
 

 

 

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Antara 

Universitas Medan Area Dengan STIE Muhammadiyah 

Asahan 

Universitas Medan Area (UMA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan 

(STIEMA) Kisaran menjalin kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Understanding 

(MoU) dalam berbagai bidang. 

Naskah MoU ditandatangani Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc dan Ketua 

STIEMA Prianda Pebri S.Pd M.Pd, di ruang sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMA, 

Jalan Sei Serayu/Setiabudi Medan, Kamis (12/9). 

Penandatanganan MoU disaksikan Dekan FEB UMA Dr. Ihsan Efendi SE M.Si, Wakil Dekan 

(WD) Bidang Akademik Heri Syahrial SE M.Si, dan WD Bidang Kemahasiswaan Ir H Yamin 

Siregar MM. Dari STIEMA hadir Ketua I Danil Syahputra SE M.Si, Wakil Ketua II Aditia 

S.Pd MM, dan para ketua prodi dan lembaga di lingkungan STIEMA. 



 

 

 

Rektor UMA Prof Dadan Ramdan dalam sambutannya mengatakan, kerja sama sesama 

perguruan tinggi (PT) dan institusi lain merupakan tuntutan akreditasi. Tanpa adanya kerja 

sama atau MoU dengan berbagai pihak, PT akan mustahil berkembang. Selain itu, dengan 

adanya kerja sama ini UMA berarti mampu memberikan manfaat bagi perguruan tinggi yang 

ada di Medan dan luar Kota Medan. Ini tantangan dan UMA harus berusaha lebih baik, agar 

kehadirannya dirasakan oleh pihak yang bekerjasama,” kata rektor. 

Menurut rektor, banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan STIEMA Kisaran. Di antaranya 

melakukan penelitian dan publikasi bersama, seminar nasional bersama. Atau bisa juga 

bersama-sama menjalin MoU dengan perguruan tinggi luar negeri. Saya berharap, ada 

kebersamaan sesama perguruan tinggi di Sumut, sehingga perguruan tinggi local minimal bisa 

sejajar dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa. Dengan demikian, anak-anak Sumut tak lagi 

mengejar perguruan tinggi di Pulau Jawa, cukup di Sumut saja karena kualitasnya sudah sama 

dengan Pulau Jawa,” kata alumni ITB Bandung ini. 

Rektor menambahkan, UMA melalui FEB memilih STIEMA Kisaran untuk menjalin kerja 

sama karena sama-sama mengasuh Prodi Manajemen dan Akuntasi. FEB UMA yang memiliki 

prodi akreditasi A berharap bisa bertindak sebagai pembina prodi yang ada di STIEMA. 

Dengan demikian akreditasi prodi yang ada di STIEMA makin meningkat dan UMA sebagai 

pembina juga akan mendapat poin dari BAN-PT. 



 

 

 

“Dengan kerja sama ini, kami undang para dosen dan mahasiswa STIEMA untuk 

mempublikasikan karyanya di jurnal milik UMA. Kita memiliki 14 jurnal terakreditasi, salah 

satunya jurnal yang diterbitkan FEB UMA,” kata Dadan. 

Dalam kesempatan itu, Ketua STIEMA Prianda Pebri menyampaikan terimakasih dan apresiasi 

kepada UMA yang menggandeng lembaga yang dipimpinnya untuk bekerjasama. Dia pun 

menyatakan sependapat dengan Rektor UMA, PT tidak akan bisa berbuat banyak tanpa danya 

kerja sama. Kami berharap MoU yang baru ditandatangani ditindaklanjuti dengan 

Memorandum of Agreement atau MoA. Dalam waktu dekat, kami berharap dosen UMA 

menyampaikan kuliah umum di SITIEMA,” kata Prianda. 


