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efleksi Status Tersangka Anas terhadap 
Elektabilitas Partai Demokrat 

Oleh : l r .  Gustami Harahap. ,  MP 

t i m  K o m i s i  
Pemberantasan Korupsi 
( KPK) yang menjatuhkan · 
tatus Arras Urbaningrum 

gka, kasus • Hambalang, 
� pakan syarat yang termak-

_,garan dasar dan anggaran 
partai Demokrat · yang 
ahwa Arras Urbaningrum 
iri sebagai Ketua Umum 

t, meskipun surat pengun
disampaikan ke partai 

un pi dato Arras Urbaning
atakan pengunduran diri 
mum Partai Demokrat. 

- memberikan d imens i  
tan politik atau pengua

"'1 menjaga dan memp�r
il i tas partai Demokrat. 

-n ampaikan akan segera 
·an halaman-halamim 
ini. menjadi halangan, 
dibaca untuk kepen-'

re rhadap perj a l a nan 
p o l i t i k u s  d i  partai  

durkan diri dari jaba
etua U m u m  Partai 
rbani ngrum mengi-

- �mbuka sejumlah kasus, 
� rury, yang merugikan 

.7 triliun. Pada kesem
DPR yang termasuk 

us B a n k'  Century 
:-r r i k no meng atakan 

- obur berencana untuk 
mbicaraan dengan 

---...=- -- terkait dengan per-


informasi dugaan 
mokrat dalarn kasus 

_- Februari 20 1 3) 
- � mberikan refl e k s i  

di namika persepsi 
ai Demokrat yang 
or kepem i l i k a n ,  

' e  partai Demokrat 
- n g ,  dan d i e s t i 
i lu mendatang d i  

--""'----ucumi nasi oleh partai 
u n tu k  pemi l i han 

- mur, bupat i  dan 
_,ung o l eh partai 

--'�-·�� refleksi, bahwa 
·- memilih caJon-

n pengurus yang 
engan berbuat 

n negara dan 

:::__=....::::::::=::_:-n�g jelek terha-

Demokrat. 
Gambaran lain dari ketidak harmo

nisan di partaiDemokratjelas terlihat ada
nya dua kubu yang bertentangan di partai 

1 Demokrat, selJagai contoh p e m i li h an 
kepala daerah di Maluku, yang satu didu
kung oleh DPC partai Demokrat. Sedang
kan kubu lain didukung oleh kubu Anas 
Urbaningrum. Pertentangan dua kUbu di 
partai Demokrat sangat mengganggu di 
daerah k h u s u s n y a  dalam p e m i l i h a n  
Kepala Daerah. 

Oleh karena i t u  pro dan· kontra di 
l ingk:ungan partai Demokrat harus segera 

·di selesaikan oleh partai Demokrat yang 
sesegera diangkat dalam mengantikan 
posisi Ketua U mu m  di t ingkungan partai 
Demokrat, yang dapat mengakomodir 
semua kekuatan lembaga, dan logi stik di 
selur,!lh komponen partai Demokrat. 

Pada sisi l ain  dari goncangnya di partai 
D em okrat, yang mengak i batkan dua 
kubu, maka dapat dipastikan akan terjadi 
loncatan-loncatan politikus ke partai lain. 
Kondisi ini  pula diharapkan bahwa partai 
politik baru untuk tidak langsung sesung
guhnya menerima loncatan para politik:us 
dari partai Demokrat in i .  Oleh karena 
kesadaran untuk berorganisasi di  lingk:u
ngan lembaga politik yang anda pimph1, 
bahwa orang yang melakukan lompatan 
ke lembaga lain, adalah ciri-ciri sum
berdaya manusia : t idak bertanggung 
jawab, munafik, yang tidak mempuqyai 
komitmen dan ketegasan dalam berorga
nisasi, tidak loyalitas (keseti aan) terhadap 
partai, tidak santun sebagai manusia. 

Melaluiciri-ciri di atas, maka politikus 
yang in gin melakukan" lompatan penyela
matan ke partai l ain, haruslah diwaspadai 
oleh partai politik yang menjadi sasaran, 
agar tidak langsung menerima. Apa lagi 
sebagai pengurys i niti di partai politik 
yang bersangk:utan. 

Partai Demokrat sesungguhnya tidak 
membiarkan begitu saja tentang kebera
daan nasib Anas U rbani ngru m, j i ka 
dimensi  hukum bisa bekerja cepat d i  
l i n gk u ngan K o m i s i  Pem berantasan 
Korupsi (KPK), untuk melakukan penyi� 
di kan dan investigasi  terhadap Anas 
Urbaningrum, dan Anas Urbaningrum 
mempunyai data-data yang baru di luar 
dari data t i m.was B ank Cen tury,  dan 
mampu menyampaikan rangkaian-rang
kaian ymig sistematis akan keterlibatm1 
oknum-oknum di partai Demokrat dan di 
luar partai Demokrat adalah nierupakan 
langkah yang tepat dan konstm ktif pada 
waktu yang tepat kini,. maka bukan ti.dak 
berarti publik akan dap

_
at memberikan 

• I 

karekter A n a s  Urban i ngr u.m sebag ·  
pahlawan yang mampli mengungkap da 
menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 
6,7 tri l iun yang sangat membantu penye
lamatan negara dari goncangan krisis
krisis ekonomi. 

Penguangkapan data informasi ten tang 
B auk Century ini ,  yang ditanyakan oleh 
Panda Nababan (reporter RCTI) ke Anas 
Urban.ingrum, mengatakan kalau saya tau 
hal-hal yang bermanfaat dan berguna, 
mengapa tidak diharuskan untuk disarn
paikan yang bermanfaat terhadap penye
lamatan uang negara. 

