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Tantangan utama yang dihadapi 
dunia pendidikan pada saat 
ini dalam upaya mewujudkan 

Indonesia yang lebih tangguh di masa 
depan. Perlu kolaborasi lintas sektor 
untuk menjembatani kesenjangan 
yang saat ini terjadi pada generasi 
muda yakni antara pengetahuan 
yang diterima di kampus dengan 
skill yang dibutuhkan secara nyata di 
masyarakat. 

Dalam mendorong pembangunan 
nasional dengan meningkatkan SDM 
Iptek, dengan satu dari strateginya 
yaitu melalui program Kampus 
Merdeka yang mendorong kolaborasi 
antara pihak pendidik dengan 
industri. Karena peran perguruan 
tinggi sangat penting sebagai mata 
air bagi masyarakat, industri hingga 
mahasiswa itu sendiri.

Pemerintah terus berupaya 

memajukan sistem pendidikan 
di Indonesia. Kebijakan baru 
bermunculan, salah satunya Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka ‘besutan’ 
Kemendikbudristek RI. Dalam 
impelementasi kebijakan tersebut, 
pemerintah menggelontorkan 
anggaran yang di antaranya sebagai 
dana insentif untuk perguruan tinggi.

Indikator Kinerja Utama yang 
dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan 

Kolaborasi Lintas Sektoral
Meningkatkan IKU Kerjasama

EDITORIAL
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dan Kebudayaan melalui Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran 
kinerja baru bagi perguruan tinggi 
untuk mewujudkan perguruan 
tinggi yang adaptif dengan berbasis 
luaran lebih konkret. Kebijakan 
tersebut juga menjadi alat ukur 
untuk mengakselerasi implementasi 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kampus Merdeka memiliki tujuan 
terciptanya SDM yang unggul dengan 
9 program (flagship) yang sedang 
berjalan beriringan, seperti program 
pertukaran mahasiswa, magang 
dan studi independen bersertifikat, 
kampus mengajar, proyek 
kemanusiaan, kewirausahaan, serta 
beberapa program lainnya. Dengan 
program Kampus Merdeka, akan 
ada jembatan antara pihak industri, 
masyarakat dan pendidik agar bisa 
berkolaborasi dalam memaksimalkan 
pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita 
pendidikan tinggi tersebut, harus 
dilaksanakan perubahan dalam 
penilaian performa PTN yang akan 
dinilai berdasarkan IKU yang menjadi 
kontrak kinerja antara PTN dan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
3/M/2021 memiliki tiga indikator 
utama. Pertama, kualitas lulusan yang 
diukur dengan Lulusan mendapat 
pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa 
mendapat pengalaman di luar 
kampus. Kedua, kualitas dosen dan 
pengajar yang diukur dengan Dosen 
berkegiatan di luar kampus, Praktisi 
mengajar di dalam kampus, dan Hasil 
kerja dosen digunakan masyarakat dan 
dapat rekognisi internasional. Ketiga, 
kualitas kurikulum yang memiliki 
subindikator antara lain program 

studi bekerjasama dengan mitra kelas 
dunia, Kelas yang kolaboratif dan 
partisipatif, serta adanya program 
studi berstandar internasional. 

Selain mengikat terhadap kontrak 
kinerja, sebuah kebijakan publik yang 
baik harus turut mengatur skema 
pendanaan agar lebih sesuai dengan 
indikator yang telah ditetapkan. 
Karenanya, jumlah dana tahun 
berikut akan ditentukan berdasarkan 
tingkat capaian target IKU yang 
dibandingkan antara PTN dengan 
jenis hukum yang sama. Perubahan 
pendanaan pun setidaknya memiliki 
tiga kebijakan utama. Pendanaan 
berbasis Kontrak Kinerja antara 
Kemendikbudristek dengan PTN, 
kedua terdapat “Matching Fund” 
terhadap pendapatan tambahan yang 
berhasil dihasilkan oleh PTN, dan 
terakhir terdapat “Competitive Fund” 
atau dana untuk proyek aspirasi yang 
menjadi rencana PTN.

Platform ini bertujuan untuk membuka 
wadah kolaborasi agar proses invensi, 
inovasi, dapat bergerak lebih cepat ke 
sebuah produk yang dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat luas. 
Ketimpangan dalam
penyesuaian terhadap perkembangan 
teknologi menjadi tantangan tersendiri 
bagi Indonesia. Berbagai disiplin ilmu 
yang dimiliki Insan Dikti harus mampu 
membuka kesempatan setara untuk 
memperlancar proses difusi teknologi 
dalam meningkatkan produktivitas 
dengan proses kolaborasi lintas-sektor. 
Kedaireka sebagai wadah kolaborasi 
diharapkan mendorong terbentuknya 
ekosistem tersebut, yaitu iklim inovasi 
dengan sinergi yang inklusif antara 
unsur pemerintah, kampus, Dunia 
Usaha dan Dunia Industri dan media.

Dengan adanya program dari Kampus 
Merdeka yang mendorong kolaborasi 

antar beberapa pihak, pembangunan 
nasional akan terus meningkat 
bersamaan dengan teknologi yang 
terus dikembangkan seperti laptop 
merah putih, kendaraan listrik merah 
putih, talenta digital dan lainnya. 
Untuk terus mendukung hal tersebut, 
pemerintah memberikan bantuan 
lewat platform digital Kedaireka, 
pendanaan penelitian maupun riset 
hingga pendanaan untuk wirausaha.

Perguruan tinggi yang menerima 
anggaran tersebut harus memenuhi 
persyaratan dan mencapai indikator 
kinerja utama (IKU). Indikator 
yang dimaksud, 1) Lulusan telah 
mendapatkan pekerjaan yang layak. 
2) Mahasiswa mendapat pengalaman 
di luar kampus. 3) Dosen berkegiatan 
di luar kampus. 4) Praktisi mengajar 
di dalam kampus. 5) Hasil kerja 
dosen digunakan oleh masyarakat. 6) 
Program studi bekerja sama dengan 
mitra kelas dunia. 7) Kelas yang 
kolaboratif dan partisipatif. 8) Program 
studi berstandar internasional.

Sejalan dengan itu, Universitas Negeri 
Medan gencar melakukan kerja sama 
dengan berbagai perusahaan dan 
industri maupun badan pemerintahan. 
Di lain sisi Unimed juga terus bergerak 
dalam menghantarkan para dosen 
dan mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman di luar kampus dan 
industri baik dalam maupun luar 
negeri.

Sehingga terjadi pada pendekatan 
pembelajaran yang semula sempit, 
kemudian berubah menjadi 
pendekatan yang fleksibel, sehingga 
mahasiswa menjadi kreatif dan 
adaptif. Dengan Kampus Merdeka, 
akan terbuka kesempatan yang luas 
sehingga tidak ada lagi kesenjangan 
antara kampus dengan kampus 
kehidupan.

EDITORIAL
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PRESTASI

Universitas Negeri Medan 
meraih penghargaan anugerah 
Diktiristek 2021 dalam kategori 

Layanan Terpadu (ULT) sebagai Terbaik 
III dan kategori Majalah Terbaik III 
pada Kegiatan Anugerah Diktiristek 
Tahun 2021 yang diselenggarakan 
oleh Ditjend Diktiristek Kemendikbud 
RI yang diselenggarakan di Ruang 
Auditorium Lt. 2 Gedung D Kompleks 
Kemdikbudristek, Jakarta pada Kamis 
(13/01/2022).

Anugrah Diktiristek merupakan 
kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap 
tahunnya sejak tahun 2017 sebagai 
bentuk pemantauan dan evaluasi 
kinerja PTN dan LLDIKTI dalam bidang 
Humas, Kerjasama dan Program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 
Kegiatan ini merupakan pengukuran 
terhadap kinerja ketiga tersebut 
dalam mengakselerasi program 
Diktiristek dan menyampaikan 
informasi pada publik terutama terkait 
kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka. Anugerah Diktiristek 2021 
terdiri dari beberapa penghargaan 

yaitu Anugerah Kampus Merdeka, 
Anugerah Kerja Sama, Anugerah 
Humas, serta Anugerah Jurnalis 
dan Media. Pemberian anugerah 
ini merupakan apresiasi Ditjend 
Diktiristek kepada stakeholder yang 
berasal dari perguruan tinggi, mitra 
(kementerian, lembaga, serta dunia 
usaha dan industri), jurnalis, maupun 
media yang telah berpartisipasi secara 
aktif dan meraih pencapaian tertinggi 
dalam mendukung implementasi 
kebijakan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka dan Indikator Kinerja Utama 
Perguruan Tinggi.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. setelah menerima 
penghargaan dari Ditjend Diktiristek, 
mengucapkan rasa syukur dan 
bangga atas prestasi yang diraih 
dalam acara Anugerah Diktiristek 
yang diselenggarakan Ditjend 
Diktiristek Kemdikbudristek RI. 
Semoga kedepannya, kita semakin 
meningkatkan prestasi dan juga 
layanan masyarakat di berbagai 
hal sebagai upaya meningkatkan 

efektivitas layanan publik dan 
layanan lainnya di Unimed. Saya juga 
mengucapkan terimakasih kepada 
tim humas Unimed atas kontribusi, 
dedikasi, loyalitas dan kinerja timnya 
yang bagus, terutama tim Layanan 
Terpadu dan Majalah. Kita harapkan 
Unimed semakin unggul, berpestasi 
dan berdaya saing baik nasional 
maupun internasional. Serta tahun 
depan bisa berprestasi lebih baik lagi di 
kategori lainnya yang dikompetisikan 
pada Anugerah Diktiristek 2022.

Wakil Rektor IV Prof. Drs. Manihar 
Situmorang, M.Sc., Ph.D, yang 
membawahi bidang Perencanaan, 
Kerjasama dan Humas, juga 
mengucapkan rasa syukur dan terima 
kasih atas prestasi yang diraih dalam 
Anugerah Diktiristek 2021. Kami juga 
mengucapkan terimakasih kepada 
Bpk Rektor, Bpk Ketua Senat, Bpk/Ibu 
Wakil Rektor, Bpk/Ibu Dekan, Direktur, 
Bpk/Ibu Ketua Lembaga dan Bpk/
Ibu Kabiro yang telah mensupport 
program kerja dan kegiatan-kegiatan di 
Humas Unimed. Kami akan senantiasa 
berinovasi dan terus meningkatkan 
layanan, sehingga dapat memberikan 
dampak positif bagi kemajuan Unimed 
yang kita banggakan.

UNIMED Raih Dua Penghargaan 
Diktiristek 2021
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PRESTASI

Universitas Negeri Medan 
kembali memperoleh 
pengakuan dari pemerintah 

karena beberapa tim dosen Unimed 
berhasil memperoleh dua buah PATEN 
dengan judul : “Proses dan Komposisi 
Partikel Termoplastik High Density 
Poliethylene (HDPE) dengan Nano 
Fe204 sebagai Bahan Pengisi”, Nomor 
PATEN : INP000081234, dengan nama 
dosen : Dr. Erna Frida, Prof. Dr. Eva 
Marlina Ginting, dan Prof. Dr. Nurdin 
Bukit, dan PATEN kedua dengan judul 
: “Metode Kompregnasi Reaktif untuk 
Meningkatkan Sifat Mekanik Batang 
Kayu Kelapa Sawit”, Nomor PATEN : 
IDP000080784, dengan nama dosen : 
Dr. Nurfajriani, M.Si.

Dua PATEN yang diterima langsung 
oleh Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, SKM., M.Kes, dan Ketua LPPM 
Prof. Dr. Baharuddin, M.Pd. di Aula 
Pertemuan JW. Marriot Hotel, pada 
Rabu, 13 April 2022. Kedua PATEN yang 
diterima Unimed tersebut langsung 
diserahkan oleh Menkumham RI 
Prof. Yasonna H. Laoly, SH., M.Sc. 
Ph.D. Ikut mendampingi dari Unimed 
Koordinator Pusat Sentra KI Dr. Diky 
Setya Diningrat, M.Si.

Kekayaan Intelektual adalah suatu 
karya yang timbul dari kemampuan 
intelektual manusia, yang merupakan 
aset berharga bernilai ekonomi. 
Pelindungan dan pemanfaatan karya-
karya intelektual membutuhkan 
dukungan dan berbagai pihak, 
khususnya para pemimpin wilayah 
dan juga lembaga terkait. Hal ini 

penting dalam rangka mempertcepat 
ekonomi pembangunan ekonomi 
wilayah berbasis kekayaan intelektual.

Kegiatan yang diinisiasi Direktorat 
Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) 
Kementerian Hukum dan HAM RI 
dalam memberikan Sertifikat PATEN 
kepada Universitas Negeri Medan 
dan beberapa lembaga yang ada di 
Sumatera Utara.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
setelah menerima PATEN dari 
Menkumham, menyampaikan rasa 
syukur dan bangga, karena beberapa 
dosen telah berhasil memperoleh 
PATEN dari Kemkumham secara resmi. 
PATEN ini menjadi pengakuan dari 
pemerintah dan publik atas karya dan 
produk yang telah dihasilkan dosen 
Unimed ini. Kita berharap bentuk 
pengakuan publik ini akan menjadi 
pemicu bagi semua dosen Unimed 
untuk terus berkarya dan berinovasi, 
agar bentuk pengakuan dari publik 
terus dapat meningkat.

“Kita bangga dengan label hak 
‘PATEN’ tersebut, sebab hak paten 
“Metode Kompregnasi Reaktif Untuk 
Meningkatkan Sifat Mekanik Batang 
Kayu Kelapa Sawit” dan “Proses dan 
Komposisi Partikel Termoplastik High 
Density Poliethylene (HDPE) Dengan 

Nano Fe3O4 Sebagai Bahan Pengisi” 
ini pertanda pengakuan kualitas juga, 
dan sudah pasti menguntungkan 
masyarakat untuk berpacu dalam 
sistem pengemasan tanpa refrigerasi 
sehingga dapat mempertahankan 
kesegaran pada makanan untuk 
beberapa tahun. Begitu juga dengan 
Metode kompregnasi reaktif pada 
Batang Kayu Kelapa Sawit, pola ini 
akan membuat kayu lebih kuat dan 
lebih cepat perlakuannya” tutup 
Rektor, Syamsul Gultom.

Ketua LPPM Prof. Dr. Baharuddin, 
juga mengungkapkan rasa bangga 
karena hasil pendampingan kami 
LPPM membuahkan hasil, yakni dua 
tim dosen Unimed hari ini menerima 
PATEN dari pemerintah. Kami akan 
terus dorong semua dosen-dosen 
yang sedang melakukan penelitian dan 
pengabdian, agar produknya dapat 
diusulkan untuk memperoleh PATEN 
dan HAKI. Kami LPPM akan terus 
berupaya agar tahun ini dosen-dosen 
Unimed berhasil menambah PATEN 
dan HAKInya. Perolehan paten ini 
akan menginduksi UNIMED menjadi 
kampus yang leading dalam bidang 
inovasi yang sinergi dengan dunia 
usaha dan industri untuk kemajuan 
Indonesia.

UNIMED Terima 
2 Paten Dari 
Menkumham RI
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PRESTASI

Mahasiswa FT Unimed yang 
tergabung dalam tim IISMA 
meraih medali perunggu 

pada lomba International Asean 
Innovative Science, Environmental & 
Entrepreneur Fair 2022 pada Sabtu, 
(5/2). Mahasiswa prodi Teknik Sipil FT 
Unimed, Samuel Alexandro Silitonga 
menjadi ketua Tim dan beranggotakan 
4 orang, yakni Leo Harnadi Marlin 
(Ilmu Komputer, Universitas Gadjah 
Mada), Itsnatani Humaira Anaqami 
(Arsitektur, Universitas Islam 
Indonesia), Kezia Jane Rivan (Desain 
Produk, Institut Teknologi Bandung), 
dan Sophia Halimah Hartono (Teknik 
Perkapalan, Universitas Indonesia).

AISEEF 2022 merupakan perlombaan 
internasional kreativitas di bidang 
sains, lingkungan, dan inovasi 
kewirausahaan dan berada dalam 
naungan IYSA (Indonesian Young 
Scientist Association) merupakan 
sebuah lembaga yang memfasilitasi 
pelajar Indonesia untuk dapat 
mengembangkan potensi dibidang 
keilmuan baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Kompetisi yang diadakan 
oleh Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Semarang secara daring 
(zoom meeting) dan diikuti oleh 20 
negara ini membuka pendaftaran 
pada tanggal 16 Januari 2022.

Adapun judul yang mereka usung 
dalam lomba tersebut adalah 
Inorganic Plastic Waste Management 

for Glass-Fiber Reinforced Concrete 
(GRC) Manufacturing (Case Study of 
Waste Management in Medan City).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan sukses kepada Samuel Alexandro 
Silitonga yang telah meraih medali 
perunggu pada ajang AISEEF Tahun 

2022 di Universitas Diponegoro 
Semarang. Semoga prestasi yang 
membanggakan ini dapat ditingkatkan 
dan menjadi motivasi bagi mahasiswa 
lainnya untuk terus berprestasi dan 
berkompetisi, baik dalam ajang 
nasional maupun internasional.

Mahasiswa 
FT Unimed 
Raih Medali 
Perunggu di 
AISEEF 2022
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PRESTASI

FMIPA Unimed meraih 
piagam penghargaan dari 
Mendikbudristek RI atas 

keberhasilan membangun Zona 
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 
(ZI WBK) tahun 2021 berdasarkan 
penilaian Tim Penilaian Internal (TPI) 
Kemdikbudrisktek dengan perolehan 
nilai 81,86 yang diserahkan pada 14 
Februari 2022.

Dekan FMIPA Prof. Dr. Fauziyah 
Harahap, M.Si. mengucapkan syukur 
memdapatkan piagam penghargaan 
dari Mendikbudristek dalam 

membangun ZI WBK di lingkungan 
FMIPA Unimed. Kami berharap 
piagam ini dapat memperkokoh 
komitmen untuk terus melaksanakan 
pembangunan zona integritas 
menuju wilayah bebas dari korupsi 
(WBK). Pembangunan zona integritas 
bertujuan untuk membangun program 
reformasi birokrasi pemerintah 
agar setiap instansi memiliki sistem 
birokrasi yang transparan, akuntabel 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) sehingga dapat 
melayani masyarakat secara cepat, 
tepat, akurat dan profesional.

Diruangannya, Rektor Unimed Dr. 
Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. 
mengapresiasi dan menggungkapkan 
rasa bangga kepada FMIPA Unimed 
yang sudah mendapat predikat ZI 
WBK dari Mendikbudristek. Dalam 
membangun zona integritas bukanlah 
hal yang mudah, perlu adanya 
motivasi dan semangat yang tinggi 
serta sinergitas kita bersama seiring 
dengan tingginya tuntutan reformasi 
birokrasi. Ia pun berharap dengan 
adanya hasil penilaian dari tim 
internal dapat dijadikan acuan tim 
kerja pembangunan zona integritas 
Universitas Negeri Medan untuk 
mewujudkan tuntutan reformasi 
birokrasi menjadi satuan yang 
profesional, transparan, akuntabel 
dan bebas dari KKN serta menjadi 
zona integritas berpredikat WBK .

