Laporan Monitoring dan Evaluasi

Ketersediaan data jumlah dokumen kerjasama IPI Garut terdapat pada website
kerjasama IPI Garut

dengan alamat

kerjasama.institutpendidikan.ac.id. dan

laporankerma.ristekdikti.go.id. Untuk kegiatan kerja sama, terdapat tiga skala cakupan
kegiatan; internasional, nasional, dan lokal/wilayah.
Pertama, dari 29 data kerja sama berskala internasional, terdapat 6 kegiatan
terealisasi dengan baik. Keenam kegiatan tersebut dilakukan dengan 4 (empat) instansi
berbeda di luar negeri, diantaranya Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh, kegiatan
internasional yang dilakukan dengan Kolej Universiti Islam Selangor Antarabangsa,
Malaysia. Kegiatan pertama adalah joint seminar yang melibatkan para professor dari
kedua belah pihak menjadi keynote speaker yang diadakan pada bulan Februari 2019.
Kegiatan kedua yang dilakukan dengan universitas yang sama adalah terkait dengan
Internship Program for Lecturer and Executive Staff pada bulan April 2019 di
Malaysia.
Kedua, data kerjasama IPI Garut yang berskala nasional. Terdapat 19 (Sembilan
Belas) kegiatan baru yang dikategorikan berskala nasional. Salah satunya adalah
kegiatan transfer kredit yang dilakukan dengan 4 (empat) kampus berbeda; Universitas
PGRI Madiun, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Universitas Islam Sumatera
Utara, dan STKIP Bima. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh
Kemenristekdikti melalui kopertis dengan melakukan seleksi terhadap beberapa
perguruan tinggi di masing-masing wilayah kopertis. Kegiatan ini berupa pertukaran
mahasiswa selama satu semester guna mengembangkan proses pertukaran kultur dari
setiap daerah yang berbeda-beda di Indonesia.
Ketiga, terdapat sekitar 105 (seratus lima) kegiatan kerjasama yang dilakukan
dalam skala lokal. Dalam skala ini, kegiatan kerjasama yang dilakukan banyak pada
proses pengembangan daerah seperti contohnya pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata
(KKN). Dalam kegiatan ini IPI Garut berkoordinasi dengan PEMDA untuk melihat
urgensi dari masing-masing daerah, seperti wilayah mana yang sekiranya disorot untuk
mendapatkan skill pengembangan diri tanpa harus pergi ke kota.
a. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kerja sama IPI Garut disesuaikan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi;
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

1) Kerja sama di Bidang Pendidikan
Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh IPI Garut merujuk pada kurikulum
pendidikan seperti kegiatan pengajaran, transfer kredit, Seminar, dan Workshop. Untuk
pengajaran, sebagai contoh, kegiatan visiting lecturer biasa dilakukan guna
memberikan cakrawala yang berbeda dari perspektif dosen yang dikategoriakn
expertise dan atau berpengalaman di bidangnya. Di samping itu, contoh lain seperti
summer camp yang diikuti oleh beberapa mahasiswa asing. Kegiatan ini merupakan
bentuk transfer kredit dari du mata kuliah yang berbeda di IPI Garut; English for
Business Economy (Pend. B. Inggris) dan Biokimia (Pend. Biologi). Kegiatan ini
diikuti oleh peserta dari Philippine, Turki, Azerbaijan, Russia, Thailand, Madagascar,
dan USA.

Dokumentasi laporan kegiatan international youth camp on coffee and loris
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2) Kerja sama di Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Untuk kerjasama di bidang penelitian, IPI Garut mengoptimalkan kerjasama dengan
universitas di wilayah lokal dalam lingkup strategi mengajar sebagaimana IPI Garut
adalah kampus yang berorientasikan pendidikan. Hal ini dianggap penting guna melihat
peningkatan kualitas penulisan bersama para dosen di kampus-kampus lokal dan
pengentasan permasalahan yang dihadapi dalam pengajaran. Di samping itu, hasil
penelitian para dosen diseminarkan dan dipublikasin melalui kerja sama menjadi cohost pada beberapa seminar internasional terindeks Scopus, seperti AASEC (Annual
Applied Science and Engineering Conference), ICONISTECH (International
Conference of Islam, Science, and Technology), dan ICBLP (International Conference
on Businness, Law and Pedagogy). Di samping itu, kegiatan penelitian ilmiah yang

