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INSTRUMEN MONEV KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

IAIN KENDARI  
 
 

Fakultas/Lembaga/Unit : .................................................................................................... 

Tahun Monev : .................................................................................................... 

 
Petunjuk Pengisian 
1. Responden yang melakukan pengisian adalah pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit. 
2. Responden dipersilakan mengisi kolom kosong yang telah disediakan pada bagian paling 

kanan. 
3. Isilah kolom sesuai dengan fakta obyektif dan realisasi capaian yang terjadi pada 

Fakultas/Lembaga/Unit anda di tahun berjalan.  
4. Pengisian kolom berdasarkan hasil evaluasi atau survei yang dilakukan oleh 

Fakultas/Lembaga/ Unit anda. 
5. Pengisian kolom dilakukan dalam bentuk penulisan angka berupa hasil penjumlahan/ 

prosentase/indeksasi atau semacamnya. 
 

No Kebijakan Kisi-kisi Program 
Realisasi 
(Jum/%) 

1 Mengembangkan 
kelembagaan  

Penambahan fakultas  

Penambahan prodi sarjana  

Penambahan prodi magister  

Pembukaan program doktor  

Penambahan prodi doktor  

Peningkatan status menjadi universitas  

Penambahan perangkat struktural baru di 
Fakultas/Lembaga/Unit 

 

Pemahaman pimpinan/penanggungjawab terhadap 
Tupoksi internal Fakultas/Lembaga/Unit 

 

Program-program yang menguatkan secara langsung 
Fakultas/Lembaga/Unit 

 

Penambahan perangkat non struktural baru di 
Fakultas/Lembaga/Unit 

 

Pemahaman pimpinan/penanggungjawab terhadap 
Tupoksi internal perangkat non struktural baru 

 

Program-program yang menguatkan secara langsung 
terhadap perangkat non struktural baru 

 

2 Mengembangkan 
pendidikan  

Konsorsium dosen Pusat Studi Transdisipliner  

Konsorsium dosen Matakuliah Pengantar Studi Islam 
Trandisipliner 

 

Naskah akademik/bahan ajar epistemologi keilmuan 
transdisipliner 

 

Program-program lain yang menguatkan secara langsung 
paradigma transdisipliner 

 

Peningkatan mutu pembelajaran  

Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI  

Peningkatan rekrutmen mahasiswa bermutu  

Penciptaan peluang studi lebih tepat waktu  



2 
 

Peningkatan angka partisipasi kasar  

Program-program pengarusutamaan gender  

Program-program yang berpihak pada difabel  

3 Meningkatkan 
penelitian  

Partisipasi dosen dalam riset mandiri pada berbagai cluster  

Partisipasi dosen dalam riset kolaboratif pada berbagai 
cluster 

 

Partisipasi dosen dalam kolaboratif pada berbagai cluster  

Penelitian yang mengandung konten transdiciplinary 
paradigm 

 

Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional 

 

Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional  

Peningkatan jumlah sistasi publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional 

 

Peningkatan jumlah sitasi publikasi pada jurnal nasional  

Pengelolaan database penelitian dosen   

Intensifikasi sumber dana penelitian dosen  

Diversifikasi sumber dana penelitian dosen  

Jurnal terakreditasi (Sinta, Scopus, dll)  

Jurnal terindeksasi (DOAJ, Sinta, DOI, Garuda, dll)  

Pemerolehan HKI dan paten lainnya  

Program fasilitasi pemerolehan HKI dan paten lainnya  

Partisipasi ilmiah dosen di dalam negeri  

Partisipasi ilmiah dosen di luar negeri  

Program stimulasi penerbitan buku referensi dosen  

Buku referensi dosen yang diterbitkan  

Pendirian pusat penerbitan ilmiah  

Program peningkatan riset yang berpihak pada gender 
mainstreaming  

 

Program riset yang ramah difabel dan kaum marjinal  

4 Memperluas 
pengabdian 
masyarakat  

Peningkatan  anggaran pengabdian kepada masyarakat  

Penyelenggaraan pengabdian masyarakat berbasis 
transdisipliner  

 

Penciptaan community base research  

Pembentukan desa binaan  

Program pengembangan model pengabdian masyarakat  

Program pengabdian masyarakat hasil kerjasama dengan 
pemerintah dan  lembaga lain  

