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WR I UMA T,,fup PEKERTI

MEDAN (Wasoada): Wakil Rektorl Universitas Medarifuea[uMA) Dr.Herirtusinanto, MAilililp;tro:t #ij"ng".-bansanKetram pil an Dasar rem* Inirutsi oda t'pE6iin f , di Kamp usPascasarjana, Jl Sei Serayu, ueaun, ieiri; (3/ib).
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tidak lagi muda. disam'ping menuai hasil meig_gembirakan,pelatihan itu sebutr:rya, mampu mengembangkan wahana bertkirpeserta sertaberdar,a er rna.untuk proies belajir mengalar berbasisKerangka Kualirui.i"Nriiorrr rriair"r,r'ri&Niiaaam rangka
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Dengan demikian bigg perma-nfaat bagi semua kalangan diintemat dan ekstemal UMA npJlC, giU"-?r?t!ngan tuatitastinggi,.tenru hasil survei bisa"&irkfi b-"ik ; iiiui".maitas dansurvei Iebih baik, berdamoak b"S p"ri"gk;tanliitrasiswa aaampembelajaran dan diharr;"ji,,{*:i:}i,x'ft ,:85f, :,TH'ril"Hilgti:}'1ffi '"fi;
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Dengan kebiiakan iru, oemeriniaii J"#ffi;#;'ui r"u*, uu,yulmemberi dana-dana melalui prograir tambal;;
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WR I UMA Dr. Heri Kusmanto
MA Tutup PEKERTI

Medan, Realitas
Rektor diwakili Wakil

Rektor I Bidang Akedemik,
Universitas Medan Area
(UMA) Dr.Heri Kusmanto.
MA menutup Pelatihan penge-
mbangan Ketrampilan Dasar
Teknik Inrmksional ( PEKER-
TI ). di Kampus Pascasarja-
na, Jalan Sei Serayu, Medan,
Senin (3/10).

Pada sambutannya. Heri
Kusmanto memuji semangar
peserta dalam mengikuti pel-
atihan mengingat usia peserta
tergolong tidak lagi muda.
Disamping menuai hasil me-
nggembirakan, pelatihan itu
sebutnya, mampu mengem-
bangkan.wahana berfikir pe-
serta serta berdaya guna un-
tuk proses belajar mengajar
berbasis Kerangka Kualifil<a-
si Nasional Indonesia (KKNI)
dalam rangka memenuhi tun-

tutan peraturan pemerintah
yang kina sedang giar-giatnya
dilaksanakan.

Dengan demikian bisa ber-
manfaat bagi semua kalangan
di internal dan eksternal
UMA. Apalagi dibarengi den-
gan kualitas tinggi, tentu ha-
sil survei bisa semakin lebih
baik. " Jika berkualitas dan
survei lebih baik, berdarnpak
bagi peningkatan mahasiiwa
dalam pembelajaran dan di-
harapkan mampu menghasil-
kan sebuah karya bidang aka-
demik, budaya dan sosial, .,

uJarnya.
Heri juga berpesan agar

kegiatan serupa bisa berjalan
setahun dua kali mengingat
persalngan antar perguruan
tinggi kian meluas dan hanis
dibarengi dosen-dosen ber-
prestasi dan bersertifikasi.
Dengan kebijakan itu. pemer-

intah juga bisa berbuar lebih
banyak memberi dana-dana
melalui program tambahan
ataupun yang sudah berjalan. "
Ini peluang bagi dosen berd-
edikasi dan gigih dalam men-
gejar dan menghasilkan karya-
karya ilmiah bagi kepentingan
dunia pendidikan dan mas-
yarakat, '1 katanya menambah-
kan.

Sebelumnya Ketua panitia
Dr.Ir.Hj Hanizah, MT daldm
laporannya menjelaskan, pel-
atihan diikuti 30 peserta dari
berbagai fakultas di UMAdan
bekerjasama dengan UpT
USU serta berlangsung 29 Sep-
temberhingga 3 Oktober. pel-
atihan dibagi tiga kelompok
dengan masing-masing fasil i-
tator Rani Asmara Ariga,SKp,
MARS, Siti Zahara Nasution.
SKp. MNS dan Riyanto Sina-
ga. R-it
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UMA Latih Dosen
Berbasis KKNI

REKTOR UMA diwakiti Wakil
Rektor I Bidang Akademik, Dr Heri
Kusmanto, MA menutup pelatihan pe-
ngembangan Keterampilan Dasar
Tekrik Inrruksional t pekerri; di Kam_
pus Pascasarjana UMA, Jalan Sei
Serayu. Medan. Senin 13/10-1.Dr Heri Kusmanto dalam sam-
butannya memuji semangat peserta
dalam mengi kuri pelarihan merigingar
usia peserta tergolong tidak lagi muda.

Di. samping menuai hasil meng_
gembirakan, pelatihan itu sebutnyi,
mampu mengembangkan wahana
berfikir peserta serla berdaya guna
untuk proses helajar. mengajar ber_
basis Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dalam rangka me-
menuhi tuntutan peraturan pemerintah
yang saat ini sedang giat-giatnya dilak_
sanakan.

Dengan demikian bisa bermaniaat
bagi semua kalangan internal dan
ekstemal UMA. Apalagi dibarengi de-
ngan kualitas tinggi. tentu hasil survei
bisa semakin lebih baik.

''Jika berkualitas dan survei Iebih
baik, berdampak bagi peningkatan
mahasiswa dalam pembelajarin dan
diharapkan mampu menghasilkan

sebuah karya bidang akademik,
budaya dan sosial," ujnrnya.

Heri-juga berpesan agar kegiatan
serupa bisa berjalan setahun dua kali
mengingat persaingan anta4terguruan
tinggi kian meluas dan haruJdiiarengi
dengan dosen-dosen berprestasi din
berserti fikasi -

. Dengan kebijakan iru. pemerintah
juga bisa berbuar lebih banyak dalam
memberi dana melalui program tam-
bahan ataupun yang sudah berjalan.

"Ini peluang bagi dosen berdedikasi
dan gigih dalam mengejar dan
menghasilkan karya-karyailmiah bagi
kepentingan dunia pendidikan din
masyarakat," katanya

- _ Sebelumnya Ketua panitia Dr.Ir.lIj
Hanizah, MT dalam laporannyi
menjelaskan, pelatihan aiinti :O
peserta dari berbagai l'akultas di
Iingkungan UMA ilu bekerjasama
dengan UPT USU.
. Pelatihan berlangsung 29 Septem-
ber hingga 3 Oktober 2016. pelitihan
dibagi riga ketompok dengan masing-
masing fasilitator Rani Asmaia
Ariga,SKp, MARS, Siti Zahara
Nasution,SKp, MNS dan Riyanto
Sinaga. (taufik wal hidayat)
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REKTORUMAPTof llAya'kubMatondangf r"Or-O{r#iirii)
didampingi diabadikan pimpinan pT"Bank Mandiri TBk
Nouiandhika Sukamto (kedua dari kiri).

