
  

Rektor UMA Jadikan Belajar Seperti Rekreasi 

Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc meminta 

mahasiswa menjadikan belajar seperti rekreasi. Yakni asyik dan menyenangkan, bukan 

menjadi beban. “Jika belajar dijadikan seperti rekreasi, maka dia akan menjadi kebutuhan. Bagi 

saya, belajar itu hobi, dan prestasi harga mati,” kata Dadan saat menyampaikan arahan pada 

pembukaan Seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Penyetahuan Alam Perguruan 

Tinggi (ON MIPA-PT) 2018, di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, 

kemarin. Didampingi Wakil Rektor (WR) Bidang Kemahasiswaan Muazzul, SH, M.Hum dan 

Ketua Pusat Kewirausahaan dan Karier (PKK) UMA Ahmad Prayudi, SE, MM, rektor meminta 

peserta seleksi ON MIPA-PT yang berasal dari berbagai fakultas di lingkungan UMA untuk 

bersaing sehat dan sungguh-sungguh. 

Menurut Dadan, semua manusia punya prestasi. " Karena itu, kepada yang tak lolos seleksi ON 

MIPA tak perlu berkecil hati atau patah semangat karena prestasinya mungkin di bidang lain,” 

kata Dadan yang baru memangku jabatan rektor beberapa minggu. Rektor menyampaikan, 

UMA tengah bersiap meningkatkan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari B 

menjadi A atau Unggul. Dalam hal ini, Dadan mengharapkan kontribusi mahasiswa UMA 

untuk mencapai target tersebut. “Kami berharap ke depan makin banyak mahasiswa UMA yang 

meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Sebab prestasi mahasiswa menjadi salah 

satu penilaian dalam pemberian akreditasi institusi perguruan tinggi,” tutur peraih dua gelar S2 

dari ITB Bandung dan Toyohasi University of Technology Jepang serta S3 dari Universiti 

Sains Malaysia (USM) ini. 

Sementara itu, Ketua PKK UMA Ahmad Prayudi melaporkan, seleksi  ON MIPA 2018 diikuti 

68 peserta yang berasal dari sejumlah fakultas di lingkungan UMA. Yakni 14 peserta untuk 

bidang biologi, 26 peserta bidang matematika, 14 peserta bidang kimia, dan 14 peserta bidang 

fisika. “Untuk setiap bidang akan diambil tujuh peserta terbaik. Dan mereka nantinya akan 

menjadi utusan UMA ke ON MIPA-PT 2018 tingkat Kopertis Wilayah I Sumut,” kata Prayudi. 

Prayudi berharap, dari seleksi ini akan terjaring bibit-bibit unggul di bidang MIPA dan mampu 

memenangkan kompetisi nantinya di tingkat Sumut dan Nasional. Menurut Prayudi, PKK 

UMA diberi tugas menyelenggarakan seleksi ON MIPA, karena merupakan bagian dari minat 

dan bakat. Sebelumnya, PKK sudah membentuk empat komunitas dalam rangka menjaring 

minat dan bakat mahasiswa. “PKK sudah punya Komunitas UMA Menulis, Komunitas 

Jurnalistik, Komunitas Robot dan Komunitas Wirausaha Muda,” kata Ahmad Prayudi. 


