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RINGKASAN
Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala 1 tahun sekali dengan melihat
realitas implementasi hasil Nota Kesepahaman (MoU) yang dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama (PK). Dengan demikian untuk setiap MoU dapat diimplementasikan dalam
beberapa PK sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MoU.

Manfaat dari kerjasama ditujukan untuk saling menguntungkan antara ke 2 (dua) belah pihak.
Pihak Politeknik Pratama tetap berpedoman pada visi Menjadi Perguruan Tinggu Vokasi
yang Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dan misinya
yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi
masyarakat yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta
memiliki etika kepribadian yang baik, menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi
sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang
berstandar nasional, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat, menjalin kemitraan dan
kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.
Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Jika implementasi dari MoU belum pernah terlaksana (yakni belum pernah terealisasi PK)

maka pihak Politeknik Pratama Purwokerto melalui Pembantu Direktur III Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama akan berkomunikasi dengan pihak yang bekerjasama
untuk mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang akan diatur dalam PK.
2. Jika telah ada implementasi dari MoU (yakni terealisasi PK) maka perlu diperhatikan

tanggal masa berlaku PK tersebut. Komunikasi tetap dilakukan kepada pihak yang
bekerjasama dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini. Bentuk
monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatannya.

Purwokerto, Desember 2017
Tim Penyususn

1. PENDAHULUAN

Kerjasama yang dilakukan Politeknik Pratama Purwokerto dengan mitra harus saling
menguntungkan kedua belah pihak. Politeknik Pratama Purwokerto telah melakukan berbagai
upaya untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan
terhadap perkembangan lembaga secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerjasama Politeknik
Pratama Purwokerto dijaga dengan cara memiliki indikator yang jelas berupa Renstra
Politeknik Pratama Purwokerto. Kuantifikasi peningkatan kerjasama dengan institusi
pemerintah dan swasta dilakukan dengan cara menghitung akumulasi MoU selama satu tahun
yang ditambahkan dengan MoU pada tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa. Selanjutnya
jumlah akumulasi MoU ini dibagi menjadi dua bagian yaitu realisasi. Yang dimaksud dengan
realisasi kerjasama adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan sivitas akademika
Politeknik Pratama Purwokerto dan lembaga mitra Politeknik Pratama Purwokerto baik secara
institusional maupun secara individual. Realisasi kerjasama dapat berupa:
a. Kegiatan produktif: pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, sivitas
akademika Politeknik Pratama Purwokerto menjadi pembicara di institusi lain,
Politeknik Pratama Purwokerto mengirim delegasi guna keperluan diplomasi dan
rintisan kerjasama dll, juga Politeknik Pratama Purwokerto menghadiri Undangan
kerjasama dari lembaga lain
b. Kegiatan reseptif: Lembaga mengundang pembicara dari lembaga lain, Politeknik
Pratama Purwokerto menerima kunjungan dinas dari institusi lain, Politeknik Pratama
Purwokerto menjadi tuan rumah penandatangan MoU.

Suatu kerjasama yang ideal melibatkan penandatangan MoU dibarengi dengan pelaksanaan
kegiatan sebagai bentuk implementasinya. Ukuran lain yang diukur oleh Renstra Politeknik
Pratama Purwokerto adalah indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan pengguna
kerjasama.

Kepuasan mitra terhadap kerjasama yang telah dilakukan diperoleh dari:
a. Kuesioner kepuasan kerjasama yang telah diisi mitra.
b. Kerjasama berulang yang dilanjutkan/ diulang pada kegiatan yang sama.
c. Testimoni dari mitra terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan.
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Amikom Veteran Purwokerto

2 Agustus
2016
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2019

Politeknik Dharma Patria
Kebumen

2 Agustus
2017

2
Agustus
2019

STIE Darul Ulum Purwakarta

2 Agustus
2016

2 Agustus
2019

STMIK Pamitran Karawang

2 Agustus
2017

2
Agustus
2019

Sekolah Tinggi Pertanian Jawa
Barat
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2016

2
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2019
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2
Agustus
2019
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2019

SMK Tunas Meka Karawang
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SMK Yamaba Purwakarta
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2
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BAB II
HASIL MONEV KERJASAMA

A. Responden
Responden yang digunakan dalam evaluasi kerjasama adalah para mitra kerjasama dan
alumni yang merasakan kegunaan adanya kerjasama. Responden dari mitra kerjasama
adalah 18 mitra kerjasama, sementara alumni yang berpartisipasi adalah 15 orang.

