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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya merupakan salah satu perguruan tinggi 

terkemuka di Provinsi Lampung yang memiliki keunggulan di berbagai bidang terutama sekali 

di bidang teknologi informasi dan bisnis manajemen. Dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi 

Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi”, IIB Darmajaya perlu 

meningkatkan kinerja diberbagai bidang serta menentukan misi, indikator dan strategi untuk 

mewujudkan visi tersebut. Salah inisiatif strategis dan garis besar pencapaian implementasi 

visi misi dari IIB Darmajaya adalah “ Peningkatan reputasi melalui kerjasama akademik 

dengan universitas, lembaga penelitian maupun industri dalam dan luar negeri”. Hal ini 

dikarenakan kerjasama merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan suatu 

perguruan tinggi . Kegiatan kerjasama ini tidak hanya dapat membantu pihak lain namun juga 

membantu Perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

Sejak tahun 2006 melalui Biro Urusan Kerjasama, koordinasi kerjasama di IIB Darmajaya telah 

tersentralisasi sehingga diharapkan berbagai kegiatan kerjasama yang dijalankan oleh unit 

kerja, fakultas dan lembaga dapat terkontrol dengan baik. Monitoring dan evaluasi kerjasama 

dilaksanakan oleh Quality Assurance Centre yang dilakukan secara berkala terhadap unit, 

fakultas dan lembaga, guna mengetahui implementasi dan kerjasama yang telah dijalin oleh 

IIB Darmajaya dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri. Tahun 2017 monitoring dan 

evaluasi dan kerjasama dilakukan terhadap kerjama yang sedang dan ataupun sudah berjalan. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilaksanakan pelaporan hasil pemanfaatan hasil kerjasama adalah untuk mengetahui 

kerjasama yang sudah dan belum terealisasi sehingga dapat menjadi masukan dan tidak oleh 

pihak IIB Darmajaya. Sedangkan untuk tujuan dapat diterangkan secara rinci sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi kegiatan dari kerjasama yang telah terjalin oleh masing-

masing unit kerja di lingkungan IIB Darmajaya 

2. Menentukan tindak lanjut yang akan diambil terhadap kerjasama yang telah terlaksana 

dan juga kerjasama yang tidak terealisasi dengan baik 

3. Mendapatkan informasi kerjasama baru yang perlu dijalin 
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II. PENGELOLAAN KERJASAMA IIB DARMAJAYA 

 

Kebijakan dan upaya pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh IIB 

Darmajaya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan dan sasaran institusi 

adalah: 

1. Kebijakan kerjasama tertuang pada Statuta IIB Darmajaya Bab X pasal 9. Dalam 

pelaksanaan kerjasama diterbitkannya surat keputusan rektor nomor 

SK.0144/DMJ/REK/IV-14 tentang pedoman kerjasama IIB Darmajaya, kemudian 

diperbarui SK No. 0362/DMJ/REK/I-18 dengan cakupan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta serta lembaga pendidikan lainnya 

dengan bidang kerjasama antara lain : 

a. Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepad 

amasyarakat) 

b. Penggunaan sarana dan prasarana (fasilitas) 

c. Gabungan keduanya 

2. Prosedur perencanaan kerjasama (2.PM.-P1.02.02). Prosedur ini merupakan proses 

penjajakan kerjasama yang menjelaskan mengenai unit yang akan melakukan perencanaan 

kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan instansi lainnya. 

3. Prosedur pelaksanaan kerjasama (2.PM-D1.02.02). Prosedur ini menjelaskan mengenai 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerjasama dengan tujuan kerjasama guna 

mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu Meningkatkan kualitas akademik dan 

profesionalitas sumberdaya manusia, Meningkatkan sarana dan prasarana serta dana, 

Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan, meningkatkan pengelolaan potensi 

sumber daya manusia yang ada di lingkungan IIB Darmajaya, Meningkatkan konstribusi 

IIB Darmajaya kepada pihak lain (mitra). 

