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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil Alamiin atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga 

Laporan Rencana operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan tahun 2020/2021 dapat disusun. Dokumen ini 

merupakan uraian rangkuman dari hasil monitoring dan evaluasi dilapangan 

yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Program Studi 

Kesehatan Lingkungan. Laporan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan 2016-2021 yang telah disahkan oleh 

Dekan sebagai acuan program kerja lima tahun kedepan. 

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketercapaian Rencana 

Operasional ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Program Studi 

Kesehatan Lingkungan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan 

berdasarkan komponen yang meliputi Penguatan Institusi, tata kelola dan 

penjaminan mutu, kemahasiswaan dan alumni, Sumber Daya Manusia, 

Kurikulum dan Suasana Akademik, mbiayaan, dan Sistem   Informasi, 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Kemitraan. 

Dengan ditetapkannya Standar Monitoring dan Evaluasi mengacu pada 

komponen diatas maka seluruh jajaran Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan benar-benar memperhatikan penyelenggaraan 

pendidikan yang unggul dan Islami. 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Renop Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan ini terbuka untuk direvisi jika dianggap 

sangat perlu. Menyadari bahwa penyusunannya belum sempurna, maka kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan 

penyusunan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Dokumen ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi sivitas akademika Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan. 

 
Lamongan, 01 September 2021  
Kaprodi, 

 
 
 
 

 
Gading Wilda Aniriani, S.Si., M.Si. 
NIDN. 0706048801 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai agents of change and development 

yang strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa (nation competitiveness). 

Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, 

pendanaandan sumber daya manusia sehingga menjamin institusi yang sehat dan 

berdaya saing. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah   organisasi 

harus selalu diupayakan oleh pihak manajeman. Upaya tersebut dimulai dari 

menyusun rencana strategis fakultas jangka panjang 5 tahunan yang memuat 

penetapan visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen 

bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya. 

Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu 

tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran 

jangka pendek dan program-program   kegiatan.   Berbagai   program    yang 

telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan   kinerja   pimpinan 

dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaannya, terukur   atau   akuntabel   hasilnya,   serta 

ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, 

dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat   diketahui.   Ditinjau 

dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas 

adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data 

yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selainitu, kejujuran, 

keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan 

evaluasimenjadi tututan kualifikasi petugas. Bila ditinjau dari aspek sistim 

monitoring danevaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu 

merencanakan,menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan 

monitoring dan evaluasi. Monev yang dilakukan oleh petugas yang 
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profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh 

data obyektif. 

Data obyektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan 

informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. 

Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan 

pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri 

merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau 

jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian 

tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam 

monitoring (pemantauan dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis 

diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk 

mengadakan perbaikan. 

2. TUJUAN 
 

Pelaksanaan Monev Implementasi Renop tahun 2020/2021 bertujuan untuk 

memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait dengan : 

1. Komitmen pimpinan mendukung implementasi dan Rencana Strategis serta 

Rencana Operasional Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021; 

2. Program Kerja Ketua Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021 
 

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program 

 
4. Masalah-masalah yang dihadapi institusi, termasuk upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat 

diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya. 

5. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan dan standar 

kesehatan organisasi 
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3. PELAKSANAAN 

3.1 Jadwal Pelaksanaan 

 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun Kelima implementasi Rencana 

Operasional (Renop) Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu 

Kesehatan dilakukan pada bulan September 2021 . 

3.2 Prosedur Pelaksanaan 

 
Monev tahun pertama sampai dengan kelima pada implementasi 

Renop Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan yang 

disahkan pada bulan September 2021, didasarkan pada proses dan 6 

capaian program/sasaran program utama. 

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator 

yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan 

membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang 

diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian program pada saat ini 

didapatkan dari beberapa dokumen resmi Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Beberapa indikator telah mencapai 

dan bahkan melebihi indikator target sehingga % capaian diberi angka 

100%. Sebaliknya, akibat ketiadaan informasi, maka ada indikator yang 

capaiannya diisi 0% (nol persen) karena tidak diperoleh data untuk menilai 

capaian indikator tersebut pada saat ini. Setelah semua indikator diisi 

dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase capaian setiap program. 

Selanjutnya persentase capaian dianalisis secara statistic deskriptif dan 

digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Rate of 

success (%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator 

capaian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator. 
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4. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 
Sesuai dengan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan 2016-2021, Strategi pencapaian sasaran program studi 

Kesehatan Lingkungan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan akreditasi program studi 

 

 Penyelenggaraan sistem pemilihan pimpinan program studi yang 

bertanggung jawab

 Terlaksananya manajemen dan organisasi yang baik

 

 Peningkatan pengelolaan layanan (akademik, beasiswa, keuangan dan 

nasional)

 Pengadaan anggaran tambahan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

 Peningkatan sarana dan prasarana

 
 

b. Penerapan kurikulum KKNI 

 

 Pelaksanakan pembelajaran dengan metode SCL

 

 Peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran
 

 Pendampingan mahasiswa secara kontinyu selama masa studi 8 semester

 

 Peningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

bidang kesehatan

 

c. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

 

 Pengajuan penelitian HIBAH DIKTI 2020/2021

 

 Melaksanakan penelitian

 

 Pembuatan payung penelitian

 

 Pembuatan dan penetapan roadmap penelitian

 

 Penyediakan pedoman pelaksanaan penelitian

 

 Dukungan dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun



LAPORAN MONEV RENOP 2020/2021 | 7  

 Menfasilitasi jurnal penelitian sebagai sarana publikasi ilmiah

 

 Penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 

 Penyelenggaraan seminar nasional

 
 

d. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 
 

 Pengajuan pengabdian masyarakat HIBAH DIKTI 2020/2021

 
 Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat

 
 Dukungan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat setiap tahun

 
 Peningkatan layanan publikasi pengabdian masyarakat

 
 Pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat

 
 Pelaksanakan pengabdian masyarakat dari penelitian yang dihasilkan

 
 

 

e. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

 
 Meningkatkan jumlah MOU setiap tahun

 
 Memperbaharui masa berlaku MOU yang sudah ada

 
 Mengundang pihak eksternal atau pengguna lulusan dalam penentuan 

kurikulum

 Mengadakan seminar atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber 

eksternal

 

f. Pengembangan SDM 

 
 mengikutsertakan dosen dalam seminar call for paper

 
 mengikutsertkan tenaga kependidikan dalam pelatihan

 
 mendorong dalam pengajuan jabatan fungsional dosen



LAPORAN MONEV RENOP 2020/2021 | 8  

5. HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENOP 

 
Rencana Implementasi Renop tahun 2020/2021 dirancang secara bertahap 

dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja dengan indikator tertentu untuk 

masing-masing rencana program sebagaimana disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Rincian Hasil Implementasi Rencana Operasional Program Studi 

