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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Allah swt yang  telah memberi kekuatan, kesehatan 

dan kelapangan waktu kepada kita semua sehingga dokumen Rencana Tindak Lanjut 

Hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Internal Kepuasan Mitra Kerjasama Dalam Negeri 

dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini dapat disusun.  

Pelaksanaan Tindak lanjut monev ini merupakan komitmen segenap sivitas 

akademika UMSU terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan mutu berbagai 

aktifitas pengelolaan universitas yang telah dilakukan. Diakui bahwa penyusunan dan 

pelaksanaan  Rencana Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut Monev ini  tidak terlepas dari 

berbagai kendala, terutama pada saat menentukan prioritas utama perbaikan. Semoga 

tindak lanjut ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

 

 

Medan,      Oktober  2017 

 Rektor 

 

 

 

Dr. Agussani, M.AP 
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A. Pendahuluan 

Peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi dilakukan oleh Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) secara terencana dan sistematis melalui 

penerapan sistem penjaminan mutu internal dengan model PPEPP, yakni 

Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar 

dan Peningkatan Standar. Pada tahap Penetapan, dilakukan penyusunan dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tahap pelaksanaan, dilakukan implementasi 

penjaminan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan tersebut. Tahap 

Evaluasi dilakukan pemeriksaan berupa monitoring dan audit mutu maupun audit 

mutu internal. Pada tahap pengendalian dilakukan koreksi/perbaikan terhadap 

proses yang belum sesuai ataupun tidak sesuai dengan standar sehingga jalannya 

proses menjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap 

peningkatan dilakukan peningkatan mutu standar, hal ini dilakukan berdasarkan 

hasil pengukuran standar yang menunjukkan ketercapaian/ pemenuhan standar.   

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam melaksanakan 

penjaminan mutu merupakan syarat mutlak yang harus ada. Hal ini dikarenakan 

setiap tahap dalam penerapan sistem penjaminan mutu tidak terlepas dari berbagai 

aktifitas yang memerlukan perencanaan dan pertimbangan serta kesungguhan atau 

keseriusan semua pihak dalam melaksanakannya. Tanpa kesungguhan dan 

keseriusan dari berbagai pihak terkait maka setiap pekerjaaan yang dilakukan 

dalam setiap tahap penjaminan mutu tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan 

tepat waktu. 

Setiap tahap dalam penjaminan mutu memiliki peran yang sama 

pentingnya. Mulai dari tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan 

peningkatan standar sampai tindak lanjut.  Seluruh tahapan merupakan proses 

yang berupa berbagai bentuk kegiatan./aktifitas.  Antara kegiatan yang satu 

dengan kegiatan yang lain memiliki keterkaitan untuk menjamin berjalannya 

sistem penjaminan mutu internal.. Oleh karenanya setiap kegiatan tidak dapat 

berdiri sendiri. Berdasarkan hal ini maka setiap tahapan harus dilaksanakan secara 

berurutan, mulai dari tahap penetapan sampai tindak lanjut. 
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Dalam kesempatan ini dikemukakan tindak lanjut yang didasarkan pada 

hasil monev kepuasan mitra kerjasama dalam negeri yang telah dilakukan oleh 

LKUI sebagai perpanjangantangan UMSU untuk urusan kerjasama.  

Adapun aktifitas pelayanan kerjasama yang diberikan oleh LKUI sebagai 

perpanjangan tangan UMSU terhadap mitra kerjasama UMSU yang ada didalam 

negeri. Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi (monev) kepuasan mitra kerjasama 

dalam negeri yang telah dilakukan melalui pelayanan LKUI akan dikemukakan 

berikut ini.  

 

B. Tindak Lanjut Hasil Monev Kepuasan Mitra Kerjasama Dalam Negeri  

Tindak lanjut hasil monev kepuasan mitra kerjasama dalam negeri  

menunjukkan data yang berasal dari Hasil monev kepuasan kerjasama LKUI 

yang berlangsung pada bulan Juli 2017 s.d Juni 2018.  LKUI melakukan survey 

kepada kalangan mitra kerjasama dalam negeri (nasional) dengan mengumpulkan 

informasi tanggapan mereka melalui angket yang dikirim dan dikembalikan oleh 

mereka. Ada juga data yang diperoleh dengan memberikan questioner kepada 

instansi yang masih memiliki waktu ketika bertemu. Berikut ini diberikan  

sebaran instansi yang berhasil diperoleh datanya adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Mitra kerjasama dalam negeri UMSU 2015/2016 sd 2017/2018 

No Jenis Kerjasama 
Tahun Kerjasama 

Jumlah 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 
Kerjasama 

Pendidikan 
8 12 13 33 

2 Kerjasama Penelitian 13 25 21 59 

3 

Kerjasama 

Pengabdian 

Masyarakat 

2 3 3 8 

4 
Kerjasama Al Islam 

Kemuhammadiyahan 
5 4 4 13 

Jumlah 28 44 41 113 

 

Kepuasan mitra kerjasama yang diukur adalah kepuasan terhadap lima 

(5) kategorisasi pelayanan yaitu: 

