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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Definisi Kerjasama 

 

Kerjasama merupakan salah satu hubungan antara dua organisasi atau lebih 

yang dapat berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan hal ini 

bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Selain 

dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan 

antar lembaga. Dengan adanya kesepakatan bersama antara Akademi Keperawatan 

Pemkab Purworejo dengan Rumah sakit/Perguruan Tinggi /Institusi/Lembaga 

/Perusahaan / Departemen, baik di tingkat wilayah,  nasional maupun internasional, 

dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani 

oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. 

 

B. Prinsip Umum Kerjasama 

1. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan; 

2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan dan; 

3. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing. 

 

C. Prinsip Pelaksanaan Kerjasama 

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama; 

2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan; 

3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta  

berpengalaman dalam kerjasama; 

4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara 

proaktif; 

5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; … 

6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 

7. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; 

8. Berbasis kelembagaan.



 

 

D. Bentuk Kerjasama 

1. Penyediaan lahan praktik dan kilinikal instruktur ; 

2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik; 

3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian  

4. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat; 

5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen organisasi; 

6. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana 

E. Mitra Kerjasama 

1. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah; 

2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik yang Nasional,  

Regional, maupun Internasional; 

3. Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional; 

4. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian; 

5. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan; 

6. Alumni dan; Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional. 

F.  Persyaratan Calon Mitra Kerjasama 

Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon 

mitra, analisis meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra; 

2. Calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik; 

3. Nilai strategis dari calon mitra; 

4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra; 

5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra; 

6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra; 

7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra; 

8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra; 

  

G. Tahapan Kegiatan Kerjasama 

1. Tahap Penjajakan : pemetaan proyeksi kebutuhan untuk penentuan program 

yang dipilih, pembiayaan sesuai alokasi APB Akademi. 

2. Tahap Pengesahan : penyusunan naskah MoU, substansi harus jelas, dipelajari 

aspek hukumnya, ada review ke pimpinan dan apabila disepakati langsung di 



 

approval dan diajukan ke Direktur untuk penandatanganan. 

3. Tahap Pelaksanaan : penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/ Surat 

Perjanjian Kerjasama (SPK), melaksanakan kegiatan sesuai SPK, membuat 

laporan berkala. 

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama : memastikan tahapan berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan yg diharapkan. 

5. Pengembangan Program : dari hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak 

untuk dilanjutkan, dikembangkan, disempurnakan atau penciptaan kerjasama 

baru, dengan dasar pertimbangan : identifikasi hal baru yg muncul dan 

analisis kemungkinan pengembangan di periode mendatang 

6. Pemutusan Kerjasama : dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat 

penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki setelah bernegosiasi tetapi tidak 

menemukan jalan buntu. 

 H. Legalisasi Kerjasama 

1. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan 

penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sampai 

dengan terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau 

Perjanjian Kerja Sama. 

2. Otoritas atau kewenangan pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman 

dan/atau Perjanjian Kerja Sama diatur berdasarkan lingkup pelaksanaan kerja 

sama dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur. 

b. Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan ditandatangani oleh saksi para pihak.  

 

I. Tujuan Kerjasama 

Kerjasama bertujuan untuk: 

1. Kerjasama Perguruan Tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa 

2. Meningkatkan kinerja dan mutu Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo 

pada umumnya, dan Unit yang bernaung di bawah Akademi Keperawatan 

Pemkab Purworejo pada khususnya,  

3. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat wilayah, nasional 



 

maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, 

dan saling menguntungkan.  

  

J. Lingkup Kerjasama 

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma 

Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan 

konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/praktik Klinik bagi mahasiswa, 

penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis 

yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan 

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo 

 

K. Bidang Kerjasama 

 

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK : 

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Pernjaminan mutu internal; 

3. Penugasan dosen sebagai instruktur pada layanan Kesehatan yang 

membutuhkan pembinaan; 

4. Pertukaran dosen / mahasiswa; 

5. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan, pemagangan, 

layanan pelatihan;  

6. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;  

7. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;  

8. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;  



 

9. Penerbitan jurnal berkala ilmiah;  

10. Penyelenggaraan seminar bersama;  

11. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia kesehatan;  

12. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.  

