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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 STIE Hidayatullah Depok tetap berpedoman pada visi dan misi STIE Hidayatullah 

Depok 

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 STIE Hidayatullah Depok melalui Wakil Ketua 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.  

 

 

Depok, Desember 2020 

Tim Penyususn 

 

 

 

  



1. PENDAHULUAN 

 

 

Kerjasama yang dilakukan STIE Hidayatullah Depok dengan mitra harus saling menguntungkan 

kedua belah pihak. STIE Hidayatullah Depok telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan 

bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan 

lembaga secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerjasama STIE Hidayatullah Depok dijaga dengan 

cara memiliki indikator yang jelas berupa Renstra STIE Hidayatullah Depok. 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 STIE Hidayatullah Depok dan lembaga mitra STIE 

Hidayatullah Depok baik secara institusional maupun secara individual. Realisasi kerjasama 

dapat berupa: 

a. Kegiatan produktif: pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, sivitas 

akademika STIE Hidayatullah Depok menjadi pembicara di institusi lain, STIE 

Hidayatullah Depok mengirim delegasi guna keperluan diplomasi dan rintisan 

kerjasama dll, juga STIE Hidayatullah Depok menghadiri Undangan kerjasama dari 

lembaga lain 

b. Kegiatan reseptif: Lembaga mengundang pembicara dari lembaga lain, STIE 

Hidayatullah Depok menerima kunjungan dinas dari institusi lain, STIE Hidayatullah 

Depok 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 STIE 

Hidayatullah Depok 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. 

 

 

 

 



No. Nama Instansi 
Kurun Waktu LINGKUP 

KERJASAMA 
IMPLEMENTASI TINDAK LANJUT 

Mulai Berakhir 

1.  
STIE GICI  2017 2022 Kunjungan dan sharing 

kegiatan 

Pengembangan kampus dan 

kurikulum 
Rencana Perpanjangan 

2.  

Kodim 0508 Kota Depok 2017 2022 Silaturrahmi dalam 

kegiatan pembentukan 

menwa kampus 

Terbentuknya MENWA STIE 

Hidayatullah Depok 

Rencana Perpanjangan 

3.  
Kebangpol kota Depok 2017 2022 Persiapan izin aktif 

lembaga menwa kampus 

Izin MENWA STIE Hidayatullah 

untuk melaksanakan kegiatan 
Rencana Perpanjangan 

4.  

Dispora Kota Depok 2017 2022 Kunjungan konsultasi 

untuk menopang 

kegiatan olah raga 

tingkat mahasiswa  

Terdatanya potensi olah raga 

mahasiswa ditingkat 

kecamatan dan kota 

Rencana Perpanjangan 

5.  

STEI SEBI 2019 2024 Kunjungan dan 

silaturrahmi 

pengembangan kampus 

Mahasiswa memperoleh ide 

dalam mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan 

pengembangan kampus  

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

6.  

KADIN Kota Depok 2019 2024 Temu Konsep dalam 

pengembangan ekonomi 

daerah 

Menambah wawasan dan 

pengembangan bakat bisnis 

mahasiswa 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

7.  

Perguruan Tinggi 

Hidayatullah 

2019 2024 Kunjungan edukatif dan 

diskusi bersama 

Pengembangan kegiatan 

akademik dan program 

mahasiswa  

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

8.  

DPP Hidayatullah 2018 2023 Kontribusi tenaga kader Mahasiswa mendapatkan 

alokasi pengembangan diri/ 

ruang kerja baik tingkat 

daerah atupun untuk 

memenuhi kebutuhan 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 



naisional  

9.  

Sakinah Mart 2019 2024 Pelatihan calon manager  Mahasiswa mendapatkan 

pengetahuan tentang 

manajemen dalam 

pengelolaan lembaga ekonomi 

dan bisnis 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

10.  

Muslimat Hidayatullah 2019 2024 Pendampingan kegiatan 

mahasiswi 

Mahasiswi mendapatkan 

ruang untuk mengembangkan 

diri dan bisinis  

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

11.  

Pos Dai Hidayatullah 2019 2024 Melakukatan pelatihan 

dan pengembangan 

Training Motivasi dan 

Super Life Revolution 

Mahasiswa mendapatkan 

porsi kemampuan dalam 

mengembangkan minat 

sebagai trainer dan mengelola 

acara  

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

12.  

PSSI Kota Depok 2019 2024 Pelatihan Futsal dan 

Cabor Lainnya 

Mahasiswa memiliki naungan 

resmi dalam mengembangkan 

potensi olah raga 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

13.  

Syabab Hidayatullah 2018 2023 Mengadakan training 

Leadership 

Menjadikan mahasiswa 

memiliki kemampuan 

organisatoris dan manajemen 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

14.  

Baitul Maal Hidayatullah 2018 2023 Mengadakan pelatihan 

Amil 

Mahasiswa mampu 

melaksanakan dan mengaudit 

keuangan ZIS, baik dalam 

kinerja keuangan mikro 

ataupun makro 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

15.  

