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RENCANA KERJA BIRO KERJASAMA 2021-2022 
NO 

KEGIATAN  TUJUAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 

  
A. KEGIATAN RUTIN     

1. Membenahi Administrasi Biro Kerjasama  
- Tertib surat menyurat  

- Tata Arsip MOU  

Perlu adanya computer yang 

sudah masuk jaringan internet  

dan printer scanner 

2. 
Membuat SOP Biro Kerjasama dengan melihat 

contoh SOP Biro Kerjasama Universitas lain  

- Pemenuhan Borang 9 Akreditasi 

- Pemenuhan Laporan RKT dan 

Realisasinya  

  

3. 

Lebih Meningkatkan lagi Kerjasama sinergisme 

dengan unit usaha di Lingkungan Radjak Group  ( 

RS, Alkeslab dan Klinik )  

- Dalam rangka penyerapan lulusan 

UMHT  

- Dalam rangka penggunaan lahan PKL, 

Magang , penelitian ,pengabmas dan 

pelatihan 

    

  

4. 

Mengikuti kegiatan dan menindaklanjuti 

Kerjasama yang sudah terjalin  dengan institusi 

maupun perguruan tinggi baik dalam maupun 

luar negeri  

Menjaga hubungan dan merealisasikan 

kerjasama dengan pihak terkait  
  



NO 
KEGIATAN  TUJUAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 

5. 

Lebih meningkatkan koordinasi dengan rektorat, dekanat, 

dan semua prodi untuk  meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kerjasama dengan instansi pemerintah, 

BUMN/BUMD, Perusahaan, Rumah Sakit dan Perguruan 

Tinggi Lain dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi  

Sebagai tempat dan lahan untuk 

kegiatan Pendidikan, penelitian 

dan pengabmas bagi dosen dan 

mahasiswa  

  

6.  
Meningkatkan peran serta dosen dan mahasiswa dalam 

implementasi Kerjasama yang sudah terjalin  

Meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan dosen dan 

mahasiswa serta angka kredit 

untuk akreditasi  

  

7.  

Memberikan dukungan yang penuh pada universitas, 

fakultas dan prodi yang akan melaksanakan kegiatan 

akreditasi 

Mendapatkan nilai akreditasi 

sesuai dengan yang diharapkan  
  

8. 

Lebih berkoordinasi dengan fakultas dan semua prodi 

terkait dengan mou yang sudah berakhir untuk 

diperpanjang  

Menjaga kesinambungan 

Kerjasama yang sudah terjalin  
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B. KEGIATAN PENGEMBANGAN  

NO KEGIATAN  TUJUAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 

1 Menindaklanjuti kesepakatan MOU 

dengan institusi lain untuk segera 

direalisasi  

Implementasi 

kegiatan MBKM  
  

2 Mengembangkan Kerjasama pertukaran 

dosen dan mahasiswa baik dalam 

maupun luar negri dalam rangka studi 

banding untuk perbaikan dan 

pengembangan kurikulum, program 

gelar ganda, kegiatan penelitian dan 

pengabmas bersama, serta penggunaan 

lulusan  

Meningkatkan 

kualitas dosen, mutu 

lulusan dan mutu 

pengajaran  

Dana sesuai dengan 

proposal yang dibuat 

kedua belah pihak  
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4   Meningkatkan Kerjasama dengan perguruan tinggi 

lain, didalam maupun diluar negeri terutama negara 

ASEAN  dalam bidang penelitian dan pengabmas 

yang bersifat multi disiplin ilmu 

- Menambah pengalaman 

dan pengetahuan bagi 

dosen dan mahasiswa  

Dana sesuai dengan proposal 

yang dibuat kedua belah 

pihak dan diupayakan dari 

dana hibah eksternal  

5 Lebih meningkatkan dan mengembangkan baik secara 

kualitas maupun kuantitas dengan berupaya terus 

mencari peluang Kerjasama dengan Instansi 

Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan, Rumah 

Sakit dan Universitas lain dalam dan luar negri dalam 

mendukung Program MBKM  

- Menambah kualitas  dan 

kuantitas  Kerjasama 

dengan institusi lain 

Meningkatkan promosi 

UMHT 

6 

Perlu adanya studi banding melihat dan belajar biro 

kerjasama universitas lain yang lebih baik.  

