Gubernur Sumatera Utara Hadiri Wisuda Sarjana & Pascasarjana UMA Periode II
Tahun 2018

Universitas Medan Area menggelar upacara wisuda Sarjana dan pasca sarjana periode II Tahun
2018. upacara wisuda Sarjana dan pasca sarjana kali ini turut di hadiri oleh Gubernur Sumatera
Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam kata sambutannya Gubernur Sumut memberi motivasi
sekaligus berharap agar para alumni Universitas Medan Area (UMA) tidak hanya mampu
bersaing di pasar kerja nasional dan internasional, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada acara Wisuda Program Sarjana dan
Magister Universitas Medan Area Periode II Tahun 2018, Sabtu (24/11/2018) ,di Gelanggang
Mahasiswa Kampus I UMA, Jalan Kolam, Nomor 1, Medan Estate.
Gubernur mengatakan, era globalisasi dan teknologi digital saat ini memberikan peluang
sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu para wisudawan harus mampu
memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi
masyarakat, termasuk menciptakan lapangan kerja.
Untuk itu, kata Edy Rahmayadi, berbagai persiapan perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan
dan peluang tersebut. Di antaranya dengan melakukan perbaikan dan penataan sistem
pendidikan, agar mampu mendorong perubahan-peribahan yang signifikan dalam menghadapi
tantangan tersebut.

"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 Edy.
Rektor UMA Prof Dr Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc menyampaikan, dalam periode ini UMA
mewisuda sarjana dan magister dari 20 program studi berjumlah 524 wisudawan, yang terdiri
dari 420 orang lulusan sarjana dan 104 orang program magister.
Para wisudawan berasal dari 7 fakultas, yaitu Teknik, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, Hukum ,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, Biologi dan Pascasarjana. "Sampai saat ini UMA telah
memiliki alumni sebanyak 25.952 orang," jelasnya.
Hadir pada wisuda tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Drs. M Erwin Siregar,
M.BA, Sekretaris Lembaga Layanan Dikti Dr. Mahriyuni, M.Hum, para civitas akademika
UMA, dan orang tua wisudawan serta undangan lainnya.

