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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang memperkenankan kita 
menyelesaikan penyusunan buku Manual Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan 
Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Sriwijaya. Kami memandang pentingnya penerbitan Manual Mutu 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 Tata Pamong, 
Tata Kelola dan Kerjasama adalah bagian dari upaya FMIPA Universitas Sriwijaya 
meningkatkan mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama secara sistematis 
dan berkelanjutan sebagai agenda pokok FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Manual Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama merupakan pedoman 
yang penting dan menjadi dasar untuk menjamin pelaksanaan pendidikan di 
FMIPA Universitas Sriwjaya yang akuntabel dan bermutu. Selain itu, buku Manual 
Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 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 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama di FMIPA 
Universitas Sriwijaya. 

Pemberlakuan Manual Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama ini 
melalui Surat Keputusan Dekan No: 0406/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 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 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 Tata Pamong, Tata Kelola dan 
Kerjasama 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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BAB I 
PENDAHULUAN 

Manajemen mutu dan Sistem penjaminan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sriwjaya (FMIPA UNSRI) dilakukan melalui 5 (lima) 

langkah utama PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan 

Peningkatan. PPEPP FMIPA UNSRI mengacu pada standar PPEPP Universitas 

Sriwijaya. Penjaminan mutu dilakukan melalui pengembangan sistem penjaminan 

mutu yang memuat proses-proses monitoring, assesment, dan evaluation atas 

program dan kegiatan yang bermutu dan akuntabel serta bertanggungjawab. 

Berikut penjelasannya atas tahapan kerja Satuan Penjaminan Mutu di FMIPA UNSRI: 

a. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, 

dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada 

PT, yaitu Rektor. Selanjutnya standar ini menjadi pedoman yang dilaksanakan 

FMIPA UNSRI sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS). 

b. Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar): tahap ketika isi seluruh 

standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak 

yang bertanggungjawab di FMIPA UNSRI. 

c. Tahap Evaluasi: tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk 

melihat kesesuaian dengan acuan /Standar. FMIPA UNSRI dalam hal ini 

melakukan kegiatan assessment atas standar-standar yang telah ditetapkan 

sejauh mana pelaksanaan dan pencapaiannya. Kegiatan evaluasi dilakukan 

dengan rapat monev setiap awal dan akhir semester. 

d. Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab 

melaksanakan standar harus selalu memantau, mengkoreksi bila terjadi 

penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil 

dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang 

pelaksanaan standar. FMIPA UNSRI dalam hal ini melakukan proses 

pengendalian melalui pertemuan per tiga bulan untuk mengetahui dan 
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mendeteksi kemajuan serta permasalahan untuk kemudian dilakukan 

penanganan. 

e. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar: tahap ketika isi satu, beberapa, 

atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala 

dan berkelanjutan. FMIPA UNSRI melakukan tahapan pengembangan standar 

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai baseline untuk perbaikan 

standar kedepan. 

 

 

Gambar 1. Manajemen mutu satuan penjaminan mutu 
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BAB II 
MANUAL STANDAR ISI TATA PAMONG DAN TATA KELOLA 

2.1. Manual penetapan standar isi Tata Pamong dan Tata Kelola 
a) Menjadikan visi dan misi FMIPA Universitas Sriwijaya sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penetapan tata pamong 

dan tata kelola. 

b) Dekan menetapkan standar tata pamong dan tata Kelola FMIPA atas dasar 

rumusan standar tata pamong dan tata Kelola Universitas Sriwijaya  

c) Isi standar tata pamong yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

• FMIPA UNSRI harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam 
beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan 

organisasi, dan (3) kepemimpinan publik. 

• FMIPA UNSRI harus melaksanakan manajemen resiko meliputi: 

- Ditetapkannya indikator pendukung penerapan manajemen risiko 

pembelajaran yang disepakati FMIPA UNSRI 

- Sosialisasi pedoman pengendalian manajemen resiko pembelajaran oleh 

FMIPA UNSRI 

- Pengukuran resiko pembelajaran secara berkala oleh FMIPA UNSRI 

- Pelaksanaan pengendalian resiko pembelajaran secara berkala 

- Tindak lanjut pengukuran resiko pembelajaran oleh FMIPA UNSRI 

• FMIPA UNSRI  melaporkan hasil kinerjanya secara berkala kepada Universitas 

• FMIPA UNSRI dalam hal ini melaksanakan Penjaminan Mutu yang mencangkup 
siklus PPEPP yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan 

perbaikan. 

• Pengelolaan di FMIPA UNSRI mengacu pada Peraturan Rektor Universitas 

Sriwijaya. 

