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▪ Memastikan tercapainya capaian
pembelajaran (learning outcomes)
program studi.
Pentingnya ▪ Mereview pelaksanaan proses pembela Monev
jaran untuk memastikan terlaksananya
manajemen mutu dan tercapainya
Pembelajar
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
an
▪ Memastikan asesmen pembelajaran
dilakukan secara periodik sebagai syarat
penting dalam akreditasi program studi.
▪ Memastikan kelengkapan dokumen
pembelajaran untuk program studi.
▪ Memastikan dan mengakselerasi
tercapainya Rencana Strategis (Renstra)
Prodi dan Fakultas.

Lingkup
Monev
Pembela
jaran

Batasan/Lingkup Monev:
1. Semua Prodi Faperta Unej
2. Monev dokumen (Kelengkapan,
kesesuaian dengan CP, ketaatan
terhadap peraturan/standar)
3. Monev Isi dokumen (RPS)
4. Evaluasi ketercapaian Standar Pelayanan
Minimum (SPM) Pembelajaran
5. Penggunaan Instrumen monev yang
telah disusun oleh Tim Divisi MAA GPM
Faperta
6. Dilaksanakan oleh UPM dan GPM
(sesuai dg ST Dekan Faperta No…..)

Monev
Dokumen

▪ dilakukan pada dokumen pembelajaran
semester genap 2019/2020
▪ dilakukan oleh GPM dibantu UPM pada
masing-masing program studi.
▪ Seluruh MK Wajib Fakultas dan Prodi
▪ 2 MK Pilihan
▪ Waktu pengumpulan dokumen 1 minggu
(23 – 31 Juli 2020)

Dokumen
yang
dikumpulkan

Laporan Kinerja Program Studi
1. Perangkat Pembelajaran
a. RPS
b. Silabus
c. Kontrak kuliah
d. Lainnya ……….
2. Evaluasi Pembelajaran
a. UTS
b. UAS
c. Tugas (RTM)
d. Lainnya ……….
3. Penelitian dan Pengabdian dalam periode monev
4. Tugas akhir (Skripsi/tesis)

Audit Isi

▪ Audit isi mereview kesesuaian
perangkat pembelajaran dan proses
pembejaran dengan capaian
pembelajaran (CP) prodi
▪ 2 MK wajib Prodi
▪ Audit dilakukan tanggal 01 – 07
Agustus 2020.

Audit Isi

▪ 2 MK Wajib Program Studi
▪ Penelitian : ketersediaan dokumen
penelitian dan kesesuaian dokumen
yang berkaitan dengan CP-MK.
▪ Pengabdian : ketersediaan dokumen
dan kesesuaian dokumen yang
berkaitan dengan CP-MK.
▪ Tugas akhir mhs

HASIL MONEV
• Semua UPM (100%) sudah melaksanakan
monev pembelajaran yang berkaitan dengan
ketersediaan dokumen sesuai instrumen
monev
• Semua prodi sudah mempunyai CP prodi yang
update, hanya 1 Prodi yang belum diperbarui.
Jumlah CP bervariasi antara 4 CP hingga 22
CP, dan semua CP sudah disusun berdasarkan
kriteria yaitu:

• Semua prodi telah melaksanakan evaluasi
pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik
Unej 2020, yaitu UTS, UAS, Tugas, dan juga
praktikum. Banyak Prodi blm mempunyai RTM
secara lengkap.
• Masih 3 PS (27%) yang melaksanakan evaluasi
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Pembelajaran, dan 8 PS tidak melakukan evaluasi
• Kelengkapan dok pembelajaran:
– sarjana (S1) >85% terpenuhi
– Magister : terdapat 50% MK belum lengkap
– Doktor : 100%

• Keterkaitan riset, dan pengabdian masyarakat
dan tugas akhir:
– S1 : bervariasi dari 0% hingga 100%, hasil
penelitian mengarah pada CP prodi dan CP MK
yang ada dan sudah mendukung pencapaiannya.
Namun sebagian besar PS yaitu 6 PS (75%) riset
yang dilakukan dosen masih <100% mendukung
CP Prodi
– Pengmas yg dilakukan dosen, masih 3 PS (37,5%)
yang sdh mendukung CP Prodi, selebihnya
bervariasi dari 0 hingga 70%
– Tugas akhir : hanya 2 PS, 100% mengarah pada CP
prodi

• S2 : 100% riset dosen sudah mengarah pada
CP prodi dan mendukung pembelajaran untuk
mencapai CP MK
• Pengabdian juga sudah 100% mengarah CP
Prodi
• S3: 100% riset,pengmas dan tugas akhir sdh
mengarah dan mendukung CP prodi dan CP
MK
• S2 : MK tidak berpraktikum.