Bank Mandiri-LIN4A
Teken Kerjasama

MEDAN (Waspada): Bank Mandiri dan Universitas Medan
Area (UMA) menandatangani naskah kesepehaman kerja sama
atao.Mem orand u.m.of Unders tand i ng (MoU) dalam bidang
pembayaran uang kuliah sec ara online,iabu (5 / I 0).Naskah Mo#
9it*flurug+V_ice Presiden Area Medan Imam Bonjol pT Bank
Mandiri TBK Noviandhika Sukamto dan Rektor UMA prof Dr
FIAYa'kub Matondang MA, disaksikanWakil Iiektor II Dr Ir Siti
Mardiana MSi, di Convention Hall Kampus I UMA, Il. Kolam
Medan Estate.

Vice PresidenArea Medan Imam Bonjol pT Bank Mandiri
Noviandhika Sukamto mengatakan, sistem pembayaran uang
kuliah mahasiswa UMA nantinya dikembanglan dengan sisteni
host to host online. Dengan siitem tersebul, mahasiswa tidak
perlu datangke kampus urtukmembayarbiavakuliah, tapi cukup
dilakukan secaraonline melalui akes idtemet-SIlS, dandi seluruir
kantor cabang Bank Mandiri.

Rekor UMAProf HAYa kub \larondang mengatakan, sistem
pembayaran uang kuliah dengan sistem digrriJ ini bukanlah
pertarna kali rtjlakukan tALl- Sebelumnra_ U1t{ sudah bekerja
sama dengan bank lain dalam pembavaran gaji dosen.' Kali ini
U\{,A. mengembangkan sistem keria sama deigan Aank \ tandiri
dala m henn ; L- rcmhar:mn r r an o l- ,li zh m"h ".i1. - .-mm a-ti- ^
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MOU: Rektor UMA Prof HAYa'kub Matondang (kedua dari kanan)didampingiWakil
Rektor ll Siti Mardiana (kanan) berjabat tano?n dengi:,-r Vice Presiden Area Medan
lmam Bonjol PT Bank Mandiri T-,.,.-;;;i,.thixa Sukamto (kedua dari kiri), seusai
peenandatanganan naskah MoU, Rabu (5/10) pagi.

B

tonk Mondiri-UMA Jolin Kerio Somo
Medan, Realtias

Bank Mandiridan
Universitas Medan Area
(UMA) menandatangani
naskah kesepehaman
kerja sama atau Memoran-
dum of Understanding
(MoU)dalam bidang
pembayaran uang kuliah
secara online, Rabu (5/10).

Naskah MoU ditandan-
gani langsung oleh Vice
Presiden Area Medan
lmam Bonjol PT Bank
Mandiri TBK Noviandhika
Sukamto dan Rektor UMA
Prof Dr FIAYa'kub Maton-
dang MA, disaksikan
Wakil Rektor ll Dr lr Siti

Mardiana MSi, di Conven-
tion Hall Kampus I UMA,
Jalan Kolam Medan
Estate.

Vice Presiden Area
Medan lmam Bonjol PT
Bank Mandiri Noviandhi-
ka Sukamto mengatakan,
sistem pembayaran uang
kuliah mahasiswa UMA
nantinya dikembangkan
dengan sistem host to
host online. Dengan
sistein tersebut, maha-
siswa tidak perlu datang
ke kampus untuk mem-
bayar biaya kuliah, taPi
cukup dilakukan secara
online melalui akses

internet, SMS, dan di
seluruh kantor cabang
Bank Mandiri.

"Dari kerja sama yang
disepakati, mahasiswa
UMA juga memperoleh
layanan penggunaan
kartu mahasiswa untuk
melakukan transaksi
perbankan dijaringan
elektronik Bank Mandiri,"
kata Noviandhika.

Rektor UMA Prof HA
Ya'kub Matondang
mengatakan, sistem
pembayaran uang kuliah
dengan sistem digital ini
bukanlah pertama kali
dilakukan UMA. Sebelum-

nya, UMA sudah bekerja
sama dengan bank lain
dalam pembayaran gaji
dosen.

"Kali ini UMA mengem-
bangkan sistem kerja
sama dengan Bank
Mandiri dalam bentuk
pembayaran uang kuliah
mahasiswa secara online.
Sistem e-Banking ini
untuk mempermudah
mahasiswa atau keluarga
dalam melakukan tran-
saksi pembayaran uang
kuliah. Selain itu, sistern
e-Banking ini murah dan
lebih cepat serta efisien.'
ujar rektor.

Dikatakan re(c- '.lc-
antara UMAoa- 3a^<
Mandiri inr tidak aca :aij
waktu. brsa lima'a^--
atau selamanya ier3an-
tung kebutuhan <ei.ra
belah pihak. -Der,:a'
sistem banr rni tenL i€r'
waktu untuk mer:,.asa-
kannVa.' 6161 lrr313'r'3a11

Usa re- ='=a=- Ja'e
lriotj <+: a'a' = =-.-'-qit^^^^-

scsi sas. :e-aa,a-a'
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Uil,IA Komit Tingkatkan
Pelayanan Mahasiswa

Medan, (Analisa)
Universitas Medan Area (UMA) terus meningkatkan

pelayanan terbaik kepada mahasiswa di linglungan
UMA. Pelayanan rersebut, dengan menciptakan sistem
administrasi yang memudahkan dan mendukung
mahasiswa dalam proses perkuliahan.

"Salah,satu pelayanan itu, UMA melakukan kerja
sama pembayaran uang kuliah dengan pT Bank Mandiii.
Penandatangan kerja sama itu telah dilaksanakan baru_
laru iru di kampus I UMA," ungkap Rektor UMA,prof
Ya'kub Matondang baru-baru ini.

Dijelaskan, penandatangan kesepahaman kerja sama
atat Memorandum of (Jnderstanding (MilJ) itrt,
dilakukan oleh Vice presiden Area Medai Imam eonjol
Noviandhika Sukamto dan dirinya sebagai Rekror UMA.
Kerja 

-sama dengan perbankan.bukanlah pertama kali
dilakukan UMA. Sebelumnya, UMA sudahtekerja sama
dengan bank lain dalam pembayaran gaji dosen.

"Kali ini UMA mengembangkan iistem kerja sama
dengan Bank Mandiri dalam bentuk pembayaran uang
kuliah mahasiswa secara online. Sistem e_Eanking iii
untuk mempermudah mahasiswa atau keluarsa dalam
melakukan transaksi pembayaran uang kuliah. S"f"i" 

"r,si.stem e-Banftlng ini murah dan lebih iepat serta efisien,,;
ujar rektor.

Noviandhika Sukamto mengatakan kerja sama ini akan
rlikembangkan dengan sistemhost to host online. Dengan
sistem tersebut, tidak perlu datang ke kampus tapi cufup
pembayaran dilakukan. secara online melalui aksei
internet, SMS, di seluruh kantor cabang Bank Mandiri.
. Usai penandatanganan MoIJ, kegiitan dilanjutkan

,dengan sosialisasi uang kuliah oilir" dan seminar
wirausaha muda mandiri yang dihadiri peserta dari
kalangan mahasiswa UMA.