 

SASARAN 
STRATEGI 

PENCAPAIAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

 

TARGET 
 

CAPAIAN 

1. Mempersiapkan akreditasi program studi 

1.1 Penyelenggaraan 

sistem pemilihan 

pimpinan program 

studi yang 

bertanggungjawab 

Pemilihan kaprodi 

yang sesuai dengan 

keilmuan dan latar 

belakang keahlian 

Tercapainya 

program kerja 

yang sesuai 

dengan renstra 

dan renop 

 
 

75% 

 
 

70% 

1.2 Terlaksananya 

manajemen dan 

organisasi yang baik 

Peningkatan 

kerjasama mitra 

dalam rangka 

promosi prodi 

Jumlah kerjasama 

mitra dalam 

rangka promosi 

prodi 

 
10 

 
10 

Mengembangkan 

SDM yang baik 

Tersedianya 

peraturan 

pengembangkan 

SDM yang baik 

 
60% 

 
50% 

Penggunaan sarana 

dan prasarana 

dengan baik 

Adanya sop sarana 

dan prasarana 

yang 

bertanggungjawab 

 
70% 

 
50% 

1.3 Peningkatan 

pengelolaan 

layanan (akademik, 

beasiswa, keuangan 

dan nasional) 

 

Peningkatan layanan 

akademik 

Tercapainya 

sistem informasi 

melalui sisfo 

 
100% 

 
100% 

 
 

Peningkatan layanan 

beasiswa 

Jumlah 

mahasiswa yang 

mendapat 

beasiswa (%) 

 
60% 

 
0% 

Peningkatan layanan 

keuangan 

perencanaan sistem 

integrasi keuangan 

 
Tercapainya 

layanan keuangan 

sistem integrasi 

 
80% 

 
50% 

Ketersediaan sarana 

prasaranan yang 

memadai 

 

Ruang dosen dan 

ruang kuliah 

 
80% 

 
20% 

Peningkatan seminar 

nasional 

Jumlah seminar 

nasional pertahun 
60% 20% 

1.4 Pengadaan 

anggaran tambahan 

untuk peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Anggaran penelitian 

ditingkatkan 

Nominal anggaran 
70% 30% 

Anggaran 

pengabdian 

masyarakat 

ditingkatkan 

Nominal anggaran  
 

70% 

 
 

10% 
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1.6 Peningkatan sarana 

dan prasarana 

 
Pengusulan fasilitas 

ruang kelas yang 

memadai 

Tersedianya ruang 

kuliah bagi 

mahasiswa yang 

sangat memadai 

 
100% 

 
100% 

Pengusulan fasilitas 

ruang dosen dengan 

jumlah yang cukup 

Tersedianya ruang 

dosen yang sangat 

memadai 

 
90% 

 
70% 

Pengusulan sarana 

ruang administrasi 

dan kantor yang 

memadai 

Tersedianya ruang 

administrasi yang 

sangat memadai 

 
90% 

 
70% 

 
Pengusulan sarana 

laboratorium yang 

memadai 

Tersedia 

laboratorium 

terpadu yang 

sangat memadai 

 
70% 

 
60% 

Tersedianya buku 

sesuai kesehatan 

lingkungan 

Tercukupi rasio 

buku dan 

mahasiswa 

 
60% 

 
10% 

 

Peningkatan jumlah 

jurnal terakreditasi 

Jumlah jurnal 

yang sudah 

terakreditasi 

 
70% 

 
0% 

Peningkatan jumlah 

majalah ilmiah 

Jumlah majalah 

ilmiah 
70% 60% 

Jumlah kerjasama 

dengan laboratorium 

lain 

Jumlah MOU 

dengan 

perpustakaan lain 

 
60% 

 
0% 

2. Penerapan pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan 

2.1 Pelaksanakan 

pembelajaran 

dengan metode SCL 

Melakukan persiapan 

dan evaluasi 

kurikulum 

Mahasiswa mampu 

menjadi sumber 

pembelajaran dan 

beropini 

 
100% 

 
70% 

2.2 Pendampingan 

mahasiswa secara 

kontinyu selama 

masa studi 8 

semester 

Menyusun nama- 

nama dosen wali 

Terlaksananya 

interaksi antar 

dosen wali dan 

mahasiswa 

 
 

90% 

 
 

80% 

2.3 Peningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas kegiatan 

ekstrakurikuler 

sesuai dengan 

bidang kesehatan 

lingkungan 

Pembinaan ORMAWA Presentase 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

mengikuti 

ORMAWA 

 
 
 

70% 

 
 
 

0% 

3. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

3.1 Pengajuan 

penelitian HIBAH 

DIKTI 

Mentarget masing- 

masing dosen untuk 

berpartisipasi 

Jumlah penelitian 

HIBAH yang 

disetujui 

 
50% 

 
0% 

3.2 Melaksanakan 

penelitian 

Menstimulus dosen 

untuk melakukan 

penelitian 

Jumlah penelitian 

yang dilakukan 

oleh dosen 

 
70% 

 
10% 
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3.3 Pembuatan dan 

penetapan roadmap 

penelitian 

Brainstorming dan 

FGD rutin 

Pelaksanaan 

roadmap 

penelitian 

 
70% 

 
20% 

3.4 Penyediakan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

Mengupgrade dan 

mensosialisasikan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian kepada 

seluruh dosen 

Presentase 

kesinambungan 

antara proposal 

penelitian dengan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

 
 
 

100% 

 
 
 

0% 

3.5 Memfasilitasi jurnal 

penelitian sebagai 

sarana publikasi 

ilmiah 

Membuat redaksi 

penerbitan jurnal 

oleh program studi 

Jumlah jurnal 

yang diterbitkan 
 

70% 

 
5% 

4. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 

4.1 Pengajuan 

pengabdian 

masyarakat HIBAH 

DIKTI 

Memfasilitasi dosen 

dengan kegiatan 

workshop dan 

bimtek 

Jumlah 

pengabdian yang 

didanai oleh dana 

HIBAH DIKTI 

 
50% 

 
0% 

4.2 Tersedianya 

pedoman 

pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat 

Mengupgrade dan 

mensosialisasikan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian kepada 

seluruh dosen 

Presentase 

kesinambungan 

antara proposal 

penelitian dengan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

 
 
