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RINGKASAN

Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala (tahunan)

dengan melihat realitas implementasi hasil Memorandum of Understanding (MoU)

yang dituangkan dalam Memorandum of Action (MoA). Dengan demikian untuk

setiap MoU dapat diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sesuai kesepakatan

yang tertuang dalam MoU.

Sejak berdirinya Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama ASM Bina Insani

telah melakukan kesepakatan tertulis dengan beberapa instansi dalam dan luar

negeri. ASM Bina Insani pun telah merealisasikan beberapa kegiatan sesuai yang

tertera pada MoU.  Implementasi kegiatan kerjasama ini telah dilaporkan secara

berkala kepada pimpinan institusi sebagai bahan untuk rekam jejak institusi dan

program studi.

Asas kerjasama yang dibangun adalah asas saling bermanfaat antara dari

kerjasama ditujukan untuk saling menguntungkan antara ke 2 (dua) belah pihak.

Pihak ASM Bina Insani tetap berpedoman pada visi ASM Bina Insani

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan beberapa langkah

sebagai berikut:

1. Jika implementasi dari MoU belum pernah terlaksana maka pihak ASM Bina

Insani melalui Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama dengan

pihak yang bekerjasama untuk mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan

kegiatan

2. Jika telah ada implementasi dari MoU 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 akhir tahun berjalan, Kepala Kantor Urusan Internasional dan

Kerjasama menyampaikan kepada Pimpinan Institusi sebagai bentuk

pertanggungjawaban kegiatan. Dalam laporan monitoring dan evaluasi ini sebagai

mana yang tertuang dalam hasil monitoring dan evaluasi kerjasama baik dalam dan

luar Negeri tahun 2015-2016 ini.



HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DALAMNEGERI
TAHUN 2015-2016

Kurun Waktu
No. Nama Instansi Lingkup Kegiatan Kerjasama Monev Masalah Tindak Lanjut

Mulai Berakhir

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas

Pendidikan
Kota Bekasi

Kemitraan dalam
kerjasama
pengembangan
Pendidikan berbasis
internet dan
multimedia melalui
pemanfaatan TIK di
kota Bekasi

04
Nopember

2015

04
Nopember

2020

Bekerjasama
dalam
pelatihan e
learning untuk
guru-guru

2 SEAMEO-
SEAMOLEC

Kerjasama dalam
bidang Pendidikan,
penelitian, pengabdian
masyarakat dan
pengembangan
sumberdaya manusia

04
Nopember

2015

04
Nopember

2018

Bekerjsama
dalam BIMTEK
E Learning
bagi dosen

3 TOEIC Center
Indonesia

Melakukan Sertifikasi
untuk kompetensi
Bahasa Inggris Standar
Internasional

Januari
2015

Januari
2018

Terlaksana tes
kemampuan
berbahasa
inggris

4 PT Paragon
Technology
and
Innovation

Penyelenggaraan
Kuliah Umum, Beauty
and Grooming Class
untuk mahasiswa

05 April
2012

31
Desember

2016

Terlaksana
dengan baik

5 PT Remala
Abadi

Penyediaan Internet
untuk menunjang
kegiatan KBM dan
kesekretariatan

1 Oktober
2014

30
September
2015

Terlaksana
dengan baik

6 PT Mitra
Insan
Sejahtera

Rekrutmen kerja untuk
Alumni

2 Juli 2014 1 Juli 2015 Terlaksana
dengan baik

7 PT Kobexindo
Tractors TBK

Rekrutmen Kerja
untuk Alumni

20 Juni
2014

19 Juni
2015

Terlaksana
dengan baik

8 PT Krama
yudha Ratu
Motor

PKL dan Rekrutmen
Karyawan untuk
Alumni

15 Januari
2011

14 Januari
2015

Terlaksana
dengan baik

9 PT Wahana
Ciptasinatra

Kunjungan Industri,
Pemagangan dan
Penempatan Kerja
untuk mahasiswa dan
Alumni

12
November

2014

11
November
2018

Terlaksana
dengan baik

10 PT Permayun
Tanjung
Teknologi

Pelatihan dan
Penyaluran Kerja
untuk mahasiswa dan
Alumni

14 Juli
2014

13 Juli 2017 Terlaksana
dengan baik



HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA LUARNEGERI
TAHUN 2015 – 2016