(twh)

8

UNIVERSITAS MEDAN AREA



No. Form : F}i-HPT-01-O1
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 20tr2

UMA Masuk Era Diqital
Pembayaran Uang fuliah

UMA dan Bank Mandiri meru-
pakan dari penilaian bersama
yang saling .menjaga kepercayaan
dalam bentuk kerjasama. "Dalam
nota kesepahaman tidak ada batas
waktu, bisa lima tahun atau sela-
manya. Dengan sistem baru ini
perlu waktu untuk membiasa-
kannya," ujar Rektor.

Pertumbuhan ekonomi pada
tahnn ini mencapai 5%-6%, dise-
butkan Rektor, merupakan per-
baikan ekonomi yang ditopang
oleh permintaan domestik teru-
tama dari sisi investasi mengingat
kondisi eksternal belum pulih
secara signifikan.

"Usaha mandiri di Indonesia
hanya 1,6% saat ini, masih jauh
dibarvah Singapura yang men-
capai 7 

o,L dan }tlalavsia 5 - 6%. J adi,
peluang untuk usaha mandiri
sangat terbuka." ungkapnl,a.

Sebelumnr-a, penandatanganan
MoU dilakukan oleh Noriandhika
Sukamto selaku Vice Presiden
Area Medan In.ram Bonjol PT
Bank Mandiri Tbk dan Rektor
IIMA Prof Dr H A Ya'kub Maton-
dang N4-A" Kegiatan ini juga dihadiri
Wakil Rektor I. II dan III. Usai
penandatanganan MoU, kegiatan
dilanjutkan dengan pelaksanaan
sosialisasi pembayaran uang kuliah
online dan seminar u,irausaha
muda mandiri yang dihadiri peserta
dari kalangan mahasisua LrN4-A.o

lzahendra

MedanBisnis - Medan
Untuk meningkatkan kualitas

dan mempermudah pelayanan di
lingkup kampus. Universitas
MedanArea (UMA) memasuki era
digital dalam pembayaran uang
perkuliahan.

Penandatang anan Memoran-
dum of Understanding (MoU)
bersama Bank Mandiri, dilaksa-
nakan di Counvention Hall Kam-
pus I LIMA Jaian Kolam, Medan
Estate. Rabu r5r lO) pagi.

Menur-ut Rektor UM-A. Prof Dr
H A Ya'kub Matondang \zLA., sis-
tem pembayaran digital ini b-rr-
kanlah baru pertama kali yang
dilakukan UluLA. dalarn transaksi
pembayaran. Sebelumny,a, kerj a-
sama dengan Bank Mandiri sudah
dilakukan sejak empat tahun
silam. UMA telah melakukan
sistem online pertama dalam
membayar gaji dosen.

"Kali ini IIMA mengembangkan
sistem kerjasama dalam bentuk
pembayaran uang kuliah maha-
siswa secara online. Sistem e-
Banking ini untuk mempermudah
mahasiswa atau keluarga dalam
melakukan transaksi pembayaran
uang kuliah. Selain itu, sistem e-
Banking ini murah dan lebih cepat
serta efisien," ujar Rektor.

Dikatakan Rektor, MoU antara

Kamis, 6 0ktober 2016
x.r.iiiiiIiiia,ni-!fiXft
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BankMandiri-m
JalinKe{a Sama

Medan-andalas
Bank Mandiri dan

Universitas Medan Area
(UMA) menandatangani
naskah kesepehaman
kerja samaatau Me-
morandum of Under-
standing (MoU) dalam
bidang pembayaran uang
kuliah secara online,
Rabu (5/10).

Naskah MoU ditandangani
langsung oleh Vice Presiden Area
Medan Imam Bonjol PT Bank
Mandiri TBK Noviandhika Su-
kamto dan Rektor UMA Prof Dr
HA Ya'kub Matondang MA,
disaksikan Wakil Rektor II Dr Ir
Siti Mardiana MSi, di Convention
Hall Kampus IlIMA,Jalan Kolam
Medan Estate.

Vice Presiden Area Medan
Imam Bonjol PT Bank Mandiri
Noviandhika Sukamto mengata-
kan, sistem pembavaran uang
kulia-h mahasisrva LaL\ nantinr-a
dikembangkan dengan svstem
host ta host onlirlr. Dengan svstem
tersebut. mahasisrva ridali perlu

4",7,a::'2*:':-
Rektor UMA'Prof HA Ya'kub Matondarg /,.edta aa' ,a'?. ::3-: -:. ,a,3" =..--:- S: r,r=": :-.
(kanan) berjabat tangan dengan \:,ae Pres ier- i.:a ',[a:-a' -=- l:-_: :-:.:-. r.':-- - -:*
Noviandhika Sukamto ikedua Ce, '.' . se-s.- ??a'-'az'-=-ia-)-- -.=.=- r,r:_ =.: _ _ '__ :"2:

k*kan tfansaksr ;,c:fa:...r:. :: :.:.. -.:t:1. ,..:-= -.'--.: :=:.,- :]jti.-:<a-:._ trj -r-j:-t j -:_
-ta:rrgan eiekt'on:k Ba:-i l.l--- j."... l.l,:--.:. ::..:=- -:r,t --,- :irji-_.,r:r: t:_5Eiri-x.€ r,;t _l l]I:iir..]l

li.'kaU\ni-la:-ffia. --.:.. :::-.:-..:- -;-rr -- r.:.=:ri-:r--;:-'_"=:-- -=.=l:
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Integritas SPMI
MEDAN (Waspada):Uni-

versitas Medan Area (UMA)
bersepakat dan komitlen ber-
samalentang PenetaPan, im-
olementasi dan evaluasi Sistem
i'}eniamin Mutu Intemal (SPMD

pacia Program Pascasarjana,
Fakultas 

-dan Program Studi
(Prodi) di lingkungan UMA, Ka-
mis (6/10).

Kesepatan bersama terse-
butditandatangiPimPinanYaYa-
san pendidikan Hajifuus Salim'
Pimbinan Universitas, PimPinan
Pasiasarlana, PimPinan Fakultas
dan Ketua Prodi UMA, di Cotut-
vention Hall Kampus I UMA'
Jalan Kolam Medan Estate.

Rektor UMA Prof Dr H A
Ya kub Matondang MA menYe-
butkan, kesePakatan bersama
iniperlu lagi dilakr.rkan. Meng-
ine-at. Kepurusan Menteri Riset
a# retcrbng eendidikanTinggi
(Menristek-Dikti) Nomor 44
tentang standar nasional Per-
guruan tinqgi.
''Adadeiipanbidangdalam
Keoutusan Menristekdikti No-
mdr 44 tentang standar nasional
perzuruan tinggi Yang disebut
iebih dari standarnasional me-
nuiu intemasional," uiar Rektor.

Sementara Ketua YaYsan
HaiiAgus Salim Drs HM Erwin
Siregar menYeb utkan, kesePa-

mn dbrsama ini dilakrkan dalam
rangka untuk Percepatan Pe-
ninEkatan mutu dan intema-
lisad'budava mutu di UMA Kese-

oakatan cian komitrnen bersa-
ina ini dilaktkan antara PimPi-
nan Yayasan Pendidikan Haj i
Agus Salim, PimPinan univer-
sitas, pimpinan Pascasarlana,
pimpinai fakultas dan kerua
ptogi. -, _ -:__:*^-L^*^--
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fIMA Tandatang.a'ni
Integritas SP1VII

Medan, Realitas
Universitas Medan Area

(UMA) bersepakat dan komit-
men bersama tentang peneta-
pan, implementasi dan evalu-
asi Sistem Penjamin Mutu In-
ternal (SPMI) pada Program
Pasca Sarjana, Fakultas dan
Program Studi (Prodi) di
lingkungan UMA, Kamis (6/
10).