1. Hasil Audit

PS. Agroteknologi

• Terdapat 11 CP Prodi Sebagian besar MK sudah disusun untuk
mencapai CP Prodi. CP Prodi belum terukur secara detail.
• 70% hasil publikasi digunakan dalam pembelajaran . Sebagian MK
belum ada riset pendukungnya: pertanian urban, genetika molekuler,
biofarmatika, agroforestry, bioremediasi, alat dan mesin pertanian,
pertanian urban, irigasi mikro, manajemen produksi ternak, teknologi
pengelolaan limbah pertanain.
• 70% terdapat keterkaitan antara tugas akhir dan pembelajaran . Ada
beberapa MK yang belum ada tugas akahirnya. Perlu pengarahan
tugas akhir untuk menunjang beberapa MK: pertanian urban, irigasi
mikro, manajemen produksi ternak, teknologi pengolahan limbah.
• 50% terdapat keterkaitan antara pengabdian dan pembelajaran.
• Belum membuat evaluasi terhadap SPM (standar pelayanan
minimal).

1.2 ISI

PS. Agroteknologi

• Ketersediaan dokumen sangat lengkap (masing-masing 7 dokumen). (1)
Peta MK dalam menunjang CP Prodi, (2) RPS, (3) kontrak kuliah), (4) Silabus,
(5) Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), (6) Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)
(7) Lembar Penilaian Hasil Belajar (rubrik).
• Capaian pembelajaran (CP) Prodi sudah masuk dalam RPS, dan sudah
diturunkan ke CP-MK. Namun CP-MK belum sesuai dengan CP-Prodi. CP
Prodi sampai pada kemampuan merancang sistem pertanian yang
berorientasi pada peningkatan produksi, namun CP-MK masih mengetahui
peran bioteknologi. Artinya masih sebatas pengetahuan.
• CP MK dan CP Program Studi di File Peta MK berbeda dengan yang ada di
RPS.

2.1 Hasil Audit

PS. Perkebunan

• Terdapat 11 CP Prodi yang sudah diterjemahkan dalam
MK pendukung. CP Prodi belum terukur secara detail.
• 100% dokumen rencana pembelajaran tersedia, 100%
dokumen dokumen evaluasi pembelajaran.
• Terdapat 6 riset yang mensupport 10MK. Ada beberapa
MK yang belum ada penelitian yang mensupportnya.
50% publikasi digunakan untuk pembelajaran
• Pengabdian masyarakat sudah banyak yang
mendukung mata kuliah, akan tetapi pengabdian
kurang berkaitan dengan penelitian. 68% dokumen
pengabdian dikaitkan dengan pembelajaran.
• Belum ada dokumen skripsi yang berkaitan dengan
pembelajaran.
• Sudah ada SPM

2.3 Isi

PS. Perkebunan

• Belum ada dokumen RPS dan evaluasi pembelajaran, sehingga audit
isi belum bisa dilakukan.

3.1 Hasil Audit

PS. Proteksi Tanaman

• Terdapat 4 CP Prodi. MK sudah disusun berdasarkan
CP Prodi, namun tidak spesifik MK pada masingmasing CP.
• 100% Perangkat pembelajaran tersedia.
• 100% asesment dalam bentuk UTS dan UAS, dan
sebagian lainnya dalam bentuk praktikum.
• Tidak ada data kehadiran di perkuliahan dan
praktikum.
• Terdapat dokumen penelitian, namun belum
dikaitkan dengan MK.
• Terdapat dokumen pengabdian, namun belum
dihubungkan dengan MK.

1.3 Isi

PS. Proteksi tanaman

▪ RPS nematologi tumbuhan dan mikologi tumbubuhan, sdh memuat
CP Prodi, CP MK, namun belum jelas arah hubungan CP, CP MK, Sub
CPMK.
▪ Belum ada RTM (rancangan tugas mahasiswa) untuk mengukur
(assess) capaian pembelajaran.