No. Nama Instansi

Kurun Waktu

Tindak LanjutRuang Lingkup Kerjasama Monev Masalah
Mulai Berakhir

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Academic

International
Consortium
of Indonesia

Seminar dan Publikasi
Jurnal Bersama

22
September

2016

22
September

2021

Belum
terlaksana

Geliat untuk
publikasi
internasional
rendah

Memotivasi
dosen untuk
publikasi di
ajang
internasional

2 Asia Pacific
Consortium
of
Researchers
and Educators

Seminar dan Publikasi
Jurnal Bersama

08 Juli 2016 11 Juli 2019 Belum
terlaksana

Geliat untuk
publikasi
internasional
rendah

Memotivasi
dosen untuk
publikasi di
ajang
internasional

3 Manitoba
Institute of
Trades and
Technology

a. Pertukaran pelajar.
b. Kerjasama dalam

penelitian dan
publikasi karya ilmiah

c. Berpartisipasi dalam
hal seminar dan
pertemuan akademis

d. Pertukaran informasi
akademis

e. Pelatihan Bahasa dan
program akademis

17 Juni
2016

17 Juni 2021 Belum
terlaksana

Biaya Kuliah
dan Biaya
Hidup sangat
tinggi

Cari mitra
yang lain

4 Chengdu
Textile
College

a. Pertukaran  Pelajar.
b. Kerjasama dalam

penelitian dan
publikasi karya ilmiah

c. Pertukaran informasi
akademis
Berkolaborasi dalam
hal E-Learning
program

17 April
2016

17 April 2019 Diselenggaraka
n Seminar dan
Pameran
Bersama

5 Jiangsu
University

a. Program mahasiswa
internasional.

b. Pertukaran staf yang
ada

c. Bergabung dalam
kegiatan penelitian

d. Program bersama
e. Partisipasi dalam

seminar dan
pertemuan akademis

f. Pertukaran materi
publikasi dan
informasi lainnya

3 Agustus
2015

3 Agustus
2020

Belum
terlaksana

Mensyaratkan
bahasa
mandari

Perlu kelas
kursus
mandarin

6 Leshan
Normal
University

a. Berkolaborasi untuk
melaksanakan
program proyek dan
kegiatan terkait
lainnya kapanpun dan

17 April
2016

17 April 2019 Diselenggaraka
n Seminar dan
Pameran
Bersama



kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
materipublikasi dan
informasi lainnya

c. Bergabung dalam
kegiatan penelitian
untuk melaksanakan
perjanjian terpisah
secara tertulis untuk
usaha tertentu yang
dilakukan bersama, di
mana dalam
pembagian tanggung
jawab harus
ditentukan dan
disetujui oleh kedua
belah pihak

d. Pengembangan
program bersama dan
program pendidikan

e. Melakukan penelitian
bersama, seminar
internasional,
konferensi, simposium
dan lokakarya

7 Leshan
Vocation and
Technical
College

a. Berkolaborasi untuk
melaksanakan
program proyek dan
kegiatan terkait
lainnya kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
materipublikasi dan
informasi lainnya

c. Bergabung dalam
kegiatan penelitian

d. Untuk melaksanakan
perjanjian terpisah
secara tertulis untuk
usaha tertentu yang
dilakukan bersama, di
mana dalam
pembagian tanggung
jawab harus
ditentukan dan
disetujui oleh kedua
belah pihak

17 April
2016

17 April 2019 Diselenggaraka
n Seminar dan
Pameran
Bersama

8 Nanjing
College of
Information
and Science
Technology

a. Program Mahasiswa
Internasional.

b. Pertukaran Staff
c. Bergabung dalam

kegiatan Penelitian

3 Agustus
2015

3 Agustus
2020

Pengirim 1
Mahasiswa
untuk program
alih kredit



d. Program bersama

9 Sichuan
College of
Architectural
Technology

a. Berkolaborasi untuk
melaksanakan
program proyek dan
kegiatan terkait
lainnya kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran materi
publikasi dan
informasi lainnya.

c. Bergabung dalam
kegiatan penelitian.

d. Untuk melaksanakan
perjanjian terpisah
secara tertulis untuk
usaha tertentu yang
dilakukan bersama, di
mana dalam
pembagian tanggung
jawab harus
ditentukan dan
disetujui oleh kedua
belah pihak

