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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: 0074/UN9.FMIPA/TU.SK/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. 

Indralaya, 8 February 2022  
Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya, 

   
Dto 
 

        Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D 
NIP. 197111191997021001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 Penjaminan mutu sumber daya manusia (SDM) FMIPA Universitas Sriwijaya 

mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No. 5 Tahun 2020 Tentang 

Dosen dan tenaga kependidikan, Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan 

Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Standar dosen didefinisikan sebagai kriteria 

minimal kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan pada 

program studi. Standar tenaga kependidikan didefinisikan sebagai kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Adapun penyataan standar penjaminan mutu SDM 

sebagai berikut: 

a. Dekan FMIPA menetapkan Dosen dengan kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

penyelenggaran pendidikan. 

b. Dekan FMIPA menetapkan kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan 

paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dibuktikan dengan 

ijazah, dengan kriteria: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik 

magister dibidang ilmu yang relevan dan dosen program magister dan doctor  

harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan 

dengan program studi. 

c. Dekan FMIPA menetapkan staf dosen yang terdiri dari dosen tetap (merupakan 

dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 perguruan tinggi dan tidak 

menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain) dan 

dosen tidak tetap. 

d. Dekan FMIPA menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling 

sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen, dan yang ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi 

paling sedikit 5 orang. 
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e. Dekan FMIPA menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan 

ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 

f. Dekan FMIPA menetapkan tenaga kependidikan bagi tenaga administrasi 

dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

g. Dekan FMIPA menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian 

khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya. 
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BAB II 
MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

2.1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Dekan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup 

kualifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan standar dosen dan 

tenaga kependidikan diusulkan oleh wakil dekan II. Rumusan ini merupakan 

adaptasi manual standar yang berlaku di Universitas Sriwijaya. 

b. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan harus mengacu pada 

permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan ermenristekdikti No. 50 Tahun 2018 
dengan isi standar berikut: 

1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang paling rendah 

yang harus dipenui oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah 

3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau sertifikat 

profesi 

4) Dosen program sarjana FMIPA UNSRI harus berkualifikasi minimal 

magister yang relevan dengan program studi yang ada di FMIPA UNSRI 

5) Dosen program magister dan doktor FMIPA UNSRI: 

• Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang 
relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan jenjang 9 KKNI 

• Dalam tugas sebagai pembimbing utama, dalam 5 tahun terakhir telah 

menghasilkan paling sedikit: (1) Satu karya ilmiah pada jurnal nasional 

terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau (2) 1 bentuk 

lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan 

tinggi 
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• Penyetaraan atas jenjang 9 KKNI dilakukan oleh direktur jendral 

pembelajaran dan kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi 

pembelajaran lampau. 

• Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

- Kegiatan dosen mencakup (1) perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian proses pembelajaran (2) pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran (3) pembimbingan dan pelatihan (4) penelitian dan (5) 

pengabdian kepada masyarakat 

- Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan  

- Kegiatan penunjang 

• Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya 
beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 

• Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian 

terstruktur dalam rangka penyusunan tesis dan disertasi setara paling 

banyak 10 mahasiswa 

• Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa 

• Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap 

• Jumlah dosen tetap di lingkungan FMIPA UNSRI paling sedikit 60% dari  

jumlah seluruh dosen 

• Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling 

sedikit 5 orang. 

• Dosen tetap untuk program doktor minimal terdiri dari 2 orang professor 

• Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

lulusan program diploma yang dinyatakan dengan ijazah yang sesuai 

dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi. 

• Tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah SMA atau sederajat 
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• Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

c. Proses penetapan standar dosen dilaksanakan sebagai berikut: 

• Wakil dekan II mengumpulkan dan mempelajari manual standar 
Universitas Sriwijaya 

• Wakil dekan II mencatat apa yang menjadi norma hukum dan syarat 
yang tercantum pada manual standar yang berlaku di UNSRI 

• Dekan, wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan 
evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT untuk dijadikan 

masukan dalam pembuatan standar dosen dan tenaga kependidikan 

• Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaksanakan 

studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal 

dan/atau eksternal tentang aspek standar dosen dan tenaga 

kependidikan 

• Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan 

pengujian standar dosen dan tenaga kependidikan. 

• Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi merumuskan draft 

awal standar dosen dan tenaga kependidikan. 

• Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan 

finalisasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk 

memastikan tidak ada kesalahan substansial dan gramatikal. 

2.2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II dan pejabat terkait di tingkat fakultas melaksanakan sosialisasi 

standar dosen dan tenaga kependidikan setidaknya setahun sekali. 

b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaksanakan standar 

dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar dosen dan tenaga 

kependidikan yang telah ditetapkan. 
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c. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaporkan hasil 

pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Dekan FMIPA 

UNSRI 

2.3. Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi membuat instrumen dan 

kelengkapan mekanisme kontrol agar berjalan sesuai dengan isi standar dosen 

dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. 

b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan evaluasi 

tahapan pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran 

dengan rapat monitoring evaluation (monev) setiap awal dan akhir semester. 

c. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaporkan hasil evaluasi 

kepada Dekan FMIPA UNSRI. 

