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Kompetisi Bergengsi Rebutkan Uang Tunai dan Liburan ke Luar
Negri
31 Maret 2015

MEDAN- Pihak Politeknik Unggul LP3M (PULMED) melalui bidang

kemahasiswaannya kembali menggelar kompetisi bergengsi tahunan yaitu The Best Pulmed Student 2015
Qualifying Round. Kompetisi yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Pulmed tersebut memperebutkan uang tunai
senilai Rp700ribu, Trophy juara, selempang juara, serta voucher jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura selama 4
hari 3 malam. Sementara itu, tempat pelaksanaannya secara keseluruhan berada di gedung Politeknik Unggul
LP3M jalan Iskandar Muda no 3 CDEF, Medan.
Dijelaskan Hermansyah selaku Pudir III, ada dua babak yang harus diikuti oleh peserta. Pertama adalah babak
penyisihan yang digelar dari Kamis (15/1) hingga Rabu (21/1) dan diikuti oleh seluruh mahasiswa dari lima program
studi yang ada di Pulmed yakni Akuntansi, Komputerisasi Akuntansi, Manajemen Informatika, Sekretari, dan
Manajemen Pemasaran. Sedangkan tempat pelaksaannya di kelas masing-masing para peserta.
Pada babak penyisihan tersebut, tes yang diujikan kepada peserta meliputi kemampuan menjawab soal vokasi,
akademik, aplikasi komputer, bahasa inggris, matematika, dan umum. Dalam kompetisi ini, para mahasiswa
ditantang untuk mengerjakan soal sendiri-sendiri. Sebab apabila sama dengan jawaban kawannya, maka akan
dinyatakan gugur. Sehingga diharapkan kompetisi ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bekerja
secara jujur.
“Ada sebanyak 40 soal yang harus dijawab dalam waktu 20 menit. Dalam jangka waktu yang menurut kami cukup
efektif itu bukan perkara terjawab semua soalnya, tetapi seberapa banyak soal yang dijawab dengan baik dan
benar,”beber Herman.
“Untuk babak penyisihan ini akan diambil 3 orang dari setiap kelas. Kalau di sini ada 33 kelas, maka yang lolos pada
babak penyisihan ini ada 99 orang. Kemudian 99 orang ini berhak mengikuti babak final yang digelar pada sabtu, 31
Januari mendatang,”jelasnya.
Untuk babak final yang lokasinya mengambil latar aula di lantai 4. Tes yang diujikan adalah kemampuan menjawab
soal-soal dengan benar.Nah pada babak terakhir ini, hanya akan diambil satu orang pemenang yang akan berhak
mendapatkan hadiah-hadiah yang telah disebutkan di awal. “Babak final ini seperti quiz Ranking 1. Jadi peserta
akan gugur satu per satu di sepanjang kompetisi. Dan akhirnya akan menyisakan satu orang saja yang mampu
melenggang mulus hingga akhir,”papar Herman.
Ditambahkan Herman, kegiatan The Best Pulmed Student 2015 ini merupakan ajang kompetisi tahunan dari pihak
kampus. Tujuaannya sebagai penyemangat mahasiswa. Diharapkan Herman, kompetisi ini terus berlanjut hingga
tahun-tahun ke depan, sehingga bisa menjadi daya pacu pada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi tersbut.
(humas)