dilakukan penelitian bersama juga dilakukan dengan para guru di sekolah-sekolah di
Kabupaten Garut yang hasilnya berguna bagi pengembangan nilai kritis para guru
dalam melakukan pengajaran dan menjadi solusi bagi para guru dalam menghadapi
permasalahan ketika mengajar.
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3) Kerja sama di Bidang Pengabdian
Sama halnya dengan penelitian, ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat IPI
Garut fokus pada memberikan edukasi demi mengacu pada pengembangan kualitas
masyarakat dalam berpikir. Artinya, IPI Garut memicu aspek berpikir maju dari
masyarakat guna bersaing di masa yang akan datang. Ruang lingkup kegiatan ini
direalisasikan dengan kegiatan seperti KKN, PKL, PLP yang dilaksanakan oleh para
mahasiswa. Sebagai contoh, kegiatan PLP dilakukan dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut yang dihubungkan ke sekolah-sekolah yang tersebar di Garut maupun
lembaga- lembaga usaha milik pemerintah maupun swasta. Sedangkan seminar dan
workshop, yang berkerja sama dengan PEMDA atau lembaga swasta, dilakukan oleh
para dosen IPI Garut kepada guru-guru atau masyarakat.
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b. Relevansi
Pada dasarnya, dari perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama bidang-bidang yang
dikerjasamakan selalu selaras dan sesuai dengan bidang dan keahlian yang sesuai
dengan area Fakultas yang dimiliki Institut Pendidikan Indonesia. Hal ini selalu
menjadi acuan bagi Bagian Akademik, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat dalam memberi arahan pada perencana dan pelaksana pekerjaan
agar selalu tidak lepas dari koridor bidang keahlian masing-masing fakultas.
Keseimbangan relevansi ini menjadi penting agar output hasil kerjasama tidak hanya
memberikan keuntungan secara materiil tetapi juga menambah wawasan keilmuan
yang berasal dari dunia kerja.
Secara spesifik, relevansi dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh IPI Garut yang
mengacu pada tridarma perguruan tinggi dapat dikategorikan tepat. Sebagaimana
tercantum pada ruang lingkup kerjasama, semua kegiatan kerjasama disesuaikan
dengan kemampuan dan kebutuhan IPI Garut sebagai kampus Pendidikan. Sebagai
contoh, kegiatan seputar keguruan menjadi fokus pengembangan kerjasama dengan
Dinas Pendidikan yang direalisasikan dengan mengembangkan kualitas guru-guru di
Kabupaten Garut. Yakni dengan memberikan workshop tentang bagaimana membuat
penelitian tindakan kelas yang efektif. Di samping itu pula kerjasama ini dibangun
dengan melihat kebutuhan institusi terkait atau mitra. Dengan kata lain, IPI Garut selalu
mengedepankan kepentingan antar mitra kerjasama.
c. Kebermanfaatan
Kebermanfaatan dari kerjasama IPI Garut dengan mitra dirasakan memberikan dampak
positif. Pertama, di bidang Pendidikan, kegiatan kerjasama transfer kredit dirasakan
sangat memberikan manfaat terutama bagi pengalaman para mahasiswa yang terlibat,
hal ini dikarenakan mereka mendapatkan pengalaman bagaimana belajar di kampus
berbeda dengan kultur belajar, kultur daerah, dan iklim yang berbeda. Kedua, pada
bidang penelitian, kerjasama dalam melakukan penelitian dirasakan memberikan
manfaat yang baik, tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari nilai kumulatif yang

diperlukan dosen guna peningkatan jabatan akademik. Ketiga, pada bidang pengabdian,
manfaat dari kegiatan kerjasama di bidang pengabdian sebagai contoh KKN Tematik
terkait pengentasan buta huruf memberikan manfaat yang nyata tidak hanya bagi
masyarakat tetapi juga para mahasiswa, sebagai tutor, menjadi memiliki pengalaman
yang sangat jarang mereka dapatkan. Tentu hal ini berdampak pada kualitas luaran atau
mahasiswa lulusan IPI Garut.
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C.2.4.e.D Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen
yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin
ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis
a) Ringkasan
Monitoring dan evaluasi kerjasama Institut Pendidikan Indonesia, Garut dilakukan
secara berkala (1 tahun ) dengan melihat realitas implementasi hasil Nota Kesepahaman
(MoU) yang dituangkan dalam MoA/ Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dengan demikian
untuk setiap MoU dapat diimplementasikan dalam beberapa PKS sesuai kesepakatan
yang tertuang dalam MoU. Manfaat dari kerjasama ditujukan untuk saling
menguntungkan antara ke 2 (dua) belah pihak. Tim Kerjasama IPI Garut tetap
berpedoman pada visi dan misi IPI Garut yaitu pada tahun 2028, merupakan perguruan
tinggi yang unggul dan berkualitas di tingkat nasional.
Proses monitoring dan evaluasi didasarkan pada dua tahapan berikut:

