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STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA 
 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 

 

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan 

untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. Penyelenggaraan kerjasama merupakan 

proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan 

melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas 

pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang 

dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma 

perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi. 

 

Untuk itu, diperlukan standar pengelolaan Kerjasama sebagai acuan perguruan tinggi dalam 

mengelola Kerjasama dengan mitranya. 

 

B. Landasan Ideal 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan 

pendidikan tinggi. 

 

C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1 Standar pengelolaan 

Kerjasama terkait Kerjasama 

dalam negeri di bidang 

pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat  

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur 

operasional baku tentang penjajakan, 

perundingan, perumusan naskah, 

penandatanganan pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program, serta 

pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi 

dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan 

di tingkat universitas dan fakultas 

2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional 

untuk kerjasama dalam negeri di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat baik di tingkat universitas dan 

fakultas 

3. Terlaksananya kegiatan rintisan dan 

implementasi kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

institusi dalam negeri 

4. Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

institusi dalam negeri 

5. Terjalinnya kerjasama riset unggulan dengan 
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Perguruan Tinggi 

6. Terjalinnya kegiatan peningkatan kerjasama riset 

dengan masyarakat dan industri 

7. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, 

mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan 

institusi akademik dalam negeri 

8. Terjalinnya kerjasama dalam negeri di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

9. Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat oleh setiap program studi 

10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat berkoordinasi dengan senat 

universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra 

kerja 

11. Tersedianya laporan hasil monitoring dan 

evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri 

di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat 

12. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait 

bidang kerjasama di lingkungan UNIGORO 

13. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional 

untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi 

dan audit kegiatan kerjasama. 

2 Standar pengelolaan 

Kerjasama terkait Kerjasama 

dalam negeri di bidang non 

akademik 

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur 

operasional baku tentang penjajakan 

perundingan, perumusan naskah, 

penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program, serta 

pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi 

dalam negeri di bidang non akademik untuk 

dilaksanakan di tingkat universitas 

2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama 

di bidang non akademik baik di tingkat universitas 

dan fakultas 

3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di 

bidang non akademik dengan institusi dalam 

negeri 

4. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha dan 

industri dalam negeri 

5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama 

perusahaan/industri dan instansi dalam negeri 

6. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerjasama 

dengan perusahaan/ industri dan instansi dalam 

negeri 

7. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar 
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perguruan tinggi dalam negeri 

8. Terjalinnya komunikasi dengan pemerintah desa, 

kecamatan dan kabupaten terutama desa di 

sekitar kampus dan laboratorium Unigoro 

9. Terlaksananya kegiatan pengembangan 

kerjasama hubungan industrial dalam negeri 

10. Terlaksananya kegiatan rintisan dan monitoring 

implementasi Kerjasama peningkatan 

pendapatan PNBP Unigoro 

11. Terjalinnya kerjasama penjaminan mutu dengan 

lembaga penjaminan mutu dalam negeri 

12. Terjalinnya kerjasama di tingkat universitas di 

bidang manajemen dengan instansi dalam negeri 

13. Terjalinnya kerjasama di tingkat fakultas di bidang 

manajemen dengan instansi dalam negeri 

14. Terjalinnya kerjasama di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana di tingkat universitas 

dengan instansi dalam negeri 

15. Terjalinnya kerjasama di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana di tingkat fakultas dengan 

instansi dalam negeri 

16. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak 

pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama 

dengan institusi pemerintah dan swasta dalam 

negeri secara up to date 

17. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang 

non akademik berkoordinasi dengan senat 

universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra 

kerja 

18. Tersedianya laporan hasil monitoring dan 

evaluasi internal terkait kerja sama dengan 

institusi dalam negeri di bidang non akademik 

19. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait 

bidang kerjasama di lingkungan UNIGORO 

20. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional 

untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi 

dan audit kegiatan kerjasama 

3 Standar pengelolaan 

Kerjasama terkait Kerjasama 

luar negeri di bidang 

pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat 

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur 

operasional baku tentang penjajakan, 

perundingan, perumusan naskah, 

penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program, serta 

pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi 

luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat 

2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama 

luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan 
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pengabdian masyarakat 

