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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manfaat dan Kepuasan Mitra Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia 

Maju (STIKIM) dengan pihak luar yang sudah dijalin yaitu berdasarakan prinsip saling 

menguntungkan dan membutuhkan. Upaya kerjasama pada lembaga diawali dengan 

kesepakatan MoU dengan lembaga lain. Selanjutnya yang bersangkutan adalah 

melaksanakan berbagai program yang telah disepakati dalam MoU dan ketika MoU akan 

berakhir maka akan dilaksanakan survey kepuasan mitra dalam bekerjasama.  

Pelaksanaan survey kepuasan mitra kerjasama langkah yang paling utama adalah 

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, 

variable apa yang akan dimonitor serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan 

tujuan program.   

 

B. SASARAN SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA 

Sasaran survei kepuasan mitra kerjasama ditujukan kepada 20 mitra yang bekerjasama 

dengan STIKIM 

 

C. WAKTU DAN PROSEDUR SURVEY 

Survei Kepuasan Mitra Kerjasama dilakukan pada 1 September 2020 - 15 September 

2020 melalui email. 

 

D. METODE SURVEY 

Instrumen yang dipergunakan dalam pengukuran kepuasan mitra kerjasama berupa 

kuesioner survey kepuasan mitra kerjasama dengan jumlah pertanyaan 10. Guna memenuhi 

validitas isi dan bobot instrumen, awalnya dilakukan telaah mendalam tentang aspek-aspek 

perguruan tinggi yang berhubungan dengan mitra kerjasama. Kuesioner yang dimaksud 

telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s Alpha dengan 



signifikansi 5%. Hasil survei kepuasan dihitung berdasarkan pilihan alternatif yang ada pada 

kuisioner yaitu: nilai 1 = tidak puas, 2 = kurang puas, 3 = cukup puas, 4 = sangat puas, 

Selanjutnya nilai jawaban akan diakumulasikan untuk setiap butir pernyataan yang ada pada 

kuisioner dan nilai akumulasi tersebut dihitung dalam bentuk persentase. Nilai persentase 

tersebut kemudian diasumsikan sebagai tingkat kepuasan mitra kerjasama dan disajikan 

dalam bentuk diagram pie/distribusi frekuensi. 

  



BAB II 

HASIL SURVEI KEPUASAN MITRA KERJASAMA 

 

Hasil survei kepuasan mitra kerjasama terdiri dari 10 aspek yang disajikan yaitu meliputi: 

1. STIKIM memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan MoU dan/atau MoA 

Keberhasilan dari sebuah kerjasama tergantung dari bagaimana kedua belah pihak memulai 

sebuah hubungan kerjasama. Dalam hal ini, sebelum memulai hubungan kerja biasanya 

salah satu pihak akan mengirimkan MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA 

(Memorandum of Aggrement) untuk dapat diterima oleh pihak kedua sebagai mitra agar 

dapat mempertimbangan keuntungan serta kerugian dari adanya sebuah kerjasama. 

 

Gambar 1. Prosedur pembuatan MoU dan/atau MoA 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mitra kerjasama merasa “Sangat Puas” dan merasa “Puas” terkait dengan transparansi 

prosedur dalam pembuatan MoU & MoA. 

 

2. STIKIM sering berkomunikasi dengan mitra kerjasama 

Komunikasi merupakan sebuah jalan untuk keberlangsungan dari sebuh kerjasama kedua 

belah pihak. Tanpa adanya komunikasi yang baik, dapat dipastikan sebuah hubungan 

kerjasama tidak akan berlangsung untuk waktu yang lama. Hal ini yang dilakukan oleh 
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STIKIM kepada seluruh mitra kerjanya, yakni dengan selalu menjaga komunikasi yang baik  

dengan seluruh mitra kerja STIKIM. 

 

Gambar 2. Komunikasi dengan mitra kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mitra kerjasama merasa “Puas” terkait dengan komunikasi yang dijalin antara STIKIM 

dengan mitra kerjasama. Adapun mitra yang merasa tidak puas dikarenakan kurangnya 

kegiatan yang dilakukan oleh STIKIM dengan mitra terkait selama kurun waktu 2020 ini. 

 

3. Informasi tentang STIKIM dikomunikasikan dengan mitra kerjasama 

Sebelum pihak mitra kerja membalas proposal pengajuan kerjasama yang dikirimkan oleh 

salah satu pihak, biasanya mereka akan mempertimbangan beberapa hal. Salah satu hal 

tersebut adalah tentang kejelasan dari institusi yang mengirimkan pengajuan kerjasama 

tersebut. Untuk itu, kejelasan informasi yang perlu disampaikan kepada mitra kerjasama 

haruslah informasi secara detil, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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Gambar 3. Informasi tentang STIKIM dikomunikasikan dengan mitra kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa secara 

umum mitra kerjasama merasa “Puas” terkait kejelasan informasi yang disampaikan oleh 

STIKIM yang akan melakukan hubungan kerjasama, kejelasan informasi ini akan menjadi 

ketertarikan bagi mitra kerjasama untuk mempertimbangangkan apakah hubungan kerjasama 

dapat terealisasikan. 

