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KATA PENGANTAR 

 

Puji sukur kepada Tuhan atas terselesaikanya survey terhadap kepuasan mitra 

kerjasama yang telah di berikan oleh STIKes Tri Mandiri Sakti terhadap mitrakerjasama. 

Kegiatan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk 

mendapatkan umpan balik bagi pelaksanaan program kerja di bidang kerjasama yang sedang 

berjalan, untuk mengetahui sampai seberapa program kerjasama telah diimplementasikan 

oleh STIKes Tri Mandiri Sakti dengan mitra, dengan mengetahui sampai seberapa 

implementasi program kerjasama ini telah dilaksanakan maka hasilnya dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas dan kuantitas kegiatan yang akan dilakukan STIKes Tri Mandiri Sakti 

dengan mitra . 

Pelaksanaan kegiatan survey terhadap kepuasan layanan kerjasama ini telah 

mendapatkan respons dan antusias dari mitra antara lain dengan memberikan jawaban dengan 

memilih jawaban yang telah disediakan serta memberikan usulan dan tindak lanjut kerjasama 

yang di harapkan, dengan demikian kami mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya 

atas kesediaannya dalam membantu pelaksanaan monitoring evaluasi ini. 

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi bidang kerjasama antara STIKes 

Tri Mandiri Sakti dengan mitra yang dilakukan dalam rangka mendapatkan umpan balik 

untuk memperbaiki pelayanan mendatang. 

 

 

Bengkulu, Oktober 2020 
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BAB I 

MONITORING EVALUASI KERJASAMA 

STIKES TRI MANDIRI SAKTI 

TAHUN 2020 

 

 

1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global sehingga tuntutan untuk 

berhubungan dengan masyarakat dunia sangatlah penting. Hubungan secara 

Internasional bukan hanya dilakukan oleh antar Negara namun penting dilakukan oleh 

perguruan tinggi, sehingga internasionalisasi perguruan tingi harus dilakukan, karena 

merupakan sebuah proses yang mengintegrasikan komponen internasional ke dalam 

tujuan, fungsi atau penyampaian pendidikan (termasuk pengembangan kurikulum 

inovasinya dan penelitian/ publikasi bersama) . 

Semakin terbukanya peluang kerja bagi seluruh profesional di seluruh 

mancanegara di butuhkan lulusan perguruan tinggi yang dapat bersaing secara global, 

hal ini di perlukan suatu strategi perguruan tinggi dalam memberikan legalitas 

akademik dan empiris bagi setiap negara untuk menerima para alumninya, karena itu , 

setiap perguruan tinggi meningkatkan kualitas lulusannya dengan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perkuliahan, sumberdaya dosen baik akademik maupun 

loyalitas kerjanya, sarana dan prasarana perkuliahan serta manajemen perkuliahan. 

Untuk itu beberapa kegiatan di perlukan seperti menjalin kerjasama dengan 

Universitas dan Instansi lain baik di dalam dan di luar negeri, mengadakan kegiatan 

yang bersifat merealisasikan kerjasama dengan mitra yang telah terjalin kerjasama. 

Untuk mencapai hal tersebut STIKes Tri Mandiri Sakti berupaya untuk 

menjalin kerjasama dengan Universitas di beberapa Negara, lembaga pemerintahan 

dan lembaga asosiasi dan lembaga lainnya, dalam realisasinya banyak kegiatan yang 

telah dilakukan dengan mitra antara lain Student Exchange, kegiatan ilmiah lain 

seperti seminar/workshop yang mana kegiatan tersebut sesuai dengan visi STIKes Tri 

Mandiri Sakti yaitu “Menjadi Institusi Kesehatan Profesional Dan Unggul Dalam 

Disaster management Pada Tingkat Nasional Pada Tahun 2030” 
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Progam kerjasama di STIKes Tri Mandiri Sakti merupakan suatu kegiatan 

yang terencana yang lengkap dengan rincian tujuan serta jenis-jenis kegiatannya. 

Untuk mengetahui program kerjasama yang telah dilakukan efektif dan efisien serta 

mengetahui apakah program yang diimplementasikan benar-benar bermanfaat maka 

diperlukan suatu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

efisiensi progam yang bersangkutan. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat 

efesiensi dan efektifitas program terutama dalam hal ini adalah program kerja sama 

yang telah dijalin dengan mitra dan bersifat berkelanjutan. 