 

70% 

 
 
 

10% 

4.4 Peningkatan 

layanan publikasi 

pengabdian 

masyarakat 

Membuat redaksi 

penerbitan jurnal 

oleh program studi 

Persentase 

peningkatan 

pembinaan 

publikasi 

pengabdian 

masyarakat 

 

 
70% 

 

 
20% 

4.5 Pelaksanakan 

pengabdian 

masyarakat dari 

penelitian yang 

dihasilkan 

Menstimulus dosen 

untuk melakukan 

pengabdian 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah 

pengabdian 

masyarakat 

 
 
 

70% 

 
 
 

60% 

5. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

5.1 Meningkatkan 

jumlah MOU setiap 

tahun 

Mengidentifikasi 

potensi stackholder 

Jumlah MoU  
70% 

 
30% 

5.2 Memperbaharui 

masa berlaku MOU 

yang sudah ada 

Menjalin komunikasi 

kepada stackholder 

Persentase MoU 

yang sudah 

diperbarui 

 
60% 

 
0% 

5.3 Mengundang pihak 

eksternal atau 

pengguna lulusan 

dalam penentuan 

kurikulum 

Menjalin komunikasi 

kepada stackholder 

Jumlah pihak luar 

yang diundang 

dalam penentuan 

kurikulum 

 
 

50% 

 
 

20% 
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6. Pengembangan SDM 

6.1 Mengikutsertakan 

dosen dalam 

seminar call for 

paper 

Membentuk tim 

fasilitator 

Jumlah paper 

yang 

diseminarkan oleh 

dosen 

 
50% 

 
20% 

6.2 Mengikutsertakan 

tenaga 

kependidikan dalam 

pelatihan 

Mengupgrade 

informasi tentang 

pelatihan 

Jumlah pelatihan 

yang dimiliki 

dosen 

 
30% 

 
10% 

6.3 mendorong dalam 

pengajuan jabatan 

fungsional dosen 

Mentarget masing- 

masing dosen untuk 

memperbaiki kinerja 

Jumlah dosen 

yang sudah 

memiliki jabatan 

fungsional 

 
80% 

 
20% 

 
 

Secara umum hasil pencapaian masing-masing sasaran dapat dirangkum 

pada grafik persentase capaian sasaran dibawah ini: 

Persentase Capaian 
 

Pengembangan SDM 
 

Sasaran pengembangan dibidang 
pelaksanaan pengabdian… 

Pelaksanaan dan pengembangan 
penelitian dosen 

Penerapan pendidikan, 
pengajaran dan kemahasiswaan 

Mempersiapkan akreditasi 

program studi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0% 10%   20%   30%   40%   50%   60% 

 
 
 

Persentase Capaian 

 

Gambar 1. Persentase Capaian dari masing-masing sasaran yang direncanakan 
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6. REKOMENDASI 

 
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan 

salah satu tolok ukur pelaksanaan sistem manajemen Program Studi Kesehatan 

Lingkungan. Inti dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renop adalah 

pentingnya analisis mendalam terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini 

fokus kepada analisis kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai. Termasuk juga akuntabilitas dari pelaksanaan program yang dicanangkan 

pada Rencana Operasional Program Studi tahun 2020/2021. 

Secara umum kegiatan Monev Renop 2020/2021 ini telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen-dokumen pelaksanaan 

kegiatan seperti Matrik usulan kegiatan, proposal dan laporan 

pertanggungjawaban. Konten yang dimaksud adalah analisis mendalam terhadap 

fakta-fakta pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Perbaikan metode dan prosedur pelaksanaan sangat penting ditingkatkan. 

Karena metode yang sesuai terhadap objek pengkajian dan diseminasi, tentunya 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai (terukur), demikian juga dengan umpan 

balik yang didapatkan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil Alamiin atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga 

Laporan Rencana operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan tahun 2020/2021 dapat disusun. Dokumen ini 

merupakan uraian rangkuman dari hasil monitoring dan evaluasi dilapangan 

yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Program Studi 

Kesehatan Lingkungan. Laporan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan 2016-2021 yang telah disahkan oleh 

Dekan sebagai acuan program kerja lima tahun kedepan. 

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketercapaian Rencana 

Operasional ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Program Studi 

Kesehatan Lingkungan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan 

berdasarkan komponen yang meliputi Penguatan Institusi, tata kelola dan 

penjaminan mutu, kemahasiswaan dan alumni, Sumber Daya Manusia, 

Kurikulum dan Suasana Akademik, mbiayaan, dan Sistem   Informasi, 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Kemitraan. 

Dengan ditetapkannya Standar Monitoring dan Evaluasi mengacu pada 

komponen diatas maka seluruh jajaran Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan benar-benar memperhatikan penyelenggaraan 

pendidikan yang unggul dan Islami. 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Renop Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan ini terbuka untuk direvisi jika dianggap 

sangat perlu. Menyadari bahwa penyusunannya belum sempurna, maka kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan 

penyusunan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Dokumen ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi sivitas akademika Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan. 

 
Lamongan, 01 September 2021 
Kaprodi, 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai agents of change and development 

yang strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa (nation competitiveness). 

Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, 

pendanaandan sumber daya manusia sehingga menjamin institusi yang sehat dan 

berdaya saing. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah   organisasi 

harus selalu diupayakan oleh pihak manajeman. Upaya tersebut dimulai dari 

menyusun rencana strategis fakultas jangka panjang 5 tahunan yang memuat 

penetapan visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen 

bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya. 

Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu 

tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran 

jangka pendek dan program-program   kegiatan.   Berbagai   program    yang 

telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan   kinerja   pimpinan 

dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau   akuntabel   hasilnya,   serta 

ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, 

dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat   diketahui.   Ditinjau 

dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas 

adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data 

yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selainitu, kejujuran, 

keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan 

evaluasimenjadi tututan kualifikasi petugas.   Bila   ditinjau   dari   aspek sistim 

monitoring danevaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu 3 

merencanakan,menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan 

monitoring dan evaluasi. Monev yang dilakukan oleh petugas yang 
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profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh 

data obyektif. 

Data obyektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan 

informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. 

Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan 

pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri 

merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau 

jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian 

tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam 

monitoring (pemantauan dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis 

diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk 

mengadakan perbaikan. 

