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Menjadi mahasiswa di salah 
satu Perguruan Tinggi adalah 
prestasi, karena banyak orang 

yang tidak mempunyai kesempatan 
untuk bisa menjadi mahasiswa. Kalau 
sudah jadi mahasiswa tapi waktunya 
hanya dihabiskan buat menuntaskan 
SKS setiap semesternya saja. Kampus 
adalah tempat belajar yang paling 
kondusif untuk memperoleh semua 
jenis keilmuan, mulai dari ilmu yang 
bersifat umum, sampai dengan 
spesifikasi kekhususan. Jadi sangat 
sia-sia sekali jika sudah menjadi 
mahasiswa tapi hanya punya satu 
keahlian saja.

Selama di Kampus seharusnya 
seorang mahasiswa memaksimalkan 
perannya pada kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam 
rangka belajar dan meningkatkan 
kemampuan. Sehingga mampu 
menjadi menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa dan berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya agar dapat menjadi 
lulusan yang menguasai cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
mampu berdaya saing ketika sudah 
pasca kampus.

salah satu indikator keberhasilan  
menjadi mahasiswa di Kampus 
adalah dengan banyaknya prestasi 
yang ditorehkan, baik itu yang 
sesuai dengan bidang ilmu, hobi 
dan lingkungan aktivitas. Nah untuk 
itu seorang mahasiswa harus tau 
jenis prestasi apa saja yang harus 
mereka raih dan ukir selama menjadi 
mahasiswa. 

Menjadi mahasiswa di salah satu 
Perguruan Tinggi adalah prestasi, 
karena banyak orang yang tidak 
mempunyai kesempatan untuk bisa 

menjadi mahasiswa. Kalau sudah 
jadi mahasiswa tapi waktunya hanya 
dihabiskan buat menuntaskan SKS 
setiap semesternya saja. Kampus 
adalah tempat belajar yang paling 
kondusif untuk memperoleh semua 
jenis keilmuan, mulai dari ilmu yang 
bersifat umum, sampai dengan 
spesifikasi kekhususan. Jadi sangat 
sia-sia sekali jika sudah menjadi 
mahasiswa tapi hanya punya satu 
keahlian saja.

Selama di Kampus seharusnya 
seorang mahasiswa memaksimalkan 
perannya pada kegiatan intrakurikuler, 
kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam 
rangka belajar dan meningkatkan 
kemampuan. Sehingga mampu 
menjadi menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa dan berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, terampil, kompeten, dan 
berbudaya agar dapat menjadi 
lulusan yang menguasai cabang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
mampu berdaya saing ketika sudah 
pasca kampus.

Salah satu indikator keberhasilan  
menjadi mahasiswa di Kampus 
adalah dengan banyaknya prestasi 
yang ditorehkan, baik itu yang 
sesuai dengan bidang ilmu, hobi 
dan lingkungan aktivitas. Nah untuk 
itu seorang mahasiswa harus tau 
jenis prestasi apa saja yang harus 
mereka raih dan ukir selama menjadi 
mahasiswa. 

Keberhasilan Mahasiswa tak lepas 
dari dukungan yang lain. Berkompetisi 
sekaligus juga berkolaborasi, dan 
mensyukuri setiap hasil sebagai wujud 
dari perjuangan diri dan dukungan 
dari banyak pihak. Teman-teman 
anda, dosen pembimbing, doa dari 
orangtua, itu semua merupakan 

bagian dari sukses kita semua,

Mahasiswa milenial harus 
mengutamakan nilai kehidupan. Nilai-
nilai itulah yang harus dijaga dan 
dipertahankan serta diperjuangkan 
untuk meraihnya. Prestasi mahasiswa 
ini merupakan bagian dari semangat 
pantang menyerah untuk suatu 
tujuan jangka panjang berdasarkan 
keinginan, cita-cita, dan panggilan 
hidup untuk mewujudkan apa yang 
menjadi keyakinan mahasiswa untuk 
diwujudkan.

Semangat dan keinginan untuk 
selalu menghasilkan yang terbaik 
merupakan sesuatu yang harus dijaga 
dan dipertahankan. Kunci sukses 
yang paling penting bukan hanya IQ, 
EQ, atau lainnya. Tetapi yang paling 
penting adalah daya juang, tahan uji, 
dan kesungguhan untuk mencapai 
tujuan jangka panjang yang bermakna.

Jika semua memiliki semangat itu, 
Indonesia akan cepat maju, generasi 
unggul akan lahir, dan kita semua 
akan menjadi pemenang di dalam 
masa revolusi industri 4.0. Dengan 
semangat kampus merdeka, prestasi 
mahasiswa membangun Indonesia 
yang jaya. Hidup mahasiswa!

EDITORIAL
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Dosen Jurusan Kimia Universitas 
Negeri Medan yang dipimpin 
oleh Makharany Dalimunthe, 

S.Pd., M.Pd. bersama dengan ketiga 
anggotanya yaitu Dr. Junifa Layla 
Sihombing, S.Si., M.Sc., Susilawati 
Amdayani, S.Si. M.Pd., Dr. Dra. Gulmah 
Sugiharti, M.Pd. dan lima orang 
mahasiswa melaksanakan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat berupa 
pelatihan pembuatan Hand Sanitizer 
pada tanggal 25 September 2021 di 
SD Swasta Bani Adam ‘AS Kelurahan 
Mabar Kecamatan Medan Deli, 
Medan. PKM ini dilakukan bertujuan 
untuk mengedukasi peserta didik dan 
guru SD Swasta Bani Adam ‘AS terkait 
pentingnya kebersihan tangan sebagai 
pencegahan dini pandemi Covid-19 

yang penyebarannya semakin masif.

Kegiatan PKM ini dibuka oleh ketua 
tim PKM Makharany Dalimunthe, 
S.Pd., M.Pd. melalui kata sambutan 
pada kegiatan PKM tersebut. 
Dalam sambutannya, ketua tim 
PKM Makharany Dalimunthe, 
S.Pd., M.Pd. mengatakan bahwa 
“Pentingnya mematuhi protokol 
kesehatan yang selalu dianjurkan 
oleh pemerintah yang merupakan 
salah satu cara penting dan ampuh 
untuk mengurangi penyebaran 
Covid-19 di Indonesia. Tetapi hal itu 
tidak cukup sampai disitu, karena 
masyarakat membutuhkan komponen 
pendukung untuk mematuhi protocol 
kesehatan tersebut yaitu sabun 

cuci tangan ataupun hand sanitizer 
yang selalu tersedia dan berguna 
untuk mematikan Covid-19 yang 
ada di tangan. Hand Sanitizer bisa 
menjadi salah satu alternatif untuk 
membersihkan tangan jika tidak 
terdapat air untuk cuci tangan di 
sekitar kita. Terkait hal tersebut 
akan dijelaskan oleh narasumber 
yang merupakan pakar dalam hal 
pencegahan Covid-19 dan pembuatan 
Hand Sanitizer”.

Kegiatan awal PKM ini adalah 
melaksanakan penyuluhan terhadap 
guru-guru SD Swasta Bani Adam ‘AS 
oleh para pakar terkait pencegahan 
pandemi Covid-19 dan pembuatan 
Hand Sanitizer. Narasumber dalam 
kegiatan ini adalah Dr. Lisnawaty 
Simatupang, M.Si. yang menjelaskan 
terkait Covid-19 dan pencegahannya 
serta teknik pembuatan Hand Sanitizer 
berbahan dasar alami seperti ekstrak 
lidah buaya. Hal penting yang harus 
dilakukan pada saat proses kegiatan 
ini berlangsung adalah peserta wajib 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah.

Pada kegiatan tersebut juga, Kepala 
Sekolah SD Swasta Bani Adam ‘AS turut 
mendukung terhadap pelaksanaan 
PKM ini dan berterimakasih kepada 
tim PKM dari Universitas Negeri 
Medan yang telah memberikan 
kontribusi positifnya ke SD Swasta Bani 
Adam ‘AS. Hal yang sangat diharapkan 
semua guru dan peserta didik adalah 
terhindar dari pandemik Covid-19 
sehingga kegiatan belajar mengajar 
di SD Swasta Bani Adam ‘AS dapat 
berlajalan dengan baik.

Cegah Dini Covid-19, Dosen Kimia FMIPA UNIMED Latih 
Pembuatan Handsanitizer pada Guru dan Siswa SD

PENGABDIAN
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Dosen Biologi Universitas Negeri 
Medan yang beranggotakan 
Tiga mahasiswa Program Studi 

Pendidikan IPA dan Pendidikan Biologi 
melakukan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Desa Baru Titi 
Besi, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang 
dengan judul : Pelatihan Produksi 
Bokashi Limbah Batang Pisang Dan 
Kotoran Kambing (BOBA KING) Untuk 
Meningkatkan Hasil Panen Petani 
Yang Ramah Lingkungan. Kegiatan 
ini dilaksanakan dengan melakukan 
sosialisasi tentang BOBA KING dan 
pelatihan pembuatan Bokashi Limbah 
Batang Pisang Dan Kotoran Kambing 
di Aula kantor Desa Baru Titi Besi 
(13/10/2021)

Kegiatan ini dibuka secara resmi 
oleh Sekretaris Desa Baru Titi Besi 
yaitu Bapak Bambang Syahputra dan 
dihadiri oleh wakil ketua PKK Desa 
Baru Titi Besi Ibu Siti Aisyah dan 14 
orang anggotaanya. Kegiatan ini 
dilaksanakan secara langsung dengan 
mematuhi protocol kesehatan.

Sosialisasi BOBA KING dilaksanakan 
karena masyarakat di daerah tersebut 
khususnya Desa Baru Titi Besi kurang 
memanfaatkan limbah batang pisang 
dan juga kotoran kambing. Tengku 
Akbar anggota pelaksana kegiatan 
yang merupakan putra daerah Desa 
Baru Titi Besi mengatakan bahwa 
“selama ini limbah batang pisang 
dan juga kotoran kambing meskipun 
keberadaanya cukup melimpah 
namun kurang dimanfaatkan oleh 
masyarakat di sini. Hal ini karena 
masyarakat belum memahami 
bagaimana mengelola limbah 
tersebut menjadi pupuk oleh sebab 
itu masyarakat menggunakan pupuk 

kimia untuk keperluan tanamannya”. 
Sehingga dengan adanya program ini 
masyarakat diberikan pengetahuan 
bagaimana mengolah limbah tersebut 
menjadi pupuk organik.

Ketua Pengabdian Masyarakat Dr. 
Tumiur Gultom yang memiliki latar 
belakang pendidikan di bidang 
pertanian mengatakan “penggunaan 
pupuk organik dengan memanfaatkan 
limbah batang pisang dan kotoran 
kambing merupakan salah satu upaya 
yang dapat kita lakukan agar bumi kita 
tetap sehat. Penggunaan pupuk kimia 
memiliki dampak negatif terhadap 
kesuburan tanah oleh sebab itu kita 
perlu beralih ke pupuk organik. Dengan 
adanya pupuk organik BOBA KING 
yang dihasilkan melalui fermentasi 
bahan organik yang melibatkan 
inokulan mikroba, molase, dan air 
akan mengaktifkan  mikroorganisme 
yang dapat menyuburkan tanah yang 
berdampak kepada hasil panen”.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris 
Desa Baru Titi Besi berterimakasih 
dan mengapresiasi kehadiran Dosen 
dan Mahasiswa yang telah berkenan 
memberikan sosialisasi dan pelatihan 
kepada ibu PKK Desa Baru Titi Besi. 
“kami bersyukur karena desa kami 
terpilih untuk menjadi tempat 
pelaksanaan kegiatan Dosen dan 
adik-adik mahasiswa. Kedepannya 
saya berharap ibu PKK Desa Baru Titi 
Besi lebih terampil dalam membuat 
pupuk organik  BOBA KING sehingga 
mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat Desa Baru Titi Besi” 
ujarnya.

Kegiatan ini diketuai oleh  Dr. Tumiur 
Gultom S.P.,M.P Dosen Biologi 
Universitas Negeri Medan yang 
beranggotakan Tengku Akbar Syah 
Bana dari Program Studi Pendidikan 
IPA, Vini Qonita Permata Hayati dari 
Program Studi Pendidikan Biologi 
serta Tri Anita Utami dari Program 
Studi Pendidikan Biologi.

Dosen dan Mahasiswa UNIMED Manfaatkan Limbah 
Batang Pisang dan Kotoran Kambing Jadi Pupuk Organik

PENGABDIAN
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Dosen PG-PAUD Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP) Universitas 
Negeri Medan (Unimed) 

menyelenggarakan Pengabdian 
Masyarakat. Kegiatan itu dilaksanakan 
oleh Anada Leo Virganta M.Pd, 
Kamtini S.Pd., M.Pd, dan Maya Novitri 
M.Hum. Pengabdian masyarakat ini 
dilakukan di TK Salsa Desa Cinta Rakyat 
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten 
Deli Serdang. Pengabdian masyarakat 
ini berbentuk pendampingan 
kepada guru dalam penggunaan alat 
permainan edukatif Magic BABO 
yang sesuai untuk menstimulus enam 
aspek perkembangan anak di TK Salsa. 
Meskipun dalam situasi Pandemi 

C o v i d - 1 9 , 
k e g i a t a n 
pengabdian 
ini tetap 
b e r j a l a n 
d e n g a n 
m e m a t u h i 
p r o t o c o l 
kesehatan.

Dari hasil 
o b s e r v a s i 

yang dilakukan di TK Salsa Desa Cinta 
Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Deli 
Serdang ditemukan permasalahan 
pokok yang menjadi acuan utama 
dalam pengabdian yaitu kenyataan 
yang dihadapi di lapangan, guru belum 
menerapkan penggunaan media 
ataupun Alat Permainan Edukatif 
(APE) disetiap proses pembelajaran. 
Dalam hal lain, sekolah tidak memiliki 
cukup dana untuk mengadakan 
pendampingan secara khusus bagi 
guru-guru agar permasalahan ini 
dapat teratasi. Atas dasar inilah, 
tim pengabdi merasa sangat perlu 
untuk melaksanakan Pendampingan 
Penggunaan APE Magic BABO (Balok 

Book) Pada Guru TK Salsa Desa Cinta 
Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan 
Kabupaten Deli Serdang.

Persiapan kegiatan pengabdian ini 
dilakukan mulai bulan Juni 2021, 
dengan beberapa rangkaian kegiatan 
sebagai berikut: Pertemuan tim 
pengabdi dengan kepala sekolah 
dan guru-guru TK SALSA secara 
tatap muka dengan tetap mematuhi 
protocol kesehatan. Melalui 
pertemuan ini diperoleh hasil fokus 
masalah guru yang akan diselesaikan 
yaitu mendampingi guru dalam 
penggunaan alat permainan edukatif 
berbasis enam aspek perkembangan 
anak dan membuat asesmen untuk 
anak. Persiapan dokumen/surat izin 
dari LPPM Unimed untuk proses 
pelaksanaan pengabdian. Kemudian 
penyusunan jadwal pertemuan.

Pendampingan diawali dengan 
pemaparan materi sekaligus 
pembukaan kegiatan yang dilakukan 
pada tanggal 6 Agustus 2021 di ruang 
tamu TK Salsa. Kegiatan ini dihadiri 
oleh 12 Guru TK Salsa yang mewakili 

Dosen PG-PAUD FIP UNIMED  Beri Pendampingan Guru 
Penggunaan Alat Permainan Edukatif di TK Salsa

PENGABDIAN
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dari setiap kelas pagi dan kelas 
siang. Pada kegiatan ini tim pengabdi 
memaparkan materi tentang 
manfaat penggunaan alat permainan 
eduktif dalam pembelajaran serta 
pentingnya kemampunan guru dalam 
memberikan asesmen perkembangan 
anak.

Melalui pemaparan materi yang 
disampaikan oleh tim pengabdi, guru-
guru di TK Salsa juga didampingi oleh 
tim pengabdi dalam menjalankan atau 
penggunaan alat permainan edukatif 
kepada anak-anak. Melalui kegiatan 
ini guru-guru di TK Salsa dapat 
memahami cara penggunaan alat 
permainan edukatif berbasis enam 
aspek perkembangan anak.

Selanjutnya pelaksanaan 
pendampingan penyusunan asesmen 
dilakukan pada tanggal 7 Agustus 
2021 di ruang tamu TK Salsa. Kegiatan 

ini dihadiri oleh 3 Guru TK Salsa 
yang sebelumnya telah mengikuti 
workshop/pendampingan dalam 
penggunan APE Magic Babo. Guru-
guru tersebut telah ditentukan 
untuk melakukan Real Teaching di 
dalam kelas sebagai implementasi 
penggunaan media alat permainan 
anak.

Pada tahap evaluasi dilakukan 
pemaparan singkat pada setiap guru 
yang mengajar dikelas terhadap 
asesmen yang telah disediakan oleh 
tim pengabdi. Pada pertemuan 
kegiatan ini guru-guru di TK Salsa 
dengan didampingi oleh tim pengabdi 
akan melakukan real teaching untuk 
mengimplementasikan hasil dari 
kegiatan pendampingan yang telah 
dilakukan. Real teaching di dalam 
kelas dilakukan pada tanggal 7 Agustus 
2021.

Setelah tim pengabdi mendampingi 
guru-guru dalam mengajar dengan 
meggunakan alat permainan edukatif 
“Magic BaBo” yang telah disediakan, 
tim pengabdi juga memberikan 
sedikit pemahaman tentang asesmen 
terhadap anak. Kemudia para guru 
mengisi asesmen tersebut sesuai 
dengan kemampuan anak setelah 
bermain “Magic Babo”.

Adapun hasil pendampingan ini 
bersifat moril berupa peningkatan 
keterampilan guru dalam 
menggunakan APE Magic BABO, 
peningkatan pengetahuan guru dalam 
menyusun asesmen berbasis enam 
aspek perkembangan anak, hasil 
yang bersifat fisik adalah adanya APE 
Magic BABO berbasis enam aspek 
perkembangan anak usia dini yang 
dapat digunakan oleh guru di dalam 
pelaksanaan pembelajaran.

