
  

UMA Launching PMB Online dan Offline 2018/2019 

Dalam upaya menjaring calon mahasiswa berkualitas, Universitas Medan Area (UMA) me-

launching dua sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2018 ini sebagai bentuk 

pelayanan one stop service. 

Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc didampingi Wakil Rektor dan Kabag 

Humas Ir. Asmah Indrawati MP , Jumat (4/5) mengatakan, pembukaan PMB dimulai 7 Mei 

sampai September 2018 akan menampung sekira 4.000 calon mahasiswa baru di dua lokasi 

yakni di Kampus I Jalan Kolam Medan Estate dan Kampus 2 di Jalan Sei Serayu Medan. 

Kedua bentuk PMB pelayanan one stop service yang di-launching itu adalah sistem online yang 

mulai diberlakukan tahun 2018 dan bisa dimanfaatkan calon mahasiswa baru untuk 

mendaftarkan diri dengan cara mengisi form data pendaftar. 

Hal itu memudahkan calon mahasiswa mengetahui program studi yang diminati dan langsung 

mengaksesnya tanpa harus datang ke kampus UMA. Selain itu sistem offline dengan frontdesk, 

di mana calon pendaftar mahasiswa baru langsung datang ke kampus UMA dan calon pendaftar 

harus antrian. 

"Kita sudan menyediakan petugas yang ramah, sopan dan sabar melayani pertanyaan calon 

mahasiswa sekaligus memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai proses akademik dan 

perkuliahan," katanya. 

Lebih lanjut dijelaskan Rektor, jika calon pendaftar sudah memiliki standar akan diberi kartu 

tanda mahasiswa (KTM) yang bisa digunakan sebagai ATM Bank Mandiri untuk pembayaran 

biaya perkuliahan. 

Ditambahkan Dadan, target calon mahasiswa baru itu diyakini bisa terwujud, karena UMA kini 

adalah kampus yang kondusif untuk kuliah, memiliki sertifikat Green Matric dari UI, kampus 

bebas polusi udara, air dan suara. Selain itu juga kampus hemat energi listrik dan ramah 

lingkungan didukung sarana parkir luas dan keamanan terjamin. 

Apalagi UMA saat ini sudah memiliki 3 program studi akreditasi A yaitu, manajemen, 

agrobisnis dan administrasi negara. Oleh karenanya ke depannya mahasiswa diharap selesai 

dan lulus kuliah tepat waktu. "Untuk PMB tahun ini, UMA tidak menerima mahasiswa baru 

buta warna khususnya prodi biologi, psikologi, teknik dan pertanian. 


