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Tabel Rekapitulasi Mahasiswa Baru 2016-2020 

 

 



 

Berikut tabel daftar nama dan dosen pegawai IAIN kendari Tahun 2020-

2021 

 

NO 

 

NAMA 

 

NAMA 

PASANGAN 

PANGKAT JABATAN 
MASA 

KERJA 

DIKLAT 

STRUKTURAL 
PENDIDIKAN TERAKHIR 

 

TGL 

LAHI

R 

 

TMT 

PENSIUN 

 

KET

. GOL/ 

RUANG 
TMT NAMA TMT TH

N 

BLN NAM

A 

TH

N 

JML 

JAM 
NAMA THN TKT 

IJZH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Prof. Dr. FAIZAH Dr. Muh. Shaleh, IV/d 01- Guru Besar - Fungsional 08- 28 4    UIN Alauddin 2011 S3 10-02-   

 BINTI AWAD M.Pd./ M.Pd.  04- Dosen / Rektor 04-   Makassar   1962 

 196202101992032002   2018  2019       

2 PROF. DR. H. Hj.Rosmani IV/d 01- Guru Besar - Fungsional 01- 35 4    UNIVERSITAS 2013 S3 28-03-   

 ZULKIFLI M. M.Si.,   10- Dosen 05-   NEGERI   1958 

 M.Pd/   2019  2019   MAKASSAR (UNM)    

 195803281983031001            

3 Ir. Hj. ETY NUR INAH H. ABDUL RAZAK, IV/c 01- Lektor Kepala - 27- 26 4    UNHAS MAKASSAR 2000 S2 15-06-   

 M.Si./ SE.  04- Fungsional Dosen / 05-      1966 

 196606151994032001   2015 Kaprodi Tadris 2019       

     Matematika        

4 Dr. BATMANG S.Ag., dr. ADE IRMA IV/c 01- Lektor Kepala - 08- 20 4    Universitas Negeri 2013 S3 31-12-   

 M.Pd./ NOVIANTI  04- Fungsional Dosen / Wakil 05-   Jakarta   1974 

 197412312000031028   2015 Rektor II 2019       

5 DR. H. ABDUL KADIR Mas Intan, S.Ag. IV/c 01- Lektor Kepala - 01- 28 4    UNIVERSITAS 2012 S3 19-06-   

 M.Pd./   04- Fungsional Dosen / - 01-   NEGERI JAKARTA   1965 

 196506191992031003   2016  2015       

6 DR. ST. HALIMANG Drs.H.Muh.Daming IV/c 01- Lektor Kepala - 27- 29 4    UIN Alauddin 2015 S3 19-05-   

 M.HI./ K. M.Ag  10- Fungsional Dosen / 05-   Makassar   1963 

 196305191991032002   2018 Ketua Program Studi 2019       

     ahwal Syahkshiyyah        

7 Dr. H. Nanang Indri Eka Pratiwi IV/c 01- Kepala Biro AUAK 27- 23 10    Universitas Negeri 2010 S3 27-05-   

 Fatchurochman ,   10-  08-   Jakarta   1969 

 M.Pd/   2019  2018       

 196905271994031001            

8 DR. H. NUR ALIM DR. Hj. Hadi IV/b 01- Lektor Kepala - 08- 29 4    Universitas Negeri 2004 S3 04-05-   

 M.Pd/ Machmud, M.Pd  04- Fungsional Dosen 04-   Malang   1965 

 196505041991031005   2009  2019       

9 Dr. SULAEMANG L. ST. NURUNG IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 32 4    UIN Alauddin 2014 S3 19-01-   

 M.TH.I/ AMAN, A.Ma.  10- Fungsional Dosen 05-   Makassar   1956 

 195601191983031001   2011  2019       

10 Dr. H. Herman M.Pd.I/ Hj. Witria, S.Pd.I IV/b 01- Lektor Kepala - 08- 7 9    Makassar / UIN 2015 S3 05-06-   

 196406051994031002   10- Fungsional Dosen / Wakil 05-   Alauddin Makassar   1964 

    2012 Rektor III 2019       

11 H. Samsuri ,S.Ag, SRI KUSDIAN IV/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 25 2    Univ. Negeri 2005 S2 31-12-   

 S.Pd, M.Pd/ SARI, S.KM  01- Dosen 03-   Makassar   1971 

 197112311994021004   2013  2020       

12 Drs. LAMONDO Dra. SUMARNI IV/b 01- Kabag Perencanaan dan 24- 27 4    UIN Alauddin 2011 S2 15-12-   

 M.Pd.I./   10- Keuangan 01-   Makassar   1966 

 196612151993031002   2013  2020       

13 Dr. Kamaruddin S.Ag., Najmiah Sunusi, IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 22 4    Universitas 2014 S1 23-08-   

 SH., MH./ S.Ag.,MH  10- Fungsional Dosen 05-   Sawerigading   1973 

 197308231998031004   2013  2019   Makassar    

14 Dr. HJ. Hadi Machmud Dr.H.Nur Alim, IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 27 4    Universitas Negeri 2012 S3 13-03-   

 M.Pd./ M.Pd  04- Fungsional Dosen 05-   Jakarta   1965 

 196503131993032002   2014  2019       

15 Dr. Mansyur , M.Pd/ SAMSIDAR IV/b 01- Lektor - Fungsional 01- 26 5    UNIVERSITAS 2012 S3 19-02-   

 196802191994021001   04- Dosen 03-   NEGERI JAKARTA   1968 

    2014  2020       

16 Dr. Husain Insawan SATMAWATI, IV/b 01- Lektor Kepala - 08- 22 4    UIN Alauddin 2010 S3 17-08-   

 M.Ag/ S.HI., M. AP.  04- Fungsional Dosen / Wakil 05-   Makassar   1973 

 197308171998031002   2014 Rektor I 2019       

17 DR. HJ. ST. Drs. H. Marzuki IV/b 01- Lektor Kepala - 01- 27 11    UIN Alauddin 2015 S3 23-12-   

 KURAEDAH M.AG/   04- Fungsional Dosen 01-   Makassar   1963 

 196312231991022003   2015  2019       

18 Dra. RAHMAWATI MURAGMI IV/b 01- Lektor Kepala - 27- 21 4    UNHALU 2009 S2 25-04-   

 M.Pd./ GAZALI  04- Fungsional Dosen / wakil 05-      1970 

 197004251999032002   2015 dekan bidang 2019       

     administrasi umum,        

     perencanaan dan        

     keuangan        

19 Dra. Marlina M.Pd.I./ H. Kamiluddin IV/b 28- Lektor Kepala - 10- 26 5    IAIN ALAUDDIN 2005 S2 15-10-   

 196510151994032002 Kandacong, SE  09- Fungsional Dosen / - 05-   MAKASSAR   1965 

    2015  2019       

20 Dra. BETI MULU Masdin IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 28 4    UIN ALAUDDIN 2010 S2 31-12-   

 M.Pd.I/   10- Fungsional Dosen 05-   MAKASSAR   1963 

 196312311992032010   2015  2019       

21 Dr. H. Pairin MA./ DRA. YUNI IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 27 4    UIN Alauddin 2015 S3 05-07-   

 196307051993031001 SUSILOWATI  10- Fungsional Dosen 05-   Makassar   1963 



 

    2016  2019       

22 Dr. Hj. SYAMSIDAR H. WIDHIYARTO, IV/b 01- Lektor Kepala - 10- 29 4    universitas Negeri 2012 S3 15-12-   

 M.Hum/ SH, MH  04- Fungsional Dosen 05-   Makassar   1966 

 196612151986032002   2018  2019       
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23 Drs. MUSDIN M.Pd.I./ Zumiati IV/b 01- Kabag TU Fakultas 24- 22 4    UIN Alauddin 2011 S2 10-05-   

 196805101998031002   10- Ekonomi dan Bisnis 01-   Makassar   1968 

    2018 Islam 2020       

24 Dr. H. Moh. Yahya Dra. St. Fatimah IV/b 01- Lektor Kepala - 08- 27 4    UIN Alauddin 2015 S3 12-03-   

 Obaid M.AG./ Kadir, MA  04- Fungsional Dosen 05-   Makassar   1965 

 196503121993031006   2019  2019       

25 DR RUSDIN Dra. Hj. SALWA IV/b 01- Lektor Kepala - 08- 20 4    Universitas Islam 2015 S3 29-10-   

 MUHALLING M.EI./ HAMZA  10- Fungsional Dosen / 05-   Negeri Alauddin   1963 

 196310292000031001   2019 Dekan 2019   Makassar    

26 DR. ABDUL KADIR Hj. Eri Murniasi IV/a 01- Lektor - Fungsional 10- 26 5    Universitas Negeri 2016 S3 31-12-   

 M.PD./ S.Km  10- Dosen / Ketua LPPM 05-   Makassar (UNM)   1965 

 196512311994021003   2004  2019       

27 Drs. SAMSU M.Pd./ HARMAWATI IV/a 01- Lektor Kepala - 10- 27 4    Universitas Negeri 2001 S2 05-01-   

 196201051993031002   10- Fungsional Dosen 05-   Makassar   1962 

    2005  2019       

28 Drs. Marzuki MA/ Sukmawati Syarif, IV/a 01- Pengolah Bahan Laporan 01- 24 4    Universitas 2012 S2 04-06-   

 196506041996031001 S.Pd  10- Hasil Audit - Bidang 01-   Muhammadiyah   1965 

    2005 Pengawasan 2016   Jakarta    

29 DRA. HJ. ST. Dr. H. Moh. Yahya IV/a 01- Lektor Kepala - 10- 27 4    STAIN Malang 2003 S2 23-09-   

 FATIMAH KADIR K. Obaid, M.Ag  04- Fungsional Dosen / 05-      1967 

 MA./   2007 Ketua Program Studi 2019       

 196709231993032003    Pendidikan Agama Islam        

30 Syafrial S.Pd., M.Pd/ FATMAWATI, S.Pd IV/a 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 23 4    Makassar 2004 S2 24-03-   

 197203241997031003   04- Dosen 05-      1972 

    2009  2019       

31 Drs. La Boy M.Pd/ Harniwaty IV/a 01- Analis Laporan 01- 22 5    Jakarta / Universitas 2011 S2 31-12-   

 196612311998021028   04- Akuntabilitas Kinerja - 01-   Negeri Jakarta   1966 

    2009 Bidang Organisasi, Tata 2018       

     Laksana, Dan        

     Kepegawaian        

32 Sufiani S.Ag., M.Pd.I./ Musrifah Nafii, IV/a 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 22 4    UIN Alauddin 2006 S2 31-12-   

 196912311998031010 S.Pd.  10- Dosen 05-   Makassar   1969 

    2009  2019       

33 Dr. ABDUL RAHMAN Ipandang IV/a 01- Lektor Kepala - 10- 35 10    UIN ALAUDDIN 2013 S3 05-07-   

 P M.Si./   02- Fungsional Dosen 05-   MAKASSAR   1955 

 195507051990031002   2010  2019       

34 Dr. MUH. SHALEH Prof. Dr. Faizah IV/a 01- Lektor Kepala - 09- 28 4    Universitas Negeri 2017 S3 01-08-   

 M.Pd./ Binti Awad, M.Pd.  10- Fungsional Dosen 05-   Jakarta   1966 

 196608011992031002   2010  2019       

35 Drs. MUH. IDRIS NURHAYATI IV/a 01- Lektor Kepala - 10- 28 4    Universitas 2015 S2 31-12-   

 M.Ag/   10- Fungsional Dosen 05-   Muhammadiyah   1958 

 195812311992031018   2010  2019   Jakarta    

36 ERDIYANTI S.Ag., Dr. HASLITA, IV/a 01- Lektor Kepala - 27- 22 4    UIN Makassar 2001 S2 31-08-   

 M.Pd./ S.Ag, M.Si  04- Fungsional Dosen / Wakil 05-      1974 

 197408311998032002   2011 Dekan Bidang 2019       

     Administrasi Umum,        

     Perencanaan dan        

     Keuangan        

37 Dr. Wahyudin Maguni Ir.Nuraini Hasan IV/a 01- Lektor Kepala - 27- 20 4    Universitas 2017 S3 18-09-   

 SE., M.Si./   04- Fungsional Dosen / - 05-   Hasanuddin   1970 

 197009182000031001   2011  2019       

38 DR. MASDIN M.Pd./ BETI MULU IV/a 01- Lektor Kepala - 08- 21 4    UNIVERSITAS 2017 S3 31-12-   

 196712311999031065   04- Fungsional Dosen / 05-   NEGERI   1967 

    2012 Dekan 2019   MAKASSAR    

39 Ernida Hamid S.Ag, Mustafa Hakim IV/a 01- Pengevaluasi Akademik - 01- 21 4    UNM Makassar 2003 S2 01-03-   

 M.Pd/   04- Bidang Pendidikan / - 01-      1976 

 197603011999032002   2012  2020       

40 Ir. MURAGMI RAHMAWATI IV/a 01- Asisten Ahli - Fungsional 27- 25 9    MCNEESE STATE 2003 S2 23-08-   

 GAZALY M.Ed/   10- Dosen / Ketua Prodi 05-   UNIVERSITY, LA,   1966 

 196608231991031015   2012  2019   USA    

41 Dr. Muh. Alifuddin ROSMINI, S.Si IV/a 01- Lektor Kepala - 08- 20 4    UIN Yogyakarta 2007 S3 07-07-   

 M.Ag./   10- Fungsional Dosen 05-      1968 

 196807072000031002   2012  2019       

42 Dr NURDIN S.Ag., SITTI BARLIAN, IV/a 01- Lektor Kepala - 08- 21 4    Universitas negeri 2016 S3 09-07-   

 M.Pd./ S.Pd.I  04- Fungsional Dosen / 05-   Jakarta   1970 

 197007091999031003   2013 Dekan 2019       

43 Sukadir Kete S.Pd.,  IV/a 01- Pengelola Administrasi 01- 5 6    Universitas Haluoleo 2014 S2 28-09-   

 M.Pd/  01- dan Dokumentasi - 01-      1975 

 197509282005011004  2015 Bidang Hukum Dan Kerja 2016       

    Sama Luar Negeri        



 

44 ALIWAR S.Ag, M.Pd./ ASTI MAHADDIN IV/a 01- Lektor Kepala - 08- 20 4    UNIVERSITAS 2005 S2 31-12-   

 197312312000031038   10- Fungsional Dosen / 05-   NEGERI JAKARTA   1973 

    2015 Kepala SPI 2019       

45 AKHMAD SUKARDI Sri Hartati S.Ag IV/a 01- Lektor Kepala - 27- 20 4    IAIN Alaudin 2005 S2 04-12-   

 S.AG., M.SOS.I/   10- Fungsional Dosen / - 05-   Makassar   1972 

 197212042000031001   2016  2019       

46 AMIN NASIR S.Ag., Isra T IV/a 01- Kabag Akademik dan 24- 23 4    IAIN Kendari 1997 S2 05-12-   

 M.Pd./   10- Kemahasiswaan 01-      1968 

 196812051997031001   2017  2020       

47 DRS. TAMRIN/ HASRIA, S.Pd.I IV/a 01- Kabag TU Fakultas 24- 22 4    Pascasarjana Institut 2018 S2 27-03-   

 196803271998031002   10- Syari'ah 01-   Agama Islam Negeri   1968 

    2017  2020   Kendari    
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48 ROSDIANAH SE, RISKI FAUZI IV/a 01- Kabag TU Fakultas 24- 17 2    Universitas Negeri 2009 S2 09-01-   
 M.Pd/   10- Tarbiyah dan Ilmu 01-   Jakarta   1971 
 197101092000032002   2017 Keguruan 2020       

49 HASRIN LAMOTE Hasbiah IV/a 01- Asisten Ahli - Fungsional 27- 16 7    Universitas Gadjah 2012 S2 12-06-   
 S.Pd., M.Sc/ Demmatadju  10- Dosen / sekretaris prodi 05-   Mada   1980 
 198006122003121003   2018 tadris IPA/ Plt. Ketua 2019       

     Prodi IPA        

50 Dr. I PANDANG Dr. H. ABD. IV/a 01- Lektor Kepala - 08- 20 5    UIN Alauddin 2014 S3 02-04-   
 M.Ag./ RAHMAN. P, M.Si.  04- Fungsional Dosen / 05-   Makassar   1965 
 196504022005012004   2019 Dekan 2019       

51 Moh. Safrudin S.Ag., Enok Ahdiani IV/a 28- Asisten Ahli - Fungsional 10- 15 7    UIN MAKASSAR 2019 S2 22-09-   
 M.Pd.I/ Halim, S.Pd.I  06- Dosen 05-      1976 
 197609222005011005   2019  2019       

52 Dra. MARLIAH Saharuddin, S IV/a 01- Kasubbag Akademik, 24- 23 11    UNIVERSITAS 2008 S2 20-03-   
 KAMAL M.Pd./   10- Kemahasiswaan dan 01-   HALUOLEO   1966 
 196603202003122001   2019 Alumni 2020       

53 Hj. NAJMAWATI MUHAMMAD IV/a 01- Kabag TU Fakultas 24- 20 4    IAIN Kendari 2017 S2 28-04-   
 S.Ag., M.Pd/ ARSYAD. DM  10- Ushuluddin, Adab dan 01-      1971 
 197104282000032002   2019 Dakwah 2020       

54 AMARI S.Ag., M.A.P./ Wa Ode Raskimin, IV/a 01- Kabag Umum 24- 17 7    Universitas Halu 2015 S2 12-12-   
 197512122002121003 A.MK  10-  01-   Oleo Kendari   1975 
    2019  2020       

55 Mukadar S.Pd.I.,  IV/a 01- Kasubbag TU 24- 16 7    UIN Alauddin 2011 S2 29-08-   
 M.Pd.I/  10-  01-   Makassar   1973 
 197308292003121001  2019  2020       

56 Irma Irayanti S.HI., WAWAN IV/a 01- Kasubbag Akademik, 24- 15 6    Universitas Haluoleo 2010 S2 01-05-   
 M.Pd/ MULYANA  10- Kemahasiswaan dan 01-      1981 
 198105012005012008   2019 Alumni 2020       

57 DRS. ABDUH Rajeweng,S.Ag III/d 01- Pengadministrasi - 31- 28 4    Institut Agama Islam 1986 S1 20-05-   
 MUHAMMAD/   10- Bidang Urusan Umum 12-   Negeri Al - Jamiah Al   1963 
 196305201992031003   2010  2015   Islamiy    

58 Dr. FATIRAWAHIDAH H. Muh. Basri, S. III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 20 4    Universitas Alauddin 2014 S3 03-01-   
 M.AG./ Pd., M. Pd  10- Dosen / Ketua Prodi 05-   Makassar   1969 
 196901032000032003   2010  2019       

59 SITTI AISYAH Drs. SAPRI, M.Si III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 22 4    UNM Makassar 2002 S2 30-05-   
 MU'MIN S.Ag., M.Pd./   04- Dosen / kepala pusat 05-      1972 
 197205301998032004   2011 studi gender dan anak 2019       

     LPPM        

60 SUMIATI SH./ Drs.Maido III/d 01- Kasubbag Akademik, 24- 21 4    Universitas Muslim 1992 S1 19-06-   
 196306191999032001   04- Kemahasiswaan dan 01-   Indonesia   1963 
    2011 Alumni 2020       

61 Dr ABBAS S.Ag., MA/ Kamariyati ali S.Ag III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 21 4    Universitas Negeri 2004 S2 06-08-   
 197208061999031002   04- Dosen / Wakil Dekan 05-   syarif Hidayatullah   1972 
    2011 Bidang Kemahasiswaan 2019       

     dan Kerjasama        

62 H. ALFIAN TOAR SP, Irmawati Sudrajat III/d 01- Lektor - Fungsional 10- 20 4    Sekolah Tinggi Ilmu 1999 S2 21-03-   
 MM./   04- Dosen 05-   Ekonomi IPWI   1970 
 197003212000031001   2011  2019   Program Pascasarj    

63 Mansur, S. Ag., M. Marwiah Ahmad, III/d 01- Lektor - Fungsional 01- 16 7    Universitas Negeri 2000 S2 31-12-   
 Pd./ S. Ag  10- Dosen / Ketua Program 10-   Makassar   1972 
 197212312003121058   2011 Studi Komunikasi 2011       

     Penyiaran Islam        

64 MUHAJIRIN BULANG III/d 01- Kasubbag Akademik, 13- 20 4    IAIN Alauddin 1995 S1 17-03-   
 BANIARA S.AG./   04- Kemahasiswaan dan 03-   Kendari   1961 
 196103172000031002   2012 Alumni 2015       

65 RAEHANG S.Ag., Jumharis III/d 01- Lektor - Fungsional 27- -5 -10    UIN Alauddin 2006 S2 02-08-   
 M.Pd.I/   04- Dosen / ketua prodi 05-   Makassar   1970 
 197008021999032002   2012 PGMI 2019       

66 ZULAEHA M.AG./ Drs. Hadaming III/d 01- Lektor - Fungsional 10- 15 6    IAIN Alaudin 2001 S2 09-03-   
 197503092005012006   10- Dosen 05-   Makassar   1975 
    2012  2019       

67 Dr. IMELDA Budiarti A. III/d 01- Lektor Kepala - 01- 15 6    Universitas Alauddin 2014 S3 27-02-   
 WAHYUNI SS., Rahman  04- Fungsional Dosen / 04-   Makassar   1980 
 M.Pd.I/   2013 Ketua Prodi 2020       



 

 198002272005012006            

68 MAHRUDIN S.SOS., WA ODE III/d 01- Lektor - Fungsional 10- 12 6    Universitas Gajah 2007 S2 20-11-   
 M.SI./ JULHARIANTI, SE  10- Dosen 05-   Mada Yogyakarta   1978 
 197811202008011006   2014  2019       

69 FAHMI GUNAWAN Nurliana Amd.Keb III/d 01- Lektor Kepala - 01- 12 6    Universitas Gadjah 2006 S2 23-01-   
 SS., M.HUM./   10- Fungsional Dosen 03-   Mada   1981 
 198101232008011005   2014  2019       

70 DR. SAMRIN M.Pd.I/ HARPIANI, III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 17 10    UIN Alauddin 2016 S3 07-10-   
 197510072007101001 S.Hum.  04- Dosen / sekretaris 05-   Makassar   1975 
    2015 lembaga penelitian dan 2019       

     pengabdian kepada        

     masyarakat        

71 Dr. JUMARDDIN LA RATNA UMI III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 15 6    UGM Yogyakarta 2008 S2 10-07-   
 FUA S.SI., M.Si./ NURLILA, M.Sc  04- Dosen / Wakil Dekan 05-      1981 
 198107102005011004   2015 Bidang Akademik 2019       

72 Dr. MUHAMMAD Nurul Qomariyah III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 11 6    UIN Surabaya 2009 S3 15-08-   
 HADI M.HI/ S.E  04- Dosen / Wakil Dekan 05-      1975 
 197508152009011011   2015 Bidang Administrasi 2019       

     Umum, Perencanaan dan        

     Keuangan        

 
NO 

 
NAMA 

 
NAMA 

PASANGAN 

PANGKAT JABATAN 
MASA 

KERJA 

DIKLAT 

STRUKTURAL 
PENDIDIKAN TERAKHIR 

 
TGL 

LAHI

R 

 
TMT 

PENSIUN 

 
KET

. GOL/ 

RUANG 
TMT NAMA TMT TH

N 

BLN NAM

A 

TH

N 

JML 

JAM 
NAMA THN TKT 

IJZH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

73 Syahrul S.Pd.I., HARTIN, S.Pd.I III/d 01- Lektor - Fungsional 08- 11 6    Universitas Negeri 2007 S2 27-06-   
 M.PD./   04- Dosen 05-   Jakarta   1980 
 198006272009011008   2015  2019       

74 BURHAN S.Si., M.Sc./ ALIJA III/d 01- Lektor - Fungsional 10- 15 6    Universitas Gadjah 2009 S2 25-08-   
 197908252005011006   10- Dosen 05-   Mada   1979 
    2015  2019       

75 Dr. Ros Mayasari Kamaruddin Ali, III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 16 7    Universitas Indonesia 2012 S3 06-04-   
 S.AG., M.SI./ SQ, S.HI  04- Dosen / kepala pusat 05-      1974 
 197404062003122003   2016 audit dan pengembangan 2019       

     mutu LPM        

76 Dr. UMMI KALSUM Samsul Bahri III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 15 6    PPs UIN Syarif 2012 S3 09-01-   
 M.AG/   04- Dosen / Wakil Dekan 05-   Hifayatullah Jakarta   1974 
 197401092005012001   2016 Bidang Akademik 2019       