PENGABDIAN
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Dosen FIK Universitas Negeri 
Medan bersama 2 mahasiswa 
prodi PKO melakukan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang 
Bedagai (Sergei) tentang implementasi 
TPACK dalam pembelajaran PJOK 
dengan judul “Peningkatan Kualitas 
Perancangan Media Pembelajaran 
PJOK Berbasis Multimedia Di Era 
Pandemi Covid-19 Babgi MGMP Kab. 
Serdang Bedagai”.

Kegiatan ini dibuka secara resmi 
oleh kepala sekolah SMKN 1 Pantai 
Cermin yaitu Sunarto, S.Pd., M.Si. 
Pada sambutannya Sunarto sangat 
mengapresiasi kegiatan ini sekaligus 
merasa bangga karena sekolah beliau 
sebagai tempat pelatihan. Kepsek 
juga menegaskan karena masih 
masa pandemi Civid selama kegiatan 
harus menjaga protokol kesehatan 

secara ketat. “Kami berharap kiranya 
dapat dilakukan kegiatan lain 
bersama Unimed untuk membantu 
memecahkan masalah pembelajaran 
tidak hanya di bidang PJOK melainkan 
bidang mapel lainnya,” kata Sunarto.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 
3 kali pertemuan, diawali dengan 
pengenalan macam-macam media 
pembelajaran, jenis, manfaat dan 
kegunaan dalam pembelajaran PJOK 
melalui kagiatan seminar. Kemudian 
dilanjutkan dengan perancangan 
media pembelajaran berbasis 
multimedia bidang PJOK melalui 
kegiatan workshop dan diakhiri 
presentase hasil kerja rancangan 
multimedia yang sekaligus dilakukan 
peer teaching.

Ketua PkM Dr. Imran Akhmad, 
M.Pd mengatakan bahwa alasan 

mengapa kegiatan ini penting karena 
saat ini pembelajaran dilakukan 
secara daring. Material dasar 
adalah media berbasis audiovisual 
atau multimeda. Sebahagian besar 
guru PJOK memiliki keterbatasan 
keterampilan dalam merancang 
media pembelajaran berbasis 
multimedia yang dipergunakan 
dalam pembelajaran PJOK. Artinya 
bahwa multimedia menjadi salah satu 
penentu kesuksesan pembelajaran 
daring atau dengan kata lain potensi 
kegagalan pembelajaran PJOK cukup 
besar ketika mengabaikan multimedia 
sebagi media pembelajaran.

Kegiatan ini diketuai oleh Dr. Imran 
Akhmad, M.Pd., dan beranggotakan 
Drs. Suharjo, M.Pd, Dr. Rahma Dewi, 
M.Pd., Dr. Afri Tantri, M.Pd. dan dua 
orang mahasiswa FIK Unimed.

Dosen FIK UNIMED Tingkatkan Kualitas Media 
Pembelajaran Bagi MGMP PJOK Kab. Serdang Bedagai

PENGABDIAN
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Dimasa Pandemi Covid-19 
membawa petaka bagi 
seluruh segmentasi sendi 

sendi kehidupan masyarakat, mulai 
dari kondisi di bidang kesehatan, 
perekonomian dan juga segmentasi 
pada bidang kehidupan sosial 
masyarakat. Hal ini menjadi perhatian 
tersendiri bagi Akademisi kampus 
untuk dapat memberikan sedikit 
perhatian agar Kelompok Usaha Mikro 
Kecil (UMKM) mampu tetap ‘survive’ 
di tengah gempuran badai pandemi 
yang meluluhlantakkan ekonomi real 
masyarakat kecil.

Hal ini terungkap di sela-sela 
kegiatan pendampingan UMKM yang 
dilaksanakan oleh para dosen dan 
mahasiswa Universitas Negeri Medan 
(Unimed). Salah seorang kelompok 
UMKM zafira Snack, Sri Wahyuni 
yang bergerak pada bidang penjulan 
snack dan kuliner mengungkapkan 
bahwa, setahun terakhir ini kondisi 
perputaran usaha yang ia geluti nyaris 
tanpa hasil yang seperti diharapkan.

“  Di awal Usaha sebelum pandemi 
kami menjual produk snack makanan 
ringan tradisional seperti opak, 
kerupuk nasi, aneka keripik, secara 
langsung ke para pembeli, selain itu 
juga banyak produk olahan di titipkan 
ke kedai-kedai di sekitaran nagori, 
maka penjualan pun terbatas hanya 
di sekitar Nagori Dolok maraja saja 
sehingga hasil yang didapatpun hanya 
pas-pas makan, hal ini bertambah sulit 
dimasa pandemi dimana daya beli 
para pelangganpun terasa berkurang 
berkurang “, ungkap ibu kreatif dengan 
3 anak tersebut

Ketika di tanya tentang bantuan 

pemerintah untuk UMKM yang 
bergulir semasa Pandemi Ia 
menegaskan bahwa, Bantuan selama 
pandemi yang dari pemerintah tidak 
pernah ia rasakan padahal sudah acap 
kali ia ajukan. “ Untuk bantuan dari 
pemerintah gak pernah kami dapat, 
dah capeklah kami ajukan sama 
gamot atau Kadus sampai ke desa tapi 
hasilnya nihil, begitupun kami tetap 
berusaha menekuni usaha tanpa 
mengharapkan bantuan karena jualan 
kuliner tradisional ini jalan rezeki bagi 
kami”, cetus pemilik merek usaha 
kuliner Dapoer Bunda Zafira

Lanjutnya, adapun bantuan yang di 
rasakan sangat membantu selama 
pandemi adalah bantuan dari Kampus 
Unimed. Dimana  Unimed tidak hanya 
membantu pada pemasaran dengan 
menggunakan media sosial akan tetapi 
logo dan nama produk serta mesin-
mesin, perlengkapan untuk usaha 
juga di bantu oleh pihak kampus. “ 
Sejak adanya penjualan online dengan 
media sosial kami cukup terbantu 
penjualan tidak hanya di nagori saja 
akan tetapi sudah sampai merambah 
ke Siantar, Selain itu variasi produk 

tidak hanya keripik dan kerupuk 
tradisional, kami telah kembangkan 
makanan tradisional nusantara seperti 
mpek-mpek, cireng, cilor, klepon dan 
kuliner yang lainnya”, ungkapnya

Menanggapi hal tersebut tim 
Pengabdi dari Unimed Dr. Zulkifli, 
M.Sn didampingi tim dosen dan 
mahasiswa yang di temui pada 
Jumat (22/10) mengungkapkan 
bahwa, Unimed sebagai universitas 
yang concern dalam pengembangan 
Program Kampus Merdeka dengan 
menurunkan dosen dan mahasiswa 
untuk melakukan pendampingan 
terhadap UMKM yang yang memiliki 
kemauan kuat untuk bangkit dimasa 
pandemi dengan Digitalisasi usaha.

“ jadi yang kita bantu tidak hanya 
bantuan secara fisik teknologi dan alat 
usaha, secara mental dan manajemen 
usaha pun kita terus lakukan 
pembinaan, karena pendampingan-
pendampingan tersebut yang  dalam 
kondisi pandemi di perlukan oleh 
pelaku usaha”,tandas Koordinator 
Pusat Bisnis Dan Kewirausahaan 
Inkubator Unimed tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah di Simalungun ‘Menjerit’ 
dimasa Pandemi, UNIMED Dampingi Digitalisasi Usaha

PENGABDIAN
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LPPM Unimed bersama Ristekdikti 
pada Kamis tgl. 29 Juli 2021 
menggelar Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM) yang bertujuan 
untuk mendorong kamandirian 
ekonomi masyarakat di Desa Bekiung, 
Kecamatan Kuala, Kabupaten 
Langkat melalui pengolahan Jagung 
menjadi produk makanan (snack) 
berupa emping jagung dan tortilla 
jagung. Sebagaimana dimaklumi 
kelemahan petani kita umumnya 
adalah pengolahan produk pertanian 
pasca panen yang mengakibatkan 
kerugian pada petani. Hal ini terjadi 
dikarenakan keterampilan para petani 
dalam mengolah hasil pertanian 
menjadi produk selanjutnya baik 
berupa olahan awal sebagai bahan 
baku produk lainnya maupun menjadi 
produk siap saji. Akibatnya harga 
yang menurun ketika produk petani 
melimpah saat panen raya. Keadaan 
ini terjadi pula pada petani jagung/
petani jagung Wanita di Desa Bekiung 
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
Sumatera Utara

Melalui analisis situasi yang dilakukan 

oleh tim pengabdian LPPM Unimed 
yang terdiri dari Drs. Hidir Efendi, M.Pd, 
Dra. Leli Fridiaty, M.Pd, dan Jumjuma, 
SE., ME, dilakukan penerapan 
Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan 
kegiatan “PKM Teknologi Pengolahan 
Tortila Jagung Dan Emping Jagung 
Pada Kelompok Tani/Wanita Tani 
Di Desa Bekiung Kecamatan Kuala 
Kabupaten Langkat Sumatera Utara”. 
Dengan kegiatan yang dilakukan, tim 
berharap dapat memberi manfaat 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa Bekiung khususnya 
petani jagung.

Dalam kegiatan ini LPPM unimed 
melalui tim pengabdi menyerahkan 1 
(satu) unit Mesin Pemipih jagung dan 
Tortilla dengan kapasitas produksi 25 
Kg/jam. Untuk lebih mendapatkan 
efektivitas dan efisiensi penerapannya, 
mitra dibekali dengan pengetahuan 
tentang manajemen usaha berupa : 
manajemen keuangan, manajemen 
pemasaran, teknologi pengolahan 
emping dan tortilla jagung berupa 
variasi aneka rasa, pagkaging, dan 
pelabelan. Untuk pengetahuan 

tentang mesin diberikan pengetahuan 
dan keterampilan menggunakan 
mesin, perawatan berkala, trouble 
shoting, dan penggantian komponen 
jika mengalami keausan dan 
kerusakan.

Saat kegiatan dilakukan, terlihat 
tanggapan masyarakat sekitar 
yang sangat antusias, hal ini dapat 
dilihat dari kehadiran Kepala Desa 
(Suria Surbakti), kelompok PKK, 
Kelompok Tani Jagung Bekiung, 
pemuka masyarakat, karang taruna, 
remaja masjid dll. Dari kegiatan yang 
dilakukan, mitra telah beberapa kali 
melakukan produksi dan menurut 
mitra sangat membantu mereka 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani. Dari perbincangan akhir 
yang dilakukan dengan mitra, masih 
diperlukan kegiatan selanjutnya 
seperti pengurusan izin, setifikat 
halal dll. serta diversifikasi produk 
dengan berbagai bentuk dan rasa 
serta kemasan sesuai dengan sasaran 
konsumen

Dorong Ekonomi Masyarakat Desa Bekiung Langkat, 
LPPM UNIMED beri Pembekalan Pengolahan Jagung Jadi 
Snack

PENGABDIAN
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Mahasiswa FMIPA Unimed 
berhasil merancang 
sebuah aplikasi android 

Laboratorium Fisika khusus 
membahas viskositas larutan dengan 
memakai konsep teknologi VR (Virtual 
Reality). Rancangan Aplikasi Android 
dengan konsep dari teknologi VR 
ini merupakan hasil dari pemikiran 
mahasiswa. Adapun Tim Program 
Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian 
kepada Masyarakat (PKM-PM) 
diantaranya Putri Aprillia (Pendidikan 
Fisika) , Muhammad Khaidar Aly 
(Ilmu Komputer) dan Rizky Gunawan 
(Ilmu Komputer) dengan Dosen 
Pembimbing, Sabani, S.Pd., M.Si.

Rancangan tersebut diaplikasikan 
di SMAS YPK Medan, pada kegiatan 
ini pula Tim melatih siswa SMAS YPK 
Medan untuk memanfaatkan teknologi 
yang berkembang (Android) dan 

VR (Virtual Reality) 
dalam meningkatkan 
minat belajar siswa 
terhadap materi 
fisika Viskositas. 
Laboratorium Fisika 
SMAS YPK Medan 
terdapat alat 
praktikum viskositas 
zat cair dengan 
metode bola atau 
kelereng jatuh. Namun masih terdapat 
beberapa kelemahan, diantaranya 
yaitu kesulitan dalam menentukan 
jarak karena masih menggunakan 
spidol merah sebagai penanda dan 
masih menggunakan perhitungan 
waktu secara manual yaitu dengan 
menggunakan stopwatch. Dari hal 
tersebut dapat mempengaruhi 
hasil dari perhitungan karena 
ketidaktepatan praktikan dalam 
menyalakan stopwatch.

Kepala Sekolah SMAS YPK Medan, 
Wahidan, S.Pd mengucapkan terima 
kasih kepada kampus Unimed yang 
telah memberikan bantuan tidak 
hanya ilmu tetapi juga teknologi VR 
sehingga sangat membantu dalam 
kegiatan belajar mengajar. Ia juga 
berharap kegiatan ini akan berlanjut 
untuk meningkatkan minat serta 
bakat yang terpendam didalam diri 
peserta didik.

Mahasiswa FMIPA Rancang Laboraturium Menggunakan 
Teknologi VR

PENGABDIAN
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Mahasiswa Unimed berhasil 
mengukir prestasi pada 
event 1st Virtual Indonesia-

Malaysia-Thailand-Growth Triangle 
(IMT-GT) Varsity Carnival 2021, yang 

diadakan di Universitas Syiah Kuala 
(USK) Aceh sebagai tuan rumah dan 
digelar secara virtual dengan aplikasi 
Zoom Meeting dan Live Youtube 
mulai dari tanggal 27 September – 1 

Oktober 2021.

IMT-GT ini diikuti 12 Universitas dari 
Indonesia, Malaysia dan Thailand. 
Acara ini bukan hanya pertandingan 
olahraga saja, namun ada dua katogori 
yang diperlombakan untuk bidang 
kebudayaan yaitu full performance 
dan presentasi akademik.

Adapun perolehan prestasi 
Mahasiswa Unimed pada IMT-GT 
Varsity Canival 2021 yakni, Theresia 
Marpaung meraih medali emas pada 
bidang olahraga Skipping Rope, Otta 
Lestarina Silalahi meraih medali 
emas pada bidang Olahraga Push Up, 
Rasgita meraih medali emas pada 
bidang olahraga Burpee, Nurul Huda 
Hasibuan meraih medali perak pada 
bidang olahraga Juggling, M. Rizky 
Azwari meraih medali Perunggu pada 
bidang olahraga Push Up dan Tim 
Seni Tari meraih medali emas dalam 
kategori The Best Artistic Performance.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
MKS., M.Kes., mengucapkan selamat 
kepada peserta dan tim official yang 
sukses meraih medali IMT- GT Tahun 
2021. “Kami selaku pimpinan, sangat 
bangga dan mengapresiasi capaian 
pretasi mahasiswa Unimed yang 
mampu membawa nama baik Unimed 
dikancah internasional pada bidang 
akademik, olahraga dan kebudayaan”.

“Kita berharap prestasi ini dapat untuk 
mendorong mahasiswa dan terus 
berkomitmen dalam mengikuti ajang-
ajang kompetisi lainnya, sehingga 
dapat menumbuhkembangkan 
kreatifitas dan inovasi mahasiswa”. 
Lanjut Rektor.

Mahasiswa UNIMED Raih 4 Emas, 1 Perak dan 1 Perunggu di 
1st Virtual IMT-GT 2021

PRESTASI



 Majalah Unimed Edisi Oktober - Desember 2021 • 15

Mahasiswa Unimed Kembali 
mengukir prestasi di ajang 
seminar internasional 1st 

Virtual IMT-GT (Indonesia Thailand 
Malaysia Growth Triangle) Varsity 
Carnival 23 September – 7 Oktober 
2021 dengan Host dari Universitas 
Sumatera Utara. Adapun mahasiswa 
tersebut adalah Ryan Ananda Nolly, 
Mahasiswa Ilmu Komputer, FMIPA 
meraih First Best Presentation 
Deforestation Topic, Nurul Azmi, 
Mahasiswa Pendidikan Fisika, FMIPA 
meraih First Best Presentation 
Certification Topic, dan Ainil Habibah, 
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, 
FBS meraih First Best Presentation 
Supply Chain Topic. Dengan dosen 
pembimbing Dr. Isli Iriani Pane, S. Pd., 
M. Hum.

IMT-GT ini diikuti 18 Universitas 
dari Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Perancis, Pakistan, UK, dan Singapura. 
Acara ini bukan hanya pertandingan 
olahraga saja, namun ada dua kategori 
yang diperlombakan untuk bidang 
kebudayaan yaitu full performance 
dan presentasi akademik.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
MKS., M.Kes., mengucapkan selamat 
kepada ketiga mahasiswa dan dosen 
pembimbing yang sukses meraih 
First Best Presentation dalam bidang 
seminar internasional di ajang IMT- 
GT Tahun 2021. “Kami pimpinan, 
sangat bangga, mengapresiasi dan 
terima kasih tas capaian pretasi 
ketiga mahasiswa Unimed yang 
mampu membawa nama baik Unimed 
dikancah internasional pada bidang 
akademik, maupun olahraga dan 
budaya di ajang IMT-GT. Kita berharap 
prestasi ini dapat untuk mendorong 
dan memicu mahasiswa Unimed 

3 Mahasiswa Unimed Raih “First Best Presentation” di 
IMT-GT 2021

untuk terus berusaha dan bekerja 
keras, serta gigih dalam mengikuti 
ajang-ajang kompetisi nasional dan 
internasional lainnya, sehingga dapat 
menumbuhkembangkan kreatifitas 
dan inovasi mahasiswa untuk terus 
berprestasi. Sehingga mendukung 
keterwujudan visi Unimed menjadi 
universitas yang unggul dalam bidang 
Pendidikan, rekayasa industri dan 
budaya. Semua pimpinan dan dosen 
kita, saya yakin bisa memberikan 
pendampingan dan bimbingan 
agar mahasiswa Unimed terus 
terampil berkreasi dan berinovasi 
dalam mengejar prestasi yang 
membanggakan bagi civitas.”

PRESTASI
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Mahasiswi FIK Unimed, 
Rosalina Simanjuntak 
berhasil meraih medali emas 

untuk tim wushu Sumatera Utara 
setelah mengalahkan atlet DKI Jakarta 
Amanda Loupatty di nomor sanda 
52kg putri PON XX Papua di GOR 
Futsal KONI, Merauke, pada Minggu 
(3/10).

