UGM dan Pemkab Serang Perkuat Kerja Sama
Thursday, 02 Desember 2021 WIB, Oleh: Ika

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemerintah Kabupaten Serang sepakat memperkuat kerja
sama dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang, melalui bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kesepakatan kerja sama ditandatangani langsung oleh Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E.,
M.Ak., dan Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng., di Balairung
UGM, Kamis (2/12).
Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., menyampaikan kerja sama kali ini merupakan
bentuk perpanjangan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam kerja sama kali ini
diharapkan UGM dapat membantu Kabupaten Serang dalam upaya mempersiapkan sumber daya
manusia yang andal dan berkompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah Kabupaten Serang. Selain itu, juga membantu dalam pemberdayaan masyarakat untuk
mewujudkan pembangunan daerah.
“Dalam pengelolaan daerah kami menghadapi berbagai persoalan yang pelik dengan keterbatasan
SDM sehingga menjadi wajib untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk
memperpanjang kerja sama dengan UGM,” terangnya.
Melalui kerja sama ini, ia berharap kedepan UGM juga dapat membantu Kabupaten Serang dalam
mengembangkan berbagai potensi yang ada. Dengan begitu dapat menjadikan Serang menjadi
daerah yang lebih maju.

Sementara Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono M.Eng., D.Eng., IPU., ASEAN Eng., menyambut
baik perpanjangan kerja sama dengan Kabupaten Serang. Ia berharap kerja sama dapat terus
berjalan dengan baik kedepannya dan mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang
ada. Tak hanya itu, dengan kerja sama yang dijalin juga diharapkan mampu meningkatkan kuantitas
dan kualitas kerja di masing-masing institusi.
“Penelitian dan pendidikan akan lebih bermutu saat perguruan tinggi, pemda, dan industri bisa
bekerja sama. Nantinya UGM bisa melakukan penelitian dan membantu dalam pengembangan
kawasan, pariwisata, pertanian, peningkatan SDM dan lainnya,”jelasnya.
Penulis: Ika

Berita Terkait
●
●
●
●
●

UGM Jalin Kerja Sama dengan Kabupaten Tulang Bawang
UGM-Utsunomiya University Perkuat Kerja Sama
UGM Terima Audiensi Pemkab Lombok Barat
UGM Perkuat Kerja Sama dengan Universitas di Hongaria
UGM Jalin Kerja Sama dengan STTA, Pemkot Pangkal Pinang, Pemkab Sorong Selatan dan Buton
Tengah