77 Dr ASHADI L. DIAB ANDI ZAKIAH III/d 01- Lektor Kepala - 01- 11 6    UIN Alauddin 2016 S3 17-05-   
 S.HI., M.HUM./ WAHIDA  04- Fungsional Dosen / 04-   Makassar   1979 
 197905172009011008   2016 kaprodi ekonomi syariah 2020       

     program pascasarjana        

78 Dr. ASLIAH ZAINAL Muhammad III/d 01- Lektor Kepala - 01- 16 7    Centre for Religious 2015 S2 27-03-   
 MA./ Samsulhadi  10- Fungsional Dosen / 12-   and Cross-Cultural   1974 
 197403272003122002   2016 Ketua Lembaga 2019   Studies    

     Penjaminan Mutu        

79 Dr. SUMAN ROSWATI, S.Kep III/d 01- Pengembang Mutu 01- 11 4    Universitas Brawijaya 2016 S3 31-05-   
 ANSELAH SE., M.Si./   10- Akademik - Bidang 09-      1974 
 197405312009031002   2016 Pendidikan 2019       

80 Dra. SYAMSINAH/  III/d 01- Pengevaluasi Akademik - 01- 23 11    STIA YAPPI 1992 S1 29-12-   
 196812292003122001  10- Bidang Pendidikan / - 02-      1968 
   2017  2020       

81 WA MUNA S.Ag, LA RINGGASA, III/d 01- Lektor - Fungsional 10- 21 4    UIN Alauddin 2007 S2 01-06-   
 M.Pd.I/ S.Ag, M.Pd  10- Dosen 05-   Makassar   1972 
 197206012007102005   2017  2019       

82 Abdurrahman S.Ag., Misna, S.HI III/d 01- Kasubbag TU LPM 24- 19 5    IAIN Kendari 2015 S2 25-06-   
 M.Pd.I/   10-  01-      1968 
 196806252003121001   2017  2020       

83 Dr. HASAN BASRI Nursiah M. III/d 01- Lektor - Fungsional 01- 16 7    UIN Imam Bonjol 2019 S3 10-02-   
 S.Ag., M.Pd.I/   10- Dosen / Ketua KJM 05-   Padang   1975 
 197502102003121002   2017  2016       

84 AHMADI S.HI., MH./ SATRIANI, S.Pd. III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 16 7    PASCASARJANA UI 2008 S2 19-02-   
 197802192003121003   10- Dosen / Wakil Dekan 05-   JAKARTA   1978 
    2017 Bidang Akademik 2019       

85 SYARIFUDDIN, T. Rohani III/d 01- Kasubbag TU LPPM 24- 15 2    Universitas Sulawesi 2003 S1 02-04-   
 S.SOS/   10-  01-   Tenggara   1965 
 196504022000031003   2017  2020       

86 SITTI FAUZIAH M ABDUL RAHMAN III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 11 6    UNIV. NEGERI 2008 S2 21-11-   
 S.Pd.I., M.Pd./ JAYA, SS. M.Pd.  10- Dosen / Wakil Dekan I 05-   JAKARTA   1982 
 198211212009012011   2017 Bidang Akademik dan 2019       

     Pengembangan        

87 MUHAMMAD SHAID Dra. NAIDA III/d 01- Kasubbag Administrasi 24- 20 2    UNISMUH Makassar 1994 S1 13-12-   
 R. S,Ag./   04- Umum dan Keuangan 01-      1966 
 196612132003021001   2018  2020       

88 DRA. ST. RUKAYYAH/ Drs. Supardi III/d 01- Kasubbag Akademik, 24- 18 5    IAIN Alauddin Ujung 1989 S1 14-11-   
 196611142003022001   04- Kemahasiswaan dan 01-   Pandang   1966 
    2018 Alumni 2020       

89 Sukmawati S.Hut./ Sudirman M, S.HI III/d 01- Pengelola Layanan 01- 16 6    Universitas 2003 S1 12-09-   
 197909122006042027   04- Akademik - Urusan 01-   Hasanuddin   1979 
    2018 Perguruan Tinggi Agama 2018       

90 RATNASARI Rahmat Sayadi III/d 01- Kasubbag Administrasi 24- 15 6    Universitas Haluoleo 2003 S1 13-12-   
 BAHARUDDIN SE./ Sumule  04- Umum dan Keuangan 01-   Kendari   1979 
 197912132005012006   2018  2020       

91 Dr. LAODE ABDUL SATRIA H. III/d 01- Lektor - Fungsional 08- 16 7    Universitas Negeri 2012 S3 20-08-   



 

 WAHAB S.AG. M.PD./ BAKKARENG  10- Dosen / Direktur 05-   Jakarta   1976 
 197608202003121003   2018 Pascasarjana 2019       

92 Isna Humaera S.Ag., La Subuh, S.Pd III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 16 7    Universitas 2008 S2 28-05-   
 S.Pd., M.Pd/   10- Dosen / Sekretaris 05-   Pendidikan Indonesia   1979 
 197905282003122003   2018 Lembaga 2019       

93 Dra. Naida -/ Muhammad Shaid III/d 01- Pengelola Layanan 01- 23 6    IAIN Alauddin 1993 S1 17-10-   
 196910172007012024 R, S. Ag  04- Akademik 07-   Ujungan Pandang   1969 
    2019  2014       

94 La Ringgasa S.Ag/ Wa Muna, S.Ag., III/d 01- Kasubbag Administrasi 24- 19 10    IAIN Alauddin Ujung 1997 S1 31-12-   
 197012312007011376 M.Pd.I  04- Umum dan Keuangan 01-   Pandang di Kendari   1970 
    2019  2020       

95 LA HADISI S.Ag., Wa Rukia, S.Pd III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 22 10    UIN ALAUDDIN 2006 S2 31-12-   
 M.Pd.I/   10- Dosen / wakil Dekan 05-   MAKASSAR   1970 
 197012312006041112   2019 Bidang Administrasi 2019       

     Umum,Perencanaan dan        

     Keuangan        

96 SRI HADIJAH ARNUS Agus Prio Utomo, III/d 01- Lektor - Fungsional 27- 10 7    UNHAS 2008 S2 17-03-   
 S.Sos., M.Si./ SE.  10- Dosen / kepala pusat 05-      1980 
 198003172009122003   2019 pengembangan standar 2019       

     mutu LPM        

97 NASRI AKIB S.Ag, Harniah,S.Ag III/c 01- Lektor - Fungsional 10- 22 4    Institut Agama Islam 2003 S2 30-09-   
 M.PD.I/   10- Dosen 05-   Negeri Alauddin   1969 
 196909301998031001   2008  2019   Makassar    
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98 Dr. Supriyanto MA/ Jaiyyidah III/c 01- Lektor - Fungsional 08- 20 4    UIN JAKARTA 2008 S3 26-07-   
 197207262000031001 Rohmawati  10- Dosen 05-      1972 
    2010  2019       

99 MUH. ASRIANTO Syamsuria Meriki III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 16 7    UNIVERSITAS 2008 S2 26-06-   
 ZAINAL SH., MH./   04- Dosen / Wakil Dekan 05-   GAJAHMADA   1977 
 197706262003121006   2012 Bidang Kemahasiswaan 2019       

     dan Kerjasama        

100 Dr. H. Muh. Ikhsan NUR YASNAWATI, III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 17 5    UIN ALAUDDIN 2014 S3 12-05-   
 S.Ag., M.Ag./ S.Pt  10- Dosen / Wakil Dekan 05-   MAKASSAR   1972 
 197205122009121001   2013 Bidang Kemahasiswaan 2019       

     dan Kerjasama        

101 NURFAIDAH S.Ag. ANDI MARSUS III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 14 3    IAIN ALAUDDIN 2001 S2 06-03-   
 M.Ag./   10- Dosen 03-   MAKASSAR   1974 
 197403062006042001   2014  2015       

102 H MUHAMMAD Raoda. S.Pd III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 10 7    UIN Alauddin 2007 S2 05-11-   
 HASDIN HAS LC.,   10- Dosen / Kepala Unit 05-   Makassar   1980 
 M.TH.I/   2014  2019       

 198011052009121002            

103 SODIMAN S.Fil.I., Leliy Kholida III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 10 7    UIN Sunan Kalijaga 2005 S2 12-04-   
 M.AG./   04- Dosen / Wakil dekan 05-   Yogyakarta   1978 
 197804122009121002   2015 bidang kemahasiswaan 2019       

     dan kerjasama        

104 AKMAL ME/ KHAIRUNNISA, III/c 01- Lektor - Fungsional 10- 10 7    UIN ALAUDDIN 2008 S2 18-12-   
 197712182009121003 M.Pd  04- Dosen / Sekretaris 05-   MAKASSAR   1977 
    2015  2019       

105 Dr Akib S.Pd., M.Pd/ Rosmini Adi Andi, III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 23 6    Jakarta/UNJ 2013 S3 28-07-   
 196907282005011002 S.Ag  10- Dosen / Kaprodi MPI S2 05-      1969 
    2016  2019       

106 KARTINI M.HI./ Haikal III/c 01- Lektor - Fungsional 30- 23 6    UIN Alauddin 2009 S2 03-07-   
 197207032009122001   10- Dosen / Ketua Program 03-   Makassar   1972 
    2016 Studi Ahwalu Syakhsiyah 2017       

107 AMINUDIN S.Ag., HARNONI, S.Ag III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 21 6    UNIVERSITAS 2012 S2 20-10-   
 MA./   10- Dosen / ketua prodi 05-   MUHAMMADIYAH   1971 
 197110202007011028   2016 manajemen dakwah 2019   JAKARTA    

108 ELVISNAWATI S.IP,  III/c 01- Kasubbag Administrasi 24- 16 11    Universitas Haluoleo 2014 S2 03-11-   
 MM/  10- Akademik 01-      1979 
 197911032009102002  2016  2020       

109 KURDIN S.Ag/ RUDHAYANI III/c 01- Pengolah Data Anggaran 01- 16 11    IAIN ALAUDDIN DI 1995 S1 03-12-   
 197012032007101002   10- dan Perbendaharaan - 07-   KENDARI   1970 
    2016 Bendahara Pengeluaran 2014       

     Pembantu        

110 HASNAH S.HI./ Makmur Solla, III/c 01- Kasubbag Keuangan dan 24- 14 7    STAIN Sultan 2009 S1 06-05-   
 197005062000122002 S.Pd  10- BMN 01-   Qaimuddin Kendari   1970 
    2016  2020       

111 KASIM S.Pd.I/ ELISANTI, A.Ma. III/c 01- Kasubbag Organisasi, 24- 11 6    STAIN Kendari 2007 S1 25-02-   
 198202252009011011   10- Kepegawaian dan 01-      1982 
    2016 Penyusunan Peraturan 2020       

112 NASRULLAH Maya Safitri III/c 01- Kasubbag Perencanaan 24- 11 6    Universitas Haluoleo 2006 S1 19-11-   
 SULAIMAN SE./   10-  01-      1983 
 198311192009011006   2016  2020       

113 SAKRI S.SI/ Sriwaty, A.Ma. III/c 01- Kasubbag TU, Humas 24- 10 6    STMIK BINA 2006 S1 17-04-   
 197504172005011009   10- dan Kerumahtanggaan 01-   BANGSA KENDARI   1975 
    2016  2020       

114 MUHAMAD 
TURMUDI 

Siti Hamidah III/c 01- Lektor - Fungsional 10- 9 6    Universitas 2004 S2 26-01-   

 S.AG., MM./   10- Dosen / Ketua Prodi 05-   Gunadarma   1976 
 197601262011011006   2016  2019       



 

115 Tilman S.Sos., MM/  III/c 01- Ahli Muda - Fungsional 27- 17 11    Universitas Islam 2015 S2 17-08-   
 197208172009011013  04- Pustakawan / Kepala 05-   Sultan Agung   1972 
   2017 Perpustakaan 2019   Semarang    

116 ROSDIANA SE/ Zulkifli, SE III/c 01- Kasubbag Administrasi 24- 11 6    Universitas Haluoleo 2002 S1 04-02-   
 197502042009012003   10- Umum dan Keuangan 01-      1975 
    2017  2020       

117 Tommy Irawan Patra Amalia Desy III/c 01- Kasubbag 27- 11 6    Institiut Sains dan 2007 S1 21-10-   
 S.Kom/ Arisanti  10- Kemahasiswaan, Alumni 01-   Teknologi AKPRIND   1985 
 198510212009011008   2017 dan Kerjasama 2020   Yogyakarta    

118 NISFUL HIJAH SE/ Suhardi, SP III/c 02- Bendahara 27- 11 6    Universitas Haluoleo 2007 S1 13-09-   
 198409132009012006   10- Penerimaan/Pengeluaran 01-      1984 
    2017 - Bidang Perencanaan 2020       

     Dan Keuangan        

119 ALIMUDDIN S.SOS.I/ Hidayati, A.Ma III/c 01- Penyusun Administrasi 01- 16 11    STAIN Sultan 2002 S1 05-10-   
 197810052009011011   04- Akademik - Urusan 04-   Qaimuddin Kendari   1978 
    2018 Perguruan Tinggi Agama 2015       

120 RASMI S.Ag., M.S.I./ Saparudin, S.Pd. III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 15 6    UIN Sunan Kalijaga 2010 S2 18-06-   
 197206182005012001 MH.  04- Dosen / ketua prodi 05-   Yogyakarta   1972 
    2018 Pendidikan Islam Anak 2019       

     Usia Dini        

121 Rahma Noor S.IP. Ari Hartanto III/c 01- Penyusun Bahan 01- 10 7    Universitas Halu 2018 S2 27-02-   
 MM./   04- Kerumahtanggaan - 07-   Oleo Kendari   1981 
 198102272009122005   2018 Bidang Urusan Umum 2015       

122 Dr Abdul Gaffar Fauziah Achmad III/c 01- Lektor - Fungsional 28- 5 4    Universitas Islam 2013 S3 04-06-   
 S.Th.I., M.Th.I./   04- Dosen / Kepala Pusat 05-   Negeri Alauddin   1981 
 198106042015031002   2018 Pengabdian Kepada 2019   Makassar    
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123 Abdul Halim  III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 14 3    University of 2012 S2 31-12-   
 M.TESOL/  10- Dosen / Ketua Prodi 05-   Canberra   1979 
 197912312006041006  2018  2019       

124 Dr. Andi Yaqub M.H.I./ Eka III/c 01- Lektor - Fungsional 24- 2 6    UIN Alauddin 2015 S3 25-08-   
 198908252018011001 Sufartianingsih  01- Dosen / Wakil Dekan 01-   Makassar   1989 
  Jafar  2019 Bidang Akademik 2020       

125 IBRAHIM ISKANDAR St. Asiah III/c 01- Kepala Unit TIPD 27- 9 6    Unhalu Kendari 2003 S1 09-07-   
 SE./   04-  01-      1976 
 197607092011011005   2019  2020       

126 H. Fathul Muin Netty Herawati, III/c 01- Analis Jabatan - Bidang 01- 9 6    Universitas 2013 S1 04-03-   
 ,S.Kom, S.H/ A.Ma  04- Organisasi, Tata 05-   Muhammadiyah   1987 
 198703042011011008   2019 Laksana, Dan 2018   Kendari    

     Kepegawaian        

127 SURIANTI S.Kom/  III/c 01- Penyusun Administrasi 01- 9 6    STIMIK Catur Sakti 2009 S1 31-12-   
 198412312011012017  04- Akademik - Urusan 04-      1984 
   2019 Perguruan Tinggi Agama 2015       

128 ASRIDAN SE/  III/c 01- Penyusun Laporan 31- 9 6    Unhalu Kendari 2006 S1 26-10-   
 198310262011012010  04- Keuangan - Bidang 03-      1983 
   2019 Perencanaan Dan 2015       

    Keuangan        

129 LILY ULFIA M.E/ Mulyadi Mukromin, III/c 01- Penyusun Bahan Siaran 01- 9 6    STIEI Makassar 2009 S1 28-02-   
 198102282011012007 LC  04- dan Pemberitaan - 04-      1981 
    2019 Bidang Informasi Dan 2015       

     Kehumasan        

130 SITI SALAMAH S.SI./ WARDI III/c 01- Analis Ketatalaksanaan 01- 1 3    STIMIK BINA 2010 S1 12-11-   
 197711122011012004   04- (ue.1 dan vertikal) - 04-   BANGSA KENDARI   1977 
    2019 Bidang Organisasi, Tata 2015       

     Laksana, Dan        

     Kepegawaian        

131 Dr. SITTI NURFAIDAH Muh. Ihsan III/c 01- Lektor - Fungsional 27- 11 6    Universitas 2016 S3 17-04-   
 M.Ed./ Mattalitti  10- Dosen / Kepala Pusat 05-   Pendidikan Indonesia   1977 
 197704172009012004   2019 Penelitian dan 2019       

     Penerbitan        

132 Jabal Nur S.Ag, MA./ IRAWATY III/c 01- Lektor - Fungsional 01- 20 10    Universitas 2012 S2 03-07-   
 197207032007101006 HAERUDDIN,  04- Dosen / Ketua Program 10-   Muhammadiyah   1972 
  S.Pd.  2020 Studi Ahwalu Syakhsiyah 2019   Jakarta    

133 Syamsuddin M.Pd/ Sartika Ismail III/c 01- Lektor - Fungsional 01- 5 4    Universitas Negeri 2013 S2 17-04-   
 198804172015031002   04- Dosen 10-   Jakarta   1988 
    2020  2019       

134 Dr. H. Ahmad Lc, Nurkhalishah III/c 01- Lektor - Fungsional 01- 2 6    Universitas Islam 2017 S3 13-06-   
 M.HI/ Malik, SKM, M.Kes  04- Dosen / Kepala UPT. 10-   Negeri Alauddin   1986 
 198606132018011001   2020 Pengembangan Bahasa 2019   Makassar    

135 Susanti S.Pd., M.Pd./  III/b 01- Pengevaluasi Akademik - 01- 19 6    Universitas 2015 S2 30-03-   
 197903302009032002  10- Bidang Pendidikan 09-   Pendidikan Indonesia   1979 
   2011  2019       

136 UMI ROHMAH S.HI.  III/b 01-   9 6       05-01-   
 M.S.I/  04-   1977 
 197701052011012004  2012    

137 Abdul Azis S.Pd.I., Ryna Sardhyna, III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 27- 14 3    Madrasah Aliyah 1998 SMA 21-07-   
 M.Pd., M.Si./ S.Hut, M.Si  10- Dosen / Sekretaris Prodi 05-   Ummusshabri   1980 
 198007212006041005   2012 Pendidikan Bahasa Arab/ 2019   Kendari    

     Plt. Ketua Prodi        

     Pendidikan Bahasa Arab        



 

138 AZMIL BULU S.KOM/ Jamru Damayanti III/b 01- Pengelola Pengadaan 01- 11 6    STMIK Dipanegara 2006 S1 14-11-   
 198411142009011005   04- Barang/Jasa Pertama - 12-   Makassar   1984 
    2013 Fungsional Pengadaan 2014       

     Barang dan Jasa        

139 ISHAK S.HI/ Asni III/b 01- Penyusun Administrasi 01- 16 3    STAIN Sultan 2011 S1 17-02-   
 197302172006041006   10- Akademik - Urusan 07-   Qaimuddin Kendari   1973 
    2016 Perguruan Tinggi Agama 2014       

140 NURJANNAH S.KOM, Alimuddin III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 27- 15 0    Universitas Negeri 2010 S2 06-08-   
 M.Pd./   10- Dosen / sekretaris prodi 05-   Makassar   1976 
 197608062005012006   2016 perbankan syariah/ plt. 2019       

     kaprodi        

141 Badarwan S.Pd.I., Jamlian III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 27- 17 5    Universitas Negeri 2006 S2 27-11-   
 M.Pd/   11- Dosen / Sekretaris 05-   Jakarta   1974 
 197411272015031001   2016 Program Studi MPI/ Plt. 2019       

     Ketua Prodi MPI        

142 Akbar M.Th.I/ NURUL III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 6 3    UIN Alauddin 2014 S2 30-05-   
 198605302015031002 FADHILAH 

FAISAL 

 11- Dosen 05-   Makassar   1986 

    2016  2019       

143 H Danial, LC., M.Th.I./ Mulkiah III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 5 4    UIN Alauddin 2011 S2 25-03-   
 198503252015031004   11- Dosen 05-   Makassar   1985 
    2016  2019       

144 Abdul Muiz Amir LC., Rapiah Jamilah III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 5 4    UIN Alauddin 2011 S2 02-03-   
 M.Th.I./   11- Dosen 05-   Makassar   1985 
 198503022015031002   2016  2019       

145 YULI DHARMAYANTI Abdul Haris III/b 01- Penyusun Bahan 01- 13 6    STIMIK Bina Bangsa 2014 S1 01-07-   
 S.Si./   04- Kerumahtanggaan - 04-   Kendari   1982 
 198207012005012006   2017 Bidang Urusan Umum / - 2015       

146 YUNITA ANDRIANI HULUL, SH III/b 01- Bendahara 27- 13 6    STMIK Bina Bangsa 2014 S1 05-03-   
 S.Si/   10- Penerimaan/Pengeluaran 01-      1982 
 198203052005012005   2017 - Bidang Perencanaan 2020       

     Dan Keuangan        
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147 Hilda Ayu Melvi Armadi III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 2 6    Yogyakarta/ 2017 S2 11-06-   
 Amalia M.Sc/ Chairunnas, S.Si.,  01- Dosen 05-   Universitas Gadjah   1992 
 199206112018012001 M.Sc.  2018  2019   Mada    

148 ARIF TARAWE S.Hi/ Nur Karyawati III/b 01- Pengelola Administrasi 01- 18 8    STAIN Sultan 2012 S1 02-02-   
 197002022006041001   04- Kemahasiswaan - 07-   Qaimuddin Kendari   1970 
    2018 Urusan Perguruan Tinggi 2014       

     Agama        

149 DWI WARIYANTI MUJIRUN, SH III/b 01- Penyusun Laporan 01- 9 3    STAIN Sultan 2010 S1 05-10-   
 S.Pd.I/   04- Keuangan - Bidang 09-   Qaimuddin Kendari   1986 
 198610052006042001   2018 Perencanaan Dan 2015       

     Keuangan        

150 Dalman S.Pd, M.Pd/ FELIATI UDIN III/b 01- Penyusun Administrasi 20- 6 4    UNIVERSITAS HALU 2014 S2 15-01-   
 197901152014031001   04- Akademik - Urusan 11-   OLEO   1979 
    2018 Perguruan Tinggi Agama 2018       

151 Sarjaniah Zur , S.Pd, Muhammad Aryal III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 2 6    Universitas Negeri 2009 S2 26-01-   
 M.Pd/   01- Dosen 03-   Makassar   1985 
 198501262018012001   2019  2020       

152 Azwar Abidin , S.Pd, Andi Karmila III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 10- 2 6    Universitas Negeri 2014 S2 11-09-   
 M.Pd/   01- Dosen / Pengadministrasi 05-   Makassar   1986 
 198609112018011001   2019 - Bidang Urusan Umum 2019       

153 Halistin M.Si/ Tandri Patih, S.Pd., III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 2 6    Institut Teknologi 2017 S2 26-12-   
 199112262018012001 M.Si  01- Dosen 10-   Sepuluh Nopember   1991 
    2019  2019       

154 Aris Nur Qadar Ar. El Hajjah Samsiati, III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 2 6    Universitas Gadjah 2017 S2 11-04-   
 Razak S.HI., M.H.I., S.Pd., M.Sc.  01- Dosen / - 10-   Mada Yogyakarta   1991 
 M.H/   2019  2019       

 199104112018011001            

155 Abdul Wahid Mongkito Zuhria Nur Rizqi III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 2 6    Universitas Ibn 2014 S2 08-01-   
 S.Si., M.E.I/   01- Dosen / - 10-   Khaldun Bogor   1988 
 198801082018011001   2019  2019       

156 Ni'matuz Zuhrah Muhammad Azwar, III/b 01- Asisten Ahli - Fungsional 01- 2 6    Universitas Islam 2012 S2 09-08-   
 M.Th.I/ Lc, M.Th.I  01- Dosen / Sekretaris 03-   Negeri Alauddin   1987 
 198708092018012001   2019 Program Studi/Plt Ketua 2020   Makassar    

     Program Studi        

157 Adzil Arsyi Sabana Waode Andi Asli III/b 01- Calon Dosen - 10- 2 0    UNIVERSITAS 2015 S2 23-02-   
 SE.,ME/ mandasari  03- Fungsional Dosen 05-   HALUOLEO   1989 
 198902232019031008   2019  2019       

158 Muhammad Ilham  III/b 01- Calon Dosen - 10- 1 4    Universitas Negeri 2015 S2 25-06-   
 S.Pd.,M.Pd/  03- Fungsional Dosen 05-   Semarang   1989 
 198906252019031010  2019  2019       

159 Muhammad Syahrul  III/b 01- Calon Dosen - 01- 1 4    UIN SUNAN 2017 S2 06-03-   
 Mubarak M.Ag./  03- Fungsional Dosen 03-   KALIJAGA   1993 
 199303062019031019  2019  2019   YOGYAKARTA    

160 La Hewi S.Pd.I., Nurlin, S.Kep., Ns III/b 01- Calon Dosen - 10- 1 4    Universitas Negeri 2015 S2 31-07-   
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INSTRUMEN PENELITIAN 

MANAJEMEN STRATEGIS PENJARINGAN MAHASISWA BARU IAIN 

KENDARI 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati kondisi IAIN Kendari. 

a. Kondisi fisik dan Kondisi non fisik: gedung kuliah terpadu, gedung 

laboratorium terpadu, sarana dan prasarana serta keadaan lingkungan 

sekitar IAIN Kendari. Dan struktur organisasi IAIN Kendari, struktur 

organisasi fakultas-fakultas dan lain-lain. 

b. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Kendari 

B. : PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mengambil data sejarah berdirinya IAIN Kendari. 

2. Mengambil data struktur organisasi IAIN Kendari. 

3. Mengambil data jumlah pegawai dan mahasiswa IAIN kendari. 

4. Mencatat sarana dan prasarana IAIN Kendari. 

5. Mengamati proses pengelolaan, pendaftaran dan penerimaan calon 

mahasiswa baru IAIN Kendari. 

C. PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan panitia lokal 

penerimaan mahasiswa baru, tim sosialisasi, dan mahasiswa IAIN Kendari. 

1. Apakah IAIN kendari memiliki standar tersendiri dalam hal  penjaringan 

mahasiswa baru? 

2. Strategi apa saja yang dilakukan untuk melakukan penjaringan mahasiswa 

baru? Mengapa menggunakan manajemen strategi tersebut? 

3. Jasa layanan/ program unggulan apa saja yang ada di IAIN Kendari untuk 

menarik minat calon mahasiswa baru ? 

4. bagaimana perencanaan manajemen strategis penjaringan mahasiswa baru 

? 

5. Apa ciri khas yang ditonjolkan IAIN Kendari? Mengapa demikian? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait dengan  

penjaringan mahasiswa baru? 



 

7. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam manajemen strategi penjaringan 

mahasiswa baru? 

8. Bagaimana upaya IAIN Kendari dalam memaksimalkan manajemen 

strategi penjaringan mahasiswa baru?  

9. Bagaimana pengaruh manajemen strategi Penjaringan Mahasiswa Baru 

terhadap IAIN Kendari? 

10. Bagaiamana Prosedur Penerapan Manajemen Strategi Penjaringan 

Mahasiswa Baru sekarang? 

11. Bagaimana kesiapan lembaga IAIN Kendari (Panitia yang bertugas) 

sebelum terjun ke lapangan ? 

12. Apa saja sumber daya fisik dan non fisik yang dimiliki oleh IAIN 

Kendari? 

13. Bagaimana proses rekrutmen mahasiswa baru IAIN Kendari 

14. Apa ancaman bagi IAIN Kendari dalam melakukan Penjaringan 

mahasiswa Baru? 

15. Apakah ada seleksi panitia penerimaan mahasiswa baru di IAIN Kendari? 

16. Apakah manajemen strategi penjaringan mahasiswa membantu dalam 

meningkatkan jumlah mahasiswa baru IAIN Kendari? 

17. Dari segi pesaing, apakah ada yang menjadi pesaing IAIN Kendari? Dan 

bagaimana langkah kedepannya (dari segi manajemen strategi) 

menghadapi persaingan itu?  

18. Bagaimana menganalisis daerah-daerah yang menjadi peluang/pangsa 

pasar calon mahasiswa IAIN Kendari terbanyak setiap tahunnya? 

19. Bagaimana cara IAIN Kendari mencari dan menentukan calon mahasiswa 

baru? 

20. Seberapa efektif manajemen strategi yang digunakan saat ini dalam 

penjaringan mahasiswa baru? 

21. Kapan manajemen strategi itu dilaksanakan? Dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaannya? 

22. Bagaimana lembaga IAIN Kendari menjaga hubungan baik dengan 

konsumen mahasiswa dan masyarakat? 



 

23. Bagaimana cara mempertahankan keunggulan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap IAIN Kendari? 

24. Untuk meneyesusaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan zaman, 

bagaimana upaya IAIN Kendari untuk mengembangkan manajemen 

strategi penjaringan mahasiswa baru ke depannya? 

25. Apa saja tantangan/hambatan dalam pelaksanaan penjaringan mahasiswa 

baru? Dan bagaimana mengatasi itu? 

26. Siapa saja yang bertugas/ diberikan kewenangan dalam melaksanakan 

manajemen strategi penjaringan mahasiswa baru di IAIN Kendari? 

27. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam mendukung 

penjaringan mahasiswa baru IAIN Kendari? 

28. Dalam melakukan penjaringan mahasiswa baru, terobosan apa saja yang 

dilakukan sampai saat ini? 

29. Berapa jumlah yang ditargetkan untuk mahasiswa baru IAIN Kendari 

disetiap tahunnya? 

30. Bagaimana tolok ukur keberhasilan manajemen strategi dalam melakukan 

penjaringan mahasswa baru yang telah dilaksanakan sebelumnya? 

31. Bagaimana evaluasi manajemen strategi penjaringan mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

32. Bagaimana pendapat anda tentang IAIN Kendari? 

33. Apakah IAIN Kendari sudah mampu menarik minat masyarakat? 

34. Dimana anda tahu tentang IAIN Kendari sehingga putra/putri anda kuliah 

di IAIN? 

35. Mengapa memilih IAIN Kendari sebagai tempat kuliah anda? 

36. Dari mana/dari siapa anda tahu tentang IAIN Kendari? 

37. Faktor-faktor apa saja memilih IAIN Kendari sebagai tempat untuk 

melanjutkan studi perguruan tinggi putra/putri bapak? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN OBSERVASI 

2. Aspek yang diamati : Mengamati kondisi IAIN Kendari. 

c. Kondisi fisik dan Kondisi non fisik : gedung kuliah terpadu, gedung 

laboratorium terpadu, sarana dan prasarana serta keadaan lingkungan 

sekitar IAIN Kendari. Dan struktur organisasi IAIN Kendari, struktur 

organisasi fakultas-fakultas dan lain-lain. 

d. Proses penerimaan mahasiswa baru IAIN Kendari 

3. Lembar Observasi 

a. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan manajemen strategis 

penjaringan mahasiswa baru. (format observasi diisi dengan 

membubuhkan tanda ceklis () dan catatan yang perlu. 

NO SARANA PRASARANA ADA TIDAK ADA 

1 Gedung Perkuliahan Semua Fakultas   

2 Gedung Rektorat   

3 Ruangan Dosen Kaprodi   

4 Ruangan Tata Usaha   

5 Gedung Rektorat   
6 Visi Misi   
7 Daftar Pegawai   
8 AC   

10 LCD/Proyektor/Infocus   
11 Gedung Laboratorium   

12 Gedung Perpustakaan   
13 Jaringan Internet/Wifi   
14 Web IAIN Kendari   
15 Akun media sosial IAIN Kendari (Fb, WA, IG, 

Youtube) 
  

16 Gedung pascasarjana   
17 Masjid IAIN Kendari   
18 Gedung Sekretariat lembaga Internal 

Kemahasiswaan 
  

19 Gedung Mahad Mahasiswa bidik misi   

20 Pos security IAIN kendari   
21 Struktur organisasi   

22 Struktur organisasi/Fakultas/Prodi   

 

b. Proses penerimaan mahasiswa baru 

NO JENIS KEGIATAN ADA TIDAK ADA 

1 Sosialisasi ke sekolah   

2 Sosialisasi ke daerah-daerah 3 T (terluar, 

terdalam, terpencil) 
  

3 Sosialisasi melalui Media Sosial   



 

4 Ujian SMPTKIN, UMPTKIN, Jalur 

Mandiri IAIN Kendari 
  

5 Pendaftaran Ulang   

6 PBAK IAIN Kendari   

7 Kerjasama dengan lembaga lain   

8 Beasiswa bidik misi   

9 Ujian Online   

10 Kuliah Online   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd 

Jabatan  : Penanggung Jawab panitia penjaringan Maba (Rektor IAIN 

Kendari) 

Hari/Tgl : Rabu, 13 Oktober 2021 

Waktu : 09:54 AM 

Tempat : Ruangan Rektor IAIN Kendari 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Bagaimana 

perencanaan manajemen 

strategis dalam 

penjaringan mahasiswa 

baru? 

Ya. Yang pertama tentunya kita menggunakan 

rambu-rambu atau regulasi. Regulasi yang ada 

ditetapkan secara aturan nasional, ada yang disebut 

dengan SPAN ya, sistem penjaringan mahasiswa 

baru nasional. Nah, itu semua mengacu ke aturan 

nasional, jadi apakah kuotanya atau masing-masing 

prodinya, pada segala tetebengek, pada sistem 

penjaringan-nya atau perekrutan-nya yang 

belakangan ini sudah berbasis IT yang sebelumnya 

kan berbasis manual. Jadi dilimpahkan ke wilayah 

masing-masing atau satker masing-masing di 

seluruh PTKIN yang ada di Indonesia. Kemudian 

yang kedua tentu kalau kita berbicara tentang, jadi 

itu salah satu ya, sistim dari aspek model 

penjaringan. Yang kedua ada yang disebut dengan 

setelah SPAN itu ada UM (ujian masuk) itu juga 

masih tetap terkendali dengan nasional, nanti yang 

ketiga itu baru lokal, itu kita diberi kuota oleh 

pemerintah pusat (nasional) sekian besaran-nya 

untuk diberikan semacam otonomi-lah (hak 

prerogatif kita) untuk bagaimana menambah kuota 

yang ada. Terpenuhi atau tidak terpenuhi kuota itu 

secara SPAN tadi (yang pertama) kemudian dengan 

UM, itu tetap digunakan untuk perekrutan lokal 

karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan 

lain. yang itu tahapan atau bentuk-bentuk 

rekrutmen-nya. Kemudian kalau kita bicara 

manajemen tentu secara struktural dari yang 

nasional tadi itu manajemennya ya kita itu dipandu. 

Kita ditentukan oleh pusat dan nanti pelaksananya, 

perwakilan pelaksana, ketua panitia misalnya atau 

penanggung jawab yang ada di Satker (satuan kerja) 

dalam hal ini rektor kemudian turun ke warek I 

kemudian turun ke tim yang dibentuk untuk menjadi 



 

panitia seleksi mahasiswa baru. Jadi kalau kita 

bicara strategi perekrutan-nya, tadi itu berbicara 

tentang manajemennya, kalau strategi perekrutan-

nya juga saya sampaikan tadi dengan tahapan-

tahapan tadi. Kemudian yang kedua, strategi yang 

lain yaitu kita sudah diberikan ruang juga oleh 

regulasi baik oleh dana DIPA (daftar isian pelaksana 

anggaran) dan maupun dana PNBP (penerimaan 

negara bukan pajak) itu kita diberi regulasi aturan 

tentu dari menteri keuangan (diberi kekuasaan) 

untuk bagaimana supaya melakukan sosialisasi. 

Sosialisasi itulah yang kita jadikan sebagai salah 

satu strategi di dalam merekrut (calon mahasiswa 

baru), diantaranya misalnya sosialisasi-nya kita 

punya sinergitas atau Kolaborasi dengan sekolah-

sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang 

tidak terbatas di kota Kendari tetapi di daerah-

daerah. Nah daerah-daerah itu bukan saja pada 

jaringan kepala sekolahnya tetapi dengan 

pemerintah daerahnya juga kita bekerja sama dan 

sehingga itu kita melihat ada siklus (jumlah calon 

Maba) yang meningkat setiap tahun, meskipun 

pandemi kemarin itu meningkat juga dari tahun 

sebelumnya, sehingga itu saya kira kalau kita 

berbicara tentang strategi manajemennya, kita sudah 

bekerja bersama regulasi (regu aksi) yang pertama, 

yang kedua kita mematuhi apa yang menjadi pesan 

dari target kita (kita punya target berapa) kuota kita 

diberikan berapa,? Nah itu semua saling terkait 

dengan persoalan manajemennya dan saya kira 

memang ada satu kesatuan antara misalnya institusi 

kita (di daerah) dalam hal ini IAIN Kendari 

kemudian pusat (panitia pusat) dan kemudian 

Kolaborasi dengan Pemda (pemerintah daerah). Kita 

sangat diberi ruang misalnya saya beri contoh 

kenapa saya menyebut pemda-ya? Seperti Bombana, 

Bombana itu memberi beasiswa kepada anak-anak 

putra daerah Bombana dan itu yang membuat (saya 

berpikir seperti itu ya?, manajemennya ) karena kita 

punya ikatan/relasi dengan pemda sehingga pemda 

tertarik untuk membiayai anak-anak dari sana dan 

itu yang membuat peringkat naik, itu salah satu 

yang saya nilai sebagai pemicu bahwa kenapa 

meningkat? Karena ada support dana, ada support 

anggaran dari pemda, yang itu pasti yang menjadi 

salah satu kendal juga ketika anak mau 



 

sekolah/kuliah di perguruan tinggi dan tidak punya 

dana-kan pasti tidak bisa kuliah dan ketika mereka 

sebagian besar terjadi seperti itu pasti akan memberi 

efek atau dampak kepada IAIN menurun 

jumlah/kuantitas pendaftar atau calon Maba yang 

masuk setiap tahun itu. Jadi kita punya dan sudah 

ada beberapa wilayah seperti Koltim, Konawe 

Utara, Konsel, Konkep terakhir ini yang siap untuk 

membiayai anak-anak putra Konkep. Itu salah satu 

kita punya manajemen. Manajemen internal dan 

manajemen eksternal yang kita bangun. 

Apa saja model-model 

strategi yang 

dikembangkan atau 

terobosan-terobosan apa 

saja yang dilakukan 

dalam penjaringan 

mahasiswa baru? 

Saya kira kalau strategi yang klasik itu juga yaitu 

strategi kultural. Jadi ada approach family/family 

approach artinya ada kedekatan, kesinambungan 

generasi misalnya, salah satu keluarga menyuruh 

anggota keluarganya kuliah disini, berikut setelah 

selesai saudara, kakaknya, adiknya lagi yang masuk 

di IAIN Kendari, jadi begitu seterusnya dan dari 

berbagai etnis tolaki, muna, buton, bugis dan lain-

lain, semuanya seperti itu, dan kita juga berbangga 

karena bukan hanya dari Sultra mahasiswa yang 

mendaftar/masuk disini (IAIN Kendari) tapi ada 

juga dari propinsi yang lain. jadi itu sebetulnya 

sudah klasik approach artinya pendekatan klasik itu 

tapi itu masih me-mumpuni, masih mempan atau 

masih bisa digunakan karena terkadang ya 

sosialisasi secara formal terputus, apa lagi kemarin 

ini pandemi kan? Nah, sosialisasi secara kultural 

tadi secara family (keluarga) itu bisa dijadikan 

sebagai strategi untuk meningkatkan minat masuk 

mahasiswa baru ke IAIN Kendari.  

Apa saja strategi promosi 

yang terapkan dan 

bagaimana 

pelaksanaannya?   

Untuk strategi promosi kita punya banyak cara 

dengan berbagai kegiatan tentunya, kegiatan positif 

kan? Kita punya mahasiswa ini sudah tersebar 

dimana-mana dengan meraih perolehan juara, apa 

juara nasional, regional, bahkan ada juara 

internasional yang tembus ke Amerika dan itu 

semua yang menjadi sebetulnya menjadi pemicu 

juga, dan menjadi penyemangat bagi orang-orang 

(masyarakat) bahwa oh ternyata IAIN  juga bisa 

menyalurkan mahasiswanya untuk bisa 

berkompetisi di tingkat nasional, regional dan 

internasional tadi dari berbagai kegiatan, bukan 

hanya pada seni misalnya, bukan hanya pada olah 

raga tapi pada bidang-bidang sains juga kita sudah 

miliki. Kemarin ada beberapa mahasiswa  yang ikut 



 

acara nasional (lomba) saya tidak bisa sebutkan satu 

persatu, yang jelas itu juga menjadi pertimbangan 

masyarakat, membangkitkan semangat mereka 

untuk memasukkan anak-anak mereka ke IAIN 

Kendari 

Dari segi pesaing, apakah 

ada yang menjadi pesaing 

IAIN Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari segi 

manajemen strategi) 

menghadapi persaingan 

itu? 

Untuk menghadapi itu, manajemen strateginya yang 

saya buat sekarang ini, ya kita jangan terpukul 

dengan kompetitor yang sangat dahsyat itu, tapi kita 

jadikan sebagai sesuatu pendorong untuk kita lebih 

maju. Caranya misalnya seperti sekarang saya 

meng-endorse atau mendorong terus tentang 

akreditasi, kalau akreditasi kita meningkat tentu 

nilai jual kita semakin meningkat juga. Salah 

satunya itu, dan nilai akreditasi itu tidak berdiri 

sendiri, dengan berbagai variabel yang ada 

misalnya, penelitian dosen, penelitian dosen yang 

melibatkan mahasiswa, penelitian itu kemudian di 

publikasi di artikel nasional, artikel internasional, 

dan itu semua yang akan nanti pada berujung/ending 

pada persoalan akreditasi. Nah dengan berbagai tadi 

yang saya rangkai-kan juga dengan kegiatan-

kegiatan mahasiswa. Ini sekarang juga kita tambah 

lagi dengan pengabdian masyarakat yang kita buat 

masif, secara masif-masif-nya keseluruh bidang 

yang ada. Penelitian, pengabdian masyarakat, 

pendidikan, semua itu kita kaitkan dengan 

keterlibatan masyarakat, itu ada dua hal disitu: satu 

sebagai sosialisasi, dan yang kedua sosialisasi 

kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, 

pemerintah setempat  dan yang kedua itu sebagai 

wujud tanggung jawab kita bahwa kampus ini harus 

punya nilai jual (nila lebih) dari   pada yang lain 

atau itu yang menjadi kompetitor kita (itu yang 

menjadi pesaing kita. Ya kita hadapi juga dengan 

cara seperti itu, karena kalau itu kita penuhi Insya 

Allah kita tetap unggul di mata masyarakat atau 

mata nasional dan bahkan kita bercita-cita unggul di 

mata internasional.   

Bagaimana evaluasi 

manajemen strategi 

penjaringan mahasiswa 

baru di IAIN Kendari? 

Tentu kita selalu evaluasi apa yang selalu kita 

lakukan. Saya selalu misalnya tentang sosialisasi, 

sekarang itu misalnya dana KIP ya, atau kartu 

indonesia pintar, itu kita tidak hanya berdasarkan 

aturan yang dari pusat bahwa dia memiliki kriteria 

misalnya miskin, tidak punya rumah atau rumah 

yang tidak layak huni, bukan hanya itu tetapi kita 

sudah membuat langkah lagi jauh dari itu, dan itu 



 

tidak ada dari pusat, kita buat sendiri untuk 

mengevaluasi (langsung survei di lapangan), 

seberapa besar volume tingkat validitas kebenaran 

akan data yang kita terima, supaya tidak ada lagi 

kita terjebak dalam satu keputusan yang keliru 

sehingga itu kita lakukan mulai tahun ini, dan itu 

kita sebar diberbagai daerah tentu tidak secara 

keseluruhan tetapi menggunakan random atau 

sampel, karena kalau secara keseluruhan tentu tidak 

mungkin kita dapat lakukan. Kita random/kita acak, 

mudah-mudahan dengan cara itu juga kita bisa 

menghindari/meminimalisir tingkat ketimpangan 

atau kesalahan di dalam penetapan kebijakan itu 

meskipun kita sudah punya rambu-rambu dari pusat 

tapi itu inisiatif rektor untuk melakukan kebijakan, 

coba buat seperti itu, mana tau ada yang karena ke 

khawatiran saja/kewaspadaan supaya tidak terjadi 

itu (kesalahan). 

  

Siapa saja yang bertugas/ 

diberikan kewenangan 

dalam melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan mahasiswa 

baru di IAIN Kendari? 

(apakah dilakukan 

pendelegasian dari 

rektorat kepada tim-tim 

tersebut? Dan bagaimana 

keterlibatannya? 

Itu secara berstruktur. Jadi kalau bicara tentang 

sosialisasi itu dari rektor melimpahkan ke warek I, 

dan warek I bekerja sama membentuk panitia 

sampai ke dibidang akademik, dan di sanalah 

mereka godok itu semua dan itu mereka bekerja 

berdasarkan rambu-rambu (peraturan) yang sudah 

ada secara nasional maupun secara SK-Rektor yang 

Secara teknis  itu yang dilakukan. Jadi memang itu 

satu-kesatuan, setelah itu mereka melakukan lalu 

mereka melaporkan ke rektor untuk seberapa hasil 

yang telah mereka lakukan, apa yang sudah 

dilakukan kemudian berapa besar volume 

keberhasilan yang ada, ada errornya berapa. Itu 

sudah ada disampaikan/dilaporkan kepada rektor 

setiap selesai pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi 

itu bukan hanya lisan tapi berbagai cara, salah 

satunya misalnya: lisan oke, ada dialog, ada 

ceramah di sekolah-sekolah akan tetapi ada juga 

brosur-brosur yang disebar luas baik di alat 

transportasi, maupun di lembaga institusi sekolah-

sekolah, baik secara kultural tadi dan lain 

sebagainya dan sekarang itu kita nanti, karena kita 

memantau hasil evaluasi, menurut saya kendala 

yang tahun  kemarin atau dua tahun terakhir , itu 

kendala yang ditemui karena aturan yang ada yang 

dikeluarkan oleh pusat untuk rekrutmen itu 

menggunakan online, kemudian tenaga SDM 



 

operator sekolah  sehingga, minggu ini kita 

melakukan pendampingan atau semacam pelatihan 

teknis kepada mereka-mereka operator yang ada di 

sulawesi tenggara. Kita lakukan itu untuk melatih 

para operator di sekolah, kenapa? Karena disitu 

kendalanya, kadang-kadang tidak nyambung, dan 

terjadi ketimpangan, miss komunikasi, terjadi 

kesalahan atau error lebih tinggi dan itu merugikan 

siswa dan bukan persoalan Jaringannya akan tetapi 

persoalan SDM (human skills) begitu. Jadi 

keterampilan dari operator itu, itu kita mau 

dampingi itu. Minggu ini kita akan road show 

terakhir kota Kendari, di daerah-daerah di Bau-Bau 

besok, kemudian Buton Selatan, Buton Tengah, itu 

kita akan road show dan ini salah satu strategi 

manajemen, supaya secara personal, secara 

institusional, secara humanis kita akan membangun 

relasi yang semakin dekat dengan cara-cara seperti 

itu. Dan itu gratis, mereka tidak bayar, kita tidak 

suruh bayar itu para operator, kita akan latih dan 

yang melatih mereka adalah para teknisi yang ada 

disini dari akademik. 

program unggulan apa 

saja yang ada di IAIN 

Kendari untuk menarik 

minat calon mahasiswa 

baru ?  

Keunggulan kita sekarang ini menuju ke 2045 

menjadi pusat kajian islam transdisipliner dan itu 

kita punya andalan nanti, kalau itu berhasil dan itu 

sangat dibutuhkan. Sekarang saja itu sudah sangat 

terasa kebutuhannya, dimana orang kedokteran saja 

sudah bicara agama islam juga, bagaimana Islam 

bicara tentang itu. Jadi ada Kolaborasi keilmuan 

yang menyatu, yang secara history kan kita tau 

pernah menyatu kemudian berpisah yang sebetulnya 

filsafat itu kan? Lalu sekarang itu mau disatukan 

lagi, dia menyatu jadi tidak ada dikotomi antara 

prodi umum dan rodi agama, jadi disitu rohnya, 

disitu ikon kita. Jadi kita harapkan lembaga kita 

(kampus kita) menjadi pusat kajian Islam 

transdisipliner karena itu nilai jual kita yang bisa 

kita andalkan.  

apa saja kekuatan dan 

kelemahan IAIN Kendari 

dalam penjaringan 

mahasiswa baru? 

