
 

Sosialisasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Oleh LP2M UMA 

 

Untuk meningkatkan mutu dalam kegiatan akademik serta menambah wawasan dan kemampuan 

dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Medan 

Area tentu perlu adanya sosialisasi dan juga pelatihan bagi dosen, terutama untuk dosen baru 

Universitas Medan Area. 

Senin, 29 Maret 2021, Universitas Medan Area beserta dengan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LP2M) menggelar Sosialisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi 

Dosen Muda Universitas Medan Area di Convention Hall Universitas Medan Area, Gedung 

Rektorat Lt. III. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, 

M.Sc, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si, Wakil Rektor IV Bidang 

Kerjasama, Dr. Ir. Zulheri Noer, MP, dan juga Kepala LP2M, Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS 

beserta Kepala Pusat Penelitian, Ahmad Rafiki, BBA, MM, Ph.D dan Kepala Pusat Pengabdian, 

Ir. Asmah Indrawaty, MP. 

 

Rektor UMA membuka kegiatan dengan menyampaikan acara ini untuk membina para dosen 

muda dalam kegiatan akademik baik dalam proses belajar mengajar, bagaimana mengurus 

kepangkatan dan juga bagaimana melakukan penelitian dan menulis di jurnal. Rektor 



memberikan apresiasinya kepada semangat para dosen muda Universitas Medan Area yang 

dimana bisa memberikan wajah baru dalam kegiatan akademik di lingkungan UMA. Prof Dadan 

juga menyampaikan dosen harus punya pilihan antara menulis dan mengajar, karena Ketua 

Yayasan Haji Agus Salim menegaskan bahwa dosen harus mempunyai komitmen apakah ingin 

menulis atau mengajar. 

 

Akhir kata, Rektor mengharapkan para dosen muda menjadi dosen pilihan serta dosen favorit 

dalam kegiatan penelitian atau pengabdian dan dapat betah di Universitas Medan Area. 

Dr. Ir. Zulheri Noer, MP dalam sambutannya menyampaikan sejarah singkat Universitas Medan 

Area dan bagaimana membangun UMA kedepan. Beliau menjelaskan bahwa dosen tugasnya 

bukan hanya mengajar saja, melainkan harus bisa meneliti, karena untuk mengisi akreditasi itu 

salah satunya ada penelitian dan juga artikel jurnal. Beliau juga menegaskan jika dosen tidak 

mau meneliti maka jangan menjadi dosen, banyak hibah dan skema yang bisa di ambil dan juga 

reward setiap publikasi di jurnal baik nasional dan internasional. 

 

Kemudian kata sambutan yang diberikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Ir. Siti 

Mardiana, M.Si menyampaikan bahwa dosen muda Universitas Medan Area masih sangat fresh 

dan bersemangat. Dalam sambutannya, beliau juga memberikan materi singkat mengenai 

Pencapaian Dan Peningkatan Mutu Akademik UMA. 



Dr. Ir. Sumihar Hutapea, MS selaku Kepala LP2M UMA memberikan penjelasan terkait tugas 

wajib menjadi seorang dosen yang dimana dosen harus bisa memenuhi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi bukan hanya mengajar dan mengajar tetapi juga harus bisa melaksanakan penelitian dan 

juga pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga memberikan sejarah singkat LP2M serta 

struktur organisasinya dimana setiap kepala memiliki fungsi dan tugas dalam memberikan 

pelayanan kepada dosen dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta luaran, baik artikel, 

buku, dan KI. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Ahmad Rafiki, BBA, MM, 

Ph.D. Dalam materinya beliau menjelaskan mengenai Jenis-jenis Penelitian, Skema Penelitian, 

Program Kerja Penelitian, bagaimana menulis proposal, serta tujuan dan hasil yang diharapkan. 

 

Ir. Asmah Indrawaty, MP juga memaparkan mengenai bagaimana melaksanakan kegiatan 

pengabdian, khayalak sasaran, jenis-jenis pengabdian kepada masyarakat serta mitra sasaran dan 

juga luaran dan diakhiri dengan bentuk template pengabdian. 

Acara berlangsung pada pukul 13.30 – 16.00 WIB dan kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab 

dan foto bersama. 

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan wajah baru dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan bisa memberikan manfaat bagi dosen baru Universitas Medan Area. 

 


