
1 
 

  

Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal 

 

Kode/No: SPMI/SOP-PNLT-

LP2M/AKOM/012/2017 

 

Revisi:  Halaman: 1-2 

Standar 

Pengelolaan 

SDM 

Tanggal disusun: 18 Mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Penelitian ini menjelaskan tentang 

pelaksanaan atau mekanisme monev penelitian. 

 

Tujuan Untuk memantau pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan dosen Akademi 

Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, dilakukan monitoring dan 

evaluasi (monev) baik internal maupun eksternal. 

 

Penanggung 

Jawab 

1. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

2. Wakil Direktur 1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

3. Ketua LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

4. Peneliti Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  

 

Urutan Kerja 1. Dalam hal LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

memiliki sumber daya manusia yang memadai dari sisi kapasitas dan 

kompetensi untuk melakukan monev internal, maka monev internal akan 

dilakukan oleh LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 

Indonesia. 

2. Pemonev internal harus memenuhi kualifikasi minimal pernah 

memenangkan dana penelitian dengan skim yang sama dengan skim 

penelitian yang akan dimonev sebanyak 2 kali sebagai Ketua 

Peneliti/Anggota Peneliti. 

3. Dalam hal LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dari sisi kapasitas dan 

kompetensi untuk melakukan monev internal atas pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan dosen Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 

Indonesia, maka pelaksanaan penelitian akan dimonev oleh pemonev 

dengan melibatkan sumber daya dari perguruan tinggi lain.  

4. Pemonev internal yang berasal dari perguruan tinggi lain harus memenuhi 

kualifikasi minimal pernah memenangkan dana penelitian dengan skim 

yang sama dengan skim penelitian yang akan dimonev sebanyak 2 kali 

sebagai Ketua Peneliti/Anggota Peneliti serta memiliki pengalaman 

sebagai pemonev penelitian dengan skim yang sama dengan skim 

penelitian yang akan dimonev minimal 2 kali.  

5. Hasil dari monev internal selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan pencairan dana penelitian tahap kedua.    

6. Bagi penelitian yang didanai Dikti, maka hasil monev internal selanjutnya 

dikirim ke Dikti sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan monev 

eksternal. 

7. Monev eksternal atas penelitian dosen Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia dilakukan oleh pihak yang memberikan dana 

penelitian. 
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Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monev internal oleh LP2M 

 

Monev eksternal dilakukan 

oleh pihak yang 

memberikan dana 

penelitian 

Ketua LPPM  

  

Pemonev internal harus 

memenuhi kualifikasi 

Pemberi dana penelitian  


