Penandatanganan MoU Universitas Medan Area dengan
Masjid Al Ma'ruf
Penandatanganan naskah kerjasama Memorandum Of Understanding (MoU) Universitas
Medan Area dengan Masjid Al Ma'ruf dilakukan langsung oleh Rektor Univesitas Medan Area,
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. dengan Ketua Badan Kenaziran Masjid Al Ma'ruf H.
Mino Lesmana pada Kamis, 21 April 2022 di Gedung Rektorat lt 1 Universitas Medan Area,
Medan Estate.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor Univesitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,
M.Sc., staf ahli bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Siti Alhamra Salqaura dekan fakultas
hukum Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, dekan fakultas isipol Dr. Effiati Juliana
Hasibuan, M.Si, dekan fakultas psikologi Hasanuddin, PhD dan wakil dekan bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian fakultas ekonomi dan bisnis Sari Nuzullina R, SE, Ak, M.Acc, adapun
tamu yang hadir dari delegasi dari Masjid Al Ma'ruf.

Adapun sambutan dari Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng.,
M.Sc. mengatakan ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir pada acara
pelaksanaan kerjasama ini semoga dengan telah dilaksanakannya kerjasama ini adanya
implementasi baik itu yaitu pada bidang psikologi kerjasama yang dilakukan adalah melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan maupun
konsultasi bagi pegawai masjid maupun jamaah masjid Al Ma'ruf.

Kemudian pada peningkatan keaktifan masyarakat dalam bentuk pendataan secara komprehensif
pada masyarakat sebagai jamaah berupa jarak radius, intensitas kunjungan ke masjid, demografi
dan sebagainya, lalu pada peningkatan ekonomi masyarakat membantu merencanakan
pengembangan kewirausahaan terhadap keterampilan yang ada di Masjid Al Ma'ruf dan yang
terakhir pada teknologi tepat guna memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas
kegiatan masjid.

"Kerjasama MoU ini bukan hanya tanda tangan saja kita di UMA sudah memiliki staf ahli bidang
kerjasama yang dimana semua kerjasama di lingkungan UMA wajib di monev sudah sampai mana
implementasi kerjasamanya, semoga kerjasama UMA akan lebih baik kedepannya",ucap rektor.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Badan Kenaziran Masjid Al Ma'ruf H. Mino Lesmana
menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan dan kesempatan yang diberikan Universitas Medan
Area terutama atas terlaksananya kegiatan kerjasama ini.

"Saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu pimpinan di Universitas Medan Area untuk bersama-sama
kita saling bekerjasama memakmurkan Masjid baik di Masjid kampus UMA dan Masjid Al Ma'ruf
dari berbagai kegiatan baik santunan anak yatim, kaum dhuafa dan yang lainnya sesuai dengan isi
dari naskah kerjasama yang ditanda tangani". ucap Ketua Badan Kenaziran Masjid Al Ma'ruf.
Selanjutnya pelaksanaan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU)
dan Memorandum of Agreement (MoA) yang tanda tangani dan disaksikan oleh kedua belah pihak.

