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Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan pelaksanaan 
pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni budaya langsung 
pada masyarakat secara kelembagaan 

melalui metodologi ilmiah sebagai 
penyebaran Tri Dharma Perguruan 
Tinggi serta tanggung jawab yang 
luhur dalam usaha mengembangkan 
kemampuan masyarakat, 

sehingga dapat mempercepat laju 
pertumbuhan tercapainya tujuan 
pembangunan nasional.

Pengabdian masyarakat merupakan 

UNIMED MENGABDI
Untuk Negeri
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bagian integral tri dharma perguruan 
tinggi yang dalam pelaksanaannya 
tidak terlepas dari dua dharma 
yang lain serta melibatkan segenap 
sivitas akademik: dosen, mahasiswa, 
tenaga kependidikan serta alumni. 
Melalui pengabdian masyarakat, 
Unimed hadir ditengah-tengah 
masyarakat bangsa Indonesia. Bahkan 
ditengah arus globalisasi, Unimed 
telah menawarkan kepada dunia 
untuk menyelenggarakan kolaborasi 
pengabdian masyarakat yang 
dilakukan oleh para mahasiswa dan 
dosen asing untuk berkarya bersama 
di Indonesia. Demikian pula ke depan 
Unimed merancang pengabdian 
masyarakat dunia, melalui berbagai 
kiprah kerjasama dengan mitra 
internasional dapat berkarya di 
berbagai penjuru dunia.

Seperti diketahui, sejak bulan Maret 
2020 hingga saat ini pandemi covid-19 
masih terjadi di negara Indonesia, 
sudah hampir 2 tahun lamanya virus 
corona menghantui kita semua. Hal 
tersebut tentunya sangat berdampak 
pada bidang kesehatan. 

Selain bidang kesehatan yang 
terdampak akibat pandemi 
covid-19 perekonomian negara dan 
kesejahteraan masyarakat pun terkena 
imbasnya. Lebih dari itu bidang 
pendidikan juga ikut terdampak akibat 
pandemi. Aktivitas pembelajaran 
di sekolah kini digantikan dengan 
pelaksanaan pembelajaran secara 
daring di rumah masing-masing. 
Kebijakan tersebut menimbulkan pro 
dan kontra karena tidak semua murid 
memiliki fasilitas yang memadai untuk 
melakukan pembelajaran secara 
daring.

Tidak meratanya akses pendidikan 
bagi masyarakat Indonesia 
mendorong pemerintah untuk 

EDITORIAL

terus berupaya membuat kebijakan 
yang diharapkan dapat menjadi 
solusi atas permasalahan tersebut. 
Sampai akhirnya Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
(Kemdikbudristek RI) Nadiem Anwar 
Makarim meluncurkan sebuah 
program yaitu program kampus 
mengajar. 

Kampus mengajar adalah kegiatan 
mengajar di sekolah yang merupakan 
bagian dari program kampus 
merdeka. Tujuan dilaksanakan 
program kampus mengajar diataranya 
untuk memberdayakan mahasiswa 
sebagai agen perubahan dengan 
membantu sekolah dasar yang 
terdampak pandemi dalam kegiatan 
pembelajaran, adaptasi teknologi, 
dan administrasi manajerial sekolah. 
Para mahasiswa yang terpilih akan 
ditempatkan di Sekolah Dasar daerah 
3T.

Selain wawasan ilmu pengetahuan 
serta pengalaman dalam mengabdi 
pada masyarakat ada banyak manfaat 
lain yang akan didapatkan mahasiswa 
apabila mengikuti program kampus 
mengajar diantaranya mahasiswa 
akan mendapatkan bantuan potongan 
UKT, bantuan biaya hidup, sertifikat 
dan konversi 12 SKS. Mahasiswa dapat 
mengkonversi jumlah SKS tersebut 
dengan mata kuliah di kampus. 
Pemerintah berharap pihak kampus/
Universitas dapat membantu dengan 
medukung para mahasiswanya untuk 
mengikuti program kampus mengajar.

Salah satu universitas yang mendukung 
program kampus mengajar ini adalah 
Universitas Negeri Medan, hal 
tersebut dibuktikan dengan banyaknya 
dosen dan mahasiswa Unimed yang 
mengikuti program ini. 

Tugas dan tanggung jawab seorang 

dosen tertuang dalam bingkai 
Tridharma Perguruan Tinggi, 
yaitu pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
Sehubungan dengan itu, setiap dosen 
harus mampu merancang suatu 
kegiatan yang memberikan solusi dari 
permasalahan yang ada di lingkungan 
masyarakat.

Program Kampus Merdeka berkaitan 
dengan tujuan dari dilaksanakannya 
Kampus Merdeka yakni agar memiliki 
hubungan antara dunia perguruan 
tinggi dengan dunia nyata atau dunia 
kerja. Harapan dari adanya program 
Kampus Merdeka supaya mahasiswa 
menjadi agent of change yang mampu 
memberikan inspirasi di lingkungan 
masyarakat dan tentunya membantu 
sekolah untuk bisa bertahan 
melaksanakan pembelajarannya 
dengan transfer penerapan 
teknologiteknologi yang dikuasai oleh 
para mahasiswa. 

Hadirnya program kampus mengajar 
membawa banyak perubahan positif 
bagi pendidikan Indonesia, menjadi 
sebuah solusi atas permasalahan 
pendidikan di masa pandemi dengan 
mengubah tantangan menjadi sebuah 
harapan. Pemerintah diharapkan 
untuk terus mengadakan program 
kampus mengajar walaupun nantinya 
pandemi covid-19 ini telah usai. 
Adanya keterlibatan mahasiswa 
dalam program ini merupakan sebuah 
langkah untuk meciptakan pendidikan 
Indonesia yang lebih baik.
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Tim Pengabdian Masyarkat 
LPPM UNIMED memberikan 
pendampingan untuk 

melestarikan cerita rakyat di Desa 
Kampung Kolam, Kecamatan Percut 
Sei Tuan pada Kamis, 01 Juli 2021. 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini 
mengangkat tajuk “Pendampingan 
Transformasi Cerita Rakyat dalam 
Bentuk Teatrikal”, dengan kegiatan 
ini anak-anak desa Kampung Kolam 
diajak untuk mendalami sejarah dan 
teater cerita rakyat dalam kelas yang 
diinisiasi dalam 3 pertemuan.

Program pengabdian ini diketuai oleh 
dosen program studi Sastra Indonesia, 
M. Anggie J. Daulay, S.S., M.Hum. 
dan menggandeng dosen dari prodi 
Pendidikan Sejarah yakni Abdul Haris 
Nasution, S.Pd., M.Pd., dosen prodi 
Seni Pertunjukan yakni Ilham Rifandi, 
S.Sn., M.Sn., serta Praktisi Medan 
teater Ahmad Munawar Lubis, S.Pd., 
dan founder padepokan Iqro Ismail 
Pong, S.Hut., M.A.

Ketua program M. Anggie J. Daulay, 
S.S., M.Hum. memberi semangat 
kepada anak-anak desa Kolam untuk 
berteater sekaligus paham mengenai 
sejarah khususnya sejarah yang ada 

di Desa Kolam, “Adik-adik jangan 
malu dan jangan sungkan. Ini kita 
sudah lama tidak sekolah. Sudah lama 
daring. Insyallah nanti kita lakukan 3 
kali pertemuan. Hari ini penguatan 
materi, nanti kita ekranisasikan dan 
kita ubah jadi naskah teater, lalu kita 
pentaskan. Kita coba olah batin, olah 
rasa, dan olah sukma.”, ujar dosen 
sastra indonesia ini.

“Pada hari ini, ketiga narasumber 
masing-masing menjelaskan teori, 
baik transformasi cerita rakyat, 
sejarah, maupun konsep teater. Salah 
satu cerita rakyat yang diangkat dan 
dibahas yakni cerita “Sukmo Ilang.” 
Ketiga narasumber menjelaskan cerita 
Sukmo Ilang sekaligus memberikan 
konsep teater yang akan mereka 

bentuk, “cerita rakyat merupakan satu 
di antara cerita yang lahir di tengah 
masyarakat. Yang juga merupakan 
sarana hiburan, pendidikan, dan 
pengukuhan nilai sosial budaya. 
Melalui program ini, kami berupaya 
melestarikan budaya khususnya 
cerita rakyat di desa Kolam, sembari 
memperkenalkan kepada anak-anak 
bagaimana teater itu. Ini hari pertama, 
nanti bakal ada dua pertemuan lagi 
untuk kita mematangkan konsep 
pertunjukan.” Tutup Anggie J. Daulay, 
S.S., M.Hum.

Founder Padepokan Iqro, Ismail 
Pong, S.Hut., M.A. mengucapkan 
terimakasih kepada tim LPPM Unimed 
karena telah bersedia membuat 
program di desa Kolam, khususnya 
Padepokan Iqro, “Terimakasih kepada 
tim LPPM yang telah mengangkat 
hal tidak biasa, yakni menampilkan 
cerita rakyat. Khususnya melalui 
transformasi teatrikal. Biasanya cerita 
rakyat hanya dari bibir saja, namun 
sekarang kita bakal dirikan kelasnya. 
Saya punya ekspektasi khusus dengan 
program ini, pertunjukan teater di 
desa kolam. Semoga sukses dan 
semoga nantinya program ini berjalan 
baik.

Dosen UNIMED Berikan Pendampingan Teaterikal untuk 
Lestarikan Cerita Rakyat 

PENGABDIAN
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LPPM Unimed melalui tim dosen 
pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat yang diketuai oleh 

Atika Wasilah, S.Pd., M.Pd, dan 
anggota Achmad Yuhdi, S.Pd., M.Pd., 
Frinawaty L Barus, S.Pd., M.Pd., dan 
Apiek Gandamana, S.Pd., M.Pd. 
beserta mahasiswa Prodi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia 
melaksanakan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat bertajuk 
Perwujudan Pelajar Pancasila Melalui 
Penulisan Folklor Berbasis Digital di 
MTsN Karo. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan mengikuti protokol kesehatan 
pada masa Pandemi Covid 19 yang 
diikuti oleh 15 orang siswa MTsN Karo.
Dalam sambutannya ketua 
pelaksana, Atika Wasilah, S.Pd., M.Pd 
menyampaikan terima kasih kepada 
Kepala MTsN Karo Drs. Ahmad Joni 
yang telah menyambut kedatangan 
tim dengan penuh kehangatan. 
“Kegiatan ini merupakan upaya untuk 
melestarikan cerita rakyat yang sudah 
mulai memudar bagi remaja. Untuk 
itu, dalam kegiatan ini tim berupaya 
mendekatkan cerita rakyat dalam 
bentuk yang digemari siswa, yakni 
komik.” Ungkap Ketua Pelaksana 
dalam sambutannya.

Hadir juga dalam kegiatan ini sebagai 
narasumber, 1) Dr. Pulumun Ginting, 

M.Pd., yang memberikan materi 
tentang pengenalan cerita rakyat 
masyarakat Karo. Selanjutnya 2) Adek 
Cerah Kurnia Azis, S.Pd., M.Pd. yang 
memberikan materi dalam melatih 
siswa menggambar tokoh dalam 
cerita rakyat menjadi komik melalui 
teknik kering berwarna.

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal, 
yang selanjutnya akan dilaksanakan 
dengan cara blended dalam beberapa 
kali pertemuan. Harapannya, melalui 
kegiatan ini siswa MTsN Karo dapat 
mengenal lebih dekat cerita rakyat 
Karo yang mulai tidak dikenal oleh 
generasi muda dan juga mampu 
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila 

yang ada di dalamnya dalam praktik 
kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dalam sambutannya Kepala MTsN 
Karo, Drs. Ahmad Joni menyampaikan 
terima kasih kepada tim pengabdian 
kepada masyarakat dari Unimed yang 
datang mengunjungi dan berbagi ilmu 
kepada siswa di MTsN Karo. Kepada 
siswa, beliau berpesan agar mengikuti 
kegiatan ini dengan serius dan dapat 
mengambil ilmu yang diberikan.

LPPM Unimed Latih Siswa di Karo Mentransformasi Cerita 
Rakyat ke dalam Komik Digital
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LPPM UNIMED melalu tim dosen 
pelaksana pengabdian masyarakat 
yang terdiri oleh Drs. Inggit 

Prastiawan, M.Sn, Dr. Panji Suruso, 
M.Si, dan Dr. Uyuni Widiastuti, 
M.Pd. memberikan pelatihan Seni 
Pertunjukan Reog di Desa Helvetia 
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli 
Serdang. Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam meningkatan kualitas mutu 
Seni Pertunjukan pada kelompok 
masyarakat Jawa Deli.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Seni 
Pertunjukan Reog dengan Instrumen 
Musik Dodok ini dilakukan sebanyak 4 
tahapan dari bulan Juni – Juli 2021 di 
Sanggar Cipto Budoyo Desa Helvetia 
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli 
Serdang. Pelatihan dan pembibingin 
ini dilatar belakangi oleh minimnya 
pengetahuan diantara anggota 
kelompok seniman Jawa Deli tentang 
pengelolaan seni tradisional Jawa,

“Pelatihan ini kami berikan agar 
masyarakat Jawa Deli di Desa 

Helvetia dapat melakukan inovasi 
terhadap perlengkapan Instrumen 
musik pengiringnya dan inovasi 
terhadap penciptaan komposisi musik 
iringannya, serta mampu dalam 
melakukan inovasi terhadap konsep-
konsep pertunjukan yang dapat 
mendongkrak daya jual kesenian. 
Sehingga, disini kami menawarkan 
sebuah solusi yang kami dengan 

memberikan transfer pengetahuan 
pengelolaan pengembangan dalam 
menggunakan instrumen musik 
dodok pada seni Pertunjukan Reog 
agar tercipta sebuah kebaruan dalam 
konsep pertunjukannya dan dapat 
berdaya jual tinggi di masyarakat,” 
ujar Inggit.

Sesepuh adat Jawa Deli di Desa Helvetia 
yaitu Bapak Agus, mengucapkan 
terima kasih kepada Universitas Negeri 
Medan, terkhusus LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat) yang telah berkontribusi 
dan memberikan perhatian terhadap 
kesenian yang ada di Kabupaten Deli 
Serdang pada kelompok masyarakat 
Jawa Deli. Sehingga harapan di 
kemudian hari, kesenian tradisi Jawa 
Deli dapat terus berkembangan serta 
dapat dilestarikan oleh generasi muda 
yang ada di desa Helvetia Kecamatan 
Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dosen Sendratasik FBS UNIMED Beri Pelatihan Peningkatan 
Kualitas Seni Pertunjukan Reog di Deli Serdang
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Tim Program Kemitraan 
Masyarakat LPPM yang didanai 
melalui anggaran PNBP Unimed 

tahun 2021 melakukan kunjungan 
tahap 1 (satu) kepada Mitra untuk 
melihat langsung dan mendiskusikan 
berbagai hal yang menjadi ruang 
lingkup kegiatan pengabdian kepada 
masayarakat di Kandang Perah Susu 
Kelompok Peternak kambing Etawa 
Simpang Beo, Desa laut Dendang, 
Kecamatan Percut Seituan Kabupaten 
Deli Serdang, Sabtu 10 Juli 2021. 
Kunjungan lapangan dipimpin 
langsung oleh Ketua Tim PKM dari 
dosen FE Unimed yaitu Dr. Nasirwan, 
SE, M.Si, Ak, CA, anggota Tim Taufik 
Hidayat, SE, M.Si dan Kornelius 
Harefa, SE, M.Si beserta dua orang 
mahasiswa yang ikut terlibat dalam 
kegiatan tersebut. Menurut Nsirwan, 
kunjungan ini merupakan tahapan 
awal kegiatan untuk mengumpulkan 
berbagai informasi lapangan yang 
diperoleh langsung dari kelompok 
peternak sehingga dapat menjadi data 
awal untuk disusun sebagai materi 
diskusi yang akan dibawa pada forum 
FGD kegiatan PKM dimaksud yang 
dilaksanakan pada minggu pertama 
Agustus 2021.

Dijelaskan lebih jauh oleh Nasirwan 
bahwa program pendampingan tahun 
2021 yang didanai melalaui PNBP 
Unimed tahun 2021 ini memiliki 
beberapa sasaran yaitu pembinaan 
sistem tatakelola manajemen usaha 
peternakan dan pengembangan skala 
usaha. Untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut maka Tim berbagai tugas 
dimana Taufik hidayat akan fokus 
pada aspek legalitas usaha dan sistem 
produksi, Kornelius Harefa pada aspek 
produksi dan pemasaran, sedangkan 
Angriyani pada aspek Akuntansi 
dan Manajemen keuangan Usaha. 

Sasaran lainnya adalah dalam rangka 
mendukung implementasi Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
yaitu dengan melibatkan mahasiswa 
untuk belajar diluar kampus dengan 
memahami praktik usaha suatu 
unit bisnis dan tentunya guna 
mendorong minat mahasiswa untuk 
menjadi wirausaha. Dengan kegiatan 
ini mahasiswa tentunya dapat 
mempraktikkan langsung teori-teori 
yang diperoleh diperkuliahan dengan 
realita dilapangan khususnya pada 
mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, 
Manajemen Keuangan, Manajemen 
Pemasaran, Akuntansi dan 
Kewirusahaan, apalagi di FE Unimed 
saat ini sudah ada prodi baru yaitu 
Kewirausahaan dan Bisnis Digital, ujar 
Nasirwan, dosen akuntansi alumni 
Universitas Brawijaya ini.

Tim PKM LPPM Unimed diterima 
langsung oleh Mitra dari kandang 
perah Susu kambing Etawa yaitu 
Sujarwadi dengan antusias dan 
merasa senang mendapatkan 
pendampingan dari LPPM Unimed 

dalam rangka memperbaiki sistem 
tatakelola peternakan kambing Etawa. 
Menurut Surjawadi banyak aspek yang 
perlu mendapatkan masukan dari 
para akademisi tentang manajemen 
pengelolaan ternak seperti aspek 
legalitas usaha, pengolahan maupun 
pemasaran produk susu, yang selama 
ini dijalankan secara konvensional saja 
berdasarkan pengalaman lapangan. 
Untuk itu Sujarwadi mengucapkan 
terimakasih atas kesediaan LPPM 
Unimed yang telah mau memberikan 
pendampingan untuk penguatan 
usahanya. Sujarwadi juga berkenan 
bekerjasama dengan para mahasiswa 
FE Unimed yang mau memasarkan 
produk susu nya sebagai pemebelajran 
dibidang kewirausahaan, apalagi 
saat ini mahasiswa lebih faham 
mempromosikan produk secara 
online sehingga diharapkan dapat 
membantu memperluas pemasaran 
produk susu kambing etawa milik 
kelompok ternaknya.

Tim PKM UNIMED Kunjungi Mitra Kandang Perah Susu Kambing Etawa
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LPPM Unimed melalui salah satu 
dosen pemenang penelitian 
pendanaan BOPTN Unimed 

2021 Dr. H. M. Joharis Lubis, M.M., 
M.Pd., dan anggota tim peneliti 
melaksanakan lounching sekaligus 
ujicoba terbatas aplikasi pembelajaran 
daring terintegrasi (SIPDA SMA 
NEGERI 4 MEDAN) berbasis moodle di 
salah satu ruang belajar SMA Negeri 4 
Medan. Kegiatan ini dilakukan secara 
tatap muka dengan memperhatikan 
protokol kesehatan Covid 19. Hadir 
pada kegiatan tersebut, Kepala 
SMAN 4 Medan, Drs. Ramli, M.Pd., 
ketua peneliti, Dr. H.M. Joharis Lubis, 
M.M.M.Pd., dan tim, serta 6 orang 
guru bahasa Indonesia yang dijadikan 
sampel untuk uji coba terbatas 
terhadap aplikasi yang dikembangkan.