Kelemahan itu pasti ada, kalau secara internal kita 

masih kurangnya SDM kita itu satu, yang kedua 

adalah secara eksternal ya kalau di pelosok masih 

ada juga yang belum tau IAIN Kendari itu dimana 

posisinya apa lagi tertumbuk dengan atau tertutupi 

dengan pandemic kemarin jadi kita harus akui tapi 

itu tidak signifikan artinya sangat kecil, artinya 

kalau kita mau buat persentasenya sangat sedikit 



 

pengaruhnya, paling tidak mereka sudah tau tapi 

penamaan IAIN mereka masih menggunakan 

STAIN. Nah ini membutuhkan kerja sama dan kerja 

keras kita, sehingga itu saya ingin dan mau merubah 

dari IAIN menjadi Universitas. Itu tujuan saya 

supaya orang tinggalkan itu STAIN (kata-kata 

STAIN) karena berbeda sekali kan? Sekolah tinggi 

dengan institut. Itu mungkin karena kebiasaan 

menyebut kemudian ketidak pahaman masyarakat. 

masyarakat umum kan tidak paham apa ada 

perbedaan antara sekolah tinggi dengan institut dan 

yang ketiga terlalu lama dalam posisi STAIN ya 

kan? Terlalu lama sehingga sementara IAIN ini kan 

baru tujuh tahun. 
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1  Jadi di pemasaran itu namanya price. Dalam sosialisasi kita 

selalu mengatakan kepada para audiensi bahwasanya 

UKTnya IAIN Kendari itu adalah UKT termurah, 

istilahnya dulu pak rektor 2015-2019 ini “UKT termurah 

dunia dan akhirat”. Karena kalau di awal-awal itu Cuma 

750-800 kemudian meningkat lagi sampai di 1 juta, sampai 

lagi di satu juta dua ratus lima puluh kemudian sekarang 

sampai lagi di satu juta tujuh ratus lima puluh, itu yang 

tertinggi tetapi sudah yang terendah sebenarnya dibanding 

dengan UKT yang ada di perguruan tinggi lain di Sulawesi 

Tenggara ini. Jadi itu yang selalu kita dengung-dengung 

kan itu, bahwa kita itu UKTnya itu terendah. Itulah yang 

kemudian menarik minat juga  mereka/calon mahasiswa 

baru ini untuk masuk di IAIN Kendari. Kemudian terkait 

dengan pembiayaan yang murah itu juga/price itu. Jadi 

supaya lebih jelas isi tesis ini, jadi formulasi yang saya 

tawarkan pertama, strategi pembiayaan atau price ya, dan 

kita itu selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa 

UKT kita itu terendah dibanding dengan perguruan tinggi 

yang lain. kemudian yang kedua yang biasanya kita 

promosi kan yaitu terkait dengan pembiayaan ini adalah 

beasiswa. Yaitu beasiswa yang didapatkan oleh calon 

mahasiswa baru itu banyak dan bervariasi. Kalau dulu di 

2015, 2016, 2017 itu kan seluruh mahasiswa IAIN Kendari 

yang mau penyelesaian, itu diberikan bantuan penyelesaian 

dan itu dialokasikan di DIPA IAIN. Nah itulah yang 

menarik bagi calon Mahasiswa baru untuk masuk ke IAIN 

Kendari, termasuk juga beasiswa-beasiswa lain misalnya 

ada Genbi (generasi baru Indonesia) lalu kemudian ada 

beasiswa tahfidz, lalu kemudian ada bidik misi, terus 

beasiswa dasar-dasar keislaman, beasiswa prestasi, lalu ada 

beasiswa seperti supersemar sebelum bidik misi. Nah itu, 

jadi variasi dan jumlah beasiswa yang sangat banyak 

bahkan terakhir itu beasiswa pamungkas nya adalah 



 

beasiswa penyelesaian studi, sehingga yang disampaikan 

kepada siswa-siswa SMA dan Aliyah itu bahwasanya tidak 

ada satupun mahasiswa IAIN Kendari yang tidak 

mendapatkan beasiswa  karena beasiswa pamungkas nya 

itu adalah beasiswa penyelesaian studi. Kecuali dia tidak 

selesai lewat IAIN Kendari baru dia tidak dapatkan 

beasiswa dan itu dianggarkan di DIPA IAIN 

Kendari/STAIN saat itu. Dan inilah yang menarik saya 

kira, strategi pembiayaan yang rendah itu atau price itu. 

Lalu kemudian kita bisa juga formulasikan bahwasanya ada 

strategi produk misalnya yang kita hasilkan, akan menjadi 

apa mahasiswa kita ya, mahasiswa kita profil mereka akan 

seperti apa? Biasanya kita sampaikan bahwasanya mereka 

akan menjadi, kalau dia di Tarbiyah dia kan menjadi 

guru/calon guru, lalu kemudian kalau di Syariah dia akan 

menjadi pengacara/advokat, lalu kemudian dia bisa menjadi 

polisi, jaksa, jadi banyak model-model profesi yang kita 

sampaikan ke calon mahasiswa baru anak-anak SMA dan 

Aliyah itu. Kalau di FUAD misalnya dia bisa menjadi 

wartawan, bisa menjadi broadcaster, bisa menjadi 

penyuluh, dan seterusnya dan itu yang kita terus kita 

sampaikan, termasuk juga gelar yaitu gelar yang akan 

diperoleh mahasiswa kita itu kalau dia sudah selesai. Yang 

dulu itu nuansa keislamannya terlalu kental. Misalnya 

sarjana hukum, sarjana hukum Islam, kalau sarjana 

ekonomi, sarjana ekonomi Islam (S.E.I) selalu ada islam-

islamnya bahkan pernah berubah  sarjana ekonomi syariah 

saat itu. Tapi kemudian kembali tidak menarik karena ada, 

kalau di FUAD itu nanti ada S.UD (sarjana ushuluddin), 

kurang menarik itu sebenarnya, tapi kemudian 

dikembalikan menjadi dan diformulasi supaya tidak ada 

dikotomi antara PTKI dan PTU maka disamakan dia punya 

gelar kalau di syariah ya sarjana hukum saja, di tarbiah 

sarjana pendidikan, kalau di FUAD sarjana sosial kecuali 

Prodi ilmu Al-Qur’an dan tafsir yaitu sarjana agama (S.Ag) 

namanya. Kemudian di magister nya ya magister 

pendidikan kalau di manajemen pendidikan Islam 

kemudian pendidikan agama Islam S2 itu magister 

pendidikan, kalau di ekonomi M.E (magister Ekonomi) 

sudah sepadan dengan gelar yang diperoleh di lembaga 

pendidikan umum/di perguruan tinggi umum (PTU). 

Termasuk juga varian-varian program studi yang kita 

tawarkan sangat bervariasi, ini terus mengalami 

perkembangan dan selalu ada inovasi, selalu ada model 

baru yang ditawarkan, kalau dulu hanya 7 program studi 

sekarang sudah ada tambahan, PGMI, PIAUD saat itu lalu 



 

kemudian ada ekonomi syariah, ada perbankan syariah 

bahkan muncul juga tadris bahasa inggris, tadris fisika dan 

lainnya. Jadi sudah luar biasa varian Prodi yang ditawarkan 

dan itu yang menarik, demikian juga dengan kurikulum 

yang kita tawarkan ya, ini masih bicara produk ini, tentang 

kurikulum yang kita tawarkan kepada mahasiswa, 

pelajaran/mata kuliah yang kita berikan atau kita ajarkan 

kepada mahasiswa itu  tidak hanya ilmu agama tetapi juga 

ilmu-ilmu umum itu di pelajari di IAIN Kendari dan ini 

yang menjadi menarik ini, dan ini strategi produk namanya. 

Lalu kemudian yang ketiga ada strategi tempat. Dimana 

sih? kan biasanya calon mahasiswa dia tanya “dimana itu 

IAIN Kendari?” jangan sampai dia (IAIN Kendari) di hutan 

begitu kan? Ternyata setelah diteliti wah rupanya ada di 

kota kendari dia, dan ini juga yang menarik. Posisinya 

strategis, aksesnya juga bagus dekat bandara, dekat pasar, 

dekat terminal lalu kemudian dikelilingi juga ada rumah-

rumah kos dan lain sebagainya dan itu yang menarik pak, 

masyarakat yang ada disekitar kampus itu sudah bangun 

rumah kos sehingga ketika mereka kesana tidak kesulitan 

untuk mendapatkan rumah kos dan itu yang biasa dipikir 

oleh mahasiswa (produk tempat itu). Kemudian aksesnya 

lalu kemudian fasilitasnya seperti yang disinggung tadi, 

kemudian layanan, nah kalau dulu kita agak sulit internet 

dan seiring waktu bertambah benwit dari 30 menjadi 50 

kemudian menjadi 80 kemudian menjadi 100 benwit. Ini 

kan keunggulan-keunggulan yang dimiliki atau strategi 

yang dimiliki dengan melihat tempatnya (place nya itu) 

atau posisi strategis IAIN Kendari ini begitu. Kemudian 

layanannya, layanan yang diberikan juga ya tentu juga 

karena sekarang ini dunianya dunia online maka banyak 

layanan yang kita berikan itu secara online, banyak 

aplikasi-aplikasi yang dibuat. Untuk aplikasi SIA saja itu 

domainnya luar biasa banyak sekali gitu, apa lagi dia punya 

sub domain itu lebih banyak lagi. Seingat saya domain SIA 

itu isinya 44 jadi ada 26 ditambah lagi SEPAKAD itu jadi 

27, jadi 44 sub domain ada di dalamnya. Itu artinya 

layanan, layanan yang diberikan. Ada bahasa kami kalau 

sosialisasi itu mahasiswa dimanapun dia berada di area 

IAIN Kendari itu dia bebas untuk berselancar internet 

begitu, kecuali yang tidak punya gawai/HP maka dia agak 

sulit untuk berselancar internet. Itu yang disampaikan di 

calon mahasiswa baru dan kemudian yang anda sebutkan 

tadi promosi, kalau bicara promosi ini anda bisa buat 2 

kategori, ada yang direct dan ada yang indirect, ada yang 

secara langsung dimana manusia terlibat di dalamnya 



 

secara fisik, secara manual dan yang indirect itu yang 

secara tidak langsung manusia terlibat di dalamnya gitu, 

hanya menggunakan sistem-sistem yang berbasis virtual itu 

atau tidak terlibat manusia disitu (indirect). Kalau direct itu 

ada manusia, kalau indirect itu dia menggunakan media. 

Kalau di direct tadi manusia itu dia ada dua polanya yang 

kita buat itu ( sosialisasi/promosi), ada visiting to school 

dan ada coming to campus jadi ada kita berkunjung ke 

sekolah dan ada siswa itu kita ajak ke sini (IAIN Kendari) 

untuk hadir. Nah mereka datang ke sini biasanya kita 

siapkan lomba (saya kira pak rektor masih ingat itu), kita 

buatkan lomba mereka disini. Jadi mereka datang ke sini 

sekaligus kita sosialisasi disitu. Yang kedua kepala 

sekolahnya juga kita undang ke sini. Yang ketiga tim IT 

juga kita undang ke sini untuk mengisi PDSS secara 

langsung di kampus, kita fasilitasi mereka, ya kalau bicara 

fasilitasi berarti semuanya tinggal duduk saja mereka, ya 

memang? Begitu modelnya ya. Itulah yang dilakukan, jadi 

mereka datang ke kampus atau coming to campus itu, kalau 

kita ke sana ya kita utus dosen kita untuk datang ke 

sekolah-sekolah, jadi kita utus ke 17 kabupaten kota. Nah, 

dosen yang kita utus ke sana juga itu dia harus punya 

kedekatan kultural supaya mudah masuknya. Kalau ada 

orang yang dekat secara kultural itu biasanya mudah untuk 

mendapatkan akses ke tempat itu, komunikasinya lancar 

bahkan juga sebentar sampai pulang pun itu biasanya ada 

hal-hal yang menarik yang diberikan begitu. Ya, kenalan 

juga ada disana, jadi gampang. Nah ini strategi-strategi 

yang kita terapkan itu kalau kita visit to school kita 

kunjungi sekolah. Dengan biaya yang cukup hemat tetapi 

ya Alhamdulillah hasilnya maksimal, itu terbukti dengan 

tingginya atau selalu meningkat pendaftar/peminat dan 

mereka yang sudah pasti kuliah di IAIN Kendari. Lalu 

berikutnya ya, kalau media yang indirect tadi itu, kita 

menggunakan media cetak, di awal-awal kita menggunakan 

media cetak koran/surat kabar. Kemudian advertising/iklan, 

iklan dalam bentuk baliho/spanduk, dan seterusnya kita 

gunakan media-media cetak. Kalau yang elektronik ya kita 

sudah mulai gunakan website. Mulai bergeser di website, 

kita olah kita punya website sampai kemudian ini banyak di 

kunjungi juga, tidak hanya di penerimaan calon mahasiswa 

baru tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya yang di posting di 

website itu, kemudian banyak juga yang datang 

berkunjung. Di elektronik kita juga menggunakan 

videotron /ada videotron nya.  Dan yang ketiga itu kita 

menggunakan media sosial, ini yang banyak seperti di FB, 



 

Instagram, Twitter, dan itu yang kita serang/lewat itu 

(sosialisasi), ya istilah kita itu “serangan dari darat, dari 

laut dan udara” karena ada yang pakai mobil ketemu 

dengan kepala sekolah dan siswa juga IT, ada juga yang 

lewat laut misalnya Buton Utara, Wakatobi dan sebagainya 

itu lewat laut. Sedangkan Udara? Ini yang kita maksud 

serangan lewat udara (media sosial) twitter, instagram, 

kemudian berita-berita, brosur-brosur  itu yang kita posting 

di FB kita masing-masing, jadi memang masif kita lakukan. 

Jadi menjawab keinginan dari generasi Z tadi itu bahwa 

mereka harus tersaji informasinya secara instan maka kita 

masuk lewat media sosial. Kemudian strategi yang kelima 

menurut saya itu harus dilihat personality/personal nya 

(person), ini juga yang kita gunakan, kita menggambarkan 

bagaimana profil mahasiswa IAIN itu seperti apa? Mereka 

termasuk mahasiswa yang berprestasi itu selalu kita 

sampaikan juga pada saat sosialisasi, siapa-siapa saja yang 

berprestasi? Prestasinya tingkat regional, nasional atau 

mungkin tingkat internasional bahkan ada yang kuliah di 

Amerika juga itu, dan itu yang istilahnya kita kapitalisasi 

untuk kita sampaikan ke mahasiswa supaya terbuka kepada 

siswa. Bahwa oh ternyata IAIN Kendari itu tidak hanya 

melulu belajar agama, tidak hanya di Kendari tapi juga bisa 

sampai ke Amerika Serikat, ke Thailand dan seterusnya, 

jadi prestasi yang ditonjolkan disitu. Bahkan waktu kita 

turun sosialisasi ada juga biasanya di dampingi oleh miss 

hijab, ini kan? Menarik sekali ini, karena yang juara miss 

hijab ini kita langganan (juara) IAIN Kendari itu, miss 

hijab kita. Kemudian dosen, dosen ini yang kita promosi 

kan yang kita blow up adalah kualifikasi pendidikannya 

dan prestasinya. Kalau dulu kita biasa menyebut ada pak 

Burhan itu bukunya diterbitkan di Jerman, ini kan untuk 

menunjukan kepada siswa SMA dan Aliyah bahwa rupanya 

IAIN juga sudah mendunia begitukan? Kemudian ada pak 

Halim, siapa yang tidak kenal beliau (pak Halim) misalnya 

di kalangan akademisi di Sulawesi Tenggara ini. Kemudian 

alumni. Alumni-alumni juga sudah banyak yang terjaring 

di berbagai macam profesi, ya kita menyebut ada bupati 

Konawe Utara itu alumni IAIN Kendari, lalu kemudian 

ketua DPR Morowali itu alumni IAIN, semua itu kita 

kapitalisasi untuk kemudian kita sampaikan kepada calon 

mahasiswa baru IAIN Kendari. Saya kira ini paling tidak 

itu strategi-strategi/formulasi strategi, nah bagaimana dia 

punya implementasi? Ah tugas anda tadi sudah ada disini, 

kemudian bagaimana bentuk-bentuk evaluasinya? Saya kira 

sudah mudah karena sudah ditemukan dia punya formulasi. 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  :Dr. H. Herman DM, M.Pd.I 

Jabatan  : Wakil Rektor (warek) III  IAIN Kendari 

Hari/Tgl : Selasa, 6 April 2021 

Waktu : 09:34 AM 

Tempat : Ruangan Warek III IAIN Kendari 

1. Apakah IAIN kendari 

memiliki standar 

tersendiri dalam hal  

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Pertama, ada skala nasional yang mana skala nasional 

itu adalah panitianya dari pusat. Ad juga namanya jalur 

mandiri, jalur UMPTKIN itu adalah jalur umum 

perguruan tinggi agama Islam. Ada juga jalur mandiri 

namanya. Ada tiga tahap disini yang kita lakukan dalam 

penjaringan mahasiswa baru. Pertama, jalur SPAN, itu 

panitianya dari pusat, jalur UMPTKIN, kemudian jalur 

mandiri 

2. Apakah bapak 

terlibat dalam 

kepanitiaan? 

saya bukan panitia, saya memang penanggung jawab 

penjaringan mahasiswa baru. Tp penjaringan mahasiswa 

baru kaitannya dengan apa dulu?. penjaringan 

mahasiswa baru  itu kewenangan dgn warek I SPAN, 

trus prestasi nasional terus jalur umum 

3. Bagaimana 

perencanaan 

penjaringan 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

Sebelum melakukan kegiatan penajaringan/perekrutan 

mahasiswa baru itu, terlebih dahulu kita  rapatkan 

dengan  ketua dan para anggota semua yang terlibat 

yang telah dipilih oleh warek I yang memang sudah ada 

SK-nya itu, dan kita rapat tentang bagaimana kita 

rencananya untuk menarik minat mahasiswa baru agar 

mau masuk kuliah di IAIN ini, dan itu kita membuat 

strateginya seperti apa nanti, siapa yang akan turun 

lapangan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada yang 

telah ditentukan, tentunya yang bisa kita jangkau.. Nah 

biasanya itu dilaksanakan sebelum diadakan penerimaan 

mahasiswa baru sekitar bulan januari atau desember.  

4. Strategi apa saja 

yang dilakukan 

untuk melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Mengapa 

menggunakan 

manajemen strategi 

tersebut? 

Strateginya itu kan, kita harus melihat persyaratan-

persyaratan, harus memenuhi persayaratan perguruan 

tinggi yang bersangkutan. Persyaratannya seperti apa? 

Ya harus memiliki ijazah, dia memilki KTP, memiliki 

nilai raport terakhir dan memiliki kartu kekeluargaan, 

itu persayaratannya. 

5. Jasa layanan/ 

program unggulan 

apa saja yang ada di 

IAIN Kendari untuk 

menarik minat calon 

Beasiswa bidik misi, beasiswa bank Indonesia (BI), 

beasiswa BRI Syariah, bank mandiri syariah. Jadi semua 

bentuk kerja sama kita dengan pihak-pihak terkait dalam 

hal ini pihak bank, hal itu dengan pemerintah daerah 

juga, pemerintah kabupaten kita punya kerja sama 



 

mahasiswa baru ? dengan mereka, artinya bahwa pemerintah daerah itu 

menawarkan (memberikan) beasiswa kapda mahasiswa 

yang berdomisili di daerahnya. Kalau bidik misi itu 

namanya program pemerintah pusat yang dulu bidik 

misi sekarang KIP (kartu Indnesia Pintar) yang dibantu 

adalah mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi, 

itu tujuannya KIP. Jadi bagi mereka yang mendaftar itu 

yang tamat SMA (sederajat) memadng mereka sudah 

memiliki KIP ketika dia di SMA/sederajat dan itu 

memang sudah didaftar dari sekolah masing-masing 

sehingga ketika mereka masuk di IAIN ini, sudah 

disertakan itu KIP dan memenuhi syarat-syarat lainnya 

6. bagaimana 

perencanaan 

manajemen strategis 

penjaringan 

mahasiswa baru ? 

 

Ya kita ikuti regulasi dan kita bikin juknis/petunjuk 

teknis. Ada memang petunjuk teknis, yang mana 

petunjuk teknis itu ya berdasarkan SK Rektor, jadi 

disamping ada petunjuk teknis dari pusat ya perguruan 

tinggi juga membuat petunjuk teknis yang 

ditandatangani oleh rektor sebagai pemimpin tertinggi 

diperguruan tinggi IAIN Kendari. 

7. Apa ciri khas yang 

ditonjolkan IAIN 

Kendari? Mengapa 

demikian? 

 

Ya program-program studi unggulan, umpanya kita 

disini sudah membuka program-program studi umum 

seperti tadris bahasa inggris, IPA fisika biologi, jadi 

disamping artinya mensosialisasikan eksistensi 

perguruan tinggi bahwa satu-satunya perguruan tinggi 

agama Islam yang ada di kota Kendari dalam hal ini 

kota propinsi yang boleh dikatakan, dianggap 

pembayaran UKT yang Paling terendah (diantara 

perguruan tinggi di Sultra). Kedua kita sampaikan 

kepada masyarakat bahwa kita sudah membuka program 

studi umum seperti yang sudah disebutkan tadi 

8. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pengambilan 

kebijakan terkait 

dengan  penjaringan 

mahasiswa baru? 

Ya, yang di SK-kan oleh rektor seperti ada ketua 

panitianya kan? Itu jelas warek I karena dia membidangi 

masalah akademik dan pengembangan, disitulah nanti 

dia akan susun struktur kepanitian siapa-siapa saja yang 

terlibat didalamnya. Artinya bahwa secara umum yang 

bekerja itu adalah panitia. Panitia penyelenggara yang di 

SK-kan oleh Rektor 

9. Bagaimana upaya 

IAIN Kendari dalam 

memaksimalkan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru?  

Ya kita harus berupaya memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada mereka (mahasiswa), sebagaimana yang 

dimaksudkan itu adalah kita harus menempatkan mereka 

sesuai dengan pilihan-pilihan program studi yang dipilih 

oleh yang bersangkutan. Jadi kita sudah menyiapkan 

sarana, dimana sarana tersebut adalah AC yang sudah 

ada lengkap di dalam kelas, kemudian LCD dan 

sebagainya menunjang proses belajar mengajar 

10. Bagaimana kesiapan Ya, kita menyiapkan segala fasilatas yang dibutuhkan, 



 

lembaga IAIN 

Kendari (Panitia 

yang bertugas) 

sebelum terjun ke 

lapangan ? 

 

apa-apa saja yang perlu dibawa untuk terjun ke 

lapangan, perti bahan-bahan sosialisasinya leptopnya, 

dan tentunya uang atau dana berapa jumlah yang 

dibutuhkan kemudian menentukan waktunya untuk 

terjun ke lapangan. 

11. Apa saja sumber 

daya fisik dan non 

fisik yang dimiliki 

oleh IAIN Kendari? 

 

Sumber daya fisik seperti yang terlihat sekrang yaitu 

sudah banyak gedung-gedung kuliah yang memadai dan 

lengkap, kemudian wifi, tenaga kependidikan dan dosen 

yang mempunyai kapabilitas, media sosial juga kita 

sudah punya dan lain sebagainya, saya kira kamu bisa 

rasakan dan lihat sendiri bagaimana keadaan kampus 

kita sekarang. 

12. Bagaimana proses 

rekrutmen 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

Secara umum proses rekrutmennya itu ya pertama kan 

kita adakan sosialisasi dulu setelah itu, pada saat 

penerimaan mahasiswa baru di IAIN, mereka mendaftar 

dulu online atau offline melalui tiga jalur pendaftaran 

tadi, nah kalau setelah lulus semua berkas dan lulus tes 

tulis, wawancara dan lain sebagainya maka akan 

dilakukan PBAK dan setelah itu mereka sudah sah 

menjadi mahasiswa. 

13. Apakah ada seleksi 

panitia penerimaan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

 

Seleksinya ditentukan oleh warek I, dan itu dilihat saja 

dari sesuai tugas dn kemampuan masing-masing orang 

itu seperti apa, kalau humas ya orang-orang yang kerja 

dibagian humas yang ditugaskan disitu, untuk tempat 

pendaftaran mahasiswa itu biasanya diberikan tugas 

kepada tim akademik di bawah karena memang mereka 

tugasnya disitu. 

14. Apakah manajemen 

strategi penjaringan 

mahasiswa 

membantu dalam 

meningkatkan 

jumlah mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Sudah pasti karena itu adalah bahagian dari metode. 

Orang tidak punya metode itu baik itu dalam 

pembelajaran maka tujuan tidak akan tercapai secara 

maksimal, oleh karena itu maka salah satu strategi yang 

kita gunakan adalah melakukan sosialisasi kepada 

calon-calon mahasiswa yang belum mengikuti ujian 

nasional atau ujian sekolah dalam hal ini kita melakukan 

sosialisasi dari berbagai seluruh kabupaten yang ada di 

propinsi ini 

15. Dari segi pesaing, 

apakah ada yang 

menjadi pesaing 

IAIN Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari 

segi manajemen 

strategi) 

menghadapi 

Pesaing kita tentu ada dan itu banyak sekali, saya kira 

semua kampus yang ada itu pesaing termasuk kampus 

Unsultra tetangga kita itu juga pesaing berat dan dekat, 

termasuk juga UMK, UHO, dan kampus lain-lainnya 

yang ada di kendari ini.kita tidak boleh menganggap 

remeh mereka semua itu karena semua adalah pesaing-

pesaing kita. 



