
 PIDATO REKTOR PADA WISUDA SARJANA DAN 
PASCASARJANA  UNIVERSITAS MEDAN AREA 

PERIODE I TAHUN 2017 
SABTU, 15 JULI 2017 

 
Assalamu‘alaikum W.W. 

Selamat pagi dans alam sejahtera bagi kita semua. 

 

Yang kami hormati, 

1. Koordinator Kopertis Wilayah I 

2. Ketua / Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim 

3. Para pimpinan PTS, instansi pemerintah dan swasta 

4. Anggota senat, dosen, karyawan dan seluruh Civitas 

Akademika Universitas Medan Area  

5. Orang tua dan keluarga wisudawan 

6. Para wisudawan serta seluruh hadirin dan para undangan 

 

Untuk mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah 

sama-sama kitau capkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

karena atas kehendak Nyalah acara wisuda ini dapat kita 

laksanakan. 

 

Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan, hadirin, 

para orang tua dan keluarga wisudawan yang telah meluangkan 

waktu untuk hadir pada hari ini, melihat dan menyaksikan acara 

wisuda putra-putri atau salah seorang anggota keluarga di 

Universitas Medan Area.   

 

Bapak/Ibu, serta wisudawan yang berbahagia. 

 

Kami ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah 

berhasil menyelesaikan studi dengan baik pada program Sarjana 

maupun Pascasarjana.  Perlu kami sampaikan bahwa yang 

diwisuda hari ini adalah Sarjana dan Magister dari berbagai 

program studi yang jumlahnya 670 wisudawan. Lulusan Strata 

satu (S1) berjumlah 459 orang,  berasal dari tujuh fakultas yaitu 
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Teknik, Pertanian, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Psikologi dan Biologi. Sedangkan lulusan Strata dua (S2) 

berjumlah 211 orang, sebagai alumni program studi Magister 

Administrasi Publik, Magister Agribisnis, Magister Ilmu Hukum 

dan Magister Psikologi. Dengan demikian, sampai saat ini 

Universitas Medan Area telah memiliki alumni sebanyak 24.304 

orang 

 

Bapak/Ibu, serta wisudawan yang berbahagia. 

 

Hadirin yang kami hormati. 

 

Secara khusus kami sampaikan penghargaan dan ucapan 

selamat kepada para wisudawan, karena pada hari ini Saudara 

telah resmi menjadi sarjana bagi yang menempuh program S-1 

dan menjadi Magister bagi yang menempuh program S-2.  

Semoga wisuda ini merupakan momentum untuk mencapai 

keunggulan di masa mendatang.  Kami doakan semoga 

keberhasilan ini akan membuka lembaran baru bagi 

meningkatkan prestasi Saudara untuk membangun masyarakat 

dan bangsa Indonesia. Pada era globalisas iini yang diperlukan 

bukan hanya keahlian tetapi juga keberanian, keterampilan, 

kearifan dan integritas kepribadian. 

 

Pada era ini pula  telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam 

masyarakat, karenanya pendidikan etika dan akhlak hendaknya 

menjadi perhatian khusus bagikita. Ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilki tanpa dibarengi dengan etikaakan 

dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Di sinilah 

relevansi Universitas Medan Area dengan visinya menghasilkan 

Sumber Daya Manusia inovatif, berkepribadian dan mandiri. 

Alumni yang dihasilkan diharapkan mampu berfikir inovatif, ber 

moral dan akhlak mulia serta memiliki kemandirian. Intelektual 

yang inovatif dan berakhlak dicitrakan sebagai intelektual yang 

bertakwa di mana seluruh aktivitas kesehariannya dipandang 
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sebagai ibadah kepada Tuhan. Dalam kegiatan keilmuan dan 

teknologi tentunya ia tidak melepaskan diri dari sistem tata nilai 

dan etika.  

 

Para wisudawan yang kami cintai 

 

Pada hari ini secara resmi kami lepas saudara untuk dapat 

membaktikan ilmu yang diperoleh bagi kepentingan masyarakat. 

Perlu disadari bahwa wisuda bukan merupakan akhir dari 

tahapan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu berlangsung 

sepanjang hayat. Wisuda merupakan langkah awal yang 

menandai kesuksesan anda dalam menyelesaikan studi pada 

strata tertentu, dan kemampuan anda yang sesungguhnya akan 

diuji di tengah masyarakat. Alumni yang bermutu adalah alumni 

yang bisa memenuhi standar mutu pendidikan yang diukur dari 

seberapa besar manfaatnya bagi stake holders, baik dari 

kalangan internal  maupun eksternal. 