4. Dokumen

PS. Agronomi

• Capaian Pembelajaran (CP) yang disampaikan dalam dokumen
monev, belum diperbarui menjadi CP PS Agronomi.
• Belum ada dokumen penelitian penunjang MK.
• Belum ada dokumen pengabdian masyarakat penunjang MK.
• Belum ada dokumen skripsi penunjang MK.
• Sudah ada dokumen evaluasi pembelajaran, namun belum semua
MK.

5. Dokumen

PS. Agribisnis

• Terdapat 8 CP Prodi, MK sudah menyebar sesuai dengan CP, namun
demikian, tidak ada MK yang menyebutkan secara eksplisit sesuai
dengan CP 1. CP Prodi belum terukur secara detail.
• Penelitian telah mendukung semua CP dan pembelajaran
• Pengabdian Telah mendukung CP dan Pembelajaran
• Tugas akhir belum mendukung semua MK, Terdapat MK yang tidak
didikung tugas akhir terutama MK di semester 4 dan 6.
• Belum dilakukan monev terhadap SPM

5. ISI

PS. Agribisnis

• MK Pemasaran & Kapita selekta Agribisnis, CP Prodi sudah diturunkan
dalam Indikator, CP MK, namun belum diturunkan dalam sub-CPMK
dan tidak ada indikator kinerja.

6.

PS. Penyuluhan

• Terdapat 22 CP Prodi, namun belum seluruh MK memiliki CP sehingga
perlu melengkapi CP untuk mata kuliah tersebut. CP terlalu banyak
dan tidak semua MK mendukung CP yang ada. CP Prodi belum
terukur secara detail.
• Penelitian belum mendukung semua CP dan pembelajaran
• Pengabdian telah mendukung MK, namun masih terbatas.
• Perangkat pembelajaran dan evaluasi pembelajaran telah tersedia.
• Sudah dilakukan monev terhadap SPM.

5. ISI

PS. Penyuluhan

• MK Media Penyuluhan dan Komunikasi massa sudah mencantumkan
CP Prodi, CP MK, namun belum ada interseksi antara CP Prodi dan CP
MK.

7.

PS. Peternakan

• Terdapat 8 CP Prodi, yang diterjemahkan dalam MK. Belum secara
jelas pengukuran CP Prodi.
• Sebagian besar perangkat pembelajaran sudah tersedia, beberapa
MK umum belum ada perangkat pembelajaran (terutama MK
universitas dan fakultas).
• Terdapat 27 riset pendukung yang sudah merata pada masing-masing
MK.
• Terdapat 13 pengabdian masyarakat yang sudah merata pada masingmasing MK.

8. Dokumen

PS. Ilmu Tanah

• Terdapat 21 CP Prodi, namun belum dijelaskan pada masing-masing
MK.
• Dokumen pembelajaran sudah tersedia (95%), evaluasi pembelajaran
(95%). Belum semua MK ada pendukung risetnya.
• Terdapat 11 riset yang mendukung MK, namun belum secara spefisik
pada MK tertentu.
• Terdapat 11 pengabdian masyarakat yang mendukung MK, sudah
spesifik pada masing-masing MK.
• Belum mengevaluasi SPM

9. Dokumen

PS. S2 Agribisnis

• Terdapat 8 CP Prodi yang ada di Magister Agribisnis. Belum seluruh
CP diterjemahkan dalam MK yang diberikan pada semester genap.
• Seluruh judul penelitian telah mencakup seluruh CP.
• Pelaksanaan Pengmas yang diisikan telah mendukung MK
Manajemen, Pemasaran dan Kelembagaan Agribisnis
• Seluruh MK telah lengkap dokumen pembelajarannya, namun tidak
melakukan UTS, sementara itu hanya MK Managemen Agribisnis II
yang tidak melakukan UAS.