Dalam sambutannya Joharis Lubis 

memaparkan tentang keprihatinannya 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
daring yang dilakukan di SMA di 
kota Medan saat ini. Menurut 
pengamatannya, semua aktivitas 
pembelajaran daring yang dilakukan 
guru tidak dapat dipantau langsung 
oleh kepala sekolah dan pengawas, 
sehingga hal ini menyebabkan sulitnya 
melaksanakan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pembelajaran 
daring tersebut. Lebih lanjut, Dr. H.M. 
Joharis Lubis, M.Pd. juga menjelaskan 
sipdasma4medan yang dikembangkan 
ini merupakan produk hasil penelitian 
yang nantinya mampu memberikan 
kontribusi nyata untuk peningkatan 
kualitas pendidikan di kota Medan. 
“Aplikasi ini merupakan sistem 
informasi terintegrasi yang mudah 
digunakan, dan lengkap, karena itu, 
saya mengharapkan aplikasi ini dapat 

diterapkan oleh guru-guru di sini”. 
Tegasnya lebih lanjut. Selanjutnya, 
Joharis juga mengharapkan aplikasi 
ini akan meluas dan dapat digunakan 
oleh SMA lainnya di kota Medan, tentu 
saja melalui peran Dinas Pendidikan 
kota Medan.
“Sebagai LPTK akreditasi A Unimed 
juga mempunyai tanggung jawab 
dalam menjamin mutu pendidikan 
di Sumut, karenanya Unimed hadir 
di SMA 4 Medan ini memberikan 
kontribusi nyata membantu 
menciptakan pembelajaran daring 
yang berkualitas melalui sistem 
informasi yang bermutu”. Uangkap 
Joharis dalam menutup sambutannya.

Selanjutnya, Kepala SMA Negeri 4 
Medan, Drs. Ramli, M.Pd. sangat 
berterima kasih kepada Bapak Dr. 
H.M. Joharis Lubis, M.M., M.Pd. yang 

Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Masa Pandemi, Dosen 
UNIMED Kembangkan SIPDA di SMAN 4 Medan

PENGABDIAN
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telah menunjukkan komitmennya 
untuk terus meningkatkan kualitas 
pendidikan di kota Medan. Beliau 
menyambut baik maksud tulus dari 
Unimed, dan berupaya memberikan 
support terhadap apa saja yang 
dibutuhkan untuk mensukseskan 
penggunaan aplikasi sipdasma4medan 
agar efektif dan mampu digunakan 
guru-guru di SMAN 4 Medan. 
“Memang selama ini aplikasi seperti 
inilah yang kami tunggu-tunggu dan 
kami harapkan, yaitu satu aplikasi yang 
mampu mengintegrasikan semua 
aspke dan rangkaian aktivitas kegiatan 
belajar”. Uangkap Kepala SMAN 4 
Medan dengan gembira.

Dalam kegiatan ini, guru-guru juga 
menyambut baik aplikasi yang 
dikenalkan oleh tim peneliti dosen 
Unimed itu. Mereka mengharapkan 
aplikasi ini dapat direalisasikan pada 
semester ganjil tahun pembelajaran 
2021-2022 yang akan dimulai 
pertengahan Juli mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa 
Pemerintah telah memberlakukan 
PPMK Mikro Darurat se-Jawa Bali yang 
tentu saja akan berdampak kepada 
pelaksanaan rencana 
dilakukannya proses 
belajar mengajar 
tatap muka pada 
tahun ajaran baru ini. 
Meskipun nantinya 
dilakukan tatap muka 
secara terbatas, gaya 
belajar baru pada era 
saat ini tentu tidak 
dapat dipisahkan 
dari teknologi 
informasi. Oleh 
karenanya aplikasi 
s i p d a s m a 4 m e d a n 
tentu menjadi pilihan 
alternatif untuk 
m e n g a k o m o d a s i 

proses pembelajaran baik dilakukan 
secara daring maupun blended.

Sementara Ketua LPPM Prof. Dr. 
Baharuddin, M.Pd, dikantornya 
mengatakan bahwa sangat 
mengapresiasi karya penelitian 
dosen Unimed Bpk Dr. M. Joharis 
Lubis bersama tim, karena telah 
menghasilkan sebuah produk sistem 
pembelajaran daring yang kreatif 
untuk mendukung pembelajaran 
daring di SMA N 14 Medan. Kami LPPM 
akan terus mendukung semua dosen 
Unimed untuk terus berkarya dengan 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
umum, khususnya warga Sumatera 
Utara sebagai bukti kehadiran 
kita dan memberikan jawaban 
atas permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. Semoga kita akan terus 
berbuat dan berkarya dalam penelitian 
dan pengabdian untuk kemaslahatan 
dan kesejahteraan masyarakat.Amiin.

“Sebagai LPTK 
akreditasi A Unimed 
juga mempunyai 
tanggung jawab 
dalam menjamin 
mutu pendidikan di 
Sumut, karenanya 
Unimed hadir di 
SMA 4 Medan ini 
memberikan kontribusi 
nyata membantu 
menciptakan 
pembelajaran daring 
yang berkualitas 
melalui sistem 
informasi yang bermutu

PENGABDIAN
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Di Masa Pandemi Covid-19 
seluruh pembelajaran 
dilaksanakan secara daring/

online, hal ini mengharuskan guru-
guru untuk membuat inovasi termasuk 
guru sejarah. Guru sejarah harus 
dapat menghadirkan inovasi dalam 
proses belajar mengajar sehingga 
pengajaran sejarah tidak monoton 
yang membuat siswa/i bosan dalam 
mengikuti pembelajaran. Menanggapi 
masalah tersebut Tim Pengabdian 
Masyarkat LPPM Universitas Negeri 
Medan (Unimed) memberikan 
pendampingan pengembangan 
E-Modul Interactive kepada guru-
guru mata pelajaran Sejarah yang 
tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah 
Indonesia (AGSI) Sumatera Utara. 
Program Kemitraaan pada masyarakat 
(PKM) dengan mengangkat tajuk 
“Pelatihan Pemgembangan E-Modul 
Digital Sebagai Sumber Belajar Untuk 
Guru Sejarah Indonesia Sumatera 
Utara”, diharapkan guru-guru Sejarah 

mampu mengambangkan Modul 
Digital sebagai Sumber belajar di 
Masa Pandemi.

Program pengabdian ini diketuai 
oleh dosen program studi Pendidikan 
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Unimed 
Abdul Haris Nasution, M.Pd, dengan 
melibatkan Dosen PGSD Fakultas Ilmu 
Pendidikan yakni, Feriyansyah, S.P., 
M.Pd. dan dosen Prodi Pendidikan 
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 
Muhammad Iqbal, M.Si. Serta Ketua 
AGSI Sumut Yopi Rachmad, M.Si 
Serta mengundang narasumber 
CEO Yayasan Kita Menulis Dr. Janner 
Simarmata, M.Kom.

“Bapak Ibu Guru diharapkan 
harus menjadi pionir dalam 
mengembangkan sumber belajar 
dalam pembelajaran dimasa Pandemi 
ini dengan cara mengembangkan 
Modul Digital Interaktif, karena Modul 
interaktif merupakan kebutuhan 

untuk mendampingi siswa dalam 
belajar di masa Pandemi ini. selain itu 
guru sejarah harus memiliki semangat 
untuk meningkatkan budaya literasi” 
ujar ketua Program Kemitraan 
Masyarakat Abdul Haris Nasution.

Dalam pendampingan itu, diawali 
dengan merubah paradigma 
kebaruan pembelajaran dimasa 
pandemi yang disampaikan oleh 
Feriyansyah. Selanjutnya, Muhammad 
Iqbal memberikan penguatan dalam 
memanfaatkan berbagai aplikasi 
yang bisa dimanfaatkan dalam 
mengembangkan modul digital 
seperti Canva dan Flippingbook.

Dr. Jannner Simarmata, sebagai 
CEO Yayasan Kita Menulis bahwa 
guru harus menulis sebagai usaha 
membangun Reputasi melalui 
publikasi hasil tulisan.

Ketua AGSI Sumut, Yopi Rachmad 
mengucapkan terima kasih kepada 
tim LPPPM Unimed yang telah 
memberikan penguatan kepada 
guru-guru Sejarah di Sumatera Utara 
dalam mengembangkan E-Modul, 
“Kami Ucapkan terima kasih Kepada 
tim LPPM yang telah mengadakan 
Program Pendampingan dalam 
Pembuatan E-Modul Digital Interaktif 
kepada kami, dalam kegiatan ini 
dihadiri oleh Guru-guru dari berbagai 
daerah di Sumatera Utara seperti dari 
SMAN 1 Tajung Balai, SMAN 6 Binjai, 
SMAN 2 Plus Panyabungan, SMA 
Kartika 1-4 Pematangsiantar, SMA 
Unggulan CT Foundation, SMA Al Razi 
Sinar Harapan, SMA Panca Budi dan 
SMA Al Ulum Medan.

Perkuat Pembelajaran di Masa Pandemi, Dosen Unimed 
Dampingi Guru Kembangkan E-Modul Interaktif
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Dosen Unimed mengadakan 
sosialisasi PKM (Program 
Kemitraan Masyarakat) di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru. 
Kegiatan ini diawali dari permasalahan 
mitra dengan rendahnya kualitas dan 
kuantitas asam potong pada saat 
musim hujan atau cuaca kurang cerah 
serta keterbatasan lahan pengeringan.  
Mitra sangat bergantung kepada 
kecerahan sinar matahari dalam 
proses pengeringan asam potong 
untuk mendapat kualitas no. 1 
dengan nilai jual tinggi sesuai dengan 
permintaan pangsa pasar.

Pada kesempatan ini TIM PKM Unimed 
yang diketuai oleh Dr. Rita Juliani, M.Si 
yang beranggotakan Prof. Dr. Derlina, 
M.Si dan Ir. Batu Mahadi Siregar, 
M.T telah melakukan penyelesaian 
masalah dengan pembuatan rumah 
kaca sebagai pengering menggunakan 
sistem thermodinamika yang dapat 
membantu proses pengeringan asam 
potong dengan kualitas baik.

Sistem  pengeringan rumah kaca dibuat 
secara berlapis yang berkapasitas 

112 kg asam potong dengan 
memperhatikan arah angin sehingga 
rumah kaca akan mendapatkan panas 
dan sirkulasi angin yang merata pada 
setiap rak-rak asam potong sehingga 
asam potong akan mengalami proses 
pengeringan secara sempurna ujar 
ketua pelaksana.

Tim yang didampingi narasumber Dr. 
Rahmatsyah, M.Si juga melakukan 
kegiatan pelatihan pengemasan dan 
pemasaran produk asam potong 

yang selama ini hanya menjual 
produk dalam jumlah besar dengan 
harga lebih murah sehingga dengan   
memberikan penambahan variasi 
sistem pengemasan asam potong 
nantinya dapat menambah income 
mitra.

Mitra A. Ginting menyatakan terima 
kasih kepada Tim pelaksana melalui 
kegiatan PKM yang diselenggrakan dari 
Lembaga Penelitan dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPPM) Unimed. 
Beliau mengatakan sangat terbantu 
dengan adanya rumah kaca sebagai 
pengering asam potong sehingga 
permasalahan yang kami hadapi dapat 
teratasi pada saat musim penghujan 
bahkan untuk musim panaspun 
rumah kaca dapat mengurangi 
keterbatasan lahan yang tersedia 
sehingga kualitas dan kuantitas asam 
potong yang dihasilkan terpenuhi 
sesuai permintaan pangsa pasar.

Tim PKM UNIMED Buat Rumah Kaca untuk Tingkatkan 
Produksi Asam Potong di Kec. Biru-Biru

PENGABDIAN
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Tim dosen Universitas Negeri 
Medan (Unimed) melakukan 
program pengabdian masyarakat 

di Desa Percut, Kecamatan Percut 
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 
Kegiatan ini diinisiasikan oleh Dosen 
Unimed yang beranggotakan dosen 
Program Studi (Prodi) Biologi, 
dosen Prodi Ilmu Gizi, dan dosen 
Prodi Antropologi. Sasaran program 
pengabdian masyarakat ini adalah 
para guru yang bekerja di Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) Alwashliyah 19 di 
Desa Percut tersebut.

Program pengabdian masyarakat 
ini memiliki gagasan dalam 
memberikan ilmu pengetahuan 
seputar pengolahan pangan dan 
pengemasan pangan. Kegiatan ini 
berlangsung pada  14 Juli 2021, di 
mana para tim Unimed  memberikan 
penyuluhan dan pengetahuan kepada 
para guru melalui daring. Program ini 
dilakukan secara daring (online) demi 
mendukung kebijakan pemerintah RI 
dan Pemprovsu dalam menerapkan 
PPKM (Perbelakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat) di Provinsi 
Sumatera Utara.

Acara dibuka oleh Latifah Rahman 
Nurfazriah, S.Pd, M.Kes. “Agar pangan 

yang dibuat pada industry rumah 
tangga dapat dijual belikan kepada 
masyarakat luas dalam keadaan baik 
maka perlu dilakukan pengolahan 
pengemasan yang tepat. Dalam 
pelatihan kali ini biarpun dilaksanakan 
dalam keadaan daring karena aturan 
PPKM yang diberlakukan kami tetap 
akan memberikan pelatihan dengan 
baik dan maksimal sehinga ibu-ibu 
sekalian guru MTs Alwasliyah 19 dalam 
melakukan usahanya dapat berjalan 
dengan baik dan produk yang dijual 
pun dapat dipasarkan dalam keadaan 
bagus sehingga menarik pembeli 
dengan begitu pendapatan kita juga 
menjadi bertambah,” ujar Latifah.

Sebagai pemateri kesatu Caca Pratiwi, 
S.TP, M.Si. menjelaskan cara produksi 
pangan yang baik untuk industri rumah 
tangga. Sebelum materi diberikan, 
peserta diberikan pertanyaan untuk 
mengukur pengetahuan peserta 
tentang materi tersebut. Materi yang 
diberikan meliputi cara pengolahan 
pangan, persyaratan dalam industri 
rumah tangga, cara penanganan 
bahan makanan, dan beberapa hal lain 
yang berkaitan dengan pembentukan 
industri skala rumah tangga.

Kemudian materi kedua yang berjudul 

“pengemasan dan pelabelan produk 
olahan pangan” deiberikan oleh Risti 
Rosmiati, S.Gz, M.Si. Materi yang 
diberikan meliputi jenis-jenis kemasan 
yang digunakan untuk pangan, 
pentingnya pelabelan, keterangan 
yang harus tertera pada label tersebut 
dan pentingnya merek dalam sebuah 
produk pangan.

Kepala Sekolah MTs, Muhammad 
Irsad, SH, menyampaikan kesannya 
terhadap pelatihan ini, “materi yang 
disampaikan hari ini sangat baik 
dan sangat berguna. Terutama ada 
pemberian ilmu produksi pangan yang 
baik, pembukuan yang baik dalam 
mengelola suatu usaha, juga dikaitkan 
dengan mengelola madrasah sehingga 
dapat menjadi investasi bagi kami di 
masa depan nanti, di masa pandemi 
ini semoga dengan materi yang 
disampaikan dapat menimbulkan 
semangat bagi para guru MTs untuk 
memulai usaha sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan,” ujar 
Irsad.

Salah seorang pemateri, Caca 
Pratiwi, S.TP, M.Si, mengungkapkan 
kekagumannya, “para peserta sangat 
antusias dalam mengikuti materi yang 
disampaikan. Rasa ingin tahu peserta 
yang cukup tinggi juga terlihat jelas 
dari antusias ibu dan bapak guru dalam 
mengajukan pertanyaan mengenai 
cara produksi pangan yang baik. 
Antusias dan semangat peserta bisa 
menjadi modal awal untuk memulai 
suatu usaha di bidang pangan.”

Dosen UNIMED Berikan Pelatihan Daring Pengemasan Pangan 
Kepada Guru MTs Alwashliyah 19 Percut
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Mahasiswa UNIMED 
melakukan pendampingan 
penggunaan Rumah Sotong 

Cerdas di Desa Sitiris-Tiris. Kegiatan 
diawali dari permasalahan mitra 
dengan rendahnya hasil tangkapan 
sotong yang dilakukan dengan cara 
konvesional. Ketidaktentuan hasil 
tangkapan mitra menyebabkan 
produksi sotong rendah yang 
berdampak kepada rendahnya 
pendapatan mitra.

Melihat masalah tersebut Mahasiswa 
UNIMED yang tergabung dalam Tim 
PKM-PI diketuai oleh Rio Andika 
Putra (Fisika) yang beranggotakan 
Dedi Rizky Simanullang (Pendidikan 
Bimbingan Konseling), Alek Candra 
Sinaga (Pendidikan Matematika), 
Aqil Syujais (Teknik Elektro), Gilang 
Ma’arif Priatama (Manajemen) dan  
didampingi oleh dosen pendamping 
Dr. Rita Juliani, M.Si menyelesaikan 
masalah mitra tersebut dengan cara 
membuat rumah sotong cerdas 
sehingga memudahkan mitra dalam 
proses penangkapan sotong.

Ketua Tim Rio menjelaskan bahwa 
rumah sotong cerdas terdiri dari jaring 
rabo sebagai alat pemikat dengan 
menggunakan ranting senduduk dan 
daun paku laut yang diikatkan dengan 
katrol dan dilengkapi lampu penanda 
untuk menghidari pukatrol di malam 
hari serta kamera citra berbasis IoT 
(Internet of Things) yang terhubung 
ke smartphone untuk memonitoring 
perkembangan sotong.
Dosen pembimbing Dr. Rita Juliani 

mengatakan “Rumah sotong cerdas 
ini dirancang oleh mahasiswa yang 
tergabung dalam Tim PKM-PI sebagai 
wujud kreativitas untuk membantu 
mitra dalam meningkatkan produksi 
tangkapan sotong, hasil karya ini 
sangat membanggakan dah diharap 
inovasi ini bisa menjadi pilot poject 
bagi nelayan sotong lainnya sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan 
merekam”.

Mitra bapak Agus Salim Samosir 
mengucapkan terimakasih kepada Tim 
pelaksana melalui kegiatan PKM-PI 
yang diselenggarakan oleh Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). “saya sangat terbantu 
dengan adanya rumah sotong cerdas 
ini sebagai alat tangkap sotong 
sehingga permasalahan yang saya 
hadapi dapat teratasi dan berpeluang 
meningkatkan pendapatan kami 
sehingga kami bisa lebih sejahtera,” 
ujar Agus.

Tingkatkan Income Nelayan, Mahasiswa UNIMED 
Ciptakan Rumah Sotong Cerdas Berbasis IoT

PENGABDIAN
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LPPM Unimed melalui tim 
dosen pelaksana Pengabdian 
Kepada masyarakat melakukan 

pendampingan terhadap kelompok 
usaha arang tempurung kelapa yang 
berda di Desa Pematang Biara, Deli 
Serdang. Tim dosen pelaksana ini 
diketuai oleh Sapitri Januariyansah, 
S.Pd., M.Pd., dengan anggota Liana 
Atika, S.Pd., M.Pd., Safri Gunawan, 
S.T., M.T., beserta 5 orang mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin (PTM) 
Universitas Negeri Medan (UNIMED). 
Kegitan ini dilaksanakan secara tatap 
muka dengan menerapkan protokol 
kesehatan.  Sebanyak 20 orang hadir 
dalam kegiatan yang merupakan 
peserta dan pelaksana kegiatan.

Kegiatan ini dilatarbelakangi 
oleh permasalahan mitra pada 
proses produksi arang tempurung 
kelapa dengan teknologi sedanya 
menggunakan rung bakar berbahan 
dasar batu bata, kayu, dan terpal. 

Berdasarkan kondisi ini, LPPM 
Unimed melalui tim dosen pelaksana 
memberikan batuan alat furnace 
dengan sistem kondensasi. Dalam 
sambutannya, ketua dosen tim 
pelaksana Sapitri Januariyansah, S.Pd., 
M.Pd., menuturkan bahwa “kegiatan 
ini merupakan komitmen Universitas 
Negeri Medan melalui LPPM 
untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan masyarakat melalui 
implementasi hasil kajian keilmuan 
yang dilakukan di perguruan tinggi”. 
Kegiatan ini disambut baik oleh Bapak 
Aidil Lubis selaku ketua kelompok 
usaha arang tempurung kelapa, beliau 
menuturkan “Terima kasih kami 
sampaikan kepada Universitas Negeri 
Medan atas kegiatan ini. Tentu saja 
kegiatan ini sangat membantu kami 
dalam menyelesaikan permasalahan 
kami”.

Selanjutnya kegiatan dilakukan dengan 
terlebih dahulu memberikan ceramah 

kepada peserta tentang tata cara 
penggunaan dan perawatan furnace. 
Kemudian, tim pelaksana dan peserta 
kegiatan langsungng mengperasikan 
furnace untuk membuat arang. 
Kegiatan berjalan dengan kondusif 
dimana peserta aktif mengikuti 
dan bertanya kepada tim pelaksana 
terkait produksi. kegiatan lain yang 
juga dilakukan adalah memberikan 
pelatihan pembuatan briket dari 
sebuk ampas arang dan memberikan 
pelatihan pembukuan keuangan 
menggunakan aplikasi.