Wushu menjadi cabang olahraga 
yang pertama kali dipertandingkan 
di Merauke. Cabang olahraga wushu 
digelar dari 29 September hingga 3 
Oktober dengan memperebutkan 23 
medali emas dari nomor Taolu (seni 
jurus) dan Sanda (tanding).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. menucapkan selamat 
dan bangga atas medali emas yang 
ditorehkan mahasiswa Unimed 
pada perhalatan PON ke XX di 
Papua. Terimakasih untuk atlet 
kita Rosalina Simanjuntak yang 
berhasil menjadi juara pada cabor 
Wushu Sanda 52kg Putri. Prestasi ini 
sangat membanggakan kita semua, 
karena kontingen dari Unimed 
dapat menyumbangkan emas untuk 
Sumatera Utara. Kita doakan agar 
tim kita selalu diberikan kesehatan 
dan semangat untuk prestasi yang 
membanggakan.

Dr.Syamsul Gultom juga mengucapkan 
terimakasih kepada pelatih dan 
tim official yang telah berjuang 
mengharumkan nama Unimed di ajang 
bergensi ini. Kami akan terus memacu 
prestasi mahasiswa baik tingkat 
nasional maupun internasional. 
Sehingga mewujudkan visi Unimed, 
sebagai universitas yang unggul dalam 
bidang pendidikan, rekayasa industri 
dan budaya.”

Mahasiswi FIK UNIMED Raih Medali Emas di PON XX Papua

PRESTASI
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Mahasiswa FIK UNIMED Raih Medali Perak Cabor Atletik 
Lompat Jauh pada PON XX di Papua

Mahasiswa FIK Unimed kembali 
meraih prestasi pada Ajang 
Pekan Olahraga Nasional 

(PON) ke XX di Papua. Mahasiswa 
prodi PJKR, Shafwan Hafizah berhasil 
mendapatkan medali Perak pada 
Cabor Atletik Nomor Lompat Jauh 
Putra di di GOR Mimika Sport Complex, 
Mimika, Papua pada Selasa (5/10).

Shafwan Hafizah mencetakkan prestasi 

dengan lompatan sejauh 7,34 meter 
diurutan kedua mendapatkan medali 
perak. Sementara diurutan pertama 
Sapwaturrahman menorehkan 
lompatan sejauh 7,58 meter yang 
mengantarnya meraih medali emas 
dan diurutan ketiga Suwandi Wijaya 
mengamankan medali perunggu 
lewat lompatan sejauh 7,31 meter.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 

SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan bangga atas medali perak yang 
ditorehkan mahasiswa Unimed 
pada perhalatan PON ke XX di 
Papua. Terimakasih untuk atlet dari 
Mahasiswa Unimed, Shafwan Hafizah 
yang berhasil meraih medali Perak. 
Prestasi ini sangat membanggakan 
kita semua, karena kontingen dari 
Unimed kembali menyumbangkan 
medali pada PON XX di Papua. Kita 
doakan agar tim kita selalu diberikan 
kesehatan dan semangat untuk 
prestasi yang membanggakan. Kita 
juga mengucapkan terimakasih 
kepada pelatih dan tim official yang 
telah berjuang mengharumkan nama 
Unimed di ajang bergensi ini.

PRESTASI
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Dua Mahasiswa FIK Unimed 
kembali meraih medali emas 
pada Ajang Pekan Olahraga 

Nasional (PON) ke XX di Papua. 
Mahasiswa prodi PJKR, Willy Pratama 
berhasil mendapatkan medali emas 
pada Cabang Olahraga Sambo 
(Eksebisi) di kelas +71 dan di nomor 
best of the best dan Andri Irwansyah 
Silaen mendapatkan medali Emas 
di kelas 59 kg di Papua pada Sabtu 
(9/10).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan bangga atas medali emas yang 
ditorehkan mahasiswa Unimed pada 
perhelatan PON ke XX di Papua. 
Terimakasih Mahasiswa kita, Willy 
Pratama dan Andri Irwansyah Silaen 
yang berhasil membuktikan bahwa 
mahasiswa Unimed bisa bersaing 
dikancang nasional. Prestasi ini sangat 
membanggakan kita semua, karena 
kontingen dari Unimed kembali 

Dua Mahasiswa FIK Unimed Raih Medali Emas pada PON 
XX 2021 di Papua

menyumbangkan medali emas pada 
PON XX di Papua. Kita doakan agar 
tim kita selalu diberikan kesehatan 
dan semangat untuk prestasi yang 
membanggakan.

PRESTASI
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Dosen FIK Unimed meraih medali 
perak pada cabang olahraga 
Atletik Lempar Cakram pada 

Pekan Olahraga Nasional ke XX di 
Papua. Hardodi Sihombing, S.Pd., 
M.Pd. menempati urutan kedua 
dengan jauh lemparan 49,70m di di 
GOR Mimika Sport Complex, Mimika, 
Papua (13/10).

Pada kesempatan tersebut, Hardodi 
Sihombing mengatakan “Alhamdulillah 
saya bersyukur. Sebenarnya saya 
kurang puas, karena saya leading 
itu dari lemparan pertama sampai 
kelima. Saya dipotong di lemparan 

terakhir dan selisihnya juga tipis 
kali, 8 cm dengan Atlet tuan rumah, 
Arnoldus berhasil merebut emas 
setelah mencatatkan lemparan sejauh 
49,78 meter.”

Ditempat berbeda, Rektor Unimed 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. 
mengucapkan selamat kepada Dosen 
FIK Unimed yang berhasil menorehkan 
prestasi. Terimakasih kepada Hardodi 
Sihombing, S.Pd., M.Pd. yang telah 
menyumbangkan medali perak untuk 
Sumatera Utara, kita tentunya sangat 
bangga atas prestasi yang diraih 
oleh dosen kita mewakili Sumatera 

Dosen FIK UNIMED Raih Medali Perak Cabor Atletik 
Lempar Cakram pada PON XX di Papua

Utara. Semoga kedepannya prestasi 
ini dapat ditingkatkan lagi dan dapat 
memotivasi bagi dosen-dosen lainnya 
untuk berprstasi tingkat nasional. 
Kami turut mengapresiasi loyalitas 
dan kerjakeras para atlet kita disana, 
semoga dari Unimed akan melahirkan 
atlet-atlet muda yang bertalenta dan 
berprestasi. Kita juga mendorong 
agar para dosen meningkatkan 
kualitas pembelajaran sehingga dapat 
mewujudkan visi Unimed,” ujarnya.

PRESTASI
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Setelah berhasil menjadi 
pemenang Duta Bahasa 
Sumatera Utara tahun 2021, 

mahasiswa FBS Unimed Tresia 
Mahdalena Br Sidauruk melangkah 
menuju tingkat nasional mewakil 
Sumatera Utara. Acara Duta Bahasa 
Tingkat Nasional akan dilaksanakan 
pada 14 – 19 Oktober 2021 di Jakarta 
yang diselenggarakan oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa Kemdikbudristek RI.

Sebagai perwakilan Duta Bahasa 
Sumut 2021, Tresia Mahdalena Br 
Sidauruk membuat krida kebahasaan 
untuk meningkatkan literasi dengan 
menginisiasi aplikasi Kedan Literasi 
www.kedanliterasi.com yang akan 
diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 
2021. Dengan metode 3T, menjadikan 
TBM saling Terhimpun, Terhubung 
dan Terkolaborasi. Mahasiswa 
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini 
juga mengajak masyarakat untuk 
mengunduh aplikasi tersebut dan 
memanfaatkan fitur-fitur didalammya. 
Harapannya untuk generasi semakin 
tergerak dalam upaya peningkatan 

Mahasiswa FBS Unimed Wakili Sumatera Utara di Acara 
Duta Bahasa Nasional

literasi. Ia juga berharap dukungan 
dari masyarakat Sumut, khususnya 
Unimed untuk melaju menjadi Duta 
Bahasa di tingkat nasional.

Wakil Rektor III Prof. Dr. Sahat Siagian, 
M.Pd. mengucapkan selamat dan rasa 
bangganya kepada Tresia Mahdalena 
Br Sidauruk yang berhasil menjadi 
Duta Bahasa mewakili Sumatera Utara 
untuk ajang pemilihan Duta Bahasa 
Nasional Tahun 2021. Prestasi ini 
membanggakan dan mengharumkan 
nama kampus Unimed. Kami sivitas 
Unimed siap mendukung dan 
mendoakan agar Tresia Mahdalena Br 
Sidauruk terpilih menjadi Duta Bahasa 
Nasional Tahun 2021.

PRESTASI
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Mahasiswa UNIMED 
berhasil memperoleh 
Juara Umum ke-2 pada di 

Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur’an 
(MTQ) Mahasiswa Nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas 
Negeri Padang, yang diadakan pada 
tanggal 25-28 Oktober 2021 secara 
daring melalui zoom. UNIMED 
berhasil menempati peringkat 2 
setelah berhasil memperoleh prestasi 
di Cabang Tilawah Putra, Cabang 
Tilawah Putri, Cabang Hifdzil 10 Juz 
Putra, Cabang Hifdzil 10 Juz Putri, 
Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur’an, dan 
Cabang Syarhil Quran.

Adapun mahasiswa UNIMED yang 
berhasil meraih prestasi pada MTQM 
PTN KEMENDIKBUDRISTEK UNP Tahun 
2021 diantaranya Raihan Dary Berutu 

Mahasiswa UNIMED Raih Prestasi pada MTQ Mahasiswa 
Nasional di UNP

peraih juara 2 pada Cabang Tilawah 
Putra, Anggraini peraih juara 2 pada 
Cabang Tilawah Putri, Zainul Anwar 
peraih juara 3 Cabang Hifdzil 10 Juz 
Putra, Muhadhira Utami meraih juara 
1 Cabang Hifdzil 10 Juz Putri, dan pada 
Cabang Karya Tulis Ilmiah Qur’an, 
dan Cabang Syarhil Quran UNIMED 
berhasilo meraih juara 1.

Rektor UNIMED Dr. Syamsul Gultom, 
SKM. M.Kes, mendengar kabar 
gembira ini mengucapkan selamat 
kepada mahasiswa yang mewakili 
Unimed yang berhasil meraih prestasi 
pada MTQ Mahasiswa Nasional di 
Universitas Negeri Padang. “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 
dengan adanya hal tersebut dapat 
memacu semangat dan energi baru 
bagi mahasiswa agar bisa terus 
berkarya dan berprestasi,”

PRESTASI
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Kalila Project merupakan sebuah 
grup musik tradisional dari 
Kota Medan, Sumatera Utara. 

Para personil merupakan gabungan 
dari dosen, alumni, dan mahasiswa 
Prodi Pendidikan Musik Universitas 
Negeri Medan. Adapun personelnya 
diantaranya : Ifwanul Hakim, M.PA 
(Komposer/ Keyboard) (Dosen Prodi 
Musik Unimed), Zainal Arifin,S.Pd 
(Gambus) (Alumni Prodi Musik), Mhd. 
Wais All Kornie, S.Pd (Bass Gitar) 
(Alumni Prodi Musik), Ilham Maulana, 
S.Pd (Perkusi Etnik) (Alumni Prodi 
Musik), Rizki Yanoga,S.Pd (Perkusi 
Etnik) (Alumni Prodi Musik), Rahmat 
Riswan,S.Pd (Vokal) (Alumni Prodi 
Musik) dan Ijtihad Siregar (Kulcapi 
Karo/ Saleot Mandailing) (Mahasiswa 
Prodi Musik).

Dalam proses bermusik, Kalila Project 
mengambil idiom-idiom musik 
tradisional Sumatera (Melayu, Batak 
Toba, Mandailing, Karo, Aceh, Gayo) 
lalu mengemasnya menjadi bentuk-
bentuk komposisi musik tradisi baru 
dan berinovasi. Beberapa panggung 
pertunjukan yang pernah disinggahi 
diantaranya Gelar Tembang Nusantara 

di Yogyakarta (2014), North Sumatera 
Jazz Festival (2015 & 2016), Dokan Art 
Festival (2015), Bokor World Music 
Festival (2016), Riau Hitam Putih 
(2016), Gayo Jazz Festival (2017), dan 
Kenduri Musik Riau (2019).

Terbaru, kalila project mengikuti 
ajang lomba inovasi musik nusantara 
(LINMTARA) yang diselenggarakan 
oleh Atsanti Foundation dibawah 
naungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Dalam ajang tersebut, Kalila Project 
berhasil memenangkan 2 kategori 
yaitu Grup Komposisi Musik Terbaik 
dan Vokalis terbaik se-Indonesia. 
Dinilai oleh juri ternama dibidang 
musik yaitu Dwiki Dharmawan, Ridho 
Hafiz Slank, I Wayan Balawan, Anon 
Suneko, Uyou Moris, dan Peni Candra 
Rini.

Karya yang dibawakan dalam 
ajang tersebut berjudul “Indonesia 
Rumah Kita”. Karya ini merupakan 
sebuah karya musik ciptaan sendiri 
yang terinspirasi dari fenomena 
keberagaman Indonesia. Akar dari 
karya musik ini diambil dari musik 

tradisional etnis Mandailing Sumatera 
Utara. Idiom ritme gordang sambilan, 
lengking saleot (alat musik tiup 
Mandailing), serta gaya ende atau 
nyanyian khas Mandailing menjadi 
bumbu utama dari karya ini. Untuk 
memperkaya idiom tersebut, dipakai 
pula ritme zapin dan gambus Melayu, 
tepukan didong (musik tradisional 
etnis Gayo), serta petikan kulcapi Karo, 
sehingga menjadi satu musik tradisi 
inovasi baru yang menggambarkan 
keberagaman Indonesia lewat 
khazanah musik. Adapun lirik lagu 
ini mengandung pesan tentang 
makna Indonesia sebagai rumah 
keberagaman mulai dari suku, adat, 
seni, bahasa, dan budaya yang kian 
hari kian terusik keberadaannya. 
Keberagaman yang selayaknya bukan 
menjadi perbedaan yang memisahkan 
dan melemahkan, melainkan harus 
selalu menjadi pengikat dan penguat 
persatuan. Indonesia adalah rumah 
kita bersama yang harus dijaga dengan 
sikap toleransi dan saling menghargai 
adalah pesan utama yang ingin 
disampaikan oleh Kalila Project lewat 
sebuah karya berjudul “Indonesia 
Rumah Kita”.

Kalila Project Juarai Lomba Inovasi Nusantara
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Jelita Tembunan Mahasiswa 
Jurusan Seni Rupa FBS Unimed 
raih prestasi dalam pemilihan 

pemuda pelopor tingkat Provinsi. 
Kegiatan ini diadakan oleh Kementrian 
Pemuda dan Olahraga sebagai Acara 
peringatan hari Sumpah Pemuda ke 
93 tahun 2021 dari kemenpora RI 
yang diadakan pada 24-27 oktober.

Pemberian Piagam Penghargaan 
Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 
Sumut tahun 2021 oleh Gubernur 
Sumatera Utara Bapak Edy Rahmyadi 
dan di dampingin oleh Kadisporasu 
Bapak Ardan Noor beserta jajaran.

Jelita meraih dibidang Kepoloporan 
Agama, Sosial dan Budaya yang 
mengangkat tentang pelestarian 
budaya dengan judul ‘Buku Laklak’. 
Sebelumnya, seleksi ini diadakan 
tingkat provinsi dari 4 peserta diseleksi 
menjadi 2 peserta dari Sumut dan 
Jelita salah satu nominator yang lolos 
untuk mewakili Sumatera Utara ke 
tingkat nasional.

Dekan FBS Dr. Abdurahman 
Adisaputera, sangat mengapresiasi 
pretasi yang diperoleh Jelita 
Tambunan, “Kami ucapkan selamat 
dan semoga sukses pada Jelita 
Tambunan yang mewakili Provinsi 

Mahasiswa FBS UNIMED Terpilih Menjadi Pemuda Pelopor 
Tingkat Provinsi oleh Gubsu

Sumut untuk seleksi Pemuda Pelopor 
di Jakarta. Semoga Jelita menjadi 
inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk 
berbuat yang terbaik di masyarakat 
karena telah sinergi maksimal akan 
menghasilkan yang terbaik.

“Kita terus mendorong dan memotivasi 
agar mahasiswa terus berprestasi dan 
meningkatkan potensi diri diberbagai 
kompetisi baik nasional maupun 
Internasional. Semoga prestasi ini 
dapat menstimulasi mahasiswa 
lainnya untuk lebih giat dan produktif 
dalam meraih prestasi lainnya”, lanjut 
Dekan FBS Unimed.

PRESTASI
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Mahasiswi PKO FIK Unimed, 
Dara Latifah meraih medali 
emas pada ajang balap 

sepeda pada Kejurnas Balap Sepeda 
ICF Nasional Championship 2021, 
kelas “Women Junior National 
Championship” di Garut Jawa Barat, 
pada 23 – 27 Oktober 2021 yang 
terpusat di ART Center Garut. Sekitar 
400 atlet profesional meramaikan 
kejuaraan nasional tersebut, 
yang berasal dari 34 Pengrov ISSI 
se-Indonesia.

Bupati Garut, Rudy Gunawan 
mengatakan selama kejurnas balap 
sepeda berlangsung, seluruh peserta 
dan panitia wajib menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat 
sesuai instruksi Mendagri. Kejurnas 
kali ini terbilang istimewa terlebih 
beberapa tahun sempat terhenti 
(vacum) tanpa ada kejuaraan akibat 
merebaknya pandemi Covid-19. Saya 
mmengucapkan selamat kepada 
pemenang kejurnas balap sepeda 
ICF Nasional Championship 2021, 
semoga event ini menjadi kebangkitan 
dan optimisme kita dalam melawan 
musuh yang tidak terlihat tetapi nyata, 
yaitu virus corona.

Mahasiswa FIK UNIMED Raih Medali 
Emas di Kejurnas Balap Sepeda ICF 
Nasional Championship 2021

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan “selamat 
kepada Dara Latifah yang berhasil 
meraih medali emas pada ajang 
balap sepeda di garut. Prestasi 
ini sungguh membanggakan kita 
semua, karena mahasiswa kita bisa 
bersaing dan menjadi juara di ajang 
nasional. Semoga prestasi ini dapat 
menstimulasi mahasiswa lainnya 
untuk terus mengembangkan potensi 
dan prestasinya.”
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Mahasiswa Unimed kembali 
mengukir prestasi dalam 
ajang internasional 

Indonesian Inventor Day 2021 
dengan meraih medali perunggu. 
Acara tersebut diselenggarakan oleh 
Indonesian Invention and Innovation 
Promotion Association (INNOPA) pada 
29 November 2021 secara daring 
di Dharma Negara Alaya, Denpasar, 
Provinsi Bali.

