pembelajaran. 

b. Wakil Dekan I bersama Pengelola P3MP mereview rencana pengembangan 

Standar Penilaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan 

eksternal. 

c. Dekan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran baru yang telah 

dikembangkan/ditingkatkan. 


