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3.2  Survey Kepuasan Mitra Terhadap Implementasi Kerjasama 

1) Latar Belakang 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan mempunyai kualitas yang baik adalah visi misi 

setiap perguruan tinggi. Keberhasilan perguruan tinggi dalam melaksanakan visi dan 

misinya ditentukan oleh salah satunya kepuasan mitra kerjasama terhadap layanan yang 

diberikan perguruan tinggi. 

Untuk mewujudkan peran tersebut, Fakultas atau PT dituntut mampu bekerjasama 

dengan pihak luar agar kualitas dapat terjaga dengan baik. Dalam rangka mengukur 

efektifitas dan kualitas kegiatan kerjasama, maka diperlukan pengukuran berupa evaluasi 

kepuasan mitra kerjasama sebagai pemangku kepentingan eksternal di FIK UNIDA 

Gontor. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mitra kerjasama adalah 

Survei Kepuasan Layanan Mitra Kerjasma sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada mitra kerjasama. 

2) Tujuan 

(a). Memberikan gambaran implementasi layanan kerjasama kerjasama yang telah 

dilakukan 

(b). Mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama sebagai pemangku kepentingan 

eksternal 

(c). Mengetahui kelebihan & kekurangan kerjasama yang telah berjalan sehingga dapat 

memberikan solusi bagi peningkatan kerjasama dengan mitra kerjasama 

(d). Sebagai bahan dan sumber informasi penetepan rencana tindak lanjut perbaikan 

kerjasama 

(e). Sebagai umpan balik dalam memperbaiki efektivitas dan kualitas kerjasama lembaga 

3) Gambaran umum survey 

Survey kepuasan mitra terhadap implementasi kerjasama merupakan upaya pengukuran 

efektifitas kerjasama fakultas dengan mitra. Survey ini merupakan evaluasi secara berkala 

setiap tahun oleh Unit Penjaminan Mutu fakultas dengan target sasaran Mitra yang 

menjalin kerjasama dengan fakultas. Survey dilakukan dengan mengirimkan instrumen 

online kepada pihak yang mewakili mitra kerjasama pada saat atau setelah kegiatan 

implementasi kerjasama dilakukan. Berikut merupakan informasi umum terkait survey 

kepuasan mitra terhadap implementasi kerjasama periode tahun 2021. 

Pelaksana : UPM 

Periode Pelaksanaan : 2021/2022 

Responden : Mitra Kerjasama 

No. Form/Instrumen : FM-FIK/C2.12/00 

5) Instrumen pengukuran 
 

Identitias Responden  

Nama (Name) : 

Nama Instansi/perusahaan 
(Institution/ Company) 

: 

Jabatan/Bagian (Position) : 
Jenis Kelamin (Gender) : 
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Item pertanyaan 

Penyataan 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

Konsistensi kerjasama (Program consistency)     

Kesesuaian program dengan perjanjian kerjasama 
(program compatibility with agreement) 

    

Kebermanfaatan program untuk instansi/ lembaga/ 
perusahaan mitra (Program benefits) 

    

Profesionalitas dalam koordinasi program kerjasama 
(Professionality in coordination) 

    

Kelancaran dalam koordinasi program kegiatan 
(Process in coordinating program activities) 

    

Responsif dalam usaha untuk menjalin kerjasama 
(Responsive in collaborating) 

    

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kerjasama 
(Responsive in collaborating) 

    

Fokus terhadap kepentingan mitra kerjasama (Focus 
on the interests of cooperation partners) 

    

Intensitas komunikasi terhadap mitra (Intensity of 
communication with partners) 

    

Keberlanjutan program (Program sustainability) 
    

Kepuasan terhadap program kerasama secara umum 
(general statisfaction towards the collaboration) 

    

 

6) Hasil survey 

Distribusi responden 

Pada tahun 2021, jumlah responden yang ditargetkan sebanyak 36 mitra yang telah 

menjalin kerjasama dengan FIK dan melakukan implementasi kegiatan. Jumlah responden 

yang telah memberikan umpan balik sebanyak 27 mitra. Berdasarkan tingkat kerjasama, 

mitra dibagi menjadi tingkat Lokal/wilayah, Nasional dan Internasional. 

Tabel 2.1. Distribusi mitra kerja sama yang menjadi responden 

 Jumlah Persentase 

Total Mitra 27 100% 

Tingkat kerjasama   

Lokal/ Wilayah 3 11,1% 

Nasional 24 88,9% 

Internasional 0 0,0% 

Dari seluruh responden target, terdapat 88,9% mitra nasional, dan 11,1% mitra tingkat 

lokal/wilayah. Terdapat 2 responden target mitra internasional, namun tidak ada 

umpan balik yang diberikan. 
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Sangat kurang Kurang Baik Sangat baik 

Gambar 2.1. Program studi pelaksana kegiatan 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2. Ruang lingkup/ Bidang kerjasama 

 
 

Kepuasan berdasarkan komponen pengukuran 

Gambar 2.3 komponen kepuasan kerjasama 

 
Berdasarkan aspek yang diukur, diketahui bahwa kepuasan paling tinggi adalah pada 

aspek “kesesuaian program dengan perjanjian” dengan skor 3,7 dan paling rendah pada 

aspek “kelancaran dalam koordinasi” dengan skor 3,0 (skala 1-4). 

Kepuasan mitra secara umum 
Gambar 2.4. kepuasan mitra secara umum 
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Berdasarkan Gambar 2.4, mayoritas mitra menyatakan kepuasan mereka terhadap 

implementasi kegiatan kerjasama fakultas sangat baik (84%), sedangkan sisanya sebanyak 

16% menyatakan tingkat kepuasannya baik. 

7) Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna terhadap layanan fakultas pada tahun 2021, 

beberapa hal yang menjadi evaluasi adalah : 

a. Belum terdapat umpan balik dari mitra kerjasama luar negeri 

b. Ruang lingkup kerjasama didominasi oleh bidang pendidikan (56%), dan 

paling sedikit di bidang PkM (7%) 

c. Kepuasan paling tinggi adalah pada aspek “kesesuaian program dengan 

perjanjian” dengan skor 3,7 dan paling rendah pada aspek “kelancaran dalam 

koordinasi” dengan skor 3,0 (skala 1-4). 

d. Mayoritas mitra menyatakan kepuasan mereka terhadap implementasi 

kegiatan kerjasama fakultas sangat baik (84%), sedangkan sisanya sebanyak 

16% menyatakan tingkat kepuasannya baik. 

Berdasarkan hasil survey, terdapat saran dan masukan dari mitra untuk penerapan 

program kerjasama antara lain : 

1. Menjaring feedback dari mitra kerjasama luar negeri 

2. Kerjasama perlu ditingkatkan tidak hanya bidang pendidikan namun juga penelitian 

dan pengabdian 

3. Meningkatkan kesesuaian proyek magang mahasiswa dengan program perusahaan 

4. Mahasiswa harus bisa mempresentaskan program yang ingin dilakukan di 

perusahaan 


