
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  

 

7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan 

Program Studi/Program Studi dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Universitas 

Indonesia 

Penyelenggaraan

Olimpiade Sains 

Perguruan Tinggi 

di provinsi 

Kepulauan Riau 

Juni 2015 November 

2015 

Mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam sains dan 

menumbuhkan kompetisi 

secara sehat diantara 

mahasiswa. 

2 PT. LABTECH 

PENTA 

INTERNASIONAL 

- Magang/PKL 

mahasiswa/ 

dosen. 

- Projek bersama 

- Peningkatan 

keahlian SDM 

- Pemanfaatan 

fasilitas /sarana 

prasarana untuk 

penelitian/ 

magang. 

- Pemberian 

beasiswa bagi 

mahasiswa 

berprestasi 

Maret 2014 Maret 2019 - Pelaksanaan Magang 

mahasiswa TE tahun ajaran 

2014/2015. 

- Rekrutmen tenaga kerja 

baru di PT. Labtech. 

3 PT. CITRA 

TUBINDO TBK 

- Magang/PKL 

mahasiswa/ 

dosen. 

- Projek bersama 

- Peningkatan 

keahlian SDM 

- Pemanfaatan 

fasilitas /sarana 

prasarana untuk 

penelitian/ 

magang. 

- Pemberian 

beasiswa bagi 

mahasiswa 

berprestasi  

- 

Menyelenggarakan 

PKM bersama 

April 2014 April 2019 - Pelaksanaan Magang 

mahasiswa TE tahun ajaran 

2014/2015. 

- Informasi penerimaan 

karyawan 

4 PT. PEPPERL and 

FUCHS 

- Magang/PKL 

mahasiswa/ 

dosen. 

- Projek bersama 

- Peningkatan 

keahlian SDM 

- Pemanfaatan 

Juni 2014 Juni 2019 - Pelaksanaan Magang 

mahasiswa TE tahun ajaran 

2014/2015. 

- Informasi penerimaan 

karyawan 



fasilitas /sarana 

prasarana untuk 

penelitian/ 

magang. 

- Pemberian 

beasiswa bagi 

mahasiswa 

berprestasi 

-Menyelenggara 

kan PKM bersama 

- Pengelolaan 

dana CSR 

bersama 

5 Badan Narkotika 

Provinsi KEPRI 

 

 

 

 

- Pendidikan anti 

narkoba 

- Sosialisasi anti 

narkoba 

- Pengkajian riset 

narkoba 

Agustus 

2008 

 - Mengetahui bahwa BNP 

adalah lembaga daerah 

yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan 

kebijakan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional 

pencegahan, 

pemberantasan 

penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan 

bahan adiktif lainnya 

ditingkat provinsi. 

- Dalam rangka 

penanggulangan dan 

pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di 

Provinsi KEPRI diperlukan 

kegiatan pendidikan, 

kampanye serta 

pengkajian/riset. 

6 Komisi 

penanggulangan 

AIDS Provinsi 

KEPRI 

- Penyuluhan 

komunikasi, dan 

edukasi (KIE) 

HIV dan AIDS 

dan dukungan 

media sosial 

terhadap 

pengidap HIV 

dan penderita 

AIDS  

- Peningkatan 

pencegahan 

- Penularan HIV 

dan AIDS 

Agustus 

2008 

 - Mengetahui bahwa HIV 

adalah Human Deficiency  

Virus yang merupakan 

penyebaran AIDS dan 

me;emahkan system 

kekbalan/perlindungan 

tubuh. 

-  

7 Pemerintah 

Provinsi KEPRI 

- Pengembangan 

kompetensi dan 

peningkatan 

kualitas SDM 

pada 

pembangunan 

September 

2014 

September 

2018 

- Meningkatkan kualitas SDM 

pada pembangunan di 

bidang sains dan teknologi 

serta pengmbangan potensi 

daerah KEPRI 



dibidang sains 

dan teknologi 

pengembangan 

potensi daerah 

KEPRI 

8 PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk 

- Penyediaan 

layanan berbasis 

ITC, 

Oktober 

2014 

 - Pelaksanaan Magang 

mahasiswa TE tahun ajaran 

2014/2015. 

- Informasi penerimaan 

karyawan 

9 Universitas Negeri 

Jakarta 

- Bidang 

pendidikan, 

Pelatihan, 

Riset/penelitian, 

PKM, 

Pengembangan 

SDM, 

Menyelenggarak

an 

Workshop/semin

ar bersama, 

pemanfaatan 

SDM untuk 

kegiatan 

perencanaan dan 

pengembangan 

institusi dan 

publikasi ilmiah 

bersama hasil 

kerjasama 

pendidikan dan 

penelitian. 

