UGM Tingkatkan Kerja Sama dengan TNI AD dan Akmil
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Untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor UGM menandatangani
Nota Kesepahaman antara UGM dan TNI Angkatan Darat tentang penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Senin (9/7) di Gedung Akmil Magelang.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor juga menandatangani piagam kerja sama UGM dengan
Akademi Militer (Akmil) di bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kerja sama antara UGM dengan TNI AD dan Akmil sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.
Acara hari ini adalah untuk memperbarui nota kesepahaman yang ada dengan harapan kerja sama
ke depan akan lebih ditingkatkan dan diperluas untuk memberikan kemanfaatan pada ketiga
institusi dan Indonesia secara keseluruhan,”tutur Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,
D.Eng.
Kerja sama ini, ujar Panut, menjadi hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda saat ini
menjadi sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global serta berkontribusi
dalam memajukan Indonesia. Sinergi dari berbagai institusi pendidikan serta pihak-pihak lain ia
harapkan dapat menjadi katalis bagi munculnya solusi-solusi yang diperlukan untuk memecahkan
persoalan nasional.
“Perkembangan teknologi di luar negeri sangat pesat dan kompleksitas yang dihadapi bangsa juga
semakin nyata. Persoalan yang kompleks ini tidak mungkin bisa kita selesaikan sendiri-sendiri,”
imbuh Panut.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono, mengutarakan apresiasinya terhadap
perpanjangan kerja sama antara TNI AD dan UGM. Ia berharap melalui kerja sama yang terus
dibangun ini dapat terwujud sinergi yang tangguh di dalam sistem pendidikan untuk membekali
mahasiswa UGM serta taruna Akmil dengan wawasan serta pengetahuan yang memadai sehingga
sanggup untuk menghadapi tuntutan tugas di waktu mendatang.
“Kami memandang kerja sama ini sangat bermanfaat. UGM adalah salah satu perguruan tinggi yang
terkemuka di Indonesia, dan keseragaman visi serta komitmen yang kami miliki membuat kami ingin
terus melanjutkan kerja sama ini,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa, menyebut kerja sama ini sebagai
salah satu upaya dari dua institusi pendidikan ini untuk membangun jejaring kemitraan di antara
perguruan tinggi di Indonesia serta untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridarma
Perguruan Tinggi.
“Harapannya ini menjadi fondasi bagi langkah awal yang baik dalam memajukan SDM Indonesia
yang berkualitas dunia,” ucapnya.
Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, kehadiran Rektor UGM di Akmil juga diisi
dengan kegiatan kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan taruna Akmil tingkat II dan III serta
perwakilan dosen dan tenaga pendidik. Dalam kesempatan ini, Panut membagikan wawasan serta
pengetahuan kepada para taruna Akmil terkait berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia serta
bagaimana institusi pendidikan dapat mengambil peran di dalam meningkatkan ketahanan nasional.
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Tingkatkan Keamanan Sistem TI, UGM Gandeng Kaspersky Lab.
UGM - Universitas Liepzieg Tingkatkan Kerja Sama
Fakultas Biologi UGM dan B2P2OOT Perkuat Kerja Sama Riset Tanaman Obat dan Jamu
UGM dan UPN Veteran Jatim Jalin Kerja Sama
Tingkatkan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan, Kabupaten Balangan Gandeng UGM

