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UNPAK — LPPM Universitas Pakuan menyepakati kerja sama dengan LPPM Universitas 

Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta untuk meningkatkan kualitas bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka menyukseskan program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM). Bentuk kerja sama ini diwujudkan dengan ditandatanganinya 
Nota Kesepahaman Nomor 1107/MOU/UPDM/VI/2022, antara Rektor UPDM (B) 

Prof.Dr.H.Paiman Raharjo, M.M., M.Si. dengan Rektor UNPAK Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik 
Notosudjono, M.Sc yang berlangsung pada hari Jumat, 24 Juni 2022 di Ruang Rektor 

Universitas Pakuan di Gedung Rektorat Lantai 4. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin 
kerja sama kemitraan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan kualitas pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam berpartisipasi di Program MBKM.  

Sebagai tindak lanjut, secara paralel ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) dan 

Implementation Arrangement (IA) yang berlangsung antara ketua LPPM kedua universitas 
tersebut. 

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi kedua perguruan tinggi ini 

dimaksudkan sebagai landasan kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama, khususnya di 
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan dari nota kesepahaman, 



selain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan PkM, juga untuk 
mengolaborasikan dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki kedua 

belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama dalam 
Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM). 

Ruang lingkup Nota kesepahaman meliputi (1) Kolaborasi Penelitian;  (2) Kolaborasi 
Pengabdian kepada Masyarakat ; (3) Kolaborasi Penulisan Buku;  (4) Kolaborasi Penulisan 
Artikel Jurnal; (5) Kolaborasi Seminar Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat 

dan Penulisan Jurnal serta Penerbitan HAKI Dosen dan Mahasiswa; (5) Kolaborasi Kegiatan 
Lainnya yang Termasuk dalam Program Kampus Merdeka.  

Salah satu bentuk kerja sama yang mengacu pada Implementation Arrangement (IA) tentang 

Percepatan Peningkatan Karir Dosen Melalui Publikasi Buku Bahan Ajar, Monograf dan 
Referensi, adalah dengan diadakannya agenda diskusi webinar dengan judul “Percepatan 

Peningkatan Karir Dosen melalui Publikasi Buku Bahan Ajar, Monograf dan Referensi” yang 
akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 Pukul 13:00-16:30 WIB. Dalam 
pelaksanaan kegiatan para pihak sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia baik 

dosen dan mahasiswa dalam bentuk penulisan dan penerbitan karya ilmiah, seminar dan 
pelatihan, publikasi karya ilmiah, penerbitan buku, penukaran artikel jurnal sesuai kebutuhan 

kedua perguruan tinggi. 

Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., sangat 
menyambut baik ajakan kolaborasi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang 
dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bapak Rektor Unpak mengharapkan kerja sama ini 

akan mempererat  hubungan serta menciptakan mutual benefit guna mendukung Tridharma 
Perguruan Tinggi khususnya Program MBKM, sehingga akan diperoleh produk-produk 

unggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan 
mahasiswa serta peningkatan publikasi ilmiah kedua perguruan tinggi tersebut.  

 


