
PIDATO REKTOR PADA WISUDA SARJANA DAN MAGISTERUNIVERSITAS MEDAN 
AREA 

PERIODE I TAHUN 2018 
SABTU, 21Juli 2018 

 
Assaalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Yang kami hormati, 

1. Koordinator Kopertis Wilayah I yang dalam hal ini diwakili oleh Sekertaris 

Pelaksana Ibu Dr. Mahriyuni, M.Hum. 

2. Ketua dan Jajaran Pengurus  Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim  

3. Para pimpinan PTS, instansi pemerintah dan swasta  

4. Anggota senat, para wakil rektor, pimpinan fakultas, para guru besar, dan 

kepala lembaga. 

5. Kepala unit, para dosen dantenaga kependidikan,seluruh Civitas Akademika 

Universitas Medan Area  

6. Para Orang tua, keluarga wisudawan, dan undangan 

7. Serta Para wisudawan yang kami banggakan 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah memberikan segala 

rahmat dan karunianya, sehingga kita semua dapat hadir pada hari ini untuk 

mengikuti kegiatan Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Medan Area 

Periode I Tahun 2018. 

 

Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, terutama bagi para 

orang tua dan keluarga wisudawan yang hari ini akan melihat dan menyaksikan 

wisuda putra-putri, anggota keluarga tercinta di Kampus Bestari, kebanggaan 

kita semua, Universitas Medan Area.   

 

Bapak/Ibu hadirin serta para wisudawan yang berbahagia. 

 

Di hari yang baik ini, Kami sampaikan selamat kepada seluruh wisudawan yang 

telah berhasil menyelesaikan segala tanggung jawab studinya dengan baik pada 

program Sarjana maupun Magister. Hari ini, Kami akan mewisudaSarjana dan 

Magister dari20 (dua puluh)program studi denganjumlah564wisudawan, yang 

terdiri dari 390 orang Lulusan program sarjana dan 174 orang program magister. 
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Seluruh wisudawan berasal dari tujuh fakultas, yaitu Teknik, Pertanian, Ekonomi 

dan Bisnis, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi, Biologi, dan 

Pascasarjana.Sampai saat ini, Universitas Medan Area telah memiliki alumni 

sebanyak 25.428 orang. 

 

Bapak/Ibu hadirin serta para wisudawan yang kami banggakan. 

 

Karakter perubahan abad ke-21 yang cepat dan serba mengejutkan telah 

mendorong dunia memasuki era baru yang dikenal dengan RI 4.0.Suatu 

peradaban baru yang menuntut manusia untuk mengubah pola pikirnya dan 

merespons secara cepat tanpa keterikatan waktu dan tempat. Manusia harus 

memiliki inovasi-inovasi terbuka dan berkelanjutan agar mampu beradaptasi di 

jaman ini. Namun demikian,era ini telah mendorong terjadinya pergeseran nilai-

nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.Ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang dimilikitidak diikuti dengan etika dan akhlak yang baikyang akhirnya 

dapatmenghancurkan keberadaan umat manusia secara perlahan. 

 

Oleh karena itu, Universitas Medan Area hadir untuk kita semua. Universitas 

Medan Area memiliki visi menghasilkan Sumber Daya Manusia inovatif, 

berkepribadian, dan mandiri. Sebagai bentuk implementasi bahwa Ilmu yang 

tinggi harus diikuti dengan etika dan akhlak yang luhur. Alumni yang dihasilkan 

diharapkan mampu berfikir inovatif, berakhlak mulia, serta memiliki 

kemandirian. Intelektual yang inovatif dan berakhlak dicitrakan sebagai seorang 

insan yang sholeh, yang seluruh aktivitasnya dipandang sebagai ibadah kepada 

Tuhan. 

 

Visi Universitas Medan Area dicapai melalui berbagai strategi yang dilakukan 

dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan kekeluargaan. UMA sebagai salah 

satu perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Sumatera Utara berkomitmen 

mempercepat peningkatan mutuyang fokus pada peningkatan mutu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat melaluiimplementasi Sistem Penjaminan 

Mutu Internal dan Eksternal. 

 

Proses pendidikan di lingkungan Universitas Medan Area dirancang dalam 

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 
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Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setiap mahasiswa dirancang 

untuk dapat menyelesaikan studinya tepat waktu selama delapan semester atau 

4 tahun dengan IPK minimal 3,00 untuk program sarjana dan 2 tahun dengan IPK 

minimal 3,50 untuk program magister. Setiap mahasiswa mengikuti kegiatan 

akademik yang terstruktur untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang 

meliputi sikap, ketrampilan umum dan khusus, serta pengetahuan yang sesuai 

dengan program studi yang dipilihnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa 

setiap alumni mampu berkerja dan berkarya sesuai dengan bidang ilmu yang 

dimilikinya. 