 

Peningkatan pendanaan pengabdian masyarakat  

Program peningkatan community based gender 
mainstreaming  

 

Program pemberdayaan masyarakat berwawasan difabel 
dan kaum marjinal 

 

5 Meningkatkan 
penjamin mutu 

Peningkatan grade APT  dan APS meraih predikat unggul  

Akreditasi tingkat Asean  

Akreditasi Asia  

Akreditasi Internasional  

Pedoman pengembangan standar nasional pendidikan   

Program-program yang berkaitan langsung dengan 
pengembangan standar nasional pendidikan  
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Pedoman pengembangan sistem penjaminan mutu 
internal  

 

Program-program yang berkaitan langsung dengan sistem 
penjaminan mutu internal 

 

Pedoman pengembangan sistem penjaminan mutu 
eksternal 

 

Program-program yang berkaitan langsung dengan sistem 
penjaminan mutu eksternal 

 

6 Menerapkan 
manajemen 
modern  

Rekrutmen calon mahasiswa baru online  

Penawaran matakuliah online  

KKN Mahasiswa online  

Penasihat akademik online  

Pengelolaan nilai online  

Absensi dan monitoring online  

Pembimbingan dosen online  

Transkrip nilai online  

Roster matakuliah online  

Pembayaran UKT host to host  

BKD online  

Simpeg online  

Sistem arsip online  

Tata persuratan online  

Usul kenaikan pangkat dosen   

7 Meningkatkan 
akuntabilitas 
keuangan 

Penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel dan 
transparan 

 

Pemberdayaan anggaran berbasis kebutuhan lembaga  

Akselerasi penyerapan anggaran secara maksimal  

Peningkatan distribusi anggaran yang proporsional  

Pemberdayaan anggaran yang tepat sasaran  

8 Mengembangkan 
sumber daya 
manusia  

Optimalisasi manajemen sumber daya manusia yang 
perfeksional 

 

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik  

Pengembangan  dosen untuk berkualifikasi S3  

Peningkatan profesionalitas pelayanan  

Peningkatan kemandirian dalam pengelolaan  

Pembibitan menuju Guru Besar  

Penambahan sertifikasi dosen   

Program yang berkaitan langsung dengan penguatan 
kompetensi  

 

Penambahan kuantitas dosen  

9 Menyediakan 
sarana prasarana 

Ketersediaan ruang belajar yang nyaman  

Peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pembelajaran  

Pengelolaan fasilitas dan sarana prasarana yang efektif  

Pengembangan sarana prasarana kampus sesuai trend 
kekinian 

 

Penyiapan sarana eksperimentasi keilmuan/laboratorium  

Pengadaan perangkat teknologi infromasi  

Pengembangan fasilitas yang ramah difabel  

10 Memaksimalkan 
peran lembaga 

Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemahasiswaan 
bersumber dari internal kampus 
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kemahasiswaan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemahasiswaan 
bersumber dari eksetrnal kampus 

 

Penerapan regulasi pengaturan kebebasan akademik   

Penerapan regulasi pengaturan mimbar akademik  

Pembentukan lembaga etik dalam penegakan regulasi 
kemahasiswaan 

 

Pengembangan tata kelola kemahasiswaan yang 
berkelanjutan 

 

Pengembangan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa  

11 Memperluas 
jejaring 
kerjasama  

Pengembangan jejaring kerjasama dan tindak lanjutnya  

Perintisan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri  

Pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga 
donor 

 

Perluasan kerjasama scholarship  

12 Mengintensifkan 
branding system 

Intensifikasi sosialisasi dan publikasi secara mandiri  

Ekstensifikasi sosialisasi dan publikasi secara partisipatif  

Pemanfaatan media sosial  

Pemanfaatan media elektronik  

Pemanfaatan media publikasi lainnya  

Sosialisasi dan publikasi yang berbasis pada keunggulan 
personal 

 

Sosialisasi dan publikasi yang berbasis pada public figure  

Sosialisasi dan publikasi yang berbasis pada even   

Sosialisasi dan publikasi yang berbasis pada committe  

Program-program yang mendukung secara langsung 
sosialisasi dan publikasi 

 

 
 

Kendari, .................................................... 
 
Pimpinan 
Fakultas/Lembaga/Unit 
 
 
 
 
__________________________________ 




