
PIDATO REKTOR PADA WISUDA DARING PROGRAM SARJANA DAN 

MAGISTER  

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

PERIODE I TAHUN 2021 

SABTU, 27 Maret 2021 

 

Assaalaamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Yang terhormat, Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. yang diwakili 

oleh Dirjen Dikti, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D,  

Yang saya hormati: 

1. Gubernur Sumatera Utara, Bpk. H. Edy Rahmayadi 

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara, Bpk 

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. 

3. Ketua dan Jajaran Pengurus  Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Bpk. Drs. 

M.Erwin Siregar, MBA.  

4. Bapak Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. 

mewakili alumni yang berhasil  

5. Anggota senat, para guru besar, para wakil rektor, pimpinan fakultas, kepala 

lembaga, Biro serta Kepala Pusat. 

6. Para dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh Civitas Akademika 

Universitas Medan Area  

7. Para Orang tua dan keluarga wisudawan 

8. Para wisudawan yang berbahagia dan yang kami banggakan 

 

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

rahmat dan karunianya, sehingga kita semua dapat mengikuti wisuda daring periode 

I 2021 Program Sarjana dan Magister Universitas Medan Area pada hari ini. 

 

Kami ucapkan selamat bagi para orang tua dan keluarga wisudawan yang hari ini 

mendampingi dan menyaksikan wisuda putra-putri, anggota keluarga tercinta di 

tempat masing-masing.   
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Bapak/Ibu serta para wisudawan yang kami banggakan. 

Sesuai Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-

19, bahwa kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dalam waktu 

lama berisiko tinggi dalam penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, UMA saat ini 

menyelenggarakan Wisuda secara daring. Insya Allah, kedepan jika semua telah 

mendapat vaksin kita akan melakukan wisuda seperti biasa secara luring. 

 

Wisuda kali ini mengangkat Tema  “Dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Universitas Medan Area telah mengimplementasikan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka melalui penyempurnaan kurikulum Perguruan Tinggi yang merujuk 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sehingga menghasilkan sumber daya 

Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri”. Dengan terbitnya Permendikbud No. 3 Thn 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang Merdekan 

Belajar-Kampus Merdeka maka  saat ini mahasiswa diberi kebebasan dalam 

memilih bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan di luar Perguruan Tinggi 

maksimum 3 semester (60 sks). Mahasiswa dapat melaksanakan magang, 

kewirausahaan, Kuliah Kerja Nyata tematik, Penelitian, melakukan program 

kemanusiaan, Studi Independen dan Program Kampus Mengajar. Saat ini UMA 

telah malakukan rekonstruksi kurikulum untuk dapat mengimplementasikan 

program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan terdapat 73 mhs yang sedang 

melasanakan Program Kampus Mengajar di Sekolah Dasar di berbagai tempat sesuai 

dengan daerahnya masing-masing. UMA telah melakukan berbagai kerjasama 

dengan institusi akademik maupun non-akademik. Dari Tahun 2020 lalu, UMA terus 

melaksanakan tindak lanjut kerjasama dengan PELINDO untuk kegiatan magang 

bersertifikat yang telah diikuti oleh 9 orang mahasiswa dan dengan Bank Indonesia 

untuk beasiswa kepada lebih dari 50 orang mahasiswa. 

 

Bapak/Ibu, Para Hadirin yang saya hormati, 

Selama 38 tahun, UMA telah menunjukkan komitmen yang besar dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Sumatera 

Utara. UMA berada dalam peringkat 1 versi Webometrics dari 226 PTS se- 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I. Sejak Tahun 2015, UMA telah 

meraih peringkat B untuk Akreditasi Perguruan Tinggi. Selain itu, UMA telah 
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memiliki lima program studi yang terakreditasi peringkat A, yaitu Prodi Manajemen, 

Agribisnis, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, serta Magister Agribisnis. 

UMA satu-satunya PTS di sumatera Utara yang memiliki Program Doktor Ilmu 

Pertanian yang tahun ini merupakan tahun pertama operasionalnya. UMA juga 

diakui sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan sertifikat Green Metric 

versi Universitas Indonesia di peringkat 17 Tingkat Nasional. 

 

Bapak/Ibu, Para Hadirin yang saya hormati, 

Pandemic Covid-19 yang melanda kita sejak pertengahan bulan Maret 2020 

menyebabkan Universitas Medan Area melaksanakan proses belajar mengajar secara 

daring. UMA telah membagikan kuota Internet sebesar 20 GB (15 GB Reguler dan 5 

GB CloudX) permahasiswa setiap bulan untuk mendukung PBM daring selain 

bantuan dari pemerintah. Bantuan kuota ini adalah bantuan terbesar yang diberikan 

Perguruan Tinggi di Sumatera Utara. Hal ini merupakan bentuk keperdulian dan 

tanggung jawab UMA untuk meningkatkan kualitas PBM selama pandemik. Selain 

itu, sarana dan prasarana kampus telah ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi 

standar protocol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. UMA memberikan 

pelayanan administrasi secara digital, seperti layanan akademik melalui aplikasi 

academic online campus, penerimaan mahasiswa baru melalui laman pmb.uma.ac.id 

dan pembayaran uang kuliah melalui sistem e-banking virtual account bekerjasama 

dengan BNI dan Bank Mandiri.  