• Wakil Dekan yang mewakili II harus menunjukkan praktik baik mengenai lima 

pilar tatakelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) 

tanggungjawab, dan (5) keadilan yang dibangun di lingkungan FMIPA UNSRI. 
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• Wakil Dekan II harus memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi 

sesuai Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya. 

• Wakil Dekan II harus memiliki deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi 

FMIPA UNSRI. 

• Wakil Dekan II harus memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional 
perguruan tinggi mencangkup fungsi planning, organizing, staffing, leading dan 

controlling. 

• Wakil Dekan II wajib memiliki (1) rancangan dan analisis jabatan (2) uraian tugas 

(3) prosedur kerja (4) program peningkatan kompetensi Wakil Dekan yang 

mewakilinya. 

• Wakil Dekan II harus menjamin keberlanjutan program studi di FMIPA UNSRI 
yang diukur dalam 10 aspek: 

- Animo calon mahasiswa 

- Tingkat keketatan masuk program studi 

- Kualifikasi akademik/fungsional/kompetensi/karya dosen 

- Prestasi mahasiswa 

- Daya saing lulusan 

- Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

- Portofolio sumber-sumber penerimaan dana program studi 

- Dana operasional mahasiswa 

- Perolehan hibah 

- Jumlah dan jenis partisipasi dalam mendukung rencana pengembangan 

program studi 

• Wakil Dekan II menyediakan basis data lengkap mencangkup informasi tentang 

Sembilan kriteria akreditasi untuk penyusunan dokumen evaluasi diri 

• Wakil Dekan II menyediakan sistem informasi dalam proses pembelajaran 

meliputi penyediaan fasilitas hardware, software, e-learning dan e-library 

• Wakil Dekan II menyediakan sistem informasi dalam proses administrasi 
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• Wakil Dekan II menyediakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang 

memenuhi unsur comprehensiveness, keefektifan, dan keobjektifan. 

• Jurusan dan Program studi harus melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 

pilar tata kelola yang baik mencangkup kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab dan adil dalam mendukung capaian pembelajaran, 

pencapaian target rencana pengembangan dan terwujudnya visi keilmuan 

• Jurusan dan Program studi harus mendukung pencapaian visi dan capaian 

pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 

aspek, mencangkup: 

- Pelaksanaan secara konsisten uraian tupoksi di Jurusan dan program studi 

sebagaimana yang tertulis dalam tata kelola organisasi Universitas Sriwijaya 

- Produktifitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi 

di unit pengelola 

- Pimpinan Jurusan dan prodi mengelola dan menindaklanjuti kinerja SDM di 

jurusan dan program studi 

- Pimpinan Jurusan dan prodi bertanggung jawab terhadap semua tindakan 

dan kinerja dalam lingkup tugasnya 

- Pimpinan Jurusan dan program studi bertanggungjawab terhadap 

pengambilan keputusan strategis 

• Jurusan dan Program studi harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem 
pengelolaan fungsional dan operasional prodi mencangkup aspek: (1) 

pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra 

FMIPA UNSRI (2) Pelaksanaan SOP tugas fungsional dan operasional mampu 

mencapai sasaran mutu Jurusan dan program studi (3) Pelaksanaan kode etik 

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga 

menjadi budaya organisasi di Jurusan dan program studi (4) Pembagian tugas 

dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran 

beban, keadilan (5) Adanya umpan balik terhadap kinerja SDM di Jurusan dan 

program studi dan tindak lanjutnya. 

• Wakil Dekan menyediakan dokumen tertulis berupa: 
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- Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana tata pamong 

- Ketersediaan peraturan dalam dokumen nomor satu. 

- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei 

- Formulir/template standar. 

 

2.2. Manual pelaksanaan standar isi Tata Pamong dan Tata Kelola 
a Wakil Dekan dan pejabat terkait FMIPA melakukan persiapan teknis dan/atau 

administratif sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong dan tata Kelola. 

b Wakil Dekan dan pejabat terkait di FMIPA melaksanakan sosialisasi standar tata 

pamong dan tata Kelola setidaknya setahun sekali. 

c Wakil Dekan FMIPA UNSRI dan pimpinan program studi melaksanakan standar 

tata pamong dan tata Kelola sesuai isi standar pamong yang telah ditetapkan 

Dengan dokumen tertulis sesuai dengan Nilai good governance yakni Kredibel 

dengan adanya Prosedur Operasional Standar (POS) Kerjasama, POS 

pemilihan Dekan secara demokratis dengan mempertimbangkan kompetensi, 

kepemimpinan dan rekam jejak akademik, POS kerjasama dengan PTN, 

pemerintah daerah dan Lembaga/instansi nasional.  