Kesepatan bersama terse-
but ditandatangi pimpinan ya-
yasan pendidikan Haji Agus
Salim. Pimpinan Universitas.
Pimpinan Pascasarjana, Pimp-
inan Fakultas dan Ketua Prodi
UMA, di Counvention Hall
Kampus I UMA, Jalan Kolam
Medan Estate.

Rektor UMA Prof Dr H A
Ya'kub Matondang MA dalam
sambutannya menyebutkan,
kesepakatan bersama ini per-
lu lagi dilakukan. Mengingat,
Keputusan Menteri Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi
(Menristek Dikti) Nomor 44
tentang standar nasional per-
guruan tinggi.

"Ada delapan bidang dalam
Keputusan Menristekdikti
Nomor 44 tentang standar na.
sional perguruan tinggi yang,
disebut lebih dari standar na-
sional menuju internasional, "
ujar Rektor.

Sementara Ketua Yaysan
Haji Agus Salim Drs HM
Erwin Siregar menyebutkan,

kesepatan bersama ini dilaku-
kan dalam rangka untuk per-
cepatan peningkatan mutu dan
internalisasi budaya mutu di
UMA. Kesepakatan dan ko-
mitrnen bersama ini dilalarkan
antara pimpinan Yayasan Pen-
didikan Haji Agus Salim,
pimpinan universitas., pimpi-
nan pascasarJana, prmplnan
fakultas dan ketua prodi.

" Anatara pimpinan bersep-
akat dan berkomitmen untuk
serius mengimplementasikan
sistem penjamin mutu internal
sesuai dengah standar pada
masing.masing fakultas dan
prodi dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan kebijakan mutu
UMA," ungkapnya. 67;
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UMA Tandatangani lntegritas S PMI
I zahendra

MedanBisnis-lledan
Universltas Medan Area (UMA) bersepakat dan

komitmen bersama tentang penetapan, implemen-
tasi dan evaluasi Sistem Penjamln Mutu lnternal
(SPMI) pada Program Pascasarjana, Fakultas dan
Program Studl (Prodi) dl lingkungan UMA, Kamjs
(6/10).

Kesepatan bersama tersebut ditandatangani
pimpinan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim,
Pimpinan Universitas, Pimpinan Pascasarjana,
Pimpinan Fakultas dan Ketua Prodi UMA, di

Counvention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam
Medan Estate,

Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub Matondang MA
dalam sambutannya, menyebutkan, kesepaliatan
bersama ini perlu lagi dilakukan. Mengingat,
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi pendidikan

Tinggi (Menristek Dikti) Nomor 44 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi.

"Ada delapan bidang dalam Keputusan Men-
ristekdikti Nomor 44 tentang Standar Nasional
Perguruan Tinggi yang disebut lebih dari standar
nasional menuju internasional," ujar Rektor.

Sementara Ketua Yaysan Haji Agus Salim Drs

HM Erwin Siregar, menyebutkan, kesepatan
bersama ini dilakukan dalam rangka untuk
percepatan peningkatan mutu dan internalisasi
budaya mutu di UMA. Kesepakatan dan komitmen
bersama ini dilakukan antara pimpinan yayasan

Pendidikan Haji Agus Salim, pimpinan univeisitas,
pimpinan pascasarjana, pimpinan fakultas dan
ketua prodi. "Antara pimpinan bersepakat dan
berkomitmen untuk serius mengimplementasikan
sistem penjamin mutu internal sesuai dengan
standar pada masing-masing fakultas dan piodi
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan
mutu UMA," ungkapnya. .o
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UMA Thndatangani Komitmen Implementasi SPMI
Medan-andalas

Universitas Medan Area
(UMA) menandatangani komitmen
bersama tentang penetapan, im-
plementasi, dan evaluasi Sistem
Penjamin Mutu Internal (SPMI)
pada program pascasarjana, fakul-
tas, dan program studi (prodi) di
lingkungan perguman tinggi swas-
ta (PTS) tersebut, Kamis (6/10).

Naskah komitmen bersama
ditandatangani Ketua Yayasan
Pendidikan Haji Agus Salim (YP-
HAS) Drs HM Erwin SiregarMBA,
Rektor IIMA Prof Dr IIA Ya'kub
Matondang MA, Direktur Pro-
gram Pascasarjana Prof Retna K
Wardani, para wakil rektor, dekan,
wakil dekan, dan ketua prodi di
lingkungan UMA.

Penandatanganan naskah ko-
mitmen yang digelar di Conven-
tion Hall Kampus I UMA itu disak.
sikan Sekretaris Pelaksana (Ses-
pel) Kopertis Wilayah I Sumut Dr
Mahriyuni MHum.

Rektor UMA Ya'ku! Matondang
menyebutkan, kesepakatan ber-
sama ini perlu dilakukan mengingat
Keputusan Menteri Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi
(Kepenristekdikti) Nomor 44 Ta-
hun 2015 tentang Standar Nasio-
nal Pendidikan Tinggi (SNPT).

"Sesuai dengan Kepmen No-

mor 44 itu, ada delapan bidang
yang diharuskan dalan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, yakni
standar kompetensi lulusan, stan-
dar isi pembelajaran, slandar pro-
ses pembelajaran, standar peni-
laian pembelajaran, standar dosen
dan'tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana pembelaj-
aran, standar pengelolaan pembe-
lajaran, dan standar pembiayaan
pembelajaran. Dan ini. Ini harus
menjadi acuan dalam mengelola
pendidikan tinggi," ujar Rektor.

Ketua YPHAS Erwin Siregar
dalam sambutannya mengatakan,
penandatanganan komitmen ber-
sama ini adalah untuk membangun
kesadaran bahwa pelaksanaan
SPMI tidak hanya karena tuntutan

Ketua YPHAS HM

Erwin Siregar
(ketiga dari kiri),
Rektor UMA Prof HA

Ya'kub Matondang
(kedua dari kiri),
menyaksikan pe-

nandatanganan

komitmenbersama

implementasiSPMl

::::::,::'"^
pemerintah, melainkan karena
kepentingan llMA sepenuhnya.

"Setelah adanya kesadaran, kita
berharap semua unit di UMA
memahami SPMI, mulai dari kebi-
jakan, proses penyusunan doku-
men evaluasi, hingga implemen-
tasinya. Kemudian, adanya saling
koordinasi antarunit, mulai dari unit
prodi, fakultas hingga universitas,"
tutur putra sulung pendiri UMA
Drs H Agus Salim Siregar ini.

Seusai penandatanganan ko-
mitmen bersama, dilanjutkan de-
ngan sosialisasi kebijakan nasional
tentang sistem penjamin mutu
pendidikan tinggi dengan nara-
sumber Sespel Kopertis Wilayah I
Mahriyuni.

