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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Unit Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
AKIMBA mampu menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama AKIMBA
tahun 2019. Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun sebagai salah satu upaya
memberikan informasi yang berkesinambungan dalam kegiatan kerjasama. Selama
kegiatan menjalin dan melaksanakan kerjasama, Unit Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat AKIMBA telah banyak dibantu oleh pihak internal dan eksternal.
Manfaat dari kerjasama ditujukan untuk saling menguntungkan antara kedua belah
pihak. Pihak AKIMBA tetap berpedoman pada visi misi tujuan dan sasaran yaitu
menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, prima, dan memiliki disiplin tinggi serta
unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022. Pada
dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menelusuri MoU sudah
berjalan efektif dan mampu menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini, tim kerjasama mengucapkan terima kasih pada:
1.

Direktur AKIMBA beserta jajarannya atas dukungan dan perhatiannya sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

2.

Seluruh pengelola atas kinerja dan dedikasinya yang dengan penuh semangat
bekerja tanpa pamrih demi sukses dan lancarnya kegiatan ini;

3.

Mitra kerjasama AKIMBA yang telah memberikan banyak dukungan dan
keuntungan; dan

4.

Para pihak yang telah membantu, baik secara moral maupun material dalam
pelaksanaan kegiatan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah

membantu pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat berlanjut
dalam kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka membangun sebuah peradaban sosial
yang lebih maju, sejahtera, dan integratif. oleh karena itu, Unit Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat AKIMBA senantiasa meminta saran dan masukan untuk peningkatan kinerja.
Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama ini bermanfaat bagi pembaca.
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PENDAHULUAN
Progam kerjasama di AKIMBA merupakan suatu kegiatan yang terencana yang
lengkap dengan rincian tujuan serta jenis-jenis kegiatannya. Untuk mengetahui program
kerjasama yang telah dilakukan efektif dan efisien serta mengetahui apakah program
yang diimplementasikan benar-benar bermanfaat maka diperlukan suatu monitoring dan
evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis yang
dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi progam yang
bersangkutan.
Kegiatan monitoring akan menghasilkan informasi guna membantu menjelaskan
apakah pelaksanaan kegiatan telah sesui dengan perencanaan. Sedangkan evaluasi
merupakan tahapan penilaian yang berkaitan erat dengan dengan kegiatan monitoring
dan dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring, Dalam
merencanakan kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan,
sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Tujuan evaluasi diarahkan
untuk mengontrol pencapaian tujuan dan untuk mengetahui apakah program itu
mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak.
Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat efesiensi dan efektifitas program terutama
dalam hal ini adalah program kerjasama yang telah dijalin dengan mitra dan bersifat
berkelanjutan. Untuk itu perlu diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan dengan
tepat, dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Walaupun program kerjasama dan
implementasi kedalam kegiatanya dirasakan telah efektif namun perlu diketahui apakah
mitra kerjasama telah merasakan puas dan bersedia melakukan kerjasama lagi sehingga
sehingga kerjasama dapat berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan tingkat
kepuasan yang dilaksanakan oleh mitra. Monitoring
dilakukan sebagai

upaya

untuk mengidentifikasi

dan

dan

efektivitas

evaluasi
kerjasama

kerjasama
sehingga

perlu dilanjutkan atau tidak. Hasil monev ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan untuk
membuat kebijakan terkait kerjasama yang dilakukan.
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HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
Kurun Waktu Kerjasama
No

Nama Instansi

Jenis Kegiatan
Mulai

Akhir

Monev

Masalah

Tindak Lanjut

1

RSUDZA Banda
Aceh

Praktik Klinik mahasiswa

9 Feb 2017

23 feb 2019

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

2

RSJ Pemerintah
Aceh

Praktik Klinik mahasiswa dan
penelitian.

1 Agt 2018

31 Juli 2021

aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

3

Rumah
Seujahtera
Geunaseh
Sayang

Praktik Klinik mahasiswa

20 Sept 2017

seterusnya

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

4

RS Meuraxa
Banda Aceh

Praktik Klinik mahasiswa

5 Sept 2017

5 Sept 2020

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

5

RS Ibu dan Anak
Banda Aceh

Praktik klinik mahasiswa,
penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

3 Okt 2021

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung,
penelitian
dan
pengabdian
kepada masyarakat

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

3 Nov 2017

6

RS Kesdam TK II
IM Banda Aceh

Praktik Klinik mahasiswa

7

Dinas Kesehatan
Aceh Besar

Praktik klinik mahasiswa,
penelitian, dan pengabdian 13 Nov 2017
kepada masyarakat

1 April 2015

1 April 2018

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut dan
MoU Kerjasama
dalam proses
perpanjangan

13 Nov 2020

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung,
penelitian
dan
pengabdian
kepada masyarakat

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut
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8

AGD 118 Jakarta

Pengembangan kompetensi
mahasiswa di bidang gawat 28 April 2016
darurat

9

Kecamatan
Darussalam
Aceh Besar

Praktik belajar
mahasiswa

10

Rumah Sakit
Wulan Windy

lapangan

28 April 2018

Pelatihan BTCLS

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut dan
sedang proses
perpanjangan
kerjasama

16 Nov 2017

selamanya

Aplikasi ilmu pengetahuan di
lahan praktik secara langsung

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

Program rekruitmen alumni

14 Agt 2017

14 Agt 2022

Pengguna lulusan

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

11

Consortium of
Asia Pacific
Education
Universities

Program
pendidikan
emergency, pelatihan bagi
dosen (seminar. Konferensi,
whorkshop, symposium, dan
pertemuan),
pendidikan,
pertukaran
mahasiswa,
penelitian, dan publikasi.

20 Okt 2017

20 Okt 2022

Belum ada
dilakukan

yang

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

12

Natural Aceh

Penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada
masyarakat.

3 April 2017

2 April 2020

Penyuluhan
Kespro
Remaja Perempuan

pada

Tidak ada
masalah

Kerjasama
berlanjut

kegiatan
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PENUTUP
Berdasarkan monitoring dan evaluasi, serta survei yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa beberapa kerjasama yang dilakukan oleh AKIMBA secara umum
telah dilakukan dengan baik. Mitra kerjasama merasa sangat puas dan berharap bahwa
kerjasama dapat berlanjut. Hasil laporan monitoring kerjasama ini diharapkan dapat
ditindaklanjuti agar jumlah kerjasama dapat ditingkatkan dan berjalan dengan lebih baik
lagi.

6

