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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Dalam kerangka mengemban misinya sebagai perguruan tinggi Akademi 

Kebidanan Konawe senantiasa berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada 

stakeholders. Karenanya, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridharma 

perguruan tinggi harus diarah kan pada upaya memberikan kontribusi nyata dan terukur, 

baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, maupun 

pengabadian kepada masyarakat. 

Laporan monev ini merupakan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan 

stakeholders  yang dilaksanakan dengan  baik  dan benar  dan  akan  dievaluasi secara 

berkala dan berkesinambungan. 

Untuk itu semua pihak terkait diharapkan bersedia memberikan saran dan 

masukan untuk perbaikan kemasa yang akan datang. Kepada tim yang telah bekerja 

keras menyusun laporan monev ini diucapkan terimakasih. 

 
 

Konawe,   Desember 2019 
Lembaga Penjaminan Mutu 
 
 
 
 
 
Puspita Andriani, S.ST., M.Kes 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala (tahunan) dengan 

melihat realitas implementasi hasil Nota Kesepahaman (MoU) yang dituangkan dalam 

Perjanjian  Kerjasama.  Dengan  demikian  untuk  setiap  MoU  dapat  diimplementasikan 

dalam beberapa Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MoU. 

 

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: 

 

1. Jika  implementasi  dari  MoU  belum  pernah  terlaksana  (yakni  belum  pernah 

terealisasi Perjanjian Kerjasama) maka pihak Akademi Kebidanan Konawe melalui 

Pembantu Direktur II akan berkomunikasi dengan pihak yang bekerjasama untuk 

mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang akan diatur dalam 

Perjanjian Kerjasama. 

2. Jika telah ada implementasi dari MoU (yakni terealisasi Perjanjian Kerjasama) maka 

perlu diperhatikan tanggal masa berlaku Perjanjian Kerjasama tersebut. Komunikasi 

tetap dilakukan kepada pihak yang bekerjasama dalam hal monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama ini. Bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatannya. 

Dalam  Laporan  Monitoring  dan  Evaluasi  ini  tertuang  hasil  monitoring  dan  evaluasi 

kerjasama untuk setiap tahun.
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BAB II  

LAPORAN HASIL 
 

 
1.1 Pendahuluan 

 

Monitoring  dan  Evaluasi  (monev)  merupakan  kegiatan  rutin  yang 

berkesinambungan   dan   harus   terus   menerus   dilakukan.   Pada   dasarnya   monev 

merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan bukan suatu kegiatan untuk mencari 

kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. 

Monitoring dan Evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang 

sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat 

penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, 

sehingga semua hasil /prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. 

 
1.2 Metode Pelaksanaan Monev 

 

Akademi Kebidanan Konawe membentuk tim monev, untuk melakukan monitoring 

dan evaluasi kerjasama setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 

kegiatan dan kerjasama yang terjalin sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada di 

Akademi Kebidanan Konawe dan mengetahui penilaian kepuasan oleh lembaga/instansi 

terkait. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah 

angket kepuasan kerjasama dengan instansi lain. Sehingga dari angket ini diharapkan 

mendapatkan jawaban apakah intitusi/lembaga lain yang bekerjasama dengan  

Akademi Kebidanan Konawe puas atau tidak. Komponen pada instrument kepuasan 

kerjasama terdiri dari Tanggap, Komunikasi, Iklim kerjasama, Kemanfaatan Kerjasama 

dan Kesesuaian Proses Kerjasama. 

 
 

1.3 Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 
 

Pelaksana monev adalah tim dari Satuan Penjaminan Mutu Akademi Kebidanan 
Konawe . 

 

 
 

1.4 Waktu dan Sasaran Pelaksanaann Monev 
 

Kegiatan  monev  kepuasan  kerjasama  Tahun  2019  dilaksanakan  pada  25-28 
 

Desember 2019. Sasaran monev adalah mitra kerja Akademi Kebidanan Konawe 

sebanyak 10 mitra kerja. 

 
 

1.5 Hasil dan Pembahasan Monev 
 

Setelah instrumen kepuasan kerjasama institusi/lembaga lain diisi oleh pihak yang 

berwenang,  dilakukan  kegiatan  rekapitulasi  dari  hasil  angket  instrument  yang  sudah
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diberikan   pada   lembaga/institusi   yang   bekerjasama   dengan   Akademi Kebidanan 

Konawe . Rekapitulasi kepuasan lembaga institusi lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
 

No. 