FMIPA Unimed Raih Piagam 
Penghargaan ZI WBK dari 
Mendikbudristek RI
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Mahasiswa Program 
Pascasarjana S2 Ilmu 
Keolahragaan Universitas 

Negeri Medan, Sauqi Saud Lubis 
dan tim berhasil menjadi Runner Up 
Futsal Piala AFF 2022 yang diadakan di 
Thailand 2 April-10 April 2022. Setelah 
di partai puncak harus mengakui 
keunggulan Thailand lewat drama Adu 
penalty.

Ketua Prodi S2 Ilmu keolahragaan Dr. 
Rahma Dewi sangat mengapresiasi 
prestasi yang dimiliki mahasiswanya. 
Ajang ini merupakan ajang yang 
bergengsi di kawasan Asia tenggara. 
Dengan hasil tersebut maka Timnas 
Futsal Indonesia berhasil lolos 
langsung ke piala Asia. Kita patut 
bangga karena salah satu pemain 
merupakan mahasiswa S2  Unimed.

Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, SKM., M.Kes. juga 
turut mengapresiasi dan 
menggungkapkan rasa 
bangganya kepada Sauqi 
Saud Lubis dan tim yang 
berhasil lolos ke Kejuaraan 
Futsal Piala Asia AFF 
2022. Kita mengucapkan 
terimakasih dan rasa 
bangga atas prestasi yang 
diraih Sauqi Saud Lubis 
dkk. Semoga prestasi yang 
membanggakan ini akan 
memotivasi mahasiswa 
lainnya untuk terus produktif 
dan menghasilkan prestasi 
yang membanggakan.

Mahasiswa PPs Unimed Raih Runner Up Futsal Piala 
AFF 2022 di Thailand

PRESTASI



    Majalah Unimed Januari - April 2022  |  11

Mahasiswa FMIPA meraih 
Medali Perak pada ajang 
Youth International Science 

Fair (YISF) 2022 yang dilaksanakan 
secara daring oleh oleh Indonesia 
Young Scientist Association (IYSA) 
berkolaborasi dengan Buca 
Municipality Kizilcullu Science and 
Art Center, Buca International Music, 
Science, Energy, and Engineering 
Fair, Departemen Ilmu dan Teknologi 
Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), 
dan Universitas Dian Nuswantoro 
(UDINUS) pada Kamis, (17/3).

Adapun tim perwakilan FMIPA 
dengan Judul Project Andaliman 
(Zanthoxylum acanthopodium DC) 
and Turmeric (Curcuma domestica) 
as Herbal Appetite Booster Kategori 
Innovation Science. Tim ini diketuai 

oleh Fitri Aulia (Billingual Pendidikan 
Matematika), Novira Ramadhani 
(Billingual Pendidikan Kimia), Yosi 
Santika Silitonga (Billingual Pendidikan 
Kimia), Dwi Antika Br. Nasution 
(Billingual Pendidikan Matematika) 
dan Rahma Safitri (Billingual 
Pendidikan Kimia). Adapun yang 
menjadi dosen pendamping adalah 
Siti Rahmah, S.Pd., M.Sc.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan rasa bangganya kepada Tim 
ini diketuai oleh Fitri Aulia, karena 
telah mengharumkan nama 
Unimed dikancah nasional pada 
ajang YISF 2022. Sungguh prestasi 
yang membanggakan kita dimana 
mahasiswa kita dapat meraih 
medali perak. Semoga prestasi 

ini terus ditingkatkan dan dapat 
memberikan semangat dan motivasi 
bagi mahasiswa lainnya untuk terus 
berprestasi.

Dekan FMIPA Prof. Dr. Fauziyah 
Harahap, M.Si. juga turut mengucapkan 
selamat atas prestasi mahasiswanya. 
Kami mengucapkan terimakasih 
atas dukungan dan bimbingan dari 
dosen-dosen kita. Semoga prestasi 
ini menjadi pendorong untuk terus 
berinovasi, serta dapat menjadi 
penyemangat bagi mahasiswa lainnya 
yang belum meraih juara, untuk aktif 
mengasah minat dan potensi dirinya 
untuk mengikuti berbagai kejuaraan 
dan kompetisi.

Mahasiswa FMIPA Unimed Raih Medali Perak pada 
Youth International Science Fair 2022

PRESTASI
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Mahasiswa FBS Unimed, Rocky 
Alonta Ginting meraih juara 
1 Kategori Solo Pop Singing 

Cover pada Ajang Pesta Daring yang 
digelar oleh Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ). Acara ini diikuti oleh berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia yang 
dilaksanakan secara daring.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan 
selamat dan rasa bangganya kepada 
Rocky Alonta Ginting yang telah 
mengharumkan nama Unimed 

dikancah nasional pada ajang pesta 
daring di UNJ. Sungguh prestasi 
yang membanggakan kita dimana 
mahasiswa kita dapat meraih menjadi 
juara. Semoga prestasi ini dapat 
memberikan semangat dan motivasi 
bagi mahasiswa lainnya agar terus 
mengembangkan minat dan bakatnya, 
diluar nilai akademik.

Dekan FBS Dr. Abdurrahman 
Adisaputera, M.Hum. dikantornya 
juga turut mengucapkan selamat 
atas prestasi mahasiswanya. Rocky 

Mahasiswa FBS 
Unimed Raih 
Juara 1 Solo Pop 
Singing Cover 
pada Ajang 
Pesta Daring 
UNJ

Alonta Ginting merupakan mahasiswa 
pendidikan musik. Prestasi ini sangat 
baik untuk menunjang prestasi 
akademik dan pengalamannya 
dibidang musik. Semoga menjadi 
pendorong untuk terus berprestasi, 
serta dapat menjadi penyemangat 
bagi mahasiswa FBS lainnya untuk aktif 
mengasah minat dan potensi dirinya 
untuk mengikuti berbagai kejuaraan 
dan lomba.

PRESTASI
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Mahasiswa FIK Unimed, 
Shafwan Hafiz Nasution 
menorehkan prestasi dalam 

Kejuaraan Atletik Tingkat Nasional, 
dengan meraih juara 3 pada kejuaraan 
Jateng Open, Semarang pada 1-3 
Maret 2022.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan 
selamat dan rasa bangganya kepada 
Shafwan Hafiz Nasution yang telah 
mengharumkan nama Unimed 
dikancah nasional pada ajang 
kejuaraan atletik tingkat nasional 
di Semarang. Sungguh prestasi 
yang membanggakan kita dimana 
mahasiswa kita dapat meraih medali 
perunggu. Semoga prestasi ini dapat 

memberikan semangat dan motivasi 
bagi mahasiswa lainnya agar terus 
mengembangkan minat dan bakatnya, 
diluar nilai akademik.

Dekan FIK Dr. Budi Valianto, M.Pd. 
dikantornya juga mengucapkan 
selamat atas prestasi mahasiswanya. 
Prestasi ini semoga menjadi 
pendorong yang bersangkutan untuk 
terus berprestasi. Serta dapat menjadi 
penyemangat bagi mahasiswa FIK 
lainnya untuk aktif mengasah minat 
dan potensi dirinya untuk mengikuti 
berbagai kejuaraan dan lomba.

Mahasiswa FIK Unimed Raih Juara Pada Kejuaraan 
Jateng Open, Semarang
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Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, SKM., M.Kes. menerima 
pemberian piagam penghargaan 

dan penyematan Medali Kejuangan 
9 Windu Kemerdekaan RI dari 
Dewan Harian Nasional 45 yang 
diserahkan oleh Ketua Umum Dewan 
Harian Daerah Badan Pembudayaan 
Kejuangan 45 Provinsi Sumatera 
Utara, Mayjen TNI (Purn.) M. Hasyim 
bersama Sekretaris Umum Dr. H. Eddy 
Syofian, MAP., OK Zulkarnain SH.MSi 
(Ketua III), Drs Daudsyah (Ketua Bid 
Ekonomi), Dr. Ichwan Azhari M. Phill. 
MS (Ketua Bidang Pembidayaan), Dr. 
H. Sakhira Zandi M.Si. (Ketua Bidang 
Humas) dan Drs. Harun Al Rasyid di 
Ruangan Rektor Unimed, pada Rabu, 
(23/3)

Ketua Umum DHD 45 Provinsi 
Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn.) 
M. Hasyim menyebutkan pemberian 
penghargaan ini sebagai bentuk 
kepedulian terhadap para tokoh yang 
dinilai memberi kontribusi kepada 
negara dan masyarakat. Harapan 
kami penghargaan ini mengingatkan 

semua kalangan bahwa keberhasilan 
dan semangat membangun bangsa 
ini perlu diberikan penghargaan. Ke 
depan, generasi milenial akan memiliki 
catatan para tokoh yang bisa mereka 
teladani dan melakukan hal yang sam 
untuk kemajuan bangsa dan negara. 
Kami pun ingin melakukan kerjasama 
dengan Unimed baik dalam penelitian 
maupun pendidikan. Peran perguruan 
tinggi dalam penggalian sejarah di 
Sumatera Utara tentunya sangat 
berpengaruh penting, baik dalam segi 
kajian-kajian, forum ilmiah dan juga 
penelitian lebih lanjut.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan 
terimakasih atas apresiasi dan 
penghargaan dari Dewan Harian 
Daerah Pembudayaan Kejuangan 
45. Mewakili Unimed, kami siap 
bekerjasama dengan DHD Juang 45, 
perlu kita sampaikan juga di Unimed 
ada program studi sejarah, antropologi 
sosial dan PKn yang singkron dengan 
program-program DHD Juang 45. 
Kampus kita juga selalu hadir untuk 

kemajuan Sumatera Utara khususnya 
bidang pendidikan dan penelitian.

Dr. Phil Ihwan Azhari juga 
menyampaikan bahwa dulu Unimed 
memiliki PUSSIS yang konsens dalam 
bidang penelitian dan studi sejarah 
di Sumatera Utara. Sekarang telah 
bergabung menjadi Pusat Studi 
Humaniora, namun peranannya juga 
masih terus dirasakan. Banyak sekali 
potensi sejarah di Sumatera Utara 
yang dapat digali. Banyak para tokoh 
bangsa dan tokoh pendidikan yang 
lahir dari rahim Sumatera Utara. Kita 
juga sudah mengusulkan nama-nama 
ke kementerian untuk pengusulan 
nama pahlawan.

Pada kesempatan itu juga, turut 
hadir Ketua Senat Universitas Negeri 
Medan Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 
dan Wakil Rektor II Prof. Dr. Martina 
Restuati, M.Si. Dalam sambutannya, 
Ketua Senat Universitas Negeri 
Medan Prof. Dr. Syawal Gultom, 
M.Pd. juga turut mengucapkan 
terima kasih kepada DHD Juang 45. 

Rektor Unimed Menerima Penghargaan dan Medali 
Kejuangan 9 Windu Kemerdekaan RI
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Adanya kerjasama nantinya akan 
memperkuat akademik di Unimed 
dan juga mengembangkan program-
program DHD45. Menurutnya 
tidak kemajuan sebuah negara 
melebihi kemajuan pendidikan. 
Dengan tagline membangun negeri 
dari sekolah, diharapkan mampu 
menjawab persoalan negeri ini. 
Dalam pendidikan dibangun nilai-
nilai luhur dan budi pekerti, bukan 
sedekar nilai prestasi atau citra 
yang baik. Perlu ditanamkan kepada 
generasi muda, nilai-nilai pancasila, 
menghargai jasa para pahlawan, dan 
belajar memahami fakta sejarah. 
Berbicara sejarah bukan persoalan 
hafalan, namun kepada nilai-nilai 
luhur yang terkadung didalamnya. 
Sejarah juga harus dilihat dari masa 
depan, saat ini dan masa lalu. Jadi 
jelas pencapaian sejarah itu seperti 
apa, jika kita ingin melihat sejarah 
harusnya berdasarkan indikator 
tersebut. Sumatera Utara memiliki 
kekayaan alam yang melimpah, tokoh-
tokoh sejarawan dan pendidikan yang 
mendunia dan nasional, mengapa 
kita tidak bisa mengulang sejarah 
tersebut? Perlu kita ubah mindset 
cara bernegara kita, mindet dalam 
pendidikan dan menghidupkan 
kembali nilai-nilai luhur yang 
diwariskan oleh leluhur kita. Selain itu, 
perlu konsistensi dalam memimpin 
dan menumbuhkembangkan sesuatu 
yang baik, bukan malah bersaing 
menemukan konsep baru yang justru 
mematikan ide dan gagasan orang 
lain. Kita berharap Sumatera Utara 
semakin maju dan unggul, mengulang 
kembali kejayaan Sumatera Utara 
yang bermartabat.

Adapun para tokoh yang juga 
menerima penghargaan: Drs. Baskami 
Ginting (Ketua DPRD Sumut atas 
kepeduliannya membantu program 
JSN 45 DHD SU), H. Syamsul Arifin, SE 

(Mantan Ketua Dewan Kehormatan), 
Mantan Gubernur Sumatera Utara 
atas kepeduliannya kepada DHD 
45 Sumut, Dr. Ir. T Erry Nuradi, MSi 
Mantan Ketua Dewan Kehormatan 
Mantan Gubernur Sumatera Utara 
atas kepeduliannya kepada DHD 
45 Sumut, Muhammad Bobby Afif 
Nasution (Wali Kota Medan) atas 
Kepedulian merevitalisasi Lapangan 
Merdeka dan situs sejarah Kota 
Medan, Ir. Zahir, MAP, Mayjen TNI 
(Purn.) M Hasyim (Ketua Umum DHD 
45) Tokoh Penggerak Pembentukan 
DHC 45 Kabupaten/Kota Pemekaran 
di Sumut, Dr. Muryanto Amin, SSos, 
MSi (Anggota Dewan Kehormatan, 
Rektor Universitas Sumatera 
Utara). Dr. Syamsul Gultom, MPd 
(Anggota Dewan Kehormatan, Rektor 
Universitas Negeri Medan), Prof. Dr. H. 
Syahrin Harahap, MA (Anggota Dewan 
Kehormatan Rektor UIN Sumatera 
Utara, Prof. Dr. Agussani, MAP, 
Anggota Dewan Paripurna Rektor 
Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara, dr. Hj Rayati Syafrin (Pemimpin 
Umum Waspada, Koran Perjuangan 
yang berdiri sejak tahun 1947), Dr. 
Maratua Simanjuntak, MA (Ketua 
Umum MUI Sumut, Tokoh Kerukunan 
Umat Beragama), J A Ferdinandus 
(Tokoh Nasrani, Tokoh Kerukunan 
Umat Beragama), H. Pandapotan 

Nasution, SH, Dewan Pertimbangan 
FPB Sumut, Indra Wahidin (Tokoh 
Pembaharuan, Tokoh Kerukunan 
Umat Beragama dan Pembauran 
Kebangsaan), Prof Dr. Usman Pelly, 
MA. (Guru Besar Antropologi, 
Aktifis Demokrasi Angkatan 66 dan 
Pejuang situs Lapangan Merdeka), H. 
Kamaluddin Lubis, SH, Ketua Yayasan 
Sibolangit Center Tokoh penyelamat 
generasi muda dari bahaya narkoba, 
Drs. Muchyan Tambusai (Anggota 
Dewan Kehormatan Mantan 
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Utara), Dr. R.E. Nainggolan, MM 
(Anggota Dewan Kehormatan 
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Utara), H. Nurdin Lubis, SH. 
MM (Anggota Dewan Kehormatan, 
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Utara), Hasban Ritonga, SH 
(Anggota Dewan Kehormatan, Mantan 
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Utara) danDr. Ir. Hj. R. Sabrina, MSi 
(Anggota Dewan Kehormatan, Mantan 
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Utara). Penyematan Medali Kejuangan 
9 Windu Kemerdekaan RI pada Jumat 
(11/3) kepada para mantan gubernur, 
wali kota, bupati, rektor universitas, 
dan tokoh masyarakat Sumut di Aula 
Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal 
Sudirman Medan.
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Dua mahasiswa Unimed 
meraih penghargaan pada 
ajang Pemilihan Duta Genre 

BKKBN Sumatera Utara tahun 2022. 
Mahasiswa FMIPA Unimed, Kanda 
Bagaskara asal Tanjung Balai berhasil 
meraih The Best Intelegensia pada 
segmen putra. Dan Mahasiswa FIK 
Unimed, Andika Yudhatama asal 
kota Medan berhasil meraih The 
Best Favorite pada segmen putra. 
Pemilihan Duta Genre BKKBN 2022 
dilaksanakan di Hotel Grand Mercure 
Medan Angkasa pada 24-27 Maret 
2022. Acara ini diikuti 50 orang finalis 
dari 14 Kabupaten/Kota se-Sumatera 
Utara.

Kepala Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi 
Sumut Muhammad Irzal mengatakan, 
pemilihan Duta GenRe ini sebagai 
suatu bentuk edukasi bagi remaja 
kita terutama dalam mempersiapkan 
keluarga berencana. Dia menjelaskan 

generasi berencana merupakan 
wadah bagi remaja dalam memberikan 
edukasi kesesamanya, terutama 
terkait-kiat kesehatan reproduksi 
remaja, tidak menikah usia muda, 
tidak seks bebas, serta tidak terlibat 
HIV/AIDS dan narkoba. Semoga Duta 
GenRe yang terpilih nantinya dapat 
memberikan kontribusi dan menjadi 
panutan, serta menjadi perwakilan 
BKKBN dalam mengedukasi 
masyarakat.

Rektor Unimed mengucapkan selamat 
kepada Kanda Bagaskara dan Andika 
Yudhatama yang berhasil meraih 

penghargaan Duta Genre Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2022. Kami 
ucapkan terimakasih atas prestasinya, 
semoga prestasi ini terus ditingkatkan 
dan menjadi motivasi bagi mahasiswa 
lainnya untuk tetap produktif dan aktif 
dalam mengembangkan minat dan 
bakatnya. Kami selaku pimpinan juga 
turut mendorong mahasiswa untuk 
giat berprestasi sehingga menjadi 
lulusan yang unggul sehingga dapat 
berdaya saing.

Mahasiswa 
FMIPA dan FIK 
Unimed Raih 
Penghargaan 
pada Pemilihan 
Duta Genre 
BKKBN Sumut 
2022
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Mahasiswi Unimed kembali 
menorehkan prestasi 
gemilang dibidang olahraga. 

Tim yang tergabung dalam Unimed 
Woman FC, kembali meraih Juara 1 
Liga Futsal Nusantara Sumut tahun 
2022. Membawa Unimed 4 kali juara 
1 berturut-turut sejak tahun 2017 
dan mewakili Sumatera Utara untuk 
melanjut ketahap Regional. Kejuaraan 
tersebut berlangsung pada 14- 26 
Maret 2022 di GOR Mini Dispora 
Sumut. Diikuti oleh 42 tim, masing-
masing 32 tim putra dan 10 tim putri.

