
 

Wisuda Daring Program Sarjana Dan Magister Periode 1 Tahun 
2021 

Universitas Medan Area menggelar upacara Wisuda Daring Program Sarjana dan Magister 

Periode I Tahun 2021 pada hari sabtu 27 Maret 2021 bertempatan di Gedung Perpustakaan 

Kampus I Universitas Medan Area Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Aplikasi Zoom dan Live 

Streaming Youtube Universitas Medan Area. 

Dalam pelaksanaan wisuda daring Rektor beserta jajarannya tetap hadir di gedung 

Perpustakaan Kampus I Universitas Medan Area dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan lengkap menggunakan masker, Sedangkan wisudawan/I tetap berada dirumah 

masing-masing. 

 

Adapun laporan akademik Universitas Medan Area oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. 

Hj. Siti Mardiana, MSi menyebutkan dalam periode ini Universitas Medan Area meluluskan 

mahasiswa sarjana dan magister dari 20 program studi berjumlah 720 wisudawan, yang 

terdiri dari fakultas teknik sebanyak 101, fakultas pertanian 50 wisudawan, fakultas ekonomi 

dan bisnis 140 wisudawan, fakultas hukum 71 wisudawan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

51 wisudawan, fakultas psikologi 104 wisudawan dan fakultas sains dan teknologi 10 

wisudawan dan untuk program magister yaitu untuk magister psikologi sebanyak 57 

wisudawan, magister administrasi publik 66 wisudawan, magister agribisnis 13 

wisudawan dan untuk magister hukum 56 wisudawan. 

Dari 719 wisudawan yang di wisuda pada hari ini 16 orang dari program sarjana dan 4 orang 

dari program magister terpilih sebagai wisudawan terbaik periode 1 tahun 2021. 



 

Dalam kesempatan ini, Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc dalam pidatonya 

pada wisuda daring menyampaikan 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. 

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,'ucap rektor. 

 

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 Merdeka 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 mahasiswa 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. 

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. 

 

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. 

Adapun sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Drs. M. Erwin Siregar, MBA. 

mengatakan dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Medan Area maka Yayasan 

Pendidikan Haji Agus Salim telah  pada wisuda daring mengatakan selamat kepada 

mahasiswa Universitas Medan Area yang telah wisuda pada hari ini, semoga Universitas 

Medan Area semakin maju dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik khususnya di 

Sumatera Utara, terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi, 

Bapak Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dan Bapak Kepala Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah 1 Sumatera Utara untuk perhatiannya. 



 

Dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Medan Area maka Yayasan Pendidikan Haji 

Agus Salim telah banyak melakukan pembangunan terutama pada saat ini sedang 

membangun gedung laboratorium dan menambah gedung kuliah yang representatif bagi 

kenyamanan perkuliahan mahasiswa. Kepedulian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim tidak 

hanya memperdulikan sarana kampus saja akan tetapi YPHAS juga membangun semangat 

dan motivasi belajar mahasiswa melalui pemberian beasiswa mahasiswa bersaudara 

kandung, beasisswa siswa berprestasi dan beasiswa lainnya. 

Adapun kata sambutan dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Bapak Prof. Ir. Nizam, M.Sc., 

DIC., Ph.D pada wisuda daring mengatakan selamat kepada wisuda daring program sarjana 

dan magister Universitas Medan Area periode I Tahun 2021, saat ini kita ketahui pada era 

revolusi industri 4.0 yang penuh dengan dinamika perubahan lapangan pekerjaan banyak 

lapangan pekerjaan yang hilang digantikan oleh sistem cerdas tergantikan dengan otomasi 

tapi peluang dengan lahirnya lapangan keperjaan baru sangat luas terbuka, oleh karena itu 

para sarjana dan magister yang saat ini di wisuda saya berharap bekal yang anda peroleh 

selama di pendidikan tinggi akan menjadi bekal yang sangat penting dalam mengembangkan 

dunia kerja yang akan anda masuki tidak hanya bekal kompetensi keilmuan tetapi juga bekal 

hard skill dan soft skill yang anda peroleh selama mengikuti pendidikan baik itu melalui 

kegiatan organisasi, kegiatan olahraga, kegiatan kreatifitas mahasiswa dan berbagai macam 

hal yang anda lakukan selama di pendidikan tinggi menjadi bekal yang sangat penting di 

dalam dunia kehidupan yang nyata. 

Adapun kata sambutan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara 

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si saya mengucapkan selamat kepada wisuda daring program sarjana 

dan magister Universitas Medan Area periode I Tahun 2020, pelaksanaan wisuda kali ini 

merupakan capaian kinerja dan reputasi UMA sebagai kontribusi dalam pembangunan anak 



bangsa, semoga UMA semakin mengukir prestasi serta meningkatkan layanan pendidikan 

yang bermutu sebagai perguruan tinggi yang berkembang dan berdaya saing. 

Selanjutnya kata sambutan dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi pada 

wisuda daring mengatakan pada era globalisasi dan teknologi digital yang sangat pesat saat 

ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda, UMA merupakan perguruan 

tinggi swasta di Sumatera Utara yang sudah banyak menghasilkan sumber daya manusia 

yang inovatif, berkepribadian dan mandiri sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan 

internasional, UMA juga merupakan salah satu kampus swasta terbaik di Sumatera Utara 

yang sangat berperan aktif dalam menjaga lingkungan hal ini dibuktikan dengan pengelolaan 

taman hutan raya kampus saat ini sebagai hutan konservasi Kementeria Kehutanan Republik 

Indonesia sehingga menjadikan UMA sebagai kampus bestari serta UMA meraih peringkat 

nasional dan internasional pada GreenMetric 2021 yang terfokus pada lingkungan kampus 

yang sehat. 

 

"saya berharap lulusan-lulusan UMA dapat berkontribusi untuk Provinsi Sumatera Utara 

dengan memberikan ide-ide kreatif dan solutif yang inovatif untuk memajukan Provinsi 

Sumatera Utara yang bermartabat",ucap Gubernur SUMUT. 

Selanjutnya sambutan dari alumni berprestasi pada wisuda daring uma mengatakan selamat 

berbahagia kepada wisudawan/i universitas medan area yang pada hari ini telah wisuda 

daring periode satu tahun 2021 semoga ilmu yang diperoleh dapat berhasil guna dan berdaya 

guna bagi nusa dan bangsa."ucap alumni berprestasi. 

Adapun sambutan dari orang tua/wali yang di sampaikan pada wisuda daring mengatakan 

selamat kepada mahasiswa/i universitas medan area yang telah diwisuda pada hari ini, kami 

sebagai orang tua sangat senang dan bergembira anak kami telah berhasil diwisuda. Wisuda 

kali ini bukanlah sebuah akhir akan tetapi ini adalah awal dari sebuah perjuangan dalam 

mendidik dan berjuang, masa depan kalian berada pada genggaman. Gapailah cita-cita dalam 

kehidupan yang cemerlang masa depan yang akan kalian hadapi, teruslah menjadi pribadi 

yang lebih baik dan tetap menjadi kebanggaan ibu dan ayah."ucap sambutan orang tua. 



 

Semoga wisuda daring ini menjadi momentum yang baik untuk mencapai kesuksesan di masa 

mendatang. 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. 

Saksikan proses Wisuda Daring Program Sarjana dan Magister Universitas Medan Area 

Periode I Tahun 2021 di Youtube Chanel Universitas Medan Area 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yeePUUK_7UA

