I. Tentang

Program Studi Agribisnis Universitas Medan Area adalah salah satu program studi terbaik
di Medan yang merupakan jurusan dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, yang
berlokasi di Kampus 1 Universitas Medan Area yang berlokasi di Jl. Kolam No. 1, Medan
Estate, Percut Sei Tuan, Sumatera Utara, 20223. Program Studi Agribisnis Universitas
Medan Area saat ini dipimpin oleh Dekan Dr. Ir. Syahbudin Hasibuan, M. Si dan Ketua
Program Studi Rahma Sari Siregar, SP, M. Si. Agribisnis Universitas Medan Area saat ini
merupakan salah satu program studi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Fakultas Pertanian
terbaik di Sumatera Utara dengan akreditasi A sesuai dengan SK Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi No : 9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 yang berlaku sampai 03 Desember
2023.
II. Sejarah

Program Studi Agribisnis terbaik di Medan Fakultas Pertanian UMA Sejak berdiri hingga
Tahun Akademik 2013/2014 kegiatan pendidikan di Fakultas Pertanian UMA dilaksanakan
dengan sistem kredit semester (sks).

Lamanya pendidikan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian UMA menjadi 8
semester atau 4 tahun. Besarnya beban satuan kredit semester untuk menyelesaikan studi
adalah 145-146 sks.
Menyikapi SK Dirjen DIKTI Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007,
dilakukan Penataan Program Studi menjadi hanya 2 (dua) Program Studi, yakni Agribisnis
dan Agroteknologi.
Hasil Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Agribisnis : Akreditasi A (9/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018)
III. Visi Dan Misi
Visi dan Misi
Visi
Pada Tahun 2025 menjadi program studi yang unggul pada bidang akademik di tingkat
nasional dan menghasilkan lulussan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri di bidang
agribisnis.
Dalam mewujudkan visinya, Program Studi Agroteknologi menjalankan misi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi guna menghasilkan sumberdaya
manusia mandiri yang berkualitas dan berkemampuan menemukan, mengembangkan
serta menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Agribisnis.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengambdian kepada masyarakat untuk
kepentingan pengembangan Agribisnis dan kebutuhan dunia usaha, serta penerapan
hasil-hasil kemajuan agar berguna bagi masyarakat.
3. Mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mendorong peningkatan
budaya kewirausahaan, nilai-nilai kepribadian, dan kemandirian bagi lulusan.
4. Menyelenggarakan kerjasama berbagai instansi berskala nasional dan internasional
yang mendukung proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pengembangan Fakultas
Untuk tercapainya visi, fakultas memiliki beberapa strategi pengembangan yaitu:







Peningkatan relevansi lulusan melalui pengembangan implementasi KKNI, serta
memiliki kompetensi akademik, inovatif dan mandiri.
Peningkatan kompetensi lulusan yang profesional di bidang pertanian organik yang
berkelanjutan dan agribisnis serta pengembangan kewirausahaan yang inovatif dan
mandiri.
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan agribisnis dan agroteknologi dalam
pertanian berkelanjutan yang berkualitas, efektif dan efisien sesuai standar nasional
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
Meningkatkan penelitian agroteknologi dan agribisnis yang berguna sebagai pemecah
permasalahan stakeholders.




Meningkatkan hasil karya inovatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
pertanian organik dan berkelanjutan untuk kemandirian lulusan.
Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta
baik di dalam maupun luar negeri.

IV. Keunggulan Prodi Agribisnis

Sebagai program studi Agribisnis terbaik di medan, prodi Agribisnis UMA memiliki
keunggulan dimana di perkuliahan Program Studi agribisnis dipelajari banyak tentang ilmu
ekonomi pertanian dan usaha tani yang lebih mendalam.
Di agribisnis mempelajari bagaimana cara memasarkan dan memanajemen hasil pertanian
yang telah ada. Dengan kualitas yang baik, berarti memiliki nilai ekonomi yang baik pula.
Sebagai upaya para ahli dibidang agribisnis untuk membantu pertanian Indonesia yang secara
kualitas kurang maksimal.
Indonesia sebagai negara Agraris mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan
pakan dalam negeri, tapi sangat disayangkan saat ini Indonesia seolah-olah sudah
menomorsatukan sektor Industri. Sehingga saat ini Pertanian Indonesia mulai terpuruk. Maka
dari ini muncullah Agribisnis sebagai usaha untuk membangkitkan sektor pertanian dan
paling tidak tetap ada Ahli Pertanian yang nantinya muncul dari lulusan Agribisnis ini.

