
Sambutan Rektor Universitas Medan Area 
Pada Dies Natalis Ke 25 

 
Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Universitas Medan Area sebagai lembaga 
pendidikan tinggi telah melaksanakan  fungsinya dalam penyelenggaraan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi selama 25 tahun. Tepatnya pada tanggal 29 April 2008 Universitas 
Medan Area akan memperingati Ulang Tahun Peraknya (Silver Jubilee). Tanpa terasa 
sudah 25 tahun Universitas Medan Area ikut serta dalam Mencerdaskan Bangsa. 
Sebagai sebuah perguruan tinggi usia 25 tahun adalah sebuah usia yang cukup 
dewasa dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan. Dalam 
rentang waktu seperempat abad, Alhamdulillah Universitas Medan Area semakin 
meningkatkan peran pengabdiannya di dunia pendidikan tinggi. Ini semua tidak terlepas 
dari kepercayaan  (trust) yang diberikan masyarakat sehingga  kami bisa mengemban 
amanah mulia ini sampai sekarang. 

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 seta berkesinambungan, maka UMA telah menyusun Rencana Strategis 
untuk jangka waktu 10 tahun ke depan dan Rencana Induk Pengembangan untuk 
jangka panjang 20 tahun ke depan. Saat ini Universitas Medan Area memiliki tujuh 
fakultas dengan 19 program studi tingkat sarjana ditambah program pascasarjana 
dengan empat program studi yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum 
Bisnis, Magister Manajemen Agribisnis dan Magister Psikologi. Perlu kami informasikan 
bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam keputusan  No.024/BAN-
PT/Ak-V/S2/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007, telah memberikan status Akreditasi 
peringkat B bagi program studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. 
Alhamdulillah, hasil akreditasi ini berlaku sampai dengan tahun 2012, dan ini 
menunjukan betapa Universitas Medan Area sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi 
terus berusaha untuk menjadi Universitas terbaik dan favorit di Sumatera Utara. 
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 mahasiswa telah 
dibekali dengan muatan kompetensi utama yang terdiri atas tiga komponen yang 
terintegrasi yaitu keilmuan, kepribadian dan kewirausahaan. 

Untuk menghasilkan alumni yang bermutu dan ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa, 
Universitas Medan Area secara konsisten dan terus menerus berupaya mengawal 
jalannya sebuah proses pendidikan dan aktif melakukan berbagai penelitian serta 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Medan Area juga memiliki lebih 
dari tiga puluh laboratorium  dalam berbagai bidang ilmu serta electronic library yang 
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terhubung jaringan internet (WiFi)  guna mengakses perkembangan ilmu dan teknologi 
secara cepat. Semua ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menyikapi 
perkembangan ilmu dan teknologi secara cepat dan cerdas dengan menggunakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi . 

Sampai di sini sambutan kami dalam rangka peringatan 25 (Silver Jubilee) Universitas 
Medan Area. 

Dirgahayu Universitas Medan Area, semoga tetap maju dan jaya. 

                                                                                      Medan, 25 Maret 2008 

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