 

Bapak/Ibu, Para hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan ini juga, kami informasikan bahwa pada TA. 2020-2021, sebanyak 

594 mahasiswa UMA berhasil mendapatkan beasiswa baik dari Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI (KEMENDIKBUD), Yayasan Pendidikan Haji 

Agus Salim dan instansi lain. Beasiswa yang diperoleh antara lain adalah Beasiswa 

Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 16 orang , Beasiswa Kemdikbud yaitu Bantuan 

UKT/SPP sebanyak 277 orang, Beasiswa Rangking sebanyak 46 orang, Beasiswa 

bagi mahasiswa bersaudara kandung, dan beasiswa bagi keluarga dosen serta tenaga 

kependidikan sebanyak 205 orang.  Hal ini merupakan bentuk keperdulian 

universitas dan yayasan terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa kita agar 

dapat selesai tepat waktu dengan prestasi terbaik. 
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Bapak/Ibu hadirin serta para wisudawan yang kami banggakan. 

Proses pendidikan di lingkungan Universitas Medan Area dirancang melalui 

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setiap mahasiswa wajib 

memenuhi standar, yaitu dapat menyelesaikan studinya tepat waktu selama delapan 

semester atau 4 tahun dengan IPK minimal 3,20 untuk program sarjana dan 2 tahun 

dengan IPK minimal 3,50 untuk program magister. Oleh karena itu, UMA terus 

meningkatkan kualitas dosen melalui pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa, dan 

kualifikasi akademik yang yang sesuai dengan standar. 

Kegiatan akademik dilaksanakan oleh 298 orang dosen tetap dan dibantu oleh 180 

orang tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi standar yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 52 orang dosen diantaranya telah memiliki kualifikasi 

Doktor dengan 5 orang guru besar. Saat ini, 42 orang dosen sedang melanjutkan 

studi Program Doktor di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pada 

periode ini ada 7 (Tujuh) orang Dosen yang memperoleh gelar Doktor an. Dr. Ressi 

Dwiana, S.Sos., M.Si. Bidang Ilmu Komunikasi Dr. Fauzi Wikanda. Bidang Ilmu 

Komunikasi Islam. Dr. Maswandi Bidang Ilmu Hukum Islam, Dr. Rosliana Lubis, 

Bidang Kimia, Dr. Ina T Budiani, MT bidang Arsitektur serta Dr. Rahmat Syah, 

M.Kom bidang Ilmu Komputer, Bidang Ilmu Komunikasi Dr. Effiati Juliana 

Hasibuan, M.Si. 

 

Bapak/Ibu serta para wisudawan yang berbahagia. 

UMA mendapatkan penghargaan peringkat pertama dalam bidang pendidikan dari 

hasil evaluasi LL-DIKTI Wilayah I Sumatera Utara, serta mendapat bantuan biaya 

penelitian dari Kemenristek BRIN untuk melaksanakan 6 Desentralisasi/ Penelitian 

Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, 1 Desentralisasi/ Penelitian Terapan Unggulan 

Perguruan Tinggi, 1 penelitian World Class Research,  dan 1 Pengabdian kepada 

Masyarakat sebesar 2,5 M.  

Penyebaran informasi mengenai hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, dosen dan mahasiswa dilakukan UMA melalui penerbitan 23 jurnal 

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

(OJS), terindeks di SINTA, DOI, DOAJ, Portal Garuda dan Google Scholar. 21 

jurnal sudah terakreditasi sinta dan 10 diantaranya terakreditasi sinta 3.  
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Bapak/Ibu hadirin serta para wisudawan yang kami banggakan. 

Mahasiswa UMA juga telah memberikan prestasi yang membanggakan, yang 

menunjukkan bahwa visi UMA untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

inovatif, berkepribadian dan mandiri dapat dicapai. Prestasi yang diperoleh 

mahasiswa Universitas Medan Area pada TA. 2020/2021 adalah: 

1. Dian Pranata (188210007) 

Juara 2 pada Panah Merah Innovation Award 2020 yang diselenggarakan oleh 

PT. East West Seed Indonesia (Judul Penelitian: Inovasi Pemanfaatan 

Hidroponik Vertikultur dalam uangan Rumah Tidak Terpakai Sebagai Upaya 

Pemenuhan Gizi Keluarga) 

2. Lamhot Yartono Simbolon, (178330071) 

 Juara 2 Nasional pada Olimpiade Sains Mahasiswa 2020 (OSM) 

Bidang Ekonomi yang diselenggarakan oleh Pelatihan Olimpiade Sains 

Indonesia (POSI) 

 Terpilih menjadi Campus Ambassador untuk mengikuti magang yang 

diselenggarakan oleh International Model United Nation (IMUN) 

3. Gareni Bulolo (178330272)  

 Juara 3 dalam pemilihan Putra Putri Pendidikan Indonesia 2020 yang 

diselenggarakan oleh Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia 

 

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 bagi kebaikan masyarakat, dan terutama mampu meningkatkan 

kualitas hidup saudara dan keluarga. 

 

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. 

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 
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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. 

 

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 daring hari ini.  

Atas nama seluruh panitia saya sampaikan apabila dalam wisuda daring periode I 

2021 ini terdapat kekurang-sempurnaan saya mohon untuk dimaklumi. 

Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bapak -Ibu 

serta sodara sekalian. 

 

Wabillahittaufikwalhidayah  

Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 

Medan, 27 Maret 2021 

Rektor Universitas Medan Area, 

 

 

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