d Transparan, dengan adanya POS pelaksanaan renstra tingkat UPPS, POS 

penganggaran tingkat UPPS, POS penugasan pengajaran yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan pada rapat prodi. POS pelaksanaan evaluasi 

kurikulum minimal 1 tahun sekali dan POS penetapan system akademik 

mahasiswa. 

e Akuntabel, dengan adanya POS perjanjian kinerja tahunan yang memuat IKU 

yang harus dicapai dan dilampaui. POS pelaksanaan kegaitan akademik.  

f Bertanggung jawab, dengan pembentukan POS pelaksanaan LKD dan SKP, 

POS kehadiran dosen 

g Adil, dengan POS distribusi mengajar sesuai beban tugas dan kompetensi 

dosen dan POS peluang Penelitian dam seminar/konferensi 

h Wakil Dekan FMIPA UNSRI melaporkan hasil pelaksanaan standar tata pamong 

dan tata kelola kepada Dekan FMIPA UNSRI. 
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i Wakil Dekan FMIPA UNSRI memastikan ketercapaian indikator pelaksana tata 

pamong dan tata Kelola dengan menggunakan standar pelaksanaan tata 

pamong dan tata Kelola sebagai tolok ukur pencapaian. 

 

2.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi tata pamong dan tata kelola 
a Wakil Dekan dan Ketua Jurusan membuat instrumen dan kelengkapan 

mekanisme periodi agar tata pamong dan tata kelola berjalan sesuai dengan isi 

standar tata pamong dan tata Kelola yang telah ditetapkan. 
b Wakil Dekan dan Ketua Jurusan melakukan pengukuran secara periodik per 

semester terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana tata pamong dan 

tata kelola. 
c Wakil Dekan dan Ketua Jurusan mencatat dan menyimpan penyimpangan, 

kelalaian, kesalahan dari pelaksana tata pamong yang tidak sesuai dengan isi 

standar. 
d Wakil Dekan dan Ketua Jurusan mencatat dan menyimpan informasi 

ketidaklengkapan dokumen misalnya POS, formulir dari setiap standar yang 

telah dilaksanakan. 
e Wakil Dekan dan Ketua Jurusan memeriksa dan pempelajari alasan atau 

penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, bila isi standar gagal 

dicapai. 
f Wakil Dekan dan Ketua Jurusan membuat laporan tertulis secara periodik 

tentang semua hasil pengukuran yang disebutkan sebelumnya. 
g Wakil Dekan dan Ketua Jurusan melakukan evaluasi tahapan pencapaian 

standar tata pamong pembelajaran dengan rapat monitoring evaluation (monev) 

setiap awal dan akhir semester. 
h Wakil Dekan dan Ketua Jurusan melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan 

FMIPA UNSRI. 
i Wakil Dekan dan Ketua Jurusan menyediakan dokumen tertulis tentang 

- POS evaluasi standar pelaksana tata pamong dan tatakelola 
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- Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong dan tata 

Kelola 

- Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong dan tata kelola 
 
2.4.  Manual pengendalian pelaksanaan standar isi tata pamong dan tata kelola 

a Wakil Dekan dan Ketua Jurusan 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 dan Ketua Jurusan mengambil tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar tata pamong 

c Wakil Dekan dan Ketua Jurusan memantau secara terus menerus efek dari 

tindakan korektif 

d Wakil Dekan dan Ketua Jurusan membuat laporan tertulis secara periodik 

tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar tata pamong. 

Laporan itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan/peningkatan standar tata pamong. 

e Wakil Dekan dan Ketua Jurusan menyediakan dokumen tertulis berupa: 

- POS pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong 

- Formulir pengendalian standar pelaksana tata pamong 

- Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong 

 
2.5. Manual peningkatan standar isi tata pamong dan tata kelola 

a Dekan dan Ketua Jurusan mempelajari laporan hasil pengendalian standar 

pelaksana tata pamong. 

b Dekan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi 

laporan hasil pengendalian tersebut, dengan mengundang pajabat jurusan yang 

terkait dan dosen. 

c Dekan dan Ketua Jurusan mengevaluasi isi standar pelaksana tata pamong 
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d Dekan dan Ketua Jurusan melakukan revisi isi standar pelaksana tata pamong 

dan tata kelola sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada 

standar pelaksana tata pamong sebelumnya. 