 

4. Pelaksanaan kegiatan setelah MoU dan/atau MoA dengan STIKIM sudah memenuhi 

harapan mitra kerjasama 

Kepuasan mitra juga merupakan hal yang menguntungkan bagi STIKIM, hal ini 

dikarenakan jika mitra kerjasama merasa puas dengan proses kerjasama yang telah 

dijalankan maka untuk kedepanya  hubungan kerjasama ini dapat menjadi hal yang 

berkelanjutan. 
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Gambar 4. STIKIM sudah memenuhi harapan mitra kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mitra kerjasama menilai pemenuhan kerjasama yang dilakukan sudah “Sangat Puas” dan 

“Puas” terkait manfaat yang diterima dari kerjasama dalam proses penelitian dan bantuan 

transfer informasi yang dilakukan oleh STIKIM dilokasi mitra kerjasama.  

 

5. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan MoU dan/atau MoA dengan STIKIM 

berlangsung efektif 

Keberhasilan dari sebuah kerjasama juga ditentukan dari efektif atau tidak waktu yang 

diperlukan dalam melakukan proses sebuah kerjasama. Semakin lama waktu yang 

diperlukan pada saat proses awal menjalin kerjasama, biasanya akan berdampak tidak abaik 

bagi pihak yang mengajukan untuk hubungan kerjasama.  
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Gambar 5. Efektifitas waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan MoU & MoA 

 Dari hasil survey yang dilakukan, Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie 

diatas menunjukkan bahwa mitra kerjasama sudah merasa “Puas” dengan efektifitas waktu 

dari awal pembuatan MoU & MoA sampai dengan STIKIM mendapat balasan dari mitra 

kerjasama untuk dapat segera memulai kerjasama tersebut. 

 

6. Kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi mitra kerjasama  dan 

STIKIM  

Hubungan kerjasama dari kedua belah pihak haruslah bersifat saling menguntungkan dan 

memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Untuk itu, STIKIM melakukan pengukuran 

sejauh mana manfaat yang didapat dari mitra kerja selama menjalin kerjasama. 
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Gambar 6. Manfaat bagi STIKIM dengan mitra kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa hampir 

seluruh mitra yang telah melakukan kerjasama dengan STIKIM merasa “Sangat Puas dan 

hal ini berdampak dengan keberlangsungan hubungan kerjasama antara mitra kerja dengan 

STIKIM. 

 

7. Bekerjasama dengan STIKIM dapat saling meningkatan kualitas kelembagaan dan 

sumberdaya manusia para pihak mitra kerjasama 

Pada dasarnya hubungan kerjasama harusnya memberikan timbal balik yang seimbang. 

dalam hal ini, STIKIM ingin mengukur sejauh mana peningkatan kualitas kelembagaan dan 

sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat meningkat secara efektif sebagai 

efek dari adanya hubungan kerjasama tersebut.  
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Gambar 7. Meningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia para pihak mitra 

kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mitra kerja 

sudah merasa “Puas” dengan adanya kerjasama keduabelah pihak ini. Hal ini dapat diartikan 

bahwasanya kerjasama ini mampu meningkatkan kualitas dari kelembagaan dan sumberdaya 

dari masing-masing pihak yang menjalain hubungan kerjasama. 

 

8. Bekerjasama dengan STIKIM dapat membantu mencapai tujuan dan visi mitra 

kerjasama 

Efek positif yang diharapkan dari adanya hubungan kerjasama dari kedua belah pihak 

adalah tercapainya target tujuan visi dari mitra kerja sama dengan pihak. Banyak mitra 

kerjasama yang memiliki target pencapaian jalinan hubungan kerjasama yang memiliki 

integritas tinggi dan saling menguntungkan kedua belah pihak. 
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Gambar 8. STIKIM dapat membantu mencapai tujuan dan visi mitra kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mitra kerjasama merasa “Puas” terkait pencapaian visi dari mitra kerjasama. 

 

9. Mitra  kerjasama memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama 

dengan STIKIM  

Salah satu aspek yang dapat membuat efektifnya hubungan kerjasama antara keduabelah 

pihak adalah mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama. 

 

Gambar 9. Memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama 
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Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa pihak mitra 

kerjasama yang mejawan merasa “Puas” dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan 

kerjasama dari kedua belah pihak. 

 

10. STIKIM memberikan dukungan untuk merealisasikan rencana pengembangan 

inovasi atau output dari kerja ama antara mitra dan STIKIM 

Inovasi merupakan sebuah gagasan yang dapat berasal dari siapa saja. Adanya hubungan 

kerjasama dari kedua belah pihak, diharapkan dapat memicu munculnya inovasi-inovasi 

baru yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang menjalain kerjasama. 

