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PROSEDUR
EVALUASI LEMBAGA KERJASAMA
1. Tujuan Prosedur
a. Memberikan panduan kepada pejabat yang ada di ITATS tentang tata cara, evaluasi dan
penentuan lembaga yang layak diajak kerjasama yang saling menguntungkan dalam
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Memudahkan seluruh pejabat yang ada di ITATS untuk melaksanakan kegiatan
kerjasama.
c. Menjamin bahwa proses kegiatan kerjasama yang dilakukan pejabat yang ada di ITATS
telah dijalankan dengan baik, benar, sesuai dengan aturan yang ada, dan bisa berjalan
saling menguntungkan.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya
a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan evaluasi lembaga yang akan
diajak untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan oleh pejabat yang ada di
ITATS.
b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan kerjasama dengan tawaran dari lembaga di
luar ITATS yang akan dilakukan oleh pejabat yang ada di ITATS.
c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah
a. Pejabat ITATS adalah pejabat struktural yang diangkat oleh YPTS, minimal Ketua
Jurusan atau setingkat.
b. Lembaga adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum, baik badan hukum pemerintah
atau swasta yang potensial diajak bekerjasama.

4. Prosedur
4.1 Bagian Kerjasama
a. Bagian kerjasama melakukan proses monitoring lembaga yang potensial diajak
kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma.
b. Bagian kerjasama menyampaikan kepada pejabat di ITATS tentang peluang dan
potensi kerjasama dengan lembaga lain.
c. Bagian kerjasama melaporkan kepada Rektor apabila ada lembaga lain yang
potensial untuk melakukan kerjasama, baik dari usulan bagian kerjasama atau dari
usulan pejabat di ITATS, untuk dilakukan evaluasi dan penjajakan.
d. Bagian kerjasama melakukan komunikasi dengan lembaga lain untuk
merealisasikan kerjasama.
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e.
f.
g.
h.

Bagian kerjasama menyusun draft kerjasama dengan mengkomunikasikan kepada
pejabat ITATS, Rektor dan YPTS untuk mendapatkan persetujuan.
Bagian kerjasama mengundang Rektor, pejabat yang akan melakukan kerjasama
untuk memeriksa draft kerjasama, sudah sesuai atau belum.
Pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama yang diatur oleh bagian kerjasama.
Bagian kerjasama mengarsip naskah kerjasama.

4.2 Pejabat Yang Akan Melakukan Kerjasama
a. Pejabat yang akan melakukan kerjasama melakukan monitoring kepada lembaga
diluar ITATS yang potensial diajak kerjasama yang menguntungkan.
b. Pejabat yang akan melakukan kerjasama mengusulkan lembaga diluar ITATS yang
akan diajak kerjasama kepada bagian kerjasama untuk dilakukan proses evaluasi.
c. Pejabat yang akan melakukan kerjasama bersama-sama dengan bagian kerjasama
menyusun draft kerjasama.
d. Pejabat yang akan melakukan kerjasama memeriksa draft naskah kerjasama
bersama-sama dengan Rektor dan bagian kerjasama.
e. Pejabat yang akan melakukan kerjasama melakukan proses penandatangan naskah
kerjasama.
f. Pejabat yang akan melakukan kerjasama menerima salinan naskah kerjasama
dengan lembaga lain, mengarsip untuk dipakai dalam mendukung kinerja
manajemen internal.
4.3 Rektor
a. Rektor memberikan persetujuan terhadap lembaga yang potensial diajak kerjasama.
b. Rektor bersama dengan bagian kerjasama, Pejabat yang akan melakukan kerjasama,
memeriksa draft kerjasama.
c. Rektor melakukan proses penandatangan naskah kerjasama dengan lembaga lain di
luar ITATS, untuk kerjasama di tingkat rektorat.
d. Rektor menyaksikan penandatangan naskah kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat
yang akan melakukan kerjasama bersama-sama dengan bagian kerjasama.
e. Rektor menyampaikan hasil penandatangan naskah kerjasama kepada YPTS.

5. Penanggungjawab
a.

b.

Bagian kerjasama bertanggungjawab atas proses evaluasi, penjajakan terhadap lembaga
lain yang potensial diajak kerjasama. Bagian kerjasama bertanggungjawab terhadap
draft naskah kerjasama dan kelancaran proses penandatanganan naskah kerjasama, serta
memantau pelaksanaan kerjasama.
Pejabat yang akan melakukan kerjasama bertanggungjawab atas pilihan terhadap
lembaga lain yang potensial diajak kerjasama, proses penandatanganan naskah
kerjasama dan implementasi pelaksanaan kerjasama.
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c.

Rektor bertanggungjawab atas keseluruhan evaluasi lembaga, proses penandatanganan
naskah kerjasama, implementasi pelaksanaan kerjasama serta evaluasi kerjasama.

6. Bagan Alir Prosedur
Bagian Kerjasama

Pejabat Yang Akan Kerjasama

Rektor
Usulan lembaga lain
yang akan diajak
kerjasama, teliti,
evaluasi

Usulan lembaga lain
potensial yang akan
diajak kerjasama

Monitoring, evaluasi
lembaga lain
potensial yang akan
diajak kerjasama

Keputusan Diterima
atau Ditolak

Tidak
Penolakan
Permohonan

Tidak
Setujui?

Tembusan
Penolakan
Permohonan

Ya

Persetujuan
Permohonan

Surat Persetujuan
Permohonan

Tembusan
Persetujuan
Permohonan

Komunikasi,
penjajakan,
penyusunan draft
kerjasama

Draft kerjasama,
periksa, persetujuan

Draft kerjasama,
periksa, persetujuan
YPTS

Naskah Kerjasama

Mengundang
lembaga lain untuk
penandatanganan
naskah kerjasama

Arsip naskah
kerjasama, distribusi

Penandatangan
naskah kerjasama
dengan lembaga lain

Penandatangan
naskah kerjasama
dengan lembaga lain

Distribusi arsip
naskah kerjasama

Distribusi arsip
naskah kerjasama

Laporan ke YPTS
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7. Catatan
8. Dokumen Terkait
Prosedur ini dilengkapi dengan:
a. Panduan pelaksanaan kerjasama.
b. Dokumen evaluasi lembaga kerjasama
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