Perwakilan Team Horas dari 
Universitas Negeri Medan yang 
diketuai oleh Samuel Alexandro 
Silitonga (Prodi Teknik Sipil) dan 
beranggotakan 4 orang, yakni Debby 
Sevenly Purba (Prodi Pendidikan 
Fisika), Aisyah Umi Ramadhani 
Samosir (Prodi Fisika), Aulianisa Dina 
Pratiwi (Prodi Pendidikan Fisika), dan 
Nurhayati (Prodi PGSD). Dengan judul 
Inorganic Plastic waste management 
for Fiberglass Manufacturing as Wood 
Formwork Substitution (Case Study 
of Waste Management in Medan 
City), mereka berhasil meraih medali 
Perunggu dalam ajang internasional 
tersebut.

Sementara Perwakilan Team yang 
diketuai Ahmad Chandra Jaya 
(Prodi Bimbingan Konseling), dan 
beranggotakan Aisyah Fitria Sari (Prodi 
Kimia), Zulfi Azwan (Prodi Manajemen 
Ekonomi), Licia Larosa Simbolon (Prodi 
Biologi), Ruth Thifany Simanihuruk 
(Prodi Fisika), dan Ade Alya Yasmint 
(Prodi Biologi). Dengan judul Potential 
Hairchip (Physalis Angulata) as a 
vitamin for hair., membawa mereka 
meraih mendali perunggu.

Indonesian Invention and Innovation 
Promotion Association atau disebut 
INNOPA merupakan asosiasi yang 
bergerak di bidang pengembangan 
dan inovasi di Indonesia. INNOPA 
dibentuk sebagai penghubung untuk 
para inovator Indonesia dalam 
menunjukkan ide dan produk inovatif 
mereka ke tingkat internasional.

President of Indonesian Invention and 
Innovation Promotion Association 
(INNOPA), Erricha Insan Pratisi 
mengatakan, Indonesia Inventors 
Day atau IID adalah ajang tingkat 
internasional bagi para penemu 

lokal dan internasional juga ilmuwan 
riset untuk mempresentasikan 
hasil penemuannya. Adapun fokus 
dalam ajang ini adalah pameran 
dan kompetisi. Para peserta dapat 
membawa produk akhir, sampel, 
prototipe atau mock-up untuk 
dipresentasikan di Indonesia Inventors 
Day.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan sukses kepada tim yang mewakili 
Unimed di ajang INNOPA tersebut. 
Dengan raihan medali perunggu ini, 
mahasiswa Unimed membuktikan 
kemampuannya dalam bidang inovasi, 
nantinya akan terus kita tingkatkan 
dan dorong agar mahasiswa dapat 
meraih medali emas. Bagi tim yang 
belum menang, terus bersemangat 
dan selalu berinovasi dalam meraih 
prestasi. Kita juga mengucapkan 
terima kasih kepada mahasiswa 
dan dosen atas dedikasinya dalam 
memajukan Unimed baik di kancah 
nasional maupun internasional 
melalui prestasi dan inovasi.

Mahasiswa Unimed Raih Medali Perunggu di Indonesian 
Inventor Day 2021
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Borna (Ikon Baru Sumatera Utara) 
Universitas Negeri Medan 
berhasil raih juara 3 dalam event 

Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 
(KMI) Expo XII Tahun 2021 kategori 
Industri  yang diumumkan pada Jumat, 
19 November 2021.

KMI Expo merupakan agenda rutin 
tahunan yang  diselenggarakan oleh 
Direktorat Belmawa, Ditjen Diktiristek, 
Kemdikbudristek dan diikuti 
wirausaha mahasiswa dari berbagai 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 
Pelaksanaan KMI Expo XII 2021 
ini diselenggarakan di Universitas 
Brawijaya secara blended (online dan 
offline).

Produk Borna ialah produk fashion 
berupa tas  ramah lingkungan 

berbahan baku limbah ranting 
rambutan yang dikelola secara apik 
dan sustainable. Adapun Founder 
dari produk Borna ialah Muhammad 
Akhyar Al Fachri yang berasal dari 
prodi Seni Rupa stambuk 2017  
Universitas Negeri Medan dan timnya 
yaitu 1) Firda Elysa (Seni Rupa), 2) 
Eliza Olga Pramita (Sastra Indonesia), 
3) Dini Lestari ( Pendidikan Ekonomi) 
dan, 4) Widya Pratiwi (Manajemen).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengapresiasi dan 
menggungkapkan rasa bangga kepada 
Tim Borna yang telah memperoleh 
prestasi meraih juara 3 dalam event 
Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 
(KMI) Expo XII Tahun 2021. Tentu 
ini menjadi kebanggaan kita semua, 
mahasiswa Unimed dapat bersaing 

dengan kampus-kampus lain secara 
nasional. Semoga juga prestasi ini 
bisa terus dikembangkan dan menjadi 
peluang bisnis di masa depan.

Harapannya produk Borna dapat 
menjadi salah satu produk unggulan 
Sumatera Utara yang dapat 
meningkatkan kualitas perekonomian 
khususnya di Sumatera Utara dan 
mampu bersaing hingga kancah 
internasional.

Mahasiswa UNIMED Raih Juara 3 KMI Expo XII Tahun 2021
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Wakil Dekan I FIK Dr. Hariadi, 
M. Kes, dan Wakil Dekan II 
Dr. Imran Akhmad, M.Pd. 

berhasil meraih Juara II kejuaraan 
cabang olahraga Tenis Lapangan di 
even LPTK CUP X Tahun 2021 di UNJ 
Jakarta. LPTK CUP X yang digelar di 
UNJ pada tanggal 3-5 diikuti oleh 14 
perguruan tinggi yang tergabung 
dalam LPTK, yakni : UNJ sebagai tuan 
rumah, UNIMED, UNP, UPI, UNY, UM, 
UNNES, UNESA, UNM, Undiksha, 
UNG, UNS, UNIMA, UNCEN. Ada 4 
cabor yang dipertandingkan dalam 
beberapa kategori, yakni Tenis 
Lapangan, Badminthon, Petanque. 
Pertandingan Tenis Lapangan 
dilaksanakan dilapangan tenis Hotel 
Borobudur Jakarta, sedangkan cabor 
Badminthon dan Petanque di GOR 
UNJ Kampus B Jakarta.

WD1 & WD2 FIK masuk kefinal cabor 
Tenis Lapangan setelah mengalahkan 
lawan-lawannya dari beberapa 
perguruan tinggi. Di final mereka 
dikalahkan oleh tim tenis lapangan 
dari Undiksha. Sehingga WD1 & WD2 
FIK Unimed berhasil meraih juara II, 
sedangkan juara I nya adalah tim tenis 
Undiksha.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes, setelah acara penutupan 
LPTK CUP X di GOR UNJ, mengatakan 
selamat kepada WD1 & WD2 FIK 
Unimed yang telah berhasil juara 
II dalam kejuaraan tenis lapangan 
setelah mengalahkan lawan-lawannya 
dari beberapa perguruan tinggi. Kami 
pimpinan mengucapkan selamat 
dan penghargaan atas prestasi yang 
diraih WD1 & WD2 FIK, karena telah 
membanggakan kita semua dalam 

even LPTK CUP X di UNJ. Semoga 
prestasi ini akan membawa semangat 
baru bagi seluruh civitas akademika 
Unimed, terutama para dosen dan 
mahasiswa untuk terus berprestasi. 
Kami pimpinan juga menyampaikan 
terima kasih dan memberikan 
penghargaan kepada 20 atlit para 
dosen Unimed yang mengikuti 
kejuaraan di LPTK CUP X di UNJ. Walau 
belum berhasil mengukir prestasi, 
tapi kami tahu Bapak/Ibu dosen telah 
mengerahkan kemampuan terbaik 
untuk bisa berprestasi. Saya berharap 
mari terus kita asah kemampuan dan 
skill, serta mental juara. Sehingga 
pada LPTK CUP XI Tahun 2023 kita 
mampu menjadi juara di cabor yang 
akan dipertandingkan.

WD2 FIK Dr. Imran Akhmad, setelah 
menerima hadiah penghargaan, 
menyampaikan terima kasih atas 
semua dukungan dari pak Rektor 
dan seluruh pimpinan Unimed. 

Kami para atlit sudah berusaha 
secara maksimal dan mengerahkan 
seluruh kemampuan kami saat 
bertanding. Saya dan pak WD1 juga 
sudah memberikan yang terbaik saat 
bertanding, namun karena lawan kita 
di final tim tenis Undiksha ternyata 
mereka lebih mampu memanfaatkan 
beberapa peluang, sehingga kami 
kalah 8-5 di final. Semoga prestasi 
yang kami raih ini dapat menjadi 
semangat baru bagi kami dan para 
atlit yang sudah mengikuti beberapa 
cabor di LPTK CUP X di UNJ. Sehingga 
pada LPTK CUP XI dua tahun kedepan 
kami bisa lebih mempersiapkan diri 
secara baik dan kita siap meraih juara.

WD 1 dan WD 2 FIK Juara II Cabor Tenis LPTK CUP X 
2021 di UNJ
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Universitas Negeri Medan 
kembali menerima 
penghargaan Anugerah 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
Tahun 2021 dari Komisi Informasi (KI) 
Pusat secara virtual melalui aplikasi 
zoom dan kanal youtube pada 26 
Oktober 2021. Universitas Negeri 
Medan bersama beberapa PTN lainnya 

menerima Anugerah Keterbukaan 
Informasi Publik Tahun 2021 dari 
Komisi Informasi Pusat dengan 
predikat ‘Cukup Informatif’ dalam 
menerapkan Implementasi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Adapun 
penghargaan yang diberikan meliputi 
Badan Publik Informatif, Badan Publik 

Menuju Informatif, dan Badan Publik 
Cukup Informatif.

Ketua Komisi Informasi Pusat 
(KIP) Gede Narayana melaporkan 
bahwa tahun 2021, KIP melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
keterbukaan informasi di 337 badan 
publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

UNIMED Kembali Terima Penghargaan KIP 
Tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat
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83 badan publik berhasil memperoleh 
predikat informatif, 63 badan publik 
menuju informatif, 54 badan publik 
cukup informatif, 37 badan publik 
kurang informatif, dan 100 badan 
publik tidak informatif. KIP menggelar 
penganugerahan Keterbukaan 
Informasi Badan Publik 2021, “Secara 
garis besar harus digarisbawahi bahwa 
keterbukaan informasi publik di 
Indonesia menuju ke arah perbaikan 
sebagaimana yang diamanatkan oleh 
UU nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik,” ujar 
Gede.

Acara tersebut dibuka oleh Wapres 
RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin 
mengungkapkan bahwa setiap badan 
publik harus terbuka dengan kritik, 
saran, dan masukan dari masyarakat 
serta mampu menyikapi kritikan 
dengan santun, baik, beretika, dan 
bernorma sesuai ketentuan dan adab 
yang berlaku dalam negara yang 
demokratis. Indonesia sebagai salah 
satu negara demokrasi terbesar di dunia 
dituntut untuk melaksanakan prinsip-
prinsip demokrasi, diantaranya adalah 
prinsip keterbukaan informasi sebagai 
perwujudan komitmen yang nyata 
dalam membangun pemerintahan 
yang terbuka, akuntabel, partisipatif, 
dan inovatif. Pemerintah juga 
berupaya melakukan pemenuhan 
dan pemerataan informasi di seluruh 
tanah air. Langkah-langkah perbaikan 
dilakukan dengan cara yang efektif dan 
efisien, seperti; melakukan penguatan 
fasilitas, pemanfaatan teknologi 
informasi melalui sistem layanan 
informasi berbasis digital, serta 
mengedepankan sarana prasarana 
yang mudah diakses masyarakat. 
Komitmen ini tentunya harus menjadi 
perhatian bagi seluruh badan publik, 
untuk terus mengembangkan 
informasi baru agar masyarakat dan 
bangsa kita semakin cerdas dan lebih 

“Sebagai PTN 
badan publik 
kita berusaha 
untuk terus 
memberikan 
informasi yang 
dibutuhkan 
masyarakat, 
karena 
keterbukaan 
informasi 
itu di era 
sekarang sangat 
dibutuhkan 
publik dan 
Unimed berupaya 
mewujudkan 
hal itu ke depan. 
Keterbukaan 
informasi 
merupakan satu 
wujud dan bukti 
kemajuan suatu 
kampus. 

memahami berbagai perkembangan 
kebijakan pemerintah.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. ketika diwawancarai 
selesai menyaksikan acara 
pengenugrahan KIP di kantornya 
mengucapkan sangat bersyukur 
dan terima kasih kepada KIP RI yang 
memberi penghargaan anugerah 
keterbukaan informasi publik kepada 
Unimed. “UNIMED yang mendapatkan 
peringkat 3 dari 13 Perguruan Tinggi 
dengan nilai nilai 76,94 (Cukup 
Informatif), hal Ini merupakan 
suatu bukti bahwa UNIMED tetap 
melaksanakan tugasnya dalam 
menyampaikan informasi ke publik 
dilakukan dengan baik. Semoga di 
tahun depan kami dapat meningkatkan 
prestasi keterbukaan informasi publik 
ini menuju peringkat “Informatif”. 
Sebagai PTN badan publik kita berusaha 
untuk terus memberikan informasi 
yang dibutuhkan masyarakat, karena 
keterbukaan informasi itu di era 
sekarang sangat dibutuhkan publik 
dan Unimed berupaya mewujudkan 
hal itu ke depan. Keterbukaan 
informasi merupakan satu wujud 
dan bukti kemajuan suatu kampus. 
mohon doa dan dukungan semua 
civitas dan masyarakat agar kami bisa 
mewujudkan di tahun depan,” ujar 
Rektor.
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Mahasiswa Unimed meraih 
juara I di Kejuaraan Medan 
Futsal League di GOR Mini 

Futsal Dispora Sumut, pada 28 
November – 18 Desember 2021. 

Adapun mereka yang tergabung Tim 
Futsal Putri yang mewakili FIK Unimed 
adalah Rindu Dameria Purba (PKO), 
Yuni Yovanka Situmorang (PKO), Friya 
Rizka Siregar(PKO), Nirmala Febriani 
Gea (IKOR), Ade Irma Viani Nasution 

(IKOR), Uci Tamala (PKO), Ina Lydia 
Utari Damanik (PJKR), Ayu Masytah 
Dewi (FISIKA), Christien Oktaviana 
Maduwu (PKO) dengan Head Coach: 
Argubi Silwan dan Assiten Coach: Fily 
Azzandi.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM, M.Kes. mengucapkan selamat 
kepada tim futsal putri Unimed yang 
berhasil menjuarai Medan Futsal 
League. Semoga prestasinya dapat 

Mahasiswa Unimed Raih Juara 1 di Medan Futsal 
League

terus berlanjut sampai PON 2024 Aceh 
Sumut. Kami akan terus mendukung 
mahasiswa untuk meraih prestasi dit-
ingkat nasional maupun internasional.
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Mahasiswa Unimed kembali 
mengukir prestasi di ajang 
bergengsi Indonesia Investor 

Day 2021 yang diselenggarakan oleh 
Indonesian Invention and Innovation 
Promotion Association (INNOPA) pada 
29 November 2021 di Dharma Negara 
Alaya, Denpasar, Provinsi Bali. Mereka 
meraih medali Perak dalam ajang 
internasional tersebut.

Adapun tim perwakilan Unimed yang 
berprestasi tersebut adalah : Ketua Tim 
1 : Yuli Masita Sari (Prodi Pendidikan 
Matematika) beranggotakan 
Saidatunnisa Nasution (Pendidikan 
IPA Bilingual), Putri Auliany Siregar 
(Pendidikan Matematika), Fauziyyah 
(Pendidikan Matematika), Fazri Imran 
(Pendidikan Fisika), Hardianti Ekaputri 
(Pendidikan Matematika Bilingual), 
dan Jennie Febrina Hutagalung 
(Pendidikan IPA Bilingual)

Ketua Tim 2 : Muhammad Ainal 
Yusri (Pendidikan Fisika Bilingual) 
Beranggotakan : Tiomas Harahap 

(Pendidikan Biologi), Shintia Melati 
(Fisika), Rizki Fadila (Pendidikan 
Biologi), Yulia Rahmah Fadillah 
(Pendidikan Biologi), Muslimah Pohan 
(Biologi), dan Theresia Sidauruk (PG 
PAUD).

Indonesian Invention and Innovation 
Promotion Association atau disebut 
INNOPA merupakan asosiasi yang 
bergerak di bidang pengembangan 
dan inovasi di Indonesia. INNOPA 
dibentuk sebagai penghubung untuk 
para inovator Indonesia dalam 
menunjukkan ide dan produk inovatif 
mereka ke tingkat internasional.

Kegiatan ini dibuka Wakil Walikota 
Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, 
yang ditandai dengan pemukulan 
gong, Sabtu (27/11) di Ruang Taksu 
Gedung Dharma Negara Alaya 
Lumintang.

Wawali Arya Wibawa saat membacakan 
sambutan Walikota Denpasar 
mengatakan, perkembangan inovasi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
menjadi salah satu fokus utama bagi 
Pemerintah Kota Denpasar selama 
beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 
2010, Pemerintah Kota Denpasar 
telah melaksanakan berbagai program 
inovatif untuk memacu kreativitas 
generasi milenial, dan upaya ini 
berhasil membuat Kota Denpasar 
menjadi kota paling kreatif dan inovatif 
di Indonesia, dua kali berturut-turut 
pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Sementara President of Indonesian 
Invention and Innovation Promotion 
Association (INNOPA), Erricha Insan 
Pratisi mengatakan, Indonesia 
Inventors Day atau IID adalah ajang 
tingkat internasional bagi para penemu 
lokal dan internasional juga ilmuwan 
riset untuk mempresentasikan 
hasil penemuannya. Adapun fokus 
dalam ajang ini adalah pameran 
dan kompetisi. Para peserta dapat 
membawa produk akhir, sampel, 
prototipe atau mock-up untuk 
dipresentasikan di Indonesia Inventors 
Day.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
SKM., M.Kes. mengucapkan selamat 
dan sukses kepada tim yang mewakili 
Unimed di ajang INNOPA tersebut. 
Dengan raihan medali perak ini, 
mahasiswa Unimed membuktikan 
kemampuannya dalam bidang inovasi, 
nantinya akan terus kita tingkatkan 
dan dorong agar mahasiswa dapat 
meraih medali emas. Bagi tim yang 
belum menang, terus bersemangat 
dan selalu berinovasi dalam meraih 
prestasi. Kita juga mengucapkan 
terima kasih kepada mahasiswa 
dan dosen atas dedikasinya dalam 
memajukan Unimed baik di kancah 
nasional maupun internasional 
melalui prestasi dan inovasi.