(HAM)

o
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- NryAll qlaspada): \Ieski bam menerima salinankepunrsan
Menteri RisetTeloologi dan Pendidikan hngi teatang pemlutaan
pro.gram studi prodi) Teknik Inforrnatika (II) program sarjana
pada3O September2016, Universitas MedanArea nnUel optirnls
meraih akreditasi B pada dua tahun depan.

Meruirut Dekan Fakultas Telarik UN{A Prof Dr Dadan Ramdan
MEngMSC respon masyarakat terhadap hadimya proditeknik
informatika di UMA cukup tinggi, namun memungkinkan
dibukanya penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2016 sudah
s.edikit telat. Pasalnya, proses belajar mengajar sudah berjaian
lima kali pertemuan.

"Tahun ini tetap kita buka dengan sasaran bagi mahasiswa
pindahgn. Selain itu juga kita berikan peluang padla mahasiswa
telanik elektro yhng minat de4gan prodi telorik informatika yang
difokuskan kepada mekatronika yaitu perpaduan antara teknil
mesin dan elektro," ungkap Dadan, Rabu (12 i l0) .

Menurut Dadan, masy,arakat saat ini cenderung dengan
alqeditasi saat memilih fakultas di perguruan tinggi. "peirinafiya
dapatdipastikan bertambahiika alceditasi prodi teknikinformatiica
UMA sudah menjadi B. Umumnya akreditasi fakultas teknik di
UMA ini sudah rata-rata B," ujarnya.

Disebutkannya, infr astruktur prodi teknik informatika UMA
sudah memadai, baik dosennya, guru besar dan dosen lainnya
yang basicnya teknik informatika. Modal utama dosen din
mempuni, kurikulum yang mengacu ke teknik, laboratorium
yang sudah mapan.Ada penilaian lain meski belum adalulusan
untuk memperoleh akreditasi," jelasny.

Rektor UMA Prof DrYdkub Matondang menambahkan, prodi
teknik informatika ini sudah diajukan k"e Menrlstetdiktlyang
sebelumnya-Mendikbud pada 20 13. "Saat itu ada penanggirnail

_sg]rllggapaligryinyadi tahun 20 I 6," ungkap rektor didafr pingi
Wakil Rektor I Dr H Heri Kusmanto MA, Dr Hj Siti Mardian-a
MSi, Ir Hj HanLaMT dan KabagHumas UMAIrAsma Indrawati
MP

Disebu&an Rektoq sesuai permohonan UMA dalam surat
Nomor 790/R.01/III l2OI5 tanggal2T Marct 2015 prihal
ggnambahan prodi dan rekomendasi Kordinator l(opertisWlayah
I Nomor 1 0 1 / KI.2.1 I I{ I 2Ol5 tanggal 25 Maret 20 15 prihal reko-
mendasi usul penambahan prodi, Keputusan Menristekdikti
Nomor 372 /IGT/I/2016 tentang pembukaan prodi telcrik infor-
qall5lprogam sarjarn pada UMA di Vtedan yang diselenggarakan
olehYayasan Pendidikan HajiAgus Salim."-Dengan adaiya izin
tersebut, Fakultas Teknik prodi teknik informaiika sudah siap
mgnerima mahasiswabaru atau pindahan. prodi telarikinformatika
sangat diminati masyarakat Proditeknik informatika UMAterfokus
dengan robotik," sebut Rektor (m4g/A)

B5
r-t

UMAOptimis Prodi
Tl RaihAkreditasi B
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UMA Optimis Prodi TI
Raih Akreditasi B

Medan, Realitas
Kendati baru menerima sali

nan keputusan Menteri Riset
Teknologi dan Perdidikan Tinggi
tentang pembukaanprogram sh}
di (Prodi) Teknik Informatika
program sarjana pada 30 Sep-
tember 2016, Universitas Med-
anArea (JMA) optimis meraih
akreditasi B pada dua tahun
depan.

Menurut Dekan Fakultas
Teknik UMA Prof Dr Dadan
Ramdan MEng MSC respon
masyarakat terhadap hadimya
prodi teknologi informatika di
UMA cukup tinggi, namun me-
mungkinkan dibukanya peneri-
maan mahasiswa baru pada
tahun 2016 sudah sedikit telat.
Pasalnya, proses belajar men-
gajar sudah berjalan lima kali
pertemuan. 'Tahun ini tetap
kita buka dengan sasaran bagi
mahasiswa pindahan. Selain inr
juga kita berikan peluang pada
mahasiswa teknik elektro yang
minat dengan prodi teknologi
informatika yang difokuskan
kepada mekatronik yainr per-
paduan antara mesin dan elek-
tro," ungkap Dadan, Rabu (12l
10).

Menurut Dadan, masyarakat
saat ini cerderung dengan alaed-
itasi saat memilih fakultas di
perguruan tinggi. "Peminatnya
dapat dipastikan bertarnbah jika
akreditasi prodi teknologi infor-
matika UMA sudah menjadi B.
Umumnya akreditasi fakultas
teknik di UMA ini sudah rata-
rata B, " ujarnya.

Disebukannya, infrastrukur

SERAGAKANSK:
Kordinator Kopertis Wilayah I Prof Dian Armanto

menyerhakan SK Prodi Teknik lnformatika kepada Rektor
UMA Prof DrYa'kub Matondang didampingi Wakil Rektoi ll Dr
HjSitiMardiana MSidan Wakil Rektor lll Dr. Zulherinoer MP di
Kampus UMA.

ratorilrn yang sudah mapan. Ada
penilaian lain meski belum ada
lulusan untuk memperoleh
akreditasi, " jelasnya.

Siap Terima Mahasiswa
Rektor UMA Prof Dr

Ya' kub Matondang menarnbah-
kan, prodi teknik informatika ini
sudah diajukan ke Menristekdik-
ti yang sebelumnya Mendikbud
pada 2013. "Saat itu ada pen-
anggrrtran sehingga realivsinl a

di uhun 2016, " ungkap Rekror
didampingi Wakil Rektor I Dr
H Heri Kusmanto NL{, Dr Hj

nambahan prodi dan rekomen-
dasi Kordinator Kopenis Wi-
layahlNomor 101 K1 l.11}(Ii
2015 tanggal 25 \laret 201 5 pri-
hal rekomendasi Lr-sui pernmbah-
an prodi. Keputusan \fen-
ristekdikti Nomor 371 KPT I
2016 tentan-s pembukaan prodi
eknik intbnrudka program sar-
jana pada Lf 1-\ di \ledar i'ang
diselenggarakal trieh Yar asan

Pendidikan Hair -\gu: Selm
"Dengan adani a izl:.i terse-

but. Fakultas Tel,:uk prr.di
tek-nil rn-tormati'xr : -.rc,l sian

-^- 
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Selasa. I8 Oktober 2016 HalarnanT

UMA Respon Keinginan Masyarakat
Medan, (Analisa)

Universitas Medan Area (UMA) dipercaya
pemerintah mewujudkanprogram studi (prodi)
Teknik Informatika. Prodi tersebut sesuai
dengan minat yang besar dalam menyahuti
perkembangan dan kemajuan teknologi .