Adapun tim Unimed Women FC adalah 
Ina lydia Utari (Captain), Ade Nasution, 

Alfi Nabila, Aminah, Ayu Masytah, 
Christien, Fany Fitria, Friya Siregar, 
Khairina MarpaungLia Batubara, 
Mariyam Sinaga, Nirmala Gea, Tama 
Rouli, Yuni Yovanka Situmorang, Adelia 
S, Kirana GS, Rindu Dameria, Uci 
Tamala, Afni dan Yohanna Nababan. 
Mereka akan mewakili Sumatera Utara 
pada ajang berikutnya.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan apresiasi kepada Ina lydia Utari 
dan teman-teman yang tergabung 
dalam tim futsal Unimed Women 
FC yang berhasil meraih Juara 1 
Liga Futsal Nusantara Sumut di 

tahun 2022. Kami sangat bangga 
atas ketangguhan tim, yang dapat 
mempertahankan juara 1 berturut-
turut. Terima kasih juga kepada tim 
official dan para dosen yang telah 
mendorong mahasiswa kita menjadi 
juara. Kami selaku pimpinan berharap 
agar mahasiswa lainnya termotivasi 
dengan prestasi yang membanggakan 
ini. Semoga mahasiswa kita semakin 
giat berinovasi dan mencetak prestasi, 
serta menjadi lulusan yang unggul dan 
berdaya saing.

Unimed Woman FC Raih Juara 1 Liga Futsal Nusantara 
Sumut Tahun 2022
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Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Kimia FMIPA UNIMED, Sahrul 
Ramadhan berhasil terpilih 

sebagai 1st Runner Up Duta Pemuda 
Sumatera Utara tahun 2022.  Acara  
Pemilihan Duta Pemuda Pemudi 
Sumatera Utara 2022 berlangsung 
dari tanggal 1 -3 Maret 2022 di Hotel 
Grand Inna Medan.

Pemilihan Duta Pemuda Pemudi 
Sumatera Utara diinisisasi oleh 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
melalui Dinas Pemuda Olah Raga serta 
Dinas Budaya Dan Pariwisata Sumatera 
Utara berkolaborasi bersama Yayasan 
Bangun Budaya Indonesia.

Selain terpilih sebagai Duta Pemuda 
Sumatera Utara 2022, Sahrul juga 
memperoleh 3 prestasi  lainnya pada 
ajang tersebut yakni Best Advokasi 
Duta Pemuda Pemudi Sumut 2022, 
Fanvote Duta Pemuda Pemudi Sumut 
2022 dan Winner Pageant Lampung 
Choice Award.

Mendengar kabar tersebut, Dekan 

FMIPA Prof. Dr. Fauziyah Harahap 
mengucapkan selamat kepada Sahrul 
karena telah berhasil menjadi Duta 
Pemuda Sumatera Utara.”Prestasi ini 
merupakan suatu kebanggan kepada 
kami pimpinan dan civitas FMIPA 
karena telah mengharumkan Unimed. 
Semoga prestasi ini menjadi motivasi 
bagi mahasiswa lainnya untuk terus 
produktif dan mengembangkan 
potensinya, baik dalam berbagai 
kompetisi maupun prestasi akademik. 

Sehingga bisa berdaya saing dan 
meningkatkan eksistensi diri meraih 
berbagai prestasi. Kami pimpinan juga 
berharap semoga Sahrul juga dapat 
menang pada tingkat nasional,” ujar 
Prof. Fauziyah.

Sahrul Ramadhan akan menjadi  
perwakilan Sumatera Utara untuk 
menuju tingkat nasional dalam ajang 
Duta Pariwisata Indonesia Tahun 2022 
yang akan digelar di Kalimantan Timur.

Mahasiswa 
FMIPA UNIMED 
Terpilih Sebagai 
Runner Up 
Duta Pemuda 
Sekaligus Duta 
Pariwisata 
Sumut Tahun 
2022
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Empat mahasiswi FIK Unimed 
borong medali emas pada ajang 
Kejurnas Akademi Seni Beladiri 

Karate Indonesia (ASKI) Zona Sumatera 
yang diselenggarakan di Bukittinggi – 
Sumatera Barat, 26-27 Maret 2022. 
Mahasiswa Unimed menyumbangkan 
4 emas untuk ASKI Sumut dari total 
perolehan 66 medali dengan rincian 
32 emas, 21 perak dan 13 perunggu.

Adapun mahasiswi tersebut adalah 
Laura Nathasya Hutabarat meraih 
juara 1 medali emas, kelas under 21,-
61kg kategori putri (IKOR B stambuk 
2021), Thania Evalina Tamba meraih 
juara 1 medali emas, kelas under 21,-
50kg kategori putri (IKOR B stambuk 
2020), Tiara Marsaulina Munthe 
meraih juara 1 medali emas, kelas 

Under21 -55 kg kategori putri (PKO A 
stambuk 2021) dan Arta Uli Munthe 
meraih juara 1 medali emas, kelas 
Under 21 +68 kg kategori putri (PKO 
D stambuk 2021). Keempatnya akan 
melanjutkan pertandingan menuju 
Grand Final Kejurnas ASKI yang akan 
dilaksanakan Juli 2022 di Jakarta.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan rasa bangganya kepada keempat 
mahasiswi FIK Unimed yang berhasil 
membuktikan bahwa olahraga Unimed 
unggul pada kompetisi bergengsi 
ASKI di Bukittinggi. Kami ucapkan 
terimakasih atas prestasinya, semoga 
prestasi ini akan mengantarkan pada 
kemenangan-kemenangan berikutnya 
baik di skala regional, nasional 

maupun internasional. Kami juga 
mengajak mahasiswa lainnya untuk 
terus produktif dan giat berkompetisi 
serta berprestasi, sehingga menjadi 
lulusan yang unggul sehingga dapat 
berdaya saing.

Dekan FIK Unimed, Dr. Budi Valianto, 
M.Pd. juga turut mengapresiasi 
mahasiswanya yang dapat 
menyumbangkan 4 emas sekaligus 
untuk ASKI SUMUT. Kami sangat 
bangga atas raihan prestasi ini. 
Membuktikan PKO bisa unggul dan 
berdaya saing dalm dunia olahraga 
bela diri. Kami akan senantiasa 
mendorong mahasiswa untuk terus 
mencetakkan prestasi dan menjadi 
kebanggaan Universitas Negeri Medan 
dan Sumatera Utara.

Empat Mahasiswa FIK Unimed Raih Medali Emas di 
Kejurnas ASKI Zona Sumatera 2022
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Rektor Universitas Negeri Medan 
melantik Pengurus Ikatan 
Alumni Unimed (IKA Unimed) 

Periode 2020-2024 dan Seminar 
Nasional dengan tema Kolaborasi dan 
Sinergi Alumni Menapaki Peta Jalan 
Pendidikan Mewujudkan Indonesia 
Maju”. Acara pelantikan dan seminar 
nasional digelar secara Luring di Hotel 
Grand Inna di Pusat Kota Medan, dan 
secara daring melalui aplikasi zoom 
meeting. (17/01).

Rangkain kegiatan pada acara 
pelantikan pengurus ikatan alumni 
Unimed diisi dengan Seminar Nasional 
yang mengundang Ketua Senat 

Unimed Prof. Dr, Syawal Gultom, 
M.Pd., Anggota DPR RI Komisi X Hj. 
Illiza Sa’aduddin Djamal,SE. Sebagai 
narasumber pada seminar nasional 
tersebut.

Ketua panitia Agustian Sastrawan 
Harahap, S.Pd., M.Pd dalam laporannya 
sebanyak 847 peserta yang mengikuti 
kegiatan tersebut secara virtual, 
sementara itu secara luring dihadiri 
oleh 11 Pengurus Cabang IKA Unimed 
dari Kab/Kota. Turut hadir dalam acara 
ini Wakil Rektor I, II, III, dan IV, Dekan 
Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala 
Biro di lingkungan Universitas Negeri 
Medan.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada Pengurus yang dilantik 
sembari mengucapkan puji dan syukur 
atas terlaksananya acara pelantikan 
IKA Unimed Periode 2020-2024 yang 
mana acara Pelantikan tersebut bisa 
di gelar secara langsung (luring) dan 
virtual (dalam jaringan).

Rektor mengutarakan peran pada 
alumni perguruan tinggi adalah 
memberikan berbagai masukan dan 
kontribusi dalam pengembangan 
Unimed menjadi kampus terbaik, 

Rektor Lantik Pengurus Pusat IKA Unimed 
Periode 2020-2024

PELANTIKAN
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unggul dan maju. Peran alumni 
menjadi salah satu indikator 
pemeringkatan universitas versi QS 
University Ranking, begitu juga dalam 
klasterisasi perguruan tinggi yang 
dlaksanakan oleh Dikjen. Pendidikan 
Tinggi Kemendikbudristek RI. Pada 
proses ini reputasi alumni di dunia 
profesional menjadi penentu dalam 
pemeringkatan serta pengakuan 
reputasi bagi pemerintah dan 
masyarakat luas.

Lebih lanjut Dr. Syamsul Gultom 
mengatakan manfaat alumni bagi 
perguruan tinggi sangat besar untuk 
keberlangsungan proses jangka 
panjang di berbagai hal. Terutama 
alumni yang memiliki posisi strategis 
di pemerintahan,perusahaan, 
lembaga, organisasi dan di tengah-
tengah masyarakat, karenanya alumni 
mempunyai peran yang strategis 
untuk kemajuan kampus kebanggaan 
kita Universitas Negeri Medan.

“Intinya selama input-nya bersumber 
dari yang baik, prosesnya pasti berada 
dijalan yang baik, jika output-nya 
melahirkan sesuatu yang baik maka 
outcome-nya tentu memberikan 
hal-hal yang baik dan benefit-nya 
pasti menghasilkan yang baik pula 
untuk diri, keluarga, dan masyarakat. 
Kita berharap semoga pelantikan 
IKA Unimed menjadi langkah awal 
untuk menghimpun kekuatan dan 
menjalin kebersamaan melalui IKA 
Unimed”tuturnya.

Disisi lain Ketua Umum IKA Unimed 
Jafaruddin Harahap , S.Pd., M.Si 
mengatakan sebagai Alumni 
IKIP Medan yang sekarang telah 
bertranformasi menjadi Unversitas 
Negeri Medan bahkan menjadi salah 
satu kampus terbaik di Indonsia, siap 
berperan sebagai mediator ditengah-
tengah masyarakat untuk ikut 

mempromosikan dan memberikan 
kabar baik kepada masyarakat dan 
pihak lain,membangun kemitraan, 
membuka peluang kerja bagi sesama 
alumni melalui alumni yang telah 
berhasil di instansi pemerintah, 
perusahaan, lembaga dan lainnya. 
Serta siap berperan sebagai fasilitator 
para alumni untuk temu bersama dan 
memberi masukan secara kontruksi 
untuk peningkatan mutu, perbaikan 
kurikulum, dan kualitas layanan 
akademik, serta juga memberikan 
bantuan secara meterial maupun 
immaterial.

Pada kesempatan ini Prof. Syawal 
Gultom menyampaikan Ikatan 
Alumni Unimed harus menjadi pusat 
kemajuan pendidikan di Sumut. “Saya 
meyakini potensi alumni universitas 
negeri medan dalam membangun 
sumatera utara khususnya dalam 
bidang pendidikan sangatlah besar. 
Alumni unimed saat ini selain menjadi 
guru, dosen, ada juga yang berlatar 
pekerjaan sebagai birokrat, pengusaha 
dan anggota dewan”.

Dengan keberagaman profesi tersebut 
tambah Prof. Syawal Gultom, tentu 

lebih mudah dalam menentukan 
arah masa depan pendidikan di 
provinsi Sumatera Utara ini. Mulai dari 
kebijakan anggaran kebijakan strategis 
pendidikan, riset, dan pengembangan 
inovasi pendidikan.

“Alumni harus selalu berkolaborasi 
dan bersinergi. Sebab sinergi akan 
lebih mudah dalam meningkatkan 
akumulasi. Baik akumulasi jumlah 
anggota maupun akumulasi 
penambahan sumbangsih pemikiran, 
tentu untuk kemajuan pendidikan 
khususnya kemajuan universitas 
negeri medan”.ujar guru besar 
tersebut.

Adapun beberapa nama-nama 
pengurus IKA Unimed yang dilantik 
yaitu; Ketua Umum Jafaruddin 
Harahap, S.Pd., M.Si., Ketua Harian 
Dr. Budi Valianto, M.Pd., Ketua Bidang 
Kaderisasi dan Keanggotaan Drs. 
Chairul Azmi, M.Pd., Ketua Bidang 
Keorganisasian Drs. Jonesman. 
Sekretaris Umum Suriyadi, S.Pd., 
M.Pd., Sekretaris Harian Dr. Hariadi, 
S.Pd., M.Kes., AIFO., dan Bendahara 
Umum Dra. Ellyen, M.Pd.

PELANTIKAN
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Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, Prof. 
Dr. Sahat Siagian, M.Pd., 

melantik 41 orang pengurus Senat 
Mahasiswa Unimed periode 2022, 
Pada selasa (15/02) secara daring 
melalui aplikasi zoom meeting. 
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor Unimed Nomor 
0143/UN.33/KPT/2022.

Senat Mahasiswa Unimed periode 
2022 dipimpin oleh Guntur Kurniawan 
sebagai ketua umum. Ia menggantikan 
Ketua SEMA periode 2021,Rayanda 
Al Fathira. Dalam menjalankan roda 
organisasi Guntur Kurniawan dibantu 
oleh Wahyu Muhardha Putra ( Wakil 
Ketua Umum I), Putri Nur Balqia 
Pasaribu (Wakil ketua II), Ruben J.H 
Panjaitan ( Wakil Ketua Umum III). 

Sementara itu, posisi Sekretaris dan 
Bendahara masing- masing dijabat 
oleh Reni Agustina Simanjunyak dan 
Lewi Christo Hutapea.

Prof. Sahat Siagian mengucapkan 
selamat kepada pengurus SEMA 
Unimed periode 2022 yang terpilih 
dan mengucapkan terimakasih kepada 
pengurus periode sebelumnya. 
Ia berharap SEMA Unimed dapat 
mendorong organisasi mahasiswa 
untuk berprestasi lebih baik dari tahun 
sebelumnya . “Sekarang 41 orang yang 
dilantik ini adalah Senat bukan Presma 
lagi, kalian adalah perpanjangan 
tangan Unimed, Kita ada organisasi 
mahasiswa seperti SEMAF, BPMF, HMJ 
dan UKM. Tolong ini diarahkan untuk 
berprestasi baik tingkat nasional 
maupun internasional. Mari bersatu 

dan bekerjasama untuk mensukseskan 
kegiatan mahasiswa”. Berharap Senat 
mahasiswa merupakan contoh dan 
motor yang baik serta perpanjangan 
bagi mahasiswa lainya untuk 
memberikan informasi yang positif 
dan tanpa pamrih atau mengharap 
imbalan dan harus mempunyai efek 
sinegritas diakhir tahun. “ terangnya.

Diakhir sambutanya Guntur 
Kurniawan mengucapkan terimakasi 
kepada Rektor Unimed, Wakil Rektor 
III, Wakil Rektor I, II dan IV dan jajaran 
Wakil Dekan III di lingkungan Unimed. 
“ Siap memberikan kontribusi untuk 
memajukan Unimed dengan Transisi, 
transformasi dan sinergi. “Sinergi 
artinya kami akan mendorong seluruh 
mahasiswa untuk memiliki kontribusi 
bagi kemajuan Unimed. Sementara 
transformasi artinya, SEMA Unimed 
harus menjadi promotor prestasi 
mahasiswa. SEMA harus menjadi 
motivator bagi mahasiswa,” 
mengatakan, siap memberikan 
kontribusi untuk memajukan Unimed. 
“Kami SEMA UNIMED Tahun 2022 
sebagai generasi penerus dalam 
kepengurusan SEMA UNIMED 
mendapat amanah yang sangat 
berat. Besar harapan kami setelah 
mendapatkan amanah ini kami mampu 
mengemban dan melaksanakannya 
dengan sebaik mungkin. Semoga 
kedepan kita menjadi manusia yang 
lebih bijaksana, matang, dan dewasa”. 
Dengan ikhtiar yang tekun dan doa 
kepada Sang Pencipta. Mari kedepan 
kita bangun kembali kepercayaan 
mahasiswa kepada SEMA UNIMED ini. 
Mari bersama-sama bekerja, sama-
sama berkarya untuk memberikan 
yang lebih baik pada SEMA UNIMED 
dan kampus tercinta Universitas 
Negeri Medan” ucapnya.

Pengurus SEMA UNIMED Periode 2022-2023 Dilantik

PELANTIKAN
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Civitas Fakultas Bahasa dan Seni 
Unimed meggelar perayaan 
Isra’ Mi’Raj 1443 H di Ruangan 

Serbaguna Gedung Dekanat Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS), Jum’at 
(01/04). Acara digelar secara luring 
dan sebagian daring melalui aplikasi 
zoom yang dihadiri Dekan, Wakil 
Dekan, Kajur, Sekjur, Kaprodi, Kalab. 
Ratusan mahasiswa FBS Unimed dan 
mahasiswa dari beberapa kampus lain 
di kota Medan. Panitia Mengundang 
Ustadz Drs. Bahron Nasution sebagai 
penceramah. Tema yang diamgkat 
adalah “Memaknai Perjalanan 
Nabi Muhammad SAW Untuk 
Membangkitkan semangat Dalam 
Menyambut Ramadha 1443 H”.

Dekan FBS, Dr. Abdurrahman 
Adisaputera, M.Hum., dalam 
sambutannya mengatakan tujuan 
perayaan Isra’ Mi’raj tahun ini untuk 
mengulang dan menyambut kembali 
bulan suci Ramadhan yang kita 
rindukan karena kemuliaan bulan 
tersebut. Dalam bulan Ramadhan, 
seluruh umat muslim didunia 
diperintahkan Allah SWT untuk 
berpuasa selama 1 bulan penuh, 
seperti dalam firman Allah SWT surat 
albaqarah ayat 183, yang artinya “Hai 
orang-orang yang beriman diwajibkan 
kepada kamu berpuasa, sebagaimana 
diwajibkan kepada orang sebelum 
kamu, agar kamu bertaqwa”. Jadi 
puasa itu juga telah diwajibkan 
sebelum orang-orang islam, yang 
pelaksanaannya sesuai perintah Allah 
SWT dalam Al Quran dan perintah 
Rasullallah SAW dalam hadits yang 
shahih.

“Perayaan Isra’ Mi’Raj 1443 H ini 

Insya Allah setiap tahunnya akan 
selalu kita gelar, untuk mendorong 
dan memotivasi mahasiswa serta 
civitas FBS Unimed yang beragama 
islam untuk selalu mengingat dan 
mengamalkan ajaran islam dengan 
meningkatkan kuantitas dan kualitas 
ibadah didalam kehidupan sehari-
hari, serta menanamkan nilai-nilai 
kepribadian yang bersifat islami.”

