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ABSTRACT: The aim of this cooperation is the evaluative research to know the level of 
effectiveness and efficiency of the implementation of UIA cooperation with partners, so 
that the results can be used to repair either substance and the implementation of 
cooperation in the future.  Evaluation methods using survey with samples as many as 65 
people were taken simple random from a population of 168 target fixed lecturer in UIA TA 
2017/2018. Data analysis using descriptive with SPSS program.  The result of this 
research  show that opinions of the fixed  lecttures about the quality of cooperation with 
partners from both the domestic and overseas: highly optimum = 1.5%;, Optimum = 
44.7%; moderate optimum = 36.9%;  less than optimum = 15.54% and very less than 
optimum = 1.5%. The average opinion of the respondents = 3.23 score , that means the 
quality of collaboration with UIA partners shows quality of "moderate optimum"; and this 
needs to be improve.. 

Keywords : evaluation, cooperation 

ABSTRAKS:  Tujuan dari penelitian evaluatif kerjasama ini adalah untuk mengetahui  
tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kerjasama UIA dengan mitra kerja, sehingga 
hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan baik substansi maupoun 
pelaksanaan kerjasama dimasa yang akan datang.  Metode evaluasi menggunakan 
survei dengan sampel sebanyak 65 orang yang diambil secara acak sederhana dari 
populasi target 168 orang dosen tetap UIA TA 2017/2018. Analisis data menggunakan  
deskrepsi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapat 
para dosen tetap UIA tentang kualitas kerjasama dengan mitra-kerja baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri : sangat optimal = 1,5 %;, Optimal = 44,7 %; cukup optimal = 
36,9;  kurang optimal = 15,54 % dan sangat kurang optimal =1,5 %. Rata-rata  pendapat 
responden memberikan skore = 3,23 yang berarti kualitas kerjasama  UIA dengan mitra-
kerja baik dari dalam negeri mapun luar negeri menunjukkan kualitas “cukup optimal”; 
dan hal ini perlu ditingkatkan lagi. 
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Kebijakan kerjasama  yang dilakukan suatu Perguruan Tinggi 

sebagaimana juga dilakukan oleh Universitas Islam As Syafi’iyah (UIA) 

Jakarta, kiranya  merupakan langkah konkret yang harus ditempuh oleh 

hampir semua perguruan Tinggi pada saat ini dalam rangkan upaya 

mencari solusi atas ‘kesenjangan kualitas’ di antara universitas yang  

berada di berbagai negara di dunia, terutama di Negara-negara 

berkembang. Universitas Islam As Syafi’iyah sejak 15 (lima belas) tahun 

terakhir ini telah banyak melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai 

universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, namun hasilnya  

secara terus menerus dilakuan pengkajian yaitu dalam  5 (lima) tahun 

sekali. Evaluasi secaa periodik sangat diperlukan dalam rangka untuk 

pengambilan keputusan apakah perlu dilanjutkan, diperpkuat dengan 

berbagai revisi/pembaharuan atau diberhentikan karena nyata-nyata tidak 

memberikan kemanfatan yang optimal bagi UIA terutama dalam upaya 

peningkatan kualitas, baik bidang Akademik maupun non Akademik. 

Kerjasama seringkali dimaknai sebagai ‘kerja bersama’, namun 

makna sebenarnya lebih dari sekedar ‘kerja bersama’, yaitu upaya 

bersama yang dilakukan dengan sadar untuk saling mendukung, saling 

memperkuat dan saling mengisi atas berbagai kekurangan/kesenjangan 

sehingga dicapai sinergi yang optimal.  Adanya sinergi yang optimal 

kiranya akan menghasilkan ‘output’ yang ‘lebih baik’ bila dibandingkan jika 

bekerja secara sendiri.  Dengan demikian yang dimaksud dengan 

kerjasama antara UIA dengan pihak lain adalah ‘kerjasama yang 
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mutualistik’ yaitu kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang 

melakukan kerjasama; sehingga dalam tujuan kerjasama yang 

dilaksanakan UIA dengan berbagai mitra diharapkan memberikan hasil 

yang optimal kemanfaatannya bagi kedua belah pihak, baik bagi UIA 

maupun bagi mitra kerjasama.   