Dengan dilaksanakan kegiatan ini 
diharapkan dapat memberikan 
dampak positif terhadap mitra 
terhadap peningkatan produktivitas 
dan peningkatan kualiatas, serta 
penikatan kemampuan pembukuan. 
Hasil khirnya, mitra diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing dengan 
memperluas pangsa pasar secara 
nasional maupun regional.

LPPM Unimed Dampingi Kelompok Usaha Arang Tempurung 
Kelapa Tingkatkan Produktivitas Melalui Furnace
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Mahasiswa Universitas Negeri 
Medan yang lolos program 
pendanaan PKM-PM untuk 

membantu mengatasi permasalahan 
sekolah dalam memberikan 
pembelajaran di era pandemic ini 
melakukan pengabdian masyarakat 
ke SMA Negeri 1 Siantar Narumonda. 
dalam bentuk pelatihan website Mr. 
GLBB : Go Learning GLBB With Playing 
Big Ball (05/07/2021).

Pada acara pembukaan tersebut 
dihadiri oleh  kepala sekolah serta 
guru dan siswa secara blended. 
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Siantar Narumonda Piner Sihotang, 
S.Pd., M.Si dalam sambutan 
sekaligus membuka acara pelatihan 
mengatakan “Pembelajaran daring 
saat ini membuat pembelajaran di 
Sekolah secara daring terasa lebih 
membosankan dan membuat minat 
belajar peserta didik menurun 
drastis, namun karna adanya Website 
Mr-GLBB  dari Tim PKM-PM maka 
sekolah bersyukur karna adanya tim 
ini yang telah bersusah payah untuk 

mempersiapkan website Mr.Glbb 
ini. Saya secara pribadi berharap 
banyak agar website ini dapat kami 
gunakan kedepannya mengingat 
di sekolah kami belum memiliki 
sistem pembelajaran sendiri berupa 
website pembelajaran sekolah dan 
berharap pengggunaan website ini 
dapat lebih mengoptimalkan sistem 
pembelajaran daring SMAN 1 SIANTAR 
NARUMONDA”.

Dr. Juniastel Rajagukguk, M.Si selaku 
Dosen Pendamping Tim PKM-PM 
dalam acara tersebut mengatakan 
“harapan saya kepada kepala 
sekolah dan bapak ibu/guru dapat 
memberikan masukan yang sifatnya 
dapat mengembangkan, saran dan 
kritik, sebagai masukan pada kegiatan 
penggunaan website. Dan pada siswa 
harapan saya agar aktif untuk bertanya 
tentang penggunaan website tersebut 
apalagi hal tersebut membahas 
tentang IT. Karena kita tahu bahwa 
siswa lebih tertarik mengenai IT di 
jaman sekarang,”.

Ketua PKM-PM UNIMED Mangasi 
Holong Rajagukguk yang berasal dari 
Prodi Pendidikan Fisika mengatakan  
“Dengan adanya Website Mr.GLBB 
tersebut sangat berguna untuk siswa 
dan guru ketika daring maupun luring 
karena sistem yang kami bangun 
menggunakan metode blended 
learning sehingga dapat memacu 
minat dan bakat pada siswa dan 
mempermudah guru dalam kegiatan 
proses belajar mengajar.”

Salah satu guru SMA Negeri 1 
Siantar Narumonda  memberikan 
testimoni terhadap pelatihan ini, dia 
mengatakan bahwa dengan adanya 
website ini pembelajaran daring 
(dalam jaringan) sangat membantu. 
“pada kegiatan belajar mengajar, 
dengan aplikasi yang diperkenalkan 
kepada kami dari tim PKM-PM dapat 
mendampingi kami para guru agar 
dapat lebih memahami aplikasi 
atau website tersebut, sehingga 
pembelajaran jadi lebih menarik dan 
tidak monoton” ucapnya.

Kegiatan Pelatihan ini diadakan mulai 
tanggal 5 Juli – 19 Juli 2021 yang 
kegiatan ini diadakan secara blended. 
Selama kegiatan Tim PKM-PM 
melakukan pendampingan bagi mitra 
dalam penggunaaan website,serta 
serta  materi yang di paparkan yaitu 
materi fisika. Mitra dapat mengakses 
website dengan menggunakan link 
sebagai berikut : https://mr-glbb.id/
index.php. Siswa mendaftarkan akun 
secara langsung di website dan Guru 
mendaftarkan akun melalui admin 
Website Mr.GLBB.

Tim PKM-PM UNIMED Ciptakan Media Belajar Berbasis 
Web Mr. GLBB

PENGABDIAN
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Tim Pengabdian Masyarakat 
LPPM Universitas Negeri Medan 
(Unimed) telah melaksanakan 

kegiatan pengabdian masyarakat di 
wilayah Lubuk Pakam, tepatnya di 
SMKS Nusantara Lubuk Pakam, Deli 
Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu, 
22 September 2021 dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 
Melalui instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
revitalisasi SMK, dilakukan perbaikan 
dan penyelarasan kurikulum SMK 
salah satunya adanya perluasan 
teaching factory SMK yang dirancang 
agar mendorong inovasi dan 
produktivitas, siswa tidak hanya 
dituntut untuk menguasai skill atau 
kemampuan teknis, tetapi juga sampai 
pada konsep pengembangan usaha. 
Setiap tahun, siswa SMKS Nusantara 
BM Lubuk Pakam dituntut untuk 

menghasilkan produk kewirausahaan 
dan mengembangkan produk 
kewirausahaan tersebut hingga 
manajemen pemasaran. Oleh karena 
itu dibutuhkan berbagai inovasi 
produk yang dapat menjadi produk 
unggulan bagi SMKS Nusantara BM 
Lubuk Pakam.

Melalui Program Pengabdian Kepada 
Masyarakat dalam bentuk Program 
Kemitraan Masyarakat (PKM) 
Mandiri, Tim Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Unimed, yang diketuai oleh Dr. Sri 
Adelia Sari, M.Si dan 3 anggota yaitu 
Drs. Jasmidi, M.Si., Siti Rahmah, S.Pd., 
M.Sc., dan Kana Saputra S, S.Pd., 
M.Kom melakukan kerja sama dengan 
Kepala Sekolah SMKS Nusantara BM 
Lubuk Pakam yakni Suyadi, S.Pd untuk 
mengembangkan produk wirausaha 

kreatif berbasis limbah minyak 
jelantah. Dalam pelaksanaannya, 
kegiatan ini dibantu oleh Drs. Seget 
Tartiyoso M.Pd dari STKIP Budidaya 
Binjai, Bambang Suseno, M.Si dari 
Universitas Deli Sumatera dan 4 
mahasiswa jurusan kimia Unimed 
yaitu Catur Kurniawan, Nadya Ulfa, 
Sahrul Ramadhan dan Muhammad 
Fadhilah.

Dr. Sri Adelila Sari, M,Si. 
mengungkapkan bahwa limbah 
minyak jelantah dapat diubah menjadi 
berbagai produk yang bernilai jual, 
diantaranya sabun, lilin dan biodiesel. 
“Dengan keilmuan kimia yang kami 
miliki ingin membantu adik-adik di 
SMKS Nusantara BM Lubuk Pakam 
mengembangkan produk sabun dari 
minyak jelantah.” Kata Dr. Sri Adelila 
Sari, M.Si.

LPPM Beri Pembekalan Keterampilan Pembuatan Sabun 
Minyak Jelantah Bagi Siswa SMKS Nusantara BM Lubuk 
Pakam

PENGABDIAN
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Produk sabun dipilih karena bahan-
bahan yang dibutuhkan sangat mudah 
ditemukan di Lingkungan sekitar. 
Selain itu, proses pembuatannya juga 
sangat mudah. Bahan yang digunakan 
yaitu minyak jelantah, air dan soda api 
(NaOH). Kegiatan ini melibatkan 30 
siswa-siswi SMKS Nusantara BM Lubuk 
Pakam perwakilan dari 3 program 
keahlian yaitu Akuntansi Keuangan 
dan Lembaga (AKL), Otomatisasi 
Tata Kelola Perkantoran (OTKP), dan 
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 
dan 5 orang guru pengampu mata 
pelajaran kewirausahaan. Kegiatan 
ini diawali dengan pembukaan oleh 
Kepala SMKS Nusantara BM lubuk 
Pakam, Bapak Suyadi, S.Pd. dan 
diikuti dengan pemberian materi 
pengetahuan tentang pemanfaatan 
limbah minyak jelantah sebagai 
produk kewirausahaan. Untuk lebih 
memberikan pemahaman yang nyata 
bagi siswa diberikan buku panduan 
pembuatan produk-produk berbahan 
dasar minyak jelantah. Harapannya 
siswa dapat membuat produk lain 
di masa yang akan datang.  Setelah 
itu siswa siswi dan guru diberikan 
kesempatan untuk praktek langsung 

cara pembuatan sabun dari minyak 
jelantah yang dipandu oleh seluruh 
tim pelaksana dan mahasiswa.

Siswa-siswi dan guru merasa antusias 
mempelajari cara pembuatan sabun 
dari minyak jelantah, mengingat 
bidang keahlian yang jauh dari ranah 
sains kimia. Dalam kegiatan ini siswa 
dibagi menjadi 6 kelompok untuk 
mempraktekkan cara pembuatan 
sabun sesuai dengan buku panduan 
yang telah dibagikan sebelumnya. 
Untuk meningkatkan hasil produk 
sabun ditambahkan beberapa zat 
adiktif diantaranya pewarna dan 
parfum. Sabun dicetak dalam wadah 
dan ditunggu selama 3 minggu untuk 
proses curing (penghilangan NaOH).

Berdasarkan testimoni salah seorang 
siswa peserta kegiatan menyebutkan 
bahwa “sabunnya warnanya cantik 
dan wangi, tidak lagi tercium bau 
minyak jelantah” tutur Angga. Selain 
praktek pembuatan sabun, siswa 
juga diberikan bekal terkait bahaya 
limbah minyak jelantah terhadap 
kesehatan dan lingkungan. Sehingga 
luaran kegiatan ini diharapkan 
tidak hanya menghasilkan produk 

wirausaha namun juga kampanye 
penanggulangan limbah bagi siswa 
SMK.

Dalam kesempatan ini Kepala Sekolah 
SMKS Nusantara BM Lubuk Pakam 
Bapak Suyadi, S.Pd. menyambut 
baik kegiatan ini dan sangat 
berterimakasih kepada tim pelaksana. 
Bapak Suyadi, S.Pd., mengatakan 
“kegiatan ini sangat baik dilakukan 
sehingga dapat membantu siswa 
dalam mengembangkan produk 
kewirausahaan  sehingga nantinya 
akan menjadi produk unggulan bagi 
SMKS Nusantara BM Lubuk Pakam”.

PENGABDIAN
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Pembelajaran online merupakan 
salah satu inovasi pembelajaran 
yang dibutuhkan pada era revolu-

si industri 4.0. Dimana, pembelajaran 
online sangat membutuhkan peran te-
knologi informasi dalam proses pelak-
sanaannya. Oleh karena itu guru harus 
dapat berinovasi dan berkreasi untuk 
mengembangkan bahan ajar berbasis 
teknologi yang dapat digunakan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam upaya peningkatkan kompe-
tensi guru dalam pembuatan bahan 
ajar berbasis IT, LPPM Unimed melalui 
Tim PKM UNIMED yang terdiri dari Dr. 
Abil Mansyur, S.Si., M.Si. selaku ketua 
dan anggota Budi Halomoan Siregar, 
S.Pd., M.Sc. mengadakan kegiatan 
Pendampingan Guru-Guru Sekolah 
Binaan Dalam Pengembangan Buku 
(Bahan Ajar) Digital Interaktif Berbasis 
Multimedia di Yayasan Al Hijrah 2 Lau 

Dendang. Kegiatan ini juga melibatkan 
mahasiswa yaitu Fannisa Rahmadani 
dan Septi Lumongga Duma Rangkuti 
yang berasal dari jurusan pendidikan 
matematika. Selain itu, kegiatan ini 
juga dibantu oleh team IT dari Gred-
tech Consulting yaitu Dhara Chyltia 
Simamora, S.Pd.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, 
yaitu sesi latihan multimedia interak-
tif, latihan pembuatan bahan-bahan 
ajar berbasis TPACK, dan latihan peny-
usunan bahan ajar atau buku digi-
tal. Pendampingan ini diikuti oleh 32 
orang guru SD dari Yayasan Al Hijrah 
2. Guru-guru terlihat sangat antusias 
mengikuti kegiatan ini karena materi 
yang disampaikan merupakan solusi 
dari kendala yang dialami guru saat 
mengajar secara daring.

Dr. Abil Mansyur, S.Si., M.Si. selaku 

ketua Tim dalam kegiatan ini men-
yampaikan bahwa, “Kegiatan ini kami 
laksanakan dengan harapan agar para 
guru peserta latihan dapat mengem-
bangkan buku digital atau bahan ajar 
digital interaktif berbasis multimedia 
yang dapat membantu guru dalam 
proses pembelajaran daring maupun 
luring. Pengembangan bahan ajar 
digital berbasis multimedia juga san-
gat dibutuhkan guna mempermudah 
siswa dalam memahami materi pela-
jaran karena mengintegrasikan berb-
agai komponen multimedia seperti 
audio, video, gambar, dan teks”.

Kepala sekolah SDIT Al Hijrah 2, Novia 
Elisa Harahap, S.Pd juga mengucap-
kan rasa terimakasih kepada pihak 
UNIMED yang telah membantu dalam 
memberikan pelatihan kepada gu-
ru-guru disekolahnya. “kegiatan pela-
tihan pembuatan bahan ajar interaktif 
digital berbasis multimedia ini sangat 
perlu dilakukan bagi guru mengin-
gat proses pembelajaran yang massif 
dilaksanakan di masa covid 19 adalah 
pembelajaran daring atau luring ter-
batas” ujar kepala sekolah.

Budi Halomoan Siregar, S.Pd., M.Sc se-
laku anggota Tim mengatakan bahwa 
Produk yang dihasilkan dari kegiatan 
ini adalah bahan ajar interaktif digital 
dalam berbagai mata pelajaran. “Di 
akhir kegiatan, produk yang dihasil-
kan dalam pelatihan akan diberikan 
kepada pihak sekolah untuk terus 
dikembangkan sehingga pada akhirn-
ya semua guru dapat menggunakan 
produk ini dalam proses pembelajaran 
daring” jelas Budi Halomoan Siregar.

LPPM UNIMED Dampingi Guru Sekolah Binaan 
Kembangkan Bahan Ajar Digital Berbasis Multimedia

PENGABDIAN
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Tim PKM LPPM UNIMED 
mengadakan kegitan 
Pengembangan  Desain 

Cenderamata Berbasis  Local Wisdom 
di Azura Sticker Desa Tanjung Sari Kec. 
Batang Kuis Kab. Deli Serdang pada 
bulan Juli-Agustus 2021. Adapun Tim 
PKM UNIMED yang melaksanakan 
pelatihan tersebut diketuai oleh Dr. 
Wahyu Tri Atmojo, M. Hum, yang 
beranggotakan Dr. Hidayat, M. Si 
dan  Drs. Misgiya, M.Hum serta lima 
orang mahasiswa yakni Maulana 
Yusuf Arasyid,  Dwi Ulfa Ramadani, Ani 
Masruroh, Lia Hafiza dan Yusuf Efendi 
Lubis. Kelima mahasiswa tersebut 
berasal dari Prodi Pendidikan Seni 
Rupa FBS Unimed.

Kegitan tersebut turut dihadiri oleh 
Kepala Desa Tanjung Sari Muhammad 
Hidayah yang diwakili oleh Muhammad 
Yusuf Hasibuan perangkat desa. 
Pemilik Azura Cutting Sticker Fadril 
Yudha Putra, dan Pemuda setempat 
perwakilan dari setiap dusun yang 
ada di Desa Tanjung Sari sebagai mitra 
dalam melakukan kegiatan ini. Serta 

dari Perwakilan LPPM UNIMED Henry 
Situmorang, S.Sos.

Dr. Wahyu Tri Atmojo, M. Hum, 
menjelaskan bahwa Kegiatan ini 
dilaksanakan menjadi dua tahapan. 
Tahap pertama pemberian informasi 
mengenai pengembangan desain 
cenderamata berbasis local wisdom 
oleh  tim PkM yang dilaksanakan 
secara tatap muka dengan 
menerapkan protokol kesehatan. 
Pada tahapan ini peserta diberikan 
pengetahuan tentang cara membuat 
desain/sketsa serta pengetahuan 
tentang cara mencetak dan 
memindahkan hasil desain/sketsa 
kemedia pring melamin dan bingkai 
fiber, kegiatan pendampingan ini 
dilaksanakan mulai awal bulan Juli 
2021 hingga akhir Agustus 2021. 
Sedangkan pada tahapan kedua 
dilakukan pendampingan pembuatan 
cenderamata berbasis local wisdom 
oleh tim PkM.  dan Pimpinan Azura 
Sticker. Kegiatan ini dipraktekan 
lansung oleh masing-masing 
peserta, dengan hasil desain/ sketsa 

mereka sendiri. Kemudian setiap 
kegiatan ini didokumentasikan, dan 
diunggah di youtube, sehingga dapat 
menginspirasi masyarakat lainnya.

“Pada kesempatan ini, kami dari tim 
PkM Unimed akan menyerahkan 
alat/bahan untuk keperluan 
pengembangan desain cenderamata 
berbasis local wisdom berupa Piring 
melamin, Bingkai Fiber, Pisau Cutting, 
Sticker Hologram, Pisau dan alat 
pendukung pembuatan cenderamata 
berbasis local wisdom lainnya ” ujar 
Dr. Wahyu Tri Atmojo, M. Hum dalam 
acara pembukaan pelatihan.

Tim Progran Kemitraan Masyarakat 
Unimed sangat mengharapkan 
peserta (pemuda stempat ) bersama 
desa dapat mempraktekkan ilmu yang 
diberikan oleh Tim PkM, sehingga 
dapat menambah penghasilan dan 
dapat membuka lapangan kerja baru 
bagi masyarakat sekitar. Dikarenakan  
Desa Tanjung Sari sangat dekat 
dengan Bandara Kuala Namu dan Kota 
Medan.

Tim LPPM UNIMED Bersama Mitra Mengembangkan 
Desain Cenderamata Berbasis Local Wisdom

PENGABDIAN
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Mahasiswa FMIPA Unimed meraih 
2 medali di Kompetisi Nasional 

MIPA LPTK se-Indonesia pada Rabu, 
(18/8) yang dilaksanakan secara 
daring. Adapun juara 1 bidang Fisika 
KN MIPA LPTK atas nama Mangasi 
Holong Rajagukguk mahasiswa Prodi 
Pendidikan Fisika Stambuk 2019 dan 
Juara 3 bidang Kimia KN MIPA LPTK 
atas nama Felix Valentino Sianturi 
mahasiswa Prodi Bilingual Pendidikan 
Kimia 2018.

Pelaksanaan Kompetisi secara daring 
via platform Zoom Sabtu, 14 Agustus 
2021 pukul 07.30 s/d selesai. Panitia 
terlebih dahulu melakukan seleksi 
berkas sehingga peserta yang 
mengikuti Bidang lomba KN MIPA 
yang diperlombakan yaitu Bidang 
Matematika (83 peserta ), Fisika 

(83 peserta), Kimia (87 peserta), 
Biologi (90 peserta). Kegiatan 
“KN-MIPA LPTK 2021” kegiatan ini 
merupakan kompetisi nasional yang 
diselenggarakan oleh Asosisasi MIPA 
LPTK Indonesia, dalam bidang MIPA 
biologi, fisika, kimia, dan matematika 
yang diikuti oleh 12 perguruan 
tinggi negeri se-Indonesia yang 
tergabung dalam LPTK (Lembaga 
Perguruan Tinggi Kependidikan) yaitu 
Universitas Negeri Medan, Universitas 
Negeri Surabaya, Universitas Negeri 
Yogyakarta, Universitas Negeri 
Malang, Universitas Pendidikan 
Indonesia,Universitas Negeri Jakarta, 
Universitas Negeri Gorontalo, 
Universitas Negeri Padang, Universitas 
Negeri Semarang, Universitas Negeri 
Manado,Universitas Pendidikan 
Ganesha.

