UGM Jalin Kerja Sama dengan Kabupaten Tulang Bawang
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Universitas Gadjah Mada menjalin kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat dengan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor UGM dan Bupati
Tulang Bawang, Rabu (2/2) di Balairung UGM.
“Dengan senang hati kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi prioritas Pemkab Tulang
Bawang untuk segera kita bisa tindaklanjuti,” ucap Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,
D.Eng., IPU, ASEAN Eng.
Rektor mengungkapkan, UGM terbuka untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang, terutama
bidang kesehatan dan pendidikan yang menjadi perhatian penting bagi Pemkab Tulang Bawang.
Menurut Rektor, UGM memiliki banyak pakar yang dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak mungkin maju kalau badan tidak sehat dan pendidikan kurang baik,” ucapnya.
Nota kesepahaman ini bermaksud untuk mensinergikan kemampuan dan fungsi untuk saling
membantu dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang.
Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dan para pemangku
kepentingan untuk melaksanakan penelitian, kajian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan serta teknologi sesuai potensi daerah, juga meningkatkan daya saing dan inovasi

daerah.
Sementara itu ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini meliputi
peningkatan daya saing SDM melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, pembahasan analisis
situasi, kajian rekomendasi, kecenderungan aspek internal dan eksternal serta aspek-aspek yang
dapat mempengaruhi, serta hal-hal sesuai dengan kebutuhan daerah yang disepakati oleh para
pihak.
Bupati Tulang Bawang, Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H., menyatakan apresiasi atas sambutan yang
diberikan oleh UGM melalui penandatanganan nota kesepahaman.
Ia berharap melalui kerja sama dengan UGM, Pemkab Tulang Bawang melalui lembaga-lembaga
yang dimiliki dapat terus meningkatkan kajian dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan
daerah. Bidang kerja yang menjadi prioritas di antaranya terkait kesehatan, termasuk
pengembangan rumah sakit di Kabupaten Tulang Bawang.
“Kita harus kerja sama dengan UGM untuk mewujudkan rumah sakit di Kabupaten Tulang Bawang,”
kata Winarti.
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