Pelatihan Memasuki Dunia Kerja Untuk 824 Calon
Wisudawan Program Sarjana UMA

Universitas Medan Area (red UMA), kembali menyelenggarakan Pelatihan Memasuki Dunia Kerja
untuk Periode II Tahun 2021. Kegiatan Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) merupakan program
wajib yang harus diikuti oleh calon alumni sebagai bagian dari perhatian dari Universitas dalam
menyiapkan calon alumninya untuk lebih siap dalam bersaing dalam dunia kerja. Kegiatan kali ini
dilakukan secara Luring (langsung) dengan tetap memperhatikan standard Protokol Kesehatan
(PROKES) sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah untuk tetap menjaga dan berhati-hati dalam
penyebaran virus Covid 19 dan panitia menyediakan tim khusus agar protokol kesehatan tetap
dijalankan secara tegas bagi peserta yang mengikuti Pelatihan Memasuki Dunia Kerja.

Kegiatan pada periode ini diikuti dengan sangat antusias, dengan melibatkan 786 peserta dari setiap
fakultas yang merupakan calon wisudawan, yang dibagi dalam 4 hari dikarenakan konsistensi UMA
dalam menjaga dan berhati-hati terkait kondisi pandemi ini, dengan pembagian kegiatan dimulai
pada tanggal 9 November yang diikuti oleh fakultas Psikologi dan Pertanian, dilanjutkan pada hari
kedua 10 November diikuti oleh fakultas Hukum dan Teknik, kemudian dilanjutkan lagi pada hari
ketiga yaitu pada tanggal 11 November 2021 oleh Fakultas Ekonomi dan Isipol, dan dihari keempat di
hari terakhir tanggal 12 November diikuti oleh fakultas Ekonomi dan Isipol serta fakultas Teknik.

Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir sebagai unit penyelenggara dalam kegiatan ini
mengundang 4 pembicara yang merupakan para praktisi dan sekaligus Alumni Universitas Medan
Area yang telah berkecimpung dan merupakan pembicara di berbagai perusahaan antara lain M. Arif
Taufiq, S.Psi yang merupakan alumni Fakultas Psikologi dan merupakan HR di JNE Cabang Sumatera
Utara, kemudian M. Bobby R, S,ST yang merupakan pengusaha sekaligus Duta Petani Milenial, serta
RR Sasmaya Hati, S.Psi, M.Psi,Psikolog yang merupakan HR Manager dari Perusahaan PMA
Perusahaan Sawit Malaysia yang juga alumni fakultas Medan Area.
Sebagaimana pernyataan Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc
dalam sambutanya bahwa melalui kegiatan PMDK, para alumni diharapkan mampu mengambil
pembelajaran tentang pentingnya persiapan sebelum memasuki dunia kerja, recrutmen kerja dan
pengembangan karir di dalam perusahaan, sehingga alumni akan jauh lebih siap bersaing. Hal senada
juga disampaikan oleh kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Walyono, S.Psi, M.Psi
dalam sambutannya bahwa sukses ada ilmunya, dan untuk sukses dunia kerja PMDK adalah acara
yang sangat penting dan wajib diikuti, karena dalam program ini peserta tidak hanya mendapatkan
pengantar untuk mengetehui tentang bagaimana sukses rekruitmen kerja, akan tetapi juga diberi
penguatan lagi tentang entrepreneurship.

Diakhir acara peserta memberikomentar bahwa acara ini memang sangat penting untuk diikuti
karena memberi gambaran yan glebih terbuka tentang bagaimana menyusun cv yang benar,
menyusun berkas lamaran offline dan online, mengahdapi wawancara dan sukses wawancara serta

apa saja karakteristik dan tantangan-tantangan yang harus dipersipkan untuk menghadapi
lingkungan kerja.
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