Dekan FMIPA Unimed Prof. Dr. 
Fauziyah Harahap, M.Si. mengucapkan 
selamat kepada dua mahasiswa 
FMIPA yang berhasil meraih medali 
dan menjadi kebanggaan Unimed di 
kancah nasional. Perolehan prestasi ini 
menjadi penyemangat bagi mahasiswa 
lainnya untuk tetap berinovasi dan 
berkompetisi walaupun pada masa 
pandemi. Semoga dapat memberikan 
stimulasi bagi mahasiswa lainnya terus 
berprestasi.

Mahasiswa FMIPA UNIMED Meraih 2 Mendali di KNMIPA 
LPTK Se-Indonesia

PRESTASI
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Mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Medan 
Prodi Teknik Sipil, Raihan 

Dary Berutu berhasil meraih juara 2 
di Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an 
Mahasiswa Nasional (MTQMN) yang 
diselenggarakan oleh Universitas 
Lambung Mangkurat (ULM), 
Banjarmasin. Lomba MTQMN ini 
diadakan secara daring pada tanggal 
27-29 September 2021.

MTQMN ULM merupakan salah 
satu rangkaian acara dalam rangka 
perayaan Dies Natalis Ke-63 ULM. 
MTQMN kali ini merupakan yang 
kedua kali dilaksanakan dan diikuti 
oleh 499 peserta dari 120 universitas di 
seluruh Indonesia. Terdapat 5 cabang 
lomba dalam MTQMN ULM 2021, 
yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an, 
Musabaqah Tartil Qur’an, Musabaqah 
Syarhil Qur’an, Musabaqah KTI 
Kandungan Qur’an, Musabaqah Hifzhil 
Qur’an 10 dan 20 Juz. Pengumuman 

pemenang diumumkan pada tanggal 
30 September 2021.

Rektor Dr. Syamsul Gultom, SKM. 
M.Kes, ketika mendengar kabar 
gembira ini mengucapkan selamat 
kepada mahasiswa perwakilan 
Unimed yang berhasil mengukir 
prestasi MTQ Mahasiswa Nasional 
di Universitas Lambung Mangkurat. 
“Semoga prestasi yang didapat ini ajan 
menjadi dorongan agar mahasiswa 
UNIMED lainnya untuk memperoleh 
prestasi di tingkat nasional dan 
internasional. Kita juga meminta agar 
Wakil Rektor 3 bersama staf ahlinya 
dan pimpinan fakultas dapat lebih 
optimal dalam memberikan semangat, 
motivasi dan menyiapkan segala 
fasilitas kepada mahasiswa sehingga 
mereka dapat terus semanga dalam 
mengikuti lomba-lomba baik tingkat 
lokal, nasional dan internasional. 
Karena denga adanya hal tersebut 
dapat memacu semangat dan energi 

baru bagi mahasiswa agar bisa terus 
berkarya dan berprestasi.

Dekan FT Prof. Harun Sitompul merasa 
bangga saat mengetahui salah satu 
mahasiswa FT berhasil meraih juara 2 
di MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional 
ULM. “Saya dan segenap pimpinan FT 
mengucapkan selamat kepada adinda 
kami Raihan Dary Berutu karena 
telah mengharumkan nama baik 
UNIMED di tingkat nasional. Semoga 
dengan kemenangan adinda dapat 
mendorong teman mahasiswa lainnya 
untuk berprestasi. Kami juga berharap 
dengan kemenangan Raihan di lomba 
MTQMN ULM 2021 dapat membantu 
dalam membentuk karakter 
mahasiswa serta meningkatkan 
akhlaqul karimah di kalangan 
mahasiswa muslim. Sekali lagi kami 
ucapkan selamat sukses dan bahagia, 
karena telah membawa nama FT dan 
Unimed di kanca nasional di ajang 
MTQ Nasional,”.

Mahasiswa UNIMED Raih Juara 2 di MTQ Nasional ULM 
Banjarmasin

PRESTASI
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Masalah kesehatan mental masih 
kerap dianggap tabu di kalangan 
masyarakat dan masih sangat 
jarang untuk diperbincangkan. Di 
masa pandemi, kesehatan mental 
menjadi mendapatkan perhatian 
khusus di banyak negara khususnya 
perundungan di dunia maya 
(cyberbullying) hal ini dikarenakan 
sebagian besar waktu dan interaksi 
individu dijalankan secara virtual. 
Berdasarkan publikasi U-Report yang 
dirilis oleh UNICEF dan UNSRG on 
Violence against Children, didapati 
satu dari tiga anak muda di 30 negara, 
termasuk Indonesia mengaku mereka 
telah menjadi korban cyberbullying.

Sadar akan pentingnya kesehatan 
mental dan banyaknya pemuda yang 
terpapar akan isu cyberbullying, maka 
Melalui Program Call For Proposal Red 
Cross Red Creasent SEAYN (Southeast 
Asia Youth Network) Palang Merah 
Indonesia Kota Medan berhasil 
mendapatkan Satu Project Regional 
bersama dengan Singapore Red 
Cross (SRC) dan Philippine Red Cross 

(PRC) membuat kolaborasi project 
tingkat ASEAN yang mengangkat tema 
Mental Health And Psychological 
Suport Program dan Cyberbulying 
And Mental Health dimana kegiatan 
serentak di jalankan di tiga negara 
dengan metode dan teknis masing – 
masing serta akan dipublikasikan di 
tingkat ASEAN.

Berkenaan dengan hal tersebut 
Palang Merah Indonesia Kota Medan 
menjalin kerjasama dan kolaborasi 
dengan Program Studi Bimbingan dan 
Konseling FIP UNIMED menjalankan 
program tersebut. Prodi BK FIP UNIMED 
mengambil peran dalam memberikan 
materi tentang Mental Health And 
Psychological Suport Program dan 
Cyberbulying And Mental Health serta 
pelatihan Bimbingan Koseling untuk 
teman sebaya, adapun peserta untuk 
Pendidik Remaja Sebaya dimana 
pesertanya merupakan 200 (dua ratus 
orang ) murid Sekolah menengah atas 
yang tergabung dalam Palang Merah 
Remaja PMI Kota Medan tingkat 
WIRA yang akan mengikuti pelatihan 

melalui media Zoom serta melibatkan 
20 (sepuluh) orang Mahasiswa/I yang 
nantinya sebagai kakak asuh bagi 20 
(dua puluh) orang peserta terpilih 
yang telah mengikuti serangkaian 
seleksi dan pelatihan sebagai IPEF 
(Inklusif Peer Educator Forum) 
member. Dalam hal ini prodi BK FIP 
UNIMED mendelegasikan 20 orang 
mahasiswa sebagai calon fasilitator 
rekan sebaya dan 1 orang Dosen 
sebagai narasumber ahli Cyberbulying 
And Mental Health.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 
tanggal 24 Juni 2021 itu dibuka 
secara resmi oleh Wakil Gubernur 
Sumatera Utara sekaligus Ketua PMI 
Kota Medan, Musa Rajekshah. Dalam 
sambutannya, ia menyampaikan 
kebanggaannya kepada kaum 
muda PMI Kota Medan beserta 
dengan Mitra yang telah berhasil 
mendapatkan proyek kolaborasi ini 
dan dapat membantu pemerintah 
dalam menghadapi situasi-situasi 
yang ada di masyarakat saat ini. 
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
juga sangat berharap anak muda 
dapat terus meningkatkan kreativitas 
dan kreativitasnya,” pesannya.

Acara pembukaan dihadiri Ketua 
PMI Provinsi Sumut Rahmat Shah, 
perwakilan PMI pusat Exkuwin 
Suharyanto yang merupakan 
Kepala Divisi PMR dan Relawan 
PMI, Perwakilan IFRC Francesca 
Capoluongo yang merupakan 
Delegasi Pemuda dan Sukarela untuk 
Kerjasama Asia Tenggara dan ASEAN, 
Jevlin Solim, perwakilan pemuda PMI 
di forum SEAYN yang juga merupakan 
program koordinator, Zuraida Lubis 
yang juga Wakil Dekan II FIP Unimed

PMI Kota Medan jalin Kerjasama dengan Prodi BK FIP UNIMED Guna 
Jalankan Program Dukungan Kesehatan Mental Tingkat ASEAN

KERJASAMA
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Jurusan Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn) 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan (FIS Unimed) dan Prodi 
PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Labuhanbatu 
(FKIP ULB) menandatangani 
Memorandum of Agreement (MoA) 
di ruang Dekan FIS Unimed pada 
Kamis, 22 Juli 2021. MoA ditandatangi 
oleh Dekan FIS Unimed Dra. Nurmala 
Berutu, M.Pd dan Dekan FKIP ULB 
Ika Chastanti, S.Si., M.Pd kemudian 
dilanjutkan oleh Ketua Jurusan PPKn 
Unimed Arief Wahyudi, S.H., M.H 
dan Rohana, M.Pd selaku Ketua Prodi 
PPKn FKIP ULB.

Turut hadir pada penandatanganan 
tersebut dari pihak UNIMED yakni Dr. 
Tappil Rambe, M.Si (Wakil Dekan I 
FIS Unimed), Dra. Flores Tanjung, MA 
(Wakil Dekan II FIS Unimed), dan Dr. 
Erond L. Damanik, M.Si (Wakil Dekan 
III FIS Unimed). Sedangkan dari FKIP 
ULB hadir Khairul Ritonga, MH (Ketua 
TIM Penyusunan Kurikulum MBKM 
PPKn ULB).

Rohana menjelaskan bahwa MoA ini 
diinisiasi oleh PPKn ULB dan direspon 
yang secara positif oleh Jurusan 
PPKn Unimed sebagai mitra strategis 
kerjasama pengembangan masing-
masing Prodi. Arief menambahkan 
bahwa kerjasama berbasis kemitraan 
adalah kebutuhan masing-
masing Prodi dan dengan telah 
ditandatanganinya MoA ini maka 
kerjasama penyelenggaraan berbagai 
kegiatan akan lebih mudah dilakukan.

Terdapat empat pokok utama 
kerjasama yang disepakati, yakni: 

peningkatan dan pengembangan 
mutu tri dharma perguruan tinggi; 
pengembangan dan penyempurnaan 
kurikulum Merdeka Belajara Kampus 
Merdeka (MBKM); pelaksanaan 
penelitian, penulisan karya ilmiah 
dan pengembangan jurnal; dan 
penyelenggaraan kegiatan ilmiah 
bersama.

Pada kesempatan yang sama Dekan 
FIS UNIMED Dra. Nurmala Berutu, 
M.Pd. menyampaikan kata sambutan 
bahwa semestinya MoA yang telah 
ditandatangani tidak berakhir hanya 
di atas kertas tetapi ditindaklanjuti 
dengan pelaksanaan berbagai bentuk 
kegiatan yang telah disepakati. Hal 
senada juga disampaikan oleh Dekan 
FKIP ULB Ika Chastanti, S.Si., M.Pd, 
dengan penegasan bahwa kurikulum 
MBKM yang sedang disusun 
oleh Prodi PPKn FKIP ULB akan 
mengacu kepada kurikulum yang 
dikembangkan oleh Jurusan PPKn FIS 
Unimed dan memunculkan kekhasan 
keilmuan PPKn sebagai ciri khusus 
Prodi PPKn di FKIP ULB. Kegiatan 
penandatangan MoA ditutup dengan 
penyerahan cinderamata dari masing-
masing pihak.

Wujudkan MBKM, PPKN FKIP ULB Jalin Kerjasama dengan 
PPKN FIS UNIMED
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Fakultas Keguruan dan ilmu 
kependidikan ( FKIP) Universitas 
Efarina (UNEFA) Pematang 

Siantar melakukan MoU dengan 
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 
Universitas Negeri Medan pada 
kamis (29/7), yang diadakan secara 
daring melalui zoom meeting. Dalam 
MOU tersebut dihadiri oleh Dr. 
Abdurahman Adisaputera, M.Hum. 
(Dekan Unimed), Dr. Wahyu Tri 
Atmojo, M.Hum (WD1 Unimed ), 
Dr. Masitowarni Siregar, M.Ed (WD 
2 Unimed), Dr. Marice, M.Hum (WD 
3 Unimed), serta fungsionaris di 
lingkungan FBS UNIMED

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas 

Bahasa dan Seni Unimed Dr. 
Abdurahman Adisaputera, M.Hum 
mengatakan sangat senang bisa 
bekerjasama dengan Universitas 
Efarina dan berharap agar MOU 
ini dapat terus berlanjut dan 
memberikan dampak yang baik buat 
kemajuan Universitas Efarina dan 
Unimed. “Kami sangat menyambut 
baik dengan kerjasama ini, kami 
FBS sangat terbuka kepada semua 
pihak dan kami sungguh senang 
Universitas Efarina bisa menjalin 
kerjasama kepada Unimed. kita 
berharap dengan dilakukan MoU ini 
dapat meningkatkan hubungan FBS 
UNIMED dengan FKIP UNEFA, dan 
dengan kerjasama ini segera terwujud 

kedepannya bisa dengan join 
research, serta kegiatan lain untuk 
meningkatkan tridharma kita,” ujar 
Dr. Abdurahman

Rektor Unefa Dr. Suzanna Josephine 
L. Tobing mengucapkan terimakasih 
atas kerjasama yang telah dilakukan 
dengan FBS Unimed dan juga 
menyampaikan tujuan kerjasama 
“Kita harapkan kolaborasi ini nantinya 
bisa melakukan banyak hal, kita 
berharap bisa saling mengisi dalam 
kerangka banyak hal terkhusus 
penelitian-penelitian yang perlu 
dibina, kami juga berharap tujuan 
dari kerjasama ini yakni menjadi 
usaha peningkatan kualitas mutu 
pendidikan di Unefa dan Akreditasi 
kampus Universitas Efarina menjadi 
lebih baik dapat tercapai,” Ujarnya.

Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu 
kependidikan Unefa Melisa Nur 
Asima Sidabutar, S.Pd., M.Pd. juga 
mengucapkan terima kasih karena 
telah bersedia bekerjasama dan 
berharap kepada FBS Unimed agar 
dengan adanya MoU ini nantinya 
kegiatan penelitian bersama, seminar, 
pertukaran pengembangan SDM, 
pembimbingan riset dan tugas 
akhir mahasiswa serta pengabdian 
masyarakat yang melibatkan civitas 
akademika dengan FBS Unimed dapat 
terlaksana. Dalam akhir sambutannya 
Dekan FKIP Unefa berharap dengan 
adanya kerjasama dapat membawa 
berkah dalam Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dan kerjasama ini dapat 
berkelanjutan dimasa sekarang dan 
dimasa yang akan datang.

Tingkatkan Tridharma PT, FKIP UNEFA Pematang Siantar 
Jalin Kerjasama dengan FBS UNIMED
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KERJASAMA

Pada Tahun akademik gasal 
2021/2022 Program Studi 
(Prodi) Bimbingan dan Konseling 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) 
mengadakan kerjasama pertukaran 
mahasiswa MBKM dengan Jurusan 
Bimbingan dan Konseling (BK) 
Universitas Negeri Semarang 
(UNNES). Kerjasama ini secara resmi 
dimulai dengan kegiatan Penerimaan 
dan Pengarahan Mahasiswa Inbound 
BK UNNES pada hari Senin tanggal 30 
Agustus 2021. Kegiatan yang dibuka 
secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang 

Akademik FIP UNNES Farid Ahmadi, 
S.Kom, M.Kom, Ph.D.

Jurusan BK UNNES menerima kurang 
lebih 100 mahasiswa yang mengikuti 
student exchange MBKM inbound 
dari Universitas Negeri Makasar, 
Universitas Negeri Medan, Universitas 
Lambung Mangkurat, dan Universitas 
Pendidikan Ganesha. Ketua Jurusan 
BK FIP UNNES, Kusnarto Kurniawan, 
M.Pd., Kons dalam sambutannya 
mengucapkan selamat datang dan 
terima kasih atas kerjasama yang telah 
disepakati dan diimplementasikan.

Prodi BK UNIMED mengirimkan 
sebanyak 30 orang mahasiswa untuk 
mengikuti perkuliahan di Jurusan BK 
UNNES tersebar pada mata kuliah 
Problematika Komunitas (2 SKS), 

Teori dan Pendekatan Konseling 
(4 SKS), dan Evaluasi dan Supervisi 
BK (2 SKS). Sebaliknya, Jurusan 
BK UNNES mengirim sebanyak 21 
orang mahasiswa untuk mengikuti 
perkuliahan di Prodi BK UNIMED, 
tersebar pada mata Konseling 
Individual (4 SKS), Patologi dan 
Rehabilitasi Sosial (3 SKS), Evaluasi dan 
Supersvisi BK (2 SKS). Di akhir kegiatan 
Zakki Nurul Amin, M.Pd., Ketua Gugus 
MBKM FIP UNNES, menyampaikan 
penjelasan teknis singkat terkait 
sistem perkuliahan di Jurusan BK 
UNNES.

Prodi BK UNIMED dan Jurusan BK UNNES Jalin Kerjasama 
Melalui Pertukaran Mahasiswa MBKM
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UPT Pusat Bahasa Unimed dan 
Ikatan Alumni Pendidikan 
Luar Sekolah/Pendidikan 

Masyarakat (IKAPLUSDIKMAS) Unimed 
menggelar Webinar Beasiswa dengan 
tema “How to Get a scholarship to 
Study at Domestic and International 
Universities melalui virtual zoom 
meeting dan streaming youtube pada 
Kamis, (1/7).

Acara ini digelar dalam rangka 
mempersiapkan alumni dan 
freshgraduate dalam meraih 
beasiswa yang saat ini sedang gencar 
diberikan oleh pemerintah seperti 
LPDP Kemenkeu maupun beasiswa 
luar negeri. Dengan mengundang 
narasumber diantaranya, Rizky 
Nurjehan, M.Pd. (LPDP Awardee), 
Silvia Mariah Handayani, M.Pd. (AAS 
Awardee), dan Dr. Isli Iriani Indiah 
Pane, M.Hum. (Kepala UPT Pusat 
Bahasa Unimed) serta dimoderatori 

oleh Ahmad Rizaldi, S.Pd. (Alumni 
Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan 
Masyarakat Unimed).

Selaku Ketua IKAPLUSDIKMAS Unimed, 
Eko Haryanto, S.Pd. menyampaikan 
“Pengurus Ikatan Alumni Pendidikan 
Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat 
(IKAPLUSDIKMAS UNIMED) selalu 
berupaya memberikan manfaat dan 
berbagi ilmu/pengalaman di luar 
sekolah, mengedukasi masyarakat 
serta program-program literasi. Dalam 
pelaksanaannya, kami merasa perlu 
untuk melakukan kolaborasi bersama 
alumni, praktisi dan akademisi dalam 
pengembangan dunia pendidikan di 
Indonesia. Dengan konsep dari alumni 
oleh alumni dan untuk alumni, semoga 
memotivasi teman-teman untuk 
sama-sama maju dan berkembang. 
Kita ketahui bersama di era revolusi 
industri 4.0, kita butuh berkolaborasi 
dan saling terkoneksi satu dengan 

yang lainnya. Percepatan teknologi 
akan bisa kita hadapi bersama ketika 
kita saling terintegrasi, memiliki 
kompetensi, motivasi untuk belajar 
dan juga terus melakukan inovasi. 
Webinar kali ini adalah series ketiga 
dari acara-acara sebelumnya. Kegiatan 
ini diikuti oleh ratusan peserta dari 
seluruh Indonesia.

“Pendidikan menjadi modal awal untuk 
kemajuan sebuah bangsa, semakin 
tinggi kualitas pendidikannya semakin 
maju dan sejahtera pula negaranya. 
Menyadari biaya pendidikan yang 
semakin lama semakin mahal, tentu 
tidak menyurutkan niat kita untuk 
belajar. Pada Webinar kali ini, kita 
melihat peluang dan kesempatan, 
banyaknya program beasiswa, 
baik dalam maupun luar negeri 
yang bisa kita dapatkan untuk 
melanjutkan studi ke jenjang yang 
lebih tinggi. Diantaranya Beasiswa 

PUSBA Unimed dan IKAPLUSDIKMAS Unimed Gelar 
Webinar Beasiswa Dalam dan Luar Negeri

EDUKASI
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LPDP kemenkeu, Beasiswa Unggulan 
Kemendikbudristek, Beasiswa 
Kominfo, Autralia Awards Sholarship 
(AAS Autralia), dan banyak lagi. 
Tentunya menjadi impian kita semua 
untuk mendapatkan beasiswa hingga 
akhir studi,” jelas Eko Haryanto.