Pernyataan Anas Urban i ngru m in i' 
memperlihatkan bahwa niat dari Anas 
Urbaningrum. untuk membuka kasus yang 
diduga mempunyai data terbaru tentang 
Bank Century, rnaka diharapkan bagi 
panitia timwas Century untuk membuat. 
panitia kec i l ,  agar mengundang Anas 
Urba!lingrum terhadap penyedikan dan 
rangkaian-rangkaian dari Bank Century

1 itu. Kalaulah memang partai Demokrat 
dan Anas l.Jrbaningrum marnpu mem- j 
buka penyel e wenangan uang negara 
sebesar Rp 6,7 triliun itu beratti penye-j 
lamatan.negm·a dan bangsa dalam mewu
j udkan ·visi dan misi

.
setaip partai politik 

akan terwujud. · ' . 
Refl e k s i  dari d i tetapkannya Anas 1 

Urbaningrum oleh KPK sebagai status I tersangka pada kasus Harnbalang, sesung
guhnya yang perlu ditonjolkan ke depan 11. 
adalah hikmah dm·i pada kebijakan yang 
terpuj i  i p i  yang h arus didukung dan , 
dipelopori terus oleh partai D!!mokrat,l 
menyei usuri dan membersihkan partai 1 

Demokrat dari kotoran- kotoralil yang 
mengganjal publik untuk mempertahan
kan elektabi l i tas partai politik dimaksud. 
Kondisi ini merupakan kebijakan yang 
s inergis dari persiapan-persi pan partai 
untuk mengusung siapa kepala negara ! 
yang dapat diusung pada Pilpres Tahun t 
20 1 4. 1 

Di l ihat pada aspek lain,  mernang 
refl e k s i  dari  s tatus  tersangka A n as 
Urbaningrum memberikat1 retleksi terha
dap perubah"ao rest:rukturisasi di lingku
ngan paTtai Demokrat, yang memang 
memberikan pen garuh i n ternal  .dan . 
eksternal teradap kelangsungan eJektabi- � 
l i tas pmtai Demokrat. 

Pertanyaartnya mengapa bat"LI sekarang 
· dilakukan ? apa yang menjadi prioritas · 
politik untuk mere but tahta kekmisaan di 
Tahun 20 1 4 ?  Pertauyaan ini sesuoguhnya 
memberikan warna terhadap pandangan 
public di l ingkungan i

'
oternal dan ekster-

. nal partai. Apakah tetap solid dan konsis-
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0e n e l it i  U MA Pe ro l e h  Da,n a H i  ba h · Di kti R p 1 , 1  M 
:MEDAN (Waspada): Dosen 

!neliti Universitas Mcdan Area 
IMA) menunjukkan kcmam
�an akademiknya. Mclalui 
tya penelitian ilmiahnya, Drs. 
tdanRamdan, M.Eng berhasil 
�nembus jumal intemasional. 

"Alhamdulillah, Dadan 
mdan dosen UMA berhasil 
mcatatkan dirinya sebagai sa
l seorang dosen peneliti yang 
)nembus jurnal intemasio
'," kataRektor UMAProf. Dr. �- Ya'kub Matondang, MA. 
Berbicara kepada warta-

wan, Selasa (5/3), di kampus 
UMA, rektormengatakan, selain 
Dadan Ramdan, sejurnlcih do
sen dan mahasiswa UMA juga 
berhasil melakukan penelitian 
yang predikatnya diakui secara 
nasional dan internasional 

Misalnya dari Fakultas 
Pertanian UMADr. Ir. Suswati, 
MP berhasil melakukan peneli
tian ten tang buah pisang. Begitu 
juga sejumlah mahasiswa UMA 
dengan berbagai judul pen eli
tian. 

"Keberhasilan dosen dan 

mahasiswa UMA melakukan Pada tahun 2013, .Diktime-. 
penelitian mendapat apresiasi ngucurkan dana bagi dosen dan 
dari Dirjen Dikti," tegas rektor. mahasiswa UMA peneliti sebe-

Didampingi Dadan Ram- sarRpl,l miliar. "Danaitu dialo
dandanDr .lr. Suswait, MPiserta kasikan untuk 18 proposal de
Kabag Humas UMA Asmah, ngan berbagai judul penelitian, 
rektor mengatakan, torehan " tegas Ya'kub. 
prestasi penelitian para dosen Dalam konteks ini, lanjut Ya
danmahasiswa tersebutmem- kub, civitas UMAsangat bangga 
buat kepercayaan pusat dan dengan torehan prestaSi yang 
masyarakatlndonesiaterhadap diraih dosen dan mahasiswa 
UMAsangatluar biasa "Prestasi UMA. "Kita harapkan prestasi 
ini akan terns ditingkatkan. Ini ini terns meningkat, sehingga 
baikuntukakreditasidanmutu tidak hanya mengharnmkan 
UMA, ke depan," ujar rektor. nama UMA, tapi jugamasyara-

--�--�-= .. ' 

( ( I 

katSumatera Utara," ujarYa'kub. 
Sementaraitu, Dadan Ram

dan mengaku sedang meng
usulkan basil penelitiannya ten
tang"Pengendalian Gelombang 
Pennukaan dan Titik Jatuh Lo
gam Cair Pada Proses Pengeco
ran Dengan Mengatur Kecepa
tan dan Posisi TitikPutarTung
ku" ke MenkumdanHAM seba
gai hak paten. "Usulan ini Insya 
Allah akan terealisasi," tegasnya 

Menurut Dadan, tidakmu
dah menembus jurnal-jurnal 
intemasional. Sebab, seleksinya 

' 

begitu ketat dalam menerima 
karya penelitian yang benar
benar belum ada di dunia ini. 

Karena itu, katanya, civitas 
UMA terns melakukan peneli
tian sehingga menjadi salah 
satu dari tiga universitas swasta 
di bawah nallngan Kopertis 
wilayah NAD - Sumut yang 
menerima hi bah terbesar dari 
Dikti. 