 

Proses pendidikan yang bermutu dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas dan handal. Saat ini, kegiatan akademik dilaksanakan oleh 350 

orang dosen dan dibantu oleh 127 orang tenaga kependidikan yang telah 

memenuhi kualifikasi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 30% dosen 

telah memiliki kualifikasi Doktor dengan 6 orang guru besar. Saat ini, 40 orang 

dosen sedang melanjutkan studi Doktor di perguruan tinggi dalam dan luar 

negeri.Selain itu, Tenaga kependidikan yang bersertifikasi untuk Pustakawan, 

Laboran, dan Teknisi dilatih untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik 

kepada seluruh mahasiswa dan dosen.  

 

Jumlah mahasiswa UMA, sesuai Pangkalan Data Perguruan Tinggi telah 

mencapai 7983mahasiswa. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mencapai 30% 

dalam tiga tahun terakhir, mendorong UMA untuk meningkatkankualitas sarana 

dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan non-

akademik. UMA telah menambah satu gedung perkuliahan yang meningkatkan 

kapasitas daya tampung mahasiswa, penambahan dan perbaikan ruang 

laboratorium, perbaikan sarana pembelajaran,penambahan fasilitas olahraga 

bagi mahasiswa, dan perbaikan sarana ibadah. 

 

Di era digitalisasi seperti saat ini, UMA memandang bahwa akses masyarakat 

terhadap informasi dan layanan akademik yang mudah, cepat, efektif, dan 

efisien adalah hal yang harus menjadi prioritas dan penting. Oleh karena itu, 

UMA telah meningkatkan kualitas layanan sistem informasi melalui aplikasi 

Academic Online Campus (AOC) yang terintegrasi dalam website uma.ac.id. 

Sistem AOC membantu mahasiswa dan orang tua dalam memantau 
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perkembangan akademik mahasiswa selama belajar. Di tahun ajaran yang akan 

datang,Pembayaran uang kuliah dapat dilakukan melalui sistem e-banking 

berkerjasama dengan Bank Mandiri untuk dapat memenuhi tuntutan efektifitas 

dan efisiensi para pemegang kepentingan. 

 

Penyebaran informasi mengenai hasil-hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat dosen dan mahasiswa dilakukan UMA melalui penerbitan20 jurnal 

ilmiah yang dikelola masing-masing prodi yang berbasis Open Journal System 

(OJS), terindeks di SINTA, DOI, DOAJ, Portal Garuda dan Google Scholar. Hal ini 

merupakan salah satu peran dan bentuk tanggung jawab UMA sebagai institusi 

pendidikan yang harus mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. 

 

Bapak/Ibu para hadirin yang saya hormati, 

 

UMA sebagai salah satu institusi pendidikan swasta terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya agar mampu bersaing 

dan beradaptasi di era globalisasi saat ini. Hal ini perlu mendapatkan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, UMA telah melakukan berbagai kerjasama 

dengan institusi akademik maupun non-akademik. Kerjasama yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat, terutama untuk meningkatkan kemampuan alumni agar 

mampuberkerja dan berkarya sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. 

 

Tahun 2018 ini, UMA telah melaksanakan kerjasama dengan Bank Mandiri dalam 

peningkatan layanan administrasi keuangan serta memberikan kesempatan 

kepada alumni untuk dapat bergabung dalam kegiatan Program Campus 

Highering Alumni untuk Bank Mandiri Regional Banda Aceh, Sumut, Kepri, dan 

Batam. 

 

UMA juga telah melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Australia Study untuk 

memberikan akses kepada mahasiswa dan alumni di tingkat internasional. 

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kegiatan magang bagi alumni dan 

mahasiswa, pendidikan double degree, dan pendidikan short course untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. 
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Prodi Teknik Informatika sebagai salah satu prodi termuda di UMA juga telah 

melakukan kerjasama dengan institusi Oracle, Mikrotik, dan Sisco untuk 

memberikan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa dan alumni yang bersertifikasi 

internasional.  

 

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan suasana 

akademik, UMA telah melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan baik 

nasional maupun internasional. Kerjasama yang telah dilakukan antara lain 

dengan  Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor,Universitas Sumatera 

Utara, Universitas Negeri Medan, UIN Sumatera Utara, Universitas 

Gunadarma,Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 

Universiti IslamMalaysia,Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia 

Perlis, Universiti Sains Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Politeknik Port 

Dickson Malaysia,Islamic Studies Walailak University Thailand,  National Taipei 

University of Nursing and Health Sciences, Fooyin University, University of Kang 

Ning, Chung Hwa University of Medical Technology Taiwan. 