 

  KERJASAMA BIDANG NON-AKADEMIK : 

1. Pendayagunaan aset; 

2. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual 

3. Bentuk lain yang dianggap perlu Pendayagunaan Aset; 

4. Penggalangan dana; 

5. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; 

6. Pengembangan sumberdaya manusia (layanan pelatihan, internship, bursa 

tenaga kerja); 

7. Koordinator kegiatan; 

8. Pemberdayaan masyarakat dan/atau 

9. Bentuk lain yang dianggap perlu. 

 

 L. Ketentuan Kerjasama 

 Perjanjian kerja sama sedikitnya memuat : 

1. Waktu penandatanganan kerja sama 

2. Identitas para pihak pembuat kerja sama 

3. Ruang lingkup kerja sama 

4. Hal dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik 

5. Jangka waktu kerja sama 

6. Keadaam kahar (force majeur) 

7. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama 

8. Sanksi atas pelanggaran Kerjasama 

9. Kerjasama PT di Indonesia dengan PT LN dilakukan secara kelembagaan oleh kedua 

pemimpin PT yang bersangkutan (keduanya harus terakreditasi di masing-masing 

negara) 

 

 

 



 

BAB II 

 KEBIJAKAN DAN UPAYA KERJASAMA  

 

A. Mutu kegiatan kerjasama  

  

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejotelah melakukan berbagai upaya 

untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan 

terhadap perkembangan Akademi secara keseluruhan. Mutu Kegiatan kerjasama 

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo mengikuti alur proses yang dapat menjamin 

mutu kegiatan dan relevansi kegiatan kerjasama Akademi Keperawatan Pemkab 

Purworejo dengan pihak luar sesuai dengan Tujuan Strategis Akademi Keperawatan 

Pemkab Purworejo yang tercantum dalam Renstra untuk menjamin produktivitas dan 

berkelanjutan kerjasama dilakukan berbagai system penjaminan mutu yang baik, 

sehingga kerjasama bisa dilakukan. Kegiatan kerjsama dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dosen sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dampak kegiatan 

memberikan hasil yang sangat positif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya 

jumlah kerjasama setiap tahunnya.  

Kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak, yaitu Akademi keperawatan pemkab Purworejo  dengan mitra. Sebagai 

bentuk upaya peningkatan mutu kerjsama tersebut dilakukannya beberapa langkah, yaitu 

penyebaran kuesioner kerjasama, studi banding, dan evaluasi kerja sama. 

 

Mutu kerjasama yang diharapkan adalah 

1. meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan 

nasional 

2. meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian,  dan pengabdian sehingga hasil-hasil 

tridarma tersebut dapat diakui 

3. meningkatkan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti, 

4. meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan, 

5. meningkatkan reputasi institusi di mata dunia nasional dan mendapatkan keuntungan 

finansial dengan datangnya mahasiswa serta penggunaan hasil-hasil penelitian, dan 



 

6. merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas sehingga lulusan tidak hanya 

berkiprah di dalam negeri namun diharapkan dapat berkarya dan bersaing di luar 

negeri. 

 

B. Relevansi Kegiatan kerjasama  

 

Pengembangan kerjasama dalam negeri dilaksankan dalam rangka 

mengimplementasikan tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, 

bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama yang dilakukan 

adalah dengan Rumah sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi 

Negeri,/swasta, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun dinas kabupaten/kota.  

Penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara perguruan tinggi atau institusi di luar negeri 

harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. 

Selain itu, kerjasama tersebut juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Kerjasama yang dilakukan harus mendukung pembangunan nasional dan 

mempunyai sumbangan dalam pengembangan daya saing bangsa, 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama harus menjunjung kesetaraan 

dan saling menghormati, 

3. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan engan kreatif, inovatif dan saling bersinergi 

untuk saling mengisi sehingga mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, 

4. Masing-masing pelaku kerjasama harus mendapatkan manfaat yang setara sehingga 

kegiatan dapat terlaksana secara keberkelanjutannya, dan 

5. Kerjasama yang dilakukan juga harus mempertimbangkan keberagaman, baik lintas 

daerah, nasional atau negara. 