 

persaingan itu?  

16. Bagaimana 

menganalisis 

daerah-daerah yang 

menjadi 

peluang/pangsa 

pasar calon 

mahasiswa IAIN 

Kendari terbanyak 

setiap tahunnya? 

biasanya kita melihat dimana pendaftar yang paling 

banyak datangnya calon mahasiswa baru. Tapi tetap 

juga daerah-daerah yang masih kurang pendaftarnya itu 

tetap kita jadikan target untuk mendapatkan mahasiswa 

yang mendaftar di IAIN ini. 

17. Bagaimana lembaga 

IAIN Kendari 

menjaga hubungan 

baik dengan 

konsumen 

mahasiswa dan 

masyarakat? 

Kita lakukan kerjasama disetiap daerah yang menjadi 

pangsa pasar mahasiswa dan membuat hal-hal yang baik 

dilingkungan IAIN Kendari agar masyarakat merasa 

percaya dan merasa aman jika anak-anak mereka kuliah 

di IAIN Kendari. 

18. Untuk 

meneyesusaikan diri 

dengan lingkungan 

dan tuntutan zaman, 

bagaimana upaya 

IAIN Kendari untuk 

mengembangkan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru ke 

depannya? 

Kita selalu meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas 

SDM dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di 

kampus IAIN Kendari. Selalu kita melihat 

perkembangan zaman juga biar tidak ketinggalan, 

dengan melakukan inovasi-inovasi dalam manajemen 

kampus, menyesuaikan manajemen seperti apa yang 

cocok dilaksanakan untuk keadaan atau situasi tertentu 

yang pas dan bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan 

tujuan kampus.  

19. Siapa saja yang 

bertugas/ diberikan 

kewenangan dalam 

melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Yang bertugas itu tentu pertama rektor sebagai 

penanggung jawab, warek I ketua panitianya, pak 

batmang warek II sebagai bendahara dan saya sebagai 

Anggota panitianya dengan yang lainnya seperti tim 

humas, kepala biro dan tim akademik juga. 

20. Berapa jumlah yang 

ditargetkan untuk 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari 

disetiap tahunnya? 

Kita targetkan sesuai dengan kemampuan tampung 

ruang belajar dan targetnya kita itu ya bila perlu sampai 

tercapai target dan melebihi dari yang ditentukan. 



 

21. Bagaimana evaluasi 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Kita lakukan evaluasi setelah seluruh pendaftaran dan 

penerimaan itu selesai dilaksanakan agar kita bisa tau 

berapa jumlah pendaftar, apakah mencapai target atau 

kurang dari taerget kita, kalau kurang berarti kita cari 

tahu apa kekurangan strategi yang kita gunakan 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Pak Amin Nasir, S.Ag, M.Pd 

Jabatan  : Kabag akademik IAIN Kendari 

Hari/Tgl : Rabu, 7 April 2021 

Waktu : 10: 15 AM 

Tempat : Kantor Akademik IAIN Kendari 

1. Apakah IAIN 

kendari memiliki 

standar tersendiri 

dalam hal  

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Tentulah ada standarnya dalam merekrut mahasiswa baru. 

Pada umumnya kita di IAIN kendari ada tiga tahap yang kita 

gunakan dalam menerima mahasiswa baru, yang pertama 

jalur SPAN. Itu adalah jalur prestasi mahasiswa manakala 

dia berada di smester / SMA. itu yang biasa dilihat mulai 

dari 5 semester yang dilihat dalam semester itu dalam 

seleksi. Jalur SPAN itu kita melihat dari prestasi mahasiswa 

itu sendiri. Untuk melihat prestasi itu ya dari raport yang dia 

peroleh semasa di SMA atau aliyah. Kemudian jalur 

UMPTKIN untuk perguruan tinggi keagamaan, itu khusus 

seperti kampus kita ini dan jalur mandiri lokal 

2. Strategi apa saja 

yang dilakukan 

untuk melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Mengapa 

menggunakan 

manajemen strategi 

tersebut? 

Strategi yang kita lakukan itu untuk selama ini, melakukan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah, selain itu juga kita sebar 

melalui brosur-brosur, kita kirimkan brosur, pada intinya 

kita adalah pemberitahuan ke sekolah-sekolah bahwa IAIN 

Kendari akan menerima mahasiswa yang lulus SPAN. Malah 

pernah kita lakukan kita undang pihak IT (Informasi 

Teknologi) nya untuk datang di IAIN Kendari kita bekali 

mereka dengan informasi-informasi terkait dengan 

penerimaan mahasiswa baru. Selain itu juga ada sebelumnya 

itu biasa kita sosialisasi jadi kita kirim tim ke sekolah-

sekolah SMA, Aliyah yang ada di Sulawesi tenggara ini, itu 

yang biasa berangkat itu dari dosen,tenaga kependidikan, 

bahkan dengan mahasiswa senior yang dianggap kapabel 

dalam melakukan sosialisasi 

3. Jasa layanan/ 

program unggulan 

apa saja yang ada di 

IAIN Kendari untuk 

menarik minat calon 

mahasiswa baru ? 

Yang selama ini karena saya juga kadang ikut sosialisasi, ya 

itu yang kita jual itu ke mahasiswa ya beasiswa, kita 

sampaikan bahwa di IAIN ini ada beberapa item mahasiswa, 

ada beasiswa bidik misi, KIP, ada beasiswa prestasi, ada 

beasiswa bank Indonesia, ada beasiswa dari pemerintah 

daerah seperti yang lagi berjalan sekarang itu Bombana dan 

Kolaka Timur itu ada beasiswa dari pemerintah daerahnya. 

Jadi itu yang kita jual, selain itu juga lalu kita jual bahwa 

punya lembaga ini didukung oleh tenaga pengajar yang 

mumpuni karena hampir semua, kita tidak ada lagi tenaga 

pengajar kita yang S1, sekarang kebanyakan S2 dan S3 

bahkan sudah ada professor, dan itu yang selalu kita jual. 

Selain itu juga ya kampus kita, kampus kita dengan gedung 

yang kalau untuk Sulawesi Tenggara ya masih bisalah kita 



 

bersaing dari segi fasilitas pembelajaran, kita di dalam sudah 

dilengkapi dengan AC, ada LCD, kursinya empuk, ya itu 

salah satu kelebihan-kelebihan yang kita jual ke masyarakat 

mahasiswa. 

4. Sosialisasi yang 

dilakukan IAIN 

Kendari sudah 

sampai dimana saja 

Pak? 

Sudah hampir semua kabupaten, dari 17 kabupaten kota di 

Sulawesi Tenggara, biasa pada saat kemarin itu hanya tahun 

ini tidak sempat turun (sosialisasi) tapi tahun-tahun 

sebelumnya sampai ke Kolaka utara, Wakatobi dan itu 

hampir sampai semua dari sekolah-sekolah, kalaupun ada 

yang tidak sampai ya mungkin sekolah itu tidak terlalu 

dikenal yang mungkin berada di pelosok-pelosok yang susah 

dijangkau oleh transportasi, selain bisa dijangkau oleh 

transportasi  selama ini kita adakan sosialisasi 

5. bagaimana 

perencanaan 

manajemen strategis 

penjaringan 

mahasiswa baru ? 

 

Ee, Selama ini selain tadi itu sosialisasi, juga selalu kita 

bikin lewat brosur, apakah juga kita selalu gunakan media 

sosial, kadang kita kalau ada pengumuman seperti ini 

kadang kita selalu mengshare/membagi jadi hampir semua 

ini. sementara kita buat pengumuman penerimaan 

mahasiswa baru kita share ke grup-grup WA dan kadang 

juga apakah dosen tenaga kependidikan apakah dia dosen dia 

mengshare ke media sosial facebooknya sehingga 

tersampaikan. Kalau dulu kita gunakan media kayak Koran 

tapi saya lihat sekarang Koran sudah tidak terlalu efektif, 

yang lebih efektif itu lewat media sosial yang facebook, 

WA, Instagram, kita sudah gunakan sekarang itu.  

6. Apa ciri khas yang 

ditonjolkan IAIN 

Kendari? Mengapa 

demikian? 

 

Yang ditonjolkan itu, yang jelas kita yang kita tonjolkan 

program studi yang kita tawarkan, program studi. Dan 

sekarang ini menurut pengamatan saya dari dulu yang 

diminati itu tarbiyah. Tarbiyah itu ada program studi 

penddikan agama Islam, ada PIAUD, PGMI itu banyak 

diminati selain itu sekarang yang mulai muncul pendidikan 

bahasa Inggris, MIPA, Biologi terutama saya lihat 

pendidikan bahasa Inggris agak lumayanlah artinya 

disamping dipimpin oleh dosen yang kapabel dibidangnya, 

dia juga alumni terbaik Unhalu pada saat itu, jadi ketua 

program studi dan saya lihat memang digemari dn banyak 

peminat dan kualitasnya juga karena rata-rata tenaga 

pengajar yang ada di dalam itu ya yang boleh dikatakan 

kualitasnya bisalah diandalkan 

7. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pengambilan 

kebijakan terkait 

dengan  penjaringan 

mahasiswa baru? 

Jelas pimpinan, mulai dari rektor, kebijakannya wakil rektor, 

terutama terkait dengan anu ini dari wakil rektor I, bidang 

akademik kemahasiswaan, dan semua, semua yang terlibat 

mulai dari dekan, wakil dekan, kaprodi, itu sangat berperan 

dalam ini. 

8. Siapa saja yang Tentu rektor sebagai penanggung jawab, warek I, warek II, 



 

bertanggung jawab 

dalam manajemen 

strategi penjaringan 

mahasiswa baru? 

warek III, kami tim akademik, kepala biro juga humas dan 

TIPD itu semua. 

9. Bagaimana upaya 

IAIN Kendari dalam 

memaksimalkan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru?  

Setiap tahun kita selalu mengadakan, sebelum kita sosialisasi 

kita adakan rapat-rapat kita membicarakan strategi apa yang 

harus kita jalankan pada saat sosialisasi jadi memang kalau 

saya melihatnya dari pihak rektorat juga senantiasa luar 

biasa berupaya bagaimana caranya kita meningkatkan dari 

kualitas dan kuantitas mahasiswa baru kita,jadi kita berharap 

karena dengan banyaknya mahasiswa yang masuk 

InsyaAllah lembaga IAIN Kendari semakin diperhitungkan 

khususnya di Sulawesi Tenggara 

10. Bagaimana 

pengaruh 

manajemen strategi 

Penjaringan 

Mahasiswa Baru 

terhadap IAIN 

Kendari? 

Jelas sangat berpengaruh, manajemen itu tadi. Karena 

dengan kita terapkan manajemen yang bagus dalam hal ini, 

InsyaAllah akan bedampak pada jumlah/kuantitas dan 

kualitas mahasiswa yang masuk di IAIN Kendari 

11. Bagaiamana 

Prosedur Penerapan 

Manajemen Strategi 

Penjaringan 

Mahasiswa Baru 

sekarang? 

 

Strateginya itu sama dengan yang dulu dan sekarang Cuma 

yang membedakan yang dulu dan sekarang, sekarang ini kita 

lebih, banyak tadi menggunakan media sosial strateginya itu, 

dan banyak orang yang mau masuk di IAIN tapi karena tidak 

mengetahui informasinya itu yang ini berpengaruh, jadi 

kalau dulu lewat Koran sekarang kita lewat media sosial 

harapan kita ya semakin kedepan semakin informasi 

penerimaan mahasiswa baru itu diketahui oleh orang banyak 

12. Bagaimana 

kesiapan lembaga 

IAIN Kendari 

(Panitia yang 

bertugas) sebelum 

terjun ke lapangan ? 

 

Sekarangkan pendaftarannya online, ya jelas sudah disipkan 

ininya, dan inikan kalau yang berjalan seperti sekarang 

UMPTKIN, kemarin SPAN dan itu sudah ada aplikasi jadi 

mereka sudah disiapkan oleh pemerintah dan terintegrasi 

oleh semua perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, dan 

bisa saja orang missal mau kuliahnya di Syarif Hidayatullah, 

dia mendaftar di IAIN Kendari tapi dia mengambil pilihan 

pertamanya Syarif Hidayatullah dan pilihan keduanya IAIN 

Kendari atau dimana saja, itu banyak yang terjadi begitu. 

Malah baru-baru ini kasus, dia sebenarnya ingin kuliah di 

IAIN Kendari tapi karena dia lihat di di dalam aplikasi 

pendaftaran itu yang pertama UIN Syarif Hidayatullah, dia 

memilih pilihan pertamanya itu UIN Syarif atau UIN Jogja 

padahal sebenarnya dia ingin kuliahnya di IAIN, nah itu 

salah kaprah. Pada akhirnya nanti karena dalam meluluskan 

itu selalu dilihat di pilihan pertamanya, akhirnya kemarin 

kita berusaha lagi bagaimana dia bisa masuk padahal dia 

inginnya kuliah di IAIN Kendari, itulah mungkin karena 



 

melihat di aplikasi melihat pilihan-pilihan dia salah mengisi 

akhirnya dan biasanya orang diluluskan di pilihan 

pertamanya. Kita kemarin di SPAN itu Alhamdulillah kita 

kurang lebih 500 yang memilih pilihan pertamanya di IAIN 

Kendari, pendaftar hampir lebih seribu/seribu lebih tapi 

banyak yang memilih keluar pilihan pertamanya, sehingga 

yang kita hitung adalah yang pilihan pertamanya di IAIN. 

Untuk panitia yang turun lapangan, biasanya kita rapat 

sebelum turun ke lapangan, sebelum kita turun itu kita 

menyiapkan brosur, biasa juga kita siapkan surat tugas dari 

lembaga dan itu yang harus kita siapkan, ya habis itu ya 

kesiapan mental bagaimana menghadapi sekolah-sekolah 

karena yang kita temuikan biasa mulai kepala sekolahnya, 

guru-gurunya, siswa-siswanya itu yang harus kita persiapkan 

13. Apa saja 

sumber daya fisik 

dan non fisik yang 

dimiliki oleh IAIN 

Kendari? 

 

Ya kalau fisikkan anda sudah lihat ini, punya gedung-

gedung (bagus) yang kalau menurut saya sih IAIN ini ruang 

kuliahnya sudah lumayan, area kuliahnya sudah terhubung 

dengan akses internet, ruang kuliahnya sudah ber-AC, 

kebersihan ruang kuliah yang sudah lumayan, jadi itu yang 

terkait dengan fisik.kalau yang non-fisik yaitulah tadi 

persiapan/kesiapan dosen untuk menyambut mahasiswa 

baru, dalam hal ini mulai dari kita dan tenaga kependidikan 

sampai dosen itu kita kadang berupaya memberikan yang 

terbaik untuk mahasiswa sehingga karena kita ingin ada 

kesan, begitu mahasiswa masuk di IAIN Kendari ada kesan 

yang dia alami sehingga dia betah melanjutkan studinya 

mulai masuk sampai selesai di IAIN Kendari. 

14. Apa 

ancaman/pesaing 

bagi IAIN Kendari 

dalam melakukan 

Penjaringan 

mahasiswa Baru? 

Ancaman  tetap ada, seperti kita ini disini ada, Sulawesi 

tenggara saja ini khusus di kota Kendari inikan ada beberapa 

perguruan tinggi negeri, selain perguruan tinggi negeri juga 

ada perguruan tinggi swasta dan itu semua adalah rival 

kita/pesaing kita, tapi kami tidak pernah takut dengan itu 

karena kita senantiasa juga melakukan langkah-langkah 

peningkatan dari segi pelayanan, dari segi kualitas 

perkuliahan, sarana dan prasarana, itu yang selalu kita 

tingkatkan dari tahun ke tahun. 

15. Apakah ada 

seleksi panitia 

penerimaan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

 

Kalau untuk seleksi panitia biasanya tidak ada seleksi untuk 

menjadi panitia, tapi kalau seleksi mahasiswa baru itu ada. 

Jadi untuk selesksi panitia ndak ada seleksinya hanya dilihat 

hirarkinya saja yang terlibat kira-kira siap seperti kami di 

akademik ini pasti masuk semua panitia karena memang 

bidang kami, tugas dan fungsi kami disini dalam hal ini 

melayani mahasiswa tugas dan fungsi kami di akademik dan 

itu yang kita lihat dalam proses penerimaan mahasiswa baru 

siapa-siapa saja yang terlibat, seperti bagian (Umum) itu 

terkait sarana dan prasaran yang akan digunakan tes nanti, 



 

makanya kita harus libatkan termasuk juga dari tekhnologi 

informasi karena biasanya kita menggunakan tes online jadi 

mereka juga harus dilibatkan dan itu struknya itu dari rektor, 

warek I, warek III yang terkait dengan kemahasiswaan dan 

kami-kami disini di akademik jadi tidak ada seleksi panitia 

tapi dilihat saja keterkaitannya atau ada hubungan kerja 

16. Apakah 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa 

membantu dalam 

meningkatkan 

jumlah mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Ya pastilah itu, dan ada peningkatan dengan menggunakan 

manajemen strategi yang terlaksana dengan baik, sebab 

semua yang dilakukan itu dilaksanakan dengan segala 

persiapan dan perencanaan yang matang untuk tujuan IAIN 

Kendari dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru. 

17. Dari segi 

pesaing, apakah ada 

yang menjadi 

pesaing IAIN 

Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari 

segi manajemen 

strategi) 

menghadapi 

persaingan itu?  

Kalau pesaing itu seperti saya katakan tadi ya hampir semua 

perguruan tinggi yang ada dikota kendari itu adalah pesaing 

kita terutama UHO, Universitas Sulawesi Tenggara, 

Muhammadiyah karena memang semua seperti yang terjadi 

kita disini PAI, di UHO juga program studi PAI sudah ada 

disana, di Muhammadiyah juga ada, apa lagi yang terkait 

dengan program studi bahasa Inggris, biologi, IPA, itu sudah 

ada di UHO, di Muhammadiyah dan semuanya jadi itu 

semua pesaing-pesaing kita. Yah tinggal bagaimana kita 

dalam hal sosialisasi menjual program studi yang ada di 

IAIN Kendari. Strategi kita seperti tadi kita menjual program 

studi, kita kemukakan ke unggulan-keunggulan dari program 

studi itu 

18. Bagaimana 

menganalisis 

daerah-daerah yang 

menjadi 

peluang/pangsa 

pasar calon 

mahasiswa IAIN 

Kendari terbanyak 

setiap tahunnya? 

Itu kita melihat kondisi yang ada, kita juga sudah punya data 

bahwa yang kuliah di IAIN itu yang paling banyak dari 

Konawe Selatan, dari kota madya sendiri, Konawe Utara, 

Wawonii/Konawe Kepulauan, dan hampir rata sebenarnya 

tapi yang paling banyak itu di konawe selatan dan konawe 

artinya di kota Kendari yang dekat-dekat disini, orang yang 

biasa kuliah dimana yang dekatnya 

19. Bagaimana cara 

IAIN Kendari 

mencari dan 

menentukan calon 

mahasiswa baru? 

Dengan melihat jumlah terbanyak pendaftar sebelumnya, 

tapi sebenarnya juga semua wilayah yang bisa kita jangkau 

dengan transportasi bisa kita jadikan salah satu tempat 

sosialisasi untuk mendapatkan calon mahasiswa baru 

khususnya kota kendari dan  di daerah Sulawesi tenggara. 

20. Seberapa efektif 

manajemen strategi 

yang digunakan saat 

ini dalam 

penjaringan 

Strategi lewat sosialisasi sangat efektif menurut saya. Selain 

itu lewat media sosial juga sangat efektif karena itu juga 

dilakukan oleh pesaing-pesaing IAIN Kendari. Saya teringat 

pernah saya sosialisasi ke kolaka, pas saya masuk di SMA 1 

hampir bersamaan juga tim sosialisasi dari UHO kita ketemu 



 

mahasiswa baru? disitu jadi, tinggal bagaimana kemampuan kita dalam 

menawarkan program studi, terutama program studi yang 

kita jual keunggulan-keunggulan program studi itu sendiri 

seperti yang saya katakana tadi. Malah banyak orang yang 

bilang bahwa kualitas seperti PAI lebih unggul dari pada 

perguran-perguruan tinggi lain, seperti bahasa inggris ada 

penilaian sebagaian orang juga bahwa lebih bagus di IAIN 

Kendari dari pada di program studi bahasa inggris kampus 

lain.  

21. Kapan 

manajemen strategi 

itu dilaksanakan? 

Dan berapa lama 

waktu yang 

dibutuhkan dalam 

pelaksanaannya? 

Sebenarnya dalam proses pelaksanaan manajemen strategi 

itu ya menggunakan kurung waktu misalnya pada saat kita 

terapkan manajemen strategi itu akan dilaksanakan terus-

menerus jika itu dianggap efektif, kalau dianggap tidak 

efektif yah kita akan hentikan dan mungkin mencari 

formulasi lain tapi selain itu masih  efektif kita gunakan 

maka tetap akan digunakan 

  

22. Bagaimana 

lembaga IAIN 

Kendari menjaga 

hubungan baik 

dengan konsumen  

mahasiswa dan 

masyarakat? 

Kita selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat lewat 

dibentuknya perjanjian kerja sama, misalnya pada hari jumat 

dosen-dosen kita apakah dia itu dosen tenaga kependidikan 

selalu khutbah jumat di masjid-masjid masyarakat 

(diundang) dan itulah salah satunya menjalin/menjaga 

silaturahmi. Selain itu juga kalau ada permintaan-permintaan 

masyarakat, jadi penasehat perkawinan ada dosen-dosen kita 

yang dipanggil/diundang dan itu juga salah satu cara 

menjalin silaturahmi dengan masyarakat, masih banyak yang 

kita lakukan juga seperti perayaan hari ulang tahun IAIN 

kendari (dies natalis) yang melibatkan masyarakat secara 

langsung, wisuda juga kita undang orang tua mahasiswa juga 

dalam bentuk silaturahmi, kita adakan jalan santai, artinya 

yang menjaga silaturahmi bukan hanya kita saja tetapi juga 

mahasiswa yang berada dilingkungan masyarakat kadang-

kadang jadi pengurus masjid juga, saya kira itu salah satu 

bentuk menjaga silaturahmi dan Alhamdulillah ada 

mahasiswa selain dosen, tenaga kependidikan, alhamdulilah 

masih jarang juga kita dengarkan pernyataan miring dari 

masyarakat, selalu positif. Itu dengan sendirinya karena apa? 

Namanya juga alumni pasti ada rasa bahwa dia lebih hebat 

dari pada yang lain terutama yag berkaitan dengan masjid 

dan dakwah-dakwah. 

Terkait dengan perjanjian kerja sama dengan dari luar 

propinsi sudah ada, malah yang datang kerjasama kemarin 

dari  IAIN Palopo, IAIN Pare-Pare, kemarin yang fakultas 

syariah kita tunjukan kerja sama UIN, UNEP, Makassar, 

IKIP, jadi memang itu salah satu juga tugas dan fungsi 

lembaga pendidikan untuk melakukan kerja sama dengan 



 

yang lain. kalau disini kita kerja sama dengan Polda, kita 

kerja sama dengan BNPT, kerjasama dengan Bank 

Indonesia, karena itu kerjasama itu kadang menguntungkan 

kedua belah pihak. Seperti kita kerja sama dengan bank 

Indonesia, mereke memberi mahasiswa kita 50 orang 

pertahun beasiswa, kita kerjasama dengan beasiswa 

pemerintah daerah Bombana, memberikan beasiswa kepada 

masing-masing mahasiswa yang berasal dari Bombana, 

Kolaka Timur, Konkep, jadi itu. 

23. Bagaimana cara 

mempertahankan 

keunggulan dan 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap IAIN 

Kendari? 

Cara mempertahankannya yaitu dengan terus berbenah dan 

memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan 

kualitas dari semua segi, baik pelayanan maupun sarana dan 

prasarana, kerja sama dengan masyarakat dan lain-lain yang 

bisa menunjang itu. 

24. Untuk 

meneyesusaikan diri 

dengan lingkungan 

dan tuntutan zaman, 

bagaimana upaya 

IAIN Kendari untuk 

mengembangkan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru ke 

depannya? 

Itu kita terus melihat dan mengikuti perkembangan 

pendidikan yang ada, kalau sekarang trend sosialisasi 

melalui media sosial karena pandemi covid 19 ini maka 

bagaimanapun kita harus bisa juga melakukan itu untuk bisa 

bersaing dengan mereka di kampus lain, dengan mengambil 

sisi baik yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan kampus 

kita. 

25. Apa saja 

tantangan/hambatan 

dalam pelaksanaan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Dan bagaimana 

mengatasi itu? 