3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan institusi luar negeri 

4. Terjalinnya kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

institusi luar negeri 

5. Terjalinnya kerjasama riset unggulan dengan 

Perguruan Tinggi 

6. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, 

mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan 

institusi akademik luar negeri 

7. Terjalinnya kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

institusi luar negeri 

8. Terjalinnya kerjasama di bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

institusi luar negeri 

9. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat berkoordinasi dengan senat 

universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra 

kerja 

10. Tersedianya laporan hasil monitoring dan 

evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat 

11. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait 

bidang kerjasama di lingkungan UNIGORO 

4 Standar pengelolaan 

Kerjasama terkait Kerjasama 

luar negeri di bidang non 

akademik 

1. Tersedianya dan/atau memperbaharui pedoman 

tertulis dan prosedur operasional baku tentang 

penjajakan, perundingan, perumusan naskah, 

penanda- tanganan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program, serta 

pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusI 

dalam negeri di bidang non- akademik dan 

fakultas pada setiap awal tahun anggaran. 

2. Tersedianya dana yang rasional untuk kerjasama 

di bidang non akademik baik di tingkat universitas 

dan fakultas 

3. Terlaksananya kegiatan rintisan kerjasama di 

bidang non akademik dengan institusi luar negeri 

4. Terjalinnya kerjasama luar negeri dengan dunia 

usaha dan industri 

5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kerjasama 

dengan perusahaan/industri dan instansi luar 

negeri 
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6. Terlaksananya kegiatan aliansi strategis antar 

perguruan tinggi luar negeri 

7. Terlaksananya kegiatan pengembangan 

kerjasama hubungan industrial luar negeri 

8. Terjalinnya kerjasama penjaminan mutu dengan 

lembaga penjaminan mutu luar negeri 

9. Terjalinnya kerjasama di bidang manajemen 

dengan instansi luar negeri 

10. Terjalinnya kerjasama di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri 

11. Tersedianya kontrak pelayanan, kontrak 

pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama 

dengan institusi pemerintah dan swasta luar 

negeri secara up to date 

12. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama di bidang non akademik 

luar negeri berkoordinasi dengan senat 

universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra 

13. Tersedianya laporan hasil monitoring dan 

evaluasi kerja sama dengan institusi luar negeri di 

bidang nonakademik 

14. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait 

bidang kerjasama di lingkungan UNIGORO 

5 Standar pengelolaan 

Kerjasama terkait Penguatan 

unit pelaksana kerjasama 

1. Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur 

operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, 

prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama 

dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana 

kerjasama 

2. Tersedianya anggaran yang rasional dan 

proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik 

pada tingkat universitas maupun fakultas 

3. Dilibatkannya unsur fakultas dan prodi dalam 

merealisasikan setiap kegiatan kerjasama. 

4. Terbentuknya unit kerjasama di tingkat fakultas 

dengan anggaran yang rasional dan proporsional 

5. Tersedianya rencana kegiatan yang jelas dan 

terukur pada unit pelaksana kerjasama 

6. Terlaksananya kegiatan promosi kerjasama 

internasional oleh unit pelaksana kerjasama 

7. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 

internal terkait kegiatan kerjasama fakultas 

8. Terkompilasinya Morandum of understanding 

(MoU) atau nota kesepakatan kerjasama Unigoro 

dengan pihak lain 

9. Terbentuknya tim tindak lanjut MoU yang 

dilengkapi dengan dana yang rasional dan 

prorporsional sesuai kebutuhan. 

10. Transaparannya dana kerjasama 
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11. Tersedianya panduan mekanisme 

penyelenggaraan kerjasama antar Universitas 

Bojonegoro dengan pihak lain dan 

disosialisasikan secara berkala 

12. Terdatanya inventarisasi/dokumentasi hasil 

kerjasama 

13. Tersedianya program kantor urusan internasional 

(office of international affair) yang jelas dan 

realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di 

lingkungan UNIGORO secara berkala 

14. Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal 

terhadap unit pelaksana kerjasama 

15. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit 

pelaksana kerjasama di lingkungan UNIGORO 

 

 

 