Isra’ Mi’raj merupakan sebuah 
peristiwa penting yang terjadi dalam 
perjalanan hidup Nabi Muhammad 
SAW. Dalam Isra’ Mi’raj, Rasulullah 
Muhammad SAW melakukan 
perjalanan dari Masjidil Haram 
di Makkah ke Masjidil Aqsa di 
Yerussalem, Palestina menuju langit 
ketujuh kemudian ke Sidratul Muntaha 
untuk perintah shalat dari Allah SWT. 
Perjalanan saat itu tidaklah mudah, 
meskipun beliau dimuliakan oleh Allah 
SWT tetap saja Nabi Muhammas SAW 
dihadapkan dengan berbagai godaan.
Ustadz Bahron Nasution dalam 

ceramahnya mengatakan, Isra’ 
Mi’raj adalah perjalanan, yang 
mana perjalanan itu telah diberkati 
Allah SWT. “Marilah kita bangkitkan 
semangat dalam menyambut bulan 
suci Ramadhan, agar di Ramadhan 
tahun ini kita dapat menjalaninya 
dengan lebih sempurna dari pada 
Ramadhan sebelumnya. Mudah-
mudahan menyambut Ramadhan 
ini kita merasa gembira dan diberi 
kesehatan, karena dibulan suci ini 
lah terdapat banyak mukjizat dan 
keberkahan yang diberikan Allah SWT 
seperti Do’a dijabah, syurga dibuka, 
neraka ditutup, setan dibelenggu, satu 
lagi kuasa dan keberkahan dari Allah 
dibulan suci Ramadhan, yaitu malam 
seribu bulan Lailatul Qadar dimana 
dimalam itu akan ada berlipat-lipat 
ganda keberkahan yang diberikan 
Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin” 
tutupnya.

Isra’ Mi’raj FBS: Semangat Meningkatkan Energi Iman 
dalam Menyambut Ramadhan

PERINGATAN
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Jurusan Fisika FMIPA Unimed 
jalun kerjasama dengan BMKG 
Sumut, hal tersebut ditandai 

dengan penandatanganan MoA yang 
dilakukan oleh Dekan FMIPA Unimed 
Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si. 
dengan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 
I Deli Serdang Agus Riyanto, SP, MM. 
di Lt. 8 Gedung Fisika FMIPA Unimed 
pada Rabu, (12/1). Turut menghadiri 
acara tersebut Wakil Dekan I Dr. 
Jamalum Purba, M.Si., Wakil Dekan 
III Dr. Rahmatsyah, M.Si., Kajur Fisika 
Dr. Wawan Bunawan, M.Pd., M.Si. 
dan seluruh dosen dan fungsionaris 
Jurusan Fisika Unimed.

Dalam sambutannya, Dekan FMIPA 
Unimed Prof. Dr. Fauziyah Harahap, 
M.Si. berharap agar kerjasama ini tidak 
hanya sekedar ceremonial saja, namun 
ada kerjasama tindaklanjut khususnya 
dalam bidang pengembangan 
penelitian, pendidikan dan juga 
pengabdian masyarakat. Tentunya 
akan lebih mudah jika kita saling 

berkolaborasi dan bekerjasama dalam 
mewujudkan cita-cita bangsa. Selain 
itu, dengan MoA ini nantinya dapat 
terselenggara magang mahasiswa dan 
MBKM serta melakukan riset bersama.

Sementara Agus Riyanto, SP, MM 
menyampaikan terima kasih kepada 
pimpinan FMIPA dan jajarannya yang 
telah bekerjasama dengan BMKG 

Sumut, besar harapan kami agar 
kerjasama ini terus berlanjut dan 
saling memberikan dampak positif 
bagi keduanya. Kami dengan tangan 
terbuka mengajak masyarakat dan 
kalangan akademis membantu kinerja 
dan bekerjasama dengan BMKG.

FMIPA UNIMED Jalin Kerjasama dengan BMKG Sumut

KERJASAMA
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Dalam rangka meningkatkan 
mutu perkuliahan dan hasil riset 
dosen dan mahasiswa, Prodi 

Magister Fisika PPs Unimed jalin kerja 
sama dengan Stasiun Geofisika Kelas 
I Deli Serdang BMKG, hal tersebut 
ditandai dengan penandatanganan 
MoA oleh Direktur Pascasarjana 
Unimed Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. 
dengan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 
I Deli Serdang Agus Riyanto, SP, MM. 
di Ruang Sidang Lt.I Pascasarjana 
Unimed pada Rabu, (12/1). Turut 
menghadiri acara tersebut Wadir I 
PPs Prof. Dr. Sahyar, MS, MM., Wadir 
II PPs Dr. Darwin, M.Pd, Kaprodi S2 
Fisika Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si., 
Sekretaris Prodi Dr. Rita Juliani, M.Si. 
dan seluruh fungsionaris PPs Unimed.

Dalam sambutannya, Direktur 

Pascasarjana Unimed Prof. Dr. Bornok 
Sinaga, M.Pd. mengatakan bahwa 
kerjasama ini sangat bermanfaat untuk 
menjembatani antara perguruan 
tinggi dan dunia usaha dan industry 
(DUDI) dan saling menguntungkan. 
Mahasiswa kita dapat melaksanakan 
magang, pemanfaatan alat-alat yang 
ada di BMKG, dan join riset dan 
menjadi narasumber antara kedua 
belah pihak. Hal ini kita lakukan untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas riset 
dosen dan mahasiswa di Prodi S2 
Fisika kita.

Wadir I, Prof. Dr. Sahyar, MS, MM 
juga menambahkan bahwa kerjasama 
ini berarti bila ada kegiatan yang 
nyata antara kedua belah pihak, jadi 
jangan sebatas tanda tangan saja. 
Misalnya melalui studi lanjut S2 Fisika 

di Unimed, pemanfaatan alat-alat 
yang ada pada kedua belah pihak dan 
penelitian bersama.

Sementara Agus Riyanto, SP, MM 
menyampaikan kerjasama ini telah 
digagas selama 3 bulan bersama Prof. 
Dr. Makmur Sirait, M.Si sebagai Kaprodi 
Magister Fisika dengan berbagai 
perbaikan sesuai saran Kepala 
Biro Hukum BMKG di Jakarta, yang 
akhirnya pada saat ini dapat terealisasi 
penandatanganannya. Beliau juga 
mengharapkan agar perjanjian 
kerjasama ini dapat dilakukan dengan 
beberapa kegiatan antara lain magang 
mahasiswa, penggunaan alat bersama 
baik untuk mahasiswa maupun dosen 
dalam penelitian, demikian juga 
sebagai narasumber dan studi lanjut 
S2 Fisika dari instansi BMKG.

Tingkatkan Mutu, Pascasarjana Unimed Jalin 
Kerjasama dengan Stasiun Geofisika BMKG

KERJASAMA
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Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 
Unimed melaksanakan FGD 
dengann Pusat Pengajian Seni 

Universitas Sains Malaysia (USM) 
yang dilaksanakan secara daring 
menggunakan aplikasi Zoom Meeting 
pada Jumat (14/01).

Kegiatan FGD ini di buka langsung 
oleh Dekan FBS Dr. Abdurrahman 
Adiaputera, MHum., dihadiri oleh 
Wakil Dekan I Dr. Wahyu Triadmojo, 
M.Hum, Wakil Dekan II, Dr. 
Masitowarni M.Ed, dan Wakil Dekan 
III, Dr. Marice M,Hum, serta Kajur 
Sendratasik Dr. Uyuni Widiastuti, 

M.Hum, Sekjur Sendratasik Iskandar 
Muda, M,Sn., dan Ketua GPM FBS 
dan sekaligus sebagai penghubung 
FGD dari FBS Unimed Ruth Hertami 
Nugrahaningsi, M.Si, Ph.D.

Sedangkan yang hadir dari USM 
diantaranya Deputy Dean for 
Research Postgraduate studies and 
Innovation, Deputy chair person 
for local knowledge secretariat, Dr. 
Norfarizah Bakri, The Chairperson 
for the ICLK Conference, Dr. 
Nor, Commiter member of local 
knowledge secretariat, Dr. Nurul 
Farhana, Manager of local knowledge 

secretariat. Yuhainis dan Penghubung 
FGD dari USM Dr. Mumtaz Begum 
Aboo Backer.

Dekan FBS UNIMED Dr. Abdurrahman 
Adisaputera mengucapkan terima 
kasih atas inisiasi Kerjasama yang 
akan dilaksanakan di bidang senini 
ini, “Semula kita ingin melaksanakan 
kegiatan antar negara di tahun 
2020 karena kita ingin mewujudkan 
internasionalisasi prodi tetapi hal 
tersebut terpaksa diundur karena 
pandemi dan akhirnya kita laksanakan 
sekarang secara virtual,” ujar Dekan.

“Kita berharap hubungan kerjasama 
USM dan UNIMED dapat diperkuat 
dari penelitian, seminar, pertunjukan, 
pertukaran pelajar dan segala kegiatan 
lainnya. Kita juga akan mendesain 
rencana studi untuk membangun 
Kerjasama dengan universitas yang 
bereputasi baik pengakuan karya/
artikel yang terindeks scopus agar 
memudahkan kita untuk bertukar 
pikiran. Karena itu kami berharap 
banyak dari dekan fakultas seni USM 
dalam menjalin hubungan ini, semoga 
jalinan Kerjasama ini membawa 
berkah dan memperkuat hubungan 
kita sesama perguruan tinggi 
semenanjung melayu,” tutup Dekan 
FBS.

Adapun hasil dari FGD antara FBS 
Unimed dengan SOTA USM yakni 
Penyelenggaran seminar internasional 
yang dilakukan mendatang, dan juga 
Kolaborasi penelitian antara FBS 
Unimed dengan USM dengan topik: 
Malay Arts in2 Countries, Differences 
ans Similarities, dan fokus penelitian: 
Makyong Dance, Music, Theater, and 
Stage Layout, dengan kesepakatan.

FBS UNIMED Jajaki Kerjasama dengan Pusat 
Pengajian Seni Universitas Sains Malaysia

KERJASAMA
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Jurusan Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Badan 
Pusat Statistik Provinsi Sumatera 

Utara melakukan kerjasama dalam 
bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat. Kerjasama 
ini ditandai dengan penandatanganan 
Memorandum of Agreement (MoA) 
oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
Dra. Nurmala Berutu, M.Pd dan Plt 
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi 
Sumatera Utara Drs. Ramlan, M.M 
yang dilakukan di kantor BPS Sumatera 
Utara pada Senin (24/01). Turut hadir 
dalam acara penandatanganan MoA 
tersebut Ketua Jurusan Pendidikan 
Geografi Drs. Ali Nurman, M.Si., 
Seketaris Jurusan Pendidikan Geografi 
Nina Novira., Ph.D.

Dalam Sambutannya Dekan FIS 
Unimed Dra. Nurmala Berutu, 
M.Pd menyampaikan harapan 
agar kerjasama ini dapat menjadi 
awal yang baik untuk kedua belah 
pihak, dimana nantinya mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Geografi akan 
melaksanakan magang untuk 
mendukung kegiatan proses 
pembelajaran. Magang ini juga 
merupakan salah satu kerjasama 
untuk mendukung kurikulum Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka yang 
dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
sehingga mahasiswa siap dalam 
menghadapi Dunia Usaha dan Dunia 
Industri setelah tamat dari Jurusan 
Pendidikan Geografi Unimed.

Sementara itu Plt Badan Pusat Statistik 
Provinsi Sumatera Utara Drs, Ramlan, 
M.M menyambut baik kerjasama 
ini dan menyampaikan terimakasih 

kepada Dekan FIS Unimed dan 
Jurusan Pendidikan Geografi Unimed 
yang telah bekerja sama dengan BPS 
Provinsi Sumatera Utara. Drs. Ramlan, 
M.M juga berharap kerjasama ini 
dapat memberikan manfaat untuk 
kedua belah pihak dan nantinya hasil 
magang mahasiswa terkait dengan 
penelitian dapat dipublikasikan 
pada Jurnal berputasi nasional 
atau internasional sebagai bentuk 
bahwa kerjasama yang dilaksakan 

memberikan manfaat yang maksimal 
dan memberikan informasi yang 
terbaru untuk masyarakat khususnya 
masyarakat Sumatera Utara.

Jurusan Pend. Geografi FIS Unimed Tandatangan 
MoA dengan BPS Prov Sumut

KERJASAMA
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Rektor Universitas Negeri Medan 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes, menerima kunjungan 

PT. Perkebunan Sumatera Utara di 
Ruang Kerjanya, Jum’at (4/3). Adapun 
pimpinan PT. Perkebunan Sumatera 
Utara yang berkunjung adalah Hidayat 
Nasution (Direktur PT. Perkebunan 
Sumut), Arif Dermawan (Kabag. 
Umum PT. Perkebunan Sumut), Muda 
Julianda (Plt. Kabag Komersil PT. 
Perkebunan Sumut) dan Arbhiansya 
(Kaur Komersil dan lingkungan PT. 
Perkebunan Sumut). Selain kunjungan, 
dilakukan pula MoU antara Unimed 
dengan PT. Perkebunan Sumut.

Pada kesempatan tersebut, turut 
hadir Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 
(Ketua Senat Unimed), Dr. Restu, 
MS. (Wakil Rektor I Unimed), Prof. 
Dr. Martina Restuati, M.Si. (Wakil 
Rektor II Unimed), Prof. Dr. Sahat 
Siagian, M.Pd. (Wakil Rektor III), Prof. 
Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., 
Ph.D. (Wakil Rektor IV Unimed), Dr. 
Zulkarnain Siregar, ST., MM. (Ka. BPU 

Unimed), Drs La Ane, M.Si. (Sekretaris 
BPU Unimed), Dr. Abil Mansyur, M.Si 
dan Winsyahputra Ritonga, M.Si. (Staf 
Ali Rektor Bidang Kerjasama).

Direktur PT. Perkebunan Sumut, 
Hidayat Nasution mengucapkan 
terimakasih atas sambutan hangat 
dan keterbukaan Unimed. Kami 
ingin bekerjasama dengan Unimed 
khususnya dengan prodi Geografi 
untuk pemetaan lahan dan juga 
keperluan penelitian lebih lanjut 
mengenai perkebunan sawit yang kita 
kelola. Ada tiga daerah di Sumatera 
Utara yang menjadi wilayah kerja PT. 
Perkebunan Sumut, diantaranya Kab. 
Asahan, Kab. Serdang bedagai dan 
Kab. Madina. Kami membutuhkan 
kalangan akademisi untuk memajukan 
Perkebunan ini, banyak potensi yang 
bisa kita kembangkan. Tentunya 
dengan kerjasama yang baik ini dapat 
memberikan sumbangsih positif 
baik untuk Unimed maupun PT. 
Perkebunan Sumut.

Rektor Unimed menyambut baik 
kunjungan dan kerjasama dari PT. 
Perkebunan Sumatera Utara. Dalam 
sambutannya, Dr. Syamsul Gultom 
mengatakan Kami siap bekerjasama 
dan memberikan kontribusi keilmuan 
untuk mengembangkan potensi 
perkebunan yang ada di Sumatera 
Utara. Peran perguruan tinggi di 
masyarakat sangat dibutuhkan 
untuk kemajuan dan kesejahteraan 
rakyat. Kami memiliki laboraturium 
yang canggih, dosen yang bermutu 
dan peralatan yang mendukung, 
diharapkan mampu menjadi mitra 
dan saling bersinergi memajukan 
PT. Perkebunan Sumut dan Institusi 
Unimed tentunya. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
PT. Perkebunan Sumut yang telah 
mempercayakan kerjasama dengan 
Unimed. Semoga kerjasama ini terus 
berlanjut dan berkembang sehingga 
memberikan dampak positif bagi 
kemajuan Sumatera Utara

Unimed MoU dengan PT. Perkebunan SUMUT

KERJASAMA
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Fakultas Teknik Unimed 
mengadakan kegiatan 
penandatanganan MoU dan MoA 

dangan dua Asosiasi profesi kelistrikan 
di Sumatera Utara diantaranya adalah 
Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia 
(AKLI) Sumatera Utara dan Asosiasi 
Profesionalis Elektrikal Indonesia 
(APEI) Sumatera Utara di Hotel Danau 
Toba Medan, pada Jumat (25/3).

Kegiatan penandatangan MoU 
dan MoA dilaksanakan disela-sela 
Kegiatan Rakerda AKLI Tahun 2022 di 
Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol 
Medan. Kegiatan dihadiri oleh ketua 
AKLI Sumatera Utara Ir. Parlaungan 
Simangunsong, S. T., IPM., Ketua APEI 
Sumatera Utara Ir. Fauzi Bramantio., 
Dekan Fakultas Teknik Unimed Prof. Dr. 

Harun Sitompul, M. Pd., Wakil Dekan 
II FT Unimed Dr. Ir. Eka Daryanto, M. 
T., IPM. Serta ketua Program Studi 
Pendidikan Profesi Insinyur (PS-PPI) FT 
Unimed Dr. Ir. Syafiatun Siregar, S. T., 
M. T., IPM.

Pada Kesempatan tersebut, Dekan 
FT Unimed Prof. Dr. Harun Sitompul, 
M.Pd. mengapresiasi kerjasama yang 
dilakukan dengan kedua Asosiasi 
profesi kelistrikan di Sumatera Utara. 
Kami siap untuk bekerjasama dan 
memberikan kontribusi keilmuan 
untuk pengembangan profesi 
kelistrikan di Sumatera Utara. Kami 
juga mengucapkan terimakasih atas 
kepercayaan bagi FT Unimed untuk 
bersama-sama membangun Sumatera 
Utara.

Selain kegiatan penandatangan 
MoU dan MoA PS-PPI juga 
mempersentasikan dan 
mempromosikan PS-PPI Unimed 
dihadapan semua peserta Rakerda. 
Adapun judul presentasi adalah 
Sertifikasi Gelar Profesional Insinyur 
Dan Sosialisasi Program Studi 
Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas 
Teknik Unimed.

FT UNIMED Tandatangan MoU dan MoA dengan 
Dua Asosiasi Profesi Kelistrikan Sumut

KERJASAMA
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Universitas Negeri Medan 
jalin kerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Pemerintahan 

Provinsi Sumatera Utara, yang 
ditandai dengan penandatanganan 
MoU antara Rektor Universitas 
Negeri Medan Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. dengan Kadis Dinkes 
Pemprovsu drg. Ismail Lubis, MM. 
yang ditandatangani secara terpisah 
dan juga MoA antara Dekan FMIPA 
dan FT dengan Dinkes Pemprovsu 
pada Selasa (20/4).