Dalam paparannya, Rizky Nurjehan, 
M.Pd. mengatakan untuk menjadi 
awardee LPDP para Scholarship 
Hunter harus mempersiapkan diri 
untuk memiliki Skor TOEFL/IELTS 
sesuai dengan persyaratan yang di 
minta oleh LPDP, memiliki kemampuan 
akademik yang baik, Nasionalisme, 
Kontribusi terhadap negeri dan 
Kemampuan Leadership. Beasiswa 
LPDP diperuntukkan bagi seluruh 
putra putri terbaik bangsa. Adapun 
Tahapan seleksinya diantaranya 
seleksi administrasi, seleksi Tes Bakat 
Skolastik dan Wawasan Kebangsaan, 
dan Wawancara. Sebagai alumni LPDP 
S2 di Unimed, menjelaskan Prodi 
S2 dan S3 di Unimed juga membuka 
kesempatan beasiswa LPDP, yang bisa 
dilihat di web resmi LPDP.

Sementara Silvia Mariah Handayani, 
M.Pd. yang saat ini sedang menjalani 
beasiswa S3 di Southern Cross 

University Queensland, Australia 
menjelaskan Beasiswa AAS (Australian 
Award Scholarship) merupakan 
beasiswa dari pemerintah Australia 
yang dibuka secara global termasuk 
negara Indonesia. Adapun rangkaian 
seleksi dari beasiswa AAS seperti 
Seleksi administrasi, Tes IELTS dan 
Wawancara. Kemudian setiap 
peserta diminta untuk mengisi form 
pertanyaan yang tersedia di OASIS dan 
membuat esai berdasarkan ketentuan 
yang telah di tetapkan oleh AAS. ww
Dan sebagai penyelenggara Toefl 
ITP di Unimed, Dr. Isli Iriani Indiah 
Pane, M.Hum mengatakan TOEFL 
merupakan syarat wajib dan hal 
mutlak bagi siapa saja yang ingin 
mendaftar beasiswa baik dalam 
maupun luar negeri. Untuk TOEFL 
tidak ada ketentuan lulus atau tidak. 
Tergantung pada persyaratan yang 
diminta oleh penyelenggara LPDP. 
Jadi setiap orang memiliki kebutuhan 
skor TOEFL yang berbeda-beda. Untuk 
apply beasiswa seperti LPDP dan AAS. 
TOEFL yang qualified dari lisensi ETS. 
Sehingga calon awardee harus tes di 
lembaga yang telah di tentukan oleh 
ETS.

Diakhir acara, selaku moderator 

“Benefit yang di 
dapat dari mendapat 
beasiswa AAS adalah 
Biaya pendidikan 
full funded, dan 
kesempatan untuk 
mengasah kemampuan 
bahasa Inggris. 
Mengingat saat 
berkuliah di Australia 
kita akan berinteraksi 
langsung oleh native 
speaker. Serta belajar di 
kampus terbaik dunia 
dengan fasilitas kelas 
Internasional.

Ahmad Rizaldi, S.Pd. mengajak peserta 
webinar dan pemburu beasiswa untuk 
mempersiapkan diri dan mengasah 
kemampuan dalam memenuhi 
kriteria dan persyaratan beasiswa 
yang akan dituju. Semoga lulus dan 
sukses mendapatkan beasiswa yang 
diimpikan.

EDUKASI
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Jurusan Biologi FMIPA Unimed 
menggelar kegiatan Webinar 
Bioenterpreneurship Seri 

II dengan mengangkat tema 
“Kewirausahaan berbasis Sumber 
Daya Alam Terbarukan” pada 
(9/7). Webinar ini menghadirkan 
narasumber Dr Kun Budiasih, M.Si 
(Kewirausahaan Berbasis Bahan Alami 
Terbarukan) dan Darsimah Siahaan, 
S.Si (Kewirausahaan Berbasis Sumber 
Daya Alam Hayati Terbarukan).

Dekan FMIPA Prof. Dr. Fauziyah 
Harahap, M.Si dalam sambutannya 

saat membuka kegiatan mengatakan 
kita berharap banyak dari narasumber-
narasumber yang merupakan alumni 
kita yang nantinya akan memberikan 
pencerahan-pencerahan kepada kita, 
bagaimana biologi itu dapat dijadikan 
sebagai lahan berwirausaha. Kita 
tentu memperhitungkan bagaimana 
biologi ini dapat berperan dalam 
segala aspek. Harapannya seluruh 
peserta webinar ini dapat berkiprah 
di bidangnya masing-masing dalam 
rangka MBKM, MBKM ini sangat di 
tuntut untuk mahasiswa kita untuk 
melakukan bioentrepreneurship.

Dr. Kun Budiasih, M.Si menjelaskan 
materinya tentang kewirausahaan 
berbasis bahan alami terbarukan, 
Energi terbarukan merupakan sebuah 
sumber energi yang berasal dari 
alam yang mampu digunakan dengan 
bebas, mampu diperbarui terus-
menerus serta tak terbatas. Sumber 
daya terbarukan diantaranya sumber 
daya alam yang dapat diperbaharui 
memiliki daya regenerasi (pemulihan) 
contoh energi matahari, angin, air, 
hutan, dan sumber keanekaragaman 
hayati. Sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui juga meliputi sumber 
daya alam biotik seperti tumbuhan 
dan hewan.

Darsimah Siahaan, S.Si dengan 
materi kewirausahaan berbasis 
sumber daya alam hayati terbarukan 
menjelaskan Sumber daya alam 
hayati adalah sumber daya yang 
berasal dari makhluk hidup. Yang 
termasuk sumber daya alam hayati 
yakni tumbuhan, hewan dan sumber 
daya alam hayati dimanfaatkan oleh 
manusia tidak hanya sebagai sumber 
pangan tetapi juga sebagai sumber 
daya hayati yang bermanfaat untuk 
membuat sandang atau pakaian. 
Adapun tanaman sebagai sumber 
daya alam hayati bagi manusia selain 
dapat digunakan sebagai sandang, 
pangan, dan bahan baku juga dapat 
dimanfaatkan sebagai obat-obatan. 
Tanaman yang digunakan sebagai 
bahan obat-obatan lebih dikenal 
dengan apotek hidup salah satunya 
adalah bunga rosella, bunga rosella 
merupakan sumber daya alam nabati 
yang banyak mengandung nutrisi atau 
gizi dan baik bagi kesehatan manusia.

Berwirausaha Menggunakan Sumber Daya Alam 
Terbarukan

EDUKASI

EDUKASI



 Majalah Unimed Edisi Juli - September 2021 • 31

FMIPA Unimed menggelar kegiatan 
Webinar Bioenterpreneurship 
dengan mengangkat tema 

“Sukses Berwirausaha Tanpa modal 
di Era Digital” pada (7/7). Webinar 
ini menghadirkan narasumber yang 
sudah berpengalaman di dunia 
wirausaha yaitu Zulfirmansyah, S.Si 
CEO Halona Agro (Berbisnis Tanpa 
Modal) dan Budi Halomoan Siregar, 
S.Pd., M.Sc Owner UD Dosen Almaidani 
(Trik dan Tips Sukses berwirausaha di 
Era Digital).

Wakil Dekan III Dr. Rahmatsyah, M.Si 
saat membuka acara mengatakan 
sangat bangga dengan jurusan biologi 
karena kegiatan ini merupakan kegiatan 
kita juga yang ada di bidang akademik 
kemahasiswaan yang dimana kita 
akan menekankan kegiatan-kegiatan 
untuk mengingkatkan kesejahteraan, 
misalnya dengan workshop 
tentang kewirausahaan mahasiswa 
Indonesia yang sudah kita jalankan di 
kementrian. Kita di unimed sendiri juga 
ada program mahasiswa wirausaha 
yang telah kita jalankan mencapai 
10 tahun lalu. Saya berharap para 
peserta yang mengikuti webinar dapat 
mengikuti webinar tersebut sampai 
habis karena narasumber yang hadir 
merupakan narasumber yang luar 
biasa yang sudah ahli pada bidangnya, 
disini mereka akan berbagi ilmu dan 
pengalaman mereka yang nantinya 
dapat diterapkan di dunia setelah 
lulus perkuliahan.

Zulfirmansyah, S.Si dalam materi 
berbisnis tanpa modal menjelaskan 
ada banyak cara untuk memulai 
bisnis, salah satunya sebelum terjun 
ke dunia bisnis yang ingin anda 
tekuni ada baiknya untuk terlebih 

dahulu memahami beberapa strategi 
berbisnis. Salah satu cara yang saat 
ini sedang digeluti oleh banyak orang 
adalah berbisnis tanpa modal. Cara 
memulai bisnis tanpa modal yang 
pertama adalah dengan melakukan 
sebuah penelitian kecil mengenai 
berbagai peluang usaha yang akan 
dijalankan. Langkah yang satu ini 
wajib dilakukan untuk mengetahui 
kebutuhan pasar hingga target 
pemasaran usaha anda nantinya. 
Kemudian menentukan target bisnis, 
beberapa survey yang dilakukan 
dapat menjadikan bahan-bahan untuk 
memulai bisnis yang akan dijalankan.

Budi Halomoan Siregar, S.Pd., 

M.Sc menjelaskan trik dan tips 
sukses berwirausaha di era digital 
yaitu dengan teknologi, Teknologi 
semakin berkembang untuk 
memberikan pemenuhan kebutuhan 
manusia secara praktis sehingga 
memudahkan konsumen dalam 
menjangkau produk-produk yang 
kita tawarkan. Hal ini tentunya 
membuat keuntungan tersendiri bagi 
pemilik bisnis. Kemudian mental dan 
karakter seorang entrepreneur yang 
harus dimiliki yaitu memiliki niat 
dan tekad yang kuat, disiplin tinggi, 
memiliki kemauan yang keras, berani 
mengambil resiko, pantang menyerah, 
iklas bersyukur dan jujur, serta kreatif 
dan inovatif.

FMIPA UNIMED Ajarkan Mahasiswa Cara Sukses 
Berwirausaha di Era Digital

EDUKASI
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Ikatan Biologi Unimed menggelar 
kegiatan seminar edukasi yaitu 
IKABIOTALK dengan tema 

“Ekosistem Studi dan Karir Generasi 
Muda Biologi”. Kegiatan tersebut 
digelar melalui virtual zoom meeting. 
(10/07), mengundang narasumber M. 
Hamzah, S.Si., dan Darsimah Siahaan, 
S.Si. Dalam kegiatan ini turut hadir 
Wakil Rektor II, Dekan FMIPA, Ketua 
juruan Biologi, Ketua Jurusan Fisika, 
Ketua Alumni Biologi Unimed, Sekjur, 
Dosen, Fungsionaris dan Mahasiswa 
jurusan biologi di lingkungan Unimed.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan 
FMIPA Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si. 
Dekan fmipa mengapresiasi kegiatan 
ikabiotalk tersebut. Prof. Fauziyah 
mengatakan ini adalah kegiatan 
pertama yang diadakan oleh ikatan 
alumni biologi, ia berharap kegiatan 
biotalk ini akan terus diadakan secara 
continue. Prof. Fauziyah mengatakan 
dengan adanya kegiatan seperti ini 
mahasiswa biologi bisa berkontribusi 

terhadap jurusannya melalui ketua 
Ikabio. “Karena kegiatan ini sangat baik, 
dan sangat memotivasi mahasiswa-
mahasiswa biologi. Saya berharap 
temen-temen alumni bersedia untuk 
menjadi narasumber dalam kegiatan 
biotalk berikutnya. Kepada Ananda, 
S.Si., M.Si selaku ketua IKABIO dengan 
mengadakan kegiatan seperti ini 
dapat melebarkan sayapnya dengan 
mengundang mahasiswa lain 
untuk mendengarkan pengalaman- 
pengalaman dari kakak-kakak alumni 
nya, dan juga alumni ini bisa berkiprah 
terhadap jurusan yang bisa membuat 
layanan diluar mahasiswa biologi kita. 
Mudah-mudahan IKABIO Unimed bisa 
terus menggelar kegiatan seperti ini 
, agar dapat membagi pengalaman- 
pengalam menarik dan bermanfaat 
bagi mahasiswa jurusan biologi 
khususnya”.

Ketua Jurusan Biologi Dr. Hasruddin, 
M.Pd., juga turut mengapresiasi 
kegiatan ini. Ia mengatakan 

“almamater itu tidak akan pernah 
terlupakan, sebagai alumni dari biologi 
Alumni perlu memberikan kontribusi 
pemikiran, ataupun perbincangan 
sehingga demikian kita dapat menjalin 
kerjasama yang baik kedepannya dan 
tetap menjaga silaturahim yang kuat.

Selaku Ketua Ikatan Alumni Biologi 
(IKABIO) Unimed, Ananda, S.Si., M.Si 
mengatakan Ikabio Unimed secara 
resmi telah dilantik pada Desember 
2020. Ikabio adalah sebuah wadah 
untuk menjembatani silaturahim dan 
komunikasi baik antar dosen dan 
mahasiswa maupun alumni prodi 
biologi. Semoga dengan adanya 
kegiatan biotalk ini kita berharap 
bisa membuka wawasan adik-adik 
dan memotivasi adik-adik untuk 
mengeksplorasi lagi lebih dalam 
cabang ilmu biologi, dan diharapkan 
dengan adanya IKABIO Unimed 
mampu merangkul dan membangun 
kerjasama dalam memajukan Biologi 
khususnya di lingkungan Unimed, 
ungkapnya.

Kedua narasumber yaitu M.Hamzah 
dan Darsimah yang merupakan alumni 
Biologi Unimed, dalam kegiatan ini 
akan membagikan pengalaman dan 
ilmu tentang ekosistem karir/kerja, 
produktivitas pekerjaan dan ekosistem 
studi dan karir.

IKABIO UNIMED Gelar Seminar Edukasi untuk Eksplorasi 
Karir di Bidang Biologi

EDUKASI
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Prodi Magister Fisika Pascasarjana 
Unimed mengadakan webinar 
dengan mengusung tema 

“Kompetensi Kebutuhan Saintis dalam 
era society 5.0” secara daring melalui 
aplikasi zoom meeting pada Sabtu 
(17/7/2021). Webinar menghadirkan 
dua Narasumber yakni Prof.Dr. 
Sahyar, MS.,MM (Wakil Direktur I 
Pascasarjana sekaligus Dosen Fisika) 
dan Andar S Gultom, Ir., M.Pd (Service 
Manager Sumatera PT. Endress Hauser 
Indonesia).

Kegiatan ini diawali kata sambutan dari 
Ketua Panitia Dr. Rita Juliani, M.Si dan 
dibuka oleh Prof. Dr. Makmur Sirait, 
M.Si selaku ketua prodi dan dihadiri 
ketua/sekretaris prodi magister serta 
Dosen-dosen beserta Alumni Fisika.

Prof. Dr. Makmur Sirait, M.Si dalam 
sambutannya menyatakan “Prodi 

Magister Fisika merupakan salah 
satu prodi baru tingkat Magister 
di UNIMED, Prodi Magister Fisika 
ini berbasis indsutri yang sekaligus 
menjadi pembeda dengan Prodi 
Magister Fisika di Universitas lain 
dengan harapan mampu menyediakan 
kompetensi saintis dalam era society 
5.0 sesuai dengan tema webinar ini”

Prof.Dr. Sahyar, MS.,MM dalam 
paparannya mengatakan “Sukses 
dalam era Society 5.0 sekarang harus  
menguasai 4C (Communication, 
Collaboration, Critical Thinking, 
Creativity) dan untuk Menuju 
Indonesia emas 2045 akan dibutuhkan 
kemampuan untuk berpikir emas 
juga. Kemampuan untuk berpikir 
emas dapat dibagi menjadi 2 fase 
yakni pada fase 1 (teori segitiga; Skill-
Waktu-Uang) yang integrasi ketiganya 
tidak bisa dilepaskan dan berpikir 

emas fase 2 (teori segitiga; Sains-
Teknologi-Bisnis)”

Andar D.Gultom selaku pemateri 
kedua mengatakan bahwa “Fisika 
memiliki peran yang besar dibidang 
industri.  Industri fisika bisa diterapkan 
di pertambangan, farmasi, PLN, STIM, 
pabrik, perminyakan, Gas, perairan 
dan industri lainnya. Setiap industri 
memiliki grup instrumen yang didasari 
oleh ilmu fisika, sehingga sumber daya 
manusia yang dibutuhkan di bidang 
industri tak hanya lulusan engineer 
atau bidang khusus lainnya, namun 
lulusan fisika juga sangat dibutuhkan.”

Prodi Magister Fisika PPs UNIMED Gelar Webinar 
Kompetensi Kebutuhan Sainstis dalam Era Society 5.0
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Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia 
Fakultas Bahasa dan Seni 

UNIMED menyelenggarakan Seminar 
Nasional PBSI IV mengambil tema 
“Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia Berbasis Digital Guna 
Mendukung Implementasi Merdeka 
Belajar,” pada Kamis (29/7), yang 
diadakan secara daring melalui zoom 
meeting.

Seminar nasional kali ini 
mendatangkan berbagai pembicara 
yang kompeten di bidangnya seperti 
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 
Unimed Dr. Abdurahman Adisaputera, 
M.Hum dengan tema “Pembelajaran 
Berbasis Kearifan Lokal”, Guru Besar 
Universitas Sebelas Maret Prof. 
Dr. Andayani, M.Pd. dengan tema 
“Pendidikan Karakter”, dan Guru 
Besar Universitas Negeri Yogyakarta 
Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd dengan tema 

“Metode Penelitian untuk Inovasi 
Pembelajaran”.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas 
Bahasa dan Seni Unimed Dr. 
Abdurahman Adisaputera, M.Hum 
mengatakan seminar ini kesempatan 
bagi kita bersama dalam menambah 
pengetahuan kita dalam bahasa 
khususnya dalam Bahasa Indonesia 
dan mari kita galih dan eksplor 
pengetahuan dari masing – masing 
narasumber yang luar bisa ini. Semoga 
kegiatan ini dapat berdampak positif 
dan bermanfaat bagi dosen, guru 
maupun pendidik yang mengampu 
bidang studi Bahasa Indonesia.

Lanjut Dekan mengatakan 
Ekolinguistik diartikan sebagai 
interaksi Bahasa dengan lingkungan 
nya lewat penutur Bahasa. Pengertian 
lingkungan terutama mengarahkan 
pemikiran kepada semua petunjuk 
tentang dunia yang indeksnya 
disediakan oleh Bahasa. Bahasa yang 
hidup merepresentasikan fakta – fakta 
tentang alam, social dan budaya yang 
ada di lingkungan nya.

Dalam paparannya Prof.Andayani 
mengatakan Problema Pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada era Pandemi 
karena mendatangkan berbagai 
problema dalam pembelajaran dan 
pendidikan di Indonesia. Seperti kita 
pahami bahwa pembelajaran Bahasa 
Indonesia itu hakitnya belajar Bahasa. 
Harapannya mengarahkan peserta 
didik terampil berkomunikasi dalam 
Bahasa Indonesia baik lisan maupun 
tulisan situasi formal maupun 
nonformal. Pada era sekarang ini 
situasi formal itu sudah bergeser.

Prodi Pend. Basindo FBS UNIMED Gelar Seminar Nasional 
PBSI IV
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Fakultas Ilmu Pendidikan 
menyelenggarakan Webinar 
yang berjudul Pelatihan 

Wirausaha Mahasiswa FIP di Era 
Digital. Kegiatan diselenggarakan 
pada Kamis (29/7/2021) secara 
daring yang dihadiri lebih dari 200 
peserta. Webinar dipandu oleh Anada 
Leo Virganta, S.Pd., M.Pd. Selain 
mahasiswa FIP kegiatan juga dihadiri 
oleh pejabat struktural, dosen dan 
staf di lingkungan FIP.

Kegiatan berlangsung dengan lancar 
dan penuh semangat, tercermin dari 
antusiasme peserta dalam menyimak 
materi dari kedua narasumber yaitu 
Dedy Husrizah Syah, S.E., M.Si.. dan 
M. Hamidi Rachman Hutasuhut, S.pd. 
dan dimoderatori oleh Mahfuzy Irwan, 
S.Pd., M.pd.