 

C. Produktivitas kegiatan kerjasama  

 

 Dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama, Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo 

melalui LPM melakukan evaluasi berkala dan koordinasi dengan pihak terkait untuk 

membangun produktivitas kerjasama. Produktivitas dan kualitas dapat diukur dari jumlah 

mahasiswa, staf dan dosen yang diikut sertakan dalam kegiatan kerjasama.  

  



 

D. Keberlanjutan Kegiatan  

Dalam rangka membangun kegiatan kerjasama dilakukan evaluasi dan monitoring 

secara terus-menerus. Monitoring tersebut dilihat dari hasil produktivitas dari kegiatan 

kerjasama. Kegiatan tersebut dilakukan setiap akhir tahun yang dilakukan oleh tim 

SPMI (Satuan Penjaminan Mutu Internal) dengan bentuk kuesionernya : 

  

Tabel 2.1 Kuesioner pengukuran kepuasan mitra Kerjasama 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu dalam 
mempersiapkan pelaksanaan kerja sama dengan Akademi 

keperawatan Pemkab Purworejo 

 Sangat puas 

 Puas 

 Kurang puas 

2 Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu dalam proses 
pelaksanaan kerja sama dengan Akademi keperawatan 

Pemkab Purworejo. 

 Sangat puas 

 Puas 

 Kurang puas 

3 Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu dalam 
melaksanakan kerja sama dengan Akademi keperawatan 

Pemkab Purworejo 

 Sangat puas 

 Puas 

 Kurang puas 

4 Bagaimanakah tingkat kepuasan Bapak/Ibu dalam 
pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dengan Akademi 

keperawatan Pemkab Purworejo 

 Sangat puas 

 Puas 

 Kurang puas 

5 Tuliskan rekomendasi untuk Akademi keperawatan Pemkab Purworejo dalam 
peningkatan mutu kerjasama  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

............................................................................................................... ........... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

STANDAR MUTU 

  

Dalam melaksanakan kegiatan program kerjasama, Akademi keperawatan pemkab 

purworejo berpedoman dan perencanaan kerjasama yang memuat aspek-aspek yaitu 

A. Arah/misi, Tujuan, Sasaran dan Asas Kerjasama 

Arah/Misi 

1. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dibidang pendidikan 

2. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dibidang penelitian 

3. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dibidang pengabdian kepada 

masyakat 

4. Menjalin kerjasama dengan instansi/pihak dalam dan luar negeri yang saling 

menguntungkan 

B. Tujuan 

1. Meningkatkan kinerja dan kualitas akademik, non akademik dan profesionalitas 

sumberdaya manusia dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi; 

2.  Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana serta pendanaan; 

3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan; 

4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan 

akademi keperawatan pemkab purworejo; dan 

5. Meningkatkan kontribusi  Akademi keperawatan pemkab purworejo kepada pihak 

lain (mitra). 

C. Sasaran 

1. Menghasilkan bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, berkualitas 

dan bersinergi dengan kebutuhan masyarakat di bidang akademik dan non 

akademik 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama tridarma perguruan tinggi dalam 

dan luar negeri setiap tahunnya 

D. Pernyataan Standar Mutu Kerjasama 

a. Program kerjasama 

1) Program kerjasama meliputi program pembelajaran mahasiswa, penelitian, 

pengabdian masyarakat, penerbitan jurnal, seminar, pertukaran 

mahasiswa/dosen, program rekruitment lulusan. 



 

2) Pelaksanaan kerjasama dirumuskan dengan tahapan penjajakan, pengkajian, 

pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, 

pemutusan, perubahan serta perpanjangan. 

3) Kerjasama dirumuskan dalam bentuk MOU, MoA dan PoA 

E.  Indikator 

Program Kerjasama 

1) Jumlah Mou dalam negeri dan luar negeri meningkat. 