Kepercayaan yang diberikan itu melalui Su-
rat Keputusan (SK) Menristekdikti Nomor 372l
KPTru2Ol6 tentang pembukaan prodi teknik
inforrnatika program sarjana LIIVIA di Medan

Hal itu dikatakan Rektor UMA, Prof Dr
HA Ya'kub Matondang, Sabtu (15/10) di
ruung kerjanya.
' Prof Matondang menjelaskan prodi teknik

informatika itu sesuai usulan UMA dalam
surat Nomor 19O/R.OI/LIA2O15 tanggal 27
Maret 2015 dan rekomendasi Koordinator
Kopertis Wilayah I Nomor lol/Kl.2.1/KU
2015 tanggal 25 Maret 2Ol5 perihal
rekomendasi usul penambahan prodi.

Didampingi Wakil Rektor I Dr H Heri
Kusmanto MA, Dr Hj Siti Mardiana MSi, Ir Hj

Haniza MT dan Kabag Humas I-IMA k Asmzrh
Indrawati MP. Relcor menyebutkan Fakultas
Teknik siap mewujudkan mahasiswa yang me-
miliki kompetensi bidang teknik informatika.

Dekan Fakultas Teknik UMA, Prof Dr
Dadan Ramdan MEng MSC mengatakan
hadirnya teknik informatika di Fakultas
Teknik UMA sebagai upaya merespon kei-
nginan masyarakat yang cukup tinggi.

"Tahun ini tetap kita buka bagi mahasiswa
pindahan. Selain itu juga kita berikan pe-
luang pada mahasiswa teknik elektro yang
berminat dengan prodi teknik informatika
yang difokuskan kepada mekatronika yaitu
perpaduan antaramesin dan elektro," katanya.

Disebutkannya, infrastr-uktur prodi teknik
infbrmatika UMA sudah memadai, baik
dosen berlatar belakang teknologi infor-
matika dan guru besar.

"Modal utama dosen yzmg berkompetensi
dan kurikulum yang mengacu kepada teknik
dan laboratorium," ungkap Prof Dadan. (twh)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Kordinator Kopertis Wilayah I Prof Dian Armanto (kan-
an) memberikan surat keputusan Menteri Riset Teknolo.
gi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang pembu-
kaan prodi teknik informatika program sarjana kepa-
da Rektor UMA Prof Dr Ya'kub Matondang (kiri) di ru-
ang Rektor UMA Jalan Kolam, Medan Estate, Senin (10l
10). (Matahari,/Nasir)

Disebutkannya, iifrastruktur prodi teknik informati-
ka UMA sudah memadai, baik'dosennya, guru besarka UMA sudah memadai, baik'dosennya, guru besar
dan dosen lainnva vans basicnva teknik informatika.
M;d;l udm; d,j."i di'n -emi,rni, kurikulum yansModal'utama doseir din memiuni, kurikulum yang
mengacu- ke teknik, labora-torium yang sudah mapan.
Ada benilaian lain meski belum ada 

-lulusan 
untuk mem-Ada penllalan latn mesto belun

peroleh akreditasi," jelasnya.peroteh al(redrtasr, .lelasnya.' 
Rektor UMA Prof Dr Ya'kub Matonda

kan, prodi teknik infonnatika ini sudah di
^ Rektor UMA Prof br Ya'kub Matondans menambah-
kan, prodi teknik informatika ini sudah diajukan ke Men-
ristekdikti yanq sebelumn\a Mendikbud pada zor3.ristekdikti vans sebelumnla Mendikbud pada zo
"Saat itu ada o""nunseuhah sehinqga realisasint'a

rs sebelumnr.a Mendikbud pada zot3.
p"en a n g_guhah .sehi n gga 

. 
realisa:! n,y a di

tahun 2016," uirgkap "{ektor didamplngi-Wakil Rektor I
Dr H Heri Kusmanto MA, Dr Hj Siti Mardiana MSi,Ir Hj
Haniza MT dan Kabag Humas UMA Ir Asma Indra'wati
MP.

Disebutkan Reltor. sesuai permohonan UMA dalam
surat Nomor 79o/R.ol llllizor5 tanggal z7 Maret

ffiffi

Medan (Matahari)
Kendati baru menerima salinan keputusan Menteri

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pembu-
kaan program studi (Prodi) Teknik Informatika program
sarjana pada 3o September zot6, Universitas Medan
Area (UMA) optimis meraih akreditasi B pada dua tahun
depan.

Menurut Dekan Fakultas Teknik UMA Prof Dr Dadan
Ramdan MEng MSC respon masl'arakat terhadap had-
irnl'a prodi te]<nik informatika di UMA cukup tinggi,
namun memungkinkan dihukanl'a penerimaan maha-
siswa baru oada tahun zo16 sudah sedikit telat. Pasaln-
ya, proses belajar mengajar sudah berjalan lima kali
oertemuan.' "Tahun ini tetap kita buka dengan sasaran bagi maha-
siswa pindahan, Selain itu juga ki[a berikan peluang pada
mahasiswa teknik elektro 1'ang minat dengan prodi
teknik informatika yang difokuskan kepada mekatroni-
ka yaitu perpaduari un"tu.u teknik medin dan elektro,"
ungkap Dadan, Rabu (rz/ro).

Menurut Dadan, masyarakat saat ini cenderung den-
gan akreditasi saat memilih fakultas di perguruan ting-
ei. "Peminatnva daoat dioastikan bertambah iika akred-
Ita-si orodi tetnik informatika UMA sudah meniadi B.
Umumnva akreditasi fakultas teknik di UMA ini-sudah
rata-ratd 8," ujarny'q.

q #ffiW
M

;tgr==,:

UMAOn

UNIVERSITAS MEDAN AREA



.,_1, =3-_ : F\l-nPT_0--- -
-:,
-. -- 01 Des 2Al2

JUflItaLAsIA
Iamis 13 0ltober 2016

$6

,/*

llsif:

t:

SERAHKAN SK. Kordinator Kopertis wllayah I prof Dian Armanto menyerahkan SK prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik kepada Rektor

UMA Prof Dr Ya'kub Matondang di ruang Rektor UMA.

Sariana Tl BeruGluang

2t

Penuhi Pasar Keria

't!1

Medan I Jurnal Asia
Saat ini Peran

ilmu komputer Yang
merupakan bagian

dari informatika
lebih ditekankan

pada pemrograman
komputer dan rekaYasa

perangkqt lunak
(software).

Semakin luasnya Penerapan
teknologi informasi (TI) di
berbagai bidang, telah membuka
peluang yang besar bagi Para
Iulusan perguruan tingqi untuk

(UMA) Prof Dr Dadan Ramdan
MEng MSC, Rabu (12l10).

Menurutnya menjadi
keuntungan tersendiri bagi
lulusan sarjana sistem TI, karena
mereka dibutuhkan hamPir
semua perusahaan lintas sektor
usaha.

Berkaitan dengan itu resPon

masyarakat terhadaP Program
studi TI tersebut cukuP tinggi,
Fakultas Teknik UMA membuka
program studi (Prodi) Teknik
Informatika Prollram sariana

Kendati baru menerima
salinan keputusan Menteri Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi
tentang pembukaan Program

Jurnal Asia I Ist

sudah sedikit telat. PasalnYa,
proses belajar mengajar sudah
berjalan lima kali petemuan.