Ketua Pelaksana Artha Mahindra 
Diputera, S.Pd., M.Pd. dalam 
laporannya menyampaikan bahwa 
peserta yang hadir lebih banyak 

dari prediksi, tentunya karena ada 
dukungan dari dekan dan wakil dekan 
dalam terselenggaranya kegiatan ini. 
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Prof. 
Dr. Yusnadi, M.S. dalam sambutannya 
membuka kegiatan webinar dan 
berharap kegiatan serupa akan terus 
dilaksanakan dan dikembangkan 
menyesuaian kebutuhan mahasiswa 
dan tantangan perkembangan zaman 
dalam memberikan semangat untuk 
menjadi pencipta kerja bukan lagi 
menjadi pekerja.

Narasumber menyampaikan materi 
secara teoritis dan praktis. Cara 
narasumber memberikan pelatihan 
secara praktis memberikan gambaran 
bagaimana memulai wirausaha 
untuk kalangan mahasiswa dari 
berbagai platform digital. Sosial 
media menjadi salah satu bahasan 
yang sangat menarik peserta karena 
baru mengetahui bagaimana 
memanfaatkan sosial media untuk 
menjadi reseller dan dropshiper 

dengan modal kecil, namun 
keuntungan yang menggiurkan.

Kegiatan Webinar diakhiri dengan 
diskusi dari pertanyaan peserta dan 
ditutup oleh Wakil dekan Bidang 
Kemahasiswaan Kamtini, S.Pd., M.pd. 
Dalam penutupan Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan mengucapkan terima 
kasih atas partisipasi dan dukungan 
semua pihak yang telah mendukung 
terselenggaranya kegiatan Webinar. 
Harapannya, mahasiswa FIP 
mendapatkan inspirasi, pengetahuan, 
dan keterampilan untuk memulai 
wirausaha.

FIP UNIMED Gelar Pelatihan Wirausaha Bagi Mahasiswa
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Tim Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM)-RSH 
Universitas Negeri Medan 

menyelenggarakan webinar Sosialisasi 
Hasil Penelitian dan FGD dengan 
topik “Nilai Karakter Siswa dalam 
Pembelajaran Daring Pada Era New 
Normal” (28/08/2021). Webinar 
sosialisasi hasil penelitian dan FGD ini 
merupakan luaran dari hasil penelitian 
tim PKM-RSH UNIMED yang berjudul 
“Pergeseran Nilai Karakter Siswa 
Pada Masa Pandemi Covid-19: Survei 
Kepada Siswa SMA di Kota Binjai”.

Adapun Tim PKM-RSH yang telah 
melakukan penelitian ini diketuai 
oleh Alda Marsya Ayudia (Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia), Ismail 
Majid (Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia), Muhammad Febrilian 
Zulrahman (Ilmu Komputer), Ahmad 
Nur Cahyo (Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia), dan Fuji Sartika 
(Pendidikan Sejarah) serta Achmad 
Yuhdi, S.Pd., M.Pd., selaku dosen 
pendamping.

Kegiatan webinar ini mengundang 
tiga narasumber sebagai pemateri, 
pengulas, dan pembahas dalam 
kegiatan tersebut. Ketiga narasumber 
tersebut diantaranya Prof. Dr. 
Rosmawaty, M.Pd., yang merupakan 
Guru Besar Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dengan membahas 
tema “Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa”, kemudian Apiek Gandaman, 
S.Pd., M.Pd., dosen Prodi PGSD, 
Universitas Negeri Medan, dengan 
tema “Membangun Karakter Baik 
Saat Belajar pada Masa Pandemi” 
dan Achmad Yuhdi, S.Pd., M.Pd., 
dosen Prodi PBSI, Universitas Negeri 
Medan, yang juga merupakan dosen 
pendamping Tim PKM-RSH, yang 

membawakan tema “Berprestasi pada 
Masa Pandemi”.

Acara Sosialisasi Hasil Penelitian 
dan FGD tersebut dibuka dengan 
kata sambutan dari salah satu Guru 
SMA Negeri 2 Binjai Andri Agustika 
Tambunan, S.Pd., yang mewakili 
guru-guru SMA se Kota Binjai yang 
menjadi subjek penelitian tim PKM-
RSH Universitas Negeri Medan. Dalam 
sambutannya, Andri menyampaikan 
terima kasih pada tim PKM-RSH 
universitas Negeri Medan yang telah 
melakukan penelitian terkait nilai 
karakter siswa selama pembelajaran 
daring. “kami berharap dengan 
dilaksanakannya Sosialisasi Hasil 
Penelitian dan FGD ini, dapat menjadi 
umpan balik bagi pihak sekolah dalam 
mengevaluasi perkembangan karakter 
siswa selama pembelajaran daring di 
masa pandemi,” ujarnya.

Tim PKM-RSH UNIMED Gelar Webinar Pembangunan Nilai 
Karkater Siswa dalam Pembelajaran Daring
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Kegiatan inti dalam acara ini dimulai 
dengan pemaparan hasil penelitian 
oleh Ketua Tim PKM-RSH Universitas 
Negeri Medan, Alda Marsya Ayudia. 
Dalam pemaparannya menunjukkan 
bahwa lebih dari 60% siswa memiliki 
persepsi negatif terhadap perilaku dan 
karakter selama pembelajaran daring 
masa pandemi. Adapun penyebab 
utama dari perubahan dan pergeseran 
karakter siswa dipengaruhi enam 
faktor antara lain dukungan orang 
tua, fasilitas, motivasi belajar, pola 
pikir siswa, media pembelajaran, dan 
interaksi antar siswa dan guru.

Pemaparan hasil penelitian kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan dari 
ketiga narasumber yang memberikan 
materi sebagai bentuk ulasan dari 
hasil penelitian yang dikemukakan. 
Dalam paparannya, Apiek 
Gandamana, S.Pd., M.Pd., selaku 
narasumber mengatakan “Karakter 
selama pembelajaran penting untuk 
membentuk manusia yang cerdas 

dan baik. Ciptakan peserta didik 
yang berkarakter memiliki keimanan, 
ketakwaan, akhlak mulia, budi 
pekerti yang luhur, memiliki kapasitas 
pikir dan daya intelektualitas untuk 
menguasai ilmu pengetahuan, serta 
memiliki kecakapan dan keterampilan 
demi Indonesia unggul.

Lanjut, Achmad Yuhdi, S.Pd., 
M.Pd., selaku narasumber kedua 
menyampaikan bahwa “Pandemi 
bukan hal yang baru lagi bagi kita, 
kita tidak bisa memprediksi kapan 
pembelajaran daring dan pandemi 
ini berakhir. Maka, selanjutnya kitalah 
yang harus mengadaptasikan diri kita 
dalam kondisi seperti ini. Jangan tunda 
prestasi dengan alasan pandemi, 
teruslah bergerak demi tujuan kita, 
karena sejatinya kesuksesan tidak 
datang secara instan melainkan 
dicapai dengan proses dan usaha yang 
kuat.

Terakhir, Prof. Dr. Rosmawaty, M.Pd., 
dalam materinya menyampaikan hal 

yang begitu penting dalam proses 
pembelajaran daring di masa pandemi 
ialah motivasi belajar yang harus terus 
diberikan pada siswa. Guru tidak boleh 
hanya sebatas menjadi pengajar, 
tetapi harus menjadi pendidik. 
Berikan ilmu dan didikan kepada 
siswa. Jangan pernag bosan untuk 
tetap mendidik siswa sekalipun pada 
masa pembelajaran daring. Mengacu 
pada empat pilar pendidikan Learning 
to know, learing to do, learning to be, 
dan learning to live together. Guru 
harus bisa menciptakan pembelajaran 
yang aktif, bermakna, dan berkarakter.

Acara tersebut berlangsung dengan 
lancar, dan Tim PKM-RSH berharap 
acara ini dapat memberikan manfaat 
bagi tenaga pendidik dan peserta 
didik dalam menghadapi berbagai 
tantangan Pembelajaran di tengah 
Pandemi Covid-19 khususnya dalam 
perkembangan nilai karakter siswa.
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Prodi Kimia FMIPA UNIMED 
mengadakan Webinar Kuliah 
Praktisi dengan tema : “Teknologi 

Proses dan Pengendalian Mutu pada 
Industri Kelapa Sawit dan Pakan. pada 
Sabtu (25/09/2021). Webinar ini 
menghadirkan pemateri Herry Lubis 
dari Palm Oil Mill Manager dan Ucok 
Wahyu Nurteja dari Plant Manager 
Cargiil Animal Nutrition Indonesia.

Acara ini dibuka oleh dekan FMIPA 
Unimed Dr. Fauziyah Harahap, M.Si., 
Wakil Dekan I, II, dan III FMIPA, 
KaProdi Kimia, SekJur Kimia dan 
363 peserta dari akademisi (guru, 
dosen, mahasiswa) dan umum sangat 
antusias mengikuti acara tersebut.

Dr. Fauziyah Harahap, M.Si., dalam 
sambutannya mengatakan harapan 
kami sangat besar kepada perusahaan 
bapak-bapak narasumber terkait 

dengan pelaksanaan kurikulum 
merdeka belajar dan kampus merdeka 
yang mungkin dalam waktu dekat 
pemerintah juga akan mengajak 
serta seluruh dunia usaha dan dunia 
industri dalam rangka menerjemahkan 
kurikulum ini. Saya berharap para 
peserta yang mengikuti webinar ini 
dapat mengikuti webinar tersebut 
sampai habis karena narasumber 
yang hadir merupakan narasumber 
yang luar biasa yang sudah ahli pada 
bidangnya, disini mereka akan berbagi 
ilmu dan pengalaman mereka yang 
nantinya dapat diterapkan ketika lulus 
dan memasuki dunia kerja nantinya.

Herry Lubis dalam materinya 
mengatakan “Kelapa sawit merupakan 
tumbuhan industri sebagai bahan 
baku penghasil minyak masak, minyak 
industri, maupun bahan bakar. Kelapa 
sawit ini memiliki peranan yang 

penting dalam industri minyak yaitu 
dapat menggantikan kelapa sebagai 
sumber bahan bakunya, adapun 
pengolahan buah kelapa sawit yang 
proses penghasil crude palm oil 
secara mekanis dari tandan buah 
segar kelapa sawit dan diikuti dengan 
proses pemurnian”.

Ucok Wahyu Nurteja menjelaskan 
kebutuhan akan nutrisi hewan ternak 
dapat dipenuhi melalui pakan alami 
dan pakan ternak saja, atau ditambah 
dengan penambahan nutrisi secara 
langsung dalam bentuk terkonsentrasi 
dan terkendali. Kualitas gizi pakan tidak 
hanya dipengaruhi oleh kandungan 
gizi, tetapi juga oleh banyak faktor 
lain seperti cara pemberian pakan, 
kebersihan, kemampuan pencernaan, 
dan efek pada kesehatan usus.

Sahuti MBKM, Webinar Kimia FMIPA UNIMED Hadirkan 
Praktisi Industri Kelapa Sawit dan Pakan
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Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Medan 
melalui Wakil Dekan Bidang 

Akademik selenggarakan Pelatihan 
dan Pendampingan Penggunaan 
Mendeley dalam Karya Ilmiah. 
Kegiatan pendampingan dilakukan 
secara daring. Seluruh civitas 
akademika di lingkungan Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Medan sangat antusias mengikuti 
acara ini biarpun dilaksanakan secara 
daring. Kegiatan ini menghadirkan 
dua narasumber yaitu Tessa Simahate, 
S.Sos, M.Ikom yang merupakan Kepala 
Perpustakaan Universitas Negeri 
Medan dan Artha Mahindra Diputera, 
M.Pd yang merupakan salah satu 
dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Pendampingan penggunaan aplikasi 
Mendeley dibuka oleh Dekan yang 
diwakili oleh Wakil Dekan Bidang 
Akademik Nani Barorah Nasution, 
S.Psi., M.A., Ph.D. Dalam sambutannya 
disampaikan agar seluruh dosen 
dan mahasiswa dapat meningkatkan 
sitasi dan publikasi karya ilmiahnya. 
Peningkatan sitasi dan publikasi 
sudah tertuang dalam SOP penulisan 
Skripsi, sehingga penggunaan 
aplikasi Mendeley diharapkan dapat 
mendukung dan mempermudah 
kebijakan tersebut.

Kegiatan pendampingan diketuai oleh 
Mahfuzi Irwan, S.Pd., M.Pd sebagai 
Ketua Pelaksana. Dalam laporannya 
disampaikan bahwa jumlah peserta 
sebanyak 392 orang yang terdiri atas 
Guru Besar, Dosen, dan mahasiswa 
tingkat akhir di lingkungan Fakultas 
Ilmu Pendidikan. Peserta dibagi 
dalam beberapa ruang, setiap ruang 
sudah disiapkan pendamping atau 

mentor dalam menggunakan Aplikasi 
Mendeley. Kegiatan diawali dengan 
pemaparan materi tentang cara 
mengakses repository dan jurnal 
berlangganan yang disampaikan oleh 
Ibu Tessa Simahate,S.Sos,M.Ikom 
dalam pengantar materinya beliau 
mengapresiasi kegiatan ini karena 
FIP menjadi yang pertama sekali 
memberikan kesempatan kepada 
UPT Perpustakaan Universitas Negeri 
Medan untuk memaparkan cara 
mengakses repository dan jurnal 
berlangganan. Kemudian dilanjutkan 
dengan pemaparan tentang Mendeley 
secara umum yang disampaikan oleh 
Bapak Artha Mahindra, setelah itu 
dosen dan mahasiswa masuk ke dalam 
room masing masing sebagaimana yg 
di room masing masing dosen dan 
mahasiswa didampingi oleh Instruktur 
yang sudah disiapkan panitia yang 
berasal dari kalangan dosen FIP 
sendiri.

Antusias peserta terlihat dalam sesi 
diskusi dan pendampingan. Banyak 
peserta masih mengikuti hingga 
akhir kegiatan, karena pelatihan 
dan pendampingan menggunakan 
Aplikasi Mendeley ini memang sangat 
dibutuhkan sesuai perkembangan 
teknologi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan.

Kegiatan ditutup oleh Dekan Fakultas 
Ilmu Pendidikan Prof. Dr. Yusnadi, M.S., 
yang menyampaikan bahwa gagasan 
menyelenggarakan kegiatan ini sangat 
luar biasa, dengan dukungan pada 
Guru Besar, Dosen, dan Mahasiswa 
sebagai permulaan dan mampu 
memberikan dampak terhadap 
kemamuan untuk melakukan sitasi 
dalam penulisan tugas akhir atau karya 
ilmiah. Diharapkan seluruh peserta 
dapat terus mengasah kemampuan 
dan memberikan pendampingan lebih 
intensif kepada seluruh mahasiswa.

FIP UNIMED Tingkatkan Kualitas Karya Ilmiah Dosen Mahasiswa 
melalui Aplikasi Mendeley
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Dalam rangka peningkatan 
kualitas lulusan dan 
pengembangan kurikulum 

menuju akreditasi unggul Prodi 
Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Medan 
melaksanakan kegiatan sosialisasi 
dan Feedback Instrumen Suplemen 
Konversi (ISK) pada hari pada selasa 
6 juli 2021 pukul 10.00 WIB. Kegiatan 
tersebut dihadiri berbagai lembaga 
mitra prodi penmas dan alumni. 
Lembaga mitra yang hadir pada 
kegiatan tersebut antara lain Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
Budi Utomo (Binjai), PKBM Cahaya 
(Binjai), PKBM Laskar Pelangi (Deli 
Serdang), PKBM Generasi Amanah 
(Deli Serdang), BP PAUD DIKMAS 
Sumatera Utara, Sanggar Kegiatan 
Belajar (SKB) Kota Medan, SKB 

Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan 
tersebut juga dihadiri oleh beberapa 
alumni PLS/PENMAS Unimed 
(IKAPLUSDIKMAS) yang berasal dari 
berbagai daerah dan Instansi seperti 
SKB Kota Padang, BKKBN Sumatera 
Selatan, Adzkia Learning Center dan 
Perwakilan Pendamping Keluarga 
Harapan (PKH) serta seluruh dosen 
prodi penmas unimed.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua 
Jurusan Pendidikan Masyarakat Dr. 
Sudirman, SE, M.Pd yang dalam 
sambutannya mengucapkan terima 
kasih atas kesediaan para alumni dan 
lembaga mitra yang sudah hadir dan 
menyampaikan maksud dan tujuan 
kegiatan tersebut dilaksanakan. Beliau 
menambahkan bahwa “kegiatan ini 
sengaja kita lakukan dalam rangka 

pencapaian akreditasi prodi penmas 
unggul meskipun sekarang akreditasi 
prodi sudah mendapat akreditasi A, 
namun proses konversi akreditasi 
prodi memang harus dilakukan 
beberapa waktu kedepan dnegan 
target prodi penmas terakreditasi 
unggul” oleh karena itu mewakili 
prodi Dr.  Sudirman, SE, M.Pd 
menyampaikan harapannya agar 
semua stakeholder prodi penmas 
dapat menyumbangkan gagasan, 
masukan/saran kepada prodi melalui 
kegiatan sosialisasi dan feedback 
instrumen secara berkelanjutan.

Inti kegiatan tersebut diisi oleh 
pemaparan singkat tentang akreditasi 
ISK oleh ketua pelaksana kegiatan 
Fauzi Kurniawan, S.Psi, M.Psi yang 
menjelaskan bahwa kegiatan ini 

Prodi Penmas Unimed Kembangkan Instrumen Akreditasi 
ISK Menuju Unggul Berbasis Web
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diharapkan dapat menghasilkan 
instrumen suplemen konversi berbasis 
website melalui curah pendapat dan 
masukan antara alumni, stakeholder 
dan dosen, kemudian melalui kegiatan 
ini diharapkan sinergitas alumni dan 
program studi semakin baik terutama 
dalam hal pendataan alumni, 
diharapkan jumlahnya semakin 
bertambah dan kualitas kemitraan 
prodi dengan stakeholder meningkat 
melalui kegiatan yang membawa 
manfaat bagi kedua belah pihak. 
Setelah pemaparan tentang akreditasi 
kegiatan dilanjutkan dengan simulasi 
pengisian instrumen ISK berbasis Web 
oleh Mahfuzi Irwan, S.Pd, M.Pd dosen 
penmas unimed yang menjelaskan 
teknis pengisian instrumen dapat 
dilakukan melalui website prodi 
penmas unimed (https://Penmas.
unimed.ac.id). ada 3 instrumen yang 
harus diisi oleh lembaga mitra, alumni 
maupun dosen yaitu instrumen tracer 
study & pengguna lulusan, masukan 
kurikulum dan form tri dharma 
dosen. Ketiga instrumen tersebut 

akan digunakan untuk pengembangan 
kurikulum prodi penmas dan 
penyusunan dokumen akreditasi ISK.

Menjelang akhir kegiatan, prodi 
penmas mendapatkan banyak 
masukan dan saran dari berbagai 
lembaga mitra dan alumni yang hadir. 
Masukan dan saran tersebut terkait 
peningkatan kualitas lulusan yang 
difokuskan pada kompetensi yang 
harus dimiliki mahasiswa penmas 
kedepannya sehingga relevan dengan 
dunia kerja. Tidak hanya itu para alumni 
dan lembaga mitra juga memberikan 
masukan terhadap konten instrumen 
yang sedang dikembangkan berbasis 
web.

Di akhir acara, Fauzi Kurniawan, 
S.Psi, M.Psi mengucapkan terima 
kasih atas masukan dan saran 
yang diberikan kepada prodi dan 
berharap semua pihak yang hadri 
tidak bosan memberikan masukan 
demi pengembangan prodi dan 
peningkatan kualitas kemitraan serta 

berharap pengembangan instrumen 
akreditasi ISK berbasis Web ini segera 
rampung agar dapat disosialisasikan 
secara luas dan merata pada seluruh 
stakeholder prodi penmas Unimed

“diharapkan dapat 
menghasilkan 
instrumen suplemen 
konversi berbasis 
website melalui 
curah pendapat dan 
masukan antara alumni, 
stakeholder dan dosen, 
kemudian melalui 
kegiatan ini diharapkan 
sinergitas alumni dan 
program studi semakin 
baik terutama dalam 
hal pendataan alumni.
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Univeristas Negeri Medan 
gelar acara Pemberangkatan 
Mahsiswa Unimed Peserta KKNI 

2021 dengan tema “Revitalisasi Desa 
di Era New Normal Menuju Indonesia 
Emas 2045″‘yang dilaksanakan secara 
online dengan menggunakan aplikasi 
Zoom Meerting dan Live Youtube yang 
dilaksanakan pada Kamis (22/07).

