
 

Universitas Medan Area Melangsungkan Wisuda Program Sarjana Dan Magister Periode 

I Tahun 2020 

 

 

15 Agustus 2020 telah berlangsung dengan khidmat dan lancar acara prosesi wisudawan 

program sarjana dan magister Universitas Medan Area Periode I tahun 2020, dimana acara 

wisuda kali ini berlangsung tidak sepert biasanya yaitu dilakukan secara daring melalui salah 

satu aplikasi video conference dikarenakan wabah virus yang melanda Indonesia dan bahkan 

seluruh dunia yang muncul di awal sekitar bulan Maret 2020 hingga sekarang ini yaitu wabah 

Corona Virus Disarse (COVID – 19). 

 

virus ini mengakibatkan prosesi wisuda yang biasanya dilakukan dengan nuansa kemeriahan 

oleh para orang tua, keluarga serta para wisudawan yang datang di pelataran kampus 1 

Universitas Medan Area tepatnya di gedung serbaguna mahasiswa harus terhambat dan tidak 

terlaksana seperti biasanya, namun hal demikian tidak menjadi alasan bagi kampus Universitas 

Medan Area dan seluruh jajaran civitas akademik UMA untuk tidak melaksanakan acara wisuda 

tersebut, karena walau bagaimanapun acara wisuda itu adalah sebuah penghargaan terbesar 

kepada mahasiswa yang telah berjuang menuntut ilmu selama di Universitas Medan Area untuk 

dipersembahkan khususnya kepada kedua orang tua. 



 

Maka tanggal 15 Agustus 2020 prosesi wisuda program sarjana dan magister Universitas Medan 

Area Periode 1 tahun 2020 dilaksanakan di Gedung Perpustakaan Kampus I Universitas Medan 

Area Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, melalui aplikasi Zoom dan Live Streaming chanel Youtube 

UMA tentunya dengan mematuhi segala protokol kesehatan covid-19 yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Acara wisudawa UMA periode 1 tahun 2020 kali ini telah meluluskan para 

wisudawan yang terdiri dari 422 orang lulusan sarjana dan 15 orang lulusan Magister yang 

berasal dari 7 fakultas yang terdiri dari fakultas Teknik, Pertanian, Psikologi, Hukum, Ekonomi 

dan Bisnis, Sains dan Teknologi, Ilmu Sosial dan Politik, serta 4 Program Magister Psikologi, 

Magister Agribisnis, Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum. 

 

Pada wisuda kali ini dalam kata sambutannya Rektor Universitas Medan Area mengatakan poin 

penting diantaranya bahwa Selama 37 tahun, UMA telah menunjukkan komitmen yang besar 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara 

sehingga UMA bisa berada dalam 2 besar dari 263 PTS se- Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah I. Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Bapak Drs. H.M. Erwin Siregar 

MBA juga 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, dan ucapan terima kasih kepada Gubernur 

Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi untuk perhatiannya. 

 

Dalam wisuda kali ini Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi juga menyampaikan 

dalam sambutannya kepada seluruh wisudawan semoga kepada para alumni Universitas Medan 

Area yang dilantik pada hari ini menjadi intelektual bangsa yang inovatif, berkepribadian dan 

mandiri serta bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan provinsi 

Sumatera Utara. 



 

Serta tidak ketinggalan sambutan dari Bapak  Prof. Dr. Dian Armanto M.Pd., MA., M.Sc., Ph.d 

Kepala LLDIKTI Wilayah I mengatakan kebanggaan terhadap Universitas Medan Area yang 

menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta pertama di Sumatera Utara yang membuka 

program doktor dan telah berjalan pada tahun 2020 ini, serta untuk mematuhi segala protokol 

kesehatan dalam pelaksanaan wisuda daring kali ini. 

 

Saksikan proses Wisuda Daring Program Sarjana dan Magister Universitas Medan Area Periode 

I Tahun 2020 di Chanel Youtube Universitas Medan Area 