17 April
2016

17 p
r
i
l

2
0
1
9

Diselenggaraka
n Seminar dan
Pameran
Bersama

10 Wuxi
Vocational
Intitute of
Commerce

a. Pertukaran dosen
untuk kuliah dan
kunjungan singkat.

b. Kerjasama penelitian
ilmiah tentang
pelatihan kejuruan.

c. Undangan kepada
cendekiawan untuk
berpartisipasi dalam
simposium konferensi
dan pengajaran.

d. Pertukaran kurikulum
bahan ajar dan
publikasi ilmiah untuk
kepentingan bersama

1 Agustus
2015

1 Agustus
2020

Belum
terlaksana

Biaya kuliah
cukup tinggi

Mencari mitra
yang
menawarkan
beasiswa

11 Xihua
University

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya
kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran materi
publikasi dan
informasi lainnya.

c. Bergabung dalam
kegiatan
penelitian.

17 April
2016

17 April 2019 Diselenggarak
an Seminar
dan Pameran
Bersama



d. Untuk
melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah pihak

12 Yangzhou
University

a. Program
Mahasiswa
Internasional.

b. Pertukaran Staff
c. Bergabung dalam

kegiatan
Penelitian

d. Program bersama

3 Agustus
2015

3 Agustus
2020

Diselenggarak
an Seminar
dan Pameran
Bersama

13 Cambodia
Entrepreneur
ship
Development
Institute

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya
kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
materipublikasi
dan informasi
lainnya

c. Bergabung dalam
kegiatan
penelitian

Pertukaran pelajar

17 Maret
2015

17 Maret
2018

Belum
terlaksana

Masing-masing
kampus belum
punya kelas
internasional

14 National
Institute of
Business of
Cambodia

a. Melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah
pihak.

b. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan

31 Mei
2016

31 Mei 2019 Belum
terlaksana

Kampusnya
belum punya
asrama
mahasiswa
asing



terkait lainnya
kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul

c. Pertukaran
materipublikasi
dan informasi
lainnya

d. Bergabung dalam
kegiatan
penelitian

15 Sun Moon
University

a. Pengembangan
kursus bersama
dan pendidikan.

b. Pertukaran kredit
c. Pertukaran

peneliti untuk
ceramah
penelitian dan
diskusinya

24 Oktober
2015

24 Oktober
2016

Belum
Terlaksana

Biaya kuliah
sangat mahal

16 Community
Health
Education
Emergency
Resource
Service

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya
kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
informasi
termasuk
pertukaran materi
perpustakaan dan
publikasi
penelitian

c. Melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah pihak

31 Mei
2016

31 Mei 2019 Belum terlaksana Tidak sesuai
dengan
kompetensi inti
program studi

17 An Giang
Vocational
College

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya
kapanpun dan

2 Juni 2016 2 Juni 2019 Belum terlaksana Animo
mahasiswa
kurang untuk
mengikuti
program
pertukaran
dengan vietnam



kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
informasi
termasuk
pertukaran materi
perpustakaan dan
publikasi
penelitian

c. Melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah pihak

18 Kien Giang
Vocational
College

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya
kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
informasi
termasuk
pertukaran materi
perpustakaan dan
publikasi
penelitian

c. Melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah pihak

2 Juni 2016 2 Juni 2019 Seminar
Internasional,
Dosen Tamu
dan studi
banding

19 Tra Vinh
Vocational
College

a. Berkolaborasi
untuk
melaksanakan
program proyek
dan kegiatan
terkait lainnya

2 Juni 2016 2 Juni 2019 Belum
terlaksana

Animo
mahasiswa
kurang untuk
mengikuti
program
pertukaran
dengan
vietnam



kapanpun dan
kapanpun peluang
yang ada dapat
muncul.

b. Pertukaran
informasi
termasuk
pertukaran materi
perpustakaan dan
publikasi
penelitian

c. Melaksanakan
perjanjian
terpisah secara
tertulis untuk
usaha tertentu
yang dilakukan
bersama, di mana
dalam pembagian
tanggung jawab
harus ditentukan
dan disetujui oleh
kedua belah pihak