Kegiatan ini dibuka oleh Rektor 
Unimed Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes. dan dihadiri Ketua Senat 
Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, 
para Wakil Rektor Unimed, Dekan, 
Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga 
dan Kepala Biro, Wakil Dekan, Ketua 
Jurusan, Ketua Prodi, dan dosen di 
lingkungan Unimed. Juga hadir para 
Bapak/Ibu Lurah/Kepala Desa Mitra 
Pelaksanaan KKN Mahasiswa Unimed 
dan seluruh mahasiswa Unimed yang 
akan melaksanakan KKN pada tahun 
2021.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. menyampaikan kata 
sambutannya pada pembukaan acara, 
“Kami menyampaikan terima kasih 
kepada para Pemerintah Desa atau 
Kelurahan sebagai Mitra yang telah 
menerima mahasiswa kita dalam 

pelaksanaan KKN yang merupakan 
salah satu perwujudan Tridharma 
Perguruan Tinggi. Kita berharap semua 
mahasiswa yang akan mengikuti KKN 
tahun ini segera berkoordinasi dengan 
dosen DPL dan bersinergi dengan 
Kepala Desa/Lurah dimana saudara 
akan KKN, susunlah program kerja 
yang dapat menyahuti ketercapaian 
tema pelaksanaan KKN. Setidaknya 
semua kegiatan harus memberikan 
manfaat dalam penanganan dan 
pencegahan penularan COVID-19 
di Desa/Kelurahan dimana saudara 
akan melaksanakan KKN. Selanjutnya 
kegiatan-kegiatan yang produktif dan 
kreatif dalam membangun karakter 
dan skill generasi muda menuju 
Indonesia Emas 2045”.

Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Syawal 
Gultom, M.Pd. pada sambutannya 
meyampaikan, “kita mengharapakan 
kepada Mahasiswa yang mengikuti 
KKN ini memprioritaskan 
bagaimana mendidik, mengedukasi, 
mengasistensikan, mengadvokasikan 
dan memberikan pencerahan kepada 
masyarakat tentang COVID-19 dan 
cara menanggulanginya. COVID ini 
merupakan dari kesadaran individu 
menjadi kesadaran kelompok untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh. 
Dimana daya tahan tubuh ini 
merupakan pola hati, pola pikir, pola 
makan, pola istirahat dan olahraga 
yang baik. Dari situlah kita bisa 
bergeser kepada 5M. Maka mahasiswa 
kita ini mestinya berhasil untuk 
memberikan pencerahan kepada 
masyarakat dan harus senantiasa 
berkonsultasi dengan Kepala Desa, 
Tokoh Masyarakat dan semuanya. Dan 
dianjurkan pepada mahasiswa jangan 
mengambil tindakan sebelum diskusi 
baik-baik denga Kepala Desa dan 
Tokoh Masyarakat disana, dan jangan 
sampai kontra produktif baik sikap, 
ucapan dan hal-hal yang tidak sesuai 
dengan kultur.

Jamalun Purba sebagai koodinator 
pelaksaan KKN 2021 menyampaikan 
Tujuan KKN untuk mengembangkan 
kompetemsi mahasiswa dalam 
mengaplikasikan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang telah 
dimiliki, sehingga mampu merancang 
dan melaksanakan program yang 
dapat mencegah penyebaran dan 
penanganan dampak COVID 19 di 
masa New Normal pada masyarakat 
sesuai dengan bidang ilmunya masing-
masing.

KKN merupakan mata kuliah wajib 
yang menjadi kegiatan intrakurikuler 
dengan bobot 3 SKS, sejak 
diberlakukannya kurikulum KKNI 
di Universitas Negeri Medan bagi 
mahasiswa S1 Prodi Pendidikan dan 
Non Kependidikan dengan jumlah 
mahasiswa Unimed yang mengikuti 
KKN tahun 2021 sebanyak 4134 orang 
dari 7 Fakultas yang tersebar pada 54 
Program Studi, yang dibimbing oleh 
345 DPL. Wilayah KKN tersebar pada 
11 Propinsi, 73 Kabupaten/Kota pada 
1165 Desa/Kelurahan.

Rektor UNIMED Berangkatkan Mahasiswa Peserta KKN 2021
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Universitas Negeri Medan 
menggelar pendampingan 
intensif kepada 9 Pengelola 

Jurnal Ilmiah di Lingkungan Unimed 
menuju indeksasi global scopus/wos 
secara luring dengan menerapkan 
protokol kesehatan di Ruang Sidang 
A Pusat Administrasi Universitas 
Negeri Medan, pada Kamis (30/9). 
Acara pendampingan jurnal tersebut 
menghadirkan Narasumber lanngsung 
pengelola jurnal Qudus Journal 
Internasional Islamic Studies (QJIS), 
yakni : Wahibur Rokhman, Ph.D. 
(Editor in Chef QIJIS) dan Muhamad 
Mustaqim, M.Pd. MM. (Managing 
Editor QIJIS). Acara dibuka oleh Wakil 
Rektor IV Prof. Manihar Situmorang, 
M.Sc. Ph.D.

Adapun ke-9 jurnal yang didorong 
untuk segera diajukan ke indeksasi 
scupos/WoS adalah : 1). Jurnal 
Geografi, 2). Jurnal CESS, 3). Jurnal 
Tunas Geografi, 4). Jurnal Phisical 
Education, Healt, and Recreation, 5). 
Journal of Community Research and 
Service, 6). Jurnal STUDIA, 7). Jurnal 
Pendidikan Kimia (JPKm), 8). Jurnal 
Linguistica, dan 9). Indonesian Science 
Education Research (ISEr).

Dalam sambutan pembuka 
acara, Wakil Rektor IV Prof. Drs. 
Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D. 
mengungkapkan Unimed tengah 
fokus dan gencar dalam meningkatkan 
kualitas jurnal ilmiah yang dimiliki. 
Saat ini ada 45 jurnal kita yang sudah 
terakreditasi Sinta, dan kita sangat 
serius mendorong jurnal yang sudah 
terakreditasi Sinta untuk kita ajukan 
ke indeksasi global yakni scopus atau 
WoS. Hasil analisis unit jurnal, saat 
ini ada 9 jurnal yang terbitannya 
sudah berbahasa inggris dan tertib 
dalam terbitan berkalanya. Karena 

menjadi satu prasyarat dalam 
pengajuan indeksasi global yakni 
jurnal yang diajukan harus sudah 
berbahasa inggris, makanya kegiatan 
kit aini hanya menghadirkan 9 jurnal 
di lingkungan Unimed yang sudah 
mendekati beberapa persyaratan 
untuk diajukan ke indeksasi global.

Lanjut Prof. Manihar, kami piminan 
sangat mengapresiasi kerja keras 
dan loyalitas pengelola jurnal ilmiah 
Unimed yang tak kenal lelah. Kami 
harapkan setelah mendengar masukan 
dari narasumber dalam kegiatan 
pendampingan ini, karena narasumber 
yang kita hadirkan ini langsung Editor 
in Chief dan Managing Editor Jurnal 
QIJIS yang sudah terindeks Scopus 
Q1. Sangat tepat kita undang mereka 
untuk memberikan pendampingan 
agar ke-9 jurnal Unimed dapat berhasil 
tahun ini atau awal tahun depan untuk 
tembus scopus atau WoS. Kami sangat 
berharap agar jurnal-jurnal Unimed 
semakin bagus dan meningkat kualitas 
terbitannya. Apalagi hal ini memang 
menjadi satu tantangan kita yang 
masuk dalam PK Rektor yakni ada 
setidaknya 1 jurnal di Unimed yang 
berhasil memperoleh indeksasi global 
Scopus/WoS. Semoga pertemuan 
ini nantinya berhasil menyahuti 
harapan kita bersama. Kami pimpinan 
mengucapkan terima kasih kepada 
kedua narasumber dan berharap 
Bapak berdua dapat membantu dan 

membibing jurnal-jurnal kami untuk 
berhasil tembus ke indeksasi Scopus/
WoS.

Wahibus Rokhman, Ph.D, dalam 
paparannya menyampaikan 
sebenarnya tidak sulit agar jurnal 
ilmiah kita bisa tembus scopus atau 
WoS, jika kita persiapkan dengan baik 
dan sesuai apa yang dipersyaratkan. 
Ada lima poin penting yang harus 
kita persiapkan, yakni 1). kebijakan 
jurnal (journal policy), 2). Isi Jurnal 
(content), 3). Kualitas Jurnal (journal 
standing), 4). Keberkalaan (regularity), 
dan 5). Ketersediaan Daring (online 
availability). Kelima poin ini harus 
kita persiapkan dengan baik. Hasil 
observasi awal saya terhadap ke-9 
jurnal yang akan dipersiapkan untuk 
diusulkan keindeksasi scopus/
WoS sebenarnya sudah bagus dari 
kelima poin tersebut, hanya poin 
mengenai kualitas konten dan 
jurnalnya yang perlu sedikit di poles 
lagi. Tentunya tentang penulis dan 
reviewer jurnalnya harus berasal dari 
lintas negara, tidak mayoritas dari 
Indonesia, apalagi hanya satu atau 
dua kampus dalam satu negara saja. 
Kami berdua sangat siap dan bersedia 
membantu jurnal-jurnal di Unimed 
untuk berhasil sampai ke scopus 
atau wos. Di luar pertemuan kit aini, 
kami siap membantu nantinya, tutup 
Wahibur, Ph. D.

Unimed Dorong 9 Jurnal Unimed Tembus Scopus/WoS
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LPPM Unimed menggelar 
pembekalan kepada ratusan 
Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) dalam mempersiapkan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa 
Unimed tahun 2021 yang akan 
dilaksanakan pada bulan Agustus 
2021. Acara pembekalan DPL tersebut 
dilaksanakan melalui virtual zoom 
meeting pada Senin, (19/7). Dengan 
narasumber Prof. Dr. Syawal Gultom, 
M.Pd. (Ketua Senat Unimed) dan Dr. 
Restu, M.S. (Wakil Rektor I Unimed).

Dalam laporan Ketua Pusat KKN, Drs. 
Jamalum Purba, M.Si. mengatakan 
“KKN mahasiswa pada tahun ini 
berada pada masa pandemik 
Covid-19 dan New Normal sehingga 
pelaksanaan KKN harus mengikuti 
protokol kesehatan yang tertuang 
dalam Pedoman Pencegahan Dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 
(Covid -19) yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Per Maret 
2020. KKN mahasiswa dilaksanakan 
di domisili masing-masing setelah 
mahasiswa mendapat rekomendasi 
dari kepala desa. dan aktivitas 
mahasiswa disesuaikan dengan 
kondisi masa pandemik Covid-19. 
Sesuai dengan buku pedoman yang 
digunakan pada KKN tahun 2021 
setiap DPL membimbing mahasiswa 
sebanyak 12-15 orang. Jumlah 
mahasiswa yang mendaftar KKN 
sebanyak 4134 orang sehingga 
dibutuhkan sebanyak 328 dosen dari 7 
Fakultas pada 49 Prodi dan 1 Program 
Bilingual. Wilayah KKN tersebar pada 
13 Propinsi, 73 Kabupaten/Kota pada 
1165 Desa/Kelurahan. Agar Bapak/
Ibu DPL KKN memiliki persepsi yang 

sama dalam pelaksanaan KKN tahun 
2021 pada masa pandemik Covid-19 
dan New Normal perlu dilakukan 
pembekalan sehingga pelaksanaan 
KKN berlangsung sesuai dengan 
ketentuan yang ditetap dalam buku 
pedoman.”

Acara ini dibuka langung oleh 
Rektor Unimed Dr.Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. Dalam sambutannya 
Rektor Unimed mengatakan 
“Mewakili pimpinan universitas, saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Bapak-bapak Narasumber dan seluruh 
dosen DPL KKN Mahasiswa, Kita sama-
sama berharap, semoga kegiatan kita 
ini dapat mensukseskan pelaksanaan 
KKN mahasiswa dan bermanfaat bagi 
semua dosen DPL dalam menyatukan 
persepsi dan menguatkan komitmen 
bersama. Melalui pelaksanaan KKN 

Persiapkan Pelaksanaan KKN 2021, LPPM UNIMED Bekali 
DPL
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Mahasiswa Unimed Tahun ini, saya 
juga berharap seluruh dosen DPL 
dan seluruh mahasiswa yang akan 
mengikuti KKN, dapat semuanya 
menjadi Duta Covid-19 di masyarakat. 
Sehingga melalui berbagai kegiatan 
yang akan dirancang oleh mahasiswa, 
ada materi tambahan semacam 
himbauan dan anjuran agar seluruh 
masyarakat dapat lebih waspada 
terhadap penularan Covid-19 dan 
lebih aktif menerapkan 5M (memakai 
masker, menjaga jarak, mencuci 
tangan, membatasi mobilitas dan 
menjauhi kerumunan) dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga 
akan terhindar dari Covid-19. Saya 
yakin pelaksanaan KKN Mahasiswa 
Unimed Tahun ini akan memberikan 
sumbangsih untuk ikut serta 
melakukan pencegahan penyebaran 
Covid-19 sekaligus mengabdikan diri 
untuk kebaikan dan kemaslahatan 
masyarakat.”

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 
mengatakan “Seharusnya KKN 

Unimed bisa diintegrasikan dengan 
program stunting dan pembangunan 
desa. Program-program nasional, 
perlu kita tangapi menjadi program 
di KKN Unimed. Mahasiswa Unimed 
harus menghidupkan pilar pendidikan 
di masyarakat, selain itu dapat 
diintegrasikan pada PKM mahasiswa, 
Pengabdian Masyarakat dan publikasi 
ilmiah.”

“Mahasiswa menjadi duta Unimed 
di desa tempat tinggalnya, sehingga 
Unimed berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah, lembaga 
pendidikan, LSM, perusahaan 
swasta, organisasi masyarakat, 
dan pemerintah. KKN ini dilakukan 
untuk memberikan kontribusi 
pengembangan wilayah, inovasi 
dan alih teknologi, solusi persoalan 
masyarakat, pengentasan kemiskinan 
dan pemberdayaan masyarakat.”

Dalam paparannya, Wakil Rektor I 
Unimed Dr. Restu, M.S. mengatakan 
peran DPL harus hadir dibeberapa 

desa, setiap kegiatan KKN Mahasiwa 
harus berkonsultasi, koordinasi, 
pantauan dan bimbingan kepada 
DPL, dan DPL memastikan kegiatan 
mahasiswa terarah sesuai tujuan 
dan misi KKN Unimed. Adapun 
pelaksanaan KKN akan dilepas secara 
resmi melalui zoom meeting oleh 
Rektor, Mahasiswa dibekali surat resmi 
dari Unimed, Mahasiswa dalam hal 
ini juga sebagai penghubung antara 
Unimed dan aparat desa/kecmatan. 
Dalam pelaksanaannya KKN dilakukan 
sesuai tugas terstruktur yang diberikan 
DPL, tema-tema kegiatan ada di buku 
panduan, mengutamakan kegiatan 
yang terkait penanganan dan isu 
terkait pandemic Covid19. KKN juga 
harus mematuhi protokol kesehatan, 
mahasiswa menjadi model warga 
yang siaga dan peduli kesehatan. 
Dalam pembimbingan dan laporannya 
dilakukan secara daring dan untuk 
keluhan dan kendala dapat hubungi 
helpdesk oleh unit pengelola KKN dan 
PPL.”
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Universitas Negeri Medan 
melaksanakan kegiatan 
Pembekalan Awal Mahasiswa 

Baru (PAMB) Tahun 2021 secara 
daring melalui zoom dan live 
streaming Youtube Unimed Official 
di laman https://www.unimed.ac.id/
livestreaming selama dua hari 12-13 
Agustus 2021 yang diikuti oleh 7343 
mahasiswa baru. Kegiatan PAMB 
ini merupakan kegiatan rutin setiap 
tahun sebagai kegiatan akademik awal 
bagi mahasiswa baru.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor 
Unimed Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes., dihadiri seluruh pimpinan 
Unimed, dari Ketua Senat Unimed 
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., 
para Wakil Rektor, Dekan, Direktur 
Pascasarjana, Ketuan Lembaga, Wakil 
Dekan, Wakil Direktur dan Kepala Biro 
se-lingkungan Unimed.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana 
Irwansyah Siregar, M.Pd. mengatakan 
Tercatat bahwa peminat yang ingin 
masuk menjadi mahasiswa Unimed 
tahun 2021 ini pada jalur SNMPTN, 

SBMPTN, dan Mandiri ada 56.524, 
sedangkan yang diterima ada 7.343 
orang. PAMB Unimed dilaksanakan 
secara daring selama dua hari, 
hari pertama perkenalan tingkat 
Universitas dilaksanakan secara daring 
melalui zoom dan live streaming serta 
pada hari kedua diserahkan kemasing-
masing fakultas.

Dalam sambutan pembukaan, 
Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. menyampaikan, Saya 
mewakili seluruh pimpinan dan 
senat Universitas Negeri Medan, 
mengucapkan selamat datang seluruh 
mahasiswa baru Universitas Negeri 
Medan Tahun 2021. Saudara semua 
telah diterima sebagai mahasiswa 
baru Unimed, melalui seleksi yang 
sangat ketat dari tiga jalur, yakni 
SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi 
Mandiri Di awal masa studi ini, hal 
penting yang harus saudara lakukan 
adalah merubah mindset diri bahwa 
saudara saat ini bukan lagi siswa, 
namun saudara sudah melangkah 
menjadi mahasiswa. Mahasiswa 
yang sukses adalah mahasiswa yang 

mampu mensinergikan segala potensi 
diri yang Allah titipkan kepada saudara 
untuk meraih prestasi akademik, 
pribadi mulia dengan kekuatan akhlak 
dan budi pekerti yang dapat menjadi 
modal untuk berkiprah, berkarya dan 
meniti karir, guna meraih cita-cita dan 
masa depan yang membanggakan diri 
dan keluarga.

“Kepada seluruh mahasiswa baru 
Unimed, bahwa Unimed merupakan 
salah satu kampus terbaik di 
provinsi Sumatera Utara. Kampus ini 
merupakan perguruan tinggi negeri 
yang pertama meraih akreditasi A 
di tahun 2016, kemudian disusul 
USU tahun 2018 dan UMSU tahun 
2019. Pada agustus 2020 yang lalu, 
Unimed menjadi perguruan tinggi 
peringkat 39 dari 2136 kampus yang 
ada di Indonesia. Ribuan mahasiswa 
Unimed telah berhasil mengukir 
prestasi tingkat internasional, 
nasional dan regional. Pada tahun 
2020 yang lalu, Unimed meraih 
prestasi membanggakan di ajang 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(PIMNAS) di UGM Yogyakarta, karena 

7342 Mahasiswa Baru Ikuti PAMB UNIMED Tahun 2021 
Secara Daring
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berhasil menduduki peringkat 21 
nasional dari seluruh perguruan tinggi 
di Indonesia. Kami berharap besar 
kepada semua saudara anak-anak 
mahasiswa baru Unimed tahun 2021, 
agar mempersiapkan diri secara serius 
dan matang, semoga melalui saudara 
semuanya, prestasi mahasiswa 
Unimed akan semakin meningkat. 
Unimed siap menghantarkan saudara 
menuju gerbang prestasi dunia.”

Selanjutnya, Beliau mengatakan 
“Saat ini program Mendikbudristek, 
mas menteri Nadiem Anwar 
Makarim sedang gencar-gencarnya 
menerapkan program “Merdeka 
belajar”. Berdasarkan Permendikbud 
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. Unimed 
telah mengambil kebijakan dalam 
mengimplementasikan “merdeka 
belajar” dalam kurikulum mulai tahun 
lalu. Mahasiswa Baru Unimed akan 
diberi pilihan untuk kuliah 3 (tiga) 
semester di luar program studinya, 
yakni ; Belajar 1 (satu) semester pada 
program studi lain pada kampus 
yang sama, belajar 1 (satu) semester 
dalam program studi yang sama pada 
kampus yang berbeda, dan belajar 
1 (satu) semester pada lembaga non 
perguruan tinggi, seperti BUMN, 
perusahaan-perusahaan, dunia 
industri dan dunia kerja lainnya.