1. Jika implementasi dari MoU belum pernah terlaksana (yakni belum pernah
terealisasi PKS/MoA) maka pihak IPI Garut melalui Wakil Rektor I bersama
Bagian Kerjasama dan pihak mitra mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan
kegiatan yang akan diatur dalam PKS/ MoA.
2. Jika telah ada implementasi dari MoU maka perlu diperhatikan tanggal masa
berlaku perjanjian 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.
Setiap satu tahun berjalan, Wakil Rektor I bersama Bagian Kerja sama, dan
kelembagaan menyampaikan laporan monev kepada Rektor sebagai bentuk
pertanggungjawaban kegiatan. Dalam laporan monitoring dan evaluasi ini tertuang
hasil monitoring dan evaluasi kerjasama baik dalam dan luar Negeri.
b) Kuantitas, Kualitas, dan Agenda Keberlanjutan Kerjasama
b.1. Kuantitas dan kualitas kerjasama
Perubahan status dari STKIP Garut menjadi IPI Garut berdampak pada kuantitas
kerjasama Institut Pendidikan Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 2018 yang
mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada semakin luasnya elemen yang harus
terlibat dalam mencapai visi dan misi IPI Garut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 92
dokumen MoU/MoA kerjasama dalam negeri dan 29 dokumen MoU/MoA Kerjasama
Luar negeri yang sudah dijalin Institut Pendidikan Indonesia dengan Instansi Mitra.
Penambahan tersebut berpengaruh baik terhadap kemajuan institusi. Hal ini
dikarenakan melalui semakin banyaknya kegiatan yang melibatkan elemen antar mitra,
semakin banyak pula input dan output dalam peneyelesaian permasalahan yang terjadi.
Salah satu contoh sederhana misalnya permasalahan tekait perkembangan teknologi
yang mengharuskan para guru untuk menggunakan ICT dalam kegiatan pengajarannya.
Permasalahan ini dijawab dengan kerjasama antara IPI Garut dengan MGMP guru
pendidikan Bahasa Indonesia melalui kegiatan pelatihan guru bahasa Indonesia dalam
pemanfaatan media teknologi. Disamping itu, sebagai contoh realisasi kegiatan
kerjasama internasional demi meningkatkan kualitas lulusan, di tahun 2020 mendatang,
mahasiswa dari IPI Garut akan melakukan kegiatan transfer kredit selama satu semester
di Universitas Kebangsaan Malaysia dan program pengalaman lapangan (PPL/ PLP) di

sekolah Indonesia di luar negeri dan sekolah menengah di Negara-negara ASEAN di
bawah koordinasi SEAMEO dalam kegiatan SEA-Teacher.
Dilihat secara kualitas, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh kerjasama yang
dilakukan oleh Institut Pendidikan Indonesia dengan Mitra terjalin dengan baik. Hal ini
didasarkan pada ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai tolok ukur,
dilakukan pelaporan setiap kegiatan dan kuesioner yang diberikan setiap akhir kegiatan
kerjasama berlangsung.
b.2. Agenda Keberlanjutan Kerjasama
Agenda keberlanjutan kegiatan kerjasama dilakukan dengan melakukan kegiatan
serupa pada tahun berikutnya atau dengan memperluas cakupan kegiatan. Hal ini
dirumuskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap kegiatan dengan mitra.
Salah satu contohnya, kegiatan pengayaan persiapan menghadapi ujian TOEFL dengan
mitra kerjasama ELP Beverly dinilai memberikan yang baik dalam peningkatan
kualitas mahasiswa dalam kompetensi bahasa Inggris. Kegiatan ini dilakukan selama
satu semester atau dihitung 25 kali pertemuan tatap muka dengan jumlah minimum 20
orang mahasiswa. Setelah dilakukan monev terhadap kegiatan tersebut, terdapat
rencana perumusan perubahan klausul dengan menambahkan kegiatan pelatihan
Speaking for Academic Purpose. Secara spesifik, hal ini menjadi keuntungan bagi
perkembangan kualitas mahasiswa, khususnya program studi Magister Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Magister Pendidikan Teknologi Pembelajaran.
Dilihat dari salah satu contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa agenda yang
terbangun atas dasar kualitas kegiatan menjadi poin yang sangat diperhatikan pihak
Institut Pendidikan Indonesia, Garut.
b.3. Kegiatan Kerja sama
Kegiatan kerja sama yang terjalin antara IPI Garut dengan Mitra tidak hanya
dilaksanakan oleh mahasiswa, melainkan dosen dan staf. Misalnya, kegiatan kerjasama
antara IPI Garut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dalam kegiatannya, IPI
garut menugaskan beberapa orang Dosen untuk menjadi pembicara dalam sebuah temu
seminar dengan guru-guru se-kabupaten Garut. Sebagai contoh lain, kerjasama dengan
lembaga bahasa Jawa Barat. Dalam kerjasama ini, IPI Garut mendapatkan kesempatan
untuk mengirimkan para Dosen untuk mengikuti pelatihan UKBI dan BIPA di Bandung