2. TUJUAN 
 

Pelaksanaan Monev Implementasi Renop tahun 2020/2021 bertujuan untuk 

memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait dengan : 

1. Komitmen pimpinan mendukung implementasi dan Rencana Strategis serta 

Rencana Operasional Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021; 

2. Program Kerja Ketua Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021 
 

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program 

 
4. Masalah-masalah yang dihadapi institusi, termasuk upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat 

diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya. 

5. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan dan standar 

kesehatan organisasi 
4
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3. PELAKSANAAN 

3.1 Jadwal Pelaksanaan 

 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi 

Rencana Operasional (Renop) Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Fakultas Ilmu Kesehatan dilakukan bulan September 2020 – Juli 2021. 

3.2 Prosedur Pelaksanaan 

 
Monev tahun pertama sampai dengan keempat pada implementasi 

Renop Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan yang 

disahkan pada bulan September 2021, didasarkan pada proses dan 6 

capaian program/sasaran program utama. 

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator 

yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan 

membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang 

diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian program pada saat ini 

didapatkan dari beberapa dokumen resmi Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Beberapa indikator telah mencapai 

dan bahkan melebihi indikator target sehingga % capaian diberi angka 

100%. Sebaliknya, akibat ketiadaan informasi, maka ada indikator yang 

capaiannya diisi 0% (nol persen) karena tidak diperoleh data untuk menilai 

capaian indikator tersebut pada saat ini. Setelah semua indikator diisi 

dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase capaian setiap program. 

Selanjutnya persentase capaian dianalisis secara statistic deskriptif dan 

digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Rate of 

success (%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator 

capaian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator. 

 

5 
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4. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 
Sesuai dengan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan 2016-2021, Strategi pencapaian sasaran program studi 

Kesehatan Lingkungan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan akreditasi program studi 

 

 Penyelenggaraan sistem pemilihan pimpinan program studi yang 

bertanggung jawab

 Terlaksananya manajemen dan organisasi yang baik

 

 Peningkatan pengelolaan layanan (akademik, beasiswa, keuangan dan 

nasional)

 Pengadaan anggaran tambahan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

 Peningkatan sarana dan prasarana

 
 

b. Penerapan kurikulum KKNI 

 

 Pelaksanakan pembelajaran dengan metode SCL

 

 Peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran
 

 Pendampingan mahasiswa secara kontinyu selama masa studi 8 semester

 

 Peningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

bidang kesehatan

 

 

c. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

 

 Pengajuan penelitian HIBAH DIKTI 2020/2021

 

 Melaksanakan penelitian

 

 Pembuatan payung penelitian

 Pembuatan dan penetapan roadmap penelitian 6

 Penyediakan pedoman pelaksanaan penelitian

 Dukungan dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun
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 Menfasilitasi jurnal penelitian sebagai sarana publikasi ilmiah

 

 Penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 

 Penyelenggaraan seminar nasional

 
 

d. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 
 

 Pengajuan pengabdian masyarakat HIBAH DIKTI 2020/2021

 
 Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat

 
 Dukungan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat setiap tahun

 
 Peningkatan layanan publikasi pengabdian masyarakat

 
 Pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat

 
 Pelaksanakan pengabdian masyarakat dari penelitian yang dihasilkan

 
 

 

e. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

 
 Meningkatkan jumlah MOU setiap tahun

 
 Memperbaharui masa berlaku MOU yang sudah ada

 
 Mengundang pihak eksternal atau pengguna lulusan dalam penentuan 

kurikulum

 Mengadakan seminar atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber 

eksternal

 

f. Pengembangan SDM 

 
 mengikutsertakan dosen dalam seminar call for paper

 
 mengikutsertkan tenaga kependidikan dalam pelatihan

 
 mendorong dalam pengajuan jabatan fungsional dosen

 
 
 

 

7 
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5. HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENOP 

 
Rencana Implementasi Renop tahun 2020/2021 dirancang secara bertahap 

dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja dengan indikator tertentu untuk 

masing-masing rencana program sebagaimana disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Rincian Hasil Implementasi Rencana Operasional Program Studi 

SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET CAPAIAN 

1. Mempersiapkan akreditasi program studi 

1.1 Penyelenggaraan 

sistem pemilihan 

pimpinan program 

studi yang 

bertanggungjawab 

 
Pemilihan kaprodi yang 

sesuai dengan keilmuan dan 

latar belakang keahlian 

Tercapainya 

program kerja 

yang sesuai 

dengan renstra 

dan renop 

 

 
85% 

 

 
75% 

1.2 Terlaksananya 

manajemen dan 

organisasi yang baik 

Peningkatan kerjasama 

mitra dalam rangka promosi 

prodi 

Jumlah 

kerjasama 

mitra dalam 

rangka promosi 

prodi 

 

 
10 

 

 
10 

Mengembangkan SDM yang 

baik 

Tersedianya 

peraturan 

pengembangka 

n SDM yang 

baik 

 

 
70% 

 

 
60% 

Penggunaan sarana dan 

prasarana dengan baik 

Adanya sop 

sarana dan 

prasarana yang 

bertanggungja 

wab 

 

 
80% 

 

 
70% 

1.3 Peningkatan 

pengelolaan 

layanan (akademik, 

beasiswa, keuangan 

dan nasional) 

 

 
Peningkatan layanan 

akademik 

Tercapainya 

sistem 

informasi 

melalui sisfo 

 

100% 

 

100% 

 

 
Peningkatan layanan 

beasiswa 

Jumlah 

mahasiswa 

yang mendapat 

beasiswa (%) 

 

60% 

 

60% 

 

 
Peningkatan layanan 

keuangan perencanaan 

sistem integrasi keuangan 

Tercapainya 

layanan 

keuangan 

sistem 

integrasi 

 

 
80% 

 

 
70% 

 
Ketersediaan sarana 

prasaranan yang memadai 

Ruang dosen 

dan ruang 

kuliah 

 
80% 

 
50% 
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Peningkatan seminar 

nasional 

Jumlah 

seminar 

nasional 

pertahun 

 

60% 

 

30% 

1.4 Pengadaan 

anggaran tambahan 

untuk peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas penelitian 

dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Anggaran penelitian 

ditingkatkan 

Nominal 

anggaran 
70% 40% 

Anggaran pengabdian 

masyarakat ditingkatkan 

Nominal 

anggaran 

 

70% 

 

20% 

1.6 Peningkatan sarana 

dan prasarana 

 
 