- Menambah wawasan, 

pengetahuan dan 

pengalaman dalam hal 

meningkatkan kinerja 

Biro Kerjasama dalam hal 

managemen, sop dan 

administrasi biro 

kerjasama 

Dana sesuai dengan proposal 

yang dibuat oleh kedua 

belah pihak   

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN  



C.KEGIATAN MENCIPTAKAN UNIT USAHA (INCOME GENERATE)  

NO KEGIATAN  TUJUAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 

1 
Mengadakan Pelatihan Digitalisasi Kerjasama 

dengan PT Avigra Multi Media  

- Bagi umum, dosen dan 

mahasiswa  

Perlu kerjasama 

dengan 

kemendikbud untuk 

pendanaan   

2. 

Mendukung Biro Marketing dalam 

mengenalkan Universitas MH Thamrin 

kepada masyarakakat khususnya masyarakat 

DKI Jakarta melalui penayangan Profile 

UMHT pada saat melakukan kegiatan 

Kerjasama dengan institusi terkait  

- Seperti saat melakukan 

kegiatan webinar dengan 

dinas lingkungan Pemda DKI 

Jakarta  

Promosi UMHT 

3. 

Merealisasikan Kerjasama dengan PT SAE  

dalam pelatihan dan kursus Bahasa jepang 

bagi mahasiswa keperawatan, kebidanan dan 

gizi dalam rangka persiapan lulusan untuk 

diserap ke Jepang  

- Meningkatkan 

penyerapan lulusan 

UMHT 

- Masukan dana melalui 

pelatihan dan kursus 

Bahasa Jepang  

Dana sesuai dengan 

proposal yang dibuat 

oleh kedua belah 

pihak   



4 

Meningkatkan koordinasi dengan Rektorat 

dan Biro Marketing  dalam rangka mencari 

peluang dengan Pemda di daerah untuk 

menjaring calon mahasiswa yang belajar 

secara online  

- Meningkatkan 

jumlah penerimaan 

mahasiswa baru  

Mendatangkan uang 

5 

Mendaftarkan UMKM civitas akademika 

UMHT dan UMKM disekitar kampus 

kedalam program Dinas PPK UKM untuk 

sertifikat Halal dan HAKI 

Meningkatkan jiwa 

wirausaha civitas 

akademika UMHT dan 

sekitar kampus 

Mendatangkan uang 

6 

Meningkatkan Kerjasama dengan 

Kemendikbud terkait dana pelatihan kerja 

bagi mahasiswa yang akan dikirim ke 

Jepang  

- Memperoleh bantuan 

dana bantuan untuk 

pelatihan kerja bagi 

mahasiswa  

Mendatangkan uang 
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NO KEGIATAN  TUJUAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 

7 
Meningkatkan Kerjasama dengan Kemenkes terkait 

dengan mendapatkan persyaratan STR bagi mahasiswa 

yang akan dikirim ke Jepang  

- Mempercepat realisasi 

kerjasama dengan PT SAE 

terkait penyerapan lulusan 

untuk bekerja ke Jepang  

  

8 Kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSI) untuk 

mendapatkan dana pelatihan dan persiapan kerja  

  

-   Mendatangkan uang 

9 

Meningkatkan UMKM dilingkungan kampus UMHT 

Kerjasama dengan Dinas PPK UMKM DKI Jakarta  

- Mendapatkan sertifikat 

Halal dan HKI 

- Mendapatkan bantuan 

dana UMKM lingkungan 

Kampus   

Meningkatkan promosi UMHT  

10 
Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan dana didik 

dengan institusi terkait  

- Membantu mahasiswa 

yang kesulitan bayar uang 

kuliah  

Dapat dari beasiswa DPR 

Mendatangkan uang 

11 Mendorong peningkatan Kerjasama sinergi antara prodi 

dengan rumah sakit dilingkungan Radjak untuk 

mengadakan pelatihan dan workshop untuk umum, 

alumni, mahasiswa serta tenaga nakes yang ada di 

rumah sakit  

- Menambah masukan dari 

pelatihan dan worksop  
Mendatangkan uang 

C.KEGIATAN MENCIPTAKAN UNIT USAHA (INCOME GENERATE) ( SAMB…) 



PENDIDIKAN ADALAH PASPOR UNTUK MASA DEPAN, 
KARENA HARI ESOK ADALAH MILIK MEREKA YANG 

MEMPERSIAPKANNYA HARI INI 