4. Monitoring. 

Monitoring kerjasama dilakukan beberapa tahap antara lain: 

a. Dilakukan pada tahap persiapan yang dilakukan setelah penandatanganan perjanjian 

kerjasama, hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama agar tidak 

sebatas penandatangan di atas kertas, tetapi menjadi bentuk kerjasama yang nyata dan 

memastikan kerjasama yang terjalin sesuai dengan visi dan misi IIB Darmajaya. Proses 

ini sifatnya preventif agar tidak terjadi kesalahan yang lebih besar sekaligus untuk 

mengontrol kemajuan dari sebuah kerja sama. Proses pertama ini terdiri dari proses 
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persiapan, pembentukan tim pelaksana (PIC) dan pembuatan rencana pelaksanaan 

kerjasama. 

b. Setelah kerjasama mulai terlaksana dilakukan monitoring pelaksanaan. Monitoring ini 

berupa pengecekan apakah pelaksanaan kerjasama sudah sesuai dengan perjanjian 

kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, melalui cheklist kegiatan, dan 

disesuaikan juga dengan time line pelaksanaan kerjasama. Jika dari hasil monitoring 

pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka dilakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama. 

c. Setelah itu dilakukan pengecekan menjelang akhir perjanjian kerjasama, hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa kerjasama sudah terlaksana sesuai dengan aturan 

perjanjian 

5. Evaluasi  

Selain proses monitoring, dilakukan pula proses evaluasi terhadap perjanjian dan 

pelaksanaan kerjasama. Proses evaluasi dilakukan untuk menjaga mutu kerjasama, agar 

output dari kerjasama sesuai dengan harapan IIB Darmajaya dan partner kerjasama. Proses 

evaluasi dan pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada 

pihak partner untuk memberi masukan dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan. Kegiatan 

evaluasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan monitoring kerjasama, pada saat dilakukan 

monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan evaluasi dan dilakukan tindakan nyata untuk 

memperbaiki pelaksanaan kerjasama. Hal ini dilakukan agar kerjasama dengan partner 

masih dapat dilaksanakan untuk kedepannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari 

kerjasama dilakukan oleh Biro Humas, Kerjasama, Pemasaran dan Internasional Office. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada proses pelaksanaan kerjasama dapat 

meningkatkan kualitas dari pelaksanaan kerjasama. Peningkatan kualitas dari pelaksanaan 

kerjasama dapat dilihat dari kerjasama yang dapat dilaksankan dengan baik serta selesai 

tepat waktu dan adanya kerjasama yang berkelanjutan. 
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III. METODE PENGUMPULAN DATA 

 

3.1 Proses Persiapan 

Pelaksanaan survei hasil pemanfaatan kerjasama langkah yang paling awal adalah dengan 

mencermati naskah kerjasama yang akan dilakukan monitoring serta menghubungi tim 

monitoring maupun mitra kerjasama dengan mengirimkan surat kepada mitra kerjasama. 

Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang akan dimonitor yang 

terdiri dari 8 kategori yaitu: (1) Respon yang diberikan oleh IIB Darmajaya dalam memenuhi 

kebutuhan mitra, (2) Proses pembuatan naskah kerjasama, (3) Proses pendampingan 

pelaksanaan kerjasama, (4) Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama, (5) Manfaat dari 

kerjasama yang dijalankan, (6) Kesesuaian implementasi kerjasama dengan perjanjian 

kerjasama, (7) Tepat waktunya pelaksanaan kerjasama, (8) Keinginan mitra untuk menjalin 

kerjasama kembai dengan IIB Darmajaya. 

 

3.2 Pelaksanaan 

Sasaran survei hasil pemanfaatan kerjasama adalah para mitra kerjasama antara tahun 2015-

2017 baik mitra kerjasama yang sedang berjalan dan selesai waktu kerjasamanya pada tahun 

2017. 

 

3.3 Metode survei 

Tingkat kepuasan diukur dengan memberikan kuisioner kepada mitra kerjasama, setelah 

kerjasama selesai dilaksanakan. Variabel yang menjadi pengukuran kepuasan kerjasama adalah 

: 

1. Respon yang diberikan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam memenuhi 

kebutuhan mitra 

2. Proses pembuatan naskah kerjasama 

3. Proses pendampingan pelaksanaan kerjasama 

4. Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama 

5. Manfaat dari kerjasama yang dijalankan 

6. Kesesuaian implementasi kerasama dengan perjanjian kerjasama 

7. Tepat waktunya pelaksanaan kerjasama 

8. Keinginan mitra untuk menjalin kerjasama kembali dengan IIB Darmajaya 
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Pengukuran tingkat kepuasan mitra diolah dengan mempergunakan analisis jenjang. Analisis 

ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan persepsi mitra atas kualitas kerjasama dengan 

IIB Darmajaya. Pengukuran persepsi diukur dengan lima kemungkinan jawaban yang harus 

dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut kemudian disusun 

kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan berdasarkan nilai jenjang dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Nilai komulatif adalah jumlah nilai dari setiap dari setiap item pertanyaan yang 

merupakan jawaban dari responden. Untuk menghitung nilai komulatif = (jumlah 

frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 

1 x 1) + (jumlah frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap 

situasi/kondisi 2 x 2) + ( jumlah frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat 

kesesuaian setiap situasi/kondisi 3 x 3) + (jumlah frekuensi yang memilih jawaban 

berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 4 x 4) + (jumlah frekuensi yang 

memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 5 x 5). 