Berdasarkan peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi menegaskan 

bahwa  perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama bidang akademik 

dan/atau bidang non-akademik dengan berbagai pihak yaitu dengan 

Perguruan Tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain, baik dalam negeri 

maupun luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja  

pendidikan tinggi sehingga visi, misi  maupun rencana pengembangan 

perguruan tinggi dapat lebih cepat dicapai yang dituangkan dalam bentuk 

kesepakatan bersama (MoU) dan/atau perjanjian kerjasama. Dengan 

demikian kerjasama antar UIA dengan berbagai pihak di samping 

memberikan kemanfaatan  bagi kedua belah pihak juga yang utama 

diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi UIA. 

Sebagaimana dikatakan Uno dkk (2012:101) bahwa evaluasi atau 

penilaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis yang mencakup; penentuan tujuan, perancangan dan 

pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis dan penafsiran 

untuk menentukan suatu nilai dengan standar penilaian yang telah 

ditentukan. Tujuan dilakukan evaluasi/penilaian adalah untuk menjawab 
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apakah terdapat berbedaan yang signifikan antara hasil yang 

diinginkan/direncanakan dengan dengan kenyataan di lapangan. 

Seringkali istilah evaluasi/penilaian dicampur-adukan dengan 

pengukuran maupun tes. Pengukuran adalah suatu rangkaian kegiatan 

untuk mengamati sesuatu dan menjelaskan dengan menggunakan alat 

ukur/instrumen tertentu. Sedangkan tes adalah salah satu jenis alat 

ukur/instrumen yang digunakan untuk menghasilkan informasi guna 

pengambilan keputusan. Dengan demikian pengukuran hanya merupakan 

kegiatan dari ‘pengumpulan data’  sedangkan dalam evaluasi mencakup 

‘analisis data’  dan ‘penafsiran data’. Evaluasi program kerjasama 

merupakan salah satu komponen penting dari keseluruhan sistem 

penyelenggarann perguruan tinggi dan tanpa adanya kegiatan evaluasi, 

kita tidak tahu apakah suatu kerjasama telah berjalan sesuai dengan 

tujuan  ? Atau telah memberikan manfaat ? Apakah terdapat kendala 

dalam pelaksanaan teknis kerjasama ? Dll. Dengan demikian kegiatan 

evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai umpan balik 

untuk perbaikan program kerjasama di masa mendatang. 

 Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi kerjasama ini 

merupakan model hasil pengembangan dari model-model yang populer 

digunakan dalam berbagai program dan dapat dijadikan panduan praktis 

bagi para praktisi pengelola lembaga pendidikan maupun para 

pengajar/dosen. Menurut Budiningsih ( 2004 :252-25) model evaluasi 

yang populer dan sering digunakan dalam program-program 
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penyelenggaran program adalah model ‘IPO’ (Input-process-output) dan 

model  ‘Internal-External’.  Alasan kedua model tersebut sering digunakan 

secara bersamaan adalah disamping praktis, mudah dipahami dan 

dikerjakan serta tidak memerlukan biaya tinggi juga dapat memberikan 

informasi tentang keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan program. 

Dalam evaluasi kerjasama ini digunakan salah satu model yaitu model 

evaluasi Internal dan eksternal, yaitu evaluasi dari pihak internal Uia dan 

evaluasi dari pihak eksternal UIA Model evaluasi Internal-External 

didasarkan pada peran evaluator (penilai) dalam hubungannya dengan 

pelaksana program kerjasama.  Evaluasi Internal adalah evaluasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara program kerjasama atau pembuat 

rancangan/rencana program kerjasama dalam hal ini adalah UIA. 

Sedangkan evaluasi external adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang 

lain yang bukan pembuat/pelaksanakerjasama, misal; mitra kerja, 

masyarakat pengguna program.  Isu utama dalam penggunaan model ini 

adalah dalam rangka menjaga obyektivitas dalam melakukan 

evaluasi/penilaian. 

