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ALUR PROSES ASESMEN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI REKAYASA HAYATI 
 

Input 
Proses 

Output 
Semester Mulai Semester Berjalan Setelah Semester Berakhir 

     

 

 Plan  Do  Check  Action 

Kaprodi dan GKM 
menetapkan MK dan capaian 

pembelajaran yang akan 

diases 

GKM menyiapkan dokumen 

asesmen  

Kaprodi mengirimkan 

dokumen asesmen ke Dosen 
Pengampu MK yang akan di 

ases 

Dosen menyusun rencana 

asesmen sesuai format dan 

panduan terlampir 

Implementasi rencana 

asesmen terhadap komponen 
penilaian (UTS, Tugas, UAS, 

dll) 

Kaprodi dan GKM memberikan 
imbauan peringatan kepada 

dosen mengenai rencana 

asesemen di tengah semseter 

Kaprodi dan GKM memberikan 

imbauan peringatan kepada 

dosen mengenai rencana 

asesemen di akhir semseter 

Dosen mengisi dokumen 

asesmen sesuai dengan 

format dan panduan terlampir 

Dosen mengumpulkan 

dokumen asesmen ke Kaprodi  

Dosen mengisi portofolio 

perkuliahan di SiX 

GKM menyusun laporan 

hasil asesmen perkuliahan 
dan dilaporkan ke Kaprodi 

Lokakarya portofolio dan 

asesmen perkuliahan 

Kaprodi mengirimkan hasil 
asesmen ke GKM untuk 

dianallisis  



Lampiran A : Capaian Pembelajaran Program Studi Rekayasa Hayati 

 

Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati sudah menetapkan 10 capaian (oucomes) lulusan yaitu: 

A. Kemampuan menerapkan pengetahuan sains, matematika dan teknologi informasi sebagai 

landasan pemahaman menyeluruh prinsip dan pendekatan perekayasaan biosistem. 

B. Kemampuan merancang sistem proses dan operasi produksi berbasis sumber daya hayati 

lokal dan nasional dalam menghasilkan bioproduk dengan perolehan, produktivitas dan 

kualitas yang tinggi dan ekonomis dengan menerapkan prinsip biorefinery. 

C. Kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis dan 

menginterpretasikan data sebagai basis evaluasi perekayasaan. 

D. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menyusun dan menyelesaikan permasalahan 

kerekayasaan hayati. 

E. Kemampuan menerapkan prinsip, pendekatan serta menggunakan piranti teknik terkini 

dalam pengembangan industri berbasis hayati. 

F. Kemampuan berkomunikasi ilmiah (scientific communication skill) secara tertulis dan lisan 

dengan efektif. 

G. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas akhir penelitian dan 

pra-rancangan dalam kondisi fasilitas yang tersedia 

H. Kemampuan beradaptasi dalam lingkungan budaya yang beragam dan bekerja mandiri 

maupun dalam kelompok secara efektif, baik dalam satu bidang maupun lintas bidang ilmu. 

I. Kemampuan mempraktekkan nilai-nilai tanggung jawab dengan menganalisis dan 

memberikan solusi terhadap dampak dari penerapan kerekayasaan terhadap sosial, ekonomi, 

dan lingkungan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. 

J. Kemampuan menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan seumur hidup dengan pola 

pikir proaktif, sistematis, kreatif, kritis dan inovatif.



Lampiran B : Rencana Asesmen Capaian Pembelajaran pada Kurikulum 2019 

 

Semester Mata Kuliah 
Capaian Pembelajaran 

A B C D E F G H I J 

Ganjil BE2101 Pengantar Rekayasa Hayati (3)          X 

BE3107 Prinsip-Prinsip Pemisahan Bioproduk (5) X          

BE3104 Praktikum Laboratorirum Rekayasa 

Hayati I (5) 

  X  X      

BE3106 Teknik Fermentasi (5)   X     X   

BE3002 Peristiwa Perpindahan dalam Sistem 

Hayati (5) 

   X       

BE3108 Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan 

(5) 

        X  

BE4108 Teknologi Produksi Bersih (7)    X     X  

BE4001 Perancangan Produk dan Proses Sistem 

Hayati (7) 

 X         

BE4090 Tugas Akhir Penelitian (7)  X    X X    

Genap BE2001 Neraca Massa dan Energi Sistem Hayati 

(4) 

X          

BE3202 Perancangan Bioreaktor (4) X          

BE2205 Teknologi Bioproduk Berbasis Tanaman 

(4) 

  X     X   

BE2204 Unit Operasi Sistem Hayati (4)     X      

BE3211 Metodologi Penelitian (6)  X    X    X 

BE3205 Pemodelan Dinamik Rekayasa Hayati (6)    X       

BE3202 Perancangan Bioreaktor (6)     X      

BE3201 Praktikum Laboratorium Rekayasa 

Hayati II (6) 

     X  X   

BE4208 Manajemen Bioindustri (8)         X X 

BE4091 Seminar dan Sidang (8)       X    

  



Lampiran C : Panduan Menyusun Soal Ujian dan Penilaian Tugas/Presentasi  

 

1. Menyusun soal ujian sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah di tetapkan  

Contoh :  

a) Soal nomor 1 akan mengukur capaian pembelajaran B dan C dengan bobot penilaian 

masing-masing 20% (atau dapat dituliskan poin maksimal yang akan diperoleh 

mahasiswa). 

b) Soal nomor 2 akan mengukur capaian pembelajaran B dan C dengan bobot penilaian 

masing-masing 10%. 

c) Soal nomor 3 akan mengukur capaian pembelajaran C dengan bobot penilaian 20%. 

d) Soal nomor 4 akan mengukur capaian pembelajaran D dengan bobot penilaian 20%. 