Penyerahan dokumen tersebut 
disampaikan oleh Dr.phil Suci 
Pujiastuti, M.A., Said Iskandar Al Idrus, 
S.Si., M.Si., Yulita Molliq Rangkuti, 
MSc, Ph.D., Dr. Esi Emilia, M.Si., Dr. 
Eng. Jubaidah, M.Si., dan Nila Reswari 
Haryana, S.Gz., M.Si. Sedangkan dari 
Dinkes Pemprovsu hadir juga Teguh 
Supriyadi, SKM, MPH (Sekretaris 
Dinkes Pemprovsu), dr. Nelly Fitriani, 
M.Kes (Kepala Bidang Pelayanan 
Masyarakat), dr. Syarifah Zakia, M.Kes. 
(Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat) 
dan Hery Valona B Ambarita, S. Kp, M. 
Kes,. M. Pd. (Kepala Bidang Kesehatan 

Masyarakat).

Adapun kerjasama yang dibangun 
meliputi Tridharma Perguruan Tinggi 
di bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 
Diantaranya penelitian dalam 
pengembangan dan pembangunan 
sistem informasi geografi untuk 
memonitoring penyebaran penyakit 
Covid-19, Program magang mahasiswa 
untuk mahasiswa prodi Gizi dalam 
rangka percepatan penanganan 
Stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprovsu 
drg. Ismail Lubis, MM mengapresiasi 
kerjasama dengan Unimed. 
Pengembangan sistem informasi 
bidang kesehatan yang dikembangkan 
Unimed merupakan inovasi dan sangat 
bermanfaat bagi kami dinas kesehatan. 
Hasil-hasil penelitian ini nantinya 
dapat dirasakan oleh masyarakat 
secara langsung. Kami juga membuka 
diri untuk mahasiswa magang, akan 
membantu dalam sosialisasi dan 
percepatan penanganan stunting di 
Sumatera Utara, seperti Mandailing 

Natal, Pakpak Bharat, Nias Selatan, 
Nias Utara, Dairi, Padang Lawas Utara, 
Nias, Kota Padangsidempuan, Langkat, 
Batubara, Labuan Batu Utara, serta 
Tapanuli Selatan. Program penelitian 
dan kerjasama ini nantinya juga bisa 
dikembangkan untuk pengolahan 
data stunting di Sumatera Utara. Kami 
berharap agar kerjasama ini menjadi 
lebih luas lingkupnya dan terus terjalin 
dengan baik, serta menganjurkan 
diadakannya kerjasama Unimed 
dengan Gubernur Sumatera utara

Ditempat berbeda, Rektor Unimed 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes. mengatakan Kerjasama ini 
momentum yang baik bagi kedua 
institusi untuk menjalin kerjasama 
yang bisa saling menguntungkan 
dalam pengembangan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian. Kita 
memiliki program studi Gizi di 
Unimed dan juga Ilmu Komputer yang 
dapat berkolaborasi dengan Dinkes 
Pemprovsu. Semoga kerjasama ini 
dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat Sumatera Utara

UNIMED Jalin Kerjasama dengan Dinas Kesehatan 
Pemprovsu

KERJASAMA
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KERJASAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Unimed 
bersama Yayasan Orangutan 

Sumatera Lestari – Orangutan 
Information Center (YOSL-OIC) 
mengadakan Simposium hasil 
penelitian Orangutan tahun 2022 
yang dilaksanakan secara blended, 
daring melalui aplikasi Zoom Meeting 
dan luring di Aula A Lt. III Gedung 
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. pada 
Senin (21/02). Dengan narasumber 
diantaranya Dr. Suci Utami Atmoko, 
Drs. Puji Prastowo, M.Si., Marni 
Limbog, S.Si., Dodi Syahputra, S.Hut., 
drh. Loly Amalia, Susandro Prima, 
S.Si., dan Ibnu Agung Perdana, S.Hut.

Acara ini digelar bersamaan dengan 
pembukaan beasiswa peduli 
orangutan tahun 2022. Beasiswa 
Peduli Orangutan adalah program 
yang diinisiasi oleh Yayasan Orangutan 
Sumatera Lestari – Orangutan 
Information Centre (YOSL-OIC), yang 

didukung oleh Orangutan Republik 
Foundation (OURF). Dimulai pada 
tahun 2006, program ini diadakan 
setiap tahunnya dan menargetkan 
mahasiswa dari universitas di Sumut 
dan Aceh yang memiliki kerjasama 
dengan YOSL-OIC. Tujuan program 
beasiswa ini adalah untuk memberikan 
dukungan moril dan materil kepada 
mahasiswa/i dalam menyelesaikan 
studi/pendidikan di perguruan tinggi. 
Juga untuk melahirkan generasi-
generasi intelektual yang memiliki 
komitmen dan kepedulian terhadap 
upaya-upaya perlindungan dan 
penyelamatan Orangutan Sumatera 
dan habitatnya.

Pada acara tersebut dilakukan pula 
penandatanganan MoA antara Dekan 
FMIPA Unimed dengan Yayasan 
Orangutan Sumatera Lestari – 
Orangutan Information Center (YOSL-
OIC)

Acara tersebut dibuka oleh Dekan 
FMIPA Prof. Dr. Fauziyah Harahap, 
M.Si., dihadiri oleh Wakil Dekan 
FMIPA, Fungsionaris Jurusan Biologi, 
dosen dan mahasiswa FMIPA Unimed, 
Fransisca Ariantiningsih M. Sc (Direktur 
Orangutan Information Centre), Erwin 
Kurnia Alamsyah S. Hut (Ketua Yayasan 
Orangutan Sumatera Lestari) dan 
Fitriana Siregar (Balai Besar Taman 
Nasional Gunung Leuser).

Dalam sambutannya, Dekan FMIPA 
Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si. 
menyambut baik kerjasama yang 
dilakukan oleh Jurusan Biologi FMIPA 
Unimed dengan YOSL-OIC. Kami 
berharap dengan adanya kerjasama 
ini melahirkan akademisi-akademisi 
muda yang peduli terhadap upaya-
upaya perlindungan dan penyelamatan 
Orangutan Sumatera dan habitatnya. 
Serta mengembangkan Taman 
Nasional Gunung Leuser menjadi 
pusat kajian alam bagi mahasiswa.

FMIPA UNIMED dan YOSL-OIC Gelar Simposium dan 
Pemberian Beasiswa Peduli Orangutan 2022
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Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 
selaku Ketua Senat Unimed 
menyampaikan orasi ilmiah 

di hadapan 1076 lulusan Unimed 
dalam pelaksanaan Wisuda Daring 
periode Februari 2022 yang digelar 
melalui Zoom Meeting dan Streaming 
Youtube, serta secara luring terbatas 
yang dilaksanakan di Ruang Sidang A 
Gedung Pusat Administrasi Universitas 
Negeri Medan pada Rabu, (23/02).

Sebagai salah satu tokoh nasional 
yang sangat konsek dengan mutu 
dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Beliau juga pernah menjalan eselon 
1 di Kemendikbud RI sebagai Kepala 
Badan yang diberi amanah untuk 
mengurusin mutu dan kualitas 
SDM, serta kualitas penjaminan 
mutu pendidikan di negeri ini saat 
Mendikbud Prof. M. Nuh. Beliau juga 
berhasil sebagai Rektor Unimed dua 
periode dan saat ini dipercaya sebagai 
Panitia Nasional UKIN PPG. Prof. Dr. 
Syawal Gultom, M.Pd. menyampaikan 
orasi ilmiah sangat semangat dan 
inspiratif agar para wisudawan 
sukses hidup didunia kerja dan jadi 
pembelajar tangguh. Mengawali 

orasinya, Prof. Syawal Gultom pun 
mengucapkan selamat kepada para 
wisudawan dan juga orangtua yang 
telah berhasil membesarkan anak-
anaknya menjadi pembelajar tangguh 
dan akademisi unggul. Semoga segera 
mendapat pekerjaan terbaik dan bagi 
yang sudah bekerja agar terus survive 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
untuk memajukan lembaga tempat 
kerjanya.

Prof. Syawal Gultom mengatakan ada 
tiga fakta ekpirik yang menginspirasi 
para wisudawan agar mudah 

Prof. Syawal Gultom : 
Tiga Fakta Empirik Sukses di Dunia Kerja

EDUKASI
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mendapatkan pekerjaan dan survive 
dalam bekerja, diantaranya adalah 
Pertama, Seleksi dalam memasuki 
pekerjaan baru, kita mengenal seleksi 
berupa administrasi seperti akreditasi, 
jenjang pendidikan, indeks prestasi 
dan lainnya. Didalam seleksi, yang akan 
bertahan adalah orang yang memiliki 
logical dan analogical thinking, 
memiliki karakter yang baik dan etika 
bekerja yang disiplin, dan kesehatan 
fisik, poin pertama ini penting untuk 
diwujudkan dalam diri para wisudawan 
agar sukses didunia kerja. Kedua, 
Kejujuran , poin kedua ini adalah awal 
mula segalanya, kunci kemakmuran 
dan kesejahteraan adalah kejujuran. 
Bentuklah diri dan perilaku kita agar 
memiliki kejujuran yang baik. Melalui 
kejujuran akan lahir kepercayaan dan 
penilaian positif lainnya dari orang 
lain atas diri kita, dan yang Ketiga 
adalah Memiliki Softskill, dimana 
karakter dan perilaku yang baik, sopan 
santun dan inisiatif sangat penting 
dalam sebuah pekerjaan. wProf. Dr. 
Syawal Gultom, M.Pd. menambahkan, 
bahwa ada tiga konsep penting dalam 
mempersiapkan diri sebagai SDM 
yang tangguh untuk Indonesia Maju, 
diantaranya; Pertama Mindset (pola 
pikir), Tidak ada perubahan tanpa 
ada perubahan pola pikir masyarakat 
untuk berubah. Perubahan Pola Pikir 
yang menempatkan saudara bekerja 
Bekerja adalah kehormatan, bekerja 
sebagai harga diri, bekerja adalah 
melayani orang, bekerja adalah 
beribadah.

Kedua Technical Skill yaitu tools untuk 
menjadi pembelajar yang tangguh 
dengan memiliki kompentasi IT, 
teknologi, independen learning dan 
literate langue skill keterampilan 
komunikasi dalam bahasa asing yang 
saat ini harus dimiliki generasi muda.

EDUKASI

“Memiliki inisiatif 
yang baik dalam 
sikap, prilaku 
dan tindakan 
kadangkala sulit 
muncul bagi 
ilmuwan, ini 
yang harus cepat 
disadari dan 
harus ada upaya. 
Inisiatif, kreativitas 
dan kolaborasi 
menjadi nilai lebih 
bagi kita jika ingin 
sukses di dunia 
kerja.

Dan yang ketiga yaitu Transfromatice 
Skill diantaranya Create New Value 
yaitu transformasi nilai- nilai baru, 
inovasi baru dan pola/cara baru dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam hidup 
ini selalu ada perbedaan Culture, 
Ekonomi, Sosial dan Politik. Kita harus 
bisa menjadi Reconsiling Tense and 
Dilema, yang mengharmonisasikan 
p e r m a s a l a h a n - p e r m a s a l a h a n 
tersebut. Kita memiliki kemampuan 
untuk menyelesaikan konflik yang 
membuat keadaan kembali membaik 
dan Taking Responsibility yaitu 
berani mengambil keputusan atas 
pertimbangan Ilmu pengetahuan, 
pertimbangan nilai-nilai yang ada 
di masyarakat dan kemanfaatan/
kemashlahatan umat dan bangsa.
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Jurusan Fisika FMIPA UNIMED 
menggelar webinar peningkatan 
kompetensi mahasiswa melalui 

kegiatan internship melalui aplikasi 
zoom meeting pada Rabu, (12/1) 
dengan mengundang Yayasan Hasnur 
Centre sebagai narasumber utama. 
Adapun pembicara yang mengisi 
acara tersebut adalah Muhammad 
Arif Rahman dari Human Resources 
Recruiter Hasnur Centre Foundation, 
Sitti Khadijah S.E dari Koordinator 
Program Innovation Yayasan Hasnur 
Centre, Aulida Mardiari dari Mahasiswi 
Universitas Lambung Mangkurat dan 
Muhammad Zakwan dari Mahasiswa 
Universitas Brawijaya, dengan 
moderator Feny Mora Mahasiswa 
Universitas Negeri Medan.

Dekan FMIPA Prof. Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si. 
m e n g u c a p k a n 
terima kasih 
kepada Yayasan 
Hasnur Centre 
yang bersedia 
m e m b e r i k a n 
pengalaman dan 
ilmu yang berharga 
bagi mahasiswa 

Unimed. Dengan adanya webinar 
ini diharapkan mahasiswa dapat 
termotivasi dalam meningkatkan 
kompetensinya melalui magang 
dan MBKM yang telah dicanangkan 
Pemerintah. Galilah ilmu, pengalaman 
dan menikmati proses magang yang 
tentunya akan menjadi bekal setelah 
tamat dari perkuliahan. Kesempatan 
ini gunakan dengan sebaik-baiknya dan 
tentunya jaga nama baik almamater 
dan juga keluarga.

Dalam paparannnya, Muhammad 
Arif Rahman menjelaskan tentang 
pengenalan Yayasan Hasnur Centre, 
dimana Yayasan Hasnur Centre 
merupakan sebuah organisasi sosial 
yang telah berdiri sejak tahun 2010 
di Kalimantan Selatan. Yayasan ini 
didirikan untuk turut berpartisipasi 

dalam pembangunan Banua 
(Kalimantan Selatan) yang mandiri dan 
sejahtera. Pengembangan program 
yang terus dilaksanakan hingga saat ini 
dengan harapan dapat memberikan 
manfaat luas bagi masyarakat 
Banua dan Bangsa. Selama 11 tahun 
berdiri, Yayasan Hasnur Centre 
telah mengembangkan 10 unit yang 
berfokus pada pengembangan bidang 
keagamaan, sosial, pendidikan dan 
kepemudaan.

Kemudian pemateri selanjutnya, Sitti 
Khadijah S.E menjelaskan magang 
dan pentingnya magang dalam dunia 
pendidikan. “Magang merupakan jalan 
untuk membuka diri menjadi orang 
yang lebih berkualitas dalam dunia 
pekerjaan nanti. Ada banyak manfaat 
magang, fasilitas yang didapatkan 
selama magang, serta hal baru yang 
akan kamu dapatkan ketika magang di 
Yayasan Hasnur Centre.”

Selanjutnya testimoni dari 
mahasiswa yang pernah mengikuti 
magang di Hasnur Center, Aulida 
Mardiari dan Muhammad Zakwan 
mengatakan mahasiswa yang ingin 
mengikuti program kampus merdeka 
yaitu magang studi independen 
bersertifikat di Yayasan Hasnur Centre 
jangan pernah merasa takut, karena 
selama proses magang mahasiswa 
akan dibimbing oleh mentor dan 
mente yang professional dan ahli 
dibidangnya. Dan para nasumber juga 
mengingatkan bahwa pendaftaran 
masih dibuka hingga 21 januari 2022 
sehingga mahasiswa yang tertarik 
mengikuti magang bersertifikat 
masih bisa mendaftar di web kampus 
merdeka.

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Lewat Magang 
Bersetifikat
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Universitas Negeri Medan 
melaksanakan Rapat Koordinasi 
dengan Kepala Sekolah Mitra 

pelaksanaan Pengenalan Lapangan 
Persekolahan (PLP) I Mahasiswa 
Unimed Tahun 2022, melalui zoom 
meeting pada Rabu (09/3/2022). 
Pelaksanaan PLP I diikuti Mahasiswa 
Unimed sebanyak 4236 orang yang 
berasal dari 7 fakultas pada 34 Program 
studi dan 1 Program Bilingual. Dengan 
238 sekolah dan lembaga mitra serta 
446 dosen pembimbing lapangan.

Acara tersebut dibuka oleh Rektor 
Unimed Dr. Syamsul Gultom, SKM. 
M.Kes. dengan menghadirkan 
Narasumber Ketua Senat Unimed 
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd dan 
Ketua Program Pelaksanaan PLP I 
2022 Dr. Restu, M.Si. dan juga turut 
hadir diantaranya Wakil Rektor, 
Dekan, Direktur PPs, Ketua LPPM, 
Ketua LPPMP, Wakil Dekan, ,Sekretaris 
LPPM, Ketua Jurusan, Ketua Program 
Studi, Dosen Pembimbing Lapangan 
PLP I, Kepala Sekolah Mitra PLP I dan 
Ketua Pelaksana PLP Unimed Drs. 
Jamalum Purba, M.Si.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM. M.Kes. dalam sambutannya 
mengatakan Pelaksanaan Pengenalan 
Lapangan Persekolahan (PLP) I 
yang akan kita laksanakan bersama 
nantinya merupakan salah satu 
kegiatan akademik bagi mahasiswa 
Prodi Kependidikan di Unimed. 

Program PLP I ini kita harapkan dapat 
mendukung kegiatan pengembangan 
Tri darma Perguruan Tinggi sesuai 
dengan visi Unimed agar menjadi 
universitas yang unggul dalam bidang 
pendidikan, rekayasa industri dan 
budaya. Melalui program PLP I ini 
diharapkan mahasiswa sebagai calon 
pendidik (guru) akan lebih memahami, 
mengetahui, menghayati, menjiwai 
dan memiliki kemampuan kritis dan 
analitis terhadap profesinya kelak.

Lanjut Rektor, Setelah mengikuti 
kegiatan PLP I ini, para mahasiswa 
diharapkan dapat memaksimalkan 
kompetensi akademik kependidikan 
dan bidang studi yang disertai 
dengan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi (HOTS), melalui kegiatan 
menelaah kurikulum dan perangkat 
pembelajaran yang digunakan guru, 
menelaah strategi pembelajaran yang 
dipakai guru, dan menelaah sistem 
evaluasi yang digunakan guru dalam 
proses pembelajaran. Serta membantu 
guru dalam pengembangan perangkat 
pembelajaran, pemanfaatan TIK 
dalam pembelajaran, dan membantu 
guru dalam melaksanakan tugas-tugas 
pekerjaan administrasi guru.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Syawal 
Gultom, M.Pd. mengatakan keutuhan 
pendidikan akademik dan profesi sejak 
awal sudah di koherensi apa yang akan 
dilakukan kepada mahasiswa unimed 
nantinya, sehingga relevansi antara 

konten, pedagogi, teknologi serta 
keutuhan sesuai ciri masa depan. 
Dan untuk saat ini Revolusi Industri 
4.0 yang disebut juga dengan teknikal 
skill. Dan kita mengenal teknikall skill 
dengan learn, literasi dan language 
skill. Kemudian sistem pembimbingan 
mahasiswa PLP I dibimbing oleh 
dosen pembimbing PLP I dan 
Guru Pamong dalam jaringan, satu 
dosen pembimbing PLP I paling 
banyak membimbing 9-12 orang 
mahasiswa PLP I. dosen pembimbing 
PLP I dan guru pamong melakukan 
pembimbingan secara insentif yang 
dilaksanakan dalam jaringan. Selama 
pelaksanaan PLP I dosen pembimbing 
paling sedikit satu kali berkoordinasi 
dengan sekolah mitra secara daring 
atau luring sesuai dengan kondisi 
sekolah mitra untuk memonitoring 
keterlaksanaan PLP I di sekolah mitra. 
Dan proses pembimbingan ditekankan 
pada identifikasi pelaksanaan PLP I, 
permasalahan dan hambatan yang 
dihadapi mahasiswa serta saran untuk 
solusi dilakukan dalam jaringan.