"Ada dua lagi universitas 
selain UMA yangmenerima itu 
yakni UMSU dan Serambi," 
tegasnya. (m49) 

0 
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B E RA N  I B I CARA FAKT: 

REALITAS 3� 
urnal lnternasional · 

Peroleh Dana Hibah 
i Rp1,1 iliar lebih -
ersitas Medan Area (UMA) 

.. -.:KJal akademiknya dengan 
-. ... ::a . internasional .  Melalui 

Drs Dadan Ramdan, 
I internasional. 

melakukan penelitian tentang 
buah pi sang. Begitu juga den
gan sej um l ah mahasiswa 
UMA dengan berbagai judul 
penelitian. " Keberhasilan 
dosen dan mahasiswa UMA 
melakukan penelitian menda
pat apresiasi dari Dirjen Dikti 
pusat, " tegas rektor. 

Didampingi , Dadan Ram� 
dan dan Dr . Ir .  Suswait, MPi 
serta Kabag Humas UMA, 

--. ...._- Asmah, rektor mengatakan 
torehan prestasi · penelitian 

---''-'·-· para dosen dan mahasiswa 
te rsebut membuat keper
cayaan pusat dan masyarakat 
Indonesia terhadap UMA san
gat luar biasa. " Prestasi ini 
akan terus ditingkatkan, ini 

baik untuk akreditasi dan dan menambah selain menem
mutu UMA, kedepan , "  ujar busjurnal internasional, dirin
rektor. ya juga tengah mengusulkan 

Hal ini terbukti, kata rek- basil penelitiannya tentang 
tor, di mana tahun 20 13 ini, " Pengendalian Gelombang 
Dikti Pusat menjawab keper- Permukaan dan Titik Jatuh 
cayaan itu dengan mengucur- Logam Cair pada proses 
kan bantuan dana bagi dosen Pengecoran dengan Mengatur 
dan mahasiswa UMA penel- Kecepatan dan Posisi Titik 
iti sebesar Rp1 ,  1 58.000.000, .  Putar Tungku" ke Menkum 

" Dana itu dialokasikan dan HAM sebagai hak paten. 
untuk 1 8  · proposal dengan " Usulan ini insya Allah akan 
berbagai judul penelitian . teralisasi, " tegasnya. 
Antara penelitian hibah ber- Dadan mengakui tidak 
saing , penelitian strategis . mudah menembus jurnal-jur
nasional dan kereativitas rna- nal internasional. "Nama kita 
hasiswa, " tegas Ya'kub. terpampang di jurnal interna-

Dalam konteks ini., tambah sional tersebut bukan perka
y akub, civitas UMA sangat ra sepele. Sebab, seleksinya 
bangga dengan torehan presta- juga begitu ketat milam me
si yang diperoleh dosen dan nerima karya penelitian yang 
mahasiswa UMA ini. "Kita benar-benar belum ada di  
harapkan prestasi ini  terus dunia ini,"  tegasnya. 
meningkat , hingga tidak saja Menurutnya, seorang dos
mengaharumkan nama UMA, en memang wajib melakukan 
tapi juga masyarakat Sumat- penelitian. 
era Utara, " ujar Ya'kub. Untuk itu, katanya, civitas 

Sementara itu, Dadan Ram- TJMA terus melakukan pene-

litian dan dengan keJja keras 
itu, sehlngga tidak heran kalau 
UMA menjadi salah satu dari 
tiga universitas swasta di 
bawah naungan Kopertis 
wilayah NAD-Sumut penerima 
hibah terbesar dari Dikti . "Ada 
dua lagi universitas selain _ 
UMA yang menerima itu yak- ,; 
ni UMSU · dan Serambi, " te- :: 
gasnya. . Sela:in itu, Dadan : 
menambahkan semangat dos- � 
en dan mahasiswa UMA un- .:: 
tuk melakukan penelitian be- � 
gitu besar, hingga wajar saja -
kalau prestasi ini kami raih. = 

"Basil penelitian ini juga = 
wajiba <:lisampaikan dalam ru- � 
ang kuliah dibadapan maha- ; 
siswa, ini penting bagi pen- -: 
ingkatan pemahaman dan � 
semagat mahasiswa untuk tidak = 
pernah berhenti melakukan � 
penelitaian, sebab karya-karya = 
ini akan ·berguna bagi bangsa � 
dan rakyat Indonesia dalam � 
menjawab persaingan di dunia : 
internasional," tegasnya. (R-fiJ = UNIVERSITAS MEDAN AREA



HARlAN 
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Prof. HA Ya'kub Matondang-

bus Jurnal lnternasional 

UMA Peroleh Dana 
H ibah Dikti 
Rp 1 ,1 Miliar 

Rev · OO 
Tgl Eff. 0 1_ Des 2 0 1 2:  

E 

Hal.  7 

Rektor mengatakan, torehan prestasi penelitian 
para dosen dan mahasiswa tersebut membuat 
kepercayaan pusat dan masyarakat Indonesia 
terhadap UMA sangat luar biasa."Prestasi ini akan 
terus ditingkatkan, ini baik untuk akreditasi dan 
�'!tu �· ke depan. Ini terbukti, pada tahun 2013 ,np Dik!

.
� menjawab kepercayaan itu dengan 

.::.a.n-andalas mengucurkan dana hibah penel itian 's'eoesar 
=· -;..::: peneliti Universitas Medan Area (UMA) ,Rp1 , 158.

_
000.000," kata Matondang. 

-- . - . . .:.kkan kemampuan akademiknya dengan Dana 1tu, tambah rektor, dialokasikan untuk 18 
- - -:: ::.":J·.: s  jurnal-jurnal internasional. Melalui proposal dengan berbagai judul penelitian. Antara 

- :.  :-:c::elitian ilmiahnya, Drs Dadan Ramdan, pe�elitian hibah bersaing, penelitian strategis 
- - � =e:-�embus jurnal intemasional. naswnal dan kereativitas mahasiswa. 