Setiap pekerjaan itu ada hambatan/tantangannya. Tapi 

alhamdulilah seberat apapun itu selalu kita bisa lewati 

dengan baik. seperti yang anda katakana tadi seperti 

persaingan di sosialisasi antar kampus di SMA 1 di kolaka 

yang bersamaan dengan tim sosialisasi UHO dan itu juga 

salah satu tantangan. Artinya walaupun begitu kita tetap 

berusaha sebaik mungkin dengan tetap kita laksanakan 

sosialisasi sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah 

kita buat sebelumnya, mengemkakan keunggulan-

keunggulan dari program studi kita 

26. Siapa saja yang 

bertugas/ diberikan 

kewenangan dalam 

melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Yang bertugas itu ya yang mempunyai SK dari rektor dan 

diberikan tugas sesuai dengan kemapuan dan bidangnya 

pasti. Namun sebenarnya juga itu adalah tanggung jawab 

kita semua untuk bagaimana melaksanakan itu karena kita 

tergabung dalam organisasi/lembaga IAIN Kendari. 

27. Sarana dan Sarana dan prasarana yang kita gunakan yaitu banyak ya, 



 

prasarana apa saja 

yang digunakan 

dalam mendukung 

penjaringan 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

seperti media sosial, komputer-komputer, LCD, gedung-

gedung ruang kuliah untuk pendaftar baru yang 

melaksanakan ujian masuk nanti di kampus, dan tentu ada 

dana juga yang digunakan. 

28. Dalam melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru, 

terobosan apa saja 

yang dilakukan 

sampai saat ini? 

Kita selalu melakukan terobosan-terobosan selain yang 

sudah berjalan. Kita berusaha mencari trik-trik bagaimana 

supaya kita selalu eksis,dan bagaimana bisa mendapatkan 

jumlah mahasiswa yang lebih banyak, karena kita target itu 

kita menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya tetapi 

tetap mengacu ke jumlah ruang kuliah kita/kemampuan 

menampung jadi kita juga tidak hanya menerima sebanyak-

banyaknya mahasiswa tapi tidak memperhitungkan ruang 

kuliah yang ada karena itu ada batasan-batasan, aturan-

aturan yang dikeluarkan oleh kementrian agama. Ya kita 

membuka saja program studi jarak jauh saja itu sudah tidak 

dibenarkan. Jadi tetap saja ada trik-trik kita untuk 

meningkatkan dari tahun ke tahun dimana apakah desain 

brosur kita yang bisa dilihat menarik oleh 

mahasiswa/masyarakat. Selain itu juga kadang kita 

promosikan prestasi-prestasi dari mahasiswa IAIN itu sendiri 

seperti ada mahasiswa yang juara lomba tingkat daerah 

maupun nasional seperti juara putri hijab persahabatan kita 

juara satu yang dari fakultas dakwah dan itu skala nasional. 

29. Berapa jumlah yang 

ditargetkan untuk 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari 

disetiap tahunnya? 

Target kita sebenarnya kemarin 2000-an lebih, kalau untuk 

SPAN kemarin 720 tapi setelah pendaftaran ulang kurang 

lebih 500 orang. Di UM ini lebih 1000 target kita. Ujian 

masuk UM ini program andalan kita sebenarnya setelah itu 

kita buka lagi pendaftaran lokal mandiri dan selama ini kita 

banyak merekrut di jalur kedua/ jalur UM (Ujian Masuk). 

Untuk target keseluruhan kita hanya terima 1400 di tahun 

kemarin 2020 atau kurang lebih 1600 orang sudah dengan 

pasca sarjana. Ini mungkin juga target kita berharap diatas 

2000 

30. Bagaimana tolok 

ukur keberhasilan 

manajemen strategi 

dalam melakukan 

penjaringan 

mahasswa baru yang 

telah dilaksanakan 

sebelumnya? 

 

Tolok ukurnya, manakala jumlah kualitas ini mahasiswa 

banyak mendaftar dan banyak yang lulus, nah itu saya kira 

salah satu tolok ukurnya. Bukan hanya sekedar mendaftar 

tapi bagaimana setelah dia dinyatakan lulus dia mendaftar 

ulang dan dia teregistrasi sebagai mahasiswa IAIN Kendari, 

itu saya kira salah satu tolok ukurnya 

Hal itu biasanya kita melihat seberapa efektif dengan melihat 

dari banyaknya jumlah pendaftar mahasiswa baru disetiap 

tahunnya apakah meningkat atau menurun atau bertahan 

terutama dilihat dari perbandingan dengan tahun 

sebelumnya. Kalau lebih banyak pendaftar maka kita bisa 



 

katakana manajemen strategi yang kita laksanakan cukup 

berhasil, maka dari situ kita bisa mengukurnya, itu menurut 

saya. 

31. Apakah IAIN 

Kendari sudah 

mampu menarik 

minat masyarakat? 

Saya kira sudah bisa dan mampu menarik minat masyarakat, 

hal itu bisa dilihat dengan seiring bertambah banyaknya 

pendaftar di IAIN kendari, sehingga hal itu bisa berdampak 

posiritf juga untuk kita dan masyarakat itu sudah bisa 

menerima dan mengakui keberadaan IAIN Kendari sebab 

tadi itu, sudah banyak siswa yang datang mendaftar dari 

tahun ke tahun. 

32. Bagaimana evaluasi 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Evaluasinya dalam penerimaan mahasiswa baru itu 

sebenarnya sudah bagus hanya ada perlu kita lakukan 

peningkatan-peningkatan dari sisi seperti yang saya katakana 

tadi kabanyakan orang juga memilih di pilahan satu yang 

diluar padahal sebenarnya yang dia inginkan kuliah di IAIN 

Kendari. Jadi memberikan pemahaman kepada peserta 

MABA untuk betul-betul jeli melihat program studi, jangan 

sampai dia sudah pilih karena dia liahat trendnya kuliah 

diluar bagus padahal kemampuan ekonomi orangtua kurang 

mampu, selain itu evaluasi yang bisa dilakukan adalah 

melihat kekurangan dan permasalahan-permasalahan apa 

saja yang menjadi hambatan ditahun-tahun sebalumnya 

dalam pelaksanaan penjaringan mahasiswa baru yang akan 

nanti di perbaiki dan di optimalkan agar lebih bagus lagi 

kedepannya, misalnya bagaimana cara menambah dan 

mempertahankan lagi jumlah pendaftar dari berbagai daerah 

agar selalu kalau bisa meningkat terus sampai kepada target 

yang telah ditentukan seblumnya baik dengan cara promosi 

yang unik di media sosial atau trik-trik sosialisasi yang 

digunakan sehingga kita bisa terus berbenah dan 

berkembang lagi, seperti itu saya kira. 

33. Bagaimana 

seandainya penaftar 

di tahun ini lebih 

sedikit/kurang di 

bandingkan tahun 

sebelumnya? 

Kalau itu kita evaluasi lagi apa yang menyebabkan 

berkurangnya itu pendaftar mahasiswa, dengan mungkin kita 

lebih gencar lagi sosialisasinya, kita adakan yang tadi 

sosialisasinya kita adakan sekali sekali saja setiap tahunnya 

kita tingkatkan menjadi dua kali sosialisasi selain itu juga 

terkait perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga 

lainnya atau organisasi kemasyarakatan dari pemerintah 

daerah dan saya kira itu semua dalam rangka meningkatkan 

kuantitas jumlah mahasiswa yang akan mendaftar di IAIN 

Kendari atau bahakan kita merubah/memperbaiki lagi desain 

promosinya bagaimana yang lebih bagus 

34.  Apa saja kekuatan 

dan kelemahan IAIN 

Kendari? 

(Hari/Tgl : Rabu, 4 

Kekuatan kita yaitu termasuk gedung perkualiahan, sarana 

dan prasarana yang memadai dan bagus karena di dalamnya 

itu sudah ditunjang dengan AC, dan LCD. Sedangkan 

kelemahan kita yaitu tenaga administratsi yang masih minim 
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dan itu masih kurang. Itu salah satu kelemahan . masih 

kurang tenaga kependidikan yang menunjang proses 

perkuliahan tersebut, karena sangat minim menurut saya itu 

kelemahan. Kekuatan kita juga yaitu sudah hampir rata-rata 

S3 dan kuliah yang representatif.   

35. Bagaimana 

mengatasi kekuatan 

dan kelemahan-

kelemahan yang ada 

di IAIN Kendari? 

Hari/Tgl : Rabu, 4 

Agustus  2021 
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Kalau kekuatan tadi tidak perlu diatasi tp perlu ditingkatkan. 

Yang perlu di atasi yaitu kelemahan yaitu dengan 

mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dan itu harus 

mengusul jata dari pusat pemberitahuan kita membutuhkan 

sepertinya pemberitahuan kita hanya 2 orang tenaga 

administrasi.  Kedua yaitu mengangkat pegawai honorer 

yang kualifikasinya bisa sama dengan setara dengan 

pengangkatan PNS. Dan itu dilaksanakan sesuai kebutuhan 

dan tahun lalu kita mengangkat pegawai dan tes tetapi untuk 

tahun ini tidk kita laksanakan dan rekrutmentnya itu di 

rektorat. 

36. Bagaiaman sistem 

kepanitiaan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

apakah  selalu 

berubah-ubah? 

(Hari/Tgl : Rabu, 4 

Agustus  2021 

Jam      : 09: 17 AM) 

Ya kalau kita kepanitiaan selalu berubah kalau misalnya kita 

di akademik sini biasa masuk. Jadi kalau tiba-tiba kita punya 

kariawan pindah ditempat lain, seperti di syariah itu, yah 

boleh jadi dia masuk panitia, boleh jadi tidak. Jadi tidak pasti 

namanya juga tugas kepanitiaan tidak selamanya dan itu 

tergantung dari kebutuhan. 

Dan panitia itu di SK, dan kalau  terkait dengan warek III dia 

selalu menjadi penguji atau pemateri, misalnya kalau ada 

kegiatan wawancara PBAK dan kegiatan lainnya yang 

terkait dengan kemahasiswaan. Dan warek III itu kalau ada 

kegiatan terkait dengan kemahasiswaan dia selalu terlibat 

dan masuk karena dia sebagai pembina kemahasiswaan dan 

malah kegiatan-kegiatan dikemahasiswaan harus dia tahu. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Tommy Irawan Patra S.Kom 

Jabatan  : Kasubbag akademik IAIN Kendari 

Hari/Tgl : Rabu, 24 Februari 2021 

Waktu : 09:33 AM 

Tempat : Kantor Akademik IAIN Kendari 

Penanya Informan  
1. Apakah IAIN kendari 

memiliki standar 

tersendiri dalam hal  

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Standar atau syarat-syarat dalam penjaringan 

mahasiswa baru yaitu contohnya adalah yang 

pendaftaran jalur nasional itu SPAN. Syaratnya itu 

harus berprestasi. 2 syaratnya harus 

dierkomendasikan oleh sekolah. 3 lulusan kelas 12.  

UM standarnya harus mengikuti pendaftaran secara 

nasional. Syaratnya harus lulusan satu tahun 

terakhir jadi kalau 2021 maka yang boleh ikut ujian 

tahun itu hanya lulusan 2020 dan 2021. 

Untuk yang jalur lokal menerima semua angkatan 

(tahun lulus) tapi kalau yang dua tadi itu Nasional 

jadi sudah ada  SOPnya ada standarnya, itu semua 

diatur 

2. Strategi apa saja yang 

dilakukan untuk 

melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Mengapa 

menggunakan 

manajemen strategi 

tersebut? 

Kalau ini kebijakn ya? Kalau saya berbicara teknis 

ttg hal itu, jadi setahu saya secara teknis kami yang 

dibawah ini (bagian akademik/Kasubbag) biasanya 

IAIN Kendari mengadakan sosialisasi setiap tahun. 

Di awal tahun dengan cara tim diturunkan ke 

sekolah-sekolah diseluruh kabupaten se-sultra 

3. Jasa layanan/ program 

unggulan apa saja 

yang ada di IAIN 

Kendari untuk 

menarik minat calon 

mahasiswa baru ? 

Kalau terkait program unggulan sama saja 

sebenarnya, kita yang menjual IAIN 

(Promosi/sosialisasi). Inikan yg sebenarnya yang 

bisa menjawabnya adalah tim yang diturunkan 

sosialisasi ke sekolah/lapangan. Jadi saya hanya 

bantu jawab sajam, biasanya itu yang dijual ke 

sekolah-sekolah itu ya akreditasi kampus, IAIN 

satu-satunya kampus negeri Islam di sultra, IAIN 

Kendari memiliki fasilitas yang lebih baik lagi dgn 

adanya tambahan lab terpadu, banyaknya beasiswa 

dan biaya UKT yang terjangkau, itu yang bisa saya 

jawab. Saya kemarin turun sosialisasi juga. 

4. bagaimana 

perencanaan 

manajemen strategis 

penjaringan 

Saya kurang tahu 



 

mahasiswa baru ? 

5. Apa ciri khas yang 

ditonjolkan IAIN 

Kendari? Mengapa 

demikian? 

 

Ciri khasnya? Ya kampus Islam transdisipliner, 

satu-satunya yang bisa belajar bahasa inggris, ada 

inggris islamnya ada inggris formal 

6. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pengambilan 

kebijakan terkait 

dengan  penjaringan 

mahasiswa baru? 

Rektor, warek I, warek II, Warek III, Akademik, 

kepala biro dan dekan 

7. Siapa saja yang 

bertanggung jawab 

dalam manajemen 

strategi penjaringan 

mahasiswa baru? 

Untuk yang bertanggung jawab dalam hal ini 

panitia penerima mahasiswa baru yaitu yang ada 

surat keputusan (SK) dari rektor dan yang saya tahu 

itu Rektor sebagai penanggung jawab, warek 1 

sebagai panitia lokal, kabag akademik sebagai 

skertaris, bendahara warek II, anggotanya itu warek 

III, kepala biro, tim akademik rektorat, keuangan, 

humas, dan TIPD (teknologi informasi dan 

pangkalan data) 

8. Bagaiamana Prosedur 

Penerapan 

Manajemen Strategi 

Penjaringan 

Mahasiswa Baru 

sekarang? 

 

Mempersiapkan biasanya itu brosur, surat-surat 

adm kpd sekolah, ditelpon dulu pihak sekolah, 

kirim  via WA suratnya. Eh sory suratnya ada dua 

yaitu ada via WA dan ada fisik turun ke lapangan 

sbg adm pemberitahuan juga, sosialisasi. Penentuan 

tim2 siapa yang akan turun ke tiap-tiap kabupaten 

dari sekolah 

9. Apa saja sumber daya 

fisik dan non fisik 

yang dimiliki oleh 

IAIN Kendari? 

Website IAIN secara umum, dan website 

SPMB.iainkendari.ac.id, computer untuk memprint, 

dana anggaran dari pusat terkait sosialisasi 

10. Bagaimana proses 

rekrutmen mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Secara umum untuk jalur SPAN itu sesi prestasi, 

dia bebas tes bebas pendaftaran yang 

direkomendasikan oleh sekolah pada jangka waktu 

tertentu kemudian pada waktu tertentu pula (pada 

tahun itu) siswa yang menajdi rekmendasi akan 

terdaftar ke dalam SPAN kemudian nanti akan 

diseleksi secara nasional di kementrian kemudian 

dengar pengumuman SPAN. Kalau untuk UM 

mirip tp bedanya kalau UM seleksinya melalui jalur 

tes, dia berbayar tes tapi dia sama seperti SPAN 

tadi seleksinya serentak secara nasional, jadi bisa 

pilih UIN Jakarta, UIN Makassar itu UM. Jadi UM 

berbayar dan test tp seleksi nilainya di sidangkan di 

kementrian (pendidikan) jadi ujiannya sudah 



 

online. Yang ketiga jalur mandiri lokal 

pelaksanaannya dilaksanakan di IAIN Kendari dan 

angkatannya bebas. Seleksinya sama juga diseleksi 

disini (IAIN Kendari) ada tes dan pendaftaran 

11. Apa tantangan bagi 

IAIN Kendari dalam 

melakukan 

Penjaringan 

mahasiswa Baru? 

Jauh lokasinya seperti di kabupaten. Kalau ke 

wakatobi pakai transpotasi kapal 

12. Apakah ada seleksi 

panitia penerimaan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Ada. Yang seleksi pimpinan. Jadi pimpinan 

Menentukan siapa yang akan berkompeten untuk 

menjadi pelaksana 

13. Apakah manajemen 

strategi penjaringan 

mahasiswa membantu 

dalam meningkatkan 

jumlah mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Ya membantu sekali karena segala sesuatu putuh 

persiapan dan perencanan 

14. Dari segi pesaing, 

apakah ada yang 

menjadi pesaing IAIN 

Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari segi 

manajemen strategi) 

menghadapi 

persaingan itu?  

Ada toh. Saya kurang tahu terkait kebijakan itu ya. 

Tapi kalau peasaing itu ada seperti UHO, UMK, 

kampus-kampus kesehatan dan lain-lain. 

15. Bagaimana 

menganalisis daerah-

daerah yang menjadi 

peluang/pangsa pasar 

calon mahasiswa 

IAIN Kendari 

terbanyak setiap 

tahunnya? 

Dilihat dari data pendaftar tahun sebelumnya, di 

SIA kan sudah kelihatan ini riwayatnya dia dari 

sekolah mana kabupaten apa dan di apk pusat juga 

SPAN tdi itu sudah ada, sekolahnya dari dimana 

biasanya kita monitoring dari situ. Peluang terbesar 

diambil dari yang paling banyak, yang tidak ada 

juga tetap juga tim diturunkan. Artinya yang tidak 

ada menjadi ada yang ada dikuatkan 

16. Bagaimana cara IAIN 

Kendari mencari dan 

menentukan calon 

mahasiswa baru? 

Analisis dari pendaftar sebelumnya yang paling 

banyak dari daerah mana saja 

17. Bagaimana lembaga 

IAIN Kendari 

menjaga hubungan 

baik dengan 

konsumen mahasiswa 

dan masyarakat? 

Saya kurang tau, tp kayaknya terkait pemberitaan. 

Terkait dari pencitraan IAIN diluar, jadi ini 

harusnya ke Humas  jadi bagimana humas 

memberitakan IAIN Kendari positif semua 

sehingga masayarakt itu dapat tarik percaya “oh” 

IAIN Kendari Sekarang itu sudah lebih baik, 



 

palingan begitu. Jadi ya bisa juga memberitakan 

kampus kita, layanan, fasilitas, sarana dan 

prasarana, adminitrasi kita, itu yang dipublikasi 

sehingga yang menjadi daya tarik masyarakat 

18. Bagaimana cara 

mempertahankan 

keunggulan dan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

IAIN Kendari? 

Caranya dengan melakukan kerja sama dengan baik 

dengan masyarakat dan menampilkan hal yang 

terbaik bagi masyarakat  

19. Untuk 

meneyesusaikan diri 

dengan lingkungan 

dan tuntutan zaman, 

bagaimana upaya 

IAIN Kendari untuk 

mengembangkan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru ke 

depannya? 

Maaf itu bisa ditanyakan kepada pimpinan saja, 

saya tidak bisa menjawabnya karena bukan 

kewenangan saya 

20. Apa saja 

tantangan/hambatan 

dalam pelaksanaan 

penjaringan 

mahasiswa baru? Dan 

bagaimana mengatasi 

itu? 

Hambatan itu ya jarak yang ditempuh kadang jauh 

sekali seperti di kabupatan harus langgar laut 

21. Siapa saja yang 

bertugas/ diberikan 

kewenangan dalam 

melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Yang bertugas panitia yaitu rektor penanggung 

jawab, ketua panitia lokal warek 1, sekertaris kabag 

akademik, bendahara warek II, anggota warek III, 

kepala biro, tim akademik rektorat, keuangan, 

humas, TIPD (teknologi informasi pengelolaan 

data) 

22. Sarana dan prasarana 

apa saja yang 

digunakan dalam 

mendukung 

penjaringan 

mahasiswa baru IAIN 

Kendari? 

Komputer2, website, gedung-gedung di IAIN 

kendari dan lainnya yang membantu terlaksananya 

kegiatan 

23. Dalam melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru, 

Kalau kita dibawah sebenarnya lebih sering 

bertugas sebagai eksekutor. Kita mengekseskusi 

apa yang menjadi kebijakan pimpinan di atas, jadi 



 

terobosan apa saja 

yang dilakukan 

sampai saat ini? 

apa yang kami lakukan yah, pimpinan 

mengarahkan kami yang melakukan itu tergantung 

apa kebijakan diatas terkait 

24. Berapa jumlah yang 

ditargetkan untuk 

mahasiswa baru IAIN 

Kendari disetiap 

tahunnya? 

Diharap Selalu naik, di atas 1400 lebih untuk S1 

dan S2 setiap tahun. Targetnya tahun ini mudah-

mudahan bisa 2000. Kalau yang paling banyak 

(pusatnya) itu kota kendari. Dulu itu kota kendari 

tidak ada kita, sedikit pendaftarnya, kita dulu 

menangnya di konsel. Pasaran kita di kendari 

setelah itu konsel. Dari tahun 2016 kita 900, 2017 

1200, 2018 1300, 2019 1600, thun 2020 kita turun 

Cuma 1400 karena pandemic. Yang membuat 

menarik di masyarakat itu kita sudah buat prodi2 

umum 

25. Bagaimana tolok ukur 

keberhasilan 

manajemen strategi 

dalam melakukan 

penjaringan mahasswa 

baru yang telah 

dilaksanakan 

sebelumnya? 

 

Setahu saya, tolok ukurnya dengan melihat berapa 

jumlah pendaftar setiap tahunnya, hanya itu yang 

saya tahu. 

26. Apakah IAIN Kendari 

sudah mampu menarik 

minat masyarakat? 

Saya kira sudah karena banyak yang mendaftar 

sekarang bahkan sampai datang dari luar daerah 

kota kendari yang mendaftar 

27. Bagaimana evaluasi 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Itu saya tidak tahu, tanyakan saja pada yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : Lily Ulfia, SE, ME 

Jabatan  : Humas 

Hari/Tgl : Kamis, 15 April 2021 

Waktu : 08:50 AM 

Tempat : Kantor Humas IAIN Kendari 

1. Apakah IAIN kendari 

memiliki tandard 

tersendiri dalam hal  

penjaringan mahasiswa 

baru? 

Standard itu sebenarnya sudah ditetapkan secara 

nasional ya, standard nilai itu tetap ada. Kita 

sebenarnya menginginkan agar input yang ada di 

IAIN Kendari ini dari tahun ke tahun semakin baik. 

kalau dulu yang mungkin tidak lulus dimana-mana 

akan diterima di IAIN Kendari tapi kalau sekarang 

sudah ada perubahan paradigma setelah animo 

masyarakat dan siswa masuk ke IAIN Kendari 

Alhamdulillah jauh lebih tinggi. Tapi kita tidak 

menyangka sebenarnya dalam jangka waktu 

beberapa tahun ini sudah sampai ke ribuan ya, 

kayak mimpi gitu, kalau dulu itu kita 300, 400 

pendaftar sekali penerimaan dengan upaya 

sosialisasi yang luar biasa juga dari 17 kabupaten 

dan kota tapi yang masuk 300, 400 dan paling 

tinggi 500 gitu, setelah berubah status menajdi 

IAIN Kendari karena masyarakat sudah mengenal 

kita punya jurusan-jurusan  sudah 

menjurus/mengarah ke umum dan itu 

Alhamdulillah sudah jauh lebih baik lagi. Tapi 

sebenarnya kalau kita lihat ya yang umum itukan 

fisika, biologi, matematika, itu tidak begitu tinggi 

(pendaftar), yang tinggi itu justru selalu PAI, 

berarti PAI ini jauh sebelum menjadi IAIN sudah 

tinggi peminatnya berarti sama saja. Hanya saja 

sekarang karena kita punya gedung yang lebih 

besar, kita buka menjadi tiga kelas. Jadi yang di 

PAI itu paling banyak tidak lulus, peminatnya bisa 

300-an dalam sekali seleksi, sementara kursi yang 

di sediakan itu paling banyak 160 ya, paling banyak 

empat kelas, kadang-kadang juga 120 dan itu kelas 

tertinggi, karena Alhamdulillah SDM pengajarnya 

cukup banyak dan fasilitasnya juga lengkap. Dan 

PAI itu tertinggi sampai hari ini dan berikutnya itu 

ekonomi syariah,dan perbankan syariah. Fakultas 

ini baru tapi kalau dibandingkan dengan fakultas 

lama yang punya empat program studi, fakultas 

ushuluddin adab dan dakwah (FUAD) dan fakultas 

syariah (FAKSYA) yang punya tiga program studi, 



 

jumlah mahasiswa FEBI itu Jauh lebih tinggi, dia 

kedua dari Tarbiyah padahal dengan dua prodi saja. 

