Acara Silaturahmi Bersama Fungsionaris Universitas
Medan Area
Universitas Medan Area mengadakan acara silaturrahmi bersama fungsionaris di lingkungan
Universitas Medan Area, kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Maret 2022 bertempatan di
Lembur Kuring Jl. T. Amir Hamzah No.85, Helvetia.
Adapun yang hadir pada pelaksanaan silaturahmi Sekretaris Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
(YPHAS) Dr. M. Akbar Siregar M.Si, Bendahara YPHAS Andri Harun Siregar, para wakil rektor,
pimpinan fakultas, pimpinan program pascasarjana, pimpinan program studi, kepala biro serta
kepala lembaga di lingkungan UMA.

Sekretaris YPHAS Dr. H, M. Akbar Siregar M.Si mewakili ketua YPHAS mengatakan berharap,
dengan silaturahmi ini, keluarga besar UMA memasuki bulan puasa Ramadhan dengan hati yang
bersih. “Saya mewakili yayasan mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadhan 1443 H, dan
memohon maaf kepada civitas akademika UMA dengan harapan ibadah tahun ini lebih meningkat
dari tahun sebelumnya,” katanya.

Dia juga berpesan kepada fungsionaris baru, bahwa UMA dibangun atas asas kekeluargaan. Di
UMA itu senior atau junior itu kita lihat dari umurnya sebagai tanda kekeluargaan kita. Jadi kita di
UMA yang bernaung di dalam wadah keluarga besar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, semua
di sini berkeluarga. Nggak ada bawahan, nggak ada atasan. Yang ada junior atau senior,” katanya.

Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,
M.Sc. mengatakan Jangan ada lagi gap dan perbedaan di antara fungsionaris Universitas Medan
Area (UMA).
Semua fungsionaris harus terikat dalam satu keluarga besar UMA yang sama-sama ingin
memajukan kampus dan membuat kampus kondusif hingga menjadi kampus terkenal dan
diperhitungkan serta menjadi pilihan masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Kegiatan silaturahmi ini sendiri merupakan ide Ketua YPHAS Drs M. Erwin Siregar. MBA
“Sayangnya, Bapak Erwin tak bisa hadir karena sakit,” katanya. Rektor juga mengungkapkan, ketua
yayasan dalam setiap pertemuan baik formal maupun nonformal selalu menekankan, UMA akan
maju jika SDM-nya bagus. Tentu yang dimaksud dengan SDM itu bukan hanya dosen, tapi juga
fungsionaris.

Rektor mengajak semua fungsionaris tak lagi ada rasa sungkan untuk saling menegur atau minta
tolong. Juga jangan ada kubu-kubuan. “Jangan ada yang saling menyalahkan. Yang penting, harus
bergerak maju dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Juga merasa ikhlas bekerja dan
membantu,” tandas rektor.