Untuk itu perlu di ketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, 

dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Walaupun program kerjasama dan 

implementasi kedalam kegiatanya dirasakan telah efektif namun perlu diketahui 

apakah mitra kerjasama telah merasakan puas dan bersedia melakukan kerjasama lagi 

sehingga sehingga kerjasama dapat berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan 

tingkat kepuasan yang dilaksanakan oleh mitra. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama akan 

menyangkut berbagai hal terkait, baik yang menyangkut kualitas masukan (input), 

maupun kualitas hasil pelaksanaan (output), selain itu, monitoring dan evaluasi 

terhadap program kerja sama dapat dilaksanakan atas dasar konsekuensi 

implementasinya, dapat pula dilakukan dengan saling memberi manfaat. 

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara 

reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan 

yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah 

disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan 

pada perencanaan program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai 

masukan dalam melakukan evaluasi. 

Dalam kegiatan monitoring akan menghasilkan informasi guna membantu 

menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan apa yang di 

rencanakan. Sedangkan penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat 

dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang 

disediakan melalui kegiatan monitoring, Dalam merencanakan kegiatan hendaknya 
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evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang lengkap. Tujuan evaluasi diarahkan untuk mengontrol kecapaian 

tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan 

gambaran tentang manfaat suatu kebijakan istilah evaluasi berdekatan penafsiran, 

pemberian angka dan penilaian. 

Sehingga dapat dilaksanakan sebagai evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih 

menekan kepada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa di lakukan bila 

program itu berjalan setidaknya 1 priode (tahapan), sesuai tahapan rancangan dan 

jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan 

 

2. TUJUAN MONITORING EVALUASI KERJASAMA 

Monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan 

program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan 

target. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan progam dapat membuat 

penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang menjadi 

kebutuhan itu bisa menjadi mencakup faktor biaya,waktu, personel, alat dan 

sebagainya. 

Tujuan dari kegiatan monitoring evaluasi terhadap kegiatan kerjasama dan 

implementasinya oleh STIKes Tri Mandiri Sakti dengan Mitra adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan 

mitra kerjasama STIKes Tri Mandiri Sakti telah sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

b. Untuk mengetahui sampai seberapa manfaat kegitan yang telah dilaksanakan 

bagi STIKes Tri Mandiri Sakti dan bagi mitra 

c. Untuk mengetahui kepuasan mitra terhadap kegiatan kerjasama yang telah kita 

laksanakan bersama. 

 

3. MANFAAT KERJASAMA 

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi untuk 

kegiatan kerjasama antara mitra dengan STIKes Tri Mandiri Sakti sebagai berikut 



8 
 

a. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama antara 

STIKes Tri Mandiri Sakti dengan mitra. 

b. Untuk mendapatkan informasi apakah kegitan kerjasama telah di lakukan 

sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan. 

c. Untuk memperbaiki mekanisme kegiatan kerjasama yang di laksanakan agar 

lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

d. Sebagai umpan balik bagi perbaikan kegiatan progam kerjasama ke depan 

 

4. METODE MONITORING EVALUASI 

Monitoring Evaluasi dalam kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan metode 

diskriptif yaitu untuk mendiskripsikan hasil monitoring evaluasi yang telah dilakukan. 

 

5. PEMBAHASAN 

Monitoring evaluasi di bidang kerjasama ini telah dilakukan oleh Lembaga 

Penjamin Mutu setiap setahun sekali pada tahun akademik penuh dengan tujuan 

secara umum untuk mengetahui sampai berapa kegiatan implementasi dari kerjasama 

antara STIKes Tri Mandiri Sakti dengan mitra. 

Berbagai kegiatan telah dilakukan sebagai wujud dari hasil kerjasama dengan 

mitra, antara lain sebagai berikut: 

a. Kegiatan Penelitian 

b. Pengabdian masyarakat 

c. Seminar/Workshop/Pelatihan 

d. Kerjasama Praktik Klinik 

Untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah kita lakukan sudah sesuai 

dengan progam kerja dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, maka dilakukan 

monitoring evaluasi setiap semester. 

Monitoring evaluasi kami lakukan dengan instrumen daftar pertanyaan yang 

kami sampaikan langsung atau google form. Disamping itu ada instansi yang tidak 

mungkin kita lakukan secara langsung karena keterbatasan waktu dan tenaga maka 

kami lakukan dengan melalui telefon dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang 
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telah kami susun kedalam kuisioner. 

Kuisioner atau daftar pertanyaan yang kami rumuskan didasarkan pada 

beberapa aspek antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Nama 

b. Instansi 

c. Jenis Kerjasama 

d. Skop Kerjasama 

e. Bidang kerjasama 

f. Lama Kerjasama dengan STIKes Tri Mandiri Sakti 

Sedangkan bagian ke dua adalah proses penandatangan kesepakatan 

kerjasama, implementasi dan kepuasan yang telah di dapatkan dari kerjasama yang 

telah dilakukan. Sedangkan bagian ketiga adalah usulan kerjasama ke depan serta 

tindak lanjut kerjasama yang akan dilakukan kedepan antara mitra dengan STIKes Tri 

Mandiri Sakti. 

