
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA 

TAHUN 2017 

A. PENDAHULUAN 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) telah membangun jejaring kerjasama 

dengan mitra di dalam dan luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama antara UNISSULA 

dengan mitra maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mitra terhadap program 

yang sedang dijalankan. Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala 

(tahunan) dengan melihat pada realitas hasil Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding (MoU). Dengan demikian setiap MoU dapat dituangkan dalam setiap 

program. Monitoring dan evaluasi kerjasama menjadi penting dilakukan karena 

keberhasilan sebuah kerjasama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan 

pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Pada 

dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau hasil yang dicapai dan 

jika terdapat masalah maka harus segera dicarikan solusinya sehingga program dapat 

berjalan dengan semestinya. 

 

B. TUJUAN  

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan: 

a. Untuk mengetahui kesesuaian program dengan MoU 

b. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama berdasarkan MoU yang telah 

disepakati 

 

 



C. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI 

Berikut adalah aspek yang terdapat dapat monitoring dan evaluasi kerjasama yaitu: 

a. Mutu kegiatan kerjasama meliputi jenis aktivitas kerjasama dan manfaatnya 

b. Relevansi kegiatan kerjasama meliputi adakah kegiatan/program yang dilaksanakan 

sebagai implementasi kerjasama 

c. Produktifitas kegiatan kerjasama meliputi capaian tujuan kerjasama, kendala 

pelaksanaan kerjasama, dan perbaikan kerjasama 

d. Keberlanjutan kegiatan kerjasama mengenai perlukah kerjasama tersebut dilanjutkan 

 

D. METODE MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bebagai metode termasuk email, survey dan rapat 

evaluasi. Mitra dari Luar Negeri dikirimkan email beserta link survey untuk diisi sedangkan 

mitra dari Dalam Negeri ada yang diberikan link survey melalui email maupun dikirim 

lewat post.  Masa pemberian survey adalah tanggal 6 November sampai 8 Desember 2017. 

Data yang diperoleh lewat email dan rapat dijabarkan dalam empat aspek monitoring dan 

evaluasi. Survey kemudian dianalisa berdasarkan empat aspek yang dijadikan dasar 

monitoring dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 



E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

1. Distribusi kerjasama berdasarkan instansi kerjasama 

 

Dalam negeri : Universitas/PT 57, Instansi pemerintahan 36, Sekolah 50, Bank 6, 

Rumah sakit 21, dan lain-lain 59, sehingga Total 229 

Sedangkan untuk kerjasama luar negeri yang berjumlah 48 yang terdiri dari 47 

universitas atau perguruan tinggi luar negeri dan 1 yayasan pendidikan luar negeri. 

2. Distribusi lingkup pelaksanaan MoU 

 

Dalam negeri: aktif 162, tidak aktif 67 

Luar negeri: aktif 20, tidak aktif 28 
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3. Monitoring Kerjasama Terealisasi  

Berikut adalah penjabaran hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dalam negeri 

tahun 2017: 

No.  Nama Mitra Mutu Kegiatan Relevansi 

Kegiatan 

Produktivitas 

Kegiatan 

Keberlanjutan 

Kegiatan  

1. Pemkab 

Semarang 

 

 

Pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

Kerjasama yang 

terjalin sangat 

baik secara mutu 

karena sudah ada 

beberapa masalah 

yang mampu 

diselesaikan 

dengan kerjasama 

ini dan sudah 

adanya desa yang 

diwisuda sebagai 

desa mandiri. 

Jenis kegiatan 

sudah sesuai 

dengan MoU 

Terealisasi 

dan 

produktif  

Tidak ada 

kendala 

dalam 

realisasi 

program 

Sangat layak 

dilanjutkan 



2. Pemkab 

Kendal 

Pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 

Pengembangan 

desa binaan 

Rowosari dan 

Gempolsari 

sejauh ini berjalan 

baik terutama 

dalam bidang 

kesehatan 

Jenis kegiatan 

sudah sesuai 

dengan MoU 

Terealisasi 

dan 

produktif 

Sangat layak 

dilanjutkan 

3. NUNI Student and staff 

exchange 

Joint research and 

publication  

Etc.  

 

Mutu kerjasama 

yang terjalin 

dalam forum 

NUNI sangat baik 

dalam hal student 

Jenis kegiatan 

sudah sesuai 

dengan MoU 

Terealisasi. 

UNISSULA 

harus lebih 

produktif 

dalam hal 

lecturer 

exchange 

sehingga 

tidak hanya 

student 

mobility 

Layak 

dilanjutkan 



camp dan lecturer 

exchange.  

yang 

dilaksanakan 

di bawah 

payung 

NUNI. 

 

Berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri tahun 2017 

No.  Nama Mitra Jenis dan Mutu 

Kegiatan 

Relevansi 

Kegiatan 

Produktivitas 

Kegiatan 

Keberlanjutan 

Kegiatan  

1. Universiti 

Brunei 

Darussalam 

(UBD) 

 

 

- Lecturer and 

students 

exchange  

- Joint research 

and 

publication 

- etc 

 

Kegiatan student 

mobility antara 

UNISSULA dan 

UBD memberikan 

manfaat bagi 

mahasiswa 

Jenis sesuai 

dengan 

kesepakatan 

dalam MoU  

Terealisasi 

dan 

produktif 

Sangat layak 

dilanjutkan 



UNISSULa yang 

mengambil kredit 

di UBD sehingga 

mendapatkan 

pengalaman 

akademik yang 

berbeda dengan 

yang ada di home 

institution.  

2. Dongseo 

University 

- Lecturer and 

students 

exchange  

- Joint research 

and 

publication 

- etc 

 

Student exchange 

bermanfaat bagi 

institusi maupun 

mahasiswa  

Jenis sesuai 

dengan 

kesepakatan 

dalam MoU  

Terealisasi 

dan 

produktif 

karena ada 4 

mahasiswa 

dalam 

student 

exchange 

program 

dengan DSU 

tahun ini 

Sangat layak 

dilanjutkan 



3. Rotterdam 

University 

of Applied 

Sciences 

- Student and 

staff exchange 

Jenis kegiatan 

sesuai dengan 

MoU 

Sangat 

produktif 

dan 

direncanakan 

untuk 

melanjutkan 

kerjasama 

dengan 

menulis 

proposal 

Erasmus+ 

untuk 2 

tahun yang 

akan datang 

Sangat layak 

dilanjutkan  

4. Universiti 

Kebangsaan 

Malaysia 

(UKM) 

- Lecturer and 

students 

exchange  

- Joint research 

and 

publication 

- etc 

 

 

Jenis kegiatan 

sesuai dengan 

MoU 

Produktif 

semester ini 

UKM 

menerima 

tiga 

mahasiswa 

exchange 

dari 

UNISSULA 

Layak 

dilanjutkan 

dengan 

pelaksanaan 

kegiatan lain 

selain student 

exchange 



5. Universiti 

Sains Islam 

Malaysia 

(USIM) 

- Student and 

staff exchange 

- Joint research 

and 

publication 

- etc 

Jenis kegiatan 

sesuai dengan 

MoU 

Sangat 

produktif  

Tahun ini 

USIM 

kembali 

menerima 3 

mahasiswa 

exchange 

dari 

UNISSULA 

dan 

berencana 

mengirimkan 

visiting 

professor ke 

UNISSULA 

pada tahun 

2018.  

Sangat layak 

dilanjutkan  

 

F. PENUTUP 

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini kami buat, semoga dapat menjadi landasan 

untuk pelaksanaan kerjasama pada tahun 2017.  

 



 

 

 

 

 