 

Gambar 10. Dukungan untuk merealisasikan rencana pengembangan inovasi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa mitra 

kerjasama merasa sangat “Puas” terkait realisasi rencana pengembangan dan inovasi dari 

kedua belah pihak yang berkerjasama. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Manfaat dan kepuasaan mitra kerjasama digunakan oleh STIKIM untuk beberapa hal, seperti 

berikut ini: 

1. Meningkatkan Mutu Program 

Angket yang diberikan kepada mitra akan dianalisis oleh bagian pengelola mutu dan 

disosialisasikan hasilnya pada acara rapat rutin di STIKIM. Hasil kerjasama dengan mitra 

digunakan oleh STIKIM untuk perbaikan pada sistem pembelajaran, kurikulum, peningkatan 

kompetensi mahasiswa, peningkatan kemampuan dosen dalam meneliti dan melakukan 

pengabdian masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu program. 

2. Pengembangan Lembaga  

Manfaat dari kemitraan yang sudah dijalin oleh STIKIM digunakan pula sebagai dasar 

dalam pengembangan lembaga.  

3. Keberlanjutan Kerja Sama. 

Berdasarkan hasil evaluasi kemitraan dengan pihak luar. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam 

pertimbangan keberlanjutan kerjasama. Berdasarkan hasil evaluasi yang dibahas, STIKIM 

merekomendasikan untuk melanjutkan kerjasama dengan mitra yang sudah terjalin. 

Perpanjangan perjanjian kerjasama bisa diperluas lingkupnya menjadi join penelitian 

ataupun join pengabdian masyarakat. 

 

  



RENCANA TINDAK LANJUT: 

1. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerjasama dan lebih meningkatkan mutu program 

kerjasama. 

2. Mengembangkan ruang lingkup kerjasama dalam hal joint research, pengabdian dan 

publikasi karya ilmiah, pembahasan kurikulum pendidikan. 

3. Mempertahankan keberlanjutan kerjasama dengan mitra. 

4. Memperluas jaringan kerjasama terutama dengan rumah sakit atau industri yang dapat 

meningkatkan mutu dalam hal pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. 

5. Membuat rancangan yang jelas terhadap pelaksanaan kerjasama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 19  September 2020 

Disiapkan oleh,       Diketahui oleh, 

SP3MI         Plt. Ketua STIKIM 

 

  

 

Catur Septiawan, SKM, M.Kes          Dr. Astrid Novita, SKM., MKM 

  



Lampiran. 

ANGKET/KUESIONER KEPUASAN MITRA KERJASAMA 

1. Nama (lengkap dengan gelar)/instansi : 

2. Jabatan     : 

3. Tempat, tanggal lahir   : 

4. Tahun kerjasama dengan STIKIM  : 

5. No. Telepon/HP    : 

6. Tanggapan/penilaian selama bekerjasama dengan STIKIM (beri tanda √) 

7. Ada empat alternative jawaban yang dapat saudara/i pilih, yaitu: 

1 = Tidak Puas 

2 = Kurang Puas 

3 = Cukup Puas 

4 = Sangat Puas 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 

1. 
UPPS STIKIM dan program studi memiliki prosedur 

yang baik dalam pembuatan MoU dan/atau MoA  
        

2. 
Perwakilan UPPS STIKIM dan Program Studi sering 

berkomunikasi dengan mitra kerjasama 
        

3. 
Informasi tentang UPPS STIKIM dan Program Studi 

dikomunikasikan dengan mitra kerjasama 
        

4. 

Pelaksanaan kegiatan setelah MoU dan/atau MoA 

dengan UPPS STIKIM dan Program Studi sudah 

memenuhi harapan mitra kerjasama 
        

5. 

Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan MoU 

dan/atau MoA dengan UPPS STIKIM dan Program 

Studi berlangsung efektif 
        

6. 

Kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat 

bagimitra kerjasama  dan UPPS STIKIM dan Program 

Studi? 
        

7. 

Bekerjasama dengan UPPS STIKIM dan Program Studi 

dapat saling meningkatan kualitas kelembagaan dan 

sumberdaya manusia para pihak mitra kerjasama 
        

8. 
Bekerjasama dengan UPPS STIKIM dan Program Studi 

dapat membantu mencapai tujuan dan visi mitra 
        



kerjasama 

9. 

Mitra  kerjasama memperoleh kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan kerjasama dengan UPPS 

STIKIM dan Program Studi 
        

10. 

SIKIM memberikan dukungan untuk merealisasikan 

rencana pengembangan inovasi atau output dari kerja 

ama antara mitra dan STIKIM 
        

 

Tuliskan saran-saran saudara dalam meningkatkan kerjasama secara singkat dan jelas! 

1. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

2. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jakarta, ………………. 

 