 

 
Pengusulan fasilitas ruang 

kelas yang memadai 

Tersedianya 

ruang kuliah 

bagi 

mahasiswa 

yang sangat 

memadai 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Pengusulan fasilitas ruang 

dosen dengan jumlah yang 

cukup 

Tersedianya 

ruang dosen 

yang sangat 

memadai 

 

90% 

 

80% 

 

 
Pengusulan sarana ruang 

administrasi dan kantor 

yang memadai 

Tersedianya 

ruang 

administrasi 

yang sangat 

memadai 

 

 
90% 

 

 
75% 

 
 

 
Pengusulan sarana 

laboratorium yang memadai 

Tersedia 

laboratorium 

terpadu yang 

sangat 

memadai 

 

 
80% 

 

 
70% 

 
Tersedianya buku sesuai 

kesehatan lingkungan 

Tercukupi 

rasio buku dan 

mahasiswa 

 
70% 

 
30% 

 
Peningkatan jumlah jurnal 

terakreditasi 

Jumlah jurnal 

yang sudah 

terakreditasi 

 
70% 

 
0% 

Peningkatan jumlah 

majalah ilmiah 

Jumlah 

majalah ilmiah 

 

80% 
 

70% 

 

 
Jumlah kerjasama dengan 

laboratorium lain 

Jumlah MOU 

dengan 

perpustakaan 

lain 

 

60% 

 

30% 

2. Penerapan pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan 

2.1 Pelaksanakan 

pembelajaran 

dengan metode SCL 

Melakukan persiapan dan 

evaluasi kurikulum 

Mahasiswa 

mampu 

menjadi 

sumber 

 
100% 

 
70% 
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   pembelajaran 

dan beropini 

  

2.2 Pendampingan 

mahasiswa secara 

kontinyu selama 

masa studi 8 

semester 

Menyusun nama-nama dosen 

wali 

Terlaksananya 

interaksi antar 

dosen wali dan 

mahasiswa 

 

 
90% 

 

 
80% 

2.3 Peningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas kegiatan 

ekstrakurikuler 

sesuai dengan 

bidang kesehatan 

lingkungan 

Pembinaan ORMAWA Presentase 

keaktifan 

mahasiswa 

dalam 

mengikuti 

ORMAWA 

 
 

 
70% 

 
 

 
60% 

3. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

3.1 Pengajuan 

penelitian HIBAH 

DIKTI 

 

 
Mentarget masing-masing 

dosen untuk berpartisipasi 

Jumlah 

penelitian 

HIBAH yang 

disetujui 

 

60% 

 

20% 

3.2 Melaksanakan 

penelitian 

Menstimulus dosen untuk 

melakukan penelitian 

Jumlah 

penelitian 

yang dilakukan 

oleh dosen 

 

70% 

 

30% 

3.3 Pembuatan dan 

penetapan roadmap 

penelitian 

Brainstorming dan FGD rutin Pelaksanaan 

roadmap 

penelitian 

 
70% 

 
40% 

3.4 Penyediakan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

Mengupgrade dan 

mensosialisasikan pedoman 

pelaksanaan penelitian 

kepada seluruh dosen 

Presentase 

kesinambungan 

antara 

proposal 

penelitian 

dengan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
70% 

3.5 Memfasilitasi jurnal 

penelitian sebagai 

sarana publikasi 

ilmiah 

Membuat redaksi 

penerbitan jurnal oleh 

program studi 

Jumlah jurnal 

yang 

diterbitkan 

 

70% 

 

50% 

4. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 

4.1 Pengajuan 

pengabdian 

masyarakat HIBAH 

DIKTI 

Memfasilitasi dosen dengan 

kegiatan workshop dan 

bimtek 

Jumlah 

pengabdian 

yang didanai 

oleh dana 

HIBAH DIKTI 

 

 
50% 

 

 
10% 
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4.2 Tersedianya 

pedoman 

pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat 

Mengupgrade dan 

mensosialisasikan pedoman 

pelaksanaan penelitian 

kepada seluruh dosen 

Presentase 

kesinambungan 

antara 

proposal 

penelitian 

dengan 

pedoman 

pelaksanaan 

penelitian 

 
 
 

 
70% 

 
 
 

 
30% 

4.4 Peningkatan 

layanan publikasi 

pengabdian 

masyarakat 

Membuat redaksi 

penerbitan jurnal oleh 

program studi 

Persentase 

peningkatan 

pembinaan 

publikasi 

pengabdian 

masyarakat 

 
 

70% 

 
 

10% 

4.5 Pelaksanakan 

pengabdian 

masyarakat dari 

penelitian yang 

dihasilkan 

Menstimulus dosen untuk 

melakukan pengabdian 

masyarakat yang sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat 

Jumlah 

pengabdian 

masyarakat 

 

 
70% 

 

 
60% 

5. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

5.1 Meningkatkan 

jumlah MOU setiap 

tahun 

Mengidentifikasi potensi 

stackholder 

Jumlah MoU  
70% 

 
30% 

5.2 Memperbaharui 

masa berlaku MOU 

yang sudah ada 

Menjalin komunikasi kepada 

stackholder 

Persentase 

MoU yang 

sudah 

diperbarui 

 

60% 

 

10% 

5.3 Mengundang pihak 

eksternal atau 

pengguna lulusan 

dalam penentuan 

kurikulum 

Menjalin komunikasi kepada 

stackholder 

Jumlah pihak 

luar yang 

diundang 

dalam 

penentuan 

kurikulum 

 
 

50% 

 
 

30% 

6. Pengembangan SDM 

6.1 Mengikutsertakan 

dosen dalam 

seminar call for 

paper 

Membentuk tim fasilitator Jumlah paper 

yang 

diseminarkan 

oleh dosen 

 

50% 

 

30% 

6.2 Mengikutsertakan 

tenaga 

kependidikan dalam 

pelatihan 

Mengupgrade informasi 

tentang pelatihan 

Jumlah 

pelatihan yang 

dimiliki dosen 

 

60% 

 

30% 

6.3 mendorong dalam 

pengajuan jabatan 

fungsional dosen 

Mentarget masing-masing 

dosen untuk memperbaiki 

kinerja 

Jumlah dosen 

yang sudah 

memiliki 

jabatan 

fungsional 

 

 
80% 

 

 
20% 
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Secara umum hasil pencapaian masing-masing sasaran dapat dirangkum 

pada grafik persentase capaian sasaran dibawah ini: 

 
 

Gambar 1. Persentase Capaian dari masing-masing sasaran yang direncanakan 

Persentase Capaian 

Pengembangan SDM 

 
Sasaran pengembangan dibidang 

pelaksanaan pengabdian 
masyarakat 

 

Pelaksanaan dan pengembangan 
penelitian dosen Persentase Capaian 

Penerapan pendidikan, 
pengajaran dan kemahasiswaan 

 
Mempersiapkan akreditasi 

program studi 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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6. REKOMENDASI 

 
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan 

salah satu tolok ukur pelaksanaan sistem manajemen Program Studi Kesehatan 

Lingkungan. Inti dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renop adalah 

pentingnya analisis mendalam terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini 

fokus kepada analisis kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai. Termasuk juga akuntabilitas dari pelaksanaan program yang dicanangkan 

pada Rencana Operasional Program Studi tahun 2020/2021. 

