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KATA PENGANTAR 

 

STKIP Modern Ngawi sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten 

Ngawi Provinsi Jawa Timur mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan 

tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai Upaya 

memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, STKIP Modern Ngawi dituntut untuk 

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai 

elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal 

maupun nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan 

untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu Hasil Survei Kepuasan Mitra 

Kerjasama yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar 

sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang 

maksimal. 

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal STKIP 

Modern Ngawi yang bermaksud menjalin kerjasama dengan mitra kerja, baik di tingkat 

local maupun nasional. Dengan adanya Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerjasama ini 

diharapkan kerjasama di STKIP Modern Ngawi dapat dikelola dengan baik sehingga 

mampu meningkatkan kinerja STKIP Modern Ngawi. 

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra 

STKIP Modern Ngawi dalam berinteraksi di tingkat lokal maupun nasional. 

 
Ngawi, 30 November 2021 

 
 
 

Penyusun 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan institusi yang 

bergerak dibidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan 

sebagaimana dipaparkan dalam Renstra STKIP Modern Ngawi tahun 2019. 

Berdasarkan paparan tersebut maka STKIP Modern Ngawi menyelenggarakan 

tugas: 

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan 

professional dalam ilmu Keperawatan 

2. Mengembangkan ilmu Keperawatan. 

Oleh sebab itu, STKIP Modern Ngawi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan 

nonkependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan 

dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan 

kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional 

maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, 

kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk 

peningkatan kualitas dan daya saing. 

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga 

dengan baik, maka diperlukan Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama 

dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak.   Dengan   

demikian   monitoring   dan evaluasi serta manajemen informasi dan 

pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, 

akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggu Ilmu Kesehatan 

Wijaya Husada. Adapun visi STKIP Modern Ngawi sebagaimana termaktub dalam 

statuta: 

“Menjadi Perguruan Tinggi yang mampu mengembangkan IPTEK di bidang 

kependidikan dan berdaya saing Tingkat Nasional pada tahun 2030” 



B. Tujuan Survei Hasil Kerjasama 

Terselenggaranya kerjasama dengan Institusi dan lembaga lain di Dalam Negeri 

dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan promosi kelembagaan. 



BAB II 

HASIL SURVEI KEPUASAN MITRA KERJASAMA 

Hasil survei kepuasan mitra kerjasama terdiri dari 10 aspek yang disajikan 

yaitu meliputi: 

A. Transparansi pengelolaan MoU STKIP Modern Ngawi 

 

Gambar 1. Transparansi pengelolaan MoU STKIP Modern Ngawi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 80% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 20% merasa cukup puas 

terkait dengan transparansi pengelolaan MoU STKIP Modern Ngawi. 

B. Komunikasi yang dijalin antara STKIP Modern Ngawi dengan mitra 

kerjasama 

 

Gambar 2. Komunikasi yang dijalin antara STKIP Modern Ngawi dengan mitra 
kerjasama 
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Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 97% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 3% merasa cukup puas 

terkait dengan komunikasi yang dijalin antara STKIP Modern Ngawi dengan mitra 

kerjasama. 

C. Kejelasan prosedur kerjasama antara STKIP Modern Ngawi dengan 

mitra terkait 

 

Gambar 3. Kejelasan prosedur kerjasama antara STKIP Modern Ngawi dengan 
mitra terkait 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 83% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 17% merasa cukup puas 

terkait dengan kejelasan prosedur kerjasama antara STKIP Modern Ngawi dengan 

mitra terkait. 

D. Manfaat yang diterima dari kerjasama antara STKIP Modern Ngawi 

dengan mitra 
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Gambar 4. Manfaat yang diterima dari kerjasama antara STKIP Modern Ngawi 
dengan mitra 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 82% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 18% merasa cukup puas 

terkait dengan manfaat yang diterima dari kerjasama antara STKIP Modern Ngawi 

dengan mitraterkait. 

E. Kompetensi SDM yang tersedia di STKIP Modern Ngawi 

 

Gambar 5. Kompetensi SDM yang tersedia di STKIP Modern Ngawi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 78% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 12% merasa cukup puas 

terkait dengan kompetensi SDM yang tersedia di STKIP Modern Ngawi. 
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G. Efektivitas kerjasama antara mitra dengan STKIP Modern Ngawi 

 

Gambar 6. Efektivitas kerjasama antara mitra dengan STKIP Modern Ngawi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 93% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 7% merasa cukup puas 

terkait dengan efektivitas kerjasama antara mitra dengan STKIP Modern Ngawi. 

H. Efisiensi pelaksanaan kerjasama dengan STKIP Modern Ngawi 

 

Gambar 7. Efisiensi pelaksanaan kerjasama dengan STKIP Modern Ngawi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 93 % mitra kerjasama merasa sangat puas dan 7% merasa cukup puas 

terkait dengan efisiensi pelaksanaan kerjasama antara mitra dengan STKIP 
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Modern Ngawi. 

 

I. Pedoman kerjasama STKIP Modern Ngawi dengan mitra 

 

Gambar 8. Pedoman kerjasama STKIP Modern Ngawi dengan mitra 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 82% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 18% merasa cukup puas 

terkait dengan pedoman kerjasama STKIP Modern Ngawi dengan mitra. 

J. Tingkat kepuasan terhadap kejelasan MoU kerjasama 

 

Gambar 9. Tingkat kepuasan terhadap kejelasan MoU kerjasama 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 
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bahwa 83% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 17% merasa cukup puas 

terkait dengan tingkat kepuasan terhadap kejelasan MoU kerjasama. 

K. Hasil kerjasama dengan STKIP Modern Ngawi 

 

Gambar 10. Hasil kerjasama dengan STKIP Modern Ngawi 

Untuk butir pernyataan ini berdasarkan Diagram Pie di atas menunjukkan 

bahwa 98% mitra kerjasama merasa sangat puas dan 2% merasa cukup puas 

terkait dengan hasil kerjasama dengan STKIP Modern Ngawi. 

 

 
Mengetahui, 

Wakil Ketua III  
STKIP Modern Ngawi 

 
 
 
 

Arief Nur Wahyudi, M.Pd. 
NIDN 0726119101 

 Ngawi, 18 April 2021 

 

Bidang Humas dan Kerjasama 
 
 
 
 

Nur Dwi Sukmono, M.Pd. 
NIDN 0702079202 
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