Colage Muhammadiyah 
singapore 

2019 2024 Tridarma Perguruan 
tinggi 

Peningkatan Keahlian Dosen 
dalam  Penelitian dan 
Transformasi Ilmu 
Pengetahuan dan teknologi 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 



16.  

Isdev Malaysia  2019 2024 Pengembangan 
keilmuanTridarma 
Perguruan tinggi 

Peningkatan Keahlian Dosen 
dalam  Penelitian dan 
Transformasi Ilmu 
Pengetahuan dan teknologi 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

17.  

Brunei Darussalam 2019 2024 Tridarma Perguruan 
tinggi 

Peningkatan Keahlian Dosen 
dalam  Penelitian dan 
Transformasi Ilmu 
Pengetahuan dan teknologi 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

18.  

Damkar Kota Depok dan 

Ciracas 

2018 2023 Melakukan pelatihan dan 

bimbingan skill 

mahasiswa 

Meningkatnya kepekaan 

mahasiswa terhadap 

penangan kebakaran 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

19.  

Walikota Depok 2018 2023 Ikut andil dalam kegiatan 

Pemkot Depok dalam 

menjaga dan 

melestarikan Sungai 

Ciliwung Depok 

Mingkatnya kepedulian 

mahasiswa terhadap 

pelestarian aset pemkot depok 

dengan beraktifitas pada 

kegiatan sosial 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

20.  

Kwarnas dan Kwarcab 

Pramuka 

2018 2023 Mengadakan kegiatan 

Jambore dan ekspedisi 

Mendapatkan ruang untuk 

menjadi pendamping instruktur 

dalam kegiatan 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

21.  
Sar Nasional Hidayatullah 2018 2023 Mengadakan pelatihan 

dan pendidikan 

Mahasiswa mendapatkan ilmu 

pengetahuan dasar SAR  

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

22.  

Islamic Medical Service 2018 2023 Pendidikan dan 

pelatihan medis 

Mahasiswa mendapatkan 

pengetahuan medis dan 

mampu mengembangkan 

bakat sebagai perawat 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

23.  

DRDR Lowyer Indonesia 2019 2024 Pelatihan dan 

pendampingan Paralegal 

Mahasiswa mendapatkan 

bekal dalam menghadapi 

kasus hukum ataupun 

masalah yang berkembang 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 



dimasyarakat  

24.  

LBH Hidayatullah 2019 2024 Melatih dan 

mengedukasi 

mahasiswa untuk paham 

hukum 

Secara umum mahasiswa 

mendapatkan pengetahuan 

hukum serta perlindungan 

hukum 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

25.  

Dewan Masjid dan Mushola 

sekota  Depok 

2019 2024 Memanaj kegiatan dan 

program-program masjid 

dan mushola dikota 

depok 

Mahasiswa mendapatkan 

lokasi untuk pendampingan 

kegiatan masjid dan 

mendapatkan ruang dalam 

mengembangkan potensi yang 

dimiliki 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

26.  

Yayasan Almira citayem/ 

UNIT LAZ BPS 

2019 2024 Magang dan 

pembedayaan 

mahasiswa 

Mahasiswa mendapatkan 

pengetahauan pengelolaan 

lembaga berbasis sosial 

Rencana Peningkatan 

mutu kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 



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 26 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 : 

 

 

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%  
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B. Tingkat Kepuasan Alumni terhadap pelaksanaan kerjasama 

 

 

Berdasarkan gratik diatas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Pelayanan staf kerjasama STIE Hidayatullah Depok, responden menjawab puas 

sebanyak (63%).  

b. STIE Hidayatullah Depok  telah memberikan dampingan yang terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan, responden menjawab puas (74%).  

c. Kerjasama dengan STIE Hidayatullah Depok  telah sesuai dengan harapan dan 

alumni, responden menjawab puas (79%).  

d. Kerjasama dengan STIE Hidayatullah Depok  dinilai berguna oleh para alumni, 

responden menajwab puas (68%) 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerjasama yang telah 

dilaksanakan pada Tahun 2019/2020 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 STIE Hidayatullah Depok , responden menjawab puas sebanyak 

(63%).  

f. STIE Hidayatullah Depok  telah memberikan dampingan yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan, responden menjawab puas (74%).  

g. Kerjasama dengan STIE Hidayatullah Depok  telah sesuai dengan harapan dan alumni, 

responden menjawab puas (79%).  

h. Kerjasama dengan STIE Hidayatullah Depok  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 industri 

2. Membuat rancangan yang jelas terhadap pelaksanaan kerjasama 

 

 
Bekasi,  12 Desember 2020 
Dilaporkan Oleh,    Diketahui oleh, 
 

 

 

........................................................                            ............................................... 
Wakil Ketua III         Ketua 

 


