
Mahasiswa Fakultas Psikologi UMA Field Trip ke 

Bandung 

Sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (UMA) melaksanakan 

field trip ke Bandung Jawa Barat. Kegiatan itu dimulai dari 14 hingga 18 Januari2015 lalu 

dengan dosen pembimbing lapangan Farida Hanum Siregar, S.Psi, M.Psi. 

 

Demikian siaran pers diterima Analisa dari Dosen Pembimbing, Farida Hanum Siregar, 

Jumat (30/1) di kampus I UMA Medan Jalan Kolam Medan Estate. 

Dijelaskannya, kegiatan mahasiswa itu untuk aplikasi pemahaman tentang mata kuliah riset 

marketing. Pada hari pertama fieldtrip, berkunjung ke Fakultas Psikologi Universitas Padjaja-

ran. Selanjutnya mengunjungi Lawang Wangi Art, Science and Lounge dan Culynari Nasi 

Bancakan. 

Pada hari kedua, mereka berkunjung ke Kantor Balaikota Bandung dan berbagai tempat di 

Bandung seperti lembang tahu susu, yoghurt, taman bunga begonia, dusun bambu dan Paris 

Van Java 

Menurutnya, Kota Bandung dipilih karena merupakan kota wisata dengan jumlah turis lokal 

dan mancanegara mencapai 6 juta orang per tahun. 

Di sampingitu, Bandung sangat mendorong tumbuhnya industri kreatif dan memprioritaskan 

pelayanan publik kepada masyarakatnya melalui program- program sehingga Bandung 

meningkatkan indeks kebahagian hidup dan berhari l juara pada kategori nyaman unggul dan 

sejahtera. Di samping itu, pemahaman riset marketing dilakukan untuk mencari informasi 

relevan bagi kegiatan bisnis. 



“Oleh karena itu, sebuah produk barang maupun jasa yang ditawarkan dapat diterima pasar. 

Maka harus diketahui dahulu produk apa yang dibutuhkan konsumen sasarannya. Dengan 

demikian, bisa menentukan strategi bisnis jitu dalam dunia bisnis,” katanya. 

Kehormatan 

Ditambahkan Farida, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi yang mengambil mata 

kuliah riset marketing membutuhkan pembelajaran lapangan untuk menambah wawasan 

mengenai kegiatan pasar. 

Karenanya kegiatan meninjau atau melakukan evaluasi pasar suatu obyek tempat lain yang 

berbeda sangat dibutuhkan, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek apa saja untuk oriantasi 

pengembangan bisnis. 

Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kota Bandung, Ir. Rusjaf Adi Manggala, MM, 

mewakili Walikota Bandung, Ridwan Kamil pada kesempatan itu menyambut baik 

kunjungan mahasiswa Fakultas Psikologi UMA. 

Menurutnya, Pemko Bandung merasa mendapat kehormatan, selain sebagai media 

silaturahmi untuk memperkokoh tugas pelayanan kepada masyarakat. 

Bandung katanya, menciptakan hari-hari bahagia dengan program bus gratis bagi siswa-siswa 

sekolah. Program lainnya Selasa tanpa rokok, Rabu nyunda, Kamis menggunakan bahasa 

Inggris, Jumat bersepeda, Sabtu festival dan Minggu car free day. 

Selain itu, Pemko Bandung juga merespon masyarakat dengan memberi fasilitas melalui 

pemanfaatan ruang terbuka umum, menjadi ruang tematik, seperti taman photografi cempaka, 

taman bunga cilaki, taman pasopati dan taman musik centrum. 

 