e Dekan dan Ketua Jurusan merancang dan memutuskan 

pengembangan/peningkatan standar tata pamong dan tata kelola berdasarkan 

hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar 

f Dekan dan Ketua Jurusan mereview rencana pengembangan tata pamong dan 

tata kelola dengan melibatkan pihak eksternal dan internal Universitas Sriwijaya 

g Dekan dan Ketua Jurusan menetapkan standar tata pamong dan tata kelola 

baru yang telah dikembangkan. 

h Dekan dan Ketua Jurusan menyediakan dokumen tertulis berupa 

formular/template standar yang digunakan bersamaan dengan manual 

penetapan standar pelaksana tata pamong dan tata kelola. 
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BAB III 
MANUAL STANDAR KERJASAMA 

3.1 Manual penetapan standar kerjasama 
a Dekan menetapkan standar kerjasama atas dasar rumusan standar kerjasama 

FMIPA Universitas Sriwijaya. 
b Isi standar kerjasama yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

• Dekan dan Wakil Dekan merumuskan peningkatan bidang kerjasama dan 

kemitraan dengan perguruan tinggi lain, badan usaha, pemerintah maupun 

swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya peningkatan 

kemampuan di bidang sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. 

• Dekan dalam menjalin kerjasama institusi harus mengikuti aturan dibawah 

ini: 

- Dekan mendukung tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja 

yang diarahkan untuk tercapaianya visi dan misi Universitas dan 

FMIPA UNSRI 

- Dekan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, 

inovasi dan mutu dalam relevansi kegiatan pengelolaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

- Dekan dalam melaksanakan kerjasama harus dengan prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan 

memperhatikan hukum nasional dan internasional serta tidak 

menggangu kebijakan bangsa dan negara, pertahanan dan 

keamanan nasional 

- Dekan dalam menjalin kerjasama harus memiliki naskah 

kesepahaman (MoU) dan harus disosialisasikan ke seluruh elemen 

di FMIPA UNSRI 

- Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh FMIPA UNSRI harus 

memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah 

melalui evaluasi 
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- Dekan harus memiliki kebijakan peraturan tentang kerjasama 

- Dekan harus memiliki pedoman tertulis dalam perencanaan 

kerjasama yang mencangkup aspek: 

• Tujuan, sasaran dan asas kerjasama 

• Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

keberlanjutan 

• Bentuk dan kebermanfaatan kerjasama 

• Sumber dana dan upaya pengadaan dana 

• Dukungan sarana dan prasarana 

• FMIPA UNSRI harus memiliki road map kerjasama yang jelas dan 
terencana 

• Dekan dan Wakil Dekan dalam pengelolaan kerjasama harus menjamin 
kejelasan dan efektifitas dalam empat aspek: 

- Mutu kegiatan kerja sama 

- Relevansi kegiatan kerja sama 

- Produktifitas kegiatan kerjasama 

- Keberlanjutan kegiatan kerja sama 

• Dekan dan Wakil Dekan harus menciptakan iklim hubungan kerjasama 
penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian 

• FMIPA UNSRI bersama jurusan dan program studi harus melakukan 

kerjasama dengan mitra dalam negeri minimal 20% dari dosen tetap dan 

minimal 5 kegiatan serta berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun. 

• FMIPA UNSRI bersama jurusan dan program studi menjalin kerja sama 
dengan mitra harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan 

program studi yang mencakup minimal 6 aspek: 

- Revisi kurikulum 

- Evaluasi dan pengembangan program yang ada 

- Pengembangan program baru 

- Memberikan kesempatan praktek kerja lapangan 
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- Memberikan kesempatan kerja kepada lulusan 

- Memberikan bantuan dalam bentuk dana dan atau peralatan untuk 

penguatan program studi 

• FMIPA UNSRI bersama jurusan dan Program Studi dalam menjalin 
kerjasama harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan 

kepentingan mitra, mencangkup: 

- Penyuluhan 

- Pelatihan 

- Peningkatan produktifitas 

- Peningkatan efisiensi 

- Mengembangkan model dan desain produk baru 

• Dekan dan Wakil Dekan harus menjalin hubungan kerja sama dengan 
dunia indsutri sebagai landasan kerja sama secara proaktif. 

• Dekan dan Wakil Dekan harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain 
dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian 

kepada masyarakat. 

• Dekan, Wakil Dekan, jurusan dan program studi dalam pengelolaan kerja 

sama denga mitra kerja harus mengacu pada Peraturan Universitas 

Sriwijaya 

• Dekan, Wakil Dekan, jurusan dan program studi dalam kerjasama dengan 
mitra kerja harus mengacu pada Peraturan Universitas Sriwijaya. 