- - -: - dulillah, dosen UMA Dadan Ramdan Dalam konteks ini, tambah Ya'kub, civitas UMA 
- � � - : ::nencatatkan dirinya sebagai salah s�ngat bangga dengan tore han prestasi yang 
--=- �  ::osen peneliti yang menembus jurnal diperoleh dosen dan mahasiswa UMA ini . "Kita 

- --"- o� .:;::lal ,"  kata Rektor UMA Prof Dr HA h�apkan prestasi ini terus meningkat, hingga tidak 
_: �. � ;;.tondang, MA kepada wartawan, di saJ a  mengaharumkan nama UMA, tapi juga 

� _ ,  ·_:.L\. Sabtu (9/3). masyarakat Sumatera Utara," ujar Ya'kub. 
�, = -=::an Ramdan MEng dan sejumlah dosen Dadan Ramdan menambahkan selain 

- :-�s:swa UMA juga berhasil melakukan menembus jumal intemasional, dirinya j�ga tengah 
--<= :·"Zlg predikatnya diakui secara nasional �engus ulk_an basil  penelitiannya ten tang 
� .....::..s. :onal. Misalnya dari Fakultas Pertanian Pengendal!an Gelombang Permukaan dan Titik 

- =: :  :.:- Suswati, MP berhasil melakukan Jatuh Logam Cair pada Proses Pengecoran dengan 
-<..:. :.:::tang buah pisang barangan. Begitu Mengatur Kecepatan dan Ps:> sisi  Titik Putar 

- _:-.:..::. sejumlah mahasiswa UMA dengan �ungku" �e. �enkum dan HAM sebagai hak paten. 
� _,: .:: penelitian. Usulan m1 msya Allah akan teralisasi, " tegas 

• r:: .:- .:. .= s :  an dosen dan mahasiswa UMA dosen Fakultas Teknik UMA ini. 
0_ ...... .,_ ..... ·._.-_- :=-e :1elitian mendapat apresiasi dari Untuk menembus jumal intema�ional, tambah 

_ •..c: ?\e::nendikbud RI, " tegas rektor yang Da�an, bukan perkara sepele. Sebab, seleksinya 
::. ::..:.=;J!:J.gi Dadan Ramdan, Dr Ir Suswati beg�tu ketat. Yang diterima di jurnal intemasional b.nn:tT.Q ],.,.,._ ..... - - 1 " •  • • 
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UMA Peroleh Dana Hi bah Dikti Rp 1,1 M 
Medan I Jurnal Asia , 

Dosen peneliti Universitas Medan Area ( U MA) menunj ukkan 
ke m a m pu a n  akademi knya dengan menembus j u rn a l -j u rn a l  
intemasional. Melalui karya penelitian ilmiahnya, D rs  Dadan Ramdan, . 
M .Eng menembus jurnal intemasional. 

"Aihamduli l lah dosen UMA berhasil 
mencatatkan dirinya sebagai peneliti yang 
menembus jurnal internasional," kata Rektor 
UMA Prof Dr H A Ya'kub Matondang MA di 
kampus UMA, Selasa (5/3). 

Disebutkannya, selain Dadan Ramdan 
' dan sej u m l a h  dosen j uga ma hasiswa 

berhasil melakukan penelitian yang predikat-

i t l • I I J ' •  l · t h l i l  

nya diakui sean-a nasional dan internasional 
Misalnya dari Fakultas Pertanian UMA, 

Dr.Ir. Suswati, MP berhasil melakukan 
penelitian tentang buah pisang. Begitu juga 
dengan sejumlah mahasiswa dengan 
berbagai judul penelitian. · 

"Keberhasilan dosen dan mahasiswa 
UMA melakuk;; m  penelitian mendapat 

apresiasi dari Dirjen Dikti pusat. Prestasi ini 
akan terus ditingkatkan, ini baik untuk 
akreditasi dan mutu UMA, ke depan " tegas 
rektor didampingi Dad an Ramdan dan Dr .Ir. 
Suswait, MPi serta Kabag Humas, Asmah .  

Dijelaskannya, pada 2013 ini, Dikti Pusat 
rnengucurkan bantuan dana bagi dosen dan 
mahasiswa UMA peneliti sebesar Rp 
1 . 1 58.000.000. 

"Dana itu dialokasikan untuk 18 proposal 
dengan berbagai judul penelitian, hibah 
bersaing , penelitian strategis nasional dan 
kereativitas mahasiswa, " tegas Ya'kub. 

Dadan Ramdan menambahk�m selain 

menembus jurnal 
i nternasional,  d i ri nya juga tengah 

mengusulkan hasil penelitiannya tentang 
"Pengendalian Gelombang Permukaan dan 
Titik Jatuh Logam Cair pada proses Pengeco
ran dengan Mengatur Kecepatan dan Posisi 
Titik Putar Tungku" ke Menkum dan HAM 
sebagai hak paten. 

Untuk itu, katanya, civitas UMA terus 
melakukan penelitian dan dengan kerja keras 
itu, sehingga tidak heran kalau UMA rnenjadi 
salah satu dari tiga universitas swasta di 
bawah naungan Kopertis wilayah NAD-Sumut 
penerima hibah terbesar dari Dikti. (Swisma) 
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Sellin, 1 1  Maret 20 1 3  Halaman 6 · 

Semakin Dipercaya Pemerintah 

UMA Peroleh Dana Penelitian 
Rp 1 Miliar Lebih 

Medan, (Analisa) 
Para dosen peneliti Universitas Medan 

Area (UMA) berhasil meraih dana hibah 
bersaing ' dan dana pen eli  tian strategi s  
nasional. 

· 

Se1ain dosen, mahasiswa Pertanian dan 
Biologi UMA juga memperoleh dana dari 
Dikti program Kreativitas Mahasiswa. 