Mahasiswa UNIMED Raih Medali 
Perak di Indonesia Investor Day 2021

PRESTASI
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Rektor Universitas Negeri Medan 
melantik Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas 

Ekonomi periode 2020-2023 melalui 
daring dan luring dengan aplikasi zoom 
(15/10/2021). Pelantikan ini untuk 
melanjutkan jabatan wakil dekan FE 
Unimed yang lama. Pelantikan ini 
turut dihadiri oleh Senat Universitas, 
Jajaran Wakil Rektor, Dekan, Ketua 
Lembaga, Kepala UPT, Kajur, Kaprodi, 
Kepala Biro, Kabag Biro dan Fakultas, 
dan para keluarga wakil dekan yang 
dilantik. Adapun Wakil Dekan III FE 
yang dilantik adalah Drs. Tauada 
Silalahi, M.Pd.

Dalam arahannya Rektor UNIMED 
Dr. Syamsul Gultom., SKM., M.Kes 
mengatakan pergantian pejabat 
merupakan suatu hal yang biasa pada 
setiap institusi apapun, tidak terkecuali 
institusi pendidikan tinggi dan di 
kampus kita Unimed. Hal ini dilakukan 
atas dasar pertimbangan pengisian 
jabatan yang kosong, sudah habis 
masa periodenya atau penyegaran, 
dan pergantian sumber daya yang 

dinilai lebih mampu memberi energi 
baru pada sebuah jabatan yang akan 
diberikan amanah kepada yang sudah 
dilantik.

Pergantian pejabat baru juga 
bertujuan untuk memantapkan dan 
meningkatkan kapasitas kelembagaan 
yang bermuara pada peningkatan 
kinerja pelayanan akademik terbaik. 
Dalam pelantikan yang kita ikuti 
bersama ini, kita lakukan karena 
kekosongan jabatan Wakil Dekan III 
Fakultas Ekonomi yang kosong, setelah 
pejabat lama Alm. Bpk Drs. Jhonson, 
M.Si. dipanggil Tuhan Yang Maha Esa.

Lanjut Rektor, Melalui pelantikan 
Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
ini, diharapkan dapat mewujudkan 
tatanan pelayanan akademik yang 
terbaik kepala civitas akademika dan 
masyarakat. Dengan demikian akan 
tercipta sistem layanan yang akan 
membangun kepercayaan masyarakat 
pada Universitas Negeri Medan 
menjadi lebih baik. Pelantikan Wakil 
Dekan III FE ini kita harapkan mampu 

menambah energi dan semangat 
baru untuk maju bersama menuju 
ketercapaian visi Unimed menjadi 
Perguruan Tinggi yang Unggul dalam 
bidang Pendidikan, Rekayasa Industri 
dan Budaya.

Pada kesempatan ini saya 
mengucapkan selamat atas 
pelantikan Wakil Dekan III FE untuk 
melanjutkan sisa periode tahun 2020-
2024. Harapan saya, semoga pasca 
pelantikan ini, Saudara cepat dapat 
beradaptasi dengan baik dalam sistem 
dan pola kerja yang ada di kampus 
kebanggaan kita Universitas Negeri 
Medan. Kita doakan semoga Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Esa akan 
memberikan kita, terutama saudara 
WD 3 yang dilantik, agar diberi 
kesehatan, kekuatan dan kemudahan 
dalam melaksanakan amanah dengan 
baik, sehingga akan dapat melakukan 
kinerja terbaik untuk kemajuan 
Unimed menjadi kampus yang maju 
dan berdaya saing

Rektor UNIMED Lantik Wakil Dekan III FE UNIMED 
Periode 2020-2023

PELANTIKAN
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Fakultas Teknik (FT) Unimed 
melaksanakan Pengukuhan dan 
Pengambilan Sumpah Profesi 

Insinyur Program Studi Pendidikan 
Profesi Insinyur Angkatan II secara 
daring dan luring dilaksanakan di Lt 2 
Aula FT Unimed pada Kamis (09/12).

Dekan FT Prof. Dr. Harun Sitompul, 
M.Pd., Seluruh Wakil Dekan FT, ketua 
Prodi Pendidikan Profesi Insinyur 
Unimed, Ketum Persatuan Insinyur 
Indonesia, Direktur Eksekutif dan 
Ketua Program Profesi Insinyur 
Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, 
Ketua PII Wilayah Sumatera Utara 
dan Ketua PII Cabang Medan, Kepala 
Dinas, Dirut PDAM Tirtanadi, Ketua 
INKINDO, Ketua HPJI, Ketua DPD AKLI 
dan Ketua PD APEI Sumatera Utara.

Pada angkatan II ini Prodi Pendidikan 
Profesi Insinyur FT Unimed, berhasil 
mempersembahkan 17 orang Lulusan 

telah dikukuhkan dan diambil sumpah 
sebagai Profesi Insinyur. Dengan 
demikian telah ada 29 lulusan 
PSPPI sejak dibuka tahun akademik 
2020/2021. Sampai saat ini Program 
Studi Pendidikan Profesi Insinyur 
sudah menerima Angkatan ke 3 sejak 
diberikannya mandat izin pembukaan 
prodi di awal tahun 2020.

Prof. Harun Sitompul, menyampaikan 
pada sambutannya, “Kepada para 
Insinyur yang dikukuhkan dan 
diambil sumpahnya sebagai Insinyur, 
atas nama pribadi, pimpinan, dan 
seluruh sivitas akademika Unimed, 
kami mengucapkan selamat atas 
kelulusan Saudara pada Program 
Studi Pendidikan Profesi Insinyur di FT 
Unimed. Ucapan selamat disampaikan 
kepada seluruh orang tua/wali dan 
keluarga, yang telah mempercayakan 
Pendidikan Profesi Insinyur di FT 
Unimed. Semoga apa yang Saudara 

capai, setelah menempuh serangkaian 
aktivitas akademik dan non akademik 
di Prodi Pendidikan Profesi Insinyur, 
dapat menghantarkan Saudara ke 
gerbang kesuksesan menyongsong 
masa depan yang gemilang dan 
dapat membahagiakan orang tua dan 
keluarga”.

“Dengan adanya lulusan insinyur 
baru ini, selain menjadi insinyur 
profesional, tentu membawa nafas 
dari kampus Universitas Negeri 
Medan sebagai The character Building 
University untuk membentuk jiwa 
insinyur yang beretika, bermoral 
dan berkarakter serta profesional 
di bidangnya. Seperti semangat 
setiap insan insinyur Indonesia, yaitu 
membangun peradaban bangsa 
dan memberikan manfaat untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pengukuhan Prodi Profesi Insinyur FT UNIMED : Lulusan 
Harus Membentuk Jiwa yang Beretika dan Profesional

PELANTIKAN
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Dalam rangka mendekatkan 
perguruan tinggi dengan 
industri dan sekolah, FMIPA 

siap mensukseskan kegiatan yang 
dirancang dalam MBKM dengan 
menggandeng Perusahaan dan 
Sekolah Mitra untuk memfasilitasi 
dosen dan mahasiswa dalam 
implementasi IKU 6 yang dirancang 
Kemdikbudristek. Penandatanganan 
MoA dengan 8 mitra tersebut 
dilaksanakan di Aula lt 3, Gedung Prof. 
Dr. Syawal Gultom, M.Pd, pada Kamis 
(13/10).

Kegiatan dibuka langsung oleh Dekan 
FMIPA Unimed Prof. Dr. Fauziyah 
Harahap, M.Si dan turut hadir 
seluruh Wakil Dekan, Ketua Jurusan, 
Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, 

Kepala Laboratorium, GPM FMIPA. 
Turut hadir juga dalam kegiatan ini 8 
mitra yaitu CV. Halona Agro Jaya, CV. 
Dirga Nusa Teknologi, PT Mutuagung 
Lestari, PT Rahmat Mandiri Sentosa, 
SMA Unggulan CT Foundation, 
Cabang Dinas Pendidikan Stabat, 
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 
Utara, Pesantren Al-Kautsar Al Akbar 
dan Perhimpunan Teladan Sumatera 
Utara.

Dalam sambutannya, Dekan FMIPA 
Unimed Prof. Dr. Fauziyah Harahap, 
M.Si. mengatakan kegiatan ini 
merupakan langkah awal yang 
positif untuk mahasiswa, dosen 
dan mitra. Kerjasama ini bertujuan 
untuk memfasilitasi dosen dan 
mahasiswa dalam implementasi IKU 

6 yang dirancang Kemdikbudristek. 
Mahasiswa diharapkan dapat 
melakukan kegiatan Merdeka Belajar 
semisal magang dan asistensi mengajar 
di tempat Mitra. Bagi mahasiswa 
dapat melakukan pengembangan 
ilmu yang telah didapat di universitas 
dengan magang di tempat mitra. Mitra 
dan dosen dapat melakukan sharing 
informasi dalam wujud pengabdian 
masyarakat.

Sementara Mitra, diwakili oleh Bapak 
M. Basri, M.Pd., menyambut baik 
kegiatan ini sebagai langkah awal 
dalam mendekatkan perguruan tinggi 
dengan industri dan sekolah, dan kami 
siap mensukseskan kegiatan yang 
dirancang dalam MBKM.

Implementasi IKU 6, FMIPA UNIMED Tandatangan MoA 
dengan Perusahaan dan Sekolah Mitra

KERJASAMA
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Senat Universitas Negeri Medan 
menerima kunjungan untuk studi 
banding dari Senat Universitas 

Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, 
pada Selasa (19/10). Kunjungan 
tersebut disambut hangat oleh Ketua 
Senat Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, 
M.Pd., didampingi Sekretaris Senat 
Dr. Winsyahputra Ritonga, M.Si. dan 
Anggota Senat Dr. Darwin, M.Pd, dan 
Dr. M. Surip, S.Pd., M.Si. di ruang rapat 
Senat Unimed Lt. 1 Biro Rektor.

Senat Universitas Malikussaleh yang 
hadir benchmark antara lain : Alfian, 
S.Hi., MA sekretaris Senat, Zulkifli, 
SH., MH, Anggota komisi Etik, Prof. 
Drs. A Hadi Arifin., M.Si ketua komisi 
akademik, dan Dr. Muhammad, ST., 
M.Sc, anggota komisi Akademik.

Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Syawal 
Gultom, dalam sambutan awal 
menyampaikan terima kasih atas 
kunjungan dan diskusi bersama salam 
peningkatan kinerja dan tupoksi 
dari senat di kampus, baik di Unimal 
dan di Unimed. Kami senat Unimed 
sangat senang menerima kunjungan 
Bapak-bapak dari Senat Unimal. Kita 
sama-sama bersinergi agar senat 
yang memiliki wilayah pengawasan di 
suatu kampus itu dapat berkontribusi 
positif bagi rektor dalam mewujudkan 
ketercapaian visi dan misi yang sudah 
ditargetkan. Kami Unimed sudah BLU 
sejak 2017, sedangkan Unimal masih 
Satker, tentunya statuta kita berbeda 
karena acuan tata Kelola dan secara 
organisatoris senat mengacu kestatuta 
tersebut. Sebenarnya senat di suatu 
kampus domainnya sama yakni ada 
pada pengawasan. Pengawasan dalam 
hal capaian PK rektor dengan menteri,  
pengasawan dalam akreditasi institusi 

dan program studi, pengawasan 
dalam keterlaksanaan Renstra, 
pengawasan dalam ranking perguruan 
tinggi nasional dan internasional, 
dan program unggulan. Pengawasan 
senat lebih fokus lagi dalam hal 
akademik, penelitian dan pengabdian 
di kampus. Semoga kunjungan ini 
dapat saling memberikan masukan 
untuk peningkatan kinerja bagi senat 
Unimed dan senat Unimal.

Sekretaris Senat Unimed Dr. 
Winsyahputra Ritonga, menjawab 
pertanyaan dari anggota senat Unimal 
Dr. Muhammad, Senat Unimed 
aktif mengadakan pertemuan/
rapat bersama secara periodic, 
untuk mendiskusikan program kerja, 
kebijakan-kebijakan dan permasalahan 
internal yang sesuai dengan bidang 
tugas senat yakni dalam pengawasan. 
Senat Unimed juga telah memutuskan 
berbagai peraturan rektor dalam 
bidang akademik, penelitian dan 
pengabdian, sumberdaya manusia, 
kemahasiswaan, perencanaan, 
kerjasama dan informasi publik, serta 

peraturan rektor lainnya.

Alfian, MA, selaku sekretaris Senat 
UNIMAL, menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada ketua dan anggota 
senat Unimed atas diterimanya kami 
dengan ramah dan menyenangkan. 
Kami harus banyak belajar ke Senat 
Unimed yang menurut kami memiliki 
kinerja dan pola kerja yang baik. 
Kunjungan kami ini memiliki tujuan 
agar Senat Unimal dapat terus 
mengefektifkan tugas dan fungsi 
senat bagi pengembangan Unimal. 
Walau kami masih satker, namun kami 
saat ini juga sudah mempersiapkan 
diri untuk mengusulkan ke BLU. Apa-
apa yang baik yang telah dilakukan 
dan diprogramkan oleh Senat Unimed 
dalam mendukung kinerja rektor 
dan kemajuan kampus, akan kami 
bawa ke rapat senat di Unimal. Kami 
yakin pertemuan benchmark  ini 
akan bermanfaat bagi kami, setelah 
pertemuan ini izinkan kami untuk 
terus meminta masukan dan saran 
agar senat Unimal dapat lebih baik. 
Terima kasih.

Tingkatkan Pengawasan, Senat UNIMAL Benchmarking ke 
Senat UNIMED

KERJASAMA
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Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Medan menjalin 
kerjasama dengan Fakultas 

Teknik Pangasinan State University 
(Filipina) yang diadakan secara online 
pada kegiatan”Virtual Welcome and 
Awarding Ceremony for International 
Partners and MOA Signing”, Rabu 
(03/11/2021). Kegiatan ini diikuti 
oleh empat Negara yaitu : Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Vietnam.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil 
Rektor IV Unimed, Prof. Drs. Manihar 
Situmorang, M. Sc., Ph.D., Wakil 
Dekan I Dr. Zulkifli Matondang, M.Si, 
Wakil Dekan III Dr. Ernesto Maringan 
Silitonga, S.T., D.E.A., serta jajaran 
fungsionaris dan beberapa dosen dan 
Mahasiswa

Prof. Drs. Manihar Situmorang, 
M. Sc., Ph.D. pada sambutannya, 
menyampaikan Kita menyambut 
baik kerjasama internasional ini. 
Semoga Moa ini beerkesinambungan, 
kami sangat senang bekerja sama 

dengan Pangasinan State University, 
Rektor Universitas Negeri Medan 
Dr. Syamsul Gultom., SKM., M.Kes 
juga sangat berterima kasih kepada 
Pangasinan State University yang 
telah memberikan kesempatan dalam 
pertukaran pelajar pada semester 
lalu pada fakultas teknik unimed, dan 
juga telah berkomitmen memberikan 
yang terbaik dalam aktifitas akademik 
kepada mahasiswa. Kami berharap 
tahun depan apabila copid sudah 
selesai, dosen dan mahasiswa dari 
Pangasinan State University bias 
datang secara langsung mengunjungi 
kampus kami Universitas Negeri 
Medan dan melakukan aktifitas 
belajar mengajar. Kami juga berharap 
kerjasama ini di perpanjang untuk 
fakultas lainya yang ada di Unimed 
karena kami memiliki 7 fakultas lainya.

Dalam acara ini Pangasinan State 
University juga memberi penghargaan 
kepada Dosen FT Unimed yang 
mengajar dalam pertukaran 
mahasiswa, mereka yakni : Drs. 

Ir. Abdul Hakim Butar-Butar., MT., 
Ph.D. (Course: Renewable Energy), 
Ir. Denny Haryanto Sinaga, S.Pd., 
M.Eng (Course: Renewable Energy), 
Drs. Sahala Siallagan., M.Sc., Ph.D. 
(Course: Industrial Management and 
Maintenance), Dr. Saut Purba, M.Pd. 
(Course: Industrial Management 
and Maintenance),Hasianna 
Nopina Situmorang, S.T., M.Sc. 
(Course: Industrial Management 
and Maintenance), Dr. Ernesto M.R. 
Silitonga, ST, DEA. (Course: Soil 
Improvement). Muhammad Qarinur, 
ST., M.Eng. (Course: Soil Improvement)

Dr Dexter R Buted (University 
President ) menyampaikan, ”Kami 
senang menyambut baik kerjasama 
ini, semoga dengan kerjasama ini 
universitas dapat berbagi informasi 
mengenai pembelajaran khususnya 
berbagi materi akademik sehingga 
dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang lebih baik.

FT UNIMED Jalin Kerjasama dengan FT PSU Filipina

KERJASAMA
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Universitas Negeri Medan terima 
kunjungan dari Universitas 
Maritim Raja Ali Haji dalam 

rangka peningkatan tata kelola 
perguruan tinggi khususnya dalam 
mengelola dan membangun sistem 
informasi di bidang kepegawaian. 
Kegiatan kunjungan ini diadakan di 
Ruang Inheren Gedung Biro Rektor 
pada Senin (08/11).

Kunjungan ini disambut oleh Wakil 
Rektor IV Unimed Prof. Drs. Manihar 
Situmorang, M.Sc., Ph.D , turut hadir 
juga Kurnia Hendra Putra, S.E., M.Si., 
sebagai Kabag Kepegawaian dan Tim 
kepegawaian.

