PGHC UMA dan LP2M UMA Mengadakan Kegiatan
Workshop Pelatihan Dan Pendampingan Penulisan
Monograf
Jumat, 10 Juni 2022, Pusat Grafika dan Hak Cipta (PGHC) Universitas Medan Area bersama
dengan LP2M menggelar kegiatan Workshop Pelatihan dan Pendampingan Teknik Penulisan
Monograf dalam rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Dunia Pendidikan di UMA Tahun
2022. Kegiatan dilaksanakan pada 09.00 – 16.00 WIB.
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem
Informasi, Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si, Kepala LP2M, Dr. Dian Noviandri, ST, M.Kom, Kepala
PGHC, Ikbar Pratama, SE, M.Sc, Narasumber kegiatan Dr. E. Rusiadi, SE, M.Si., CiQaR., CiQnR,
CiMMR., dan Seluruh tim LP2M serta para peserta workshop.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh moderator dan kata sambutan dari Kepala PGHC, Ikbar
Pratama, SE, M.Sc. Kepala PGHC menyampaikan rasa terima kasihnya kepada bapak/ibu yang
mengikuti kegiatan workshop. “Saya berharap pelatihan ini bukan hanya bersifat teoritikal namun
dapat memiliki output, output akan dikumpulkan pada tanggal 6 juli, yang dimana hasil dari output
berupa monograf ini akan menjadi syarat untuk ketua di Penelitian DRTPM 2023. Setelah kegiatan

ini diharapkan bapak ibu terus melanjutkan pembuatan monograf ini dengan mendatangi kantor
pusat PGHC di Lantai 3 Gedung Rektorat,” ujarnya.
Kemudian Kata Sambutan Dari Kepala LP2M yang diwakilkan oleh Dr. Ir. Dina Maizana, MT
Selaku Kepala Pusat Penelitian. “Dalam mengikuti DRTPM syarat yang harus dipenuhi salah
satunya adalah monograf, yang kemudian akan deregister ke perpusnas. Ada luaran yang
dihasilkan. Kegiatan ini menjadi salah satu tugas dari LP2M dan PGHC agar banyak penelitian di
UMA yang menang pendanaan,” jelasnya.

Dr Ihsan Effendi SE, M.Si menyampaikan jika sudah kenal beliau sejak 2005, dan beliau di kenal
aktif menulis penelitian maupun buku. “Pesan Rektor agar Bapak/Ibu disiplin dalam acara ini, acara
ini akan dimonev apakah kegiatan berlangsung lancar atau tidak, berharap setiap dosen dapat
mengikuti kegiatan dengan tekun sehingga menghasilkan output yang akan dibantu oleh Kepala
PGHC dan Kepala LP2M dalam memproses outputnya yang didaftarkan nanti di ISBN,” ucap
beliau.
Memasuki inti dari acara Bapak Dr. E. Rusiadi, SE, M.Si., CiQaR., CiQnR, CiMMR., menjelaskan
kegiatan Workshop Pelatihan dan Pendampingan Teknik Penulisan Monograf Tahun 2022 di
Universitas Medan Area.

Acara berjalan dengan lancar pada peserta juga antusias dalam mengikuti workshop monograf ini,
dimana banyaknya peserta yang melakukan tanya jawab, dengan narasumber selain itu dengan
adanya pelatihan ini juga peserta semakin semangat dalam menulis buku, bahkan ada yang
membuat beberapa buku monograf bukan hanya satu buku saja.

.