Dari uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan evaluasi internal 

dalam hal ini adalah suatu rangkaian kegiatan penilaian  secara ‘internal’ 

yang mencakup kegiatan : penentuan tujuan, perancangan dan 

pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis, dan penafsiran 

data untuk menentukan/memberikan suatu nilai yang dibandingkan 

dengan dengan standar penilaian yang telah ditentukan.  
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 Kerja  sama  perguruan   tinggi  secara umum dapat 

didefinisikan sebagai suatu kesepakatan bersama antara   

perguruan   tinggi di Indonesia dengan   perguruan   tinggi,  dunia  

usaha,   atau  pihak  lain,  baik didalam  maupun   diluar  negeri dalam 

rangka memperkuat kualitas penyelenggaraan suatu pendidikan 

tinggi. Berdasarkan panduan kerjasama UIA tujuan dari kerjasama UIA 

dengan Mitra kerja antara lain : 

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan insttusi perguruan tinggi melalui 

peningkatan kualitas pengelolaan/manajemen, SDM tenaga pendidik 

dan kependidikan; 

b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan bidang akademik Tri Dhrama 

Perguruan Tinggi (bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat) sehingga dicapai peningkatan 

kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

c. Meningkatkan kinerja bidang penerbitan/publikasi ilmiah (penerbitan 

jurnal-jurnal nasional maupun internasional terakreditasi); 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana – prasarana penunjang 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

e. Meningkatkan kinerja non akademik seperti : pendayagunaan aset, 

penggalangan dana, jasa dan royalty hak kekayaan intelektual, dll. 

Selanjutnya tujuan kerjasama sebagaimana diuraikan tersebut di 

atas harus berpedoman ‘prinsip-prinsip dasar kerjasama’ yang 

dikembangkan Kemenristekdikti sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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yaitu : peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 

2014, pasal 3 antar lain : 

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional : artinya tidak 

mengganggu kebijakan pembangunan nasional yang sedang 

berjalan maupun RPJM  dan  RPJP tetapi harus mendukungnya dan 

menjaga kesinambungannya. 

2. Menghargai kesetaraan mutu : artinya  masing-masing pihak yang 

bekerjasama berupaya untuk menghargai kesamaan derajad, posisi 

maupun peran dalam upaya peningkatan/pencapaian mutu yang 

lebih baik. 

3. Saling menghormati : di antara pihak yang bekerjasama hendaknya 

saling menghormati atas berbagai perbedaan yang ada, seperti; 

karakter, identitas, sejarah maupun budaya  yang merupakan 

kekhasan masing-masing pihak. Perbedaan yang dimiliki oleh 

masing-masing pihak kiranya dapat memperkaya dan memperkluat 

substansi kerjasama. 

4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; di antara pihak yang 

bekerjasama harus dapat menghasilkan manfaat secara seimbang 

dan  bagi perguruan tinggi harus terjadi  peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari aspek akademik maupun 

akademik. 

5. Berkelanjutan : hasil dari kerjasama memberikan dampak manfaat 

yang berkelanjutan walaupun periode kerjasama sudah selesai.  
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6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, 

nasional dan/atau internasional; di antara para pihak yang 

bekerjasama hendaknya memahami adanya keberagaman 

kultur/budaya baik yang bersifat lintas daerah, nasional maupun 

internasional sehingga tidak menjadi hambatan dalam substansi dan 

proses kerjasama tetapi  diharapkan saling memperkaya kultur di 

antara para pihak yang bekerjasama.  

Dari urai-uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan 

kerjasama UIA adalah  kesepakatan bersama antara   U I A  dengan   

berbagai mitra kerjasama baik perguruan   tinggi,  dunia  usaha  atau  

pihak  lain,  baik didalam  maupun   diluar  negeri dalam rangka 

memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIA baik 

bidang akademik dan non akademik yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip: mengutamakan kepentingan UIA, menghargai kesetaraan 

mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu 

pendidikan/pembelajaran berkelanjutan dan mempertimbangkan 

keberagaman kultur. 

Selanjutnya dari definisi konsep tentang definisi evaluasi dan definisi 

kerjasama, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

evaluasi kerjasama UIA adalah suatu pemberian penilaian  secara 

‘internal’ tentang kesepakatan bersama antara  U I A  dengan   berbagai 

mitra kerjasama  dengan perguruan   tinggi,  dunia  usaha   atau  pihak  

lain,  baik didalam  maupun   diluar  negeri dalam rangka memperkuat 
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kualitas penyelenggaraan pendidikan di UIA baik bidang akademik 

dan non akademik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip; a) 

mengutamakan kepentingan  UIA, b) menghargai kesetaraan mutu, c) 

saling menghormati, d) menghasilkan peningkatan mutu 

pendidikan/pembelajaran, e) berkelanjutan dan f) mempertimbangkan 

keberagaman kultur. 