"Tahun inl tetaP kita buka
dengan sasaran bagi mahasiswa
pindahan. Selain itu juga kita
berikan peluang pada mahasiswa

teknik eleKro yang minat dengan
prodi teknologi informatika Yang
difokuskan kepada mekatronika
yaitu perpaduan antara mesin
dan elektro," ungkap Dadan.

Menurut Dadan, masYarakat
saat ini cenderung dengan
akreditasi saat memilih fakultas
di perguruan tinggi. PeminatnYa

dapat dipastikan bertambah
jika akreditasi Prodi teknologi
:-a^---L:1.- I IMA -, ':11.r aaai:rii

mempuni, kurikulum Yang
mengacu ke teknik, laboratorium
yang sudah mapan. Ada Penilaian
lain meski belum ada lulusan
untuk memperoleh akreditasi,"
jelasnya.

Rektor UMA Prof Dr Ya'kub
Matondang menambahkan, Prodi
teknik informatika ini sudah
diajukan ke Menristekdikti Yang
sebelumnya Mendikbud Pada
2013.

"Saat itu ada oenangguhan
sehing,ca 'eal'sas -ra ii
tahun 2!16. u-g(ai Q.e<:c'
.4'l2-^ ^' .'.:. i=._-- - l_
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^. Kord.inator Koperl\wtplah I ProfDianArmanto menyerahkan surat *"or*"J|ii)l,il)li
Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Menrktekdikti) ten.tang pembukaan protli teknik inforiiika
ryy.grarys-arjanakepadaRektor UMAprof Drya'kub Maiondangdi iuangRektor uruehtii
Kolam, Medan Estate, Senin (j0/10).

UMA Buka Prodi Baru

- -L

Teknik lnformatika,

MEDAN (Berita): Kendati baru
menerima salinan keputusan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang
pembukaan program studi (prodi) feknik
Informatika pada 30 September 2016laIu,
Universitas Medan Area (UMA) optimis
meraih akreditasi B pada dua tahun
mendatang.

Dekan Fakultas Teknik UMA prof Dr
Dadan Ramdan MEng MSC meyakini
respon masyarakat terhadap hadirnya
prodi teknikinformatika di IIMA cukup
tinggi. Namun, memungkinkan dibukanya
penerimaan mahasiswa baru pada tahun
2016 sudah sedikit telat. Pasalnya, proses
belajar mengajar sudah berjalan lima kali
pertemuan.

"Tahun ini tetap kita buka dengan
sasaran bagi mahasiswa pindahan. Selain
itu juga kita berikan peluang pada
mahasisn,a teknik ciektro vang minat
dengan prodi teknik informatika vang
difok-uskan kepada mekatronika yaitu
perpaduan antara teknik mesin dan

Optimis Raih Akreditasi B
teknik informatika UMA sudah memadai,
baik dosennya, guru besar dan dosen
Iainnya yang basicnya leknik informatika.
Modal utama dosen dan mempuni,
kurikulum yang mengacu ke teknik,
laboratorium yang sudah mapan. Ada
penilaian lain meski belum adalulusan
untuk memperoleh akreditasi.

Sebelumnya Rektor UMA prof Drya,kub
Matondang menuturkan, prodi teknik
informatika ini sudah diajukan ke
Menrislekdikti yang sebelumnya Mendikbud
pada 2013.
' 

_ 
"Saat itu ada penangguhan sehingga

realisasinya di tahun.20I6," ungkap Rektor
didampingiWakil Rektor I Dr U Heri
Kusmanto MA, Dr Hj Siti Mardiana MSi, Ir
Hj Haniza MT dan Kabag Humas UMA Ir

' Asma Indrawati MP
Disebutkan Rektor, sesuai permohonan

UMA dalam surat Nomor 790/R.01/lII/2015
tanggal 27 Marer2015 prihal penambahan
prodi dan rekomendasi Kordinator Kopertis
\Vilavah I Nomor I 0t /KI.2. I /Lf /2015
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KABAG Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP Aengah) bersama tim field trip Fakultas Pertania LIMA di Kabutapen langkat.

Ln4A Bangun Lulusan
Berjiwa Kewirausahaan
Field Trip Ke Agro Wisata Langkat

MEDAN (Waspada): Fakultas Pertanian Universitas Medan
Area (UMA) mewajibkan setiap mahasiswanya melalarkan field
trip (studi lapangan). Hal itu, untuk membangun jiwa lulusan
UMA menjadi wirausaha dan bukan terfokus menjadi pegawai
negeri sipil.

Demikian disampaikan, Dekan Fakultas Pertanian UMA Dr
Ir Syahbudin Hasibuan MSi didampingiWakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan Ir Bustami Harahap Ml Kabag Humas UMA
IrAsmah Lrdrawati MB Dr Ir Suswati MB Ir Ellen LP MB Rahma
SariSiregarSP MSi, dan DraFatrnawatiMAP diFakultas pertanian
UMA Jl Kolam Medan Estate, Rabu (261 l0) .

"Wajib empat kali field trip sebelum sarjana. peserta bisa
dilakukan di semester tiga. Tirjuannya menyesuaikan pendidikan
teori dengan di lapangan," ungkap Syahbudin.

Dikatakan, banyak manfaat field trip, seperti menambah
wawasan mahasiswa tentang pengembngan dan cara pemasaran
produk tersebut.

"Seperti yang dilaksanakan di kebun agro wisataTianjungpura,
Kabupaten Langkat pada 1B Oktober 2016 lalu, 315 oiang
mahasiswayang dibagi menjadi 20 kelompok dengan bimbingan
satu dosen setiap kelompo( mahasiswa bisa menambah wawasm
tentang pengembangan tanaman buah pinggir pantai dan
bagaimana pangsa pasarnya," sebutnya.

Hasil dari field trip tersebut, larrutnya, mahasiswa diwajibkan
membuat laporar dari war^/ancara langsung dengan pelaku usaha-

i:

Waspada/ist
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UMA Bangun Lulusan
Berj irva I(ervirausahaan

Medan, Realitas
Fakultas Pertanian Univer-

sitas Medan Area (UMA)
mewajibkan setiap maha-
slswanya untuk melakukan
field trip (srudi hpangan). Hal
rtu, untuk membangun jiwa lu-
lusan UMA menjadi wirausa-
ha dan bukan terfokus menja-
di pegawai negeri sipit.

Demikian dikatakan Dekan
Fakultas Pertanian UMA Dr
Ir Syahbudin Hasibuan MSi
didampingi Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan Ir
{ustami Harahap Mp, Kabag
Humas UMA Ir Asmah Indra-
wati MP, Dr Ir Suswati Mp,
Ir Ellen LP MP, Rahma Sari
Siregar SP MSi, dan Dra Far-
mawati MAPdi Fakultas per-
tanian UMA, Jalan Kolam
Medan Estate, Rabu (261 10).

