
  

Rapat Kerja Universitas Peran Dosen dalam Mememperoleh 

Predikat A pada APT-UMA 2020 

Universitas Medan Area Selenggarakan RKU (Rapat Kerja Universitas) "meningkatkan peran 

dosen dalam memperoleh predikat A pada akreditasi perguruan tinggi" di Convention Hall 

UMA Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate, Kamis 3 Mei 2018.  

Rapat Kerja Universitas tersebut alhamdulillah berjalan dengan sukses dan kegiatan ini turut 

dihadiri oleh ketua YPHS Drs. M Erwin Siregar, MBA, Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan 

M.Eng, M.Sc, Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik Dr. Ir. Siti Mardiana, MSi, WR Bid. 

Administrasi dan Keuangan Dr. Utary Maharany barus, SH, M.Hum, WR Bidang 

Kemahasiswaan Muazzul, SH, M.Hum, WR Bidang Kerja Sama Ir. Zulheri Noer, MP, Direktur 

Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K. ,MS, dan jajaran Wakil Direktur Pascasarjana, 

Dekan dan Wakil dekan dan para pejabat di lingkungan UMA.  

Saat ini Universitas Medan Area sudah masuk dalam komponen digitalisasi dengan 

melaksanakan KBM (Kaitan Belajar Mengajar) sudah ada 9 komponen diantaranya E-

Learning, Blog Dosen, AOC, V-Con, kedepanya penelitian dan pengabdian akan masuk era 

digitalisasi, dengan demikian kegiatan digitalisasi UMA sudah jalan masuk 85-90%.  

Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc menyampaikan berkaitan program kerja 

Universitas Medan Area, dimana pengampu utamanya adalah memperoleh peringkat “A” atas 

semua program studi. Maka semua program harus diarahkan pencapaian target tersebut, oleh 

karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagian dari program besar dari 

pencapaian peringkat akreditasi unggul tadi. Jadi bapak ibu sekalian disini kebetulan kita 

bersyukur ya dua hari yang lalu kita mendapat kabar bahwa akreditasi program studi Adm. 

Negara mendapatkan hasil yang maksimal yaitu unggul. Alhamdulillah sampai saat ini kita 

sudah 3 program studi yang kita miliki yang memperoleh akreditasi “A”, tentu ini merupakan 

parameter kerja sama bukti kesungguhan kita dalam melaksanakan standar-standar yang sudah 

di wajibkan oleh pemerintah. Tentu keberhasilan ini tidak terlepas dari tim FK-Isipol, semoga 

ini menjadi pemicu bagi program studi lain. Target saya itu minimal setiap gedung minimal 

ada prodi yang memiliki akreditasi “A”, pertanian sudah ada, di Isipol sudah ada, di ekonomi 

sudah ada tinggal Teknik dan Psikologi.  



selain itu Prof Dadan mengharapkan peran dosen terus ditingkatkan diantaranya dalam bentuk 

penelitian maupun pengabdian pada masyarakat untuk memperoleh peringkat A pada 

akreditasi perguruan tinggi.  

Pada kesempatan tersebut ketua YPHS Drs. M Erwin Siregar, MBA mengucapkan selamat ke 

pada prodi Administrasi Negara yang memperoleh akreditasi A, Insya Allah Fakultas Hukum 

menyusul. Selain itu ketua YPHS Drs. M Erwin Siregar MBA menyampaikan Sekarang ini 

sudah ada 3 prodi dapat akreditasi A dan itu menjadikan Free line bagi UMA yang nantinya 

insya Allah APT tahun 2020 bisa mendapat A, dengan standar prodinya minimal 3 harus A 

sudah terpenuhi, apalagi ditambah hukum nanti sudah 4 prodi UMA yang akreditasi A.  

“Kita akan melaksanakan implementasi SPMI dan AMI nantinya akan dibuat Proses Audit 

Mutu Secara Online dan ini pertama-tamanya perguruan tinggi di sumatera utara mungkin pun 

diseluruh sumatera yang menggunakan progres mutu secara. akreditasi Jurnal UMA juga sudah 

masuk Directory Of Academy Research Journals (DOARJ), DOAR,OneSearch, DOI, terahik 

baru-baru ini DOAJ dan reputasi beberapa index internasional sudah mendapatkan nilai yang 

baik”.  

 


