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Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, beliau memberikan motivasinya kepada para 

alumni agar para alumni Universitas Medan Area (UMA) tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja 

nasional dan internasioneal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. 

 

Beliau menyampaikan, bahwa di era globalisasi dan teknologi saat ini banyak sekali peluang 

sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu para wisudawan harus mampu memanfaatkan 

setiap peluang yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga 

dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk itu harus ada perubahan dan persiapan sejak dini. 

 

“Salah satu yang perlu kita persiapkan adalah sumber daya manusia kini dan mendatang, selain 

memiliki ijazah akademik, juga memiliki sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Untuk itu kita 

harus adaptif, kreatif dan inovatif” papar Nya. 

 

Beliau juga memaparkan agar para wisudawan selalu bersyukur kepada ALLAH SWT atas segala 

prestasi dan pencapaian yang telah diraih. 

Selain itu, Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng , M.Sc, 

menyapaikan pada periode II tahun 2018 mewisuda  524 wisudawan yang terdiri 420 

wisudawan program sarjana dan 104 wisudawan pasca sarjana. 

Para wisudawan berasal dari 20 Program Studi yang terdiri dari 7 Fakultas yang ada di 

Universitas Medan Area (UMA) yaitu Fakultas Teknik, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, 

Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, biologi dan Pascasarjana. Pada saat ini 

UMA telah memiliki alumni sebanyak 25.952 orang. 

Selanjutnya Rektor mengatakan, pada periode ini UMA sengaja mengambil tema “Dalam 

Menghadapi Era Digital UMA Siap Menghasilkan Lulusan Yang Inovatif, Kreatif, 

Kompetitif, Berkarakter dan Mandiri” sebagai bentuk implementasi bahwa ilmu yang tinggi 

harus diikuti dengan etika yang luhur. 

Rektor juga menjelaskan UMA terus meningkatkan kualitasi dan prestasi salah satunya 

dengan cara terus menjalin kerjasama dengan institusi akademik mapunun non akademik. 



“Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan  alumni agar 

mampu bekerja dan bekarya sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya,” paparnya. 

 


