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MEDAN- Setelah 13 tahun mantap dengan program Ahli Madya, Politeknik Unggul LP3M (Pulmed) yang
mempunyai visi menjadi politeknik yang terdepan, terunggul dan terkenal tersebut akan membuka program D4 pada
2015 mendatang. Hal ini dikatakan langsung oleh pembina yayasan Pulmed, H.M. Nasir Mahmud, SE, MBA, Msi
saat ditemu di ruang kerjanya. “Alhamdulillah, di 2015 ini kami akan membuka program D4, setara dengan program
sarjana atau S1,”katanya.
Dijelaskan Nasir, pembukaan program D4 ini memang bagian dari pengembangan dari perguruan tinggi yang
statusnya Politeknik. “Acuannya sesuai UU No.12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan, bahwasanya setelah
dapat memenuhi standard program D3 yang baik, maka bisa selanjutnya membuka program D4. Bahkan kalau
mampu, bisa dilanjutkan lagi dengan membuka program master terapan dan program Doktoral terapan,”jelas Nasir
yang merupakan pendiri dari Politeknik Unggul LP3M.
Nasir menyebutkan, ada banyak alasan pihaknya terus mengembangan program pendidikan ini. Salah satunya
adalah, Politeknik dengan program studi Manajemen Informatika (MI), Komputer Akutansi (KA), e-Commerce (EC),
Akutansi dan Perpajakan (AP) serta Cyber Secretary (CS) ini dinobatkan sebagai Politeknik terbaik di luar pulau
jawa.
Selain alasan yang telah dikemukakannya barusan, Nasir yang juga merupakan dosen senior di Politeknik Negri
Medan tersebut juga membeberkan jika pihaknya juga telah berhasil membuat terobosan revolusi pendidikan,
dimana yang selama ini program D3 secara umum diselesaikan selama 6 semester tapi di pulmed hanya
diselesaikan 2 tahun saja.
Kemudian, Pulmed juga merupakan satu-satu Politeknik di luar pulau jawa yang sudah menjalin kerjasama program
double degree dengan banyak Perguruan tinggi di Malaysia seperti Asia e University (AeU) Kuala Lumpur, UnimapPerlis, Uversitas Sains Malaysia-Penang, KUIM-Malaka, Politeknik Seberang Perai-Penang, dan lainnya. Untuk
dalam negri sendiri, program double degree juga dijalin di beberapa Perguan tinggi di Sumatera Utara seperti
Universitas Sumatera Utara, Universitas Panca Budi, dan Universitas Al-Azhar.
“Pada jalinan kerjasama ini. setelah menamatkan program D3 di Pulmed. Maka, mahasiswa dirujuk ke beberapa
perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan program D4 atau Sarjana. Sedangkan program sarjana tersebut juga
diselesaikan hanya 2 semester. Jadi, di sini kita juga merupakan satu-satunya politeknik swasta di luar pulau Jawa
yang mampu mencetak tenaga sarjana hanya dalam waktu 3 tahun saja,”jelasnya.
Nasir berharap, beberapa keunggulan dari program yang diusung Pulmed dapat memberikan kepuasan bagi
stakeholder. Hal ini juga sesuai visi yang diungkapkan Nasir di awal yakni menjadi politeknik yang terdepan,
terunggul dan terkenal. (Humas)