2) Terlaksananya kegiatan/realisasi kerjasama dalam negri dan luar negeri 

3) Kepuasan mitra kerjasama dan manfaat kerjasama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA 

Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dapat menjalin kerjasama dengan 

Rumah sakit, Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen di dalam 

negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan 

memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Kerjasama hanya 

dapat dilakukan setelah pimpinan Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo 

mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama. Bahasa yang digunakan 

dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. 

Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak direktur Akademi keperawtan 

pemkab purworejo akan berkoordinasi dengan bidang kerjasama untuk memastikan 

keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 

A. Tingkat Nasional/Dalam Negeri  

Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani 

secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Akademi keperawatan pemkab 

purworejo, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah direktur. 

Dalam kasus-kasus tertentu, pembantu direktur III dapat menandatangani perjanjian 

kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh direktur.  

B. Tingkat Internasional/Luar Negeri  

Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman 

pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat 

berbentuk : 

(a) kontrak manajemen,  

(b) program kembaran,  

(c) program gelar ganda, 

(d) program pemindahan kredit, 

(e) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik,  

(f) pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, 

(g) penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,penerbitan bersama karya ilmiah,  

(h) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah  

 

Apabila kerjasama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman pelaksanaannya 

mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk: 

(a) magang,  

(b) beasiswa, 

(c)  penelitian, 

(d) pemanfaatan bersama sumber daya, 

(e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, 

(f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau bentuk kerjasama lain yang  

dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi 



 

 

BAB VI 

PROSES MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA 

  

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan 

secara berkala dan berkesinambungan, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak 

yaitu Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dan mitra kerjasama. Untuk 

menghindari dan meminimalisasi masalah yang tidak diinginkan sehingga berakibat 

pada ketidakberlangsungan kerjasama, diawal kedua belah pihak perlu mewujudkan 

kesamaan dalam gagasan, cara kerja, norma, dan nilai-nilai serta melaksanakan 

program kegiatan yang sesuai dengan skemanya. Rancangan dari proses monitoring 

ini dituangkan dalam peraturan Prosedur Mutu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Kerjasama Akademi keperawatan pemkab purworejo. 

 Monitoring dan evaluasi program-program kerjasama di Akademi keperawatan 

pemkab purworejo dilakukan dengan tujuan: 

1. Formatif: Melihat apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Evaluasi formatif ini juga ditujukan untuk memberikan umpan 

balik kepada penyelenggara dan peserta program mengenai pelaksanaan dan 

pencapaian program. 

2. Sumatif: Untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas program yang sudah 

selesai. 

   Monitoring serta evaluasi formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi 

baik dari peserta maupun mitra kerja sama yang berkaitan dengan indikator-indikator 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Informasi dari peserta dikumpulkan 

antara lain, kunjungan pimpinan akademi dan staf bagian kerjasama, serta wawancara 

dan korespondensi dengan peserta program. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dikoordinasikan secara khusus oleh bagian 

Kerjasama. Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi 

kerjasama dalam bentuk laporan berkala dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

Pada dasarnya secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Akademi Keperawatan 

Pemkab Purworejo terikat pada tata cara yang sudah dibakukan sesuai dengan 

kebijakan direktur.  Semua monitoring dan evaluasi didasarkan pada peraturan Ketua 



 

direktur tersebut dan SOP yang telah dibuat oleh bidang kerjasama. Setiap kerjasama 

yang dirintis dan dilaksanakan oleh oleh Akademi Keperawatan Pemkab 

Purworejodan mitra harus memenuhi prasyarat sebagai berikut : 

1. Memiliki potensi dalam bidang terkait 

2. Komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling member 

memanfaat 

3. Memiliki daya dukung 

4. Mampu melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan visi institusi 

5. Memberi infromasi yang jelas (akuntabel) 

6. Evaluasi dan monitoring hasil kerjasama di tingkat Akademi (Institusi) 

7. Akademi membentuk tim kerja untuk melakukan kegiatan yang tercantum  

pada MoU atau MoA 

8. Tim kerjasama melakukan kegiatan sesuai dengan klausul yang ada pada 

MoU dan MoA 

9. Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada bidang kerjasama 

untuk dievaluasi. 

