Indonesia India Higher Education Forum 2019
Universitas Medan Area dengan Kedutaan Republic of India untuk Indonesia
mengadakan seminar pendidikan perguruan tinggi yang bertajuk India-Indonesia Higher
Education Forum pada Senin 22 Januari 2019 di Ruang Serbaguna Gedung Perpustakaan Lt.3
Universitas Medan Area, Jl. Kolam No.1 Medan Estate.
Adapun yang hadir pada acara tersebut dari delegasi Kedutaan Republic of India,
Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto, Rektor Universitas Medan Area
Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, dan serta para WR Universitas Medan Area yang hadir.
Universitas Medan Area sangat berterima kasih telah menjadi tempat penyelenggaraan
pada acara yang Kemenristekdikti tersebut, kehadiran dari Kedutaan Republic of India
merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan perguruan tinggi di Sumut dan
bertukar informasi tentang pendidikan.

Para peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Sumut dipersilahkan untuk berkonsultasi
dengan perwakilan perguruan tinggi India. Sebab negara ini potensinya sangat luar biasa.
Saatnya kita action dan berbuat,” tuturnya seraya menyebutkan bahwa forum tersebut bukan
hanya digunakan untuk menyampaikan keunggulan-keunggulan yg dimiliki universitasuniversitas di India, namun juga manfaat-manfaat yang akan didapatkan apabila bersedia bekerja
sama dengan dengan universitas yang ada di India tersebut.

India merupakan salah satu negara maju di Asia dan negara lain terutama teknologinya.
Karena itu dia meminta para pimpinan perguruan tinggi memanfaatkan diskusi dan kerja sama
tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memajukan PTS di Sumut.

Ketua Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto menjelaskan presentase
(pemaparan) tentang Perguruan Tinggi di Indonesia dan mengajak beberapa Perguruan Tinggi di
Indonesia untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di India.
Ketua Delegasi India Ravi Makhija menjelaskan kedatangan mereka selain
memperkenalkan perguruan tinggi di India, mereka juga ingin mengajak Indonesia untuk
berkerjasama dalam memajukan pendidikan di kedua negara tersebut. Kerjasama tersebut dapat
berupa pertukaran mahasiswa, studi banding, penelitian bersama, program magang, dll.

Kegiatan ini ditutup dengan focus grup discussion (FGD) dimana berbagai perwakilan
dari perguruan tinggi Indonesia India membentuk grup diskusi untuk membahas implementasi
dari forum pendidikan Indonesia India tersebut serta usulan-usulan dari kedua negara demi
terlaksananya yang baik.

