UGM dan Polri Jalin Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM
Friday, 29 November 2019 WIB, Oleh: Agung

Universitas Gadjah Mada dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalin kerja sama. Kerja
sama terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan
kelembagaan ditandatangani Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN
Eng, dan Analis Kebijakan Madya Bidang SDM Mabes Polri, Brigadir Jendral Polisi, Drs. Jan de
Fretes, dan disaksikan Kapolda DIY, Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri., M.Si.
Panut Mulyono mengatakan kerja sama Universitas Gadjah Mada dan Kepolisian RI telah terjalin
dengan sangat baik dari waktu ke waktu. Salah satu wujud nyata kerja sama adalah dengan
dijabatnya Kepala PK4L UGM dari kepolisian DIY.
Dikatakannya, untuk kedepan terkait dengan pendidikan, penelitian atau kerja sama yang lain UGM
sangat terbuka. Terlebih untuk terwujudnya SDM yang unggul guna mendukung Indonesia maju
maka hal tersebut harus diupayakan secara bersama-sama.
“Tadi sudah didiskusikan terkait pendidikan maka monggo kita terbuka untuk anggota kepolisian
yang mau melanjutkan pendidikannya di UGM baik untuk S2 maupun S3. Tentu kami menerima
untuk bekerja sama, kita meyakini dengan sinergi antara UGM dan Polri tentu memberikan
kekuatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi institusi dalam berkontribusi pada bangsa dan
negara," tandasnya, di ruang Rektor UGM, Jumat (29/11).
Jan de Fretes mengucapkan terima kasih untuk kerja sama selama ini sebab telah banyak yang
didapat dari UGM. Terutama sumbangan UGM berupa ilmu pengetahuan untuk kemajuan Kepolisian
Indonesia.

Dia berharap kerja sama Polri dan UGM kedepan lebih baik dan lebih banyak lagi. Dengan berbagai
kerja sama yang dijalin tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.
“Polri saat ini juga terus meningkatkan kualitas sejak dari rekrutmen hingga pengakhiran tugas.
Saat bertugas bagaimana pembinaan kariernya, demikian pula pada pengakhiran tugas. Jadi, kami
sudah mulai apalagi ini sesuai dengan visi pak Presiden," ucapnya. (Humas UGM/ Agung; foto:
Firsto)
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UGM dan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalin Kerja Sama
STIK-PTIK Jalin Kerja Sama Dengan 7 PT
FKKMK UGM dan IKKESINDO Jalin Kerja Sama
6,04 Persen Anggota Polri Melakukan Pelanggaran
UGM dan UPN Veteran Jatim Jalin Kerja Sama