 

Kerjasama dengan institusi pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar UMA mampu berperan aktif 

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama yang dilakukan 

antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perumahan 

Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen 

Kerjasama ASEAN,Badan Ketahanan Pangan, BPTP, HKTI, BKKBN, Pemerintah 

Kota Medan, Dinas Pendidikan Pemprovsu, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab 

Deli Serdang, Pemkab Langkat, Pemkab Samosir,Himpunan Psikologi Indonesia, 

Polda Sumut,Kominfo,TVRI,RRI, PT.Bank Mandiri Tbk,PT.Bank BNI Tbk, Balai 

Penelitian Sungei Putih,PT. Socfindodan Lembaga Pendidikan Australia. 

 

Pada kesempatan ini juga, kami informasikan bahwa pada TA. 2017-2018, 

sebanyak 279 mahasiswa UMA berhasil mendapatkan beasiswa dari Kemenristek 

Dikti, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dan instansi lain. Beasiswa yang 

diberikan antara lain adalah Beasiswa Bidik Misi, Beasiswa Prestasi Akademik, 

Beasiswa Rangking, Beasiswa bagi mahasiswa bersaudara kandung, dan 

beasiswa bagi keluarga dosen dan tenaga kependidikan UMA.  Hal ini merupakan 
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bentuk kepedulian universitas terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa 

kita agar dapat selesai tepat waktu dan berkelanjutan. 

 

Bapak/Ibu, Para Hadirin yang saya hormati, 

 

UMA dengan kiprah karyanya saat ini telah mencapai usia 35 tahun. UMA telah 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMA memiliki komitmen yang besar 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di 

Sumatera Utara. Sikap dan komitmen ini, telah mendapatkan apresiasi yang 

besar dari pemerintah, masyarakat nasional, dan internasional. UMA adalah 

satu-satunya PTS yang mendapatkan Penghargaan sebagai PTS Sehat dari 

Koordinator Kopertis Wilayah I, dan berada dalam 3 besar dari 263 PTS se- 

Kopertis Wilayah I.Sejak Tahun 2015, UMA telah meraih peringkat B untuk 

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Selain itu, UMA telah memiliki tiga program 

studi yang berakreditasi A, yaitu Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Prodi Agribisnis di Fakultas Pertanian, dan Prodi Ilmu Administrasi 

Negara/Administrasi Publik di Fisipol dan seluruh Program Sudi lainnya 

baikprogram sarjana maupun magister memperoleh Akreditasi Peringkat B. UMA 

juga diakui sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan apresiasi 

Green Metric versi Universitas Indonesia di peringkat 29 Tingkat Nasional. Dalam 

pemanfaatan sistem informasi sebagai sarana penyebaran informasi akademik, 

UMA berada di Ranking151Universitas Tingkat dunia versi Webometric, dan 

Ranking 1 PTS Sumut versi 4iCU. 

 

Prestasi yang diraih tidaklah hanya dilakukan oleh UMA sebagai institusi, tetapi 

juga dilakukan oleh civitas akademika UMA. UMA dipercaya untuk 

melaksanakan10 Kegiatan Penelitian dan 2 Pengabdian Pada Masyarakat dengan 

pendanaan Kemenristek Dikti, yang mencapai nilai pendanaan 1,2 Milyar Rupiah. 

Disamping itu, terdapat20 judul penelitian dan 20 kegiatan pengabdian 

masyarakat yang didanai melalui dana internal Yayasan dan Universitas melalui 

program DIYA UMA yang nilai pendanaannya mencapai 1 Milyar rupiah. 

 

Mahasiswa UMA juga telah memberikan prestasi yang membanggakan bagi 

UMA yang menunjukkan bahwa visi UMA untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang inovatif dapat dicapai. Prestasi yang diperoleh antara lain atas 
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nama Sdr. M. Ferdiansyah, dkk dari Fakultas Biologi (Dosen Pendamping Mugi 

Mumpuni, S.Si, M.Si), Sdri. Putri Andini, dkk dari Fakultas Biologi (Dosen 

Pendamping Mugi Mumpuni, S.Si, M.Si) dan Sdri. Rizni Syahputri, dkk dari 

Fakultas Biologi (Dosen Pendamping Rahmiati, S.Si, M.Si) telah 

berhasilmemenangkan Hibah PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) 

RistekDikti.Sdr. Adi Prayetno dkk., mahasiswa Fakultas Pertanian(Dosen 

Pendamping Mugi Mumpuni, S.Si, M.Si), Sdr. Mulyadi dkk., mahasiswa Fakultas 

Pertanian(Dosen Pendamping Mugi Mumpuni, S.Si, M.Si),Sdr. M. Hary Syahputra 

dkk., mahasiswa Fakultas Pertanian(Dosen Pendamping Ir. Asmah Indrawaty, 

MP), Sdr. Ade Prayoga Hutapea dkk., mahasiswa Fakultas Pertanian(Dosen 

Pendamping Mitra Musika Lubis, SP, MSi),Sdri. Mina Riang Hia dkk., mahasiswa 

Fakultas Isipol(Dosen Pendamping Mugi Mumpuni, S.Si, M.Si),Listya Okta Efendi 

dkk, mahasiswa Fakultas Ekonomi(Dosen Pendamping Ir. M. Yamin, 

MM),memenangkan Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia) 