Saudara semua mahasiswa baru, 
memiliki kesempatan yang sama 
untuk mengikuti program “Merdeka 
Belajar” selama studi di Unimed. 
Kebijakan pemerintah ini, sungguh 
memiliki tujuan mulia yakni agar 
lulusan perguruan tinggi memiliki 
kesiapan diri secara matang, baik 
keilmuan dan skill yang dibutuhkan 
dunia kerja, sehingga setelah tamat 
peluang kerja di berbagai bidang akan 
terbuka luas.”

“Saudara mahasiswa baru yang saya 
banggakan, Mari kita sikapi dengan arif 
atas keputusan pemerintah yang tahun 
ajaran baru 2021/2022, bagi semua 
siswa dan mahasiswa di perguruan 
tinggi, belajarnya dilakukan secara 
daring. Kebijakan ini diambil sebagai 
langkah pencegahan dan memutus 
mata rantai Covid-19 dari penularan 
antar manusia. Ada kepentingan besar 
untuk kemaslahatan masyarakat, 
yakni kesehatan kita semua dan 
terhindar dari Covid-19. Unimed 
sudah mempersiapkan sistem LMS 
sipda.unimed.ac.id sebagai media 
utama dalam pembelajaran daring 
pada semester ini. Semoga sistem ini 
akan mengarahkan semua mahasiswa 
baru untuk giat belajar meraih prestasi 
gemilang masa depan,” tutupnya.

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, dalam 
orasi ilmiah menyampaikan Kami 
di Universitas Negeri Medan selalu 
bangga untuk menyambut mahasiswa 
baru karena yakin bahwa masuknya 
mahasiswa baru tentu akan bertambah 
kaum intelektual di Sumatera Utara. 
Seluruh mahasiswa Universitas 
Negeri Medan harus menguatkan 
niat kuliah ingin memperoleh 
sesuatu dan kelak bisa mengabdi di 
negeri ini. kepada mahasiswa baru 
agar sukses studi dalam menggapai 
masa depan, diantaranya way of 
thinking (mengubah cara berpikir), 
saudara para mahasiswa baru harus 
bisa merubah maindset, dari cara 
beripikir sebagai siswa menjadi 

cara berpikir seorang mahasiswa, 
yakni yang high order thinking skills, 
critical thinking, communication Skill, 
creativity and Inovation. Unimed 
akan diperkenalkan cara belajar 
baru yang mencoba memahami 
permasalahan yaitu problem based 
learning dan project based learning 
bahkan menetapkan 6 tugas yang 
harus diselesaikan. Ketika Kuliah di 
Unimed benar-benar harus belajar 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang di claim dengan technical skill 
tetapi integritas adalah pertaruhan 
nomor satu. Untuk bisa sukses itu 
kemampuan komunikasi, integritas, 
dan kejujuran. Dosen Unimed siap 
mencetak saudara mahasiswa baru 
semua menjadi generasi-generasi 
baru yang unggul, berprestasi dan 
berkarakter, maka banggalah menjadi 
mahasiswa Unimed.

Dalam kegiatan PAMB secara Daring 
hari pertama ini di isi berbagai 
kegiatan yakni ; memperkenalkan 
pimpinan Unimed, menayangkan 
pidato singkat Mendikbud, testimoni 
2 orang mahasiswa baru, orasi ilmiah 
dan pengenalan tupoksi Wakil Rektor, 
Sosialisasi pembinaan kesadaran bela 
negara, radikalisme dan pelecehan 
seksual dari Direktur Bela Negara 
Brigjen TNI Jubei Levianto, Sosialisasi 
pencegahan penyalahgunaan 
Narkotika dari BNN, dan pengenalan 
Senat Mahasiswa dan Unit Kegiatan 
Mahasiswa yang ada di Unimed.
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Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Medan (UNIMED) bersama PT 
Elnusa Petrofin melakukan Perjanjian 
Kerjasama berupa Penyerahan Hibah 
Head Truck di Ruang serbaguna 
Fakultas Teknik (Rabu,08/09/2021).

Acara ini merupakan Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
PT. Elnusa Petrofin yang berupa 
bantuan media pembelajaran Head 
Truck kepada UNIMED sekaligus dalam 
rangka HUT ke-52 PT Elnusa Tbk.

Hadir dalam acara ini pihak PT. 
Elnusa Petrofin, Direktur Administrasi 
dan Keuangan, Aditya Dewobroto, 
Headoffice Coorporate Comunication 
Putiarsa Bagus W dan Area Maneger 
Sumbagut Urip Wandoyo dan Head 
Operation Fuel Terminal Medan Grup 
Heru Pratiknyo

Penandatanganan kerjasama 
dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik 
Unimed Prof. Dr. Harun Sitompul, 
M.Pd. dan Direktur Administrasi dan 
Keuangan PT. Elnusa Petrofin Aditya 

Dewobroto. Yang disaksikan oleh 
Wakil Dekan I,II,III, Ketua jurusan, 
Sekrtaris Jurusan, Ketua Prodi, Kepala 
Laboratorium dan Workshop.

Dekan FT Prof. Dr. Harun Sitompul, 
M.Pd dalam sambutannya mengatakan 
Atas nama pimpinan Unimed lewat 
Fakultas Teknik mengucapkan terima 
kasih atas hibah Head Truck yang 
diberikan oleh PT Elnusa kepada 
Unimed . Fungsionaris Fakultas 
Teknik Unimed mengapresiasi dan 
sangat gembira . Semoga 1 unit mobil 
tangki tersebut bermanfaat dalam 
media pembelajaran dan juga dalam 
income generate dan Mahasiswa 
paham tentang kompnen-komponen 
mesin. Kehadiran PT Elnusa dengan 
corporate social responsibility (CSR) 
ini akan memperkuat infrastruktur 
dan standar sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
kompeten lulusan di fakultas teknik”

Semoga kerjasama ini bermanfaat dan 
bisa meningkatkan kualitas khususnya 
di pendidikan otomotif, peningkatan 
layanan terhadap mahasiswa. Kami 

akan gunakan ini sebaik-baiknya untuk 
kelancaran proses akademik. Mudah 
mudahan PT Elnusa Petrofin semakin 
berkembang, pendapatan semakin 
bertambah dan semakin berkibar di 
Indonesia dan juga Internasional”. 
terangnya.

Senada dengan itu, Direktur 
Administrasi dan Keuangan PT. 
Elnusa Petrofin Aditya Dewobroto 
mengatakan CSR ini bentuk kepedulian 
PT Elnusa untuk masyarakat 
terutama di bidang pendidikan baik 
di Universitas maupun sekolah. Kita 
harapkan program penyerahan ini 
akan memberikan manfaat kepada 
UNIMED khususnya di fakultas teknik. 
Mudah-mudahan ini bisa memotivasi 
mahasiswa untuk bisa praktek, kreatif, 
dan inovatif.

Aditya Dewobroto juga mengharapkan 
Kegiatan ini titik awal kerjasama 
PT Elnusa dan UNIMED semoga 
kedepanya bisa meningkatkan 
kerjasama dalam bentuk program 
magang bagi mahasiswa Unimed dan 
mendapat kerjasama yang bagus.

FT UNIMED Terima Hibah Head Truck dari PT. Elnusa 
Petrofin
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Lembaga Pengembangan dan 
Penjaminan Mutu (LPPM) 
menggelar Konferensi 

Internasional The 3rd ICIEST 
(Internasional Conference on 
Innovation in Education, Science 
and Culture) dengan tema “Leading 
Recovery: The New Innovation in 
Education, Science, and Culture 
After a Global Pandemic” Selasa 
(31/08). Konferensi ini menghadirkan 
narasumber Prof. Dr. Syawal Gultom, 
M.Pd (Universitas Negeri Medan-
Indonesia), Prof. Dr. Jakrapong 
Kaewkhao (Director of the Excellence 
in Glass Technology and Materials 
Sciense (CEGM), Nakhon Pathom 
Rajabhat University (NPRU)-Thailand), 
Assoc. Prof. Rachel Sheffield (STEM 
Education Expert, Curtin University-
Aistralia), Dr. Intan Safinaz binti 
Zainudin (Pusat Kajian Bahasa dan 
Linguistik, Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) – Malaysia).

Acara tersebut dibuka oleh Rektor 
Unimed Dr. Syamsul Gultom, SKM., 
M.Kes. turut hadir dalam konferensi 
yang digelar secara daring yakni Wakil 

Rektor I, Wakil Rektor IV, Direktur 
Pascasarjana, Ketua Lembaga LPPM, 
Ketua Lembaga LPPMP, Dekan FMIPA, 
Dekan FIS, Dekan FE, Dekan FT, Dekan 
FIK, dan para peserta konferensi 
internasional.

Dalam sambutannya saat membuka 
kegiatan, Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, SKM., M.Kes. mengatakan 
Tema yang diangkat sangat tepat, 
karena tujuannya mendorong 
agar lebih inovatif dalam bidang 
pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
budaya disaat pandemi maupun 
setelah pandemi. Sesuai dengan 
visi Unimed yakni “Unggul dalam 
bidang pendidikan, rekayasa industri 
dan budaya”. Saya sangat berharap 
kegiatan Seminar Internasional ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua, 
terutama seluruh peserta yang sudah 
bergabung secara daring. Tentu kita 
berharap akan berdampak positif bagi 
peningkatan kinerja dan prestasi bagi 
seluruh peserta, terkhusus bagi Bapak/
Ibu dosen Unimed, untuk semakin 
meningkat dalam memenangkan 
hibah-hibah nasional penelitian dan 

pengabdian dan karya publikasi pada 
jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku 
keynote speaker menyampaikan 
pendidikan itulah awal mula dari 
membangun suatu negara. Jika 
suatu negara mau maju dapat dilihat 
dari bagaimana cara pendidikan itu 
dijalankan disuatu negaranya maka 
itulah gambaran negara tersebut 
dan yang dapat mengatasi persoalan 
suatu negara adalah inovasi dalam 
pendidikan, ini adalah sebuah 
paradoks mengapa pendidikannya 
masih seperti sekarang. Bagaimana 
kita mendukung inovasi itu sehingga 
hasilnya bisa kita nikmati di negeri 
ini. Apa itu inovasi pendidikan, 
berinovasi adalah melihat melampaui 
apa yang sedang kita lakukan saat ini 
dan mengembangkan ide baru untuk 
membantu kita melakukan pekerjaan 
kita dengan cara baru. tujuan dari 
setiap penemuan adalah untuk 
menciptakan sesuatu yang berbeda 
dari apa yang telah kita lakukan, baik 
dalam kualitas atau kuantitas atau 
keduanya.

LPPM UNIMED Gelar Konferensi Internasional The 3rd 
ICIEST Bahas Inovasi Setelah Pandemi Berakhir
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“Upacara wisuda bukanlah acara 
untuk menyatakan bahwa 
masa belajar Saudara telah 

berakhir. Justru ini merupakan 
titik awal perjuangan baru dalam 
mengimplementasikan kemampuan 
yang sudah Saudara miliki selama 
ditempah di Unimed. Gelar akademik 
dan keahlian yang telah Saudara 
peroleh menjadi modal yang dapat 
memberi kesempatan lebih besar 
kepada Saudara untuk berkiprah, 
dan berkarya dalam meniti karir 
untuk meraih kesuksesan hidup. Kami 
mengajak semua para wisudawan, 
agar saudara dapat melanjutkan 
studi kejenjang S2 dan S3, untuk 
mengembangkan pengetahuan dan 
skill yang lebih mahir dan profesional, 
agar dapat bersaing di dunia kerja. 
Unimed saat ini telah memiliki 6 
Program Doktor, dan 19 Program 
Magister. Melalui acara wisuda yang 
berbahagia ini, kami mengundang 
para wisudawan untuk kembali 
melanjutkan pada Program Doktor 

dan Magister yang ada di kampus 
kebanggaan kita Universitas Negeri 
Medan.” Pesan Rektor Unimed kepada 
lulusan dalam pidatonya.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas keberhasilan wisudawan 
menyelesaikan studi di Unimed. 
Ucapan terimakasih yang tulus 
kepada masyarakat dan para orang 
tua/wali yang telah mempercayakan 
pendidikan putra/putrinya kepada 
Universitas Negeri Medan. Di era 
keterbatasan pandemi Covid-19 saat 
ini, saudara para wisudawan dituntut 
untuk dapat memiliki rasa empati, 
kepedulian, sense of belonging dan 
kemahiran dibidang IT.

“Semua aktivitas pendidikan, 
pemerintahan dan hampir semua 
sektor kehidupan kita sudah berbasis 
IT, sebagai upaya mengurangi kontak 
fisik untuk pencegahan penyebaran 

COVID-19 di negeri kita. Dengan 
berbagai aktivitas akademik yang 
saudara lalui di Unimed, yang telah 
membentuk saudara menjadi lulusan 
unggul yang memiliki kompetensi, skill 
dan keahlian sesuai bidang ilmu yang 
saudara tekuni. Kami berharap saudara 
secara personal tetap memperkuat 
skill yang dibutuhkan di era industri 
berbasis digital saat ini, agar saudara 
terus mampu bersaing didunia kerja 
yang semakin kompetitif. Masyarakat 
menaruh harapan besar kepada 
Universitas Negeri Medan untuk 
mendidik dan menghasilkan guru, 
konselor, pamong belajar, dan tenaga 
kerja yang bermutu dan berkarakter 
mulia yang memiliki kecerdasan 
intelektual, spiritual, emosional, dan 
kinestetik yang membentuk sikap 
dan mentalitas para wisudawan. Kami 
yakin saudara mampu bersaing di 
dunia kerja dan dapat hidup sukses 
yang lebih cemerlang.” Ungkap Rektor.

Sebanyak 853 orang lulusan Unimed 

UNIMED Wisuda 853 Lulusan Secara Daring
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mengikuti Wisuda Daring Periode 
Agustus 2021 melalui aplikasi Zoom 
Meeting dan siaran langsung di Kanal 
Youtube UnimedOfficial pada Rabu 
(25/8). Diantaranya sebanyak 157 
Lulusan Program Pascasarjana, 132 
Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 
103 Lulusan Fakultas Bahasa dan 
Seni, 62 Lulusan Fakultas Ilmu Sosial, 
160 Lulusan Fakutas Matematika dan 
Ilmu Pegetahuan Alam, 57 Lulusan 
Fakultas Teknik, 66 Lulusan Fakultas 
Ilmu Keolahragaan dan 116 Lulusan 
Fakultas Ekonomi. Turut hadir pada 
upacara wisuda tersebut diantaranya 
Senat Universitas Negeri Medan, 
Fungsionaris dan para wisudawan.

Adapun lulusan dengan Indeks Prestasi 
Komunilatif Tertinggi, diantaranya 
Echa Surya Kunanti dengan IPK 3,96 
dari Prodi S2 Pendidikan Dasar, Robi 
Agape Barus dengan IPK 3,92 dari 
Prodi PGSD FIP, Fadlin Simangungsong 
dengan IPK 3,87 dari Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris FBS, Nabila Anggraini 
dengan IPK 3,96 dari Prodi Pendidikan 
Geografi FIS, Elisabeth Theresia 
Tambunan dengan IPK 3,76 dari 
Prodi Pendidikan Matematika FMIPA, 
Trinatasita Napitupulu dengan IPK 
3,79 dari Prodi Pendidikan Tata Boga 
FT, Alwen Juliver Siregar dengan 
IPK 3,54 dari Prodi D3 Teknik Mesin 
FT, Jenda Ingan Tarigan dengan IPK 
3,77 dari Prodi PJKR FIK, dan Bunga 
Artasya dengan IPK 3,92 dari Prodi 
Pendidikan Akuntansi FE. Lulusan 
terbaik mendapatkan penghargaan 
dari Unimed berupa cinderamata 
yang diberikan langsung oleh Rektor 
Unimed di Ruang Sidang A Gedung 
Pusat Administrasi Unimed, dengan 
menerapkan protokol kesehatan. Pada 
upacara wisuda daring tersebut, Ketua 
Senat Unimed menyampaikan orasi 
ilmiahnya sebagai bekal untuk lulusan 
Unimed yang baru saja diwisuda.

Dalam orasi ilmiahnya, Ketua Senat 
Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, 
M.Pd. mengatakan “Dalam suasana 
Covid-19 ini banyak dampak yang 
kita hadapi seperti pengangguran, 
pengangguran meningkat. Lulusan 
S1 yang menganggur sekitar 7,35% 
kalua dijumlahkan dengan Diploma 
jumlahnya 8,8% jadi 15,43% alumni 
Perguruan Tinggi Pengangguran. 
Dalam situasi seperti ini tentu harus 
meningkatkan yang pertama daya 
juang,kedua literasi dan ketiga 
kreativitas. Pilar dari kreativitas adalah 
mengasah ketajaman berpikir, cara 
menguji ketajaman berpikir adalah 
anda dihadapkan dengan masalah 
lalu ikuti apa pendapat orang tentang 
masalah tersebut.Pilar kedua adalah 
sebagus apa kita berkomunikasi, 
salah satu tools daya juang untuk 
masa depan adalah sebagus apa kita 
berkomunikasi, dan sehebat apa kita 
berbasis IT.

Sebagai akhir pidato, Rektor Unimed 
menyampaikan beberapa hal kepada 
para wisudawan, bahwa apapun gelar 
akademik yang Saudara sandang, tentu 
saja membawa suatu kebahagian, 

kebanggaan, dan tanggung jawab 
tersendiri bagi Saudara. Oleh karena 
itu saya berpesan jagalah nama baik 
almamater (Unimed) yang telah 
membina dan membesarkan Saudara, 
tampilkan diri Saudara sebagai 
insan lulusan Unimed yang memiliki 
kapasitas hard skill dan soft skill 
yang baik, tetap jalin komunikasi dan 
silahturrahmi dengan Unimed sebagai 
almamater Saudara dan sesama 
alumni di manapun Saudara berada, 
berikan konstribusi kepada Unimed 
berupa masukan, kritik-konstruktif, 
dan ide kreatifsolutif dalam rangka 
meningkatkan kualitas almamater 
yang harus selalu kita banggakan; 
bukan sebaliknya membangun 
opini yang dapat merendahkan 
citra Unimed di masyarakat; bekerja 
dengan tulus ikhlas dengan tetap 
menjaga wibawa dan martabat insan 
akademis khususnya sebagai keluarga 
besar Unimed, dan terakhir semua 
civitas akademika Unimed dan seluruh 
wisudawan, berkenan membantu 
pemerintah dalam memutus mata 
rantai COVID-19 di masyarakat.
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Universitas Negeri Medan 
melaksanakan Vaksinasi 
Tahap Pertama di Gedung 

Digital Library Lantai 4. Melalui 
kegiatan pos pelayanan vaksinasi 
dan bekerjasama dengan TNI, Polri, 
Organisasi Masyarakat dan UPT 
Vertikal Kementerian Kesehatan 
sebanyak 470 orang yang terdiri 
dari Tenaga Kependidikan (Dosen), 
Tenaga Kependidikan (administrasi), 
Mahasiswa, dan Petugas Kebersihan 
mengikuti Vaksinasi Covid-19 Tahap I 
pada Rabu, (21/7).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. Mengatakan UNIMED 
menyelenggarakan vaksinasi dalam 
rangka mendukung program 

pemerintah terkait percepatan 
vaksinasi di Indonesia, khususnya 
untuk para warga UNIMED. Pemberian 
vaksin ini sangat penting, bukan hanya 
untuk melindungi warga Unimed dari 
Covid-19, tetapi untuk dapat segera 
memulihkan aktifitas sosial dan 
ekonomi warga Unimed yang terkena 
dampak pandemi.

Rektor mengingatkan meski telah 
divaksinasi daya tahan tubuh orang 
berbeda-beda. Proses pembentukan 
antibodi orang berbeda-beda ada 
yang tinggi dan tidak terlalu tinggi 
sehingga risiko terpapar covid itu 
masih sangat mungkin. Meski begitu, 
katanya, mereka yang telah menerima 
vaksin risiko terpapar memang tidak 

sebesar mereka yang tidak divaksin. 
Hanya saja, risiko itu tetap ada apalagi 
sifat virus yang bisa bermutasi.

“Untuk itu kami berharap bahwa 
protokol kesehatan tetap dilakukan, 
sampai memastikan semuanya aman. 
Paling tidak masker, cuci tangan dan 
jaga jarak tetap dilakukan. Tidak 
berkerumun dan karenanya kegiatan-
kegiatan akademik pun masih 
tetap dengan protokol kesehatan,” 
terangnya.

Kerjasama dengan TNI dan POLRI, UNIMED Gelar 
Vaksisnasi Tahap Pertama untuk Seluruh Civitas
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