" Prestasi ini menunjukkan UMA sema
kin dipercaya pemerintah dandiakui kualitas 
ditingkat nasional dan inteni.asional,'' ungkap 
Rektor UMA, Prof Dr H A Ya'kub Matorr
dang MA kepada wartawan, Selasa (5/3) di 
kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Didampinc' i , Dadan Ramdan dan Dr 
Suswati MP setta Kabag Humas UMA, 
Asmah, ProfYa;kub i:nengatakan total dana 
hibah penelitian tersebut mencap"ai sekitar 
Rp 1. miliar. 
• · Selain memperoleh dana hi bah tesebut, 
dosen peneliti UMA menunjukkan j uga 

_ menunjukan kemampuan akademiknya 
dengan menembus jurnal internasional, 
sehingga UM-A semakin dipercaya dan 
dikena.I masyarakat internasional. 

· 

"Alhamdulillah; Dadan Ramdan dosen 
UMA berbasil mencatatkan didnya sebagai 

saiah seorang dosen peneliti yang menem
bus jurnal intemasional, " "kata Prof Ya'kub ' 
Matondang. · . . 

Rektor mengata:kan selain ' Drs Dadan 
Rami:lan; M.Eng, Dr.Ir. Suswati, MP dari 
Fakultas Pertanianjuga berhasil melakukan 
penelitian tentang buab pisang. 
Hak Paten 

Ral,han prestasi penelitian para dosen dan 
mahasiswa tersebut membuktikan pbme
rintith semaJ9_n percaya terhadap lJMA. 

''Tahun ini, dosen dan mahasiswa uMA 
memperoleh dana penelitian hi bah bersaing 
dan penel itian strategis nasional · ser�a 
kreativitas mahasiswa sekitar Rp 1 miliar. 
Dana itu "dialokasikan untuk 1 8  proposal 
dengan berbagai judti1 penelitian dan pe
nelitian mahasiswa," tambah Suswati. 

Dadan Ramdan juga menambah selain 
menembus jurnal internasional, dirinyajuga 
tengah mengusulkan hasil penelitiannya 
tentang "Pengendalian Gelombang Pen:nu
kaan dan Titik Jatuh Logam ·Cair pada 
proses Pengecoran dengan Mengatur 
Kecepatan dan Posisi Titik Putar Tungku" 
ke Menkum dan HAM untuk mendapatkan 
hak paten. (twh) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



�erlta �ore 
Rabu 
6 MARET 20 1 3  

Rev : 00 
. . .. ., . - -

Tgl Eff. 0 1  Des 20 1 2  

Karya Penelitian Ilmiah UMA 
Diakui Nasional Dan Internasional 

MEDAN (Berita) :  Dosen 
peneliti Universitas Medan 
Area (UMA) menunjukkan 
kemampuan akademiknya 
dengan menembus j urnal
jumal intemasional. Melalui 
karya penelitian ilmiahnya, Drs 
Dadan Ramdan, M.Eng me
nembus jurnal intemasional. 

"Alhamdulillah, Dadan 
Ramdan dosen UMA berhasil 
mencatatkan dirinya sebagai 
salah seorang dosen peneliti 
yang menembus jurnal inter
nasional, i kata Rektor UMA, 
Prof. Dr. H. A. Ya'kub Maton
dang, MA, Selasa (5/3) di kam
pus UMA Jalan Kolam Medan 
Estate. 

Rektor menyebutkan selain 
Drs Dadan Ramdan, M.Eng 
ada juga sejumlah dosen dan 
:nahasiswa UMA berhasil mela- · 
imkan penelitian yang predi
;,mtnya diakui secara nasional 

an internasional. Misalnya 
dari Fakultas Pertanian UMA, 
Dr.Ir. Suswati, MP berhasil 
melakukan penelitian tentang 
::,uah pis ang. B egitu juga 
.:iengan sejumlah mahasiswa 
�IA dengan berbagai judul 

:lellelitian. iKeberhasilan dosen 
"::an mahasiswa UMA melaku
La.n penelitian mendapat apre
�i dari Dhjen Dikti pusat," 
.:.::.gkap rektor. 

Didampingi, Dadan Ram
:.l:: dan Dr .Ir. Suswati, MPi 
,..-:�a Kabag Humas UMA, Ir 
.!..5::Jah lndrawaty MP, rektor 
=-:-::gatakan torehan rrestasi 
:�::elitian para dosen dan 

mahasiswa tersebut membuat 
kepercayaan pusat dan masya
rakat Indonesia terhadap UMA 
sangatluar biasa. "Prestasi ini 
akan terus ditingkatkan, ini 
baik untuk akreditasi dan mutu 
UMA, kedepan," ujar rektor. 

Hal ini terbukti, kata rektor, 
di mana tahun 2013 ini, Dikti 
Pusat menjawab kepercayaan 
itu dengan mengucurkan ban
tuan dana bagi dosen dan ma
hasiswa UMA peneliti sebesar 
Rpl, 158.000.000, . iDana itu 
dialokasikan untuk 18 proposal 
dengan berbagaijudul peneli
tian . An tara penelitian hibah 
bersaing , penelitian strategis 
Iiasional dan kereativitas ma
hasiswa," tegas Yafkub. 

Dalam konteks ini, tambah 
Yakub, civitas UMA sangat 
bangga dengan t.orehan prestasi 
yang diperoleh dosen dan ma
hasiswa UMA ini. "Kita harap
kan prestasi ini terus mening
kat , hingga tidak saja menga
harumkan nama UMA, tapi 
juga masyarakat Sumatera 
Utara," ujar Yaikub. 

Dadan Ramdan menambah 
selain menembusjumal inter
nasional, dirinya juga tengah 
mengusulkan basil peneli
tiannya ten tang iPengi:mdalian 
Gelombang Permukaan dan 
Titik Jatuh Logam Cair pada 
proses Pengecoran dengan 
Mengatur Kecepatan dan Posisi 
Titik Putar Tungkui h.c- Men
kum dan HAM sebagai hak 
paten. iUsulan ini insya Allah 
akan teralisasi," ujarnya. 