Secara umum kegiatan Monev Renop 2020/2021 ini telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen-dokumen pelaksanaan 

kegiatan seperti Matrik usulan kegiatan, proposal dan laporan 

pertanggungjawaban. Konten yang dimaksud adalah analisis mendalam terhadap 

fakta-fakta pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Perbaikan metode dan prosedur pelaksanaan sangat penting ditingkatkan. 

Karena metode yang sesuai terhadap objek pengkajian dan diseminasi, tentunya 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai (terukur), demikian juga dengan umpan 

balik yang didapatkan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil Alamiin atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga 

Laporan Rencana operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan tahun 2020/2021 dapat disusun. Dokumen ini 

merupakan uraian rangkuman dari hasil monitoring dan evaluasi dilapangan 

yang dilaksanakan dan disusun dalam rangka penjaminan mutu Program Studi 

Kesehatan Lingkungan. Laporan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan 2016-2021 yang telah disahkan oleh 

Dekan sebagai acuan program kerja lima tahun kedepan. 

Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketercapaian Rencana 

Operasional ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan Program Studi 

Kesehatan Lingkungan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan 

berdasarkan komponen yang meliputi Penguatan Institusi, tata kelola dan 

penjaminan mutu, kemahasiswaan dan alumni, Sumber Daya Manusia, 

Kurikulum dan Suasana Akademik, mbiayaan, dan Sistem   Informasi, 

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Kemitraan. 

Dengan ditetapkannya Standar Monitoring dan Evaluasi mengacu pada 

komponen diatas maka seluruh jajaran Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan benar-benar memperhatikan penyelenggaraan 

pendidikan yang unggul dan Islami. 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Renop Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Universitas Islam Lamongan ini terbuka untuk direvisi jika dianggap 

sangat perlu. Menyadari bahwa penyusunannya belum sempurna, maka kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan 

penyusunan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Dokumen ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi sivitas akademika Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan. 

 
Lamongan, 01 September 2021  
Kaprodi, 

 
 
 
 

 
Gading Wilda Aniriani, S.Si., M.Si. 
NIDN. 0706048801 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perguruan Tinggi (PT) berperan sebagai agents of change and development 

yang strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa (nation competitiveness). 

Oleh karena itu setiap PT perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, 

pendanaandan sumber daya manusia sehingga menjamin institusi yang sehat dan 

berdaya saing. Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah   organisasi 

harus selalu diupayakan oleh pihak manajeman. Upaya tersebut dimulai dari 

menyusun rencana strategis fakultas jangka panjang 5 tahunan yang memuat 

penetapan visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen 

bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya. 

Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu 

tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran 

jangka pendek dan program-program   kegiatan.   Berbagai   program    yang 

telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan   kinerja   pimpinan 

dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau   akuntabel   hasilnya,   serta 

ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, 

dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat   diketahui.   Ditinjau 

dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas 

adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data 

yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selainitu, kejujuran, 

keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan 

evaluasimenjadi tututan kualifikasi petugas. Bila ditinjau dari aspek sistim 

monitoring danevaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu 
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merencanakan,menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan 

monitoring dan evaluasi. Monev yang dilakukan oleh   petugas yang 

profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh 

data obyektif. 

Data obyektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan 

informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. 

Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan 

pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri 

merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau 

jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian 

tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam 

monitoring (pemantauan dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis 

diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk 

mengadakan perbaikan. 

2. TUJUAN 

 
Pelaksanaan Monev Implementasi Renop tahun 2020/2021 bertujuan untuk 

memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait dengan : 

1. Komitmen pimpinan mendukung implementasi dan Rencana Strategis serta 

Rencana Operasional Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021; 

2. Program Kerja Ketua Program Studi Kesehatan Lingkungan 2020/2021 
 

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program 

 
4. Masalah-masalah yang dihadapi institusi, termasuk upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat 

diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya. 

5. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan dan standar 

kesehatan organisasi 
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3. PELAKSANAAN 

3.1 Jadwal Pelaksanaan 

 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi 

Rencana Operasional (Renop) Program Studi Kesehatan Lingkungan 

Fakultas Ilmu Kesehatan dilakukan bulan September 2020 – Juli 2021. 

3.2 Prosedur Pelaksanaan 

 
Monev tahun pertama sampai dengan keempat pada implementasi 

Renop Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan yang 

disahkan pada bulan September 2021, didasarkan pada proses dan 6 

capaian program/sasaran program utama. 

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator 

yang dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan 

membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang 

diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian program pada saat ini 

didapatkan dari beberapa dokumen resmi Program Studi Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Beberapa indikator telah mencapai 

dan bahkan melebihi indikator target sehingga % capaian diberi angka 

100%. Sebaliknya, akibat ketiadaan informasi, maka ada indikator yang 

capaiannya diisi 0% (nol persen) karena tidak diperoleh data untuk menilai 

capaian indikator tersebut pada saat ini. Setelah semua indikator diisi 

dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase capaian setiap program. 

