
 

 

 

Universitas Medan Area menggelar Pembukaan 

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 

(PKKMB) tahun ajaran 2019/2020 

Universitas Medan Area menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa 

Baru (PKKMB) 2018, Pada Kamis(5/9) hingga Sabtu (8/9) di kampus I UMA Jalan Kolam 

Medan Estate Jl. Kolam No.1 Medan Estate. 

Kali ini Moto dalam pelaksanaan PKKMB 2019 ialah Moto HEBAT (Hemat, Bersih dan Sehat) 

yang diperkenalkan Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng 

M.Sc di depan 3.000 mahasiswa baru UMA yang mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB). Di kesempatan itu, Prof Dadan juga mencanangkan kampus UMA 

bebas asap rokok. 



 

 

 

“Mahasiswa baru UMA harus Hebat. Yakni hemat biaya dengan menyelesaikan kuliah tepat 

waktu. Mahasiswa juga harus bersih pikiran dan jasmani, tanpa terkontaminasi hal-hal negatif 

seperti narkoba, sehingga akan terwujud kampus yang sehat,” kata rektor dalam sambutannya 

pada pembukaan PKKMB itu. 

Pembukaan PKKMB UMA ditandai pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua Yayasan 

Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) Drs. H.M. Erwin Siregar MBA, lalu disulangkan 

kepada perwakilan mahasiswa baru. Hadir dalam acara itu, para Wakil Rektor Direktur 

Pascasarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga di lingkungan UMA dan Pengurus 

Pusat Islam UMA. 



 

 

 

Rektor juga mengatakan, visi UMA, yakni inovatif, berkepribadian dan mandiri harus 

dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademika termasuk mahasiswa baru 

tahun akademik 2019/2020 ini. Dengan visi itu, katanya, prestasi harus menjadi harga mati. 

“Mahasiswa UMA harus berprestasi mulai dari lingkungan internal (kampus), lokal (Sumut), 

hingga nasional dan internasional. Dan kakak-kakak kalian atau mahasiswa senior telah 

menunjukkan prestasi itu,” kata Prof Dadan seraya menambahkan yayasan sangat mendukung 

segala pembiayaan untuk mahasiswa berprestasi di kancah nasional dan internasional. 



 

 

 

Ketua YPHAS Drs. H. M. Erwin Siregar MBA dalam sambutannya mengapresiasi panitia 

PKKMB dan mahasiswa baru yang begitu kompak menyukseskan acara yang berlangsung dari 

5-7 September 2019. 

"Kekompakan modal awal membangun prestasi,” ujar Bapak Erwin seraya memperkenalkan 

diri dan memaparkan tugas yayasan yang dipimpinnya, di antaranya melengkapi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan akademik yang bermutu. 



 

 

 

Ketua Panitia PKKMB Armansyah Matondang S.Sos M.Si didampingi Kepala  Biro 

Administrasi Kemahasiswaan (BAK) Sri Irawati S.Sos MAP, dan Kabag Humas UMA Ir. 

Asmah Indrawati MP mengatakan, PKKMB ini mengacu pada panduan Kemenristekdikti, 

yakni lebih menekankan pada pengenalan kampus, pembentukan pendidikan karakter, 

antinarkoba, pemahaman terkait tantangan revolusi industri 4.0. 

“Sebagai khas UMA di acara ini kita tekankan agar mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang 

inovatif, berkepribadian dan mandiri serta tangguh menciptakan kewirausahaan,” kata Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UMA ini. Selain itu, katanya ada ceramah cinta bangsa 

dan bela negara serta mencegah radikalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. 



 

 

 

Adapun tamu yang hadir dari delegasi Bank Mandiri memberikan paparannya bagaimana 

dalam pembayaran uang kuliah melalui Virtual Account Bank Mandiri, kemudian Bank 

Mandiri memberikan bingkisan kepada Mahasiswa Baru Universitas Medan Area dan diakhiri 

dengan foto bersama. Adapun tamu yang hadir yaitu delegasi dari Kodam Sumatera Utara dan 

PT. Kereta Api Indonesia. 



 

 

 