9.
•
•
•

•

•
•
•
•
•

PS. S2 Agronomi

Pada PS S2 Agronomi terdapat 4 CP dan berdasarkan hasil evaluasi UPM, dari 8 MK smt
genap kesemuanya sesuai dengan CP 2 dan 3 saja.
CP 1 dan 4 belum terdapat MK yang mengarahkan pencapaiannya.
Terdapat 23 penelitian yang dilaksanakan dan sudah menunjukkan kesesuaian dengan CP
dan MK yang ada di PS S2 Agronomi. Sebanyak 61% riset bidang Bioteknologi dan sesuai
dengan CP ketrampilan khusus, yang dapat memperkaya pembelajaran MK bioteknologi.
17,4% riset mendukung MK Horticultura, dan bbrp riset mendukung MK Pemuliaan
tanaman, HTA dan Agrometeorologi.
Terdapat 11 kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan menunjukkan kesesuaian
dengan CP dan MK yang ada di PS S2 Agronomi. Keseluruhan (100%) topic atau kegiatan
pengmas mengarah pada MK Horticultura
Terdapat 3 MK (37,5%) yaitu: Pemuliaan Tanaman, HTA, dan PHT yang sudah lengkap
dokumen perangkat pembelajarannya
Terdapat 4 MK (50%) yaitu: MP, Kesuburan Tanah, Hortikultura, dan Agrometereologi yang
belum lengkap dokumen perangkat pembelajarannya
Terdapat 1 MK (12,5%) yaitu: Bioteknologi Tanaman yang belum dilengkapi dokumen
perangkat pembelajarannya (Tidak terdapat sama sekali perangkat pembelajarannya.
Semua MK melaksanakan UTS dan UAS sebagai evaluasi hasil pembelajaran, dan hanya 1 MK
yaitu Metodelogi Penelitian yang memberikan tugas.
Tidak ada praktikum yang diberikan selama semester genap (kegiatan 0, presentasi
kehadiran juga 0%)

9. Dokumen

PS. S3 Ilmu Pertanian

• Pada PS S3 Pertanian terdapat 9 CP dan berdasarkan hasil evaluasi
UPM, dari 5 MK smt genap kesemuanya sesuai dengan CP 4 hingga 9
yang memperkuat aspek Pengetahuan dan Bidang kerja.
• Terdapat 4 penelitian yang dilaksanakan dosen S3 dan sudah
menunjukkan kesesuaian dengan CP dan MK yang ada di PS S3
Pertanian secara merata. Sebanyak 50% riset bidang Pemasaran dan
manajemen rantai pasok dan sesuai dengan CP Pengetahuan.
• Terdapat 5 Tugas akhir mhs yang mengarah atau sesuai dengan MK
yang telah diberikan dengan distribusi yang merata pada semua MK.
• Belum membuat evaluasi terhadap SPM

Kesimpulan Umum & Rekomendasi
• Secara umum dokumen pembelajaran sudah
tersedia (hanya sebagian prodi) yang
perangkat pembelajarannya belum lengkap.
• Evaluasi pembelajaran masih sebatas UTS dan
UAS, dan sebagian Tugas. Perlu ada penilian
lain lain (misalnya mengitegrasikan tugas dan
praktikum).
• Penelitian masih terkonsentrasi untuk
mendukung mata kuliah tertentu, belum
merata ke semua MK.

Lanjutan
4. Sebagian besar CP Prodi sudah tersedia dengan
variasi jumlah CP, tertinggi 22 terendah 4 CP.
Perlu dicek kembali apakah jumlah CP tersebut
sudah mampu mememenuhi profil prodi yang
diharapkan.
5. Sebagian besar belum ada Rancangan Tugas
Mahasiswa (RTM) yang mampu mengukur
capaian pembelajaran.
6. Semua MK wajib Universitas belum dilakukan
monev
7. Belum semua prodi mengevaluasi SPM
8. Belum semua prodi melakukan evaluasi
terhadap isi (Audit isi) terhadap 2 MK wajib PS

Rekomendasi
• evaluasi secara bersama pada masing2 Prodi
untuk melengkapi dokumen pembelajaran dan
evaluasi pembelajaran.
• Evaluasi terhadap isi pembelajaran pada MK
wajib Prodi dengan mengkaitkan terhadap Profil
lulus, CP Prodi, Indikator, CP MK, Sub CP-MK.
• Guna mengakselarasi pelaksanaan audit isi pada
MK wajib prodi, dapat dilaksanakan pelatihan
atau training of trainer (TOT) terhadap personel
UPM dan yang mewakili Prodi.
• Perlu kelengkapan dokumen asessment.

TERIMA KASIH
Dan
SEMOGA BERMANFAAT

