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UNM- Universitas Negeri Makassar (UNM) menandatangani nota kesepahaman bersama
dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Hal itu mengemuka dalam penandatanganan MoU antara Rektor UNM
Prof Husain Syam dengan Bupati Gorontalo, Prof Nelson, di Rektorat UNM, Menara Pinisi
Kampus Gunung Sari Makassar, Rabu (13/2/2019).

Kerja sama ini diwujudkan untuk menyelaraskan program percepatan pembangunan daerah
melalui berbagai hasil riset dan inovasi yang dihasilkan kedua belah pihak, dan melaksanakan
tugas-tugas pembangunan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
peningkatan kapasitas daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di
Kabupaten Gorontalo.

"Saya kenal dengan beliau, Prof Nelson sejak lama, pernah menjadi Rektor Universitas Negeri
Gorontalo, kini kita saling bekerjasama, dalam peningkatan dan pemberdayaan sumber daya
manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang yang relevan dengan
program pembangunan wilayah," jelas Rektor UNM.

Prof Husain menambahkan dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini diharapkan akan
segera ditindaklanjuti dengan diterapkannya hasil inovasi dan teknologi dari UNM untuk
masyarakat.

"UNM menginginkan kerja sama yang baik dengan setiap pemerintah daerah, Melalui kerja
sama ini, kita berharap banyak dihasilkan pengetahuan baru sehingga mampu meningkatkan
percepatan pembangunan di daerah," katanya lagi.

Sementara Bupati Gorontalo, Prof Nelson, menyambut baik kerjasama ini, kajian dan kegiatan
yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk
pembangunan daerah.
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"UNM ini basisnya kampus pendidikan, kita mendorong misalnya SMK-SMK pertanian yang
ada di Gorontalo bisa sinergi, apalagi UNM punya jurusan teknologi Pertanian, dan jurusan
lainnya, yang tidak semua kampus memilikinya, sehingga kerja sama ini relevan dengan
kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi pada teknologi kerakyatan,"
jelasnya.

Ikut hadir mewakili institusi masing-masing dalam penandatanganan kerja sama, wakil Rektor
UNM, sejumlah Dekan fakultas lingkup UNM, serta kepala BKD kabupaten Gorontalo.
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