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Universitas Medan Area adalah perguruan tinggi swasta di Medan, Provinsi Sumatera Utara. 

Indonesia, yang didirikan oleh Haji Agus Salim Siregar pada tahun 1983. Rektor semenjak 

Februari 2018 adalah Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Saat ini Universitas Medan Area 

telah memiliki tujuh Fakultas dengan 16 program studi untuk Strata 1 (S1) dan 4 program studi 

untuk Strata 2 (S2). Ketujuh Fakultas tersebut yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi serta 

Fakultas Biologi telah memiliki status TERAKREDITASI untuk semua program studi yang 

diselenggarakannya dengan grade rata-rata “B“. 

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Merupakan Fakultas Pertanian Terbaik di 

Medan Sumatera Utara Karena Salah Satu Program Studi Yang Ada Yaitu Program Studi 

Agribisnis Menjadi Satu-Satunya yang memperoleh Akreditasi "A" di Sumatera Utara. 

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Memiliki 2 Program Studi yaitu Program Studi 

Agribisnis "A" 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018, dan Program Studi Agroteknologi "B" 

4818/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017. 

Sejarah Fakultas Pertanian UMA 

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area berdiri sejak tahun 1983. Diusia yang  mencapai 36 

tahun (berdiri sejak tahun 1983)  dengan profil staf pengajar 5 orang guru besar, 12 orang bergelar 

doktor dan selebihnya bergelar magister didukung sarana dan prasarana akademis yang baik, yang 

juga menjadikan fakultas pertanian universitas medan area salah satu institusi perguruan tinggi 

swasta terkemuka di indonesia. 

Selain itu, kegiatan penunjang mahasiswa seperti fieldtrip dan pkl yang dilaksanakan  dan 

penerapan sistem penjaminan mutu internal (spmi) yang terintegrasi dengan pemberlakuan 

kurikulum kkni (kerangka kualifikasi nasional indonesia) pada kedua program studi yang dikelola 

baik agroteknologi maupun agribisnis akan menghasilkan lululusan yang profesional, inovatif dan 

bermoral. 

Visi dan Misi 

VISI 

Pada Tahun 2025 menjadi Fakultas yang unggul di tingkat Nasional dalam menghasilkan lulusan 

yang Inovatif, Berkepribadian, dan Mandiri di bidang Pertanian. 
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MISI 

 Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasisi kompetensi yang berkualitas, inovatif, dan 

berkepribadian dalam menemukan, mengembangkan, dan menerapkan IPTEKS bidang 

Pertanian. 

 Mengembangkan pendidikan dan pengajaran berbasis penjaminan mutu. 

 Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian melalui pengembangan IPTEKS yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan 

peran aktif fakultas dalam penerapan hasil-hasil penelitian dibidang pertanian dan 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 Mengembangkan kerja sama regional dan nasional yang berkualitas guna mendukung 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

Strategi Pengembangan Fakultas 

Untuk tercapainya visi, fakultas memiliki beberapa strategi pengembangan yaitu: 

 Peningkatan relevansi lulusan melalui pengembangan implementasi KKNI, serta memiliki 

kompetensi akademik, inovatif dan mandiri. 

 Peningkatan kompetensi lulusan yang profesional di bidang pertanian organik yang 

berkelanjutan dan agribisnis serta pengembangan kewirausahaan yang inovatif dan 

mandiri. 

 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan agribisnis dan Agribisnis dalam pertanian 

berkelanjutan yang berkualitas, efektif dan efisien sesuai standar nasional pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. 

 Meningkatkan penelitian Agribisnis dan agribisnis yang berguna sebagai pemecah 

permasalahan stakeholders. 

 Meningkatkan hasil karya inovatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian 

organik dan berkelanjutan untuk kemandirian lulusan. 

 Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta baik di 

dalam maupun luar negeri. 

Program Studi dan Akreditasi Fakultas 

Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Memiliki Dua Program Studi yaitu : 

1. Program Studi Agribisnis Akreditasi A No SK 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 

2. Program Studi Agroteknologi Akreditasi B No SK 4818/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017. 

Program Beasiswa Fakultas Pertanian UMA 

1. Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Lihat Situs Resmi 

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Lihat Situs Resmi 

3. Beasiswa Ranking Lihat Situs Resmi 

4. Beasiswa Saudara Kandung Lihat Situs Resmi 
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