B. Komponen & Aspek Pengukuran
Tingkat kepuasan mitra terhadap kinerja berdasar tingkat kepentingan diukur dari
beberapa aspek yaitu:
1. Penilaian dari Alumni meliputi :
a. Pelayanan Staf Kerjasama
b. Pendampingan bidang kerjasama untuk memenuhi kebutuhan
c. Kerjasama yang dijalin oleh institusi telah sesuai dengan harapan
d. Kerjasama yang dijalin oleh institusi memberikan manfaat bagi alumni

2. Penilaian dari Perusahaan meliputi :
a. Tingkat pelayanan terhadap persiapan pelaksanaan kerjasama
b. Proses pelaksanaan kerjasama telah sesuai dengan harapan
c. Tingkat kepuasan untuk kegunaan kerjasama
d. Tingkat kepuasan dalam pelaksanaan tindak lanjut kerjasama

C. Alat Ukur dan Sistem Skoringnya

Alat ukur yang digunakan dalam survei ini berupa skala, yaitu Skala 1 sd skala 4,
mengungkap nilai pentingnya (tingkat kepentingan) masing-masing pernyataan.
Sistem penilaian untuk mengukur kepuasan mitra kerjasama terhadap pelayanan
kerjasama dengan menggunakan Skala Likert dengan 4 alternatif pilihan jawaban,
yang bergerak dari angka 1 (Tidak Puas) sampai dengan 4 (sangat Puas)

A. Tingkat Kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan kerjasama
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan dan diolah datanya, maka diberoleh
hasil sebagai berikut :

Kepuasan Stakeholder
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Pelayanan Terhadap persiapan

Kerjasama sesuai dengan harapan

Kegunaan Kerjasama

Tindak lanjut kerjasama

Berdasarkan gratik diatas dapat dijelaskan bahwa :
a.

Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan staf kerjasama terhadap persiapan
pelaksanaan kerjasama menjawab baik 51%.

b.

Tingkat kepuasan Kerjasama yang dijalin telah sesuai dengan harapan perusahaa
dengan menjawab baik 80%.

c.

Tingkat kepuasan terhadap kegunaan kerjasama yang terjalin menjawab baik
59%.

d.

Tingkat kepuasan stakeholder terhadap keinginan untuk melanjutkan kerjasama
menjawab puas sebesar 67%

B. Tingkat Kepuasan Alumni terhadap pelaksanaan kerjasama

Pendapat Alumni Terhadap Kerjasama
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Berdasarkan gratik diatas dapat dijelaskan bahwa :
a. Pelayanan staf kerjasama Politeknik Pratama Purwokerto , responden menjawab
puas sebanyak (63%).
b. Politeknik Pratama Purwokerto telah memberikan dampingan yang terbaik untuk
memenuhi kebutuhan, responden menjawab puas (74%).
c. Kerjasama dengan Politeknik Pratama Purwokerto telah sesuai dengan harapan dan
alumni, responden menjawab puas (79%).
d. Kerjasama dengan Politeknik Pratama Purwokerto
alumni, responden menajwab puas (68%)

dinilai berguna oleh para

BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerjasama yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2017/2018 adalah sebagai berikut :
a.

Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan staf kerjasama terhadap persiapan pelaksanaan
kerjasama menjawab baik 51%.

b.

Tingkat kepuasan Kerjasama yang dijalin telah sesuai dengan harapan perusahaa dengan
menjawab baik 80%.

c.

Tingkat kepuasan terhadap kegunaan kerjasama yang terjalin menjawab baik 59%.

d.

Tingkat kepuasan stakeholder terhadap keinginan untuk melanjutkan kerjasama
menjawab puas sebesar 67%

e.

Pelayanan staf kerjasama Politeknik Pratama Purwokerto , responden menjawab puas
sebanyak (63%).

f.

Politeknik Pratama Purwokerto

telah memberikan dampingan yang terbaik untuk

memenuhi kebutuhan, responden menjawab puas (74%).
g.

Kerjasama dengan Politeknik Pratama Purwokerto telah sesuai dengan harapan dan
alumni, responden menjawab puas (79%).

h.

Kerjasama dengan Politeknik Pratama Purwokerto dinilai berguna oleh para alumni,
responden menajwab puas (68%)

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis kepuasan kerjasama yang telah dilaksanakan diatas, maka
rencana tindak lanjut yang disusun adalah sebagai berikut :
1.

Memperluas jaringan kerjasama terutama dengan industry

2.

Membuat rancangan yang jelas terhadap pelaksanaan kerjasama

Purwokerto, 12 Desember 2017
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