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UGM bersama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sepakat
bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Rektor
UGM, Prof. Pratikno, M.Soc.Sc., Rektor UI yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian,
Pengembangan, dan Kerja Sama Industri, Sunarji, S.E., M.M., dan Rektor ITB yang diwakili oleh
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., Kamis (28/6), di
Balai Senat UGM. Turut menyaksikan penandatanganan tersebut Menko Perekonomian RI, Hatta
Rajasa, dan sejumlah pimpinan di lingkungan UGM.
Rektor UGM mengatakan UGM, UI, dan ITB telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam
pengembangan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) dalam bidang infrstruktur yang
progresif dan berkeadilan. â€œHal ini menjadi pekerjaan berat bagi perguruan tinggi untuk ikut
berkontribusi memikirkan pendidikan dalam bidang infrastruktur,â€ tutur Pratikno.
Ditambahkan Pratikno bahwa kerja sama dengan UI dan ITB juga akan dilaksanakan dalam bidang
penelitian manajemen infrastruktur yang progresif dan berkeadilan serta pengabdian masyarakat
(KKN). â€œJuga dalam hal desiminasi dan pertukaran informasi antar perguruan tinggi serta
pemerintah. Harapannya hal ini bisa mendukung pemerintah saat membuat kebijakan berbasis
data,â€ katanya.
Pratikno berharap dengan kerja sama yang dilakukan UGM, UI, dan ITB secara bersama-sama
mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri serta berkiprah di
dunia internasional. â€Semoga kerja sama ini ke depan bisa ditingkatkan dalam level implementatif
dan memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa,â€ pungkasnya.
Pernyataan senada juga diutarakan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerja

Sama Industri UI, Sunarji S.E., M.M. Pihaknya berharap kerja sama tersebut dapat memberikan
manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. â€œKerja sama ini merupakan perpanjangan dari
kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. Harapannya di masa datang bisa lebih ditingkatkan
untuk memberikan masukan ke pemerintah yang bisa memberi manfaat bagi rakyat Indonesia,â€
terangnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB, Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S.,
juga menyampaikan harapan yang serupa. Ia berharap dengan kerja sama yang dilakukan secara
bersama-sama mampu membangun bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan. â€œDari kerja sama
ini diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di masa datang. Selain itu, kerja sama
yang dilakukan ke depan bisa terus berlangsung,â€ katanya. (Humas UGM/Ika)
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