UGM Pekuat Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian dengan
Maejo University
Tuesday, 23 Juli 2019 WIB, Oleh: Ika

Universitas Gadjah Mada dan Maejo University, Thailand, melakukan penandatanganan kerja sama
dalam rangka penguatan kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian.
Penandatanganan nota kesepahaman bersama dilakukan secara langsung oleh Rektor UGM, Prof. Ir.
Panut Mulyono, M.Eng., Ph.D., dan Acting President Maejo University, Associate Professor Dr.
Weerapon Thongma, di Ruang Tamu Rektor UGM, Selasa (23/7). Kerja sama yang disepakati antara
lain melanjutkan program pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen, kolaborasi program
pengembangan staf, serta kolaborasi riset.
Weerapon Thongma mengatakan penandatanganan kerja sama kali ini ditujukan untuk
memperpanjang dan memperluas cakupan kerja sama yang telah dijalin dengan UGM. Sebelumnya,
Maejo University telah memiliki jalinan erat dengan Fakultas Peternakan UGM sejak tahun 2009
silam.
“Kami telah bekerja sama lebih dari 10 tahun dengan Fakultas Peternakan dan penandatanganan
MoU ini untuk memperpanjang kerja sama dan memperluas kerja sama dengan fakultas-fakultas
lainnya di UGM, “tuturnya.
Dia berharap perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama antara Maejo University dan
UGM dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, dapat memberikan kemanfaatan bagi kedua belah
pihak.
Sementara itu, Panut Mulyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Maejo University yang

telah bersedia mempererat kerja sama dengan UGM. Menurutnya, menjalin kolaborasi antar
universitas-universitas di kawasan Asia Tenggara menjadi hal yang cukup penting. Sebab, dengan
kerja sama tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ASEAN.
“Kolaborasi dengan universitas-universitas di ASEAN menjadi sebuah keharusan. Karenanya kami
senang kerja sama dengan Maejo University diharapkan dapat meningkatkan kontribusi untuk
negara masing-masing,” papar Panut.
Dalam kesempatan itu, Panut turut menyampaikan harapan agar kolaborasi dengan Maejo
University dapat lebih kuat tidak hanya terkait pertukaran mahasiswa, staf , dan dosen saja. Namun,
dalam bidang penelitian dan kegiatan akademik lainnya.
“Harapannya kedepan bisa dilakukan kerja sama tidak hanya pertukaran mahasiswa program
sarjana saja, tetapi juga untuk program pascasarjana,” katanya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof. Ali Agus, pimpinan
di lingkungan UGM, serta pimpinan sejumlah universitas di Malaysia, Thailand, serta Malaysia.
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