 

Bapak/Ibu, dan para  wisudawan  

 

Pada kesempatan ini, kami informasikan kepada Bapak/Ibu 

beberapa prestasi yang di ukir Universitas Medan Area sebagai 

berikut, 1) Penghargaan sebagai PTS Sehat dari Koordinator 

Kopertis Wilayah I. 2) Meraih peringkat B untuk Akreditasi 

Institusi Perguruan Tinggi.3) Satu-satunya Universitas Swasta 

yang Akreditasi Prodi S1 dan S2 semuanya telah memperoleh 

Peringkat B. 4) Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi memperoleh 

Akreditasi A, 5) Pembukaan Prodi Teknologi Informasi (TI) yang 

mulai dibuka pada tahun 2016/2017. 6) Mendapatkan Sertifikasi 

ISO9001:2015 yang akan diserahkan pada acara wisuda hari ini. 

 

Bapak/Ibu, dan para  wisudawan  

 

Tema wisuda hari ini adalah: "Dengan Penerapan ISO 

9001:2015, Kita Tingkatkan Mutu dan Tata Kelola Universitas 
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Medan Area “. Tema ini sejalan dengan komitmen UMA untuk 

mempercepat peningkatan mutu melalui master plan yang fokus 

pada peningkatan mutu pembelajaran baik melalui Penjaminan 

Mutu Internal maupun Eksternal. Diharapkan UMA dapat  

menghasilkan alumni yang bermutu yang dapat berkiprah 

diberbagai sektor pembangunan. Universitas Medan Area secara 

konsisten dan terus menerus berupaya mengawal jalannya 

sebuah proses pendidikan yang bermutu, selalu ikut dalam 

seminar nasional dan internasional serta meningkatkan kualitas 

sesuai dengan kriteria dan standar yang dikenal dalam 

Penjaminan Mutu (Quality Assurance). Diharapkan alumni 

Universitas Medan Area terampil dalam kegiatan keilmuan serta 

ahli dalam menerapkan teknologi dalam rangka meningkatkan 

kecerdasan, keterampilan dan karakter bangsa yang 

bermartabat. 

 

Pada kesempatan ini saya informasikan bahwa tanpa terasa 

Universitas Medan Area sebagai sebuah lembaga pendidikan 

tinggi telah melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi selama 33 tahun. Sebagai sebuah 

perguruan tinggi, usia 33 tahun adalah sebuah usia yang cukup 

dewasa dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga 

pendidikan. Dalam rentang waktu lebih dari seperempat abad, 

alhamdulillah Universitas Medan Area  semakin meningkatkan 

peran pengabdiannya di dunia pendidikan tinggi. Pengembangan 

UMA ke depan, tetap berorientasi pada pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan 

daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan 

pencitraan publik. 

 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk mencerdaskan 

dan menjadikan alumni menjadi insan yang kompetitif  serta 

relevan bagi kebutuhan masyarakat global. Untuk itu selama 

mengikuti perkuliahan di Universitas Medan Area, para 

wisudawan telah dibekali dengan kompetensi utama yang terdiri 
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atas tiga komponen yang terintegrasi yaitu keilmuan, 

kepribadian dan kewirausahaan.Secara kelembagaan, 

Universitas Medan Area telah membentuk LPM (Lembaga 

Penjaminan Mutu) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

menangani masalah Penjaminan Mutu internal. Universitas 

Medan Area secara lengkap telah menyampaikan laporan 

Evaluasi Program Studi Berdasar Evaluasi Diri (EPSBED), yang 

merupakan basis data untuk penjaminan mutu pendidikan. 

Sementara itu proses pembelajaran di Universitas Medan Area 

menggunakan metode SCL (Student Centered Learning). 

Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat terlibat  aktif 

untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku. 

Sekaligus diharapkan dapat mengembangkan kualitas SDM yang 

diperlukan masyarakat, bangsa dan negara.   

 

Saat ini Universitas Medan Area telah memiliki 5 orang Guru 

Besar yaitu Prof. Ir. H. Zulkarnain Lubis, MS, PhD, Prof. Dr. Ir. 

H. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti 

Kuswardhani, MS. Prof. Dr. Dadan Ramdan,MSc, M.Eng dan Prof. 

Dr. Ir. Hj. Yusniar Lubis, MMA. Dalam rangka peningkatan mutu 

SDM, pada tahun ini terdapat satu orang dosen berhasil 

menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) yaitu Dr.Hj. 

Nina Siti Salmaniah Siregar, MSi. Disamping itu terdapat 23 

dosen yang sedang melanjutkan pendidikan doktor di dalam dan  

luar negeri. 

 

Pada kesempatan ini juga, kami informasikan bahwa pada TA. 

2015-2016, sebanyak 366 mahasiswa UMA berhasil 

mendapatkan beasiswa dari Dikti, Bank Niaga, PLN, Bidik Misi 

dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. 