2. Jumlah responden adalah 20 perusahaan dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, 

sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh komulatif terbesar = 

20 x 5 = 100 dan jumlah terkecil = 20 x 1 = 20. 

3. Adapun nilai prosentase terbesar adalah (100:100) x 100% = 100%. Sedangkan nilai 

prosentase terkecil adalah (20 :100) x 100% = 20%. Nilai rentangnya adalah 100% - 

20% = 80%. Jika nilai rentang dibagi 5 skala pengukuran, maka akan didapat nilai 

interval prosentase sebesar 16% sehingga diperoleh klasifikasi penilaian prosesntase 

sebagai berikut: 
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IV. HASIL SURVEI 

 

Hasil survei hasil pemanfaatan kerjasama para stakeholder IIB Darmajaya tahun 2017 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Respon yang diberikan oleh IIB Darmajaya dalam memenuhi kebutuhan mitra 

Berdasarkan kategori ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya dengan nilai komulatif sebesar 

96,92% dan masuk dalam range penilaian sangat baik, artinya IIB Darmajaya sangat 

responsive dalam memenuhi kebutuhan mitra. 

2. Proses pembuatan naskah kerjasama 

Berdasarkan kategori ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya dengan nilai prosentase 

kumulatif sebesar 96,92% dan masuk dalam range penilaian sangat baik, artinya mitra 

sangat puas dengan proses pembuatan naskah kerjasama. 

3. Proses pendampingan pelaksanaan kerjasama. 

Berdasarkan kategori ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik, dengan prosentase 

komulatif 96,92%. Artinya mitra sangat nyaman dengan proses kerjasama yang dilakukan 

dengan IIB Darmajaya dan harapan mereka mengenai pelaksanaan kerjasama dapat 

terpenuhi oleh IIB Darmajaya. 

4. Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan prosentase 

komulatif 98,46%, artinya pengelolaan pelaksanaan kerjasama yang sudah dilakukan oleh 

IIB Darmajaya sesuai dengan harapan mitra. 

5. Manfaat dari kerjasama yang dijalankan 

Berdasarkan variabel ini, mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik, dilihat dari 

penilaian prosentase komulatif 96,92% , artinya manfaat kerjasama memiliki dampak 

secara langsung terhadap perusahaan mitra. 

6. Kesesuaian implementasi kerjasama dengan perjanjian kerjasama 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan penilaian 

prosentase komulatif sebesar 98,46% artinya pelaksanaan kerjasama sudah sesuai dengan 

perencanaan. 

7. Tepat waktunya pelaksanaan kerjasama 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan prosentase 

komulatif 98,46%, artinya pelaksanaan kerjasama sesuai dengan timeline yang sudah 

dibuat bersama mitra. 
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8. Keinginan mitra untuk menjalin kerjasama kembali dengan IIB Darmajaya 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai IIB Darmajaya sangat baik, dilihat dari prosentase 

komulatif sebesar 98,46%, artinya mitra akan memutuskan untuk kembali bekerjasama 

dengan IIB Darmajaya diwaktu yang akan datang. 
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V. PENUTUP 

 

Monitoring evaluasi hasil pemanfaatan kerjasama pada stakeholder IIB Darmajaya telah dinilai 

mitra dengan mendapatkan nilai rata-rata di setiap 8 kategori SANGAT BAIK. Kegiatan 

kerjasama ini dilakukan oleh IIB Darmajaya untuk dapat mendukung dan mencapai visinya 

yaitu visi “Menjadi Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi 

Informasi”. Oleh karena itu dalam kegiatan kerjasama harus memperhatikan kualitas dalam 

kerjasama yang tidak sekedar menandatangani MoU/MoA, tappi ada keberlanjutan kegiatan 

orientasi kerjasama selalu pada tridharma perguruan tinggi, pemberdayaan asset dan keperluan 

strategis lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