Oktober 

2014 

Oktober 

2019 

- Dapat mengembangkan 

dan meningkatkan SDM, 

Dan dapat m 

enyelenggarakan 

workshop/seminar bersama 

10 Pemerintah 

Kabupaten Bintan 

- Pengembangan 

kompetensi dan 

peningkatan 

kualitas SDM 

pada 

pembangungan 

dibidang Sains 

dan teknologi, 

serta 

pengembangan 

potensi daerah 

Kabupaten 

Bintan 

Oktober 

2014 

Oktober 

2019 

 

- Dapat meningkatkan 

kualitas SDM pada 

pembangungan dibidang 

Sains dan teknologi 

11 Universitas 

Brawijaya 

- Bidang 

pendidikan, 

Penelitian PKM, 

Peningkatan 

kualitas SDM 

November 

2014 

November 

2019 

- Meningkatkan kualitas 

SDM, pendidikan, 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

12 Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  

Provinsi Kepri  

- Pengembangan 

Kompetensi dan 

peningkatan 

kualitas SDM 

Desember 

2014 

Desember 

2018 

- Dapat Meningkatkan 

kualitas SDM pada 

pembangunan dibidang 

sains dan teknologi 



pada 

pembangunan 

dibidang sains 

dan teknologi 

pengembangan 

potensi daerah 

Kepri 

pengembangan potensi 

daerah Kepri serta 

pengembangan kompetensi 

yang ada 

13 Penerbit Andi 

Yogyakarta 

- Peningkatan 

kualitas SDM, 

Pengembangan 

kompetensi. 

April 2015 April 2020 - Dapat mengadakan 

kerjasama dalam hal 

pengembangan kompetensi 

dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia  

14 Universitas Negeri 

Semarang 

- Peningkatan 

kualitas SDM 

melalui 

pendidikan dan 

pelatihan, 

pertukaran 

tenaga ahli dan 

pengembangan 

ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi 

- Tukar menukar 

informasi 

dibidang IPTEK 

dan bidang lain 

sesuai 

kebutuhan yang 

disepakati para 

pihak 

Juli 2015 Juli 2020 - Dapat mengembangkan 

kompetensi peningkatan 

kualitas SDM, penyediaan 

tenaga ahli, serta membina 

hubungan kelembagaan 

dan melaksanakan fungsi 

tri dharma perguruan tinggi 

di bidang pengabdian 

kepada masyarakat, 

penelitian dan 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

15 Badan Penelitian 

dan 

Pengembangan 

ESDM Kementrian 

Sumber daya 

mineral 

- Kerjasama 

penelitian dan 

pengembangan 

teknologi serta 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

dibidang energi 

dan ESDM 

Februari 

2016 

Februari 

2021 

- Dapat mengoptimalkan 

kegiatan-kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat, 

serta pengembangan 

teknologi di bidang energi 

dan SDM dalam rangka  

mendukung ketahanan 

energi nasional dan 

peningkatan nilai tambah di 

Provinsi Kepri , khususnya 

tanjung pinang. 

16 Institut Pertanian 

Bogor 

- Pelaksanaan Tri 

Dharma 

Perguruan Tinggi 

Juli 2016 Juli 2021 - Dapat mengadakan 

kerjasama dalam bidang 

pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi dan 

peningkatan kualitas SDM 

17 PT Pegadaian - Pelaksaan kuliah 

umum, seminar, 

dan Praktek 

Kerja Lapangan 

mahasiswa 

UMRAH 

Agustus 

2016 

Juli 2017 - Pelaksanaan Magang 

mahasiswa TE tahun ajaran 

2014/2015. 

- Informasi penerimaan 

karyawan 



18 Universitas 

Jenderal 

Soedirman 

- Bidang 

pendidikan 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

September 

2016 

September 

2021 

- Meningkatkan program 

kerja dibidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat 

19 Universitas Jambi - Bidang 

pendidikan 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

September 

2016 

September 

2021 

- Meningkatkan program 

kerja dibidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat 

20 Badan pengkajian 

dan 

pengembangan 

kebijakan 

kementrian Luar 

negri RI 

- Kerjasama 

pembangunan 

bidang 

pendidikan, 

penelitian, dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

November 

2016 

November 

2021 

- Dapat melakukan 

kerjasama pembangunan 

bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kerjasama 

kemitraan antara Badan 

pengkajian dan 

pengembangan kebijakan 

kementrian Luar negri RI 

dengan UMRAH 

21 Universitas negeri 

Gorontalo 

- Kegiatan tri 

dharma 

perguruan tinggi 

Juli 2016 Juli 2021 - Meningkatkan hubungan 

antara Universitas negeri 

Gorontalo dengan UMRAH 

- Dapat memanfaatkan SDM 

dalam bidang kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan 

Pengabdian kepada 

masyarakat serta 

peningkatan kualitas SDM 

22 Universitas 

pembangunan 

nasional UPN 

Veteran Jakarta 

- Pelaksanaan tri 

dharma 

perguruan tinggi 

Oktober 

2016 

Oktober 

2021 

- Meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, produktifitas, 

kreatifitas, motifasi, mutu 

dan meningkatkan 

relevansi pelaksanaan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 

 

  