 

Prestasi mahasiswa yang sangat membanggakan adalah Syaipul 

Sihotang mahasiswa Fakultas Biologi sebagai Juara I Mahasiswa 

Berprestasi Se Kopertis Wilayah I. Mahasiswa Bidik Misi telah 

berhasil lulus sebanyak 12 orang. M. Rizki mahasiswa Fakultas 
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Hukum berhasil meraih Medali Emas pada Kejuaraan Karate 

Internasional di Yogyakarta, Trimanta Sitepu mahasiswa 

Fakultas Pertanian  meraih Medali Perak pada acara Kejuaraan  

Tae Kwando Piala Kodam I Bukit Barisan,  Heru Chakra Lubis 

meraih Medali Emas pada Kejuaraan Tae Kwando Porkot VIII 

Tahun 2016, Medali Perunggu diraih oleh 2 orang mahasiswa 

yaitu Hambali Siregar mahasiswa Fakultas Hukumdan Yuni 

Fadila Guchi mahasiswa Fakultas Isipol. 

 

Bapak/Ibu, serta para wisudawan 

 

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada tahun 

2016, UMA dipercaya untuk melakukan 16 penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat atas biaya Kemenristek Dikti. 

Hibah Penelitian Strategi Nasional, Hibah Bersaing, dan Hibah 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) IbM dari Kemenristek 

Dikti. Sedangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan biaya DIYA UMA sebanyak 10 kegiatan. Untuk 

melaksanakan program peningkatan mutu SDM, telah diadakan 

pelatihan mengenai Buku Ajar, Multi Media dan Internet, Metode 

Penelitian, PPM,  Penulisan Karya Ilmiah, Pekerti, Manajemen 

Mutu, ISO dan Sertifikasi Dosen. Guna penyebaran dan  

publikasi hasil-hasil  penelitian dan karya tulis dosen telah 

dibentuk Medan Area University Press. Selain itu UMA telah 

menerbitkan berbagai jurnal ilmiah, seperti Publica, Agrica, 

Analitika, Mercatoria, Mandiri, Semai Teknologi, Agrobio, 

Biagrotek, Hekspi, Intelektual, Moral & Adil, Perspektif, Tabloid 

Intelektual dan Buletin Taqwa.  

 

Berkaitan dengan kegiatan kerjasama, telah dilakukan 

penandatanganan MOU  dengan berbagai instansi, perguruan 

tinggi dan perusahaan di antaranya dengan Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan 

Ketahanan Pangan, BKKBN, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab 
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Deli Serdang, Pemkab Langkat, Pemkab Samosir,Himpunan 

Psikologi Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian 

Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, 

UIN Sumatera Utara, Universiti Islam Malaysia, Universiti 

Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Sains 

Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Politeknik Port Dickson 

Malaysia, Islamic Studies Walailak University Thailand, Polda 

Sumut, Kominfo, TVRI, RRI, PT.Bank Mandiri Tbk, PT. Coca Cola 

Amatil,  dan Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional LIA-

Jakarta dan Balai Penelitian Sungai Putih. 

 

Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik serta komitmen 

peningkatan mutu yang dilaksanakan selama ini, kepercayaan 

terhadap UMA terus meningkat, baik oleh pemerintah maupun 

warga masyarakat. 

 

Bapak/ibu, Sdr dan seluruh wisudawan 

 

Universitas Medan Area yang didirikan  sejak  tahun 1983, terus 

melakukan pembenahan, perbaikan dan pengembangan sesuai 

dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Untuk terwujudnya pengembangan secara terencana dan 

terprogram serta berkesinambungan, UMA telah menyusun 

Rencana Strategis dan juga Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

2010-2020. Sampai saat ini Universitas Medan Area memiliki 

tujuh fakultas dengan 15 program studi tingkat sarjana 

ditambah Program Pascasarjana dengan empat program studi 

yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, 

Magister Agribisnis dan Magister Psikologi. Perlu kami 

informasikan bahwa seluruh program studi yang 

diselenggarakan Universitas Medan Area telah terakreditasi oleh 

pemerintah. Dengan demikian, ijazah yang dikeluarkan oleh 

Universitas Medan Area baik program Sarjana maupun 

Pascasarjana memiliki civil effect bagi pembinaan karir pegawai 

negeri sipil. Ini semua menunjukkan bahwa Universitas Medan 
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Area sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi terus berusaha 

untuk menjadi Universitas terbaik dan favorit di Sumatera Utara.  

 

Bapak/ibu, para wisudawan serta seluruh hadirin yang kami 

hormati.   

 

Akhirnya kami  lepas para wisudawan untuk berkiprah ditengah 

masyarakat, dalam membangun bangsa dan negara Republik 

Indonesia. Do`a kami senantiasa mengiringi Sdr. Semoga 

kesuksesan menyertai setiap langkah yang Sdr. tempuh.  

 

Berjuanglah meraih kesuksesan, harapan kami junjunglah nama 

baik UMA sebagai almamater Sdr. Dan ingatlah UMA dimanapun 

Sdr. berada. Bangunlah Citra Intelektual yang inovatif dan 

berakhlak.    

 

Wassalamualaikumw.w. 

 

Medan, 15 Juli 2017. 

Rektor Universitas Medan Area, 

 

 

 

Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA 
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