 
 

Pertanyaan 

Tanggapan Pihak Instansi  
Rencana Tindak 

Lanjut 
Sangat 
Puas 

 

Puas 
 

Cukup 
 

Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Staff kerjasama 
Akademi Kebidanan 
Konawe merespon 
pada kebutuhan kami 
dengan tepat dan 
profesional 

70% 30% 0,00% 0,00% Meningkatkan peran 
staf  yang  lebih 
efektif dan efisien 
untuk merespon 
kebutuhan  mitra 
kerja 

2 Proses pembuatan 
naskah kerjasama 
cepat 

80% 20% 0,00% 0,00% Peningkatan 
kualitas sdm dalam 
membuat naskah 
kerjasama 

3 Akademi Kebidanan 
Konawe  memberikan 
pendampingan/ 
bantuan       terhadap 
instansi    kami    saat 
dibutuhkan 

70% 30% 0,00% 0,00% Meningkatkan peran 
seluruh  SDM  
Akademi Kebidanan 
Konawe dalam 
memberikan 
bantuan yang 
dibutuhkan mitra 4 Kerjasama/  kegiatan 

ini    sesuai    dengan 
harapan kami 

80% 20% 0,00% 0,00% Melaksanakan 
kerjasama     bidang 
pendidikan, 
penelitian  dan  pkm 
yang 
menguntungkan 
kedua belah pihak 

5 Kami    mendapatkan 
hal yang berguna dari 
kerjasama antara 
institusi kami dan 
Akademi Kebidanan 
Konawe  

80% 20% 0,00% 0,00% Meningkatkan fungsi 
kerjasama    dengan 
mitra kerja 

6 Kerjasama       antara 
Akademi Kebidanan 
Konawe dengan 
Instansi kami 
telah                   kami 
implementasikan 
dengan         kegiatan 
yang sesuai dengan 
MoU yang telah kami 
sepakati bersama 

80% 20% 0,00% 0,00% Lebih Meningkatkan 
pengembangan 
SDM dalam 
keikutsertaan dalam 
menjalin hubungan 
kerjasama    dengan 
mitra kerja 

7 Kami   akan   kembali 
ke Akademi 
Kebidanan Konawe di 
masa mendatang 
untuk kerjasama/ 
acara lain 

90% 10% 0,00% 0,00% Meningkatkan 
eksistensi Akademi 
Kebidanan Konawe        
untuk menambah       
mitra kerjasama 

Total 550% 150% 0,00% 0,00%  

Persentase 78.6% 21.4% 0,00% 0,00%  
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Dari hasil rekapitulasi tahun 2019 menunjukkan bahwa 78.6% mitra sangat puas dan 

21.4% puas bermitra dengan Akademi Kebidanan Konawe. Hal ini nantinya juga akan 

menjadi rencana tindak lanjut pada kegiatan kerjasama ini agar dapat dilanjutkan, 

diperpanjang kerjasama ini selagi kemanfaatannya untuk masing-masing pihak relevan.
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BAB III 

PENUTUP 

 
 

3.1 Kesimpulan 
 

1.      Dari hasil rekapitulasi tahun 2019 menunjukkan bahwa 82% mitra sangat puas dan 
 

18% puas bermitra dengan Akademi Kebidanan Konawe . 
 

2.      Dari   hasil   kepuasan   intitusi/lembaga   yang   bekerjasama   dengan   Akademi 

Kebidanan Konawe, Akademi Kebidanan Konawe semakin meningkatkan kinerja dan 

perkembangan dari tahun ke tahun dan menyelenggarkan kerjasama sesuai dengan 

standart yang ada di lingkungan Akademi Kebidanan Konawe . 

 
3.2 Saran/Rencana Tindak Lanjut 

 

1.     Meningkatkan peran seluruh sumber daya manusia dalam melaksanakan kerjasama 

dengan mitra kerja. 

2.  Peningkatan kualitas dan eksistensi Akademi Kebidanan Konawe untuk 

mempertahankan dan menambah jumlah mitra kerjasama baik dalam negeri maupun 

luar negeri 