Dadan mengakui tidak 
mudah menembusjumal-jumal 
intemasional. "Nama kita ter
pampangdijumal intemasional 
tersebut bukan perkara sepele. 
Sebab, seleksinyajuga begitu 
ketat dalam menerima karya 
penelitian yang benar-benar 
belum ada di dunia ini," pa
parnya. 

Menurutnya, seorang dosen 
memang wajib melakukan 
penelitian. Untuk itu, katanya, 
civitas UMA terus melakukan 
penelitian dan dengan kerja 
keras itu, sehingga tidak heran 
kalau UMA menjadi salah satu 
dari tiga universitas swasta di 
bawah naungan Kopertis 
wilayah NAD-Sumut penerima 
hibah terbesar dari Dikti. "Ada 
dua lagi universitas selain UMA 
yang menerima itu yakni 
UMSU dan Serambi," tegas
nya. 

Dadan juga mengatakan 
8emangatdosen dan mahasiswa 
UMA untuk melakukan peneli
tian begitu besar, hingga wajar 
saja kalau prestasi ini kami 
raih. Hasil penelitian ini juga 
wajib disampaikan dalam 
ruang kuliah dihadapan maha
siswa, ini penting bagi pening
katan pemahaman dan se
mangat mahasiswa untuk tidak 
pernah berhenti melakukan 
penelitian, sebab menurutnya 
karya-karya ini akan berguna 
bagi bangsa dan rakyat Indo
nesia dalam menjawab per
saingan di dunia internasional. 
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P Ramayanti Juara I 
Olimpiade Akuntansi FE UMA 

muhammad nasjr 
MEDAN, MANDIRI 

P Ramayanti pelajar SMK Nur Azizi Tan
jung Morawa keluar sebagai juara I Oliril
piade Akuntansi yang digelar Fakultas 
Ekonomi Universitas Medan Area (UMA) 
Jalan Sei SerayuMedan, Rabu (6/3). 

Kegiatan berlangsungseharian itu diiku
ti 70 peserta dari 61 SMA sederajat se Kota 
Medan danDeliserdang.P Ramayantiber
hak mendapatkan tropi dari alumni Fak 
Ekonomi UMA dan uang senilai Rp 1 juta 
dari dekanat Fakultas Ekonomi UMA. 
- Untuk juara II direbut Nur Laili Lubis 
dari SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, juga 
mendapatkan tropi dan uang sebesar Rp 
750 ribu. Sedangkan juara diraih Syahril S 
dari SMK YPK Kampung Barn Medan jt1ga 
berhak meraih tropi dan uang sebesar Rp 
500 ribu. 

Wakil Dekan Bidang Akademik Hery 
Syahrial, SE, MSi menjelaskan bahwa keg
iatan ini berkaitan dengan penyambutan 
Dies Natalis UMA ke 30 tersebut bertujuan 
untuk melihat kemampuan minat dan 
bakat bidang akuntansi. · 

Disamping itu juga bertujuan untuk 
memperkenalkan UMA terhadap pelajar
pelajar SMK dan sederajat, kata Syahrial 
didampingi Ketua Prodi akuntansi Linda 
Lares SE, MSi dan Sekretaris M Idris, SE, 
MSi, dan BEM FE UMA dan Humas UMA 
Ir .Asmah Indra'waty MP. 

Syahrial mengakui bahwa semakin 
tahun minat pelajar SMA untuk masuk ke 
Prodi Akuntansi semakin tinggi. Untuk 
tahun 201 - 2 0 1  rr> on � � l � -- ! ' • •  

mencapai 20 persen disbanding tahun se
belumnya. 

Tingginya minat tamatan SMK memilih 
prodi akuntasi karena peluang kerja di 
bidang itu sermakin terbuka luas, karena 
semakin tumbuhnya pernsihan-pernsihan 
besar dan menengih di berbagai daerih. 

Disamping itu para lulusan Akuntasi bisa 
menjadi konsultan untuk berbagai pern
sihaan yang ada, kata Syihrial yang saat 
itu didampingi Wakil Dekan Bidang Kema
hasiswaan FE UMA yang juga Ketua Pani
tia Ahmad Prayudi SE, MM. 

Syihrial juga mengingatkan para pela
jar, jika sudih tamat dapat melanjutkan 
ke bjdang studi yang mereka senangi. 
Fokus pendidikan ke jenjang lebih tinggi 
yang sesuai dengan bidang studi--yang-di� 
minati. 

Ketua Panitia Ahmad Prayudi sebelum
nya menjelaskan bahwa kegiatan olimpia
de akuntansi yang mereka gelar terdiri dari 
tiga tahap. Pada tahap pertama dimulai 
45 menit yang diuji dasar-dasar akuntan
si, dan kesempatan ini akan diambil seban
yal 30 peserta. 

Pada tahap kedua selama 45 menit, 
akuntansi menengih, yang diambil seban
yak 15 orang, dan pada tihap ketiga sela
ma 45 menit, akuntansi lanjutan (advance 
accounting), yang diambil peserta juara I, 
II, dan III. 

Kedepan kegiatan ini akan terns dilak
sanakan dan mernpakan agenda tahunan 
akademik FE UMA, sebagai upaya untuk 
mengenalkan prodi akuntansi kepada para 
siswa dan untu marr> ,, .. ,.,- - �!1 · - ·  
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!. 61 SMA/SMK Sumut IkutiOiimpiade Akuntansi UMA 

-
Medan I Jumal Asia 

Sebanyak 70 peserta dari 61 SMA 
sederajat se Kota Medan dan Deliserdang 
ikuti olimpiade akuntansi yang digelar 
Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area 
(UMA) Jalan Sei Serayu Medan, Rabu (6/ 
3). Tampil sebagai juara I pelajar SMK Nur 
Azizi Tanjung Morawa P Ramayanti 

P Ramayanti berhak mendapatkan tropi 
dari alumni Fak Ekonomi UMA dan uang 
senilai Rp 1000.000 dari dekanat Fakultas 
Ekonomi UMA 

Untukjuara II direbut Nur laili Lubis dari 
SMK Nur Azizi Tanjung Morawa, juga 

mendapatkan tropi dan uang sebesar Rp 
750 ribu. 