Satu kali menerima mahasiswa itu dia bisa buka 4 

kelas karena peminatnya tinggi. Upaya-upaya yang 

dilakukan FEBI itu banyak bekerja sama dengan 

lembaga-lembaga lain seperti bank Indonesia, 

terutama dengan beasiswa BI itu luar biasa dan 

sangat tinggi daya tariknya, FEBI juga bekerja 

sama dengan OJK, mereka juga punya galeri 

investasi syariah,bank syariah itu menjadi daya 

tarik juga dan kami di humas ya meng-glow up itu 

(memberitakan dn mempromosikan) kepada 

masayarakat. Jadi semua hal-hal yang menurut kita 

unggul dan tidak dimilki oleh kampus lain itu kita 

glow up /beritakan. Febi ini pertama kali dibentuk 

hanya ada 15 FEBI di PTKIN diseluruh Indonesia 

termasuk kita, dan itu kita jadikan bahan sosialisasi 

juga dan Alhamdulillah animo masyarakat 

meningkat. 

2. Strategi apa saja yang 

dilakukan untuk 

melakukan penjaringan 

mahasiswa baru? 

Mengapa 

menggunakan 

manajemen strategi 

tersebut? 

Kalau saya ditanya tetang strategi saya lebih ke 

strategi sosialisasi. Untuk bicara strategi panitia 

lokal itu tugas utamanya sebenarnya menyiapkan 

seluruh bahan sosialisasi, informasi terkait dengan 

penerimaan mahasiswa baru, mulai dari 

persyaratan-persyaratannya, jadwal, alur 

pendaftarannya, dimana semua sudah dibicaran 

secara fiks di panitia lokal. Kemudian dibentuk tim 

sosialisasi. Tim sosialisasi ini langsung dipilih oleh 

warek I bekerja sama dengan seluruh panitia lokal. 

Biasanya untuk tim sosialisasi yang akan langsung 

turun ke lapangan itu dipilih berdasarkan 

keterwakilan fakultas jadi mereka bisa 

menyampaikan keunggulan-keunggulan 

fakultasnya secara langsung. Selama covid19 2020 

itu kita Cuma satu kali turun sosialisasi berikutnya 

karena 18 maret 2020 sudah pembatasan sosial itu 

kita tidak turun lagi. Strateginya itu berubah lebih 

mengedapankan penggunaan media digital untuk 

bisa menginformasikan penerimaan mahasiswa 

baru yang ada di IAIN Kendari. Kalau yang 

sebelum-sebelumnya kita turun ke lapangan kita 

targetnya turun di 17 kabupaten kota, semua 

kabupaten itu kita jangkau dari yang terdekat 

sampai yang terjauh, wakatobi, wawonii semua. 

Dan kita menggunakan pendekatan/kedekatan 

secara emosional, secara kesukuan, secara 



 

daerah/kedaerahan, jadi yang ke wakatobi biasanya 

memang orang wakatobi karena dia lebih tau 

kulturnya disana seperti apa dan juga bisa lebih 

akrab lagi kan, biasanya itu pihak-pihak sekolah 

kenal berbeda kalau orang yang datang langsung 

disana orang dari luar misalnya tidak punya 

kedekatan sebelumnya terhadap pihak sekolah 

ataupun siswa jadi kita pilih itu untuk 

mensosialisasikan. Selanjutnya untuk strategi yang 

dilakukan sebelum covid19 itu kita gunakan duta, 

duta IAIN Kendari termasuk Juliana turun tahun 

2018-2019, itu mereka terbentuknya kan tahun 

2018, mereka membantu sosialisasi terjun langsung 

disekolah-sekolah khususnya di kota kendari. 

Kenapa di Kota Kendari? Karena memang target 

kita bagaimana agar siswa-siswa di Kota Kendari 

ini bisa menjadikan IAIN kendari sebagai pilihan. 

Terus terang Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2015 

dan 2016 Kota Kendari itu 

Sumbangsihnya/suportingnya terhadap/kontribusi 

terhadap jumlah mahasiswa baru itu terendah dari 

17 kabupaten kota, sangat sedikit siswa dari 

sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari yang 

berminat ke IAIN Kendari, dan itu menjadi fokus 

kita sebenarnya. Apa masalahnya kita coba cari 

tahu ternyata memang sebelum-sebelumnya pola 

sosialisasinya kurang tepat menurut saya, tapi nanti 

konfirmasi lagi ke warek I bagusnya. Contoh 

misalnya kita mengutus dosen-dosen datang 

sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota 

kendari. Karakter siswa di kota dengan di desa itu 

berbeda, kalau di desa ada tamu yang datang 

mereka fokus, merasa bangga malah kalau ada 

yang datang di sekolahnya apa lagi timnya dari 

kota. Berbeda kalau dikota, dikota kalau datang dan 

menurut mereka cara penyampaiannya tidak terlalu 

menarik, apa lagi kalau yang datang bapak-bapak 

cara penyampaiannya itu ya taulah ya, kalau dosen 

itu lebih resmi, lebih formal, itu tidak bisa diterima 

dengan karakter siswa-siswa di perkotaan. Dan kita 

coba ubah pendekatannya kita usulkan bagaimana 

kalau kita manfaatkan duta IAIN Kendari karena 

saya yakin mereka jauh lebih luwes berkomunikasi 

karena umurnya tidak jauh berbeda, dan kadang-

kadang duta itu juga asal sekolahnya sama dengan 

tempat mereka sosialisasi. Misalnya alumni MAN 



 

kita tempatkan di MAN asal sekolahnya, yang juara 

satu dan dua kita tempatkan di SMA-SMA faforit 

karena mereka jelas sudah bisa melihat prestasinya, 

kemudian juga cara penyampaiannya seorang 

pemenang duta itu sudah  bisa dan pasti public 

speaking, dan Alhamdulillah itu mendapat respon 

yang baik, contohnya di SMA 9, SMA 4 dan SMA 

6 yang di Puwatu, itu kita diberikan ruang di apel 

pagi dan antusias siswa itu sangat tinggi. Kebetulan 

waktu itu beberapa duta kampus itu pernah menang 

Miss Hijab, dari segi good lookingnya oke, public 

speakingnya baik,karena kita sudah bekali dengan 

informasi yang cukup tentang keunggulan IAIN 

Kendari karena sebelum mereka turun itu sudah 

dipersiapkan. Mereka pegang brosur, kemudian kita 

sudah sampaikan informasi-informasi penting yang 

perlu disampaikan ke mereka (siswa-siswa) agar 

tidak membosankan. Kemudian srategi lain setelah 

tahun 2018-2019 memang kita sudah lebih aktif di 

media sosial facebook, instagram dan media 

lainnya yang mendukung sosialisasi, tetapi lebih 

aktif itu di tahun 2019-2020. Sehingga tahun 2019 

itu menjadi puncak tertinggi pendaftar terbanyak 

mahasiswa baru 1600an kalau tidak salah dan 

peningkatannya luar biasa. Dan kita coba buat 

beberapa kegiatan  semenarik mungkin diacara 

penerimaan mahasiswa baru yang PBAK, dimana 

di PBAK kita buat mozaik-mozaik seperti yang 

dilakukan oleh kampus-kampus besar di Indonesia, 

itu mungkin cukup berhasil yak arena ternyata 

anak-anak yang jadi MABA itu meng-share itu 

kemana-mana jadi dampaknya lumayan besar, dan 

itu pertama kali kita lakukan di 2018 dan viral 

masuk juga masuk di berita Kendari Info dan di 

tahun 2019 kita lakukan hal itu lagi tapi yang waktu 

itu pom-pom tapi itu sempat mendapat respon 

negatif  dari mahasiswa lama senior tapi tidak 

begitu berdampak signifikan terhadap 

pelaksanaannya gitu, dan tetap viral, Alhamdulillah 

banyak yang memvideokan dan meng-share 

kemana-mana. Sayang sekali di 2020 tidak bisa kita 

lakukan karena covid19 tapi kita maksimalkan di 

media sosial semua informasi dalam bentuk video, 

foto, itu di instagram kita share dan grup whatsap 

kita buat juga grup telegram untuk mahasiswa baru 

agar lebih mudah berkomunikasi karena semua 



 

dilakukan secara online mulai dari proses 

pendaftaran, ujian, pengumuman, sampai 

pendaftaran ulang semuanya tidak bertemu secara 

langsung jadi by online semua tau via online. Kita 

maksimalakan layanan-layanan aplikasi dari sia 

untuk mengakomodir pembatasan sosial. Yang 

lebih rinci lagi kalau soal seperti media sosial itu 

kita melihat trend sosialisasi kampus-kampus yang 

ada di Indonesia. Patron kita itu kebanyakan 

kampus-kampus yang berada dibawah kementrian 

pendidikan dan kebudayaan yang sudah luar biasa 

urutan 1 sampai 10 seperti UI (Universitas Islam) 

misalnya kemudian IPB, UGM, bukan untuk 

meniru tetapi sekedar mengukur open  mahasiswa 

baru sekarang itu seperti ini, karena sudah pasti 

melalui riset mereka melakukannya / 

mempublikasikan sesuatu itu by riset karena punya 

dana yang mumpuni dan punya tim yang lebih 

hebat di banding kampus-kampus kita. Kalau 

sekarang itu lagi trend informasi-informasi 

penerimaan maba itu dalam bentuk aplikasi tik-tok 

tapi itu kita belum lakukan ya, karena satu kita 

adalah kampus Islam, tik-tok itu lebih punya stigma 

negative di tengah-tengah masyarakat, kadang-

kadang tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya itu 

sudah mulai juga dilakukan di PTKIN, diubah 

mungkin ingin mengubah image tik-tok itu yang 

tadinya tidak bermanfaat hanya joget-joget dan lain 

sebagainya itu dijadikan sebagai sarana, wadah 

untuk membuat video-video yang isinya adalah 

menjelaskan alur informasi penerimaan mahasiswa 

baru kepada calon mahasiswa baru tapi itu kita 

belum lakukan. Kalau kita konten-konten kita 

sebatas informasi-informasi penting yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan selain media 

sosial itu kita buka juga jalur komunikasi secara 

langsung via whatsap, itu lebih intens kan untuk 

komunikasinya misalnya ada kendala, ada apa 

segala macam, dan panitia lokal itu whatsap-nya 

terbuka 24 jam untuk komunikasi mahasiswa baru 

tetapi kita juga memilah sebenarnya, tidak semua 

dijawab. Kalau pertanyaannya umum dan sudah 

ada sebelumnya di website SPMB itu kita tidak 

jawab, kecuali dia mengalami kendala dalam 

pengisian aplikasi dan lain-lain itu yang perlu 

dijawab 



 

3. Jasa layanan/ program 

unggulan apa saja yang 

ada di IAIN Kendari 

untuk menarik minat 

calon mahasiswa baru ? 

Untuk di sekolah-sekolah konten informasi yang 

kita sosialisasikan yang pertama yaitu keunggulan 

di IAIN Kendari, keunggulan yang paling sering 

kita gaungkan itu adalah mengenai mutu sarana-

prasarana/kualitas sarana dan prasarana. Kalau 

untuk sarana prasaran kita boleh bersaing dengan 

kampus lain dari sisi kecanggihan dan modern itu 

kita sudah memenuhi persyaratan itu. Ruang-ruang 

kelas kita itu ber-AC, di dalam kelas seluruh 

fasilitasnya itu adalah tekhnologi terbaru dan itu 

menjadi keunggulan yang kita sampaikan kepada 

meraka calon mahasiswa baru. Jadi kalau mereka 

mencari kampus yang berkualitas, biayanya 

murah/terjangkau itu di IAIN Kendari, satus 

kampus kita negeri, dosen-dosen kita punya 

kualitas yang luar bisa dibandingkan juga dengan 

kampus-kampus lain, rata-rata dosen kita berasal 

dari universitas ternama/terkemuka di Indonesia 

bahkan ada yang dari lulusan luar negeri, 

kemuadian prestasi-prestasi mahasiswa semuanya 

kita sudah urut dan data dan menjadi bahan untuk 

sosialisasi. Kita membuat video profil kampus juga, 

buat brosur dan di dalam video dan brosur profil 

kampus juga tertera, kira-kira mereka mau jadi apa 

gitu, misalnya kalau mau masuk fakultas ini kita 

sudah jelaskan mereka akan menjadi apa untuk 

profesi, karir, jenjang karir, dan lain-lain itu kita 

sudah jelaskan supaya mereka tidak bingung dan 

tahu yang sebenarnya. Informasi itu aja sebenarnya, 

keunggulan -keunggulan kita baik secara SDM, 

sarana dan prasarana, prestasi dan lain-lain 

4. bagaimana perencanaan 

manajemen strategis 

penjaringan mahasiswa 

baru ? 

 

Jauh sebelum dilakukan perekrutan mahasiswa baru 

kita sudah bentuk tim perekrut mahasiswa baru/ tim 

panitia lapangan yang biasanya itu dibentuk pada 

bulan januari setiap tahun, terdiri dari bagian 

akademik, keuangan, dan humas. Untuk keuangan 

yang terlibat bendahara penerimaan 

5. Apa ciri khas yang 

ditonjolkan IAIN 

Kendari? Mengapa 

demikian? 

 

Ciri khas yang selalu ditonjolkan itu tentu kita 

adalah kampus pendidikan agama dengan berstatus 

negeri satu-satunya di Sultra namun juga memiliki 

program-program/prodi umum jadi lengkap. 

Kemudian kita sering disebut sebagai kampus 

dengan ciri khas berwarna biru, jadi kalau ada yang 

sebut kampus biru itu sudah pasti orang tahu IAIN 

Kendari dengan motto “kampus lokal kualitas 

global”. 



 

6. Siapa saja yang terlibat 

dan bertanggung dalam 

pengambilan kebijakan 

terkait dengan  

penjaringan mahasiswa 

baru? 

Ketua panitia lokalnya itu dari tahun ke tahun 

warek I, sekertarisnya kabag akademik dan anggota 

warek III, bagian akademik dan keuangan dan 

humas 

7. Bagaimana upaya IAIN 

Kendari dalam 

memaksimalkan 

manajemen strategi 

penjaringan mahasiswa 

baru?  

Dulu itu kita pernah ambil strategi mengundang 

seluruh IT pihak sekolah untuk hadir disini, kita 

berikan pembekalan, diberikan uang saku dan uang 

transportasi. Pembekalannnya itu seputar 

bagaimana cara pendaftaran siswa di IAIN kendari. 

Kenapa? Karena mereka bisa jadi perpanjangan 

kita disekolahnya itu, karena kita tidak bisa 

menajngkau semua siswa, kalau kita datang 

mungkin siswanya hanya berapa yang datang tapi 

kalau mereka yang terus-menerus 

menjangkau/sosialisasi kepada siswa yang berminat 

mendaftar di IAIN Kendari, mereka bisa 

memberikan penjelasan gitu, jadi itu salah satu 

strategi juga.  

8. Bagaimana pengaruh 

manajemen strategi 

Penjaringan Mahasiswa 

Baru terhadap IAIN 

Kendari? 

Sangat berpengaruh karena tanpa kita melakukan 

manajemen yang baik, strategi yang baik maka 

saya kira kita tidak akan sukses/berhasil untuk 

melakukan perekrutan mahasiswa baru secara baik, 

semua itu butuh manajemen tanpa manajemen akan 

kacau nanti yang kita lakukan. 

9. Bagaimana kesiapan 

lembaga IAIN Kendari 

(Panitia yang bertugas) 

sebelum terjun ke 

lapangan ? 

 

Persiapannya kita, dalam proses manajemen itu ada 

perencanaan, 

pengorganisasian,pelaksanaan/actuating sama 

evaluasi. Kalau di perencanaan sperti itu tadi di 

bulan januari/desember malah sebelum terbentuk 

panitia, karena di humas sudah menyadari karena 

itu sudah menjadi kerjaan rutinitas, kita sudah 

mempersiapkan semua, kira-kira apa lagi yang akan 

kita jual, informasi apa dan akan kita kemasi seperti 

apa nanti informasi itu biar bisa lebih menarik lagi. 

Kita sudah dari desember/januari sudah melakukan 

sesi pemotretan, pengambilan gambar dan lain-lain, 

kita sudah siapkan untuk brosur nanti di desember 

dan Kalender itu sudah disiapkan. Semua bahan-

bahan informasi yang akan dibawa oleh tim 

sosialisasi kita sudha siapkan lebih awal. Kalender 

itu penting, kalau profil iya untuk visi misi fakultas 

dan lain-lain. bahan-bahan sosialisasi semuanya 

kita sudah urut dan data supaya lengkap ketika 

turun nanti sudah siap. Kemudian pengorganisasian 



 

dibentuklah panitia lokal, dengan tugasnya 

berbeda-beda, ada yang khusus untuk humas, ada 

khusus untuk IT, juga ada yang khusus melakukan 

pendataan sekolah-sekolah mana yang akan kita 

datangi sosialisasi dan lain-lain termasuk siapa saja 

tim sosialisasinya yang akan turun ke lapangan. 

Kemudian pada saat pelaksanaan/aktualisasi itu ya 

tadi, kita sudah bagi mereka yang sesuai tugasnya 

masing-masing mereka  akan melakukan tugasnya 

masing-masing akan melakukan pekerjaannya  

sesuai standard yang sudah kita tentukan/tetapkan. 

Stadarnya itu sekolah-sekolah yang kita datangi 

harus punya potensi, kemudian kalaupun belum 

pernah ada siswanya yang masuk ke IAIN kendari, 

kita upayakan pada saat kita datang ke sekolah itu 

harus lengkap informasinya, semua bahan 

informasinya harus ada, mulai dari kalendernya 

kalau bisa mungkin kita bawa goodie bag dan 

cendra mata dan lain-lain untuk pihak sekolah.  

Pada saat pelaksanaan itu turun ke lapangan, 

kemudian untuk yang dimedia sosial bekerja di 

media sosial buat konten dan lain-lain. untuk 

evaluasinya itu setelah semua proses penerimaan 

mahasiswa baru tiga jalur mulai dari SPAN 

PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri itu kita 

adakan evaluasi dan itu untuk lokal. Disetiap 

seleksi misalnya SPAN setelah selesai SPAN itu 

ada lagi evaluasinya, evaluasinya itu dilakukan 

secara nasional oleh panitia puasat karena SPAN 

dan UM itu panitia nasional, kita statusnya hanya 

membantu di daerah. Dan kalau yang jalur mandiri 

itu khusus kita panatia lokal bekerja secara 

maksimal untuk bisa mengelola penerimaan 

mahasiswa baru itu mulai dari perencanaan sampai 

evaluasi. Dan evaluasi kita lakukan setelah selesai 

PBAK sih biasanya karena berturut-turut.  

10. Apa saja sumber daya 

fisik dan non fisik yang 

dimiliki oleh IAIN 

Kendari? 

Yah kamu bisa lihat sendiri, ada gedung yang 

bertingkat, lab terpadu, jaringan wifi yang lengkap, 

computer, lcd yang lengkap, ac di setiap ruangan, 

sy kira itu semua yang menunjang pembelajaran 

disini agar mahasiswa juga nyaman dalam 

melakukan proses balajar. 

11. Bagaimana proses 

rekrutmen mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Prosesnya seperti yang tahun lalu sebelumnya, 

yaitu sperti yang saya katakana tadi, kita itu 

menerima mahasiswa / merekrut tiga kali atau tiga 

jalur yatitu, jalur SPAN, UM PTKIN, dan Jalur 



 

mandiri/lokal dan tentu saja mereka harus 

mendaftar dulu, kemudian ujian dan kalau lulus 

mendaftar ulang/registrasi ulang dengan 

mempersiapkan berbagai berkas yang diperlukan 

sebagai persyaratannya dan setelah itu baru 

terdaftar sebagai mahasiswa baru dengan mengikuti 

PBAK 

12. Apa 

ancaman/tantangan 

bagi IAIN Kendari 

dalam melakukan 

Penjaringan mahasiswa 

Baru? 

Tantangan kita yaitu biasa adalah  bagaimana cara 

kita supaya bisa mencapai target mahasiswa yang 

masuk mendaftar atau bahkan bisa melebihi target 

yang sudah ditentukan, dan itu butuh upaya dan 

usaha yang lebih dari kami tim dan panitia, saya 

kira itu tantangannya. Dan juga bisa jarak yang 

ditempuh untuk sosialisasi seprti di luar kota 

kendari kadang ada hambatan-hambatan tertentu 

yang terjadi di perjalanan. 

13. Apakah ada seleksi 

panitia penerimaan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

 

Seleksi mungkin iya ya, karena yang menentukan 

itu pak Husain warek I, kebanyakan karena tupoksi, 

karena tadi saya sudah sebutkan ada yang bagian IT 

dan lain sebagainya, yah sesuai dengan skill atau 

kemampuan masing-masing dan tugas sehari-hari 

dan yang masuk pasti yang sudah di akui 

pekerjaannya. 

14. Apakah manajemen 

strategi penjaringan 

mahasiswa membantu 

dalam meningkatkan 

jumlah mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

Saya kira tentu membantu sekali, karena dengan itu 

kita bisa jadi seperti sekarang ini, bisa maju dan 

memiliki perkembangan baik dari segi kuantitas 

mahasiswa maupun kualitas SDM dan saran 

prasarana yang ada. 

15. Dari segi pesaing, 

apakah ada yang 

menjadi pesaing IAIN 

Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari segi 

manajemen strategi) 

menghadapi persaingan 

itu?  

Jelas UHO, sebagai pesaing berat karena mereka 

punya fakultas yang banyak jumlahnya tapi kalau 

dari sisi publikasi dan kami sudah cek ya mulai dari 

media sosialnya, pola-pola publikasi di media 

sosial dan lain-lain itu kita tidak kalah dengan 

mereka karena kita juga punya kemitraan dengan 

media, sekitar 15 media, hubungan kami intens dan 

kami di humas menyediakan informasi yang sudah 

standar jurnalistik ada di website. Dan website kita 

berita-beritanya itu, kita targetkan bisa direpost 

oleh media dan Alhamdulillah  itu bisa tercapai 

sejauh ini dan hampir semua berita-berita yang ada 

di web itu dimuat oleh media mainstream, biasa 

tanpa pemberitahuan kepada kami, kadang-kadang 

juga ada pemberitahuan kepada kami tapi kami 

sudah bersyukur. Mereka ambil copy paste dan 

lain-lain walaupun tidak menyebutkan bahwa 



 

sumbernya dari website kami, dan itu tidak masalah 

bagi kami yang terpenting informasi yang kita 

sampaikan di website itu bisa lebih luas lagi 

jangkauannya dengan direpost oleh media itu.  

Jadi kita tidak tutup mata dengan pesaing, setiap 

penerimaan MABA kita lihat juga strategi mereka 

seperti apa, contohnya seperti UHO menurut kami 

tidak pernah ada perkembangan karena mungkin 

sudah merasa besar ya, tidak melakukan apa-apa 

juga mereka mahasiswanya banyak yang mendaftar 

gitu karena mereka punya fakultas dan prodi yang 

lengkap juga, dan karena prodi dan fakultas kita 

sedikit dan kita harus mengambil kue (jatah 

mahasiswa) yang tidak begitu banyak, sisa-sisa dari 

UHO atau bahkan yang harusnya masuk di UHO 

kita tarik kesini dengan cara apa? Ya dengan cara 

tadi di media sosial. 

16. Bagaimana 

menganalisis daerah-

daerah yang menjadi 

peluang/pangsa pasar 

calon mahasiswa IAIN 

Kendari terbanyak 

setiap tahunnya? 

Kita lihat dari jumlah pendaftar terbanyak 

sebelumnya dari kota atau daerah mana saja tapi 

biar juga daerah yang sedikit pendaftarnya kita juga 

tetap sosialisasi. 

17. Bagaimana lembaga 

IAIN Kendari menjaga 

hubungan baik dengan 

konsumen mahasiswa 

dan masyarakat? 

Kita itu ada program-rogram pengabdian ya, 

walaupun seluruh masyarakat tidak bisa kita 

jangkau, itu ya, program-program pengabdian itu 

biasanya di upayakan memberikan dampak positif 

bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial, 

agama ekonomi dan lain-lain. nah, karena kita tidak 

bisa menjangkau seluruh masyarakat maka 

program-program pengabdian  itu kita blog up/ di 

publikasikan disemua media besar yang ada di 

Sultra supaya itu bisa menjadikan citra IAIN 

Kendari dimata masyarakat jauh lebih baik, karena 

kalau media jangkauannya lebih luas, walaupun 

misalnya mereka tidak terkena dampak dari 

pengabdian itu tetapi mereka bisa baca (informasi) 

bahwa ternyata IAIN Kendari sudah melakukan 

berbagai hal, ini dan itu dan lain-lain dan itu 

respect dari masyarakat yang kita harapkan dari 

situ, dari pola-pola seperti itu/strategi-strategi 

seperti itu. Kegiatan-kegiatan kecil kita 

publikasikan secara besar-besaran di media sosial 

agar terbaca oleh masyarakat dan mereka bisa 

mengakui IAIN Kendari itu bekerja/IAIN Kendari 



 

punya kinerja dalam rangka memperbaiki kualitas 

hidup masyarakat melalui program pengabdian 

18. Bagaimana cara 

mempertahankan 

keunggulan dan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

IAIN Kendari? 

