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Pada Sabtu , 10 November 2018 Pihak Rektorat bersama Ketua Yayasan Haji Agus Salim Bapak 
Drs. H. Erwin Siregar, MBA mengadakan rapat yang di pimpin oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik 
Ibu Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi membahas teknis peningkatan kualitas dan Mutu seluruh sumber 
daya manusia sebagai pengelola jurnal serta peningkatan akreditasi jurnal prodi di Universitas Medan 
Area. 

  

 
Bapak Agung Suharyanto S.Sn, M.Si selaku kepala Pusat Jurnal Ilmiah Universitas Medan Area 
menyampaikan capaian prestasi jurnal Universitas Medan Area pada saat ini ada 9 Jurnal Prodi yang 
sudah terindeks sinta, jurnal JPPUMA sudah terindeks sinta 3, Jurnal Mercatoria, Biolink, Analtika, 
Publikauma, Simbolika, JAP, dan Agrica sudah terindeks sinta 4, Jurnal JKBM sudah terindeks sinta 
5 dan ada 2 jurnal yang akan segera diterbitkan yaitu jurnal Ekseta yang bernama Agriuma yang 
dikelola oleh Fakultas Pertanian dan jurnal Pengabdian Masyarakat yang bernama Pelita Masyarakat 
yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

Beliau mengatakan bahwa Sesuai kesepakatan rapat, surat LOA yang selama ini ditangani oleh 
Pusat Jurnal Ilmiah, sekarang sudah diserahkan kepada pengelola jurnal dengan kop surat dan 
stempel masing-masing, kemudian Semua pengelola jurnal, harus menjaga raihan sintanya, jangan 
sampai turun ataupun dicabut, jika diperiksa lagi oleh pihak arjuna yang misalnya tidak sesuai dengan 
ketentuan akreditasi nasional, dan Jurnal yang belum mendapatkan Sinta karena belum cukup umur, 
diharapkan menjaga publish nya, agar bisa didaftarkan Arjuna, begitu sudah 2 tahun atau 4 terbitan. 
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Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, mengharapkan 
kedepannya para pengelola jurnal prodi dapat memenuhi keterlambatan penerbitan sesuai dengan 
jadwal publish masing-masing jurnal prodi. Beliau juga menyarankan penggunaan aplikasi terbaru 
dan akurat untuk mengecek plagiarisme serta persentase similarity dari masing – masing artikel. 

Pada kesempatan ini beliau juga menyampaikan agar jurnal prodi bisa ditingkatkan menjadi jurnal 
internasional bahkan berindeks scopus dengan mengunakan bahasa inggris sebagai syarat penulisan 
artikel dan proses review dari Reviewer dijalankan sesuai dengan standart internasional. Senada 
dengan keinginan Rektor, Ketua Yayasan Haji Agus Salim juga sangat mendukung peningkatan mutu 
jurnal prodi dengan membangun kerja sama internal antara pengelola jurnal dengan Ka. prodi dan 
semua pihak terkait. 
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