Sedangkan juara diraih Syahril S dari SMK 
YPK Kampung Baru Medan juga berhak 

. meraih tropi dan uang sebesar Rp 500 ribu. 
Wakil Dekan Bidang Akademik, Hery 

Syahrial, SE, MSi menjelaskan bahwa 
kegiatan sekaitan Dies Natalis U&MA ke 30 
tersebut bertujuan untuk melihat kemam
puan minat dan bakat bidang Akuntansi. 

Di samping itu juga bertujuan untuk 
memperkenalkan UMA terhadap pelajar
pelajar SMK dan sederajat, kata Syahrial 
didampingi Ketua Procli akuntansi Unda Lores 

SE, MSi dan Sekretaris M Idris, SE, MSi, dan 
BEM FE UMA. 

Syahrial mengakui bahwa semal<in tahun 
minat pelajar SMA untuk masuk ke akuntansi 
semakin tinggi. Untuk tahun 2012-2013 
mengalami kenaikan mencapai 20 persen 
disbanding tahun sebelumnya. 

Tingginya minat tamatan SMK memilih 
prodi akuntasi karena peluang kerja di 
bidang itu sermakin terbuka luas, karena 
semakin tumbuhnya perusahan-perusahan 
besar dan menengah di berbagai daerah. 

Disamping itu para lulusan akuntasi bisa 
menjadi konsultan untuk b_erbagai perusa-

haan yang ada, kata Syahrial yang saat itu 
didampingi Humas UMA Ir Asma Indrawati, 
MP dan ketua Panitia Ahmad Prayudi SJ:;, 
MM . 

Syahrial juga mengingatkan ppra 
pelajar; jika sudah tamat dapat melanjutkan 
ke bidang studi Yang mereka senangi. Fokus 
pendidikan ke j�njang lebih tinggi yang 
sesuai dengan bidang studi yang diminati. 

Ketua Panitia mengatakan kegiatan 
olimpiade akuntansi yang mereka gelar 
terdiri dari tiga tahap pengujian yakni dasar-. 
dasar akuntansi, akuntansi menengah dan 
Advant Akuntansi. (Swisma) 

· 

I M H I '  I I I  
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P Ramavanti Juara 1 
limpiadelkuntansi FE u 

= ;.a mayanti pelajar SMK Nur Azizi Tanjung 
:--.l"":l_ ..... -a keluar sebagai juara I Olimpiade Akun

_. 3 ng digelar Fakultas Ekonomi Universi-
:aa: _ ... a n  Area (UMA) Jalan Sei Serayu Med-

;� (6/3). Kegiatan berlangsung sehari
- : <;uti 70 peserta dari 61 SMA sederajat 

:r.a v1edan-dan Deliserdang. 

.?..::..:::J ayanti berhak 
- � :. :iapatkan tropi 
: "'" � : alumni Fak 

-�-� .\. dan uang se
: � . 0 00 dari de

. . i . .  : a s  Ekonomi 

�--=- U direbut Nur 
· : �:-i SMK Nur 

- � �!orawa, juga 
-�;u;:;::;JG.l:.::...:.· :.-:)pi dan uang 

· �.: C:bu. 
· • :. : ::ara diraih 

-- �'IK YPK Ka-
-. !-:-::an juga her-

. -_-: ;:: : dan uang 
- •. �·::JU. 

- -w...:. 3:dang Aka-
• - � ; airial, SE,  

.i.l:. :: ahwa keg
- : J:. := 5  �atalis 

jar SMK dan sederajat, kata 
Syahrial didampingi Ketua 
Prodi akuntansi Linda Lores 

· - 8E, MSi dan Sekretaris M Id
ris, SE, MSi, dan BEM FE 
UMA. 

Syahrial mengakui bahwa 
semakin tahun minat pelajar 
SMA untuk masuk ke Prodi 
Akuntansi semakin tinggi. 
Untuk tahun 2012-20 13 men-

galami kenaikan mencapai 20 
persen disbanding tahun se
belumnya. 

Tingginya minat tamatan 
SMK memi!ih Prodi Akunta
si karena peluang kerja di 
bidang itu sermakin terbuka 
luas, karena semakin tumbu
hnya perusahan-perusahan 
besar dan menengah di berb
agai daerah. Disamping itu 
para lulusan Akuntasi bisa 
menjadi konsultan untuk ber
bagai perusahaan yang ada, 
kata Syahrial yang saat itu 
didampingi Humas UMA Ir 
Asma Indrawati, MP dan ket
ua Panitia Ahmad Prayudi 
SE, MM. 

Syahrial juga mengingat
. kan para pelajar, jika sudah 

tamat dapat melanjutkan ke 

bidang studi yang mereka 
senangi. Fokus pendidikan ke 

· jenjang lebih tinggi yang se
suai dengan bidang studi yang 
diminati. 

Ketua Panitia sebelumnya 
menjelaskan bahwa kegiatan 
olimpiade akuntansi yang 
mereka gelar terdiri dari tiga 
tahap. Pada tahap pertama 
dimulai 45 menit yang diuji 
dasar-dasar akuntansi, dan 
kesempatan ini akan diambil 
sebanyal 30 peserta. Pada ta
hap kedua selama 45 menit, 
akuntansi menengah, y'ang 
diambil sebanyak 1 5  orang, 
dan pada tahap ketiga sela
ma 45 menit, Advant Akun-
tansi, yang diambil peserta 
juara I, II, dan III. . 
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UMA dan Kesbanupolinmas 
Tandatanuani Moo· 
Medan, Realitas 

Pelaksanaan Pemil ihan Gubernur Sumatera 
Utara (Pilgubsu)telah menjadi perhatian nasional. 
Sebab, kemarin (Rabu-red) seluruh Ketua Komisi  
Pemilihan Umum (KPU) dari 33 provinsi se Indone
sia datang ke Sumut untuk melihat langsung 
Pilgubsu hari ini .  