10. Pendanaan kegiatan dimonitoring sesuai dengan klausul yang ada di MoA 

11. Hasil evaluasi digunakan untuk kegiatan kemitraan di tahun mendatang. 

12. Evaluasi dan monitoring hasil kerja sama di tingkat unit kerja 

13. Unit melakukan perjanjian kerjasama berupa MoA/kontrak kerja  

14. MoA/kontrak kerja dilakukan antara pimpinan Akademi Keperawatan 

Pemkab dan penanggungjawab kegiatan mitra 

15. Unit melaporkan MoA atau kontrak kerja tersebut kepada bidang kerjasama  

16. Unit melaksanakan pekerjaan yang dicantumkan pada MoA/kontrak kerja. 

17. Unit melaporkan berita acara kemitraan kepada bidang kerjasama di 

Akademi 

18. Bidang kerjasam Akademi mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi 

kermitraan tersebut. 

  

  

  



 

BAB VII 

MANFAAT DAN KEPUASAN KERJASAMA 

  

Setidaknya terdapat dua manfaat langsung yang diperoleh perguruan 

tinggi lewat kerjasama. Pertama, melalui kerjasama program-program akademik 

yang diselenggarakan akan dapat dimantapkan secara substansial dengan 

mengembangkan bidang-bidang pendidikan, penelitian, perpustakaan, 

pengabdian kepada amsyarakat, penerbitan dan lain sebagainya. 

Kedua, melalui kerjasama akan diperoleh manfaat ekonomis akibat 

pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Setidak-

tidaknya penggunaan sumber daya akan lebih efektif daripada bila hanya 

dimanfaatkan oleh lembaga masing-masing secara individual. Semua manfaat itu 

pada akhirnya akan menunjang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

pengembangan perguruan tinggi. 

  Bentuk kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga, sebagaimana diatur 

dalam pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1990, 

mencakup permasalahan sebagai berikut: 

1. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa; 

2. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia; 

3. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana belajar; 

4. Penerbitan karya ilmiah bersama; 

5. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian bersama; 

 Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. 

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut dalam 

kegiatan menurut Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan sebagai 

berikut: 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi: Kuliah tamu, pemanfaatan peralatan dan 

fasilitas pendidikan, penyediaan dana untuk penelitian, seminar ilmiah dan 

lokakarya, evaluasi program, pengebangan staf pengajar, penyusunan 

silabus dan kurikulum, kuliah kerja nyata, pembagunan wilayah tertentu, 

pengabdian kepada masyarakat, penerbitan majalah ilmiah, penataran. 

2. Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi: publikasi, penataan perpustakaan 

(penyusunan bibliografi, kartu katalog), penyusunan pedoman administrasi 



 

umum, penyusunan pokok-pokok RIP, pembelian bersama (peralatan, 

buku, dan lain sebagainya), jaringan pertukaran informasi ilmiah dan 

pengetahuan, penggalian dana, latihan keterampilan staf adninistrasi dan 

staf teknis. 

3. Kemahasiswaan: Poliklinik, koperasi, asuransi, karya wisata, bimbingan 

dan penyuluhan,kegiatan olahraga dan seni, pembinaan minat dan bakat, 

seminar akademik, pembelian bersama (keperluan kuliah dan kebutuhan 

pokok sehari-hari). 

 Manfaat dan kepuasan yang dirasakan mitra kerjasama dapat diketahui melalui: 

1. Surat dari mitra kerja sama; 

2. Surat ucapan terima kasih (apresiasi); 

3. Surat permohonan perpanjangan kerjasama dan/atau pengembangan aspek 

kerjasama; dan 

4. Respon/kuesioner (https://forms.gle/HWuMoxRpcZ3BCcV26) 

  

Upaya untuk keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan adalah 

melaksanakan berbagai program yang telah disepakati dalam MoU dan MoA serta 

setiap tahun dilakukan review terhadap program yang telah dikerjakan bersama 

antar lembaga. 

 

 












