Fakultas Pertanian Unggul di Medan

Industri Pertanian telah ada sejak kira-kira tahun 10,000 sebelum masehi. Industri Pertanian juga
merupakan salah satu industri tertua di dunia, dimana dunia pertanian sudah ada sejak jaman
nenek moyang terutama bangsa Indonesia yang mayoritas penghasilannya berasal dari pertanian
dan hasil laut. Belakangan ini, studi pertanian telah menjadi bidang yang berkembang secara cepat
dan dinamis, dimana di dalamnya mencakup hal-hal penting seperti kelanjutan sumber daya,
rekayasa genetika tanaman, perkembangan teknologi agrikultur, metode pertanian secara organik
dan berbagai masalah lingkungan seperti perubahan cuaca yang mempengaruhi sistem pola
pertanian yang ada. Berikut adalah fakultas pertanian yang memiliki penilaian fakultas unggul
dibidang pertanian, baik dari segi akreditasi jurusan yang ada, maupun kajian-kajian terkait sistem
pertanian baik dari segi praktek lapangan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.
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Fakultas Pertanian UMA merupakan salah satu fakultas unggul di Medan dibidang
pertanian. Sejak berdiri hingga Tahun Akademik 2013/2014 kegiatan pendidikan di Fakultas
Pertanian UMA dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).Lamanya pendidikan untuk
menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area menjadi 8 semester atau 4
tahun. Besarnya beban satuan kredit semester untuk menyelesaikan studi adalah 145-146
sks.Menyikapi SK Dirjen DIKTI Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007,
dilakukan Penataan Program Studi menjadi hanya 2 (dua) Program Studi, yakni Agroteknologi
dan Agribisnis.
Salah satu hal yang dapat diperhitungkan kenapa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area
menjadi salah satu fakultas unggul di Medan dibidang pertanian karena hanya fakultas pertanian
UMA yang memiliki salah satu program studi yang berakreditasi A satu-satunya diluar pulau jawa
berdasarkan Surat Keterangan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) Indonesia yaitu
Agribisnis dengan Nomor SK : 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 yang berlaku hingga 03/1/23dan
untuk program studi Agroteknologi memiliki akreditasi B dengan Nomor SK :4818/SK/BANPT/Akred/S/XII/2017 yang berlaku hingga 19/12/2022. Itulah sebab fakultas pertanian UMA
menjadi salah satu fakultas unggul di bidang pertanian di Medan.
Kegiatan Akademik

Dalam pembekalan ilmu dibidang pertanian, mahasiswa pertanian uma dibekali ilmu tidak
hanya dengan kegiatan akademik di kelas dan lab serta lahan percobaan, melainkan studi
lapangan ke beberapa perusahaan maupun balai benih serta instansi pemerintah lainnya yang
berkaitan dengan bidang pertanian diantaranya yang dilakukan yaitu :
Studi Lapangan Ke PTPN IV Kebun Adolina, Bah Butong, Kebun Sei Mengkei PTPN III, BBIH

Kuta Gadung BBIH Gedung Johor, BBIH Tongkoh dan masih banyak lagi sepanjang akademik
berjalan, tujuannya tidak lain adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam bidang
pertanian, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki kompetensi yang lebih dibidang ilmu
pertanian dan siap di aplikasikan ilmu yang didapat. Selain itu pembekalan ilmu bagi mahasiswa
dan mahasiswi fakultas pertanian juga didapatkan melalui kegiatan praktik di laboratorium yang
memenuhi standar dan lahan percobaan yang memiliki luas lebih kurang 2.1 Ha yang cukup
memadai untuk mahasiswa melakukan praktek penanaman pembibitan, maka dari itu dapat
dikatakan bahwa fakultas pertanian UMA merupakan salah satu fakultas unggul di medan baik
dari segi pengakuan pemerintah melalui penilaian akreditasi, maupun dari sistem pembelajaran
serta fasilitas penunjang keilmuan dibidang pertanian.

