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Pelaksanaan 1. Ketua Prodi menyusun kurikulum di Program Studi Bahasa Indonesia di 

sesuaikan dengan kurikulum yang diimplementasikan di STKIP PGRI 

Banjarmasin 

2. Ketua Prodi membagikan mata kuliah kepada setiap dosen di prodi PBSI  

3. Sekretaris prodi membagikan jadwal perkuliahan kepada setiap dosen 

sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian  

Tujuan  4. Melalui SOP MONEV proses monitoring pembelajaran bertujuan untuk 

memberikan panduan atau pedoman bagi P2M untuk mengukur kinerja 

dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga proses 

evaluasi kinerja dosen lebih terstruktur dan terarah kemudian kinerja 

kegiatan akademik program studi akan meningkat 

 

Kebijakan 1. Setiap dosen wajib menyediakan perangkat pembelajaran setiap satu 

semester sesuai mata kuliah yang diampu 

2. Setiap dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada 

perangkat pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampu 

Prosedur Tata cara monev  

1. Gugus mutu mengajukan  pembentukan  tim  internal  monitoring  dengan 
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personalia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui surat keputusan 

ketua, tim monitoring mengadakan rapat internal untuk menetapkan strategi 

dan bentuk instrumen monitoring yang diperlukan. 

2. Gugus mutu instrumen monitoring yang diperlukan dalam rangka monitoring 

dan memperbanyak instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tim 

monitoring juga menentukan strategi yang akan dilaksanakan dalam 

monitoring sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan. 

3. Monitoring dilaksanakan terhadap proses pembelajaran di kelas, materi ajar, 

presentasi power point, evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadap 

mahasiswa, dan beberapa aspek yang lain. 

4. Pelaporan pelaksanaan internal monitoring dan evaluasi perkuliahan 

dilaksanakan dua kali yaitu pada akhir semester ganjil dan genap pada 

tahun akademik berjalan. 

  

Dokumen terkait  1. Instrumen Penilaian Kinerja Dosen 

2. Borang prodi PBSI 

Unit Terkait - Ketua Program Studi 

- Wakil Prodi  

- Gugus Mutu Prodi 

 

 

 

 

 

 

 

  