dan Garut. Sasaran terlibatnya dosen dalam kegiatan seperti ini ditujukan untuk
memperkuat kualitas keilmuan dosen dalam ranah pengetahuan kebahasaan.
Sebagai contoh lain, kegiatan kerjasama juga meliputi staf/ tenaga kependidikan
IPI Garut dalam kegiatan PKL siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Garut dan
Bandung. Staf IPI Garut diharuskan memberikan pembimbingan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut dengan tujuan memberikan pengalaman yang nyata terkait pekerjaan
yang spesifik di wilayah administrasi dan pelaporan. Disamping itu, dengan adanya
kerjasama IPI Garut dengan Kepolisian wilayah Kabupaten Garut, staf keamanan juga
mendapatkan pelatihan secara periodik demi menjaga dan meningkatkan kesigapan
dalam pengamanan wilayah kampus IPI Garut.
c) Kepuasan Mitra
Dalam mendapatkan informasi tentang kepuasan para mitra, dilakukan tidak hanya
melalui kuesioner, akan tetapi juga dengan cara melihat adanya indikasi bahwa kerja
sama tetap berlanjut dalam jangka panjang dan atau diperbaharui. Sebagai kesimpulan
dari pengumpulan data tersebut, didapatkan bahwa respon yang diberikan mitra yang
melakukan kegiatan bersama dalam bingkai kerjasama dengan Institut Pendidikan
Indonesia, Garut, para mitra kerja sama tertarik dan merasa puas. Hal ini dikarenakan
IPI garut dianggap memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan. Pada intinya adalah, responden cenderung menganggap kerjasama terjalin
dengan baik dikarenakan mitra mendapatkan keuntungan yang sama dari kegiatanyang
dikerjakan. Oleh sebab itu tidak hanya pihak IPI Garut, tetapi juga para pihak mitra
paling tidak mendapatkan manfaat untuk mendapat akses pengalaman dari sebuah
kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya atau sebagai solusi dari
permasalahan yang dihadapi bersama.
Dari total 92 kerjasama dalam negeri yang terjalin, hanya ada 12 kerja sama
yang dinyatakan bermasalah. Beberapa permasalahan diantaranya terkait habisnya
masa kerja sama dan terkait masalah detail yang diharuskan ada peninjauan kembali.
Kondisi Kerjasama IPI Garut dengan Mitra Dalam
Negeri
Perlu
peninjauan
13%

Baik
87%

Adapun kerjasama yang terjalin dengan instansi luar negeri, terdapat 6
kerjasama yang diharuskan untuk dilakukan peininjauan kembali. Terkait instansi luar
negeri, kendala terbesar dari tim kerja sama adalah komunikasi. Dalam praktiknya,
beberapa didapati bahwa pihak instansi luar negeri sangat lambat memberikan respon
surel dari pihak IPI Garut. Secara otomatis, pelaksanaan kegiatan pun menjadi
terhambat.
Kondisi Kerjasama IPI Garut dengan Mitra Luar Negeri
Perlu
peninjauan
18%

Baik
82%

Jika dilihat secara umum, sebagian besar kerjasama yang dilakukan oleh Institut
Pendidikan Indonesia, Garut berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan data yang
diambil melalui kuesioner kepada seluruh mitra. Didapati bahwa 90% mitra
menyimpulkan puas terhadap kegiatan kerjasama dengan IPI Garut. Hal tersebut
divisualisasikan pada diagram di bawah ini.
Kondisi Kepuasan Mitra terhadap Kegiatan Kerjasama
dengan IPI Garut
kurang puas
6%

abstain
4%

Puas
90%

d) KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan kerjasama IPI
Garut dengan mitra memberikan dampak positif kepada kedua belah pihak. Hal ini
diperkuat dengan hasil dari kuesioner dan analisis laporan setiap kegiatan; IPI Garut
mendapatkan respon positif yang tinggi dengan 90% tingkat kepuasan kerjasama. Maka
dari itu, IPI Garut akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas
kerjasama yang baik demi memberikan dampak positif bagi IPI Garut dengan pihak
mitra.
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