UMA Mendapat Kunjungan Dari SMKN I Galang

Dalam rangka mengenalkan dunia kampus SMKN I Galang melakukan kunjungan ke Universitas
Medan Area. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 12 Maret 2016 tersebut merupakan
kunjungan balasan yang dilakukan oleh SMKN I Galang, beberapa minggu sebelumnya
Mahasiswa dan Dosen Fakultas Pertanian UMA menyempatkan untuk mengunjungi SMKN I
Galang. Sebelumnya UMA juga mendapat kunujugan dari SMK Amir Hamzah pada 4 Maret
2016.
Dekan Fakultas Pertanian Dr. Syahbuddin Hasibuan, M.Si menyambut hangat para Guru dan
Siswa/wi SMKN 1 Galang dalam sirahturahmi ke UMA terutama ke fakultas Pertanian.Dalam
sambutannya Beliau mengenalkan Universitas Medan Area yang memiliki 2 buah kampus, yaitu
kampus 1 yang berada di Jalan Medan Estate Nomor 1. Dan kampus 2 berada Di Jalan Serayu no.
70 A.
Dr. Syahbuddin selanjutnya mengenalkan fakultas pertanian secara lebih deteil dimulai dengan
mengenalkan para dosen kepada Guru dan siswa/wi SMKN I Galang. Fakultas pertanian saat ini
telah memiliki 4 profesor dan 8 dosen yang telah menyandang gelar doktor (S3) yang menjadi
tenaga pengajar di fakultas pertanian. Dengan tenaga pengajar yang profesional, mahasiswa
pertanian UMA siap menghadapi persaingan dunia kerja maupun menjadi pengusaha.
Acara silaturahmi sekalian mengenalkan dunia kampus bagi siswa/wi SMK juga dihadiri
oleh Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan Ir. H. Zulheri Noer, MP. Beliau menyampaikan UMA
adalah institusi yang telah terakreditasi, saat ini UMA memiliki akreditasi institusi dengan nilai
B, begitu juga dengan semua program studi UMA telah memiliki akreditasi B dari Badan
Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Beliau juga menyampaikan agar siswa/wi SMK tidak mengikuti budaya ikut-ikutan dalam
mengambil studi kedepannya, Maka kegiatan seperti saat ini sangat penting dan harus
dimanfaatkan bagi siswa/wi untuk mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, khususnya
UMA.
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa UMA kedepan berupaya menghasilkan lulusan yang
handal, Lulusan UMA diharapkan memiliki 3 kompetensi setelah lulus dari UMA, pertama
Kompetensi ilmiah, kedua Kompetensi kepribadian dan dan yang ketiga kompetensi Kompetensi
dibidang kewirausahaan. Ketiga kompetensi itu akan mendukung lulusan UMA untuk bersaing
didunia kerja maupun menjadi pengusaha.
Selanjutnya acara diisi oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rafiki Tantawi dengan memberikan wawasan
ilmiah mengenai pertanian dan peluang- peluang menjadi sarjana pertanian. Beliau memaparkan

Menjadi Sarjana pertanian memiliki berbagai peluang dalam meniti karir kedepannya. Sarjana
pertanian dapat bersaing diberbagai sektor untuk menjadi pekerja-pekerja yang handal, selain itu
sarjana pertanian berpeluang untuk menjadi pengusaha dalam bidang pertanian yang sukses.
Setelah berdiskusi ilmiah, siswa/wi di ajak untuk melihat fasilitas yang ada di Universitas Medan
Area, mulai dari Lab. Komputer dan Bahasa, mengenalkan tanaman langka di Hutan Kampus
UMA, dan melihat langsung Kebun percobaan fakultas pertanian.

"Dr. Syahbuddin Hasibuan, M.Si Dekan Fakultas Pertanian, saat mengenalkan Tanaman
Langka Kepada Siswa/wi SMK di Hutan Kampus UMA"