 

6. INSTRUMEN 

Kuesioner/angket berjumlah 7 butir soal yang di bagikan kepada responden 

pada saat pengambilan data untuk mendapatkan tanggapan, informasi, jawaban 

tentang tingkat kepuasan mitra terhadap kriteria kerjasama. Adapun yang menilai 

kriteria kerjasama adalah mitra kerjasama. Penelitian ini mengungkapkan uji validitas 

menggunakan korelasi pearson product moment serta dan menggunakan ujia reabilitas 

untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

menggunakan alat ukur yang sama.  
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BAB II 

HASIL PEMBAHASAN 

LAPORAN MONITORING EVALUASI KERJASAMA 

STIKES TRI MANDIRI SAKTI 

A. PROFIL KERJASAMA 

Hasil penyebaran kuisioner didapatkan informasi atau jawaban terhadap 

kuisioner yang disusun sebagai instrumen dalam kegiatan monitoring evaluasi 

menunjukkan bahwa, kerjasama yang telah dilakukan antara STIKes Tri Mandiri 

Sakti dengan mitra, namun pada pelaksanaan setiap kegiatan akan melibatkan masing-

masing prodi sesuai dengan bidang kegiatan yang dilaksanakan. 

Intitusi yang menjalin kerjasama dengan STIKes Tri Mandiri Sakti 

kebanyakan adalah perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi luar negri, 

instansi pemerintahan baik daerah maupun swasta yang terdiri dari pihak Rumah 

Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyrakat). 

Bidang kegiatan yang dikerjasamakan antara lain terkait dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu bidang penyelenggara pendidikan dan kegiatan akademik, 

bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat serta bidang kemahasiswaan di 

samping itu juga beberapa kegiatan lain seperti magang mahasiswa, sebagai lokasi 

penulisan skripsi mahasiswa, dan menjadi lokasi kegiatan dosen pengabdian 

masyarakat dan kegiatan penelitian dosen. 

 

B. PROSES DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA 

Bagian kedua dari Instrumen Monev adalah penilaian dari mitra tentang proses 

dan implementasi kerjasama yang telah dilaksanakan. Dalam instrumen ini telah 

ditanyakan 7 pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban yaitu sangat baik 4, baik 3, 

kurang dan sangat kurang 1. Dengan interval kategori sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kuesioner Kepuasan Mitra Kerjasama STIKes Tri Mandiri Sakti 

DISKRIPSI 
LEVEL 

1 2 3 4 

PELAYANAN 

Kesepakatan kerjasama dilakukan dengan mudah     

Pihak STIKes Tri Mandiri Sakti telah menanggapi usulan kerjasama 

dengan cepat 

    

SISTEM PELAYANAN 

Proses penanda tanganan naskah kerjasama dilakukan dengan cepat     

Kerjasama telah diimplementasikan dengan kegiatan     

Implementasi kerjasama telah sesuai dengan naskah yang disepakati     

Kerjasama kami telah memuaskan     

HASIL PELAYANAN     

Kami tetap akan melanjutkan kerjasama ini     

 

Tabel 2 menunjukkan kuesioner survey tentang pelaksanaan kerjasama yang 

telah dilaksanakan antara STIKes Tri Mandiri Sakti dengan mitra. Monitoring 

evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan intrumen kuesioner tentang kerjasama 

dan implementasinya dengan memberikan penilaian antara 1 sampai dengan 4 yang 

menunjukkan kategori seperti tabel 1 diatas. Hasil monitoring evaluasi yang telah 

dilakukan terhadap mitra kerjasama STIKes Tri Mandiri Sakti dapat di lihat pada tabel 

diagram dibawah ini 

DISKRIPSI 
LEVEL    (%) 

1 2 3 4 

PELAYANAN 

Kesepakatan kerjasama dilakukan dengan mudah 0 0 34,50 65,50 

Pihak STIKes Tri Mandiri Sakti telah menanggapi usulan 

kerjasama dengan  cepat 

0 0 46,65 53,35 

SISTEM PELAYANAN 

Proses penanda tanganan naskah kerjasama dilakukan dengan 

cepat 

0 5,00 39,50 55,50 

Kerjasama telah diimplementasikan dengan kegiatan 0 0 52,00 48,00 

Implementasi kerjasama telah sesuai dengan naskah yang 0 0 15,00 85,00 
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disepakati 

