
 

Fakultas Pertanian UMA Adakan Pelatihan Atau TOT 
Dosen Pendamping PKM Tahun 2022 
 

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area mengadangan pelatihan / TOT dosen 
penamping Program Kretifitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2022 pada Kamis 10 Maret 
2022 melalui zoom meeting. 

Adapun yang hadir Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., 
M.Sc., Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. Zulheri Noer, MP para dosen pembimbing PKM 
tahun 2022. 

Adapun narasumber yang hadir beliau adalah Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr selaku 
Reviewer PKM Kemendikbudristek dan Juri PIMNAS 2018-2022. 



 

Adapun sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. Zulheri Noer, MP mengatakan 
selamat datang kepada narasumber dan dosen pembimbing PKM fakultas pertanian 
UMA yang hadir ikut menerima masukan-masukan dari narasumber semoga bermanfaat 
dan semoga mahasiswa fakultas pertanian UMA lolos di danai oleh Kemendikbudristek 
Tahun 2022. 

“Saya berharap dengan adanya worksop ini pada tahun ini banyak proposal kita yang 
diterima yang didanai oleh Kemendikbudristek, karena tugas kita selaku dosen bukan 
hanya tridharma saja akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana kita mendorong 
mahasiswa-mahasiswa kita kiranya bisa kreatif” ucap dekan pertanian UMA. 



 

Lanjutan kedepannya kita perlu kreatif bukan hanya ketidakpastian, jadi mulai sekarang 
kita didik adik-adik mahasiswa untuk kiranya mau berubah dan mau kreatif, karena untuk 
jawaban ketidakpastian itu adalah kreatif. 

Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, 
M.Eng., M.Sc. mengatakan kita mempunyai standar yang harus di capai yang dimana 
dosen itu harus membimbing mahasiswa yang ikut PKM minimal 1 kelompok karena itu 
merupakan bagian dari luaran dharma pendidikan. 

“Betul kata ucapan dekan fakultas pertanian bahwa mahasiswa itu harus di bimbing oleh 
kita semua sebagai dosen agar mahasiswa itu kreatif walaupun kreatifitas itu bisa di 
tentukan dari segi mana saja, tapi yang jelas barangkali kita juga memiliki kewajiban terus 
berkreasi karena visi kita adalah menghasilkan lulusan yang inovasi” ucap rektor UMA. 



 

Sekali lagi saya Rektor Universitas Medan Area berterima kasih kepada Bapak/Ibu semua 
yang hadir  pada acara pelatihan / TOT dosen pendamping PKM semoga ilmu yang di 
sampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga PKM kita 
banyak yang lolos di danai Kemendikbudristek. 

Selanjutnya dilanjutkan oleh narasumber Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr selaku Reviewer 
PKM Kemendikbudristek dan Juri PIMNAS 2018-2022 mengatakan ada 3 hal utama 
yang harus di sampaikan kepada Bapak/Ibu yaitu: 

1. Informasi umum PKM 
2. Pengenalan bidang PKM 
3. Terkait dengan bagaimana kita mendampingi menjadi pola pendampingan dan 

pengelolaan PKM. 



 

Adapun tujuan dari PKM adalah untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang 
berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi 
sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya 
saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang: 

1. Tahu dan taat aturan; 
2. Kreatif dan Inovatif; 
3. Objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. 

Adapun program PKM ini ikut mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) sesuai dengan 8 IKU yaitu: 

1. Lulusan mendapatkan Pekerjaan yang layak 
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di Luar Kampus 
3. Dosen berkegiatan di luar kampus 
4. Praktisi mengajar di dalam kampus 
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh Masyarakat 
6. Program Studi bekerjasama dengan mitra kelas duinia 
7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif 
8. Program studi berstandar Internasional. 

  

sumber: Universitas Medan Area 
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• Nota Kesepahaman Kerjasama Universitas Medan Area Dengan Universitas 
Mikroskill 

• Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA Meraih 2 Medali Perunggu 
• Kerjasama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMA Dengan KTO KARATAY Turkey 

 

https://uma.ac.id/berita/nota-kesepahaman-kerjasama-universitas-medan-area-dengan-universitas-mikroskill
https://uma.ac.id/berita/nota-kesepahaman-kerjasama-universitas-medan-area-dengan-universitas-mikroskill
https://uma.ac.id/berita/mahasiswa-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-uma-meraih-2-medali-perunggu
https://uma.ac.id/index.php/berita/kerjasama-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-uma-dengan-kto-karatay-turkey

