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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan 

kelapangan waktu kepada kita semua sehingga laporan kerjasama Universitas Dehasen 

Bengkulu (UNIVED) ini dapat dilaksanakan dari awal hingga penyusunan laporan. 

Laporan ini merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu internal 

Universitas Dehasen Bengkulu sebagai bentuk komitmen atas kerjasama yang telah 

disepakati oleh mitra kerjasama. 

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kerjasama 

yang sudah dibangun kepada mitra kerjasama secara berkelanjutan. Melalui laporan ini 

diharapkan dapat diketahui berbagai informasi tentang kualitas pelayanan UNIVED 

kepada mitra kerjasama. Berdasarkan laporan ini dapat menginformasikan bahwa 

kerjasama yang disepakati benar-benar dilaksanakan dengan baik. 

Diakui bahwa laporan pelaksanaan kerjasama ini tidak terlepas dari berbagai 

kendala, terutama pada saat proses pengumpulan data. Berkat kerja keras dari tim serta 

dukungan dari segenap mitra kerjasama, laporan ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan 

dengan baik. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah mendukung, 

kami ucapkan terima kasih. 

 

Bengkulu,  2017 
Pelaksana 
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A. PENDAHULUAN 
 

Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) sebagai institusi pendidikan yang 

memiliki sumber daya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan 

dan juga memiliki berbagai fasilitas yang sangat memadai untuk dapat melaksanakan 

berbagai kegiatan tri dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan 

bangsa dan Negara. 

Sebagai institusi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya 

dilakukan secara internal, melainkan secara eksternal juga sangat diperlukan. Melalui 

kerja sama antar lembaga, kerja sama yang telah maupun yang akan dibangun tidak saja 

terbatas di bidang akademik tetapi non akademik. 

Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Dehasen Bengkulu sudah mengelola 

kegiatan kerja sama secara kelembagaan yang dilakukan oleh Program Studi maupun 

Fakultas bahkan Universitas. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan 

komitmen Universitas dalam membangun UNIVED menjadi Perguruan Tinggi yang 

unggul dalam berbgai bidang. Selain itu, dalam rangka mencapai nasionalisasi kampus, 

UNIVED akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai institusi dalam maupun 

luar negeri dengan bermodalkan keunggulan dan kekuatan yang dimiliki UNIVED. 

Kerjasama yang dimaksudkan dalam laporan kegiatan kerjasama ini adalah semua 

kegiatan yang dijalankan mulai dari kesepakatan kerjasama, pelaksanaan kerjasama 

sampai kepada keberlajutan kerjasama yang digali antara Universitas Dehasen 

Bengkulu dengan mitra kerjasama, baik di tingkat local, nasional maupun 

internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama 

yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut. 

Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat laporan kerjasama yang telah 

dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk sebagai acuan evaluasi atas kerjasama yang 

disepakati dengan mitra kerjasama. 

 
 

B. TUJUAN 
 

Laporan ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk laporan pelaksanaan kerjasama yang sudah disepakati 

2. Untuk acuan evaluasi kepuasana mitra kerjasama  

 
 
 
 



C. MANFAAT 
 

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pimpinan 

dalam melaksanakan semua program kerja yang direncanakan untuk mendukung 

tercapainya visi misi dan tujuan Universitas Dehasen Bengkulu yang terkait dengan 

kerjasama. 

 
 
D. RUANG LINGKUP KERJASAMA 
 

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati anatara Fakultas Pertanian dengan 

Lembaga Pengembangan Pertanian BAPTIS meliputi kerjasama dalam bidang 

pertanian  dalam hal penelitian dan praktk kerja lapangan dalam rangka 

pengembangan dan pengolahan hasil pertanian.  

 

E. PELAKSANAAN KERJASAMA 
 

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah 

penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dalam bentuk perjanjian kerjasama. 

Adapun pelaksanaan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan adalah praktik kerja 

lapangan pada tahun 2019. Mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan (PKL) pada 

Lembaga Pengembangan Pertanian BAPTIS selama satu bulan. Mahasiswa dapat 

mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari lembaga tersebut maupun menerapkan ilmu 

yang telah didapat salama kuliah.  

Dengan kerjasama ini fakultas pertanian lebih mudah dan dapat menempatkan 

mahasiswa PKL. Lembaga Pengembangan Pertanian BAPTIS sendiri juga dapat 

terbantukan dengan adanya mahasiswa PKL disana dan dapat memberikan 

pengalaman dan pengetahuan kepada para mahasiswa terkait denga  pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. LAMPIRAN 
 

 



 



 



 
 



 
 
 