Kunjungan Dinas Universitas Maritim 
Raja Ali Haji yakni terdiri dari Nurlaila, 
S.E(Analisis Kepegawaian Ahli Muda) 
Alinafiah, S.Sos., M.H.(Analisis SDMA 
Ahli Pertama) Emichta Rachmayani, 
S.H., M.Hum.( Analisis SDMA 

Ahli Pertama) Fadlan Nur (Staf 
Kepegawaian) Rozita, S.Sos.( Staf 
Kepegawaian), Cholodi Tri Ramadhan, 
S.H.,( Staf Kepegawaian), Sofina Indah 
Sari, S.T. (Staf Kepegawaian)

Wakil Rektor IV Unimed Prof. Drs. 
Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D 
,menyampaikan pada sambutannya, 
Kami mengucapkan selamat datang 
di Universitas negeri medan atas 
kedatangan rombongan Universitas 
Maritim Raja Ali Haji, kami menyambut 
baik kunjungan ini Semoga kunjungan 
ini berjalan sesuai dengan harapan 
kita bersama kami bangga Universitas 
Maritim Raja Ali Haji Riau melakukan 
kunjungan dengan Universitas Negeri 
Medan Semoga dengan adanya 
kunjungan ini dapat berbagi informasi 
tentang peningkatan tata kelola 
perguruan tinggi khususnya dalam 
mengelola dan membangun sistem 
informasi di bidang kepegawaian. 

Tentu dari apa yang kita rancangkan 
di dalam kunjungan dan diskusi 
kita ini, Unimed menyambut baik 
usul kejasama, mari kita diskusikan 
mungkin ada saran dan usulan yang 
mungkin bisa kami dengar dan 
lakukan dalam rangka menindak 
lanjuti kerjasama ke depan.

Dalam sambutannya Nurlaila, S.E, 
mengungkapkan kedatangannya 
untuk berkunjung dengan Unimed 
untuk saling memperkuat mutu 
pendidikan dan kepegawaian dalam 
rangka pengembangan institusi baik 
di bidang pembangunan kampus 
maupun tata kelola universitas, maka 
pihaknya melakukan kunjungan ke 
Unimed. Kami sangat berterimakasih 
atas sambutan dan penerimaan 
Universitas Negeri Medan yang sangat 
ramah dan baik, semoga kunjungan 
ini juga berjalan baik dan saling 
memberikan manfaat

UMRAH Tanjung Pinang Studi Banding Sistem Kepegawaian 
ke UNIMED

KERJASAMA
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Fakultas Bahasa dan Seni Unimed 
(FBS) Universitas Negeri Medan 
menerima kunjungan Fakultas 

Budaya dan Media Institut Seni 
Budaya Indonesia (FBM ISBI) Bandung 
dalam kegiatan FGD Penulisan 
Jurnal Bereputasi Nasional, di Ruang 
Serbaguna FBS Unimed. Senin (08/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FBS 
Unimed Dr. Abdurahman Adisaputra, 
M.Hum, Wakil Dekan I, II dan III FBS 
Unimed, Dekan FBM ISBI Bandung 
Dr. Sri Rustiyanti, S.Sn., M.Sn, Ketua 
LPPM ISBI Bandung, Ketua Jurusan, 
Ketua Prodi, Kepala Laboratorium 
Sanggar dan Studio lingkungan FBS 
Unimed. Kegiatan ini diselenggarakan 
untuk mendiskusikan cara menulis 
artikel agar dapat dipublis di jurnal 
panggung, sehingga informasi yang 
didapat diketahui oleh publik.

“Banyak sekali informasi yang sangat 

bermanfaat yang saya rasakan. Sangat 
disayangkan sekali informasi tersebut 
tidak disebarluaskan kepada dosen 
yang ada di prodi seni pertunjukan 
dan prodi-prodi lain yang ada di FBS 
Unimed. Berawal dari bincang ringan 
tersebut berlanjut pada kegiatan yang 
bermanfaat buat kita semua”. Ungkap 
Dr. Nurwani, M.Hum selaku Ketua 
Panitia FGD tersebut.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan 
penandatangan perjanjian kerjasama 
(MoA) antara Dekan FBS Unimed 
dengan Dekan FBM ISBI Bandung 
khususnya Prodi Seni Pertunjukan FBS 
Unimed dengan Prodi antropologi dan 
Prodi TV dan Film GBM ISBI Bandung.
Adapun isi perjanjian Kerja Sama 
tersebut yaitu terkait Penyelenggaraan 
Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, 
Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, 
Seminar, dan Lokakarya, serta 

Peningkatan dan Pengembangan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Dr. Abdurahman Adisaputera, 
M.Hum dalam sambutannya 
mengucapkan terima kasih kepada 
rombongan Dekan FBM ISBI 
Bandung yang telah menyempatkan 
waktunya untuk berkunjung ke 
green campus Universitas Negeri 
Medan terkhususnya FBS Unimed. 
“semoga pertemuan ini membawa 
banyak manfaat bagi FBS Unimed 
dan begitu pula sebaliknya bagi FBM 
ISBI Bandung. Dengan dilakukannya  
penandatangan perjanjian kerja sama 
antara FBS dengan FBM, kita sama-
sama berharap penulisan artikel 
bereputasi ini, tulisan- tulisan nya 
dapat dimuat pada jurnal panggung 
yang sudah bereputasi nasional 
tingkat-2,” ujar Dekan FBS.

FBS UNIMED bekerjasama dengan FBM ISBI Bandung 
Tingkatkan Jurnal Bereputasi Nasional

KERJASAMA
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Universitas Negeri medan dalam 
menyahuti IKU (indikator 
Kinerja Utama) Perguruan 

Tinggi Negeri khususnya pada bagian 
kerjasama dengan mitra kelas dunia 
mempersiapkan Faculty Ambassador 
yang telah ditunjuk dari setiap fakultas 
di lingkungan UNIMED dalam kegiatan 
“Penyambutan Faculty Ambassador 
untuk Bidang Kerja Sama dan Urusan 
Internasional” yang dilaksanakan 
secara daring melalui zoom meeting, 
pada Rabu (10/11).

Turut hadir dalam kegiatan ini Dekan, 
Wakil Dekan, Kepala Kantor Urusan 
Internasional Maya Oktora S.Pd. 
M.Hum. Staf Ahli Kantor WR4 bidang 
Kerjasama Suci Pujiastuti, S.Pd., M.A. 
dan para Faculty Ambassador di 
Lingkungan Universitas Negeri Medan.

Wakil Rektor IV Unimed Prof. Manihar 
Situmorang dalam arahannya 
mengatakan “Faculty Ambassador 
akan menjembatani kebutuhan 
Bidang Kerjasama dan Urusan 
Internasional antara Fakultas dengan 
mitra universitas melalui kantor 
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, 
Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. 
Peran kerjasama sangat penting untuk 
mendukung MBKM sesuai dengan 
Permendikbud No.3 Tahun 2020 yaitu 
pembelajaran di luar Program Studi 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
kerjasama antara PT dengan PT atau 
Non-PT dan kegiatan kerjasama 
mendukung IKU 2, IKU 6, dan IKU 8. 
Kerjasama Unimed dengan Mitra 
dilakukan untuk mendukung MBKM. 
Agar kita dapat memperkuat daya 
saing lulusan, memperkuat jejaring 
antar PT dengan Mitra Non PT, 
meningkatkan wawasan kebangsaan, 

mempromosi keunggulan universitas 
dan memperkuat peran kerjasama 
sebagai perekat kebangsaan. jadi 
sekarang Prodi kita yang akan akan 
mempunyai peran penting dalam 
memperkenalkan keunggulan kita 
kepada mitra, “.

Lebih lanjut Prof. Manihar menjelaskan 
tugas dari FA yakni menindaklanjuti 
kerjasama antar mitra dalam dan luar 
negeri dan kegiatan implementasi 
hingga ke tingkat prodi, mendukung 
kegiatan ilmiah dosen, mengkoordinasi 
kegiatan internasional dengan kantor 
WR4, mendukung penyelenggaraan 
kelas internasional, dengan adanya 
FA akan mempermudah kita dalam 
mendukung IKU 2,6 dan 8.

Kepala KUI Maya Oktora 
menambahkan “Kata FA ada makna 
tersendiri yakni mempromosikan 
universitas dengan pihak mitra lebih 
baik dibandingkan kantor WR4. saat 
ini dalam waktu dekat akan dilakukan 
rapat dengan Perancis jadi disini akan 
FA akan mempromosikan universitas 
dan mencari universitas yang sesuai 
dengan kompetensi mahasiswa, Pada 
saat ini mahasiswa kita mulai banyak 
tertarik dengan program MBKM salah 
satunya IISMA 2021 yang merupakan 

skema beasiswa dari Pemerintah 
Indonesia untuk mendanai mahasiswa 
Indonesia untuk menempuh program 
mobilitas di Universitas ternama di 
luar negeri. Pada saat ini Mahasiswa 
Unimed ada 3 orang yang telah 
berhasil lulus program ini. Mereka 
berhasil lolos ke Universitas Twente 
Belanda, Universitas padua Italia dan 
Universitas Korea Korsel. Jadi kita 
berharap dengan kehadiran FA ini 
dapat membantu mefasilitasi dalam 
mensosialisasi program kerjasama 
di kampus sehingga dapat menarik 
perhatian para mahasiswa.

Berdasarkan SK Rektor UNIMED 
Nama- nama Faculty Ambassador yang 
dilantik yakni Rifqi Aufan, S.Pd., M.Pd 
(FIK), Dr. Eng. Jubaidah, M.Si (FMIPA) 
Rangga Restu Prayogo, S.AB., M.Si (FE), 
Shofia Mawaddah S.Psi., M.Sc. (FIP), 
Meilinda Suriani Harefa, S.Pd., M.Si. 
(FIS), Winda Setiasari, SS., M.Hum., 
Ph.D (FBS), Wisnu Prayogo, ST., MT. 
(FT), Mangaratua M Simanjorang, 
M.Pd., Ph.D (Pascasarjana). Faculty 
Ambasaddor yang telah dipersiapkan 
oleh masing-masing fakultas ini 
nantinya akan menjadi jembatan 
dalam membangun kerjasama antar 
prodi dengan mitra kelas dunia.

Faculty Ambassador UNIMED : Bangun Kerjasama antar 
Prodi dengan Mitra Kelas Dunia

KERJASAMA
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Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Samudra 
dan Fakultas Matematika Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Medan melakukan kerjasama dalam 
bidang pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 
(Tri Dharma Perguruan Tinggi). 
Hal tersebut ditandai dengan 
penandatangan MoU yang dilakukan 
di LT3 Gedung FMIPA Unimed pada 
Senin (01/12).

Kunjungan ini disambut oleh Dekan 
FMIPA Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si, 
turut hadir juga Wakil Dekan, Kajur 
dan Sekjur Biologi dan Dosen FMIPA 
Unimed. Sementara rombongan 
yang ikut hadir dari FKIP Universitas 
Samudra antara lain: Nursamsu, M.Pd 
(Ketua Jurusan MIPA), Setyoko, M.Pd ( 
Kaprodi Pendidikan Biologi), Dr.Tengku 
Muhammad Sahudra, P.Pd (Ketua 
Jurusan IPS).
Nota Kesepahaman tersebut 

ditandantangi langsung oleh Dekan 
FMIPA Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si 
dan Ketua Jurusan IPS FKIP Universitas 
Samudra Dr.Tengku Muhammad 
Sahudra, P.Pd

Prof. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si selaku 
Dekan FMIPA dalam sambutanya 
menyampaikan Kami mengucapkan 
selamat datang di Universitas negeri 
medan atas kedatangan rombongan 
Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Samudra , kami 
menyambut baik kerja sama ini Semoga 
kerja sama ini berjalan sesuai dengan 
harapan kita bersama kami bangga 
FKIP Universitas Samudra melakukan 
kunjungan dengan Universitas Negeri 
Medan Semoga dengan adanya kerja 
sama ini dapat berbagi informasi 
dalam bidang pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat 
(Tri Dharma Perguruan Tinggi). Jalinan 
kerjasama ini menguatkan bukti 
bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unimed terus eksis 
dan berperan aktif dalam peningkatan 
mutu pendidikan di Sumatera Utara. 
MoU pada hari ini mudah-mudahan 
jadi awal baik untuk kemajuan FKIP 
Universitas Samudra.

Dalam sambutannya Nursamsu, M.Pd 
dalam sambutannya menyampaikan 
maksud dan tujuan dari MoU ini 
yakni ingin meningkatkan kualitas 
mutu lulusan, SDM dosen dan 
Mahasiswa dengan menggandeng 
FMIPA Unimed. FKIP Universitas 
Samudra akan berkomitmen untuk 
belajar banyak kepada Unimed, 
terutama dalam hal peningkatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yakni dalam 
bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat. Kami 
sangat berterimakasih atas sambutan 
dan penerimaan Universitas Negeri 
Medan yang sangat ramah dan baik, 
semoga kunjungan ini juga berjalan 
baik dan saling memberikan manfaat.

Tingkatkan Tridharma PT, FKIP UNSAM Tandatangan MoU 
dengan FMIPA UNIMED

KERJASAMA
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UPT Pusat Bahasa Universitas 
Negeri Medan menjalin 
kerjasama dengan British 

Council Indonesia yang diadakan 
secara online menggunakan aplikasi 
Teams pada Jumat (17/12).

Yang turut hadir pada kegiatan ini 
yakni, Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, SKM., M.Kes., Ketua Senat 
Unimed Prof. Syawal Gultom, M.Pd., 
Para wakil Rektor dan Kepala Biro 
Dilingkungan Unimed serta Kepala 
UPT Pusat Bahasa Unimed Isli Iriani 
Indiah Pane, S.Pd., M.Hum.

Sedangkan dari British Council yang 
turut hadir yakni Hugh Moffatt 
(Country Director British Council 
Indonesia), Rene Cleere (Chairman 
British Council Indonesia Foundation), 
Kishore Roy, (Regional Exams Manager 

Southeast Asia2 British Council) 
dan Farida Limbong (Senior Exams 
Business Development Manager, 
British Council Indonesia Foundation).

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom 
menyampaikan pada sambutannya 
“kami mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan Dewan Inggris 
Indonesia atas kemitraan yang 
telah terjalin sejak tahun 2018 
dan kepercayaan terhadap UPT 
Bahasa Universitas Negeri Medan 
sebagai IELTS Test Centre. Saya juga 
mengucapkan selamat kepada UPT 
Bahasa Universitas Negeri Medan 
atas pencapaian dan kinerja baik ini. 
Semoga kemitraan ini bermanfaat, 
dan menambah wawasan dan 
pengalaman bagi kita semua, 
terutama berguna untuk peningkatan 
mutu dan kemajuan kampus yang 

kita banggakan Universitas Negeri 
Medan”.

“Kami berharap kemitraan ini 
berkelanjutan dan terus berkembang 
menjadi kerjasama lebih jauh di 
bidang-bidang lainnya yang berkaitan 
dengan pendidikan, pelatihan 
dan juga penguasaan teknologi. 
Mungkin dalam jangka waktu yang 
tidak terlalu jauh, dengan dukungan 
Yayasan Dewan Inggris Indonesia, 
UPT Bahasa Universitas Negeri Medan 
dapat menjadi IELTS Test Centre. 
Kemitraan ini akan sangat menunjang 
perkembangan potensi sumber daya 
manusia tidak hanya di Universitas 
Negeri Medan tapi juga di Medan, 
Sumatera Utara, khususnya di bidang 
penguasaan dan pendidikan Bahasa 
Inggris”, lanjut Rektor.

UPT Bahasa UNIMED Jalin Kerjasama dengan British Council 
Indonesia

KERJASAMA
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Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas 
Ilmu Sosial UNIMED menggelar 
Webinar melalui platform Zoom 

pada Kamis (28/10). Tema yang 
diangkat adalah “ Pemuda Kreatif 
Indonesia Jaya ”

Webinar tersebut menghadirkan 
empat narasumber yakni : 
Sumardiansyah Perdana Kusuma 
( Presiden Asosiasi Guru Sejarah 
Indonesia (AGSI)), Satriwan Salim, 
S.Pd., M.Si( Koordinator Nasional 
Perhimpunan Pendidikan dan Guru), 
Dr. Dirgantara Wicaksono, M.M., 
M.Pd. (CEO Guru Youtuber), Dr. Tapil 
Rambe, S.Pd., M.Si (Wakil Dekan I 
FIS UNIMED). Acara tersebut dibuka 
oleh Dekan FIS Dra. Nurmala Berutu, 
M.Pd, Diikuti juga oleh Wakil Dekan, 
Fungsionaris, dosen ,guru serta 
mahasiswa prodi sejarah.

Saat membuka kegiatan Dalam 
Sambutannya, Dekan FIS Unimed 
Dra. Nurmala Berutu, M.Pd 
mengatakan Sangat mengapresiasi 
terselenggaranya kegiatan ini apalagi 
tema yang diangkat pemuda kreatif 
Indonesia Jaya yang tentunya bisa 
membangun dan mengembangkan 

kompetensi abad 21 bagi pemuda 
terutama sebagai mahasiswa sehingga 
nantinya bisa jadi vioner maupun 
guru penggerak yang kreatif, inovatif 
memiliki kemampuan kritis,literasi 
digital yang baik, kolaboratif dan 
bertanggung jawab tetapi tetap 
dalam nilai nilai Bhineka Tunggal Ika. 
Mari kita ikuti webinar ini dengan 
baik Karena para narasumber 
adalah narasumber yang yang akan 
menyampaikan sejarah dan kajian 
kajian penting terutama membangun 
peran serta mahasiswa sebagai pegiat 
pemuda yang smart dalam mengisi 
pembangunan Indonesia melalui 
pendidikan dan kesadaran sejarah 
yang terus berkembang dan sesuai 
dengan perkembangan zaman yang 
semakin maju dimasa digital dan tentu 
harus mampu beradaptasi dengan 
perkembangan namun tetap dalam 
tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara sesuai dengan nilai –nilai 
persatuan nilai budaya dan norma 
keindosiaan .