 
METODE 

 
Penelitian Evaluasi ini dilaksanakan di kampus Universitas Islam As 

Syfi’iyah Jakarta. Sebagai unit analisis evaluasi adalah para dosen tetap 

UIA Tahun 2018. Adapun waktu penelitian evaluasi dilaksanakan pada  

bulan Mei s/d Agustus 2018. Metode evaluasi yang akan digunakan 

adalah metode survei, yaitu untuk mengetahui sejauhmana penilaian para 

dosen tetap UIA terkait dengan kualitas kerjasama UIA dengan berbagai 

mitra kerja UIA. Populasi target evaluasi adalah seluruh dosen tetap UIA 

TA 2018/2019 yang berjumlah 168 orang. Pengambilan/penarikan sampel 

dilakukan secara ”acak sederhana”. Penentuan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus dari Slavin dengan margin kesalahan 0,1 , maka 

jumlah sampel  minimal = 63 orang. Pada evaluasi ini digunakan sampel 

sebanyak 65 orang sehingga jumlah sampel tersebut sangat memenuhi 

persyaratan   dalam penelitian evaluasi ini (rumus sampel dari Slovin). 

Uji coba instrumen evaluasi kerjasama UIA  dilakukan pada 30 

sample, jumlah butir pernyataan  yang di uji-cobakan sebanyak 25 butir 

soal  dan menggunakan 5 alternatif jawaban (skala likert). Dari hasil 
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analisis butir dengan menggunakan rumus r product moment dihasilkan 

nilai r hitung antara 0,5 s/d 0,9 dan dari 25 butir soal yang diuji cobakan 

ternyata hasilnya ‘valid semua’  karena  r hitung > r tabel (0,05,30) yaitu r 

hitung > 0,361  (lihat Lampiran).  Selanjutnya ke 25 instrumen evaluasi 

kerjasama UIA  yang telah teruji validitasnya dilakukan perhitungan 

reliabilitasnya dengan menggunakan rumus AlphaCrombach dan 

berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh nilai koefisien reliabilitas (rii) 

sebesar  0,98 (lihat Lampiran),  hal ini memberikan makna bahwa tingkat 

kehandalan instrumen evaluasi kerjasama UIA‘ sangat tinggi’ dengan 

demikian telah memenuhi syarat konsistensi sebagai alat ukur dalam 

penelitian evaluasi ini. 

 Sebagai dasar penyusunan penilaian dalam evaluasi kerjasama UIA 

ini mengacu pada nilai rata-rata penlaian yang diberikan oleh setiap 

responden (dosen tetap UIA)  atas 25 item pernyataan yang terdapat 

dalam isntrumen. Skor penilaian  menggunakan skor rata-rata (mean) dari 

25 item pernyataan dengan rentang nilai 1 s/d 5 dimana :  

Skor  : 5 = kerjasama sangat optimal,  

Skor  : 4 = kerjasama optimal,  

Skor  : 3 = cukup optimal,  

Skor  : 2 = kurang optimal dan  

Skor  : 1 = sangat tidak optimal.  

 Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil 
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pengukuran secara apa adanya, yaitu menggunakan ukuran tendensi 

sentral : mean, median dan mode dan ukuran dispresi : skor minimum, 

skor maksimum, standar deviasi dan prosentasi (%). Analisis data statistik 

dilakukan dengan bantuan program Ecxel dan SPSS versi 17 for  

windows.   

 
HASIL  

 Analisis data penelitian secara deskriptif  dalam penelitian evaluasi 

atas variabel tunggal kualitas kerjasaman UIA dengan Mitra selama 5 

tahun : ukuran tendensi sentral dan ukuran dispersi, yaitu : rata-

rata/mean, median,  modus, standar error of mean, standar deviasi, 

varian, range, skor minimum dan skor maksimum. Deskripsi data variabel  

Kualitas Layanan Perkuliahan Dosen  secara lengkap dapat dilihat 

sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 1. Deskripsi Data  Kerjasama UIA Dengan Mitra UIA  

 
KERJASAMA 

N Valid 65 

Missing 0 

Mean 3.2326 

Std. Error of Mean .09981 

Median 3.1600 

Mode 4.00 

Std. Deviation .80473 

Variance .648 

Range 3.80 

Minimum 1.00 

Maximum 4.50 

Sum 210.0 
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Untuk menjelaskan makna dari  data despriptif  tersebut digunakan 

kreteria penilaian sebagaimana disajikan pada tabel 2  berikut ini  : 