• Dekan, Wakil Dekan, jurusan dan program studi dalam penggunaan dana 
kerja sama harus adil, efektif dan seimbang sesuai dengan tujuan kegiatan 

kerja sama 

• Jurusan dan  Program studi dalam setiap kegiatan dalam perjanjian kerja 

sama wajib membuat laporan kegiatan kepada Dekan Fakultas untuk 

bahan evaluasi. 

• Wakil Dekan dalam kegiatan kerjasama akademik yang dilakukan harus 
mematuhi kepada norma yang ada pada norma akademik yang berlaku di 

UNSRI. 
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• Wakil Dekan dan program studi dalam setiap kegiatan kerja sama harus 

mendokumentasikan dengan baik dan wajib melakukan pelaporan melalui 

mekanisme yang berlaku bilamana kegiatan kerja sama telah berakhir. 

• Wakil Dekan dan program studi menyediakan dokumen tertulis berupa 

• Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

Kerjasama 

• Ketersediaan peraturan dalam item nomor 1 

• Kuisioner untuk studi pelacakan atau survei 

• Formulir/template standar. 

 
3.2 Manual pelaksanaan standar kerjasama 

a. Dekan dan Wakil Dekan melakukan persiapan teknis dan/atau administrative 

sesuai dengan isi standar pengelolaan Kerjasama. 

b. Dekan dan Wakil Dekan melaksanakan sosialisasi standar kerja sama 

setidaknya setahun sekali kepada seluruh elemen di FMIPA UNSRI dengan 

menggunakan media yang efektif. 

c. Dekan dan Wakil Dekan menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa 

POS, instruksi kerja, sesuai dengan isi standar pengelolaan Kerjasama. 

d. Dekan dan Wakil Dekan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kerjasama 

dengan menggunakan standar pengelolaan Kerjasama sebagai tolok ukur 

pencapaian. 

e. Wakil Dekan melaporkan hasil pelaksanaan standar kerjasama kepada Dekan 

FMIPA UNSRI. 

 

3.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar kerjasama 
a. Wakil Dekan I melakukan pengukuran secara periodik per semester terhadap 

ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama 

b. Wakil Dekan I membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar 

kegiatan kemahasiswaan berjalan sesuai dengan isi standar kerja sama yang 

ditetapkan 
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c. Wakil Dekan I memeriksa, mengecek atau mengaudit secara rinci semua 

aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, 

untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraaan pendidikan tersebut 

telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan Kerjasama. 

d. Wakil Dekan I melakukan evaluasi tahapan pencapaian standar kerjasama 

secara berkala di awal dan akhir semester pembelajaran. 

e. Wakil Dekan I melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan 

f. Wakil Dekan menyediakan dokumen tertulis berupa 

• POB evaluasi standar pelaksanaan standar pengelolaan Kerjasama 

• Formulasi evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan Kerjasama 

• Formular hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama 

 
3.4. Manual pengendalian standar kerjasama 

a Wakil Dekan I melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan 

mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan 

mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar 

kerjasama 

b Wakil Dekan I memantau secara konsisten efek dari tindakan korektif apabila 

terjadi penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan 

Kerjasama 

c Wakil Dekan I mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 

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

menyangkut pengendalian standar kerjasama. Laporan tersebut harus dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan kerjasama. 

e Wakil Dekan I melaporkan hasil pengendalian standar tersebut kepada Dekan 

disertai saran atau rekomendasi. 

f Wakil Dekan menyediakan dokumen tertulis berupa: 

• POS pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Kerjasama 

• Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Kerjasama 
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• Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

kerjasama 

 
3.5. Manual peningkatan standar kerjasama 

a. Wakil Dekan I mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan 

Kerjasama 

b. Wakil Dekan I menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

hasil laporan pengendalian standar tersebut dengan mengundang pimpinan 

jurusan dan dosen. 

c. Wakil Dekan I mengevaluasi isi standar pengelolaan kerjasama 

d. Wakil Dekan I merancang dan merumuskan peningkatan standar kerjasama 

berdasarkan hasil evaluasi 

e. Wakil Dekan I mereview rencana pengembangan standar kerjasama dengan 

melibatkan pimpinan-pimpinan FMIPA UNSRI 

f. Dekan menetapkan standar kerjasama yang baru yang telah dikembangkan 

atau ditingkatkan.  

g. Wakil Dekan I menyediakan dokumen tertulis berupa 

• Formulir/template standar kerjasama 