Selanjutnya persentase capaian dianalisis secara statistic deskriptif dan 

digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Rate of 

success (%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator 

capaian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator. 
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4. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 
Sesuai dengan Rencana Operasional Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan 

Universitas Islam Lamongan 2016-2021, Strategi pencapaian sasaran program studi 

Kesehatan Lingkungan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan akreditasi program studi 

 

 Penyelenggaraan sistem pemilihan pimpinan program studi yang 

bertanggung jawab

 Terlaksananya manajemen dan organisasi yang baik

 

 Peningkatan pengelolaan layanan (akademik, beasiswa, keuangan dan 

nasional)

 Pengadaan anggaran tambahan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

 Peningkatan sarana dan prasarana

 
 

b. Penerapan kurikulum KKNI 

 

 Pelaksanakan pembelajaran dengan metode SCL

 

 Peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran
 

 Pendampingan mahasiswa secara kontinyu selama masa studi 8 semester

 

 Peningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

bidang kesehatan

 

c. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

 

 Pengajuan penelitian HIBAH DIKTI 2020/2021

 

 Melaksanakan penelitian

 

 Pembuatan payung penelitian

 

 Pembuatan dan penetapan roadmap penelitian

 

 Penyediakan pedoman pelaksanaan penelitian

 

 Dukungan dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun



Laporan Monev Renop Kesehatan Lingkungan UNISLA Tahun 2020/2021 7  

 Menfasilitasi jurnal penelitian sebagai sarana publikasi ilmiah

 

 Penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 

 Penyelenggaraan seminar nasional

 
 

d. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 
 

 Pengajuan pengabdian masyarakat HIBAH DIKTI 2020/2021

 
 Tersedianya pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat

 
 Dukungan dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat setiap tahun

 
 Peningkatan layanan publikasi pengabdian masyarakat

 
 Pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat

 
 Pelaksanakan pengabdian masyarakat dari penelitian yang dihasilkan

 
 

 

e. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

 
 Meningkatkan jumlah MOU setiap tahun

 
 Memperbaharui masa berlaku MOU yang sudah ada

 
 Mengundang pihak eksternal atau pengguna lulusan dalam penentuan 

kurikulum

 Mengadakan seminar atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber 

eksternal

 

f. Pengembangan SDM 

 
 mengikutsertakan dosen dalam seminar call for paper

 
 mengikutsertkan tenaga kependidikan dalam pelatihan

 
 mendorong dalam pengajuan jabatan fungsional dosen
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5. HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENOP 

 
Rencana Implementasi Renop tahun 2020/2021 dirancang secara bertahap 

dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja dengan indikator tertentu untuk 

masing-masing rencana program sebagaimana disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Rincian Hasil Implementasi Rencana Operasional Program Studi 

SASARAN 
STRATEGI 

PENCAPAIAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET CAPAIAN 

1. Mempersiapkan akreditasi program studi 

1.1 Penyelenggaraan 
sistem pemilihan 
pimpinan program 
studi yang 
bertanggungjawab 

Pemilihan 
kaprodi yang 
sesuai dengan 
keilmuan dan 
latar belakang 

keahlian 

Tercapainya 
program kerja 
yang sesuai 
dengan renstra 
dan renop 

 

 
85% 

 

 
75% 

1.2 Terlaksananya 
manajemen dan 
organisasi yang baik 

Peningkatan 
kerjasama mitra 
dalam rangka 
promosi prodi 

Jumlah kerjasama 
mitra dalam 
rangka promosi 
prodi 

 
10 

 
4 

Mengembangkan 
SDM yang baik 

Tersedianya 
peraturan 
pengembangkan 
SDM yang baik 

 
80% 

 
60% 

Penggunaan 
sarana dan 
prasarana dengan 
baik 

Adanya sop sarana 
dan prasarana 
yang 
bertanggungjawab 

 
90% 

 
80% 

1.3 Peningkatan 
pengelolaan 
layanan 
(akademik, 
beasiswa, 
keuangan dan 
nasional) 

Peningkatan 
layanan 
akademik 

Tercapainya 
sistem informasi 
melalui sisfo 

 
100% 

 
100% 

 

Peningkatan 
layanan beasiswa 

Jumlah mahasiswa 
yang mendapat 
beasiswa (%) 

 

90% 
 

40% 

Peningkatan 
layanan 
keuangan 
perencanaan 
sistem integrasi 
keuangan 

 

 
Tercapainya 
layanan keuangan 
sistem integrasi 

 

 
80% 

 

 
70% 

Ketersediaan 
sarana 
prasaranan yang 
memadai 

 

Ruang dosen dan 
ruang kuliah 

 
80% 

 
60% 

Peningkatan 
seminar nasional 

Jumlah seminar 
nasional pertahun 

70% 40% 

1.4 Pengadaan 
anggaran 
tambahan untuk 
peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penelitian dan 

pengabdian 

Anggaran 
penelitian 
ditingkatkan 

Nominal anggaran  

70% 
 

50% 

Anggaran 
pengabdian 
masyarakat 
ditingkatkan 

Nominal anggaran  
 

70% 

 
 

30% 



Laporan Monev Renop Kesehatan Lingkungan UNISLA Tahun 2020/2021 9  

 kepada 
masyarakat 

    

1.6 Peningkatan sarana 
dan prasarana 

Pengusulan 
fasilitas ruang 
kelas yang 
memadai 

Tersedianya ruang 
kuliah bagi 
mahasiswa yang 
sangat memadai 

 
100% 

 
100% 

Pengusulan 
fasilitas ruang 
dosen dengan 
jumlah yang 
cukup 

Tersedianya ruang 
dosen yang sangat 
memadai 

 

100% 

 

85% 

Pengusulan 
sarana ruang 
administrasi dan 
kantor yang 
memadai 

Tersedianya ruang 
administrasi yang 
sangat memadai 

 

90% 

 

85% 

Pengusulan 
sarana 
laboratorium 
yang memadai 

Tersedia 
laboratorium 
terpadu yang 
sangat memadai 

 
90% 

 
80% 

Tersedianya buku 
sesuai kesehatan 
lingkungan 

Tercukupi rasio 
buku dan 
mahasiswa 

 

80% 
 

50% 

Peningkatan 
jumlah jurnal 
nasional 

Jumlah jurnal 
nasional 

 

70% 

 

60% 

Peningkatan 
jumlah majalah 

ilmiah 

Jumlah majalah 
ilmiah 

 

100% 
 

90% 

Jumlah 
kerjasama 
dengan 
laboratorium lain 

Jumlah MOU 
dengan 
laboratorium lain 

 
70% 

 
60% 

2. Penerapan pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan 

2.1 Pelaksanakan 
pembelajaran 
dengan metode SCL 

Melakukan 
persiapan dan 
evaluasi 
kurikulum 

Mahasiswa mampu 
menjadi sumber 
pembelajaran dan 
beropini 

 
100% 

 
90% 

2.2 Pendampingan 
mahasiswa secara 
kontinyu selama 

masa studi 8 
semester 

Menyusun nama- 
nama dosen wali 

Terlaksananya 
interaksi antar 
dosen wali dan 
mahasiswa 

 