Tabel 2.  Kriteria  Kerjasama UIA Dengan Mitra 
 

KRIERIA SKOR 

Sangat optimal 5 

Optimal 4 

Cukup Optimal 3 

Kurang Optimal 2 

Sangat Kurang Optimal 1 

 

 Secara umum dengan melihat data empirik dan dibandingkan 

dengan kriteria penilaian, maka  dapat dijelaskan bahwa rata-rata (mean) 

skor kualitas kerjasama UIA dengan mitra kerja UIA dinilai oleh para 

Dosen Tetap mencapai skore = 3.2326 dengan tingkat kesalahan (std 

errormaen) = 09981, termasuk dalam kriteria cukup   3,2326 masuk dalam 

kriteria skore 3). Nilai median (nilai tengah) skor kualitas kerjasama UIA 

mencapai 3,1600; hal ini memberikan makna bahwa 50 % kualitas 

kerjasama UIA menunjukkan skor di atas 3,1600 (Optimal) dan 50 % nya 

menunjukkan skor di bawah 3,1600 (kurang optimal). Nilai mode  sebesar 

4,000; hal ini  menunjukkan bahwa pada umumnya para Dosen Tetap UIA  

memberikan penilaian terhadap kualitas kerjasama UIA “Optimal” (skor 4 

= optimal). Skor terendah dari kualitas kerjasama UIA sebesar 1,0 dan 

skor tertinggi mencapai 4,5; artinya terdapat Dosen Tetap UIA yang 

memberikan penilaian “sangat kurang optimal” (skor 1) dan terdapat 

Dosen Tetap UIA yang memberikan penilaian “sangat optimal” (skor 4,5 ~ 
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5) Selanjutnya histogram distribusi frekuensi skor kualitas kerjasama UIA 

dengan Mitra UIA dapat dilihat sebagaimana Grafik berikut ini : 

 

Hasil Analsis Deskriptif % 

 

Berdasarkan Analisis Prosentasi (%) pendapat para Dosen Tetap, 

maka dapat disimpulkan bahwa dari 65 responden Dosen Tetap UIA 

Tahun 2018 menghasilan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3 . Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat para Dosen Tetap UIA 

sebagian besar berpendapat  antara cukup optimal (36,9 %)  dan optimal 

(44,7%) 

Tabel 3. Presentasi (%) Pendapat Dosen Tetap Uia 

NO KRITERIA KUALITAS KERJASAMA 
% PENDAPAT 

DOSEN TETAP UIA 

1 Sangat Optimal (skor =5) 1,5 % 

2 Optimal (skor = 4) 44,7% 

3 Cukup Optimal (skor = 3) 36,9 % 

4 Kurang Optimal (skor = 2) 15,4 % 

5 Sangat Kurang Optimal (skor =1) 1,5 % 

  JUMLAH 100% 
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KESIMPULAN  

 Hasil penelitian evaluatif atas kerjasama UIA dengan mitra kerja UIA 

kiranya dapat memberikan gambaran secara umum tentang kualitas 

kerjasama UIA selama  ini, yaitu bahwa pelaksanaan kerjasama UIA 

dengan mitra kerja UIA dinilai oleh para dosen tetap UIA ‘cukup optimal’ 

untuk seluruh indikator kerjasama, yang meliputi;  mendukung 

pengembangan UIA    (statuta, RIP, Renstra, Renop); peningkatan mutu 

akademik &  non akademik di tingkat Universitas; peningkatan mutu 

akademik dan non akademik di tingkat Prodi; menghargai kesetaraan 

mutu; memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan menghargai 

perbedaan (kultur,budaya, idiologi dll). 

 Sehingga dimasa mendatang perlu ditingkatkan substansi 

kerjasama yang selama ini sudah berjalan, terutama dalam bidang 

akademik terkait dengan;  
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a. Beasiswa mahasiswa program S1 di dalam negeri  

b. Beasiswa bagi Dosen untuk program S2 dan S3 baik di dalam 

negeri maupun  di luar negeri; 

c. Sarana pembelajaran terutama Laboratorium; 

d. Magang/Job training bagi mahasiswa tingkat akhir dalam rangka 

pembekalan persiapan untuk terjun ke dunia karja, dunia 

usaha/industri; 
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