Dr. Restu, M.Si. menjelaskan PLP I 
merupakan tahapan pertama dalam 
pengenalan lapangan persekolahan 
program sarjana pendidikan, yang 
dilaksanakan pada semester ketiga 
atau keempat. Sebagai tahap pertama 
setelah PLP I akan dilanjutkan dengan 
pengenalan lapangan persekolahan 
PLP II pada semester yang lebih 
tinggi. Ruang lingkup dari kegiatan 
PLP I adalah aktivitas observasi, 
menggunakan instrument yang 
disiapkan mahasiswa bimbingan 
dosen yang disesuaikan kondisi 
kekinian, analisis dan penghayatan 
terhadap kegiatan terkait dengan 
kultur sekolah, manajemen sekolah 
dan dinamika sekolah sebagai 
lembaga pengembang pendidikan dan 
pembelajaran.

Rektor UNIMED : PLP I Tingkatkan Kemampuan 
Akademik dan HOTS Mahasiswa

EDUKASI



36  |  Majalah Unimed Januari - April 2022

EDUKASI

FIP UNIMED Sukses 
menyelenggarakan General 
Lecture atau Kuliah Umum 

Internasional dengan mengusung 
tema Innovation and Creativity for 
Educational Science Development. 
Kuliah umum ini diselenggarakan pada 
hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 
dengan menghadirkan Ibu Virginia 
Alonso, M.A. dari The Ohio State 
University, Amerika Serikat.

Kuliah umum ini berlangsung secara 
daring melalui zoom dan live youtube. 
Kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh 
Wakil Rektor IV Universitas Negeri 
Medan Prof. Dr. Manihar Situmorang, 
M.Sc, Ph.D, Dekan FIP UNIMED  Prof. 

Dr. Yusnadi, MS, Wakil Dekan I FIP 
UNIMED Nani Barorah Nasution, S.Psi., 
M.A, Ph.D, Wakil Dekan II FIP UNIMED 
Dr. Zuraida Lubis, M.Pd., Kons, Wakil 
Dekan III FIP UNIMED Dra. Kamtini, 
M.Pd, serta Fungsionaris Fakultas dan 
Para Mahasiswa Universitas Negeri 
Medan.

Dekan FIP UNIMED Prof. Dr. Yusnadi, 
MS dalam sambutannya mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam menyelenggarakan 
acara ini. Terkhusus terima kasih 
kepada Wakil Rektor IV Universitas 
Negeri Medan Prof. Dr. Manihar 
Situmorang, M.Sc, Ph.D yang sudah 
mendukung penuh acara kuliah umum 

ini dan kepada Wakil Dekan I FIP 
UNIMED Ibu Nani Barorah Nasution, 
S.Psi., M.A, Ph.D, yang telah bekerja 
keras dalam menyiapkan acara 
kuliah umum ini sehingga berjalan 
dengan sangat baik, serta terima 
kasih kepada pemateri Ibu Virginia 
Alonso, M.A. yang sudah berkenan 
bergabung dalam memberikan kuliah 
umum hari ini. Dekan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Medan 
dengan senang hati membuka acara 
kuliah umum ini, serta berharap 
melalui acara kuliah umum ini dapat 
menumbuhkan ide yang inovatif dan 
dapat mendukung penemuan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan, 
terkhusus kepada para mahasiswa 
agar memiliki kemampuan berpikir 
kreatif, layak dan pemikir yang 
independen.

Ibu Virginia Alonso, M.A. dalam 
penyampaian materi menyebutkan 
bahwa mengerti betapa pentingnya 
perubahan sebuah cara berpikir atau 
pola pikir merupakan sangat penting. 
Beliau juga menyampaikan bahwa 
beberapa hal yang perlu dimiliki terkait 
berpikir kreatif dan inovatif yaitu 
menghasilkan dan mengaplikasikan 
ide-ide baru, melihat situasi dengan 
cara yang baru, mengidentifikasi 
penjelasan alternatif, serta melihat 
atau membuat hubungan baru yang 
menghasilkan hasil yang positif. Supaya 
berpikir kreatif dan inovatif tumbuh 
pada siswa, guru perlu memiliki pola 
pikir yang baru, dimana siswa harus 
diberdayakan untuk ikut terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran. 
Ibu Virginia Alonso, M.A. merasa 
suatu kehormatan boleh bergabung 
menyampaikan materi dalam kuliah 
umum yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Medan.

FIP UNIMED Sukses Menyelenggarakan 
Kuliah Umum Internasional
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Program Studi Pendidikan Musik 
Jurusan Sendratasik Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Medan mengadakan Webinar 
Nasional dengan mengangkat tema 
“Bincang-Bincang Tentang Musik 
di Sumatera Utara Bersama Pelaku 
Industri, Musisi, dan Budayawan” yang 
berlangsung di Pendopo FBS Unimed 
dan Live Streaming via Youtube pada 
17 Maret 2022.

Kegiatan ini dibuka langsung 
oleh Dekan FBS Dr. Abdurrahman 
Sahputera, M.Hum dan dihadiri Wakil 
Dekan I Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum, 
Wakil Dekan II Dr. Masitowarni, M.Ed, 
Wakil Dekan III Dr. Marice M.Hum, 
Ketua Jurusan Sendratasik Dr. Uyuni 
Widiastuti, M.Pd, Ketua Prodi Dr. 
Panji Suroso, M.Si , Seluruh Dosen 
Sendratasik, mahasiswa Jurusan 
Sendratasik FBS Unimed, dan musisi 

Rock dan Metal dari berbagai wilayah 
Sumut.

Kegiatan Webinar ini mengundang 
narasumber  yaitu Herwin Kampusi 
(Managerial dan Promotor Event Musik 
Nasional), Ahmad Sahid (Pengelola 
Komunitas Rock Community Kota 
Medan), dan Mukhlis Hasbullah 
(Akademi Pendidikan Musik).

Dekan FBS Dr.  Abdurrahman 
Sahputera, M.Hum menyampaikan 
Kegiatan ini sangat kami apresiasi 
yang merupakan kegiatan sangat 
luar biasa dimana dari mata kuliah 
dapat menghasilkan sebuah produk 
yang akan ditampilkan dan mengenal 
tentang industri musik terutama 
genre musik Rock dan Metal di 
kancah nasional. Kegiatan ini juga 
merupakan salah satu dari produk 
mata kuliah proposal yang diasuh 

oleh ketua jurusan, ketua prodi 
sendratasik dan hasil kerjasama prodi 
bersama komunitas musik di Sumut. 
Kita berharap seminar nasional ini 
dapat menjadi wadah bagi insan 
seni dan akademisi seni dalam 
mengembangkan kreatifitas dan ide 
cemerlangnya untuk kebangkitan seni 
di Indonesia terutama di Sumut.

Dr. Uyuni Widiastuti, M.Pd 
menyampaikan kalau kegiatan ini 
merupakan mata kuliah seminar yang 
dimana produknya itu tidak hanya 
bisa menyajikan seminar tetapi harus 
juga bisa menyelenggarakan seminar 
untuk tingkat nasional dan semoga 
suatu saat nanti bisa ke jenjang 
internasional. Jadi ini adalah produk 
mata kuliah yang dapat kita nikmati 
bersama. Semoga kedepannya akan 
kita rancang lebih banyak lagi kegiatan-
kegiatan seperti ini.

Webinar Nasional Prodi Pend. Musik FBS Unimed : 
Mengenal Musik Sumut bersama Pelaku Industri

EDUKASI



38  |  Majalah Unimed Januari - April 2022

EDUKASI

UPT. Perpustakaan Universitas 
Negeri Medan (Digital Library 
UNIMED) menggelar kegiatan 

Bimbingan Teknis Implementasi 
Pemanfaatan Aplikasi Turnitin di 
Lingkungan UNIMED pada hari kamis, 
tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00 
Wib lokasi Lantai 4 VIP Lantai 4 Gedung 
Digital Library.

Kegiatan ini bertujan untuk 
mendukung peningkatan budaya 

mutu pendidikan dan pembelajaran, 
lulusan dan publikasi di lingkungan 
Universitas Negeri Medan. Kegiatan 
tersebut diikuti oleh operator Turnitin 
masing – masing program studi di 
fakultas berjumlah 63 orang ditambah 
dengan Tim Deteksi Plagiat UPT. 
Perpustakaan.

Kegiatan dibuka langsung oleh 
Kepala Perpustakaan Ibu Tessa 
Simahate, S.Sos., M.IKom. Dalam kata 

sambutannya menyampaikan 
bahwa kegiatan ini merupakan 
tindak lanjut dari Peraturan 
Rektor No. 0001 Tahun 
2021 tentang Pendeteksian 
Plagiat pada Karya Ilmiah di 
Lingkungan Universitas Negeri 
Medan dimana bertujuan 
untuk meminimalisir tindak 
plagiarisme. Narasumber pada 
kegiatan ini adalah Koordinator 
Automasi Perpustakaan 
Bapak Donni Yudha Prawira, 
S.Sos., M.Ikom. menjelaskan 
bagaimana perkembangan 
aplikasi Turnitin, pemanfaatan 
aplikasi Turnitin, dan 
cara mengatasi setiap 
permasalahan yang ditemui 
saat mengaplikasikan Turnitin 
pada Karya Ilmiah.

Kemudian seluruh peseta 
langsung praktek penggunaan 
aplikasi Turnitin. Peserta 
bertanya langsung kepada 
narasumber terkait 
penggunaan aplikasi dan/atau 
permasalahan apa yang sedang 
mereka hadapi di masing-
masing program studi.

Tujuan akhir kegiatan ini seluruh 
operator Turnitin berkompeten 
dalam penggunaan aplikasi dan 
menjadi bagian terpenting dalam 
meminimalisir tindakan plagiarisme 
pada karya ilmiah di Lingkungan 
UNIMED.

Hindari Plagiarisme, UPT Perpustakaan Unimed Latih 
Operator Turnitin Prodi
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Prodi PG-PAUD Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri 
Medan sukses menyelenggarakan 

Workshop Parenting Nasional 
dengan mengusung tema Menjadi 
Sahabat Anak di Era Digital pada 
Senin, (18/4). Workshop Parenting 
Nasional ini diselenggarakan dengan 
menghadirkan dua Narasumber yaitu 
Bapak Heru Mudiyanto M.Pd yang 
merupakan Dosen UIN Syekh Nurjati 
dan Ibu Laila Sari S.Pd,. M.Pd, yang 
merupakan founder Sekolah Alam 
Medan Raya dan founder Sekolah 
Orang Tua,

Workshop Parenting Nasional ini 
berlangsung secara daring melalui 
zoom dan live youtube. Kegiatan 
Workshop Parenting Nasional ini di 
hadiri oleh DEKAN FIP Universitas 
Negeri Medan Prof. Dr. Yusnadi, 
MS, Wakil Dekan I FIP UNIMED Nani 
Barorah Nasution, S.Psi., M.A, Ph.D, 

Wakil Dekan II FIP UNIMED Dr. Zuraida 
Lubis, M.Pd, Kons, Wakil Dekan III 
Kamtini S.Pd., M.Pd., Kaprodi PG-PAUD 
Unimed Suri Handayani Damanik, 
M.Pd., Serta Kaprodi PG-PAUD 
Universitas Negeri Malang Retno Tri 
Wulandari, S.Pd.,M.Pd

Dekan FIP UNIMED Prof. Dr. Yusnadi, 
MS dalam sambutannya mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam menyelenggarakan 
acara ini. Terkhusus kepada Kaprodi PG-
PAUD dari Universitas Negeri medan 
dan Kaprodi PG-PAUD Universitas 
Negeri Malang, Serta juga sangat 
mengapresiasi dosen pengampu mata 
kuliah Pelatihan PAUD yaitu Winda 
Widya Sari, S.Pd., M.Pd dan Dosen 
Pengampu Mata Kuliah Parenting yaitu 
Wuri Astuti M.Pd. Yang telah bekerja 
keras menyiapkan kegiatan Workshop 
Parenting Nasional ini sehingga 
berjalan dengan baik bersama dengan 
seluruh panitia dari Mahasiswa PG-
PAUD UNIMED Reguler B 2019, 
Dekan mengucapkan terima kasih 
kepada kedua narasumber yang sudah 
berkenan bergabung dan memberikan 
materi yang sangat baik pada hari 
ini. Kegiatan ini dapat memberikan 

ilmu yang bermanfaat bagi seluruh 
partisipan agar bisa menjadi orang 
tua dan guru yang bisa mengasuh 
anak dengan memanfaatkan 
digitalisasi untuk mengembangkan 
seluruh aspek yang ada pada anak 
usia dini, dan diharapakn adanya 
kegiatan ini menjadikan kerjasama 
anatara UNIMED dan UM semakin 
baik dan bisa berlanjut di kerjasama 
lain seperti pengabdian masyarakat 
dan penelitian-penelitian untuk 
mengembangkan prodi PG-PAUD.

Heru Widiyanto M.Pd, Dosen 
UIN Syekh Nurjati dan Instruktur 
Kinemaster dalam materinya 
menyampaikan bahwa yang harus 
di perhatikan dalam mendampingi 
anak belajar digital ialah konten apa 
yang di lihat anak dan durasai anak 
belajar dari media digital, serta dalam 
proses belajar anak orang tua penting 
mendampingi anak sehingga anak 
bukan hanya melihat konten terserah 
namun bisa belajar dari konten yang 
dilihat.

Narasumber berikutnya, Laila Sari 
S.Pd., M.Pd yang merupakan juga 
founder Sekolah Alam Medan Raya 
dan founder Sekolah Orang Tua, 
menyampaikan materinya yang 
berjudul dalam menyampaikan materi 
dan menegaskan kembali pentingnya 
pendampingan orang tua ketika anak 
belajar sehingga perkembangan anak 
bisa berkembang seluruhnya, serta 
dalam pembelajaran digital khususnya 
literasi bagi anak usia dini bisa 
menggunakan buku digital yang bisa 
di akses melalui salah satunya aplikasi 
Let’s Read, di dalam aplikasi Let’s 
Read ini orang tua bisa membimbing 
anak untuk belajar membaca dan 
memahami apa yang di baca serta 
bagi anak yang belum bisa membaca 
dapat digunakan metode read load 
atau membaca nyaring.

Perkuat Pendampingan Orang Tua Dalam 
Belajar Anak Melalui Media Digital
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Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Medan 
bekerjasama dengan Friday 

Forum Jurusan Bahasa dan Sastra 
Inggris mengadakan Kuliah Umum 
dengan mengangkat tema “Memacu 
Daya Saing Bidang Bahasa, Sastra, 
dan Seni dalam Industri Kreatif” yang 
berlangsung secara online pada 18 
April 2022. Kegiatan ini menghadirkan 
Narasumber dari Direktur Musik, Film, 
dan Animasi Kemenparekraf RI Dr. 
Mohammad Amin, S.Sn., M.Sn.,M.A.

Kegiatan ini dibuka langsung 
oleh Dekan FBS Dr. Abdurrahman 
Sahputera, M.Hum dan dihadiri Wakil 
Dekan I Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum, 
Wakil Dekan II Dr. Masitowarni, M.Ed, 
Wakil Dekan III Dr. Marice M.Hum, 
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, 
Kepala Lab dan Sanggar, Seluruh 

Dosen di Lingkungan FBS Unimed dan 
ratusan Mahasiswa.

Dekan FBS Dr. Abdurrahman 
Sahputera, M.Hum pada saat 
membuka kegiatan mengatakan 
sangat mengapresiasi dan berterima 
kasih kepada narasumber dan panitia 
yang telah menggagas kegiatan kuliah 
umum ini. Semoga kuliah umum ini 
dapat menjadi salah satu tonggak 
untuk menciptakan ide-ide baru yang 
dapat menghasilkan produk-produk 
terpakai di kalangan masyarakat luas.

Dr. Mohammad  Amin, S.Sn., 
M.Sn.,M.A. menjelaskan materinya 
tentang Ekonomi Kreatif dan Daya 
Saing, ekonomi kreatif adalah 
perwujudan nilai tambah dari 
kekayaan intelektual yang bersumber 
dari lahir kreativitas manusia yang 

berbasis warisan budaya ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Ekonomi 
kreatif sangat penting karena 
Indonesia saat ini sedang menikmati 
masa bonus demografi dimana 
jumlah penduduk usia produktif lebih 
besar dari usia tidak produktif, yaitu 
lebih dari 68% dari total populasi. 
Karakteristik subsektor eknomi kreatif 
ada empat yaitu sebagian besar pada 
dasarnya masuk dalam kategori seni, 
tidak berdiri sendiri, saling berkaitan 
satu sama lain dan dimungkinkan 
munculnya kolaborasi baru. Maka 
dari itu ekonomi kreatif mengacu 
pada 17 sektor yaitu pengembang 
permainan, arsitektur, desain interior, 
desain produk, film, animasi dan 
video, fotografi, kriya, music, desain 
komunikasi visual, penertiban, 
periklanan, kuliner, seni pertunjukan, 
seni rupa dan televise dan radio.

FBS UNIMED Gelar Kuliah Umum “Memacu Daya Saing 
Bidang Bahasa, Sastra dan Seni Dalam Industri Kreatif”
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Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Biologi FMIPA Unimed 
melaksanakan Seminar Nasional 

Hari bumi dengan mengangkat tema 
“Earth Needs Your Help” Menghadirkan 
narasumber Dr. Diky Setya Diningrat, 
S.Si.,M.Si.( Dosen Biologi Universitas 
Negeri Medan), Laila Fahriati , 
S.Hut. ( Pengendali Ekosistem Hutan 
Muda Balai Pengelolaan DAS dan 
Hutan lindung Musi di Palembang 
Kementrian lingkungan hidup dan 
kehutanan) dengan moderator Fahira 
Azhara ( Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Biologi Universitas Negeri Medan) 
yang diadakan secara online dengan 
menggunakan aplikasi Zoom Meeting 
pada Jumat (22/04).

Kegiatan Seminar Nasional ini dibuka 
Dekan FMIPA Prof. Dr. Fauziyah 

Harahap, M.Si. dan dihadiri Wakil 
Dekan, Dosen dan mahasiswa Jurusan 
biologi Unimed serta beberapa 
mahasiswa dari Universitas yang ada 
di Indonesia.