Untuk mempertahankan keprcayaan masyarakat 

tentu Kita itu melakukan kerja sama dengan 

berbagai pihak masyarakat sekaligus kita jadikan 

itu sebagai ajang sosialisasi, memperkenalkan 

kampus kita bahwa IAIN Kendari itu sperti ini dan 

seperti itu, intinya kita mempromosiikan kepada 

masyarakat tentang hal yang baik kepada 

masyarakat terkait kampus kita. Kita juga kadang 

paling sering itu dosen-dosen di undang di acara-

acara tertentu, contohnya seperti di undang di acara 

radio RRI Kendari dan masjid-masjid besar IAIN 

kendari dan itu membawa nama IAIN kendari juga 

karena kan mereka adalah dosen IAIN Kendari jadi 

otomatis akan menambah kepercayaan masyarakat 

kepada kita karena hal itu. 

19. Apa saja 

tantangan/hambatan 

dalam pelaksanaan 

penjaringan mahasiswa 

baru? Dan bagaimana 

mengatasi itu? 

Hambatan itu yang terbesar adalah tadi pesaing 

UHO karena mereka sudah punya stigma tersendiri 

tentang UHO berkualitas dan lain-lain. tapi 

sebenarnya karena mereka tidak mengenal IAIN 

jadi itulah gunanya kita sosialisasi, jadi hambatan 

terberat itu adalah melawan stigma dan bersaing 

dengan kampus besar yang sudah punya segalanya, 

tapi kita harus optimis kita harus bisa ambil dari 

sekian jumlah siswa yang ada di Sulawesi tenggara 

kita bisa ambil sekian persen, harus jauh lebih besar 

,misalnya jumlah 100 persen, UHO mungkin bisa 

ambil 60-70 persen sisanya itu harus lebih banyak 

ke kita, dan bahkan yang harusnya sudah punya 

keputusan ke UHO kita harus bisa ubah 

keputusannya untuk bisa ke IAIN, bagaimana 

caranya? Kita pastikan bahwa kualitas UHO tidak 

jauh lebih baik dari IAIN, kita sampaikan 

keunggulan dosen kita dan prestasinya, dan 

keunggulan sarana dan prasarana kita beserta 

pengakuan dari luar dan itu sudah terbukti dari 

banyaknya mahasiswa yang akhirnya 

pindah/meninggalkan UHO, bahkan anak-anak 

semester dua di UHO dan semester tiganya ia 

pindah ke IAIN masuk semester pertama/MABA. 

Dan rata-rata yang pindah itu kita survey, 

keputusan mereka untuk pindah itu rata-rata 

mereka ingin belajar agama, dan di UHO itu sama 

sekali tidak ada siraman ke-Islaman, mereka butuh 

dan mungkin dari dorongan orang tua juga yang 



 

menyadari bahwa sekarang ini dengan zaman yang 

sangat terbuka sekarang/digitalisasi yang sangat 

dan semakin hebat dan itu bisa mempengaruhi pola 

pikir seseorang jadi mereka butuh dinetralisir 

dengan ilmu-ilmu agama, dengan ke IAIN Kendari 

selain belajar ilmu-ilmu umum mereka juga bisa 

dibingkai dalam ilmu agama. 

20. Siapa saja yang 

bertugas/ diberikan 

kewenangan dalam 

melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan mahasiswa 

baru di IAIN Kendari? 

Yang diberikan tugas itu tentulah rektor, wakil 

rektor secara keseluruhan, bagian akademik, 

humas, dan tim panitian yang diberikan tugas  

21. Sarana dan prasarana 

apa saja yang 

digunakan dalam 

mendukung 

penjaringan mahasiswa 

baru IAIN Kendari? 

Kalau dilihat dari strategi sosialisasi  tadi, kalau 

kita yang turun ke lapangan misalnya tim 

sosialisasinya turun ke lapangan yaitu yang 

dibutuhkan produk-produk informasi, kalau untuk 

menciptakan/menghasilkan ini ya semua ditunjang 

fasilitas kehumasan, mulai dari kameranya, laptop, 

computer dan tentu saja dana itu yang paling urgen. 

Kalau dana kita untuk humas pada saat penerimaan 

MABA, dia lebih ke publikasi medi mainstream, 

hal-hal kecil yang dilakukan oleh IAIN Kendari itu 

harus diketahui secara luas. 

22. Dalam melakukan 

penjaringan mahasiswa 

baru, terobosan apa 

saja yang dilakukan 

sampai saat ini? 

Kalau terobosan itu tadi sudah saya sebutkan, 

bahwa duta itu terobosan baru dilakukan itu di 

2018, karena kesadaran kita bagaimana caranya 

agar siswa-siswa dikota ini bisa berinteraksi dengan 

cukup baik dengan tim sosialisasi. Kedua yaitu 

membuat mozaik-mozaik dan lain-lain karena itu 

tren yang hampir semua kampus besar di Indonesia 

melakukan itu dan hampir tidak ada yang 

melakukan itu di Sulawesi Tenggara Khususnya di 

Kota Kendari kita yang pertama malakukan itu dan 

Alhamdulillah bisa viral karena anak-anak sekarang 

sudah pegang gadget/gawai (handphone) dan 

kecenderungannya itu mereka cari yang viral, kalau 

sudah viral mau bagaimanapun stigmanya UHO dia 

tetap bisa melihat kita. Kemudian prestasi-prestasi 

mahasiswa itu kita dorong, mereka bisa ikut ajang-

ajang nasional, di Sultra juga mereka ikut bisa 

berprestasi dan beberapa mahasiswa juga yang 

misalnya punya kemampuan (berbahasa inggris) 

pertukaran mahasiswa untuk keluar negeri itu di 

fasilitasi oleh kampus, dan itu sangat penting untuk 



 

rekognisi/pengakuan. Kemudian bekerja sama 

dengan pihak ketiga terutama dalam beasiswa 

karena itu juga merupakan terobosan daya tarik 

tersendiri bagi mahasiswa seperti bank Indonesia, 

beasiswa Kolaka Timur, Bombana, itu semua 

menyediakan beasiswa untuk mahasiswanya dan itu 

upaya-upaya kita karena kalau kita harap dana dari 

DIPA saja, dana internal IAIN Kendari itu terbatas 

itu hanya tahfidz, kemudian beasiswa prestasi bidik 

misi dan jumlahnya tidak banyak, kita perlu 

menambah. 

23. Berapa jumlah yang 

ditargetkan untuk 

mahasiswa baru IAIN 

Kendari disetiap 

tahunnya? 

Tahun ini kita seharusnya di angka 1200 kalau di 

kuota ya?, menghitung fasilitas dan SDM dosen 

dan tenaga kependidikan maka kita bisa di angka 

itu tapi karena covid19 kemarin keputusannya 

adalah kita realistis, kita diatas angka 1700 dan 

syukur-syukur tercapai ya, dan kenapa angka 1700 

itu paling aman? karena sudah pernah tercapai 

ditahun 2019 sebelum covid19 kita di angka itu 

termasuk mahasiswa pasca kalau di gabung secara 

keseluruhan 

24. Apakah IAIN Kendari 

sudah mampu menarik 

minat masyarakat? 

Saya kira sudah, karena kita bisa lihat 

perkembangannya itu setiap tahun jumlah 

mahasiswa kita terus bertambah ya dan saya kira 

masyarakat juga sudah mulai tahu dan melirik 

kampus kita juga untk bisa mereka mendaftarkan 

siswa/anaknya ke IAIN Kendari 

25. Bagaimana pendapat 

Masyarakat tentang 

IAIN Kendari? 

Kalau kita survey, jadi kita survey random 

disekolah itu kita selalu Tanya mereka untuk 

memilih kampus tertentu itu karena apa? Biasanya 

ikut teman, mau hits, mau segala macam, dan kita 

berikan penjelasan bahwa di IAIN Kendari Itu 

Tidak ketinggalan zaman. Ada stigma sebenarnya 

dengan siswa-siswa SMA dan madrasah aliyah di 

perkotaan bahwa IAIN Kendari itu kampungan dan 

stigma itu sebenarnya yang ingin kita rubah. Jadi 

kalau di Humas kami timnya sekarang bertiga ya 

upaya-upaya yang selalu kita lakukan dalam 

membuat konten itu bagaimana mereka melihat 

tidak menganggap kita kampungan, kenapa tadi 

kita meniru kampus-kampus terkemuka, bahan-

bahan sosialisasi-sosialisasi mereka, pola-pola dan 

startegi-strategi sosialisasi kita adobsi? Karena tadi 

itu kita tidak ingin dikatakan kampungan. 

Walaupun belum ada survey secara serius/resmi 

tentang akan keberhasilan konten media sosial itu 



 

tapi sudah banyak yang menyatakan bahwa sangat 

mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh 

humas IAIN Kendari di media sosial karena 

konten-kontennya lumayan menarik dan bisa 

menjadi kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa 

karena banyak di share-kan, sekali kita share ke 

instagram selalu banyak di repost jadi status 

mereka di instagram, whatsap dan itu 

mengutungkan untuk kami karena sebenarnya 

target kita disitu bagaimana agar konten-konten 

kami yang ada di media sosial bisa di /repost 

kembali dan sebarluaskan kembali. 

26. Bagaimana evaluasi 

manajemen strategi 

penjaringan mahasiswa 

baru di IAIN Kendari? 

Evaluasi dilaksanakan setelah PBAK. Evaluasinya 

itu tentu saja terkait dengan pola sosialisasi, strategi 

sosialisasi, apakah sudah tepat atau tidak dilihat 

dari jumlah MABA yang masuk ke IAIN Kendari. 

Kalau soal pandemi kemarin kita bisa maklumi yak 

arena bukan Cuma IAIN kendari yang berkurang 

pendaftarnya tapi semua kampus turun 

pendaftarnya. Kalau hal lain ya tentu soal strategi 

tepat tidaknya itu tadi ukurannya adalah banyak 

tidak siswa yang mendaftar masuk di IAIN? Sudah 

tepat sasaran tidak? atau strategi sosialisasinya 

sudah pas atau tidak? Karena strategi sosialisasi di 

kota dan desa itu berbeda, sperti kalau di kota 

karena tidak ada lagi duta untuk 2020 dan 2021 ni 

kita main lagi melalui media sosial sedangkan di 

desa kabupaten tetap ada tim sosialisasi yang turun 

dan tetap kita akan evaluasi apakah berhasil atau 

tidak. 

 

 

  

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : Ahmad Ridha S.Pd.I., M.Hum 

Jabatan  : Dosen Pengajar (Tim Sosialisasi Fakultas Syariah tahun 2019) 

Hari/Tgl : Rabu, 24 Februari 2021 

Waktu : 09:51 AM 

Tempat : Ruangan Dosen 

1. Strategi apa saja 

yang dilakukan 

untuk melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Mengapa 

menggunakan 

manajemen strategi 

tersebut? 

Kita lakukan pendekatan secara emosional dengan 

masyarakat, kemudian Strateginya kita datang ke sekolah. 

Tahun lalu saya berangkat di daerah Konsel, Tinanggea, 

tapi kalau tahun ini banyak yang ke Konsel dan semua 

daerah-daerah lain yang terdekat karena menyesuaikan 

dengan anggaran yang ada. Kalau setelah itu dia masuk 

lagi mendaftar tidak ada lagi kewenangan fakultas setahu 

saya, nanti dikonfirmasi lagi dengan pak kabag. Jadi kita 

tidak punya keputusan. Jadi itu tadi kalau penjaringan kan 

terima atau tidak ya, kita tidak ada haknya disitu. Jadi nanti 

setelah itu mereka terima dari Institut panitia itu tadi, ini 

yang lulus prodi ini sekian semuanya, itu baru kita 

sistemnya itu verifikasinya kita hanya misalnya di PBAK 

itu, ya di situ kita tes mengaji, bagaimana minat dan 

bakatnya, tapi itu bukan lagi jadi diterima atau tidak tapi 

dia sudah jadi mahasiswa baru dan disitu keterlibatan 

fakultas selebihnya itu dia hanya di penjaringan. 

2. Jasa layanan/ 

program unggulan 

apa saja yang ada di 

IAIN Kendari untuk 

menarik minat calon 

mahasiswa baru ? 

Yang sering kita tawarkan itu waktu kemarin kita pergi 

adalah beasiswa pastinya, biaya murah, kita sudah 

membuka prodi-prodi umum walaupun kampus kita ini 

kampus keagamaan dan kita berstatus negeri yang menjadi 

salah satu daya tarik juga mahasiswa untuk masuk dan 

memilih kampus negeri. 

3. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pengambilan 

kebijakan terkait 

dengan  penjaringan 

mahasiswa baru? 

Tentu ada rektor, semua warek dilibatkan dan pihak 

lainnya seperti akademik dan lainnya,yang bisa membantu 

terlaksananya sosialisasi itu setahu saya 

4. Siapa saja yang 

bertanggung jawab 

dan terlibat dalam 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Tahun lalu itu warek I, memanggil beberapa mahasiswa 

dan mereka sosialisasi pelibatannya itu misalnya pak 

warek, karena dia hak penuhnya pak warek kan, jadi ya dia 

datangi sekolah, dengan mengambil mahasiswa terbaik 

seperti duta-duta kampus itu untuk melakukan sosialisasi. 

Kalau fakultas setahu saya belum, kita tidak pernah satu 

rombongan dgn pak warek, nggak tahu kalau fakultas lain. 

kami biasanya diperintahkan/diminta, sebelum korona 

2019/2020 tim sosialisasi itu sebenarnya minta dari sini 

(fakultas syariah) tapi tetap sosialisasinya di IAIN, dia 



 

minta siapa yang mau dijadikan tim sosialisasi. 

5. Bagaimana kesiapan 

lembaga IAIN 

Kendari (Panitia 

yang bertugas) 

sebelum terjun ke 

lapangan ? 

 

Kesiapannya itu ya kita sebelumnya seperti tadi diberikan 

surat tugas dulu dari atasan setelah itu baru kita turun 

dengan segala persiapan yang sudah ada tercantum di 

dalam surat tugas itu, dan tentu kita menyiapkan materi apa 

yang akan disampaikan, kapan waktunya dan bagaimana 

menyampaikannya nanti biar bagus dn menarik. 

Menyiapkan Mobil-mobil untuk pergi kasana atau 

transportasi lain yang bisa digunakan 

6. Bagaimana proses 

rekrutmen 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

Selama ini rekrutmennya itu melalui tiga jalur setahu saya, 

ada SPAN, UMPTKIN, Dan jalur mandiri/lokal. 

7. Apakah ada seleksi 

panitia penerimaan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

 

Saya kurang tahu tentang itu, karena panitia itu di tentukan 

oleh atasan kita rektor atau warek I. kita disini hanya 

ditugaskan saja untuk urusan itu nanti ditanyakan sama 

warek I langsung saja. 

8. Dari segi pesaing, 

apakah ada yang 

menjadi pesaing 

IAIN Kendari? Dan 

bagaimana langkah 

kedepannya (dari 

segi manajemen 

strategi) 

menghadapi 

persaingan itu?  

Untuk pesaing saya kira itu banyak dan seluruh kampus 

yang ada di kota kendari itu pesaing tapi kan paling kita 

rasakan dan hampir tidak bisa kita saingi itu adalah kampus 

besar seperti UHO yang memilki banyak mahasiswa baru 

setiap tahunnya, sedangkan kita masih terlampau jauh. Kita 

tetap berusaha yang terbaik kedepannya dalam melakukan 

sosialisasi. Dan pihak kampus kita sekrang itu sedang 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana seperti 

contohnya sudah ada lab IPA yang menjadi daya tarik nanti 

untuk calon mahasiswa baru. 

9. Apa saja 

tantangan/hambatan 

dalam pelaksanaan 

penjaringan 

mahasiswa baru? 

Dan bagaimana 

mengatasi itu? 

Hambatannya itu ya palingan karena tidak/kurangnya dana 

yang digunakan untuk sosialisasi. Karena ketika ingin 

sosialisasi pasti memerlukan biaya untuk jalan kesana 

tempat sosialisasi. 

10. Apakah dari fakultas 

terlibat dalam 

melaksanakan 

manajemen strategi 

penjaringan 

mahasiswa baru di 

IAIN Kendari? 

Ya ada, seperti baru-baru ini kami diminta di fakultas 

untuk melakukan sosialisasi itu dari warek I perintahnya, 

tapi itu bukan dalam bentuk kepanitiaan tp hanya 

sosialisasi biasa, sosialisasi IAIN juga tp melibatkan 

fakultas yang diminta oleh warek I yang punya 

kewenangan tapi tetap dalam skopnya IAIN, atas nama 

IAIN kita sosialisasikan IAIN untuk kesekolah-sekolah 

karena kita tujuan sasarannya itu sekolah, SMA, Aliyah, 

SMK atau yang sederajat. Semua yang bisa dijangkau tp 

kalau fakultas karena tidak ada anggarannya ya yang dekat-

dekat saja yang bisa dijangkaulah dalam sehari. 



 

Kalaupun keterlibatannya itu kita mau ambil data, kami 

kalau sepengetahuan saya datanya itu fakultas itu dia hanya 

dilibatkan dalam sosialisasi dan sosialisasinya itu bukan 

dalam bentuk kepanitiaan. Itu hanya permintaan dan hanya 

di fasilitasi, dikasih surat tugas dari warek I, jadi kita hanya 

dilibatkan difakultas itu jika warek I minta namun jika 

tidak yah kita tidak terlibat juga. Jadi kalau SK kepanitian 

mungkin tidak ada karena saya juga tidak lihat SKnya. Jadi 

ditentukan walaupun kita juga dosen di fakultas. Jadi dia 

hanya kalau mau katakan manajemennya itu atas nama 

fakultas diluar dari rektorat ya kami hanya melakukan 

sosialisasi itu kesekolah-sekolah. Jadi dosen disini dikasih 

surat tugas untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah 

terdekat dengan melibatkan alumni juga. Kitakan secara 

internal mendorong alumni itu supaya mensosialisasikan 

diri juga di daerahnya masing-masing atau sekolahnya agar 

mendaftar di fakultas ini. Itu sebenarnya kebijakan dekan 

namun tidak ada anggarannya. Jadi sosialisasinya hanya 

alumni dan prodi karena itu juga haknya prodi. 

11. Sarana dan 

prasarana apa saja 

yang digunakan 

dalam mendukung 

penjaringan 

mahasiswa baru 

IAIN Kendari? 

Sarana dan prasarananya ya banyak sperti gunakan gedung-

gedung perkuliahan untuk mahasiswa saat tes masuk, 

computer, laptop dan paling utama dana. 

12. Dalam melakukan 

penjaringan 

mahasiswa baru, 

terobosan apa saja 

yang dilakukan 

sampai saat ini? 

Sekarang sistem pendaftarannya online kan dan dan untuk 

jalur mandiri tesnya di kampus. Dan kita promosikan 

kampus juga sekarang sudah berbasis online 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : LM Akramullah Nasiru 

Jabatan  : Mahasiswa 

Tahun Masuk : 2017 

Asal Sekolah : MA Darul Istiqomah Bondowoso Jawa Timur 

Kabupaten : Wakatobi 

Prodi : Tadris Bahasa Arab 

Hari/Tgl : Kamis, 10 April 2021 

Waktu : 08: 00 AM 

Tempat : Asrama Ceria Baruga 

Mengapa memilih IAIN Kendari 

sebagai tempat kuliah anda? 

 

Menurut saya kerena biaya terjangkau, 

dan program studi lanjutan juga tersedia 

di IAIN Kendari 

Dari mana/dari siapa anda tahu tentang 

IAIN Kendari? 

Saya tau itu dari teman-teman yang lain 

dan keluarga juga yang kuliah di IAIN 

Kendari 

Bagaimana pendapat anda tentang 

IAIN Kendari dari segi sarana 

prasarana, tenaga pengajar dan lain-

lainnya? 

 

IAIN Kendari kampus yang nyaman 

karena tidak pernah ada bentrokan yang 

parah seperti di UHO kemudian kampus 

ini juga sudah lumayan modern alat 

sarana dan prasarana yang digunakan 

serta memiliki dosen pengajar yang 

handal dan berkemampuan baik dalam 

memberikan materi di kelas, jadi 

maenurt saya baguslah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : Mislan 

Jabatan  : Mahasiswa 

Tahun Masuk : 2016 

Asal Sekolah : MA Wisata Kelautan Untu Melambi 

Prodi : PAI (Pendidikan Agama Islam) 

Hari/Tgl : Kamis, 1 April 2021 

Waktu : 09: 00 AM 

Tempat : IAIN Kendari 

 

37. Mengapa memilih IAIN 

Kendari sebagai tempat 

kuliah anda? 

 

Karena mendapatkan bebas tes dan memang 

sudah incaran dari dulu untuk melanjutkan 

pendidikan kuliah di IAIN Kendari 

38. Dari mana/dari siapa anda 

tahu tentang IAIN 

Kendari? 

Saya tahu IAIN Kendari dari teman dan adanya 

sosialisasi yang dilakukan oleh dosen IAIN 

Kendari disekolah yaitu bapak Dr. Samrin, 

M.Pd.I dan bapak Amari S.Ag, M.A.P. 

39. Bagaimana pendapat anda 

tentang IAIN Kendari 

dari segi sarana prasarana, 

tenaga pengajar dan lain-

lainnya? 

 

Menurut saya IAIN Kendari kampus yang cukup 

bagus untuk sekarang karena sudah ada banyak 

fasilitas yang mendukung dan nyaman untuk kita 

bisa belajar seperti gedung-gedung yang 

bertingkat dan laboratorium yang baru juga 

sudah ada di IAIN Kendari 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Hamid 

Jabatan  : Mahasiswa 

Tahun Masuk : 2020 

Asal Sekolah : MAN 1 Wakatobi 

Kabupaten : Wakatobi 

Prodi : Ilmu Qur’an Dan Tafsir 

Hari/Tgl : Minggu, 4 April 2021 

Waktu : 08: 10 AM 

Tempat : Asrama Ceria Baruga 

 

40. Mengapa memilih IAIN Kendari 

sebagai tempat kuliah anda? 

 

Karena untuk mengenal dan tahu 

pendidikan agama Islam lebih 

mendalam/karena IAIN adalah tempat 

yang paling tepat untuk mempelajari 

ilmu agama secara sempurna. 

41. Dari mana/dari siapa anda tahu 

tentang IAIN Kendari? 

Saya tau itu dari teman-teman yang lain 

serta tau dari mahasiswa yang pernah 

sosialisasi disekolah kami 

42. Bagaimana pendapat anda tentang 

IAIN Kendari dari segi sarana 

prasarana, tenaga pengajar dan 

lain-lainnya? 

 

Kampus IAIN Kendari sangat bagus 

menurut saya, gedung-gedung 

belajarnya sudah bertingkat, fasilitas 

belajar juga lengkap dan tenaga 

pengajar juga memilki kemampuan 

yang baik dalam mengajar serta suasana 

kampus yang nyaman, beda dengan 

kampus lain menurut saya. 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Wandi  

Jabatan  : Mahasiswa 

Tahun Masuk : 2020 

Asal Sekolah : MAN 1 Wakatobi 

Kabupaten : Wakatobi 

Prodi : Ilmu Qur’an Dan Tafsir 

Hari/Tgl : Kamis, 05 April 2021 

Waktu : 08: 00 AM 

Tempat : Asrama Ceria Baruga 

 

43. Mengapa memilih IAIN Kendari 

sebagai tempat kuliah anda? 

 

Karena untuk memperdalam ilmu 

agama sesuai jurusan yang disekolah 

sebelumnya 

44. Dari mana/dari siapa anda tahu 

tentang IAIN Kendari? 

Saya tau dari mahasiswa IAIN yang 

datang sosialisasi di sekolah kami 

sebelum pelulusan di sekolah 

45. Bagaimana pendapat anda tentang 

IAIN Kendari dari segi sarana 

prasarana, tenaga pengajar dan 

lain-lainnya? 

 

Menurutku kampus ini sudah maju dan 

bagus karena sudah lengkap semua 

fasilitasnya, kursi dan meja kuliah 

bagus-bagus dan ruangan kuliah  juga 

nyaman. Tenaga dosennya bagus dan 

baik kepada mahasiswa. Kampus ini 

juga membantu kami dalam hal biaya 

makanya bisa masuk di IAIN Kendari. 
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