90% 

 

80% 

2.3 Peningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas kegiatan 
ekstrakurikuler 
sesuai dengan 
bidang kesehatan 
lingkungan 

Pembinaan 
ORMAWA 

Presentase 
keaktifan 
mahasiswa dalam 
mengikuti 
ORMAWA 

 
 

80% 

 
 

70% 

3. Pelaksanaan dan pengembangan penelitian dosen 

3.1 Pengajuan 
penelitian HIBAH 
DIKTI 

Mentarget 
masing-masing 
dosen untuk 
berpartisipasi 

 

Jumlah penelitian 
HIBAH yang 
disetujui 

 
80% 

 
70% 
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3.2 Melaksanakan 
penelitian 

Menstimulus 
dosen untuk 
melakukan 
penelitian 

Jumlah penelitian 
yang dilakukan 
oleh dosen 

 
70% 

 
50% 

3.3 Pembuatan dan 
penetapan roadmap 
penelitian 

Brainstorming 
dan FGD rutin 

Pelaksanaan 
roadmap 
penelitian 

 

70% 
 

50% 

3.4 Penyediakan 
pedoman 
pelaksanaan 
penelitian 

Mengupgrade dan 
mensosialisasikan 
pedoman 
pelaksanaan 
penelitian 

kepada seluruh 
dosen 

Presentase 
kesinambungan 
antara proposal 
penelitian dengan 
pedoman 

pelaksanaan 
penelitian 

 
 

100% 

 
 

70% 

3.5 Memfasilitasi jurnal 
penelitian sebagai 
sarana publikasi 
ilmiah 

Membuat redaksi 
penerbitan jurnal 
oleh program 
studi 

Jumlah jurnal 
yang diterbitkan 

 
70% 

 
70% 

4. Sasaran pengembangan dibidang pelaksanaan pengabdian masyarakat 

4.1 Pengajuan 
pengabdian 
masyarakat HIBAH 
DIKTI 

Memfasilitasi 
dosen dengan 
kegiatan 
workshop dan 
bimtek 

Jumlah 
pengabdian yang 
didanai oleh dana 
HIBAH DIKTI 

 

50% 

 

30% 

4.2 Tersedianya 
pedoman 
pelaksanaan 
pengabdian 
masyarakat 

Mengupgrade dan 
mensosialisasikan 
pedoman 
pelaksanaan 
penelitian 
kepada seluruh 
dosen 

Presentase 
kesinambungan 
antara proposal 
penelitian dengan 
pedoman 
pelaksanaan 
penelitian 

 
 

70% 

 
 

40% 

4.4 Peningkatan 
layanan publikasi 
pengabdian 
masyarakat 

Membuat redaksi 
penerbitan jurnal 
oleh program 
studi 

Persentase 
peningkatan 
pembinaan 
publikasi 

pengabdian 
masyarakat 

 

 
70% 

 

 
40% 

4.5 Pelaksanakan 
pengabdian 
masyarakat dari 
penelitian yang 
dihasilkan 

Menstimulus 
dosen untuk 
melakukan 
pengabdian 
masyarakat yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
masyarakat 

Jumlah 
pengabdian 
masyarakat 

 
 
 

70% 

 
 
 

60% 

5. Pengembangan Kemitraan atau Kerjasama 

5.1 Meningkatkan 
jumlah MOU setiap 
tahun 

Mengidentifikasi 
potensi 
stackholder 

Jumlah MoU  

80% 
 

40% 

5.2 Memperbaharui 
masa berlaku MOU 
yang sudah ada 

Menjalin 
komunikasi 
kepada 
stackholder 

Persentase MoU 
yang sudah 
diperbarui 

 
80% 

 
70% 

5.3 Mengundang pihak 
eksternal atau 
pengguna lulusan 
dalam penentuan 
kurikulum 

Menjalin 
komunikasi 
kepada 
stackholder 

Jumlah pihak luar 
yang diundang 
dalam penentuan 
kurikulum 

 

60% 

 

50% 
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6. Pengembangan SDM 

6.1 Mengikutsertakan 
dosen dalam 
seminar call for 
paper 

Membentuk tim 
fasilitator 

Jumlah paper 
yang diseminarkan 
oleh dosen 

 
80% 

 
40% 

6.2 Mengikutsertakan 
tenaga 
kependidikan dalam 
pelatihan 

Mengupgrade 
informasi tentang 
pelatihan 

Jumlah pelatihan 
yang dimiliki 
dosen 

 
80% 

 
70% 

6.3 mendorong dalam 
pengajuan jabatan 
fungsional dosen 

Mentarget 
masing-masing 
dosen untuk 
memperbaiki 
kinerja 

Jumlah dosen 
yang sudah 
memiliki jabatan 
fungsional 

 

80% 

 

30% 

 
 

Secara umum hasil pencapaian masing-masing sasaran dapat dirangkum 

pada grafik persentase capaian sasaran dibawah ini: 

 
 

Gambar 1. Persentase Capaian dari masing-masing sasaran yang direncanakan 

Persentase Capaian 

Pengembangan SDM 

 
Sasaran pengembangan dibidang 

pelaksanaan pengabdian 
masyarakat 

Pelaksanaan dan pengembangan 

penelitian dosen Persentase Capaian 

Penerapan pendidikan, 
pengajaran dan kemahasiswaan 

 
Mempersiapkan akreditasi 

program studi 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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6. REKOMENDASI 

 
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan 

salah satu tolok ukur pelaksanaan sistem manajemen Program Studi Kesehatan 

Lingkungan. Inti dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renop adalah 

pentingnya analisis mendalam terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini 

fokus kepada analisis kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai. Termasuk juga akuntabilitas dari pelaksanaan program yang dicanangkan 

pada Rencana Operasional Program Studi tahun 2020/2021. 

Secara umum kegiatan Monev Renop 2020/2021 ini telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dokumen-dokumen pelaksanaan 

kegiatan seperti Matrik usulan kegiatan, proposal dan laporan 

pertanggungjawaban. Konten yang dimaksud adalah analisis mendalam terhadap 

fakta-fakta pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Perbaikan metode dan prosedur pelaksanaan sangat penting ditingkatkan. 

Karena metode yang sesuai terhadap objek pengkajian dan diseminasi, tentunya 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai (terukur), demikian juga dengan umpan 

balik yang didapatkan. 
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