Dekan FMIPA Unimed Prof. Dr. Fauziyah 
Harahap, M.Si. Dalam sambutanya 
mengucapkan terimakasih dan 
mengapresiasi pelaksanaan webinar 
dengan tema “Earth Needs Your Help”. 
Pada webinar kali ini kita kedatangan 
narasumber yang merupakan pakar 
di bidangnya dan saya yakin kita akan 
mendapatkan sesuatu yang lebih dari 
apa yang kita harapkan dari webinar 
ini. Saya berharap para peserta dapat 
mengikuti webinar dengan baik sampai 
selesai karena narasumber yang hadir 
merupakan narasumber yang luar 
biasa sehingga akan mendapatkan 

Pengetahuan tentang bumi agar bisa 
diaplikasikan dalam kehidupan. Diakhir 
sambutannya, memberikan pesan 
untuk ikut melestarikan lingkungan 
kampus Unimed , selamatkan bumi 
untuk masa depan. Peringatan hari 
bumi ini selain ditujukan untuk 
generasi mendatang. Berharap dapat 
menyadarkan mahasiswa agar ikut 
bertindak konkrit untuk penyelamatan 
bumi dan tidak hanya menjadi 
penonton saja.

Dalam paparannya, Dr. Diky Setya 
Diningrat, S.Si.,M.Si mengatakan, 
baik buruknya kondisi bumi 
tergantung pada bagaimana manusia 
mengolahnya. Secara logika ketika 
tidak bisa mengolahnya tidak baik 
maka kondisi bumi akan makin 
buruk. Keburukan itu sendiri sudah 
muncul sejak revolusi industry dengan 
pemanfaatan enegi fosil secara masif. 
Ditambah lagi ekpolitasi lingkungan 
dan gas buang yang menjadi polusi. 
Beberapa bencana alam yang terjadi 
belakangan ini banyak mengatakan 
karena faktor perubahan iklim dan 
adanya la nina.namun jika ditarik 
lagi perubahan iklim kemudian ada 
longsor hinga banjir bandang karena 
manusia.

Laila Fahriati ,S.Hut mengatakan Folu 
Net Sink 2030 adalah semua telah 
kita lakukan selama beberapa tahun 
terakhir ini dan dalam mengendalikan 
perubahan iklim bahwa Indonesia 
punya komitmen kuat untuk 
berkontribusi menurunkan emisi 
yang telah ditetap sebesar 29 persen. 
Penurunan emisi harus dengan aksi 
nyata yang dilakukan dikawasan 
hutan baik itu hutan konversasi, hutan 
lindung maupun hutan produksi. 
Kontribusi penurunan emisi ini harus 
melalui aksi imitigasi yang harus 
dilakukan oleh semua pihak.

HMJ Biologi UNIMED Gelar Webinar Nasional 
Hari Bumi
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Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Medan 
menggelar Kejuaraan Petanque 

di Lapangan Petanque dan Kejuaraan 
Tenis di Lapangan Tenis FIK Unimed. 
Kejuaraan ini diselenggarakan dalam 
rangka menunggu perkuliahan 
tahun ajaran genap 2022. Rangkaian 
kejuaraan diawali dengan babak 

penyisihan dengan kategori double 
regu, kemudian dilanjutkan babak 
perempat final dan selanjutnya babak 
final.

Babak final diselenggarakan di hari 
Kamis tanggal 3 Februari 2022. Tim 
yang berhasil meraih juara 1 adalah 
dari kategori Tim Dosen Muda FIK 

Unimed, sementara itu juara 2 di 
raih oleh Tim PJKR, dan juara 3 oleh 
Tim IKOR. Adapun nama-nama 
pemenang dari Tim Dosen Muda 
yakni FillinAzandi, Ramlan, Sinung 
Nigroho, Yanahadi, Mawardi Nur, 
Amirsyahputra dan Fahmi Sihombing.

Wakil Dekan II FIK Dr. Imran Akhmad, M. 
Pd mengatakan sangat mengapresiasi 
kegiatan kejuaraan Petanque dan tenis 
tersebut. “Kita akan terus mendukung 
penuh memajukan olahraga petanque 
ini di Sumut khususnya di FIK Kampus 
Unimed, sehingga dosen maupun 
mahasiswa dapat mengikuti kejuaraan-
kejuaraan lainnya seperti ditingkat 
nasional maupun internasional. 
Menurutnya cabang olahraga yang 
berasal dari permainan tradisonal 
Prancis ini menjadi olahraga wajib 
sejak tahun 2011 di indonesia. Namun 
belum terlalu dikenal dimasyarakat 
luas. Karena itu,melalui event-event 
kecil seperti ini kita akan mendukung 
perkembangan dan membantu 
menyemarakkan lagi cabor tersebut di 
tengah masyarakat dan menginspirasi 
banyak dosen-dosen atapun 
mahasiswa dilingkungan Unimed 
khususnya”,ujarnya.

Sebagai informasi, Petanque 
merupakan cabor yang dimainkan 
dengan cara melempar bola besi 
sedekat mungkin dengan bola kayu 
yang diletakkan didepan pemain 
sebagai sasaran dan kaki harus berada 
di lingkaran kecil. Permainan ini 
biasanya dimainkan secara individun 
maupun beregu, bisa di rerumputan, 
pasir, atau permukaan tanah lain.

Sambut Perkuliahan di Tahun 2022, FIK UNIMED 
Gelar Kejuaraan Petanque dan Tenis

KEGIATAN
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Program Studi Pendidikan Tari 
Jurusan Sendratasik Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Medan mengikuti The 
2nd International Symposium on 
Creative Fine Arts (ISCFA) 2022 
yang dilaksanakan secara hybrid 
yakni secara daring lewat zoom  dan 
luring Di Auditorium Pusat Bahasa 
dan Komputer (Aula peringatan 100 
tahun) Universitas Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat, Thailand pada 
23-24 Februari 2022.

Kegiatan ini di ikuti oleh 9 Negara yaitu 
: Indonesia, China, Romania, Japan, 
India, Korea, Italy, USA, Thailand. 
Dengan menampilkan ragam kreasi 
tari seperti : Seni Pertunjukan, Musik 
dan Seni Visual. Prodi Pendidikan Tari 
Jurusan Sendratasik Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Medan 
menampilkan 3 pertunjukan yaitu 
:tari Banua Tongah, Tari Persue Prima-
Donna
dan Tari Rengkah

Tari Banua Tongah dengan Dosen 
pengampuh Ruth Hertami, M.Si., Ph.D, 
Dr. Tuti Rahayu, Dr. Dilinar Adlin, Sitti 
Rahmah, S.Pd., M.Si . Dan ditampilkan 
oleh Muhammad Prayuda Bangun 
, Aldi,Fandi, Adnan Aziz, Fachruzi, 
Riswin,Yudi Aris. Karya seni tari ini 
berawal dari kepercayaan tradisional 
masyarakat Batak Simalungun, yang 
percaya bahwa alam semesta terbagi 
menjadi tiga wilayah, yaitu Banua 
Ginjang, Banua Tonga, dan Banua 
Toru. Keberadaan Banua Tonga 
sebagai tempat tinggal manusia 
dengan berbagai permasalahannya 
menjadi sumber ide yang kemudian 
dituangkan ke dalam gerakan tari 
tradisional Batak Simalungun, dan 

dikembangkan sesuai kebutuhan. 
Karya seni tari ini bercerita tentang 
asal mula manusia diciptakan, dan 
bagaimana manusia mengisi hidupnya 
dengan hal baik dan buruk.

Tari Persue Prima-Donna yang 
mempunya arti Bahwa Sumatera 
Utara merupakan salah satu provinsi 
di wilayah barat Indonesia yang 
memiliki berbagai suku bangsa seperti 
Melayu, Toba, Simalungun, Pakpak 
Dairi, Karo, Mandailing, Angkola, 
dan Nias. Masing-masing etnis 
secara geopolitik mendiami wilayah 
tertentu seperti wilayah pesisir dan 
pegunungan. Setiap daerah memiliki 
kearifan budaya lokal dan keindahan 
warisan alam, yang disebut sebagai 
“prima-donna”. Salah satu “prima-
donna” terletak di Tanah Karo, yang 
dikenal sebagai Gunung Sinabung. 
Karya musik ini berisi renungan 
tentang bagaimana “membujuk” 
sang “prima-donna” untuk kembali 
bersolek menjadi “prima-donna” 
yang “cantik”. Selain itu juga termasuk 
teknik komposisi musik barat sehingga 
melahirkan inovasi-inovasi baru dalam 
dunia komposisi musik. Persembahan 

Tari Persue Prima-Dona diampuh oleh 
dosen Dr. Uyuni Widyastuti, M.Pd, 
Dr. Panji Suroso, M.Si, Aqsa Mulya, 
S.Pd., M.Sn. dan ditampilkan oleh 
Suharyanto, Ifwanul Hakim, Aqsa 
Mulya, Hizkia, Yahdi Assegaf, Fillin, Cut 
Raihan, Putra Marito Pohan

Tari Rengkah dengan dosen pengampuh 
Dr. Nurwani, M.Hum, Martozet, S.Sn, 
MA, Ilham Rifandi, S.Sn., M.Sn dan 
ditampilkan oleh Andika Syahputra, 
Hendra Aryadi Manalu, Cintami 
Sukma Wati, Rafika Manurung, Rifky 
Vika Sarandi, Fajar Nurhayat, Khairul 
Pratama. Tari Rengkah merupakan 
pemahaman seniman tentang jalur 
rempah-rempah di pulau Sumatera, 
serta berbagai peristiwa sosial yang 
terjadi di lingkungan sekitarnya. 
Pengetahuan ini kemudian dituangkan 
dalam bentuk naskah teater yang 
berisi pertanyaan, sejauh mana 
rempah-rempah mampu membangun 
peradaban dunia. Pertunjukan ini 
menggunakan seni pantomim sebagai 
bahasa pertunjukan teater, dengan 
menciptakan kodifikasi sosial dalam 
perilaku simbol-simbol gerakan aktor.

FBS UNIMED Persembahkan Tiga Tarian Nusantara di 
Simposium Internasional Thailand
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Universitas Negeri Medan 
menggelar Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Tahun 2022 pada 24 – 
26 Februari 2022 di Hotel Sere Nauli, 
Laguboti. Kegiatan musrenbang tahun 
2022 ini digelar secara luring dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
(prokes). Dibuka secara resmi oleh 
Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. Turut hadir dalam acara 
pembukaan Ketua Senat Unimed Prof. 
Dr. Syawal Gultom, M.Pd. Para Wakil 
Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, 

Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala 
Unit, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, 
Kepala Lab, Studio, Sanggar dan 
Fungsional pengelola keuangan di 
lingkungan Unimed.

Ketua panitia M. Ridha Damanik S.Pi., 
M.Sc. Dalam laporannya mengatakan, 
Musrenbang yang kita laksanakan ini 
merupakan tahapan Murenbang yg 
sudah dimulai pada akhir 2021 yaitu 
pramusrenbang pada bulan Desember 
lalu. Peserta yang mengikuti kegiatan 
ini sebanyak 97 orang yang terdiri 

dari unsur- unsur pimpinan di tingkat 
Universitas sampai unsur pimpinan 
ditingkat Fakultas. “Rangkaian 
kegiatan akan dilanjuti dengan 
pemaparan oleh masing-masing unit 
kerja, terkait capaian kerja di tahun 
2021, selanjutnya pemaparan tentang 
rencana pengembangan dan target 
kerja di tahun 2022”, ujar M. Ridha.

Dr. Syamsul Gultom pada saat 
membuka acara dalam sambutannya 
mengatakan Musrenbang ini kita 
laksanakan untuk mengevaluasi 
capaian kinerja unit pada tahun 2021. 
Yang bertujuan untuk perbaikan 
sehingga kinerja tiap unit pada 
tahun 2022 lebih baik lagi dan lebih 
signifikan yang mana salah satu tujuan 
terbesar kita adalah menghantarkan 
lulusan Unimed untuk dapat langsung 
bekerja.

“Musrenbang ini dilaksanakan 
guna menyatukan persepsi civitas 
dan merancang program prioritas 
yang mengacu pada Transformasi 
Pendidikan Tinggi melalui 8 indikator 
kinerja utama (IKU), diantaranya 
Lulusan mendapatkan pekerjaan 
yang layak, mahasiswa mendapat 
pengalaman di luar kampus, dosen 
berkegiatan di luar kampus, praktisi 
mengajar di dalam kampus, hasil 
kerja dosen digunakan masyarakat 
dan dapat merekognisi internasional, 
program studi bekerjasama dengan 
mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif 
dan partisipatif dan program studi 
berstandar internasional. Unimed 
selanjutnya akan fokus meningkatkan 
kualitas lulusan, dosen dan kurikulum,” 
ujar Rektor.

Musrenbang 2022 : Unimed Prioritas Wujudkan 
Program Transformasi Pendidikan Tinggi
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Universitas Negeri Medan  
mengadakan sosialisasi 
Proposal PKM Tahun 2022 

bagi  penerima beasiswa KIP Dan 
Bidikmisi. Dengan tema : Membidik 
Percepatan Proposal PKM pada 
Kamis (10/3). secara daring melalui 
aplikasi zoom meeting. Dengan 
menghadirkan  6 narasumber yaitu: 
Tri Ananda Girsang ( Pendanaan 
PKM 2021 Pertukaran Mahasiswa 
UNM Juara 1 MTQ LKTI UNP), Putri 
Fauziahri (Pendanaan PKM 2021 Juara 
2 Esai FSLDK 2019), (Pendanaan PKM 
2021 PMMB Batch II FHCI & BUMN 
Bangkit BY Google, Goto, Traveloka), 
Vebrina Adnin (Medali Perak PIMNAS 
33 PIMNAS 34 Pendanaan PKM 2020 
dan 2021), Denisa R.T. Sinaga (Pimnas 
34 Pendanaan PKM 2021), Dwi Li 
(Pendanaan PKM 2020 dan 2021), 
Fajar Muharram (Pendanaan PKM 
2021 PMMB Batch II FHCI & BUMN 
Bangkit by Google, Goto, Traveloka)

Kegiatan ini dihadiri Prof. Dr. Sahat 
Siagian, M.Pd. (Wakil Rektor III), Dr. 
Rahmatsyah M.Si ( WD III FMIPA 
Review Nasional), Tri Andri Hutapea, 
S.Si, M.Sc ( Ketua Pelaksana) dan 
ratusan Mahasiswa yang terdiri dari 
mahasiswa penerima beasiswa KIP 
dan Bidikmisi.

Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd. pada saat 
membuka kegiatan mengatakan Acara 
pimnas adalah acara yang gebyar 
diseluruh Indonesia dari Universitas 
yang unggul oleh karena itu lahirkan ide 
ide yang cemerlang , ke unikan  tahun 
ini PKM yang dibuat akan di hargai SKS 
nya dan di kordinasikan dengan prodi 
begitu lulus di danai tahun ini Unimed 
wajib menambah dari anggaran yang 
sudah disiapkan oleh karena itu buat 
proposal sebanyak – banyaknya. 

gunakan  kesempatan ini dari 6 
narasumber  dan banyak bertanya.  
Semoga acara sosialisasi hari ini bisa 
memberikan manfaat yang besar 
sehingga bisa terporifikasi membuat 
PKM. Apapun namanya pilih dari 
bidang bidang  mulai dari penelitian 
, kewirausahaan sampai ide. .Saya 
berharap agar mahasiswa bergerak 
dan bersinergi untuk menghasilkan 
PKM-PKM berkualitas agar meraih 
prestasi di ajang nasional.

Putri Fauziahri  dalam paparanya 
megatakan adapun PKM RE adalah 
sebuah riset yang mengungkap  
fakta atau fenomena baru melalui 
pendekatan ilmiah. Bersifat 
inovatif dalam menemukan suatu 
keterbaruan atas suatu fenomena 

untuk membuktikan suatu hipotesis 
dan menghasilkan informasi baru 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Dwi Li  dalam paparanya megatakan 
PKM-RHS merupakan gabungn 
antara bidang social dan humaniora 
yang memiliki objek riset pada 
fenomena social dan perilaku 
manusia yang dapat ditemui dalam 
kehidupan bermasyarakat. Bidang 
social lebih menitik beratkan pada 
fenomena social interaksi dalam 
kehidupan bermasyarakat seperti 
bidang ekonomi, psikologi, sosiologi, 
manajemen dan politik. Sedangkan 
humaniora lebih berfokus pada aspek 
dasar perilaku dalam kehidupan 
masyarakat.

Unimed Gelar Sosialisasi Proposal PKM Tahun 2022
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Universitas Negeri Medan 
menerima bantuan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa 
Rumah Susun. Penyerahan kunci 
tersebut diberikan kepada Rektor 
Universitas Negeri Medan pada Selasa, 
(29/03). Sekaligus penandatanganan 
serah terima dan pemotongan pita 
Rumah Susun. Adapun fasilitas 
rumah susun ini terdapat 43 kamar, 
168 tempat tidur, dan dua kamar 
dikhususkan untuk disabilitas.

Pada sambutannya, Rektor Unimed 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes, 
mengucapkan terima kasih dan 

apresiasi setinggi-tingginya untuk 
Kementerian PUPR yang telah 
membangun rumah susun bagi 
mahasiswa Unimed. Atas nama 
pimpinan dan mewakili seluruh 
civitas akademika Unimed, kami 
mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Kementerian PUPR RI, 
terkhusus Direktur Rumah Susun 
Ditjend Perumahan Kementerian 
PUPR, yang telah menetapkan 
Universitas Negeri Medan sebagai 
penerima hibah Rumah Susun untuk 
dimanfaatkan bagi semua mahasiswa 
Universitas Negeri Medan. Kami 
akan maksimalkan secara baik, agar 

pemanfaatan rumah susun ini dapat 
membantu kami, terutama para 
mahasiswa Unimed agar mendukung 
keberhasilan studi mahasiswa dan 
pembentukan karakter mahasiswa 
selama studi di Unimed, karena 
kami pimpinan Unimed berharap 
agar lulusan Unimed memiliki mutu, 
daya saing dan karakter budi pekerti 
yang unggul, sesuai jargon kami 
“The Character Building University”. 
Melalui rumah susun ini, tentu akan 
mendukung kami dalam pembentukan 
karakter mahasiswa yang terkontrol 
dengan baik.

Kami pimpinan Universitas Negeri 

Kementerian PUPR Hibahkan Rumah Susun untuk 
UNIMED
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Medan memiliki mimpi dan harapan 
agar suatu saat nanti kita memiliki 
fasilitas rumah susun sebagai asrama 
mahasiswa yang dapat menampung 
semua mahasiswa baru setiap 
angkatan. Jadi semua mahasiswa 
baru nantinya jika kita sudah memiliki 
fasilitas yang memadai, akan kita 
wajibkan untuk diasramakan di kampus 
selama 1 tahun. Setiap tahunnya kita 
menerima mahasiswa baru ± 7000 
orang. Sebagai upaya pembentukan 
pola pikir, pola sikap dan kepribadian, 
agar mendukung keberhasilan studi 
selama kuliah di Unimed.