2.4. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan pengendalian 

dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan dari isi standar yang ditetapkan. 

b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mengambil tindakan 

korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 

c. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi memantau secara terus 

menerus efek dari tindakan korektif. 

d. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi membuat laporan tertulis 

secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 

dosen dan tenaga kependidikan. Laporan itu dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 
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2.5. Manual pengembangan/peningkatan standar tata pamong 
a. Dekan, Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi merancang dan 

memutuskan pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga 

kependidikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

standar. 

b. Dekan, Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mereview 

rencana pengembangan dengan melibatkan pihak eksternal dan internal 

FMIPA Universitas Sriwijaya. 

c. Dekan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan baru yang telah 

dikembangkan. 
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BAB III 
MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN 

3.1. Manual penetapan standar kesejahteraan 
a. Dekan menetapkan standar kesejahteraan sesuai dengan manual standar 

yang ditetapkan oleh Universitas Sriwijaya 

b. Isi standar kesejahteraan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

• Standar penggajian, tunjungan dan fasilitas kesejahteraan lainnya. 

- Dosen di FMIPA UNSRI yang diangkat oleh pemerintah mendapat gaji 

sesuai dengan peraturan pegawai negeri sipil meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa 

tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan 

kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas 

sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar 

prestasi. 

- Dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat pemerintah maupun 

UNSRI mendapat gaji UNSRI sesuai dengan peraturan rektor tentang 

remunerasi 

- Dosen menerima pembayaran atas ketercapaian target kinerja yang 

merupakan insentif kinerja yang dibayarkan untuk prestasi kerja dan 

ketercapaian target kinerja kunci 

- Dosen dan tenaga kependidikan mendapat benefit yang merupakan 

bentuk kesejahteraan bersifat individual, seperti beasiswa pendidikan 

pegawai, perlindungan keamanan dan pesangon. 

- Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan gaji ke-13 yang 

dibayarkan pertengahan tahun atau menjelang hari raya idul fitri dan 

insentif ke-14 yang dibayarkan tahun ajaran baru (atau sesuai dengan 

peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan rektor Universitas 

Sriwijaya).  
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- Dosen terdaftar sebagai peneriman bantuan iuran BPJS (1) jaminan 

kesehatan (2) jaminan kecelakaan kerja (3) jaminan hari tua (4) jaminan 

pensiun (5) jaminan kematian. 

• Standar promosi dan penghargaan 
- Dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja 

- Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus 

memperoleh penghargaan dari Universitas Sriwijaya. Penghargaan 

diberikan ketika memperingati ulang tahun kemerdekaan RI, Universitas 

Sriwijaya, hari pendidikan nasional dan atau hari besar lainnya. 

- FMIPA UNSRI menyelanggarakan pemilihan dosen berprestasi dengan 
memperhatikan kriteria berikut: (1) dosen bersangkutan telah menjalani 

masa kerja minimal 2 tahun (2) memiliki kondite kerja minimum yang 

amat baik (3) memiliki prestasi kerja amat baik berdasarkan kinerjanya 

dalam aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

- Dekan memberikan penghargaan kepada setiap dosen yang terpilih 

menjadi dosen berprestasi di dalam lingkungan FMIPA UNSRI, berupa 

(1) Piagam atau sertifikat (2) Uang penghargaan. 

• Standar jaminan perlindungan hukum 

- Dosen FMIPA UNSRI berhak mendapatkan perlindungan dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual demi 

tercapaianya keprofesionalan kerja. 

- Dosen FMIPA UNSRI mendapatkan perlindungan terhadap 

pelaksanaan tugas dosen sebagaimana tenaga professional yang 

meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatas 

kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta 
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pembatasan/pelanggaran lain yang dapat menghambat dosen dalam 

pelaksanaan tugas. 

• Standar Cuti 

- Dosen memperoleh cuti sesuai dengan PP no. 24 tahun 1976 

- Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan 

memperoleh hak gaji penuh. 

3.2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaksanakan sosialisasi 

standar kesejahteraan setidaknya setahun sekali. 

b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaksanakan standar 

kesejahteraan sesuai standar yang telah ditetapkan. 

c. Wakil dekan II melaporkan hasil pelaksanaan standar dosen dan tenaga 

kependidikan kepada Dekan dan Wakil Dekan FMIPA UNSRI. 

3.3. Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi membuat instrumen dan 

kelengkapan mekanisme kontrol agar berjalan sesuai dengan isi standar 

kesejahteraan yang telah ditetapkan. 

b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan evaluasi 

tahapan pencapaian standar kesejahteraan pembelajaran dengan rapat 

monitoring evaluation (monev) setiap awal dan akhir semester. 

c. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melaporkan hasil evaluasi 

kepada Dekan FMIPA UNSRI. 

3.4. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan 
a. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi melakukan pengendalian 

dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan dari isi standar yang ditetapkan. 
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b. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mengambil tindakan 

korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar 

kesejahteraan 

c. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi memantau secara terus 

menerus efek dari tindakan korektif. 

d. Wakil dekan II, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi membuat laporan tertulis 

secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 

kesejahteraan. 

e. Laporan itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan/peningkatan standar kesejahteraan. 

3.5. Manual pengembangan/peningkatan standar tata pamong 
a. Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi merancang dan memutuskan 

pengembangan/peningkatan standar kesejahteraan berdasarkan hasil 

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar. 

b. Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi mereview rencana 

pengembangan dengan melibatkan pihak eksternal dan internal Universitas 

Sriwijaya. 

c. Dekan menetapkan standar kesejahteraan baru yang telah dikembangkan. 

 

 

a. Dekan menetapkan standar kesejahteraan baru yang telah dikembangkan. 