'Wajib empat kali field

trip sebelum sarjana. peser-
ta bisa dilakukan di semester
tiga. Tujuannya menyesuaikan
pendidikan teori dengan di
Iapangan. " ungkap Syalibudin.

Dikatakan, banyak man-
faat field trip yang diwajib-
kan oleh Fakultas pertanian
UMA, sep.ertl,menanbah
wawasan mahasiswa tentang
pengembngan dan cara pe-
masaran produk tersebut.

" Sepeni yang dilaksarnkan
di kebun agro wisaa Tanjung-
pr.ua, Kabupaten Langkat pada
18 Oktober 2016 lalu, 315 or-
ang'mahasiswa yang dibagi
menjadi 20 kelompok dengan
bimbingan satu dosen setlap
kelompok, mahasiswa bisa
menambali wawasan tentang
pengembangan knaman buah
pinggir pantai dan bagaima-
na pangsd pasarnya," sebut-

nya.
Hasildari field trip terse-

but, lanjumya. mahasiswa di-
wajibkan membuat laporan
dari wawancara langsung den-
gan pelaku usaha. "Tentunya
dinilai dan menjadi persyara-
tan untuk sidang sarjana. Jika

9gl, 1T, usr rlaa sidang_sarjana
ditolak, " ujarnya.

Diwaj ibkannya mahasiswa
melakukan field trip ini,
dijelaskannya, agar lulusan
UMA tidak terfokus dengan
mencari pekerjaan menjadi
Pegawai Negeri Sipit 1pNS).
"Artinya, lulusan UMA sudah
memiliki jiwa dalam dunia
kewirausahaan. Sudah dipas-
tikan hal itu dapar membuka
lapangan pekerjaan dan bukan
mencari pekeiaan bagi lulu-
san UMA nantinya, " pungkas-
rlya. R-ji)
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Halaman 21

Mahasiswa Pertanian UMA
Fieldtrip di Tanjungpura

Medan, (Analisa)
Sebanyak 315 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas

Medan Area (Faperta UMA) mel aksanakanf e ldrri p ke Kebun
Agro Wisata Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat.

Kegiatan itu, ucap Dekan Faperta UMA, Dr Ir Syahbudin
Hasibuan M.Si untuk menyesuaikan teori dengan kondisi
yang nyata di lapangan, terutama holtikultura.

"Kegiatan.fe ldtrip yang diikuti 3 1-5 mahasiswa dari Prodi
Agroteknologi dan Agrobisnis untuk lebih mendekatkan
mahasiswa tentang holtikultura (buah-buahan) rnulai dzLri

proses penanarnan, ukuran tanaman dan buah hingga
pemasaran," kata Dr Syahbudin di dampingi Wakil Dekan lll
Bidang Kemahasiswaan Ir Gustzrmi Harahap MP dan Kabag
Humas UMA, k Asmah Indrawaty MP, di ruang Dekan
Faperla UMA Jalan Kolam Medan Estate, Rabu (26110).

Dr Syahbudin menjelaskan .fieldtrip program Fakultas
Pertanian UMA yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa
mulai semester III sebanyak empat kali.

Prograrn tersebut katanya sangat bermanfaat bagi mahasiswa
agro teknologi dan agro bisnis, agar teori yang didapat di bangku
perkulizrhan bisa selaras dengan kondisi pertzmian di lapangan.

"Fieldtrip sebanyak empat kali yang dibuktikan dengan
sertifikat merupakan syarat untuk maju ke sidang skirpsi, "
tegas Syahbudin.

Pemilihan lokasi field trip ke Kebun Agro Wisata Tan-
jungpura Langkat, katanya karena di lokasi pinggir pantai
banyak ditanam dan dikembangkan tanaman buah - buahan
yang introduce (dan luar Indonesia).

Pada saat.fieldtrip 315 mahasiswa tersebut dibagi atas 20
kelompok. Setiap kelompok didampingi dosen dan mendapat
pengarahan langsung dari praktisi holtikultura Kebun Agro
Wisata Tanjungpura Langkat.

"Studi lapangan (field trip) juga untuk menambah wawa-
san mahasiswa untuk rnenumbuhkan jiwa ' jiwa wirausaha
sehinga ketika tamat kuliah bisa mandiri dengan usahanya.
Dan tidak hanya berpikir menjadi pegawai negeri," ujar
Syahbudin seraya ke depan Faperta UMA akan melakukan
kerja sama dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat
dengan pihak menajemen Kebun Agro Wisata Tanjungpura.

Bahkan untuk masa mendatang Dekan Faperta UMA ini
akan melakukan field trip dengan berbagai universitas yang
memiliki kebun percontohan pertanian.

Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Faperta UMA,
Ir Gustami Harahap MP mengatakanfield trip juga bagian
dari mewujudkan konsep link and match antara dunia
kampus dengan dunia usaha. "Field trip kami laksananakan
Selasa 18 Oktober 20 16 sebagai usaha mempersiapkan
mahasiswa agar mampu mengadopsi proses penanzrman
holtikultura hingga pemasaran," kata Gustami. (twh)
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UMA Bangun Lulusan Berjiwa Wirausaha
I zahendra

MedanBrsnrs-Medan
Fakultas Pertanian Universitas Medan

Area (IIMA) mewajibkan setiap mahasis-
wanya untuk melakukan fi'eld tnp (srud i la-
pangan). HaJ itu, untuk membangun jiwa
lulusan IIMA menjadi wirausaha dan bu-
kan terfokus menjadi pegawai negeri sipil.

Demikian dikatakan Dekan Fakultas
Pertanian UMA Dr Ir Syahbudin Hasi-
buan MSi didampingi Wakil Dekan Bi-
dang Kemahasiswaan Ir Bustami Hara-
hap MP. Kabag Humas UMA Ir Asmah
Indrawati MP, Dr Ir Suswati MP, Ir Ellen

LP MP, Rahma Sari Siregar SP MSi, dan
Dra Fatmawati MAP di Fakultas Perta-
nian UMA. Jalan Kolam Medan Estate,
Rabu (26lro).

"Wajib empat kali lield tnp sebelum
sarjana. Peserta bisa dilakukan di semes-
ter tiga. Tujuannya menyesuaikan pen-

'didikan teori dengan di lapangan," ungkap
Syahbudin.

Dikatakannya, banyak manfaat fre1d
tnp yang diwajibkan oleh Fakultas Perta-
nian IIMA, seperti menambah wawasan
mahasiswa tentang pengembngan dan
cara pemasaran produk tersebut. "Seperti
yang dilaksanakan di kebun agro u,isata

Tanjungpur4 Kabupaten Langkat pada 18
Oktober 2O16 lalu, 315 orang mahasiswa
yang dibagi menjadi zo kelompok dengan
bimbingan satu dosen setiap kelompok,
mahasiswa bisa menambah wawasan
tentang pengembangan tanaman buah
pinggir pantai dan bagaimana pangsa
pasarnya." sebutnya.

Hasil dari field triptersebut, lanjutnya,
mahasiswa diwajibkan membuat laporan
dari r'vawancara langsung dengan pelaku
usaha. "Tentunya dinilai dan menjadi
persyaratan untuk sidang sarjana. Jika
belum, usulan sidang sarjana ditolak,"
ujarnla. o
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