Kerjasama kami telah memuaskan 0 0 75,00 25,00 

HASIL PELAYANAN     

Kami tetap akan melanjutkan kerjasama ini 0 0 5,00 95,00 

Diagram 1. Hasil Kepuasan Mitra Kerjasama  

 

Berdasarkan Diagram 1. hasil kepuasan mitra kerjasama di tahun 2019/2020 

pihak STIKes Tri Mandiri Sakti memiliki tujuan khusus yang mana tujuan tersebut 

termaktub dalam visi dan misi STIKes Tri Mandiri Sakti yakni terwujudnya 

kerjasama kemitraan, oleh sebab itu pihak STIKes Tri Mandiri Sakti bekerjasama 

dengan beberapa mitra rumah sakit untuk meningkatkan Kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkompeten pada bidang disaster management dalam 

pelayanan pendidikan kesehatan & pihak STIKes Tri Mandiri Sakti juga bekerjasama 

dengan perguruan tinggi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal 

tersebut selaras dengan VMTS STIKes Tri Mandiri Sakti yakni “Menjadi Institusi 

Kesehatan Profesional Dan Unggul Dalam Disaster management Pada Tingkat 

Nasional Pada Tahun 2030”. 

Berdasarkan kesimpulan dari jawaban pihak mitra kerjasama STIKes Tri 

Mandiri Sakti dengan memberikan penilaian terhadap 7 item pernyataan yaitu terkait 

pelaksanaan penandatanganan MoU, proses penanda tanganan MoU, implementasi 

kerjasama, kepuasaan mitra dalam kerjasama. Hasil monev menunjukan bahwa 

jawaban terhadap item pertanyaan yang di ajukan tentang monitoring evaluasi telah 

dijawab dengan jawaban yang bervariasi namun semua jawaban mengarah pada angka 

4 atau sangat baik atau mendapatkan nilai mendekati 4,0 dalam kategori sangat baik. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT 

 

 

A. Kesimpulan 

Monitoring evaluasi yang telah di lakukan oleh tim kerjasama tentang proses 

dan implementasi kerjasama antara STIKes Tri Mandiri Sakti dengan mitra telah di 

nilai oleh mitra dengan kategori Sangat baik dan baik, hal ini memang sesuai dengan 

yang di harapkan STIKes Tri Mandiri Sakti sehingga STIKes Tri Mandiri Sakti selalu 

berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jadi orientasi kerjasama 

menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan produktivitas lembaga. Oleh 

karena itu dalam kegiatan kerjasama harus memperhatikan kualitas dalam kerjasama 

yang tidak sekedar mendatangani MoU, akan tetapi keberlanjutan dari kegiatan 

orientasi kerjasama yang merujuk pada Tri dharma perguruan tinggi. Kerjasama yang 

ditindak lanjuti dalam seminar internasional bersama beberapa tahun mendatang 

kerjasama masih menjadi bagian penting dalam STIKes Tri Mandiri Sakti. 

B. Tindak Lanjut / Perbaikan Kemitraan Kerjasama 

Selain penilaian terhadap proses dan implementasi kegiatan kerjasama STIKes Tri 

Mandiri Sakti dengan mitra juga ada beberapa tindak lanjut atau perbaikan untuk 

mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan demi tercapainya visi, terlaksananya 

misi dan tersapainya tujuan strategis yang disampaikan oleh mitra kerjasama guna 

meningkatkan mutu jejaring & kemitraan kerjasama: 

a. Kerjasama yang dijalin dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah baik, 

diharapkan kedepannya kerjasama ini terus berlanjut. 

b. Kegiatan penelitian bersama merupakan kegiatan yang sangat diminati oleh mitra 

STIKes Tri Mandiri Sakti baik dalam negeri maupun luar negeri, hendaknya 

kegiatan ini perlu di lanjutkan untuk kedepannya. 

c. Kegiatan yang sudah di lakukan selama ini berupa, Penelitian, praktik klinik, 

pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah, dan sebagainya hendaknya di lakukan 

secara rutin yang mana sejalan dengan visi STIKes Tri Mandiri Sakti yaitu 

“Menjadi Institusi Kesehatan Profesional Dan Unggul Dalam Disaster 

management Pada Tingkat Nasional Pada Tahun 2030”. 
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C. Penutup 

Demikian laporan monitoring evaluasi terhadap implementasi kerjasama antara 

STIKes Tri Mandiri Sakti dan mitra. Laporan ini bertujuan sebagai masukan dalam 

memperbaiki bidang kerjasama agar kedepan terjalin hubungan kerjasama yang lebih 

baik. 
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