
  

UMA Hasilkan Lulusan Adaptable 

Universitas Medan Area (UMA) terus menghasilkan dan meningkatkan lulusan yang 

“adaptable” sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

Upaya itu terus dilakukan dan ditingkatkan dengan menerapkan kurikulum berbasis kebutuhan 

masyarakat dan dunia kerja serta memberikan “soft skill” kepada mahasiswa. 

“Salah satu upaya itu adalah sebelum tamat dan diwisuda, seluruh mahasiswa yang akan 

dilantik diberikan pelatihan persiapan memasuki dunia kerja (PMDK), sehingga mereka lebih 

paham ketika hendak memasuki dunia kerja,” ungkap Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 

UMA, Ir Zulhery Noer MP di sela-sela pelatihan tersebut, Kamis (14/12) di Convention Hall 

Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate 

Menurut Zulhery Noer, “adaptable” atau dapat menyesuaikan diri adalah mampu mengadaptasi 

keadaan dengan mampu menjabarkan “soft skill” baik dari segi karakter kepribadian, 

komunikasi dan kerja sama sehingga bisa diterima di mana pun berada. 

“Dengan demikian lulusan UMA mampu berkompetisi sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki,” ujar Zulhery Noer. 

Ketua Pusat Karier dan Kewirausahaan (FKK) UMA, Ahmad Prayudi SE MM mengatakan 

PMDK merupakan usaha UMA untuk menjembatani mahasiswa dengan dunia kerja. Karena 

tidak semua materi-materi dunia kerja ada diberikan saat perkuliahan di kampus. 

“Jadi pelatihan ini merupakan pintu gerbang bagi mahasiswa UMA untuk memasuki dunia 

kerja. Kita persiapkan mereka bagaimana masuk pintu gerbang itu seperti bagaimana meng-

hadapi teknik wawancara, membuat lamaran kerja terkini termasuk lamaran kerja online, 

bagaimana membuat konsep diri dan bagaimana menjual kecerdasan diri agar bisa masuk ke 

dunia kerja dan sebagainnya, Jadi ini sangat penting,” ujar Prayudi. 

Berdasarkan data dan pengamatan FKK UMA, mahasiswa yang mengikuti PMDK lebih cepat 

mendapat kerja (tiga bulan setelah wisuda) dibangingkan mahasiswa UMA yang tidak me-

ngikuti PMDK. 



Ketua Panitia Syafrizaldi SPsi, MPsi menyebutkan PMDK periode II tahun 2017 diikuti 

sedikitnya 250 calon alumni UMA dari seluruh fakultas di lingkungan UMA. 

Pelatihan tersebut, menampilkan narasumber di antaranya Sunarto S.Psi, M.Psi Psikolog 

dengan materi strategi menghadapi psikotes dan wawancara, Yusri SH, MHum dengan materi 

wirausaha sebagai karier hits “Zaman Now” dan Adi Satria ST bagaimana membuat lamaran 

kerja “online” dan mencari lowongan kerja “online” 


