
  

UMA Menjadi Tuan Rumah PMTM XII 

Universitas Medan Area (UMA) dipercaya menjadi tuan rumah Pertemuan Mahasiswa Teknik 

Mesin (PMTM) XXII yang dirangkaikan dengan Musyawarah Nasional (Munas) XII Forum 

Mahasiswa Mesin Indonesia (FMMI) di Gelanggang Serbaguna Kampus I UMA, Jalan Kolam 

Medan Estate. 

Kegiatan berlangsung 24 September-2 Oktober 2018 itu, diikuti sekira 500 mahasiswa teknik 

mesin dari 40 perguruan tinggi swasta dan negeri se-Indonesia. 

Kegiatan itu dibuka  Rektor UMA diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Muazzul SH 

MHum bersama perwakilan Rektor UMSU dan ITM. 

“Melalui kegiatan ini, kita harapkan bisa menghasilkan kemanfaatan sesuai dengan tema yang 

diusung guna meningkatkan daya saing dan kreativitas mahasiswa dalam bidang teknik mesin,” 

kata Muazzul SH MHum dalam sambutannya, Senin (24/9). 

Muazzul berharap, tiga agenda dalam ajang ini, yakni musyawarah, seminar dan pameran 

mekanik (mechanical expo), mahasiswa teknik mesin Indonesia dapat memberikan baktinya 

kepada Indonesia. 

“Mahasiswa Teknik Mesin Indonesia harus merasakan peran sebagai generasi penerus bangsa, 

sehingga timbul keinginan yang kuat untuk mengapresiasikan dan mengaplikasikan sesuatu 

yang sesuai dengan bidang keilmuan teknologi untuk dimanfaatkan bagi masyarakat 

Indonesia,” katanya 

Ketua Panitia Adel F Sitio dalam laporannya menyebutkan, kegiatan ini untuk mempererat tali 

persaudaraan dan ikatan emosional antarsesama mahasiswa teknik se-Indonesia. 

Dijelaskannya, para mahasiswa teknik mesin Indonesia memiliki wadah yang merupakan 

sarana komunikasi yakni FMMI yang dibentuk di Semarang pada 1 Oktober 1993. 

“Aktivitas FMMI selalu berkaitan dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan  profesinya sebagai mahasisiwa teknik mesin,” katanya. 



PMTM XXII dan Munas XII di UMA, lanjutnya diisi dengan seminar nasional, pameran 

teknologi, pameran modifikasi, dan juga kunjungan ke PT Inalum. 

Selain itu, ada juga kegiatan sosial berupa donor darah. Dalam  pameran mekanik (mechanical 

expo), UMA memamerkan penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa. 

Acara pembukaan diawali dengan arak-arakan para mahasiswa delegasi PMTM 

bersama drumband ketika memasuki Gelanggang Mahasiswa Kampus I UMA. 

Hadir pada kegiatan itu Dr Eng Sandro Mihradi dari Kemenristekdikti, Dekan Fakultas Teknik 

UMA Prof Dr Ir Armansyah Ginting M.Eng, para pengurus nasional dan daerah Mahasiswa 

Teknik Mesin Indonesia. 

 