Satriawan Salim, S.Pd., M.Si dalam 
paparannya mengatakan Ada lima 
peran pemuda dalam pendidikan 
yaitu Menjadi pendidik, Membangun 

sekolah alternative, Menjadi Volunter 
pendidikan, Inovasi Teknologi 
Pembelajaran, Membangun platform 
pembelajaran digital. Dan ada Lima 
potensi pemuda yaitu Keberanian, 
Kekuatan/semangat, Memberi solusi, 
Idealisme, Aktivisme penggerakan 
dan rasa nasionalisme.

Dr. Dirgantara Wicaksono, M.M., 
M.Pd dalam paparannya mengatakan 
Generasi Millenials adalah generasi 
yang lahir ditahun 1980an hingga 
2000an. Generasi inilah yang saat ini 
disebut sebagai pemuda. Generasi ini 
yang melek teknologi dan masuk ke 
era digital sehingga disebut pemuda 
digital. Bahwa Peran pemuda digital 
untuk kemajuan bangasa adalah 
Pemuda sebagai agen pedidik , 
Pemuda sebagai agen perubahan, 
Pemuda sebagai agen pembangunan, 
Pemuda sebagai agen pembaharuan.

Webinar Pend. Sejarah FIS UNIMED : Peran Pemuda dalam 
Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

EDUKASI
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Universitas Negeri Medan 
melaksanakan Seminar 
Pendidikan dengan tema: 1. 

Pendidikan Pencegahan Seksual/ 
Perundungan. 2 Pendidikan dan 
Gerakan Anti Korupsi. Kegiatan ini 
diselenggarakan secara daring via 
aplikasi zoom pada Kamis (11/11). 
Pada Kegiatan ini mengundang 3 
orang narasumber yang ahli dan 
berpengalaman yaitu: dr. Miftahul 
Ihsan,M.Ked.PD, AIFO-K (Dosen FIK-
PJKR Unimed), Kompol Haryani, 
M.AP, (Kanit 1 Subdit IV Ditreskrimum 
Polda) , Kompol Hendris Tampubolon, 
SH(Kanit 2 Subdit III Tipikor 
Ditreskrimsus Polda Sumut).

Acara seminar ini dibuka oleh 
Wakil Rektor III Unimed Prof. Dr. 
Sahat Siagian, M.Pd Wakil Dekan 
3 di lingkungan Unimed serta 300 
peserta yang terdiri dari Dosen dan 
Mahasiswa.

Ketika membuka acara Wakil Rektor 
III Unimed Prof. Dr. Sahat Siagian, 
M.Pd menyampaikan “kegiatan ini 
sangat penting karena dapat langsung 
mengembangkan wawasan dan 
sikap dalam kehidupan sehari-hari. 
Pencegahan Seksual dan Gerakan Anti 
Korupsi merupakan masalah serius 
di ranah kampus, harapan kita dua 
masalah ini bisa memberikan masukan 
baru bagi mahasiswa. oleh karena itu 
mari kita gunakan acara ini dengan 
baik, sehingga kita bisa memberikan 
pemahaman dan berita yang 
benar tentang Pencegahan Seksual 
dan Gerakan Anti Korupsi kepada 
masyrarakat. Sehingga masyarakat 
juga mendapat pengetahuan yang 
baik. Trimakasih untuk mahasiswa 

dan ketua panitia, staf, dan jajaran 
yang telah mempersiapkan acara ini 
semoga acara ini dapat bermanfaat. ”

dr. Miftahul Ihsan dalam paparannya 
menyampaikan “ Pelecehan seksual 
adalah segala macam bentuk perilaku 
yang berkonotasi atau mengarah 
kepada hal-hal seksual yang dilakukan 
secara sepihak dan tidak diharapkan 
oleh orang yang menjadi sasaran 
sehingga menimbulkan reaksi 
negative seperti malu, marah, benci, 
tersinggung dan sebagainya pada 
diri individu yang menjadi korban 
pelecehan tersebut.

Dalam paparannya Kompol 
Haryani menyampaikan Bahwa 
kekerasan seksual adalah setiap 
perbuatan merendahkan, menghina, 
menyerangatau tindakan lainya, 
terhadap tubuh secara paksa 
bertentangan dengan kehendak 
seseorang itu tidak mampu 
memberikan relasi kuasa, relasi 
gender atau sebab lain yang berakibat 
atau dapat berakibat penderitaan 

atau kesengsaraan terhadap secara 
fisik, psikis ,seksual, kerugian secara 
ekonomi, social budaya dan politik.

Kompol Hendris Tampubolon sebagai 
narasumber ketiga menyampaikan 
Keterlibatan mahasiswa dalam 
upaya pemberantasan korupsi 
tentu tidak pada upaya penindakan 
yang merupakan kewenangan 
institusi penegak hukum. Peran 
aktif mahasiswa diharapkan lebih 
difokuskan pada upaya pencegahan 
korupsi dengan ikut membangun 
budaya antikorupsi di masyarakat. 
Mahasiswa diharapkan dapat 
berperan sebagai agen perubahan 
dan motor penggerak gerakan 
antikorupsi di masyarakat. Untuk 
dapat berperan aktif, mahasiswa perlu 
dibekali dengan pengetahuan yang 
cukup tentang seluk beluk korupsi dan 
pemberantasannya. Yang tidak kalah 
penting, untuk dapat berperan aktif 
mahasiswa harus dapat memahami 
dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi 
dalam kehidupan sehari-hari.

Ratusan Mahasiswa UNIMED Ikuti Seminar Pencegahan 
Seksual dan Gerakan Anti Korupsi

EDUKASI
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Jurusan kimia FMIPA Universitas 
Negeri Medan menggelar Webinar 
melalui platform Zoom pada Sabtu 

(30/10). Tema yang diangkat adalah “ 
Peran Ilmu Kimia Dalam Penguraian 
Limbah Obat dan Langkah Tepat 
Untuk Menanggulangi Limbah APD 
Medis Terhadap Lingkungan ”

Webinar tersebut menghadirkan 
dua narasumber yakni : apt.Sulasmi, 
S.Farm., M.K. M(Apoteker), dr. Sarah 
Rahmayani Siregar ( Dosen Fakultas 
Kedokteran Universitas Malikussaleh) 
). Acara tersebut dibuka oleh Ketua 
Jurusan Kimia Dr. Ayi Darmana, M.Si 
Diikuti juga oleh Dosen dan Mahasiswa 
jurusan kimia se sumatera utara.

Saat membuka kegiatan Dalam 
Sambutannya Dr. Ayi Darmana, M.Si 
mengatakan Sangat mengapresiasi 
terselenggaranya kegiatan ini karena 
tema yang diangkat “ Peran Ilmu 
Kimia Dalam Penguraian Limbah 
Obat dan Langkah Tepat Untuk 
Menanggulangi Limbah APD Medis 
Terhadap Lingkungan ” tema webinar 
ini sangat menarik karena masih 
berkaitan dengan situasi pandemi 
covid- 19. Semoga dengan adanya 
webinar ini, mahasiswa dan dosen 
bisa menerapkan dalam kehidupan 
sehari- hari dalam masa pandemi ini.

Apt.Sulasmi, S.Farm., M.K. M dalam 
paparannya mengatakan Bahwa ilmu 
kimia adalah ilmu yang mempelajari 

tentang susunan struktur, sifat dari 
skala atom hingga molekul dan 
perubahan energi yang menyertai 
suatu perubahan materi atau zat. 
Peran ilmu kimia dalam penguraian 
sampah medis dan APD teknologi 
rekristalisasi adalah teknik pemurnian 
satu zat padat dari pe-ngotornya 
dengan cara mengkristalkan dalam 
pelarut yang sesuai. Prinsip dasar dari 
proses rekristalisasi adalah perbedaan 
kelarutan antara zat yang akan 
dimurnikan dengan zat pengotornya. 
Tahapan-tahapan dalam proses 
daur ulang plastik medis dengan 
rekristalisasi ini meliputi pemotongan 
plastik bila diperlukan,pelarutan 
plastik,pengendapan pada 
antipelarut,dan penyaringan sehingga 
diperoleh suatu plastik murni tanpa 
degradasi yang memiliki manfaat/
fungsi dapat digunakan lagi sebagai 
plastik untuk tujuan medis dengan 
kualitas yang sempurna.

dr. Sarah Rahmayani Siregar dalam 
paparannya mengatakan tahapan-
tahapan dalam pengelolaan sampah 
medis berupa masker dan APD yaitu 
1. Masker dan APD dipotong-potong. 
2. Tempat penampungan sementara. 
3. Metode penguapan dan autoklaf 
dan 4. Pembakaran atau insinerasi 
. Diakhir paparannya dr. Sarah 
Rahmayani Siregar mengatakan bahwa 
masker yang sudah dipakai dapat 
didaur ulang dengan 2 metode yaitu 
dengan metode Ekstrusi dan metode 
Rekristalisasi , pada metode Ekstrusi 
Mengubah limbah masker yang telah 
disetrilisasi menjadi biji plastik yang 
dapat didaur ulang menjadi berbagai 
produk. Pada Metode Rekristalisasi 
mendaur ulang plastik hingga memiliki 
kualitas biji plastik yang sama dengan 
produk awalnya.

Peran Kimia dalam Penguraian Limbah Obat dan Penanggulangan 
Limbah APD Medis

EDUKASI
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Implementasi Program Double 
Degree, Joint Degree dan Dual 
Degree pada suatu program studi 

merupakan tahap awal dan langkah 
strategis dari suatu universitas untuk 
mencapai World Class University 
(WCU) Disamping itu, program ini 
merupakan salah satu strategi untuk 
memperbaiki mutu pendidikan 
perguruan tinggi di Indonesia.
untuk mewujudkan hal tersebut 
maka universitas / peguruan tinggi 
harus melakukan kerjasama antara 
perguruan tinggi di dalam negeri 
dengan perguruan tinggi di luar 
negeri sehingga lulusannya dapat 
diakui. Dengan program ini lulusan 
perguruan tinggi akan memperoleh 
kemampuan tambahan/plus yang 
berbeda dari prodram regular lainnya. 
Dengan begitu lulusan universitas 
dapat mencari pekerjaan di dunia 
internasional.

Universitas Negeri Medan sebagai 
salah satu universitas yang sedang 
menuju World Class University telah 
melakukan upaya untuk mewujudkan 
hal tersebut menggelar Workshop 
Pelaksanaan Double Degree, Joint 
Degree dan Dual Degree melalui 
Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi 
Dalam dan Luar Negeri (11/11/2021). 
Workshop ini menghadirkan 
narasumber dari Kemendikbudristek 
yakni Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman 
Noor, M.Rur.Sc (Guru Besar dan 
Atase Pendidikan dan Kebudayaan 
di KBRI Canberra tahun 2012 s.d. 
2016) dan Putri Nailatul Himma, SE., 
M.Ak. (Subkoordinator Penguatan 
Kelembagaan PT Akademik / Pengelola 
PBJ Ahli Muda)

Dalam sambutannya Wakil Rektor IV 
Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D. 

menyampaikan “pada kegiatan ini 
hadir faculty ambassador prodi yang 
merupakan ujung tombak kita dalam 
menjalin Kerjasama dengan mitra 
kelas dunia untuk itu kita berharap 
kegiatan ini dapat memberikan 
informasi yang lengkap dengan 
begitu kita dapat menyampikan info 
tersebut kepada dekan dan direktur 
sehingga pelaksanaan joint degree, 
double degree dan dual degree dapat 
terlaksana dengan baik. Semoga 
juga dengan kegiatan ini kita dapat 
termotivasi untuk meningkatkan 
aktifitas Kerjasama kita untuk 
melengkapi IKU 6 yakni mengenai 
Kerjasama prodi dengan mitra kelas 
dunia,”.

Pada workshop ini kita dapat 
mengetahui langkah apa yang harus 
dilakukan antara prodi kita dalam 
membangun Kerjasama dengan mitra 
kelas dunia sehingga nantinya kegiatan 
kerjasama kita dapat berjalan dengan 
baik,” tutup Prof. Manihar.

Dalam paparannya Putri 
menyampaikan “kami dalam 
bagian Penguatan Kelembagaan 
PT Akademik, Kampus merdeka 
merupakan kebijakan unggulan 
kami, dengan Kampus Merdeka 

kami mengharapkan lulusan yang 
kompeten, terampil, dan professional 
yang memenuhi kebuthan sector 
public dan swasta. Untuk mewujudkan 
kualitas lulusan salah satunya adalah 
dengan program Joint Program. 
Joint Program mempunyai dampak 
dalam meningkatkan kapasitas dan 
kualifikasi lulusan, meningkatkan 
karakter internasional Prodi dan 
Peserta Program, serta membantu 
mendorong peningkatan jumlah 
artikel ilmiah internasional. Syarat 
dalam mengajukan permohonan 
izin Joint Program yakni evaluasi diri, 
proposal izin kerja sama dan MoU/
MoA,”

Prof. Ronny menampaikan bahwa 
tujuan dari adalah Internasionalisasi 
yakni pemerintah ingin meningkatkan 
reputasi akademik dan SDM PT dengan 
mitra kelas dunia, kesetaraan yakni 
kita ingin mitra melihat kelebihan 
universitas kita yang tidak ada pada 
universitas mereka, Resprokal kita 
dapat mengirim mahasiswa dan 
dosen melakukan kegiatan pada mitra 
kelas dunia. Jadi kita hanya menjadi 
objek dalam Kerjasama dan terakhir 
Kerjasama yang kita lalkukan telah 
dilakukan penilaian sehingga ijazahnya 
dapat setara di Indonesia.

Siap Menjadi World Class University, UNIMED Gelar Workshop Pelaksanaan 
Double Degree, Joint Degree dan Dual Degree

EDUKASI
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Perguruan Tinggi Kependidikan 
Negeri mempunyai peran 
yang sangat penting dalam 

menghasilkan guru-guru professional. 
Guru-guru professional tersebut 
dapat dihasilkan melalui program yang 
dirintis pemerintah yakni Program 
Profesi Guru (PPG), dan berdasarkan 
arahan pemerintah Perguruan Tinggi 
Kependidikan Negeri mempunyai 
tanggung jawab dalam melaksanakan 
PPG tersebut. PPG dilaksanakan oleh 
12 LPTK Negeri yang ada di Indonesia. 
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan 
PPG di 12 LPTK. Universitas Negeri 
Medan yang terpilih menjadi Tuan 
Rumah menggelar Forum Rektor dan 
Wakil Rektor Perkumpulan Perguruan 
Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN) 
Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 29 
– 31 Oktober 2021 di Hotel Adimulia, 
Medan.

Forum PPTKN menghadirkan Dirjen 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
Dr. Iwan Syahril, Ph.D sebagai 
narasumber yang memaparkan 
arahan mengenai Optimalisasi LPTK 
dalam Pengembangan Guru Masa 
Depan serta juga dihadiri oleh Direktur 

PPG Nasional Temu Ismail, S.Pd., M.Si.

Dalam sambutannya Ketua PPTKN 
Prof. Ganefri, Ph.D mengatakan “kita 
akan berdiskusi Bersama mengenai 
kebijakan dirjen pada saat forum 
rektor di Batam mengenai bagaimana 
menumbuhkan kembangkan Program 
Pendidikan Profesi Gutu . Karena kita 
sebagai Perguruan Tinggi pelaksanan 
PPG harus aktif untuk meningkatkan 
kualitas lulusan PPG sehingga lulusan 
PPG nantinya dapat menjadi guru 
professional,”.

“Kita 12 LPTK ini harus menjadi role 
model bagi LPTK yang lain. Karena 
itu kita harus melakukan terus 
inovasi terutama dalam penguatan 
kelembagaan. Sebagai LPTK kita tidak 
boleh berhenti untuk menghasilkan 
inovasi bagi program PPG agar PPG 
masa depan semakin maju. kita juga 
harus komit karena Perguruan Tinggi 
Kependidikan biarpun sudah memiliki 
program studi non kependidikan 
tetapi sebagai jati diri kita sebagai 
LPTK, kependidikan tetaplah menjadi 
fokus utama dan keunggulan kita agar 
PT kita dapat menghasilkan guru-guru 
professional yang akan mendidik anak 

bangsa menuju Indonesia maju,” ujar 
Prof. Ganefri yang juga merupakan 
Rektor Universitas Negeri Padang.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom 
dalam sambutannya “kita harapkan 
melalui forum ini kita dapat 
menyahuti kebijakan pemerintah 
dan kemendikbudristek serta juga 
kebijakan kita dalam mengawal 
pelaksanaan PPG di kampus kita.  
Kita juga harus membahas mengenai 
Empat kebijakan program besar 
pemerintah terkait MBKM yakni 
pertama pembukaan prodi baru, 
prodi apa yang dibutuhkan untuk 
masa depan, 2 terkait akreditasi 
kita harus mendorong prodi kita 
memperoleh akreditasi internasional, 
serta ketiga mengenai perubahan PTN 
BLU menjadi PTN BH. Semoga kita 
dapat membahas semua hal tersebut 
disini dan menghasilkan kebijakan 
yang dapat mendorong agar seluruh 
program tersebut dapat terlaksana 
dengan baik sehingga kita sebagai 
LPTKN dapat menghasilkan lulusan 
PPG yang professional yang dapat 
mewujudukan Indonesia Maju,”.

Optimalisasi Program PPG, UNIMED Tuan Rumah Forum 
Rektor dan Wakil Rektor PPTKN

KEGIATAN
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Universitas Negeri Medan 
bersama Otoritas Jasa 
Keuangan dan Bank BNI 

menyelenggarakan Dialog dalam 
rangka Penyerahan KUR Kepada 
Pelaku UMKM Di Kota Medan di 
Gedung Fakultas Ekonomi Lantai I 
Unimed, pada Kamis (11/11).

Dalam acara tersebut, turut hadir Dr. 
Syamsul Gultom, SKM. M.Kes., (Rektor 
Universitas Negeri Medan), Wimboh 
Santoso (Ketua Dewan Komisioner 
OJK Pusat), Henry Panjaitan (Direktur 
Treasury dan Internasional), Dr. Restu, 
Ms (Wakil Rektor I Unimed), Prof. Dr. 
Martina Restuati, M.Si (Wakil Rektor II 
Unimed), Prof. Manihar Situmorang, 
M.Sc., Ph.D., (Wakil Rektor IV Unimed), 
Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D., 

(Dekan Fakultas Ekonomi Unimed), 
staf Bank BNI serta para Nasabah.

