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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan mutu 

di Low Cost & Automated Method and Instrumentation 

Analysis maka LCAMIA telah menyusun Manual Prosedur 

Pelaksanaan Kerjasama yang berisi tentang Definisi Tujuan, 

Ruang Lingkup, Prosedur, merupakan acuan pelaksanaan 

kerjasama dalam memberikan jaminan mutu bagi LCAMIA dan 

Pihak terkait 

 

 

Malang,    September 2014 

Ketua LCAMIA 

 

 

 

 

Dra. Hermin Sulistyarti, PhD 
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Definisi: 

Kerjasama adalah suatu usaha yang dilaksanakan bersama 

dengan Instansi terkait (Perguruan Tinggi, pendidikan 

menengah atas negeri/swasta, mitra usaha , dan Pemda) 

dalam kaitannya dengan sharing pengetahuan, penggunaan 

sarana dan prasarana sehingga dapat mendukung tercapainya 

hasil penelitian dengan baik yang dapat menguntungkan 

kedua belah pihak dan peningkatan kualitas anggota RG.  

 

Tujuan: 

Melayani dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

kerjasama internal dan eksternal untuk pengembangan 

sumber daya dan dana sehingga tercapainya visi dan misi RG 

serta mengimplementasikan hasil penelitian RG ke 

masyarakat. 

 

Ruang Lingkup: 

Mempromosikan RG LCAMIA ke instansi terkait, merancang 

Surat Perjanjian Kerjasama dan MoU dengan instansi 

perguruan tinggi, pendidikan menengah atas negeri maupun 

swasta, Pemda, mitra usaha yang ingin melakukan kerjasama 

dengan RG LCAMIA dalam hal pengembangan sumber daya 

dan pendidikan serta pengabdian masyarakat. 

 

 

 



 

Prosedur: 

1. Ketua RG LCAMIA mempromosikan LCAMIA ke instansi 

terkait dengan melakukan lokakarya inisisasi kerjasama 

atau dengan menyiapkan proposal  

2. Ketua RG menginformasikan kepada anggota RG bahwa 

akan diadakan kerjasama dengan instansi lain. 

3. Ketua RG dan narasumber selaku perwakilan dari 

instansi terkait mempresentasikan konsep kerjasama 

yang akan dilaksanakan. 

4. Membuat dan merancang rincian surat perjanjian 

kerjasama dan MoU dengan instansi terkait yang ingin 

melakukan kerjasama 

5. Ketua LCAMIA memberikan saran dan pengarahan yang 

diperlukan untuk menyempurnakan rancangan surat 

perjanjian atau MoU tersebut sehingga layak digunakan 

6. Apabila sudah disetujui Ketua LCAMIA, maka rancangan 

surat perjanjian atau MoU tersebut diserahkan ke bagian 

Kerjasama BAAK UB untuk mendapatkan persetujuan dan 

diajukan ke Rektor UB. Apabila ditolak maka rancangan 

tersebut dikembalikan ke LCAMIA. 

7. Rektor UB dapat langsung memberikan persetujuan 

mengenai rancangan surat perjanjian atau MOU tersebut 

atau menolaknya. Apabila ditolak maka rancangan 

tersebut dikembalikan ke Divisi Kerjasama BAAK UB guna 

diperbaiki, dan apabila disetujui maka dapat 

ditindaklanjuti dengan pengedaran surat perjanjian atau 

MOU tersebut ke Instansi yang bersangkutan. 



 

8. Penandatanganan persejutujuan kerjasama/MoU oleh 

Ketua LCAMIA, Rektor UB, dan instansi terkait. 

9. Merealisasikan perjanjian kerjasama atau MOU dengan 

Instansi yang bersangkutan. 

 

 Tim Penyusun : LCAMIA 

 

 Lampiran  

1. Diagram alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagram Alir Kerjasama 

Mempromosikan LCAMIA ke instansi terkait 

Merancang draft MoU dengan instansi terkait 

Menganalisa dan merivisi draft MoU 

Menyempurnakan draft MoU 

Memberikan persetujuan mengenai draft MoU 

Merealisasikan kerjasama dengan pihak terkait 

Selesai  