1. Pelayanan yang mampu memberikan citra unggul  
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2. Pelayanan yang dapat memberikan promosi cerdas   

3. Pelayanan yang dapat membangun kepercayaan  

4. Pelayanan yang membangun reputasi keislaman/kemuhammadiyahan  

5. Pelayanan yang memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak 

Adapun hasil yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Respon Mitra Kerjasama 

 

Institusi 
Sangat 

Puas 
Puas Bermanfaat 

Kurang 

Bermanfaat 

Perguruan 

Tinggi 
39,5% 32,23% 17,71% 10,56% 

Perusahaan 34% 35% 18% 13% 

Pemerintah 

Daerah 
35,23% 30,70% 25% 9,07% 

Pemerintah 

Pusat 
40,25% 33,57% 15,35% 10,83% 

 

Monev kepuasan mitra kerjasama dalam negeri yang telah dilakukan 

selama ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan UMSU kepada mitra 

kerjasama sudah  baik dan mendapat respon yang positif. Nilai tambah yang 

diharapkan terwujud melalui pelayanan terbaik yang diberikan UMSU pada mitra 

kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk citra unggul, promosi cerdas, 

membangun kepercayaan, membangun reputasi keislaman/kemuhammadiyahan 

yang baik dan dapat memberikan kepuasan dan kemanfaatan kepada kedua belah 

pihak.  

Melalui tabel monev kepuasan mitra kerjasama dalam negeri sebelumnya 

dapat diketahui bahwa  

a. Kalangan perguruan tinggi, perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah 

pusat memberikan respon yang positif dari kerjasama yang dilakukan dengan 

UMSU. Hal ini membuktikan kualitas pelayanan kerjasama yang diberikan 

UMSU dapat diandalkan.  

b. Pencitraan Positif yang terbangun diakui oleh mitra kerjasama dalam negeri 

lebih dari 70% 

c. Kepercayaan Publik akan terbangun bila pencitraan sudah diperoleh dan 

diakui oleh mitra kerjasama dalam negeri UMSU selama ini. 
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d. Reputasi yang terbangun dalam monev ini sudah cukup kuat karena tidak 

hanya terbatas pada bidang pendidikan tinggi saja.  

e. Nilai Promosinya Tinggi dapat diperoleh dalam kerjasama dalam negeri yang 

dilakukan selama ini.  

f. Prestise Bertambah melalui kerjasama dalam negeri yang dibangun. Sebagai 

perguruan tinggi swasta di provinsi sumatera utara, UMSU akan 

mendapatkan keuntungan material dan immaterial (gengsi) setiap kali 

melakukan kerjasama dalam negeri dan mempublikasikannya di media massa 

sebagai wujud visi misinya.    

 

C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi  

Tabel 26. Tindak Lanjut Hasil Monev untuk seluruh kategorisasi 

No Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 

1 Pencitraan  1. Tetap menuntaskan kerjasama yang telah 

dibangun selama ini dan menawarkan kerjasama 

lanjutan bagi mitra terpercaya  
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil 

kerjasama melalui evaluasi dan promosi hasil 

kerjasama yang dilakukan selama ini dengan 
mitra dalam negeri. 

3. Mempromosikan hasil kerjasama dan produk 

kerjasama yang telah dibangun selama ini. 

2 Kepercayaan Publik 1. Meningkatkan mutu pelayanan kerjasama dalam 
negeri melalui peningkatan kompetensi 

pegawai/tenaga pelaksana LKUI 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana 
dan sarana serta sistem informasi  (IT) untuk 

pelayanan mitra kerjasama dalam negeri 

3 Reputasi 1. Melakukan perbaikan sarana fisik, ruang kerja 

dan aspek keadilan, pemerataan dalam distribusi 
tugas/pekerjaan di LKUI 

2. Melakukan pelatihan pelayanan maksimal bagi 

tenaga LKUI 

4 Promosi 1. Melakukan sosialisasi visi misi fakultas secara 

langsung pada berbagai kegiatan maupun secara 

tak langsung melalui berbagai media dan 

kesempatan kerjasama. 
2. Melakukan promosi keberadaan UMSU setiap 

kali aktivitas kerjasama dilakukan 

 

5 Prestise 1. Melakukan pelatihan/workshop peningkatan 

kompetensi pengurus LKUI dalam melaksanakan 

tugas kerjasama. 

2. Mengirim personil LKUI untuk mengikuti 
pelatihan kerjasama di dalam negeri 

3. Meningkatkan kualitas benchmarking dari LKUI 

terhadap sesame universitas muhammadiyah di 
Indonesia yang sudah matang kerjasama dalam 
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No Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 

negerinya. 

 

H. Penutup 

Penjaminan mutu model PPEPP  merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan antara tahap persiapan sampai tahap peningkatan melalui tindak lanjut 

hasil monev. Untuk mewujudkan penjaminan mutu yang baik, maka penyusunan 

tindak lanjut hasil monev merupakan bukti komitmen yang kuat dalam  

melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu 

internal.  

Medan,      Oktober  2017 

Rektor 

 

 

 

Dr. Agussani, M.AP 

 


