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UNPAK — Universitas Pakuan (Unpak) jalin kerja sama dengan The Institute of Electrial 

and Electronics Engineers, Indonesia Section (IEEE IS), PT Antara Elektronik Transaksi 

Pratama (Antara Digital Media) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.  

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Rektorat lantai 3 

Unpak, pada Kamis, 28 Juli 2022.  

Sejumlah poin kerja sama antara Unpak dan seluruh pihak dipaparkan langsung oleh Prof.  

Dr. Eri Sarimanah, M.Pd. Berikut ini poin kerja sama yang telah disepakati antara Unpak 

dengan sejumlah pihak: 

Pertama, Unpak bekerja sama dengan The IEEE IS, salah satu organisasi di lingkungan 

organisasi profesi nirlaba internasional IEEE yang menyelenggarakan visi dan misi IEEE di 

Indonesia dalam pengembangan ilmu dan profesi di bidang sains dan teknologi melalui 

publikasi berkualitas tinggi, konferensi, standar teknologi dan aktivitas profesional serta 

pendidikan. 

Ruang lingkup kerja sama yang terjalin : 

1. Pendidikan, penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pelatihan, 

magang, seminar/konferensi dan lokakarya;  



a. Pelatihan peningkatan kompetensi mahasiswa melalui IEEE Learning Network 

(FMIPA dan FT);  

b. Magang di perusahaan yang berafiliasi dengan IEEE dan diprioritaskan bagi 

mahasiswa yang sudah  menjadi member (FMIPA dan FT);  

c. Penyelenggaraan seminar/konferensi internasional yang disponsori secara teknis oleh 

IEEE (FMIPA dan FT).  

2. Penelitian dan publikasi ilmiah; 

a. Program inisiasi grup riset yang ada pada chapter IEEE (FMIPA, FT dan FEB); 

b. Kerja sama penelitian dan publikasi Antara member IEEE (FMIPA, FT dan FEB).  

3. Pengabdian kepada masyarakat;  

a. Seminar/konferensi internasional, penerapan teknologi dan socio impact (semua 

fakultas);  

b. Pelatihan penyusunan proposal untuk hibah melalui IEEE Humatarian Activity 

Committee (HAC) (semua fakultas).  

4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.  

Kedua, Unpak bekerja sama dengan PT Antara Elektronik Transaksi Pratama (Antara Digital 

Media), yang merupakan layanan strategis distribusi informasi dan berita dari Lembaga 

Kantor Berita ANTARA kepada masyarakat di seluruh Indonesia dalam format teks, foto, 

video melalui jaringan media Digital Out-Of-Home indoor & outdoor.  

Ruang lingkup kerja sama yang terjalin: 

1. Pengembangan sumber daya manusia;  

2. Penyelenggaraan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat;  

3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas sarana – prasarana;  

4. Pengembangan tata kelola;  

5. Pengembangan kelembagaan;  

6. Pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi, informasi dan komunikasi;  

7. Berbagi sumber daya yang dimiliki para pihak;  

8. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.  

Ketiga, Unpak bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Disdik adalah 

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan; Dinas Pendidikan sebagaimana 

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

Dinas Pendidikan Kota Bogor ini mencakup PAUD, TK, SD, SMP dan Pendidikan 

Masyarakat lain. 

Ruang lingkup kerja sama yang terjalin: 

1. Pendidikan dan pengajaran;  



2. Penelitian;  

3. Pengabdian kepada masyarakat;  

4. Pengembangan sumber daya manusia;  

5. Pengembangan kelembagaan; 

6. Pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi, informasi dan komunikasi; 

7. Berbagi sumberdaya yang dimiliki para pihak;  

8. Magang;  

9. Asistensi mengajar dan praktik mengajar di sekolah;  

10. Kegiatan lain yang disepakati bersama.  

 



 



 



 



 