 

 
 

*Contoh soal diatas dapat digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran E, yaitu Kemampuan 

menerapkan prinsip, pendekatan serta menggunakan piranti teknik terkini dalam 

pengembangan industri berbasis hayati, kemudian berikan bobot persentase yang akan diases 

misalkan 20% atau 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cantumkan capaian pembelajaran yang akan di ases beserta bobot persentase penilaian/poin 

maksimal yang akan diperoleh mahasiswa pada setiap soal yang akan diujikan. 

 

 

Penetapan Bobot dan Capaian Pembelajaran 

yang akan di ases pada setiap soal 



 
 

 



3. Tugas yang diberikan dalam bentuk makalah atau presentasi yang penilaiannya bersifat kualitatif, disarankan untuk menggunakan 

sistem penilaian rubrik dan diarahkan untuk mengases capaian pembelajaran F (Kemampuan berkomunikasi ilmiah (scientific 

communication skill) secara tertulis dan lisan dengan efektif), namun dapat disesuaikan dengan topik tugas sesuai Silabus dan SAP 

mata kuliah jika ingin mengases capaian pembelajaran lainnya. 

 

Contoh Penilaian Tugas dengan sistem penilaian rubrik : 

1) Rubrik Penilaian Tugas Presentasi MK Prinsip-Prinsip Pemisahan Bioproduk  
 

 
 



2) Rubrik Penilaian Tugas Presentasi MK Biologi Tumbuhan 

 



 
 



Lampiran D : Panduan Pengisian Dokumen Asesmen  

 

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah akan menerima file excel yang merupakan dokumen 

asesmen capaian pembelajaran melalui email yang dikirimkan oleh Kaprodi  
 

 
 

2. Saat file excel dibuka, akan muncul pertanyaan security untuk meng-enable macro, klik 

“Enable”. 
 

 
 

3. Excel akan menghitung seluruh rumus bila autocalculation sedang hidup (ditandai dengan 

simbol True) 

 

Untuk merubah file excel menjadi autocalculation, klik Kalkulasi Otomatis setelah selesai 

mengisi data, sehingga status kalkulasi otomatis akan berubah dari FALSE menjadi TRUE 

 

 
 

 
 

4. Saat membuka dokumen, perhatikan sel-sel yang diberi warna sebagai berikut :  
 

Warna Petunjuk 

Putih Informasi statis, tak akan berubah 

Kuning Perlu diisi dengan data yang benar 

Oranye Diisi/diubah jika perlu 

Hijau Data hasil kalkulasi (formula), JANGAN diubah 

Biru Data dari tab lain (Link), JANGAN diubah 

Merah Batas, atau sel formula yang masih salah, akan jadi hijau bila data sudah benar 



5. Pada sheet “Final” isikan data pada tabel yang berwarna kuning, yaitu identitas mata kuliah 

serta daftar NIM dan nama mahasiswa. 

a) Sheet sebelum diisi data 
 

 
 

b) Sheet setelah terisi data 
 

 
 

 

 

Indeks A, AB, B, dst yang terisi 

pada kolom Nilai akan muncul 

setelah selesai menginput data dan 

klik Kalkulasi Otomatis 



6. Sheet Chart akan terisi otomatis setelah pengisian data sudah selesai dan klik Kalkulasi 

Otomatis 
 

 

 

 

7. Pada sheet Grade, isikan bobot penilaian yang akan digunakan untuk mendapat nilai akhir 

mahasiswa, dan tentukan batas bawah nilai indeks 

Contoh,  

Bobot penilaian MK A adalah sebagai berikut :  

1) UTS 25% (0,25),  

2) UAS 20% (0,2),  

3) Quiz 40% (0,4), 

4) PR 15% (0,15), 

*Total harus 100% (1) 

 

Rentang Nilai : 

A > 80, AB > 75, B > 65, BC > 55, C > 50, D > 40, E = 0

 V    



 
 
 

 

Isikan bobot penilaian untuk setiap 

komponen pada baris tersebut 

Isikan batas bawah setiap 

indeks di kolom berikut 

 V    

 

Sel akan berubah dari merah menjadi hijau jika 
perhitungan bobot sudah benar mempunyai total nilai 1 



8. Sheet SO-PI tidak perlu dirubah, karena sudah ditetapkan oleh Program Studi saat dokumen 

asesmen dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V    



9. Sheet SO dan PI akan terisi otomatis setelah pengisian data sudah selesai dan klik Kalkulasi 

Otomatis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jika ingin mengetahui persentase capaian pembelajaran mata kuliah untuk seluruh mahasiswa, 

dapat dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata pada tabel PI Recapitulation dalam skala 

100 (satuan %)  

 

 
 



10. Isikan nilai poin yang diperoleh mahasiswa pada setiap soal yang diujikan pada Sheet T_UTS, 

T_UAS, T_ASSIGN, dan T_QUIZ dan tentukan bobot persentase capaian pembelajaran 

yang akan diukur pada tabel Rasio PI sesuai rencana yang ditetapkan saat pembuatan soal 

UTS/UTS atau tugas sebelumnya. 

 

 
 

 

Nilai yang diperoleh mahasiswa 

pada setiap soal yang diujikan  

Poin maksimal yang diperoleh 

mahasiswa pada setiap soal  



 