RistekDikti. Dan Sdr. Mulyadi dkk, mahasiswa Fakultas Pertanian yang telah 

mengikuti Eksibisi Internasional di Malaysia melalui World Young Inventors 

Exhibition dan mendapatkan Medali Perak dan Spesial Award Penemuan 

Keterbaruan Dunia (apa nama inventionnya). Program peningkatan prestasi 

mahasiswa, terutama di bidang akademik, terus ditingkatkan agar dapat 

dikembangkan difakultas-fakultas lain secara merata dan berkelanjutan.  

 

Bapak/Ibu, para hadirin yang saya hormati, terkhusus untuk para wisudawan 

yang saya banggakan, 

 

Melihat segala upaya yang telah dilakukan UMA, maka hari ini, dengan 

mengucapkan bismillahirohmanirohim, secara resmi kami lepas saudara dengan 

penuh kepercayaan diri bahwa saudara mampu membaktikan ilmu dan 

ketrampilan yang saudara peroleh selama mengikuti pendidikan di UMA bagi 

kebaikan masyarakat, dan terutama mampu meningkatkan kualitas 

hidupsaudara dan keluarga. 

 

Perlu disadari dan dipahami bahwa pendidikan harus memenuhi unsur 

perkembangan, pengajaran, dan transformasi perilaku. Oleh karena itu, dengan 

segala upaya yang telah kita lakukan bersama-sama selama dalam masa 

pendidikan ini, Kami mengharapkan sekaligus meyakini bahwa saudara-saudara 
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mampu menjadi insan-insan yang lebih baik, yang mampu memberikan dampak 

dan pengaruh yang baik bagi masyarakat, dan terutama bagi orang-orang yang 

berada disekitar saudara. 

 

Kami menyadari bahwa Tantangan ke depan tentu tidaklah mudah. Data Statistik 

tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia sebesar 127 

juta, meningkat 3,03 % dibandingkan tahun 2016. Hal ini memperlihatkan tingkat 

persaingan yang tinggi di kalangan tenaga kerja Indonesia. Namun, dengan 

segala daya upaya yang telah sama-sama kita lakukan dan sinergi yang baik di 

antara kita, Tantangan itu dapat menjadi peluang yang positif. 

 

Semoga wisuda ini menjadi momentum yang baik untuk mencapai kesuksesan di 

masa mendatang. Kami doakan semoga keberhasilan ini akan menjadi awal yang 

hebat dan semangat yang luar biasa sehingga mampu meningkatkan prestasi 

Saudara, dan pada akhirnya mampu menjadikan saudara sebagai bagian dari 

masyarakat Indonesia yang berkepribadian, inovatif, dan mandiri dan mampu 

berperan secara aktif dalam pembangunan di Indonesia. 

 

Kami doakan semoga saudara mampu menunjukkan sikap-sikap dan perilaku 

yang positif. Sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan amanah semoga 

menjadi karakter yang selalu saudara kembangkan dimanapun saudara berkarya. 

Semoga dengan penuh kesadaran dan keikhlasan saudara akan selalu menjaga 

nama baik diri, agama, keluarga, dan almamater UMA dalam setiap langkah yang 

saudara pilih.  

 

Kepada para orang tua dan keluarga kami ucapkan terima kasih atas segala 

kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, segala kerjasama yang 

dikembangkan dengan baik atas dasar sikap saling menghormati, hingga 

akhirnya pada hari ini kita bersama-sama mengantarkan putra putri kita, 

suami/istri tercinta, atau anggota keluarga kita dalam pelaksanaan wisuda hari 

ini. 

 

Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan beberapa 

pantun sebagai penutup..(improvisasi).. 
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Walau Prancis dapatkan Piala 
Biarlah Brazil tetap di hati 
Walau saudara tinggalkan saya 
Biarlah UMA lekat dihati 
 

Kalau pergi ke pajak lama 
Janganlah lupa membawa damar 
Kalau abang jadi sarjana 
Jangan lupa adikdilamar 
 
Darimana hendak kemana 
Tinggi rumput dari padi 
Tahun mana bulan mana 
Dapatlah kita berjumpa lagi 
 

 

Wassalamu alaikum w.w. 

 

Medan, 21Juli 2018. 

Rektor Universitas Medan Area, 

 

 

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc 
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