Selain Dialog Penyerahan KUR, dalam 
rangka pencegahan Covid-19 kegiatan 
ini juga menyediakan 1000 kuota 
vaksin untuk tanggal 11-12 November 
2021. Kegiatan vaksinasi tersebut 
dihadiri oleh Walikota Medan Bapak 
Muhammad Bobby Afif Nasution SE., 
MM.

Dalam sambutannya Dr. Syamsul 
Gultom selaku Rektor Universitas 
Negeri Medan mengucapkan terima 
kasih dan memberikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya atas bantuan 
vaksinasi dan mengadakan dialog 
pelaku usaha UMKM yang kita ikuti 
ini. Saya yakin jika kita berkolaborasi 

tentunya akan bermanfaat bagi 
pengembangan perekonomian di Kota 
Medan dan dapat mendorong pelaku 
usaha UMKM untuk maju dan sukses.

“UNIMED memiliki SDM Dosen 
yang berkualitas, lulusan dalam 
dan luar negeri. Unimed juga sudah 
memiliki Prodi Bisnis Digital dan Prodi 
Kewirausahaan, yang mana Prodi ini 
belum ada di Pulau Sumatera, baru 
ada di beberapa PTN di Jawa. Kami siap 
bekerjasama dan berkolaborasi serta 
join riset dalam mengembangkan 
UMKM dan pelaku bisnis di Kota 
Medan, dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Kota 
Medan.” Ungkap Rektor.

UNIMED, OJK dan BNI Gelar Dialog Serta Penyerahan KUR 
Kepada Pelaku UMKM Di Kota Medan

KEGIATAN
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Rektor Unimed Dr. Syamsul 
Gultom, M.Kes. bersama 
Menteri Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia Dr. Zainudin 
Amali, M.Si. serta seluruh Rektor 
yang tergabung dalam LPTK CUP Se-
Indonesia ikut mensukseskan kegiatan 
yang digelar dua tahunan ini. LPTK 
CUP X di UNJ yang digelar dari tanggal 
3-6 Desember 2021 ini diikuti 14 
perguruan tinggi. Diantaranya UNJ 
sebagai tuan rumah, lalu UNIMED, 
UNP, UPI, UNY, UNNES, UNESA, UM, 
UNS, UNM, UNG, UNDIKSHA, UNIMA, 
dan UNCEN.

Cabang olahraga yang dipertandingkan 
ada dua pola yakni prestasi dan 
exibisi, dengan cabang olahraga tenis 
lapangan, petanque dan badminthon. 
Unimed sendiri mengirimkan 20 atlit 
untuk mensukseskan gelaran LPTK 
CUP X di UNJ. Hadir dalam pembukaan 
LPTK CUP X di UNJ, Menpora, 14 
Rektor LPTK, Kadispora DKI Jakarta, 
seluruh pimpinan 14 PTN LPTK dan 
ratusan atlit yang akan bertanding 
mulai jumat 3 desember 2021.

Kegiatan yang dibuka oleh Menpora 
Dr. Zainudin Alami ini memperebutkan 

piala bergilir Menpora, yang piala 
bergilirnya baru dicetuskan oleh 
Menporan saat beliau memberikan 
sambutan. Sebelumnya tidak ada 
piala bergilir yang diperebutkan dalam 
even LPTK CUP, hanya penghargaan 
dan hadiah yang dipersiapkan oleh 
panitia pelaksana.

Menpora Dr. Zainudin Amali, dalam 
sambutannya mengatakan agar LPTK 
CUP ini dapat dijadikan penguat 
silaturrahmi bagi pimpinan dan para 
atlit di 14 PTK yang tergabung dalam 
LPTK CUP. Saya sangat berharap 
14 PTN ini dapat mendukung 
terwujudnya Design Besar Olahraga 
Nasional (DBON) yang sedang 
digalakkan di seluruh Indonesia. Pada 
sabtu 4 desember 2021 lusa akan 
dilaksanakan sosialisasi Perpres No. 86 
Tahun 2021 tentang DBON di Provinsi 
Sumatera Utara yang panitianya 
adalah Unimed. Kita harus yakin 
pada tahun 2045 prestasi olahraga 
Indonesia harus masuk 5 besar dunia. 
Oleh karena itu kita mohon dukungan 
seluruh Perguruan Tinggi, terutama 
LPTK agar saling bekerjasama dan 
bergerak bersama dalam mewujudkan 
harapan negara tersebut.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
saat berdiskusi dengan Menpora Dr. 
Zainudin Amali, juga menyampaikan 
dukungan dan apresiasi kepada pak 
Menpora yang hadir dan mendukung, 
serta memberikan piala bergilir yang 
akan diperebutkan dalam LPTK CUP X 
di UNJ Tahun 2021 ini. Kami Unimed 
juga bertekad dan siap mensukseskan 
Design Besar Olahraga Nasional, dan 
Unimed dengan seluruh kemampuan 
SDM dan fasilitas olahraga yang 
dimiliki siap mensukseskan DBON. 
Kami Unimed akan memberikan 
yang terbaik bagi kemajuan olahraga 
nasional. Walaupun kita sejak Unimed 
ada hingga saat ini sangat aktif 
melahirkan atlit-atlit nasional yang 
telah mengharumkan bangsa dan 
negara di even olahraga internasional.

Lanjut Rektor Unimed, kami dalam 
even LPTK CUP X di UNJ mengirimkan 
20 atlit yang siap bertanding secara 
sportif dan siap mengukir prestasi. 
Kami telah bertekad bersama para 
atlit, tahun ini pada LPTK CUP X, 
Unimed akan meraih prestasi yang 
membanggakan.

Rektor UNIMED dan MENPORA Ikut Sukseskan 
LPTK CUP X di UNJ

KEGIATAN
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Rektor Universitas Negeri Medan 
(Unimed), Dr. Syamsul Gultom, 
SKM.M.Kes menyampaikan 

laporan jalannya sosialisasi Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 
2021 tentang Desain Besar Olahraga 
Nasional (DBON) yang digelar di Hotel 
Four Points Medan, Sabtu (4/11).

Dr. Syamsul Gultom mengatakan, 
sosialisasi Perpres No. 86/ 2021 
digelar untuk memaparkan rencana 
pengembangan olahraga nasional 
yang dicita-citakan Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi) agar atlet-atlet 
nasional dapat berprestasi di kancah 
internasional. “Kami Universitas 
Negeri Medan siap menjadi mitra 
pemerintah dalam mendukung dan 
mensukseskan Desain Besar Olahraga 
Nasional (DBON)”ungkapnya.

Dr. Syamsul Gultom juga 
menyampaikan bahwa dalam DBON 
ada 14 cabang olahraga, yakni Cabor 
Atletik, Panahan, Balap Sepeda, 
Dayung, Senam, Bulutangkis, Angkat 
Besi, Bulutangkis, Taekwondo, Karate, 
Wushu, Panjat Tebing, Menenmbak, 
Pencak Silat, Renang dan 3 cabang 
olahraga industri yang sangat digemari 
oleh masyarakat luas yakni : Sepakbola, 
Basket dan Bola Voli. Disamping 
itu Ia mengungkapkan bahwa di 
kampus Universitas Negeri Medan 
ada Fakultas Ilmu Keolahragaan yang 

memiliki berbagai fasilitas olahraga, 
diantaranya : laboratorium Kesehatan 
olahraga, Lab Fitness, Lintasan Atletik, 
Kolam renang standar Internasional, 
Stadion dan GOR dengan fasilitas yang 
memadai. “Kami siap mendukung dan 
mensukseskan Desain Besar Olahraga 
Nasional. Dalam Grand Desain, Renstra 
dan Program Kerja, Universitas Negeri 
Medan juga selama ini telah dan akan 
terus mendukung kemajuan olahraga 
nasional. Puluhan mahasiswa kita 
telah sukses mengharumkan nama 
Sumatera Utara di event olahraga 
Nasional dan nama Indonesia di 
event olahraga Internasional. Kami 
berharap Semoga acara Sosialisasi 
Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang 
Desain Besar Olahraga Nasional yang 
kita laksanakan ini bermanfaat baik 
bagi kemajuan Olahraga di Indonesia, 
terutama peningkatan prestasi 
olahraga Nasional dan Internasional 
dapat semakin meningkatkan”, 
ujarnya.

Di hadapan Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) RI Zainudin 
Amali, Gubernur Sumatera Utara Edi 
Ramayadi, Wakil Gubernur Sumatera 
Utara Musa Rajekshah, berharap 
lewat DBON ini ada kesamaan persepsi 
antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam hal pengembangan olahraga 
nasional.

Tujuannya, supaya atlet-atlet pada 
Cabang Olahraga (Cabor) yang 
potensial dan selalu menyumbang 
medali bagi tanah air di kancah 
olimpiade maupun paralimpiade 
dapat terus dibina secara berjangka.

“Desain besar ini menargetkan atlet-
atlet Indonesia agar mampu bersaing 
dengan atlet-atlet negara lain dalam 
olimpiade dan paralimpik di tahun 
tersebut,” kata Syamsul Gultom.

Di sisi lain Menpora RI Zainudin Amali 
menuturkan Perpres No. 86/ 2021 
menjadi pendorong bagi kemajuan 
industri olahraga nasional sebagai 
sumber perekonomian negara, 
terutama mengintegrasikan dunia 
olahraga dengan sektor pariwisata.

Ada pun, sosialisasi DBON yang telah 
dibuka oleh Menpora RI rencananya 
digelar mulai tanggal 3-5 November 
2021.

Acara ini dihadiri oleh 126 peserta 
yang terdiri dari pengurus Cabor 
di Provinsi dan Kabupaten/ Kota 
di Sumatera Utara, perwakilan 
akademisi, pengurus ikatan guru 
olahraga Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota di Sumatera Utara, Pengurus 
Koni Sumatera Utara dan pengurus 
asosiasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota 
di Sumatera Utara.

UNIMED Siap Dukung dan Sukseskan Desain Besar 
Olahraga Nasional
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Unimed menerima Kunjungan 
Kerja Spesifik Bidang Olahraga 
Nasional Komisi X DPR RI 

dalam rangka Uji Publik RUU Sistem 
Keolahragaan Nasional di Ruang 
Sidang A Gedung Pusat Administrasi 
Unimed pada 6 – 8 Desember 2021. 
Turut hadir dalam acara tersebut : DR. 
Hetifah Sjaifudian, MPP (Ketua Tim 
KOMISI X DPR-RI), Putra Nababan, 
Vanda Sarundajang, Prof. Dr. Ir. 
Djohar Arifin Husin, Ali Zamroni, S. 
Sos., IR. H. Nuroji, Ratih Megasari 
Singkarru, M.Sc., Rian Firmansyah, 
S.Pd., Bramantyo Suwondo, M.M.IR., 
Hj. Ledia Hanifa A. S.Si, M.Psi.T., 
DRH. Hj. Dewi Coryati, M.Si., Desy 
Ratnasari, M.Si, M.PSi., Ojih, Ahmad 
Mufarod, Sugiyanto, Fathurahman, 
Agom Herlani, Perwakilan dari 
Menpora, KONI SUMUT dan tamu 
Undangan. Sedangkan dari Unimed 

turut menghadiri : Rektor Unimed, 
Ketua Senat Unimed, Wakil Rektor, 
Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, 
Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan 
Sekretaris PPID.

Dalam sambutannya, Rektor Unimed 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. 
menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan diselenggarakannya 
kegiatan ini di Unimed. Kegiatan yang 
kita hadiri ini sungguh sangat penting, 
karena akan berdampak positif bagi 
kemajuan Olahraga Nasional di 
Indonesia. Saya mengajak kita semua 
yang hadir di kegiatan kita ini, agar 
kita bersama dapat memberikan 
saran dan masukan kepada Komisi 
X DPR RI dalam memfinalkan RUU 
Sistem Keolahragaan Nasional. RUU 
tentunya harus sesuai dengan Perpres 
No. 86 Tahun 2021 tentang Desain 

Besar Olahraga Nasional (DBON) yang 
sedang gencar disosialisasikan oleh 
pemerintah di seluruh Indonesia. RUU 
Sistem Keolahragaan Nasional dan 
Desain Besar Olahraga Nasional harus 
berorientasi pada Pengembangan 
Pembinaan Olahraga disemua level 
cabang olahraga untuk Kemajuan dan 
prestasi Olahraga Indonesia di level 
dunia.

Hadir di pertemuan kita ini para 
akademisi dan praktisi Olahraga di 
Provinsi Sumatera Utara. Dosen-
dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan 
di Universitas Negeri Medan hampir 
mayoritas masuk dalam kepengurusan 
KONI di provinsi dan beberapa 
kabupaten dan kota di Sumatera 
Utara. Sebagian dosen juga sebagai 
pelatih dibeberapa cabang olahraga 
di tingkat kota/kabupaten dan 

Uji Publik RUU Sistem Keolahragaan Nasional, UNIMED 
Terima Kunker Komisi X DPR RI
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provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya 
puluhan mahasiswa Unimed juga 
setiap tahunnya berhasil memberikan 
prestasi dan penghargaan dibeberapa 
cabang olahraga pada kejuaraan 
nasional dan internasional. Ada juga 
beberapa dosen FIK Unimed sebagai 
pelatih beberapa Cabor ditingkat 
nasional. Kita sama-sama berharap, 
semoga pertemuan kita ini akan 
memberikan saran dan rekomendasi 
bagi kesempernaan RUU Sistem 
Keolahragaan Nasional yang akan 
difinalkan oleh Bpk/Ibu Komisi X DPR 
RI menjadi undang-undang, yang 
kita harapkan dapat menjadi acuan 
pemerintah dan kita semua para 
akademisi dan praktisi olahraga dalam 
memajukan prestasi olahraga nasional 
dan internasional. Sehingga olahraga 
nasional kita dapat masuk 5 besar 
prestasi pada tingkat dunia disemua 
cabang olahraga.

Perlu juga saya sampaikan 
dipertemuan yang terhormat ini, 
terkait fasilitas olahraga yang ada 
di kampus hijau Unimed, karena 
para mahasiswa FIK Unimed sangat 
banyak menjadi atlit-atlit nasional di 
semua cabang olahraga, yang nanti 
dapat kita lihat langsung beberapa 
fasilitas olahraga yang ada di kampus 
Unimed. Bpk/Ibu Anggota Komisi X 
DPR RI yang terhormat dan Bpk/Ibu 
hadirin yang saya hormati. Sudah 
hampir lebih kurang 20 tahun lebih di 
kampus Unimed ini tidak ada bantuan 
dan pembangunan dari pusat dan 
dari pemprov sarana fasilitas olahraga 
berstandar internasional. Sehingga 
sangat mempengaruhi juga sistem 
dan pola pengembangan atlit-atlit 
nasional di kampus Unimed ini.

Selaku Ketua Tim, DR. Hetifah 
Sjaifudian, MPP mengucapkan 
terima kasih kepada Unimed yang 
telah bersedia menjadi tuan rumah 

dalam kunjungan kerja 
SPESIFIK KOMISI X DPR-
RI untuk membahas 
Uji Publik RUU sistem 
keolahragaan nasional. 
Mudah-mudah melalui 
pertemuan kunjungan 
kerja ini, akan ada 
masukan, saran dan 
kebijakan dari Bpk/Ibu 
Anggota Komisi X DPR 
RI agar Unimed dapat 
memperoleh bantuan 
pembangunan sarana 
dan prasarana fasilitas 
olahraga berstandar 
internasional, untuk 
pembinaan dan 
latihan para atlit-atlit 
daerah dan nasional di 
Sumatera Utara.
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Rektor Universitas Negeri Medan 
Dr. Syamsul Gultom menerima 
Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Sumatera 
Utara. Penyerahan ini diberikan secara 
langsung oleh Gubernur Sumatera 
Utara H. Edy Rahmayadi kepada 
Rektor Unimed di Aula Raja Inal 
Siregar, Rumah Dinas Gubernur, Jl. 
Jenderal Sudirman No.41, Anggrung, 
Kec. Medan Polonia, Kota Medan, 
Sumatera Utara pada Senin (23/12).

Selain menyerahkan DIPA untuk 
semua instansi pemerintah di Sumut, 
Gubsu Juga menyerahkan daftar 
Dana Alokasi Transfer daerah tahun 
2022 kepada seluruh Pemerintah 
Daerah dan Satuan Kerja Kementerian 
Lembaga yang ada di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Gubsu H. Edy 
Rahmayadi menyampaikan, “Dalam 
upaya menggenjot laju pertumbuhan 

ekonomi, saya meminta pemerintah 
kabupaten/kota seluruhnya untuk 
turut aktif dalam hal peningkatan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
bantuan hingga pembinaan UMKM, 
mengelola secara maksimal sumber 
daya perekonomian yang potensial 
di daerah masing-masing, seperti 
pertanian, peternakan, perkebunan, 
perikanan hingga pariwisata”.

“Target kita Sumatera Utara 
yang pertama adalah masalah 
pendidikan, kesehatan, pertanian 
dan infrastruktur. Jika yang lalu pada 
awal pandemi Covid-19 kita alihkan 
untuk refocusing anggaran, sekarang 
ini kita hidupkan kembali, upaya 
pertumbuhan ekonomi, dengan dana 
Rp39 triliun yang sebagian terurai di 
kabupaten/kota hingga dana desa 
di seluruh Sumatera Utara,” jelas 
Gubernur.

Rektor Unimed Dr. Syamsul Gultom, 
setelah menerima DIPA dari Gubsu 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas pesan-pesan baik yang 
disampaikan pak Gubsu, kami Unimed 
memiliki komitmen dan tanggung 
jawab, serta kami pastikan bahwa 
anggaran DIPA Unimed 2022 ini 
akan Kita gunakan sebaik mungkin 
dan sesuai dengan regulasi yang 
mengikatnya. Pada Pandemi ini 
dengan DIPA yang diterima akan 
kami gunakan sebaik mungkin untuk 
merancang protokol kesehatan yang 
baik jika ada perintah untuk memulai 
pelajaran belajar mengajar secara 
tatap muka pada tahun depan. Selain 
itu yang terpenting adalah sebagai 
PTN di bidang pendidkan kami akan 
meningkatkan kualitas layanan 
akademik, penelitian, pengabdian 
dan publikasi ilmiah dosen dan 
mahasiswa”.

Rektor UNIMED Terima DIPA Tahun 2022 dari Gubernur 
Sumut

KEGIATAN
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