Kami sangat bersyukur dan berterima 
kasih, atas hibah rumah susun ini 
dari Kementerian PUPR RI. Kita dapat 
lihat dan saksikan bersama, bahwa 
bangunan dan fasilitas rumah susun 
ini sangat bangus dan layak huni untuk 
mahasiswa Universitas Negeri Medan. 
Kita sangat berharap, kita masih ada 
peluang dan bantuan hibah rumah 
susun dari Kementerian PUPR, atau 
hibah dari Satuan Kerja Penyediaan 
Perumahan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara.
Kami semua pimpinan berharap, 
semoga kegiatan serah terima 
pemanfaatan dan penghunian rumah 
susun Unimed ini, mendapat barokah 
dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 
dan rumah susun ini dapat bermanfaat 
dan membantu mahasiswa dalam 
mensukseskan studi di Unimed. Kita 
juga akan merancang menajemen 
pengelolaan sebaik-baiknya. Kita 
akan upayakan, untuk yang pertama 
ini, penggunaannya kita peruntukkan 
bagi mahasiswa berprestasi yang 
berasal dari ekonomi kurang mampu. 
Demikian sambutan yang dapat 
saya sampaikan, terima kasih atas 
perhatian dan kehadiran kita semua.

Mewakili Rusli S.T., M.T. Kepala Balai 
P2P Sumatera II, Asnah Rumiawati, ST, 

M.Si mengatakan agar rumah susun 
ini dipergunakan sebaik-baiknya demi 
menunjang kemajuan Universitas 
Negeri Medan. Segera dibentuk 
untuk pengelola rumah susun dan 
dipersiapkan agar manajemennya 
berjalan dengan baik. Kita sangat 
berterima kasih kepada Unimed yang 
telah menyambut baik program kami, 
semoga bisa bermanfaat.

Hadir juga pada acara tersebut Wakil 

Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, 
Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, 
Kepala UPT, Kepala BPUB, Pejabat 
Pembuat Komitmen Dana RM, Pejabat 
Pembuat Komitmen Dana PNBP, 
Kepala Humas, Kepala UPPBJ, Tendik 
Fungsional pada Bagian BMN, Tendik 
Fungsional pada Bagian UHTL, dan 
perwakilan dari PUPR turut hadir Balai 
Pelaksana Penyediaan Perumahan 
Sumatera II dan Staf Satker Penyediaan 
Perumahan Provinsi Sumatera Utara.
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Prodi Seni Pertunjukan FBS 
Universitas Negeri Medan 
bersama Institut Seni Indonesia 

(ISI) Padangpanjang menampilkan 
Opera Minangkabau Malin Nan 
Kondang di panggung Auditorium 
Universitas Negeri Medan, pada 
Rabu (30/03). Turut menyaksikan 
pertujukan tersebut diantaranya 
Rektor Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes. dan Wakil Rektor I Unimed 
Dr. Restu, MS, Wakil Rektor IV Prof. 
Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D., 
Dekan FBS Unimed Dr. Abdurrahman 

Adisaputera, M.Hum, Wakil Dekan 
FBS Unimed, Kajur dan Sekjur, Kaprodi 
dan Ka Laboraturium, Wakil Rektor 
III ISI Padangpajang Firdaus, S,St., 
M.Pd. beserta rombongan, serta tamu 
undangan dan ratusan mahasiswa 
Universitas Negeri Medan.

Acara tersebut dibuka oleh Rektor 
Unimed, ditandainya dengan 
pemukulan gondang batak dan 
penyerahan cinderamata antara 
Unimed dan ISI Padangpanjang. 
Dalam sambutannya, Rektor Unimed 

mengucapkan terima kasih dan 
mengapresiasi serta memberikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Prodi Seni Pertunjukan FBS 
Unimed dan ISI Padang Panjang 
atas diselenggarakannya kegiatan 
pertunjukan bersama ini. Kegiatan 
ini merupakan wujud kerja nyata dan 
realisasi dari kerjasama yang telah 
dilakukan bersama antara Unimed dan 
ISI Padang Panjang. Selain itu kegiatan 
ini merupakan wujud dari perkuliahan 
nyata melalui kolaborasi bersama 
antar mahasiswa Unimed dan ISI 

Opera Minangkabau Malin Nan Kondang 
Memukau Ratusan Penonton di Auditorium 
Unimed
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Padang Panjang. Melalui kegiatan ini, 
saya mengajak dan mendorong kita 
semua, terutama seluruh Prodi di FBS 
Unimed, seluruh Prodi di Unimed, 
agar aktif, kreatif dan inovatif untuk 
berkolaborasi lintas perguruan tinggi, 
dalam hal penelitian, pengabdian 
pada masyarakat, join publikasi karya 
ilmiah dan kolaborasi seni pertunjukan 
bersama, seperti yang kita ikuti dalam 
acara ini.

“Saya yakin jika kita semua dosen dan 
mahasiswa Unimed dan juga dosen 
dan mahasiswa ISI Padang Panjang, 
memiliki kemauan dan mau bergerak 
bersama untuk kerjasama dalam 
berbagai event lintas perguruan tinggi. 
Tentu akan membawa perubahan 
kearah yang lebih baik, selain itu 
juga akan terbangun kultur akademik 
terbaik yang mendukung peningkatan 
mutu dan kualitas lulusan yang 
berdaya saing. Kita semua berharap, 
semoga kegiatan pertunjukan seni 
bersama antara mahasiswa ISI Padang 
Panjang dan Prodi Seni Pertunjukan 
FBS Unimed ini dapat bermanfaat 
untuk kemajuan bersama, serta dapat 
menjadi pemantik bagi para dosen dan 
mahasiswa untuk terus meningkatkan 
kolaborasi bersama dalam berbagai 
kegiatan yang positif. Saya juga sangat 
berharap, agar seni-seni kreatiitas 
mahasiswa dalam bidang seni tari, 
seni musik, seni rupa dan seni 
pertunjukan di Unimed dan ISI Padang 
Panjang, secara berlahan-lahan bisa 
mengarah kedunia industri seni. 
Saya yakin keempat seni ini (musik, 
tari, rupa dan pertunjukan), jika kita 
semakin kreatif, tentu masyarakat 
akan semakin menikmati dan berani 
membayar berapapun, sesuai harya 
pasar yang ada. Selain itu, tentu minat 
masyarakat untuk kuliah diseni musik, 
tari, rupa dan pertunjukan akan 
semakin tinggi.” tutup Rektor.
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Fakultas Bahasa dan Seni Unimed 
membuat Gerakan FBS Berbagi 
dengan menyerahkan 110 paket 

sembako yang berisi Beras 10 kg, 
Minyak Goreng 2 liter, Gula 3 kg dan 
1 kotak Teh untuk Kaum Dhuafa yang 
dilaksanakan di Pelataran FBS Unimed, 
Jum’at, (22/4).

Acara tersebut dibuka langsung 
oleh Dekan FBS Dr. Abdurahman 

Adisaputera, M.Hum. didampingi oleh 
Wakil Dekan I Dr. Wahyu Triatmodjo, 
M.Pd., Wakil Dekan II Dr. Masitowarni 
Siregar, M.Ed, Wakil Dekan III Dr. 
Marice, M.Hum. Ketua Jurusan, 
Sekretaris Jurusan dan Kaprodi se-
lingkungan FBS, serta sejumlah 
masyarakat penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Dekan FBS 
Unimed Dr. Abdurahman Adisaputera, 

M.Hum. mengatakan “Bulan ramadan 
adalah bulan berkah bagi umat muslim, 
kita melaksanakan Gerakan FBS 
Berbagi dalam rangka berbagi rezeki 
dan keberkahan kepada saudara-
saudara kita yang kurang mampu. Kita 
sangat prihatin atas kondisi saat ini, 
jangan sampai tetangga kita kelaparan 
dan kesusahan apalagi disaat bulan 
ramadan ini. Ada sebanyak 110 paket 
sembako dan uang santunan kita 
berikan semoga dapat meringankan 
beban dan bermanfaat. Serta semoga 
kita semua mendapat berkah dari 
Allah SWT”.

Sementara dalam laporannya, Wakil 
Dekan II Dr. Masitowarni Siregar, M.Ed. 
mengatakan “Bantuan FBS Berbagi 
ini merupakan hasil sumbangan dan 
sedekah dari Fungsionaris, Dharma 
Wanita FBS, Dosen, Tendik terkumpul 
110 paket 1 paket 200 ribu terdiri 
atas Beras 10 kg, gula 3 kg, minyak 
goreng kemasan 2 liter, kemudian 
disalurkan kepada masyarakat yang 
membutuhkan berupa 110 paket 
sembako masyarakat ekonomi lemah 
dan kurang mampu. Kami juga 
mengucapkan terimakasih kepada 
sivitas FBS yang telah mendermakan 
sedikit rezekinya, semoga dapat 
menjadi berkah. Semoga tali kasih ini 
dapat bermanfaat dan meringankan 
beban masyarakat yang ada disekitar 
kita”.

Paket Sedekah diserahkan kepada 
Petugas Kebersihan, Tenaga 
Kependidikan Non-PNS, Siswa PKL, 
pekerja di kantin seputar FBS dan 
keluarga dhuafa sekitar FBS seperti 
ibu ibu tukang becak, anak yatim, 
mahasiswa mualaf.

FBS Unimed Salurkan Paket Sembako bagi 
Masyarakat Sekitar
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Koperasi Universitas Negeri 
Medan mengadakan kegiatan 
rapat tahunan ke- 48 Acara ini 

dilaksanakan secara daring melalui 
aplikasi Link Zoom (31/3/2022). 
Kegiatan rapat tahunan ini 
dilaksanakan setiap tahunnya selain 
memaparkan laporan pendapatan 
keuangan yang dikelola koperasi, juga 
menerima masukan dan saran dari 
seluruh anggota koperasi Unimed 
untuk perbaikan dan perubahan 
demi kebaikan dan kemajuan 
kearah yang lebih baik, tentu untuk 
kesejahteraan para anggota. Anggota 
koperasi Unimed adalah seluruh PNS 
dilingkungan Unimed yang berjumlah 
1.166 orang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor 
Unimed Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes. Selaku Pembina Koperasi, 
Penasehat KPRI Unimed Prof. Dr 
Syawal Gultom, M.Pd,   Wakil Rektor 
I Dr. Restu., MS. Selaku Pembina III 
Koperasi, Wakil Rektor II Dr. Martina 
Restuati, M.Si. selaku Pembina II 
Koperasi, Wakil Rektor III Prof. Dr. 
Sahat Siagian, M.Pd., Wakil Rektor 
IV Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., 
Ph.D. Dekan, Direktur Pascasarjana, 
dan Ketua Lembaga di lingkungan 

Unimed, Ketua Dekopinda Kota 
Medan yang di wakili oleh Ibu Ramena 
Tambunan, S.Pd, Ketua PKPRI Kota 
Medan, Bpk Drs. H. Muhammad Yunus 
Lubis dan seluruh pegurus, pengawas 
dan anggota koperasi Unimed yang 
diketuai oleh OK. Sofian Hidayat. SE, 
M.Si. Ak.

Dalam sambutannya Rektor Unimed 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. 
selaku pembina Koperasi Unimed 
mengatakan  RAT tahun ini bertujuan 
untuk menyampaikan laporan 
pengurus KPRI Unimed Tahun Buku 
2021 yang terdiri dari laporan kinerja 
keuangan dan Laporan kinerja 
organisasi. Selain itu, diharapkan 
nantinya ada masukan dan saran dari 
seluruh anggota untuk perbaikan dan 
kemajuan KPRI kita dimasa yang akan 
datang.  Perlu juga saya sampaikan 
kepada kita semua seluruh anggota 
KPRI Unimed, bahwa tahun ini 
periode kepengurusan KPRI Unimed 
sudah berakhir, dan akan segera 
akan dipilih pengurus baru, yang kita 
harapkan dapat memajukan KPRI 
Unimed periode kedepan menjadi 
lebih inovatif dan kreatif melakukan 
berbagai upaya mengembangkan 
usaha baru yang kekinian

Lanjut Rektor Perlu saya sampaikan 
Jika kita cermati bersama, untuk 
kinerja organisasi, program kerja 
yang telah dirancang pada tahun 
2021 dapat berjalan dengan baik. 
Keberhasilan pengurus KPRI Unimed, 
selain kerja keras dan kekompakan 
dari pengurus dan pengawas, juga 
karena dukungan dan partisipasi dari 
seluruh anggota. Unsur terpenting 
untuk perbaikan dan kemajuan KPRI 
selama ini adalah kebersamaan 
dan kesatuan pandangan antara 
penasehat, pembina, pengurus, 
pengawas, dan anggota. Saya yakin jika 
hal ini terus kita pertahankan, maka 
KPRI Unimed di jamin akan berjalan 
dengan lancar, aman dan maju.  RAT 
bagi koperasi merupakan hal yang 
mutlak harus dilaksanakan karena RAT 
ini merupakan ciri dan sendi utama 
dalam menggerakkan unit usaha 
koperasi agar lebih maju dan dapat 
mensejahterakan seluruh anggotanya. 
RAT ini juga harus menjadi energy baru 
yang dapat meningkatkan semangat 
bagi koperasi, untuk bergerak lebih 
maju dan dapat melakukan perubahan 
terbaik untuk kemajuan bersama.

Prinsip dari koperasi adalah dari 
anggota, oleh anggota, dan untuk 
anggota. Maka dari itu menghibau 
agar seluruh anggota dapat terlibat 
aktif dan berpartisipasi dalam 
memanfaatkan jasa pelayanan KPRI 
Unimed. Mari kita manfaatkan Usaha 
Simpan Pinjam (USP) KPRI Unimed 
yang merupakan hak seluruh anggota. 
Dengan USP, maka anggota akan 
memperoleh SHU dan jasa Modal. 
Selain itu, pinjaman anggota dapat 
dilunasi kapan saja baik seluruh nya 
maupun sebagian, tanpa di kenakan 
penalty, serta sudah diasuransikan.

RAT Tahunan KPRI Unimed, Siap Dorong Kemajuan untuk 
Kesejahteraan Anggota
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KEGIATAN

Universitas Negeri Medan tahun 
2022 ini diberi amanah oleh 
Ditjen GTK Kemdikbudristek 

untuk melaksanakan seleksi akademik 
bagi pendaftar PPG Daljab yang 
sudah mendaftar melalui aplikasi 
yang disiapkan panitia pusat. Pada 
tahun-tahun sebelumnya, seleksi 
akademik ini dilaksanakan terpusat 
oleh panitia pusat. Namun pada 
tahun 2022 ini, seleksi akademik 
PPG Daljab dilaksanakan di 12 LPTK 
di Indonesia, yakni : UNIMED, UNP, 
UNJ, UPI, UNY, UM, UNNES, UNESA, 
UNM, UNDIKSHA, UNG, DAN UNS. 
Peserta yang mengikuti seleksi 
akademik PPG Daljab di Unimed 
ada 29.999 orang guru yang berasal 
dari seluruh Indonesia. Pelaksanaan 
seleksi akademik PPG Dalam Jabatan 
Tahun 2022 berbasis domisili pada 
9 – 24 April 2022 dengan 5 Periode 
pelaksanaan, yang diadakan secara 
virtual. Peserta seleksi akademik PPG 
Daljab merupakan guru-guru dari 
seluruh daerah di Indonesia. Proses 
ujian seleksi ini dilaksanakan di lokasi 
domisili masing-masing peserta dan 
wajib menyediakan laptop, jaringan 
internet yang stabil dan handphone 
yang bisa digunakan untuk mendukung 
aplikasi zoom untuk pengawasan 

proses, sehingga proses ujian dapat 
dipastikan berlangsung dengan 
objektif dan lancar.

Sebanyak 150 Komputer yang 
digunakan oleh panitia untuk 
mengawasi proses tes akademik, 
adapun dilakukan di Lab. Komputer 
UPT TIK, FBS dan FIK Unimed. Seleksi 
Akademik ini diikuti 29.999 peserta 
dengan 20 sesi ujian. Ada sebanyak 
150 pengawas dan penanggung jawab 
pengawas 20 orang. Dalam sehari 
dilakukan dengan jadwal 2 sesi ujian, 
tiap pengawas memantau 20 orang 
peserta/sesi ujian.

Dalam laporannya, Ketua 
Penyelenggara Seleksi Akademik 
PPG Daljab Unimed Dr. Abil Mansyur, 
M.Si. mengatakan “Pelaksanaan 
seleksi akademik PPG Daljab Tahun 
2022 dilaksanakan dengan 5 periode, 
mulai 9 – 24 April 2022. Tahapan 
pelaksanaannya diantaranya instalasi 
aplikasi seleksi akademik secara 
mandiri yang dapat diunduh pada 
laman ppg.kemdikbud.go.id, cetak 
kartu peserta seleksi akademik 
melalui akun SIMPKB masing-masing, 
koordinasi peserta dengan pengawas 
(melalui grup whatsapp), uji coba 

aplikasi oleh peserta dan pelaksanaan 
seleksi akademik. Sebanyak 29.999 
orang mengikuti ujian berbasis 
domisili masing-masing, dengan 
menggunakan laptop dan handphone 
sendiri dengan didukung internet, 
sementara untuk para pengawas 
kita siapkan 150 Komputer yang 
berintegrasi dengan internet, di UPT 
TIK, FBS dan FIK Unimed.”

Mewakili Rektor, Wakil Rektor I 
Unimed Dr. Restu, M.S. mengapresiasi 
semangat dan loyalitas para panitia, 
penanggungjwab pengawas dan 
pegawas yang bertugas meskipun saat 
berpuasa. Alhamdulillah pelaksanaan 
seleksi akademik PPG Daljab masing-
masing periode di Unimed berjalan 
lancar dan tidak mengalami kendala 
yang berarti. Bentuk kesiapan panitia 
juga sangat baik, mulai dari persiapan, 
pelaksanaan dan juga laporan evaluasi 
tiap sesi. Pengalaman Unimed dalam 
menyelenggarakan seleksi berbasis 
komputer, baik tes UKIN PPG, tes 
CPNS, UTBK SBMPTN, CBT Seleksi 
Mandiri menjadikan proses ujian 
dapat dipastikan berlangsung dengan 
objektif dan lancar. Kita harapkan 
Seleksi Akademik PPG Daljab ini dapat 
menyaring calon peserta PPG Daljab 
angkatan tahun 2022. Sehingga dalam 
proses kuliah nanti akan mendukung 
pemerintah dalam memajukan mutu 
dan kualitas pendidikan di Indonesia. 
Semua peserta PPG nantinya akan 
menjadi guru profesional yang 
memiliki kompetensi pedagogik, 
kepribadian, sosial, dan profesional 
agar dapat mensukseskan semua 
aktivitas pembelajaran yang dilakukan 
di kelas, serta mampu melahirkan 
generasi emas untuk Indonesia Maju.

29.999 Guru dari Seluruh Indonesia Ikuti Seleksi Akademik PPG 
Daljab 2022 di Unimed



    Majalah Unimed Januari - April 2022  |  53



54  |  Majalah Unimed Januari - April 2022


