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Pengenalan sistem perkuliahan di perguruan tinggi penting diberikan kepada mahasiswa saat 

menempuh pendidikan tinggi. 

“ Pengenalan seluk beluk pendidikan di kampus amat penting agar mahasiswa mampu 

menuntut ilmu sesuai bidang keilmuannya,” ucap Rektor UMA, Prof Dr H A Ya’kub 

Matondang MA dalam sambutannya pada acara Program Pengenalan Sistem Perguruan 

Tinggi (PPSPT) 2016 di kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (8/9). 

PPSPT tersebut dibuka Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Siregar (YPHAS), Drs 

Erwin Siregar MBA di hadapan 2.000 mahasiswa baru UMA. PPSPT digelar Kamis (8/9) 

hingga Sabtu (10/9). 

Lebih lanjut, Rektor UMA mengatakan kegiatan PPSPT sebagai upaya mendorong 

mahasiswa untuk tetap konsisten melestarikan budaya akademik yang beretika dan bermoral 

keilmuan dalam kehidupan sosial di masyarakat. 

“Para dosen dan mahasiswa di lingkungan UMA wajib mengembangkan budaya akademik. 

Dengan PPSPT ini diharapkan mahasiswa UMA tepat waktu menyelesaikan perkuliahan 

program S 1,” ujar Prof Matondang seraya menceritakan sekilas pengalaman ketika menjadi 

mahasiswa 51 tahun yang lalu. 

Rektor juga menjelaskan mahasiswa yang menempuh pendidikan di UMA tidak salah pilih. 

Sebab UMA merupakan universitas pilihan yang sehat di lingkungan Kopertis Wilayah I 

Sumut. 

Prof Matondang juga menyampaikan menuntut ilmu tidak sampai pendidikan Srata I (S1) tapi 

juga bisa kejenjang S 2 dan S3. Bahkan menurut agama menuntut ilmu hingga akhir hidup 

manusia. 



Hal senada disampaikan Ketua YPHAS, Drs Erwin Siregar MBA. Dikatakannya, UMA 

merupakan kampus yang sehat dan kampus bestari. 

Erwin Siregar memotivasi dan memberikan tips kepada mahasiswa agar sukses menempuh 

pendidikan S1 di UMA. Untuk sukses katanya, mahasiswa harus membekali diri dengan 

berbagai informasi.Harus rajin mencari informasi terkait bidang keilmuan, dan harus 

mempunyai sikap kemahasiswaan. 

“ Target 3,5 tahun harus selesai. Caranya gampang ikuti perkuliahan dan rajin mengali dan 

mencari informasi,”ujar Erwin. 

Wakil Rektor III UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP pada PPSPT tersebut 

selain memotivasi juga memperkenalkan jajaran rektorat dan fungsionaris di lingkungan 

UMA kepada mahasiswa baru peserta PPSPT 2016. 

 


