PKK UMA mengadakan Acara Pelatihan Memasuki Dunia
Kerja Tahun 2022
Pusat Karir dan Kewirausahaan mengadakan acara Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK)
2022 dengan mengusung tema "Set Your Goals and You Will be Unstoppable" yang diadakan pada
Rabu dan Kamis 15 - 16 Juni 2022 di Convention Hall Gedung Perpustakaan Kampus I UMA.
Acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan
Ramdan M.Eng, M.Sc, Ka. Pusat Karir dan Kewirausahaan Endang Hariyati S.Psi M.Psi Ka.
BAKAI Sri Irawati, S.Sos, MAP., Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, para dosen dan calon
Mahasiswa Wisuda Periode I 2022.

Adapun narasumber yang hadir pada acara Pelatihan Mamasuki Dunia Kerja (PMDK) 2022 Bapak
Ridho sebagai Business Partnership Manager dan Ibu Dilla sebagai Career Developmen Specialist
dari Karirmu.
Rektor Universitas Medan Area pada sambutannya mengatakan, persaingan memasuki dunia kerja
kini semakin ketat menyusul tuntutan pasar kerja mengharapkan calon pekerja tangguh. Ke depan,
lulusan perguruan tinggi diterima di pasar kerja adalah sarjana berprestasi. Untuk itu, lulusan UMA
harus siap bersaing jika ingin mendapat pekerjaan. Kata kuncinya harus dengan prestasi,"ujar Prof
Dadan.

"Adik-adik mahasiswa harus tau bagaimana cara membuat CV yang benar, membuat surat lamaran
yang benar dan yang lainnya. Kegiatan rutin PMDK ini bagus untuk adik-adik calon wisudawan
ikuti, semoga adik-adik semangay mengikuti PMDK" lanjut Proff Dadan.
Rektor UMA mengingatkan, untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, para lulusan UMA
tidak boleh merasa puas dengan ijazah S1 yang dimiliki. Namun harus terus memacu diri,
senantiasa mengembangkan kemampuan berkarir. Prestasi harus dimulai dengan disiplin diri seperti
program tamat empat tahun bagi mahasiswa program S1. Dan seorang sarjana UMA harus memiliki
kompetensi dan keunggulan,” tandasnya.

Saat ini Universitas Medan Area merupakan PTS yang satu-satunya di Sumatera Utara yang
menerima program hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka yang saat ini saya akan pergi ke
Bali untuk menandatangani kontrak hibah PKKM tersebut, selamat kepada Universitas Medan Area
merupakan PTS terbaik di Sumatera Utara.

Sebelumnya Ka. PKK UMA Endang Haryati, S.Psi, M.Psi mengatakan, PMDK 2022 diikuti calon
wisudawan 25 Juni mendatang. PMDK menjadi agenda rutin universitas diperuntukkan bagi calon
wisudawan. Kegiatan ini akan terus dievaluasi dan menjadi prioritas universitas sehingga menjadi
warna baru.Diharap para lulusan tidak hanya berprestasi di dunia kerja tapi mampu berinovasi dan
berkreasi khususnya menyahuti tuntutan dunia kerja,” Ujar Ka. PKK UMA.
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