
 

 

 

Universitas Medan Area Mengadakan Job Fair Tahun 

2019 

Universitas Medan Area mengadakan Job Fair 2019 yang diadakan pada Rabu - Kamis, 10-11 

Juli 2019 di Gelanggang Mahasiswa Kampus I Universitas Medan Area Jl. Kolam No. 1 Medan 

Estate. 

Acara dihadiri dan dibuka oleh Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, 

M.Eng, M.Sc, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Dr. Ir. Zulheri Noer MP, Kepala PKK UMA 

Ahmad Prayudi SE, MM, Humas UMA Ir. Asmah Indrawat MP dan seluruh perusahaan-

perusahaan BUMN hingga Swasta yang hadir membuka lowongan pekerjaan pada setiap stand 

yang disediakan panitia. 

Job Fair adalah bursa atau pameran bagi para majikan, perekrut, dan sekolah untuk bertemu 

dengan para pencari kerja yang prospektif. Bursa ini biasanya diikuti oleh perusahaan atau 

organisasi yang menyediakan meja untuk mengumpulkan resume atau bilik tempat bertukar 

kartu nama. Di perguruan tinggi, bursa kerja umumnya digunakan untuk merekrut para lulusan 

baru. 



 

 

 

Bursa kerja memberi kesempatan kepada para lulusan baru untuk melakukan wawancara kerja 

pertama mereka. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti bursa kerja umumnya juga membuka 

lowongan secara daring. Bursa kerja adalah tempat yang tepat bagi para perekrut dan pencari 

kerja untuk bertemu secara langsung dalam waktu yang singkat. 

Pada sambutan Rektor UMA mengatakan " Sebagai perguruan tinggi, UMA punya kewajiban 

untuk menyalurkan lulusannya bekerja. Kami tidak mau ada lulusan UMA yang menganggur. 

Untuk itu, UMA memberi keterampilan dan pengetahuan agar lulusannya siap pakai di dunia 

kerja". 

Job Fair 2019 dirangkai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara UMA dengan 

Jaringan Pengusaha Nasional Sumut, dan juga  dua perusahaan swasta. 



 

 

 

Diungkapkan Rektor UMA, ini baru kali pertama kalinya UMA mengadakan Job Fair yang 

besar seperti ini. Menurut rektor, banyak perusahaan yang berpartipasi dalam gelaran ini. Dia 

pun berharap dari kedua belah pihak, baik perusahaan maupun peserta tercapai targetnya. 

Melalui Job Fair ini kita berharap perusahaan dapat calon tenaga kerja sesuai standar yang 

dibutuhkan, ujarnya. 

Rektor juga berharap Lulusan UMA harus mampu menyelesaikan masalah dan mudah 

beradaptasi di tempat bekerja. Ini yang kita tanamkan kepada mahasiswa UMA supaya mereka 

mudah mendapatkan pekerjaan,” tutur rektor. 

 



 

 

Sebelumnya, Ketua PKK UMA Ahmad Prayudi SE, MM menuturkan, kegiatan ini diharapkan 

bisa mewakili UMA sebagai sarana layanan Universitas kepada alumni UMA dan juga alumni 

dari perguruan tinggi serta sekolah lainnya. Ada 2.324 peserta yang mendaftar secara online 

dalam kegiatan berlangsung selama dua hari mulai pukul 09.00 – 16.00 WIB. Saya 

berterimakasih kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim yang telah memerhatikan 

alumninya untuk mendapatkan kerja,” ucapnya. 


