Gelar Sosialisasi dan Bazar PMW, Rektor Unimal Berharap Mahasiswa Wirausaha Bisa
Menjadi Pebisnis Handal

REKTOR-Unimal Dr. Herman Fihtra sedang melihat jenis usaha mahasiswa yang ikut serta di acara sosialisasi dan bazar program mahasiswa
wirausaha (PMW) tahun 2019 di gedung ACC GOR Cunda, Lhokseumawe, Selasa (16/4/2019). Foto: Bustami Ibrahim

UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Bagian kemahasiswaan dan BAAKPSI Universitas Malikussaleh gelar
kegiatan sosialisasi dan bazar program mahasiswa wirausaha (PMW) tahun 2019 di gedung ACC GOR Cunda,
Lhokseumawe, Selasa (16/4/2019).
PantauanUnimalnews, Acara yang dibuka oleh Rektor Unimal Dr. Herman Fihtra itu dihadiri oleh ratusan
mahasiswa, pejabat lingkungan kampus Unimal, para undangan dari PT. Perta Arun Gas, jajaran korem 011
Lilawangsa, Kabid koperasi Lhokseumawe, Bank Indonesia, Kejari Lhokseumawe, Bank Aceh syariah, jajaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, BNI Syariah serta juga disediakan aneka makanan untuk para
tamu yang hadir.
Rektor Unimal kepadaUnimlnewsmengatakan kegiatan warausaha yang dilakukan oleh mahasiswa perlu
adanya sosialisasi agar masyarakat tau sehingga masyarakat bisa berperan untuk menyukseskannya dengan cara
membeli produk yang dihasilkan oleh anak-anak mahasiswa di Unimal.
“Kita harapkan masyarakat juga ikut menyukseskan dengan cara membeli produk yang dihasilkan mahasiswa,
kemudian para pimpinan juga akan memberikan modal, pelatihan, pendidikan, dan membuka peluang seluasluasnya untuk bisa melakukan distribusi sekaligus menjadi konsumen dari hasil produk mahasiswa kita sendiri,”
kata Rektor Unimal Dr. Herman Fihtra.
Lanjutnya, kegiatan tersebut merupakan program tahunan yang dilakukan oleh wirausaha mahasiswa, untuk
tahun 2019 sedang di proses pemilihan untuk 20 sampai dengan 30 jenis usaha yang akan dibiayai oleh Unimal.
“Nanti akan dipilih sekita 20 atau 30 jenis usaha dari mahasiswa dan akan dibiayai oleh Unimal, ini dilakukan
setiap tahun sehingga bisa menghasilkan jiwa-jiwa entrepreneur dan kita harap akan muncul para pembisnis
handal di Unimal itu sendiri,” terang Rektor Herman.
Sementara pembantu Rektor bidang kemahasiswaan Dr. Baidhawi mengatakan tujuan acara hari ini untuk
menumbuhkan jiwa dan meningkatkan aktifitas kewiraushaan agar lulusan perguruan tinggi lebih menjadi
pencipta lapangan kerja daripada pencari kerja.
“Di Unimal telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program mendukung terciptanya lulusan perguruan
tinggi yang siap bekerja dan menciptakan lapangan kerja melalui program mahasiswa wirausaha,”jelasnya.[tmi]
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