Selain itu juga datang dian- Pilgubsu merupak an poin 
taranya Komisi II  D PR Rl,  awal untuk sukses tidaknya 
para pejabat Dirjen Kesbang- Pemilu legislatif 20 14 men
polinmas Mendagri RI dan tiga datang . 
lembaga pemantau Pemilu. Bahkan dia melihat hadirn-

Hal itu disampaikan, Kepa- ya para pejabat pusat ke Sumut 
Ia Badan Kesatuan Bangsa untuk menyaksikan pelaksan
Polit ik  dan Perl indungan aan Pilgubsu, secara Jangsung 
Masyarakat (Kesbangpolin- tersebut juga merupakan test 
mas) Provsu Drs Eddy Sofy- case penting bagi Sumut se
an MAP pada acara penanda- bagai daerah yang multikultur
tangan MoU antara Badan . al dengan potensi kekuatan , 
Kesbangpolinmas Provsu den- yang berpotensi kontlik .  
gan UMA, Rabu (6/3) di Con- Namun dia mengharapkan 
vention Hal l Kampus I U M A  P i l g ubsu menjadi  c o ntoh 
Jalan Kolam Medan Estate. ketel adanan bagi daerah -

Penandatangan MoU itu uaerah lain yang akan melak
langsung dilakukan Rektor sanakan pemil ihan kepala 
UMA Prof Dr A Y a ' kub dae rah .  Karena itu, Eddy 
Matondang MA dan KaKes- mengajak warga Sumatera 
bangpolinmas) Provsu Drs Utara untuk menyukseskan 
Eddy Sofyan MAP disaksikan Pilgubsu dengan memilih se
para pejabat dari dua lemba- suai hati nuraninya masing -
ga tersebut. masing. 

Menurut Eddy Sofya n .  Terkait MoU dengan Uni-

versitas Medan Area (UMA), 
Ka Kesbangpolinmas Sumut 
i n i  menyambut b a i k  d a n  
memberikan apresiasi dan 
berharap point - poin yang 
telah ditandatangani segera 
direalisasikan. 

R e k t o r  U M A , Prof A 
Ya'kub Matondang menga-

takan MoU dengan Kesbang� 
polinmas Provsu adalah ben
tuk sinergisitas untuk saling 
berkontribusi membanguan 
Sumatera Utara. 

· 

" UM A  sebagai Iembaga 
akademis siap bersinergi dan 
memberikan kontribusi bagi 
pembangunan di Sumatera 

Utara dan UMA juga terus 
melihat perkembangan poli
tik di Sumatera Utara, ucap 
Rektor. 

Turut hadir dan membaca
kan MoU,. Ketua PIK UMA, 
Dr Syahbuddin Hasibuan den� 
gan moderator Dra Nina S 
Salmaniah Siregar MSi. (R-ji) 
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Pelaksanaan Pilgubsu 
J adi Perhatian N asional 

UMA dan Kesbangpolinmas Tandatangani MoU 
Medan, (Analisa) 

Pel aksanaan Pemili han Gubemur Sumatera Utara 
(Pilgubsu )telah menjadi perhatian nasional . Sebab, kemarin 
(Rabu-red) seluruh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) · 
dari 33 provi nsi se Indonesia datang ke Sumut untuk 
melihat langsung Pilgubsu hari ini.  · . : 

Selain itu j uga datang diantaranya Komisi II DPR RI, 
para pejabat Dirjen Kesbangpolin mas Mendagri R I  dan 
tiga lembaga pemantau Pemilu.  

Hal itu disampaikan, Kepala Badan. Kesatuan Bangsa · 
Politik dan Perl i ndungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) 
Provsu Drs Eddy Sofyan MAP pada acara penandatangan . 
MoU antara Badan Kesbangpolinmas Provsu dengan UMA, 
Rabu (6/3) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate. 

Penandatangan MoU itu langsung dilakukan Rektor 
UMA Prof Dr A Ya'kub Matondang M A dan KaKesbang
polinmas) Provsu Drs Eddy Sofyan MAP disaksikan para 
pejabat dari dua lembaga tersebut. 

Menurut Eddy Sofyan. Pilgubsu rnerupakan poin awal 
untuk sukses tidaknya Pemilu legislatif 20 14 rnendatang. 

B ahkan dia mel ihat hadimya para pejabat pusa:t ke 
Sumut untuk menyaksikan pelaksanaan Pilgubsu, secara1 
langsung terse but j uga merupakan test case penting bagi 
Sumut sebagai daerah yang multikultural dengan potensi 
kekuatan, yang berpotensi konflik. 

Namun dia mengharapkan Pilgubsu menjadi contoh 
keteladanan bagi daerah - daerah lain yang akan me- , 
laksanakan pernilihan kepala daerah. Karena itu, Eddy 
mengajak warga Sumatera Utara untuk menyukseskan 
Pilgubsu dengan memil ih sesuai hati nurani nya masing -
rnasing. 

Terkait MoU dengan Universitas Medan Area ( UMA), 
Ka Kesbangpol inmas Sumut ini menyambut baik dan 
membetikan apresiasi dan berharap point - poin yang telah 
ditandatangani segera direalisasikan. 

Rektor UMA, Prof A Ya' kub Matondang mengatakan 
MoU dengan Kesbangpolinmas Provsu · adalah bentuk 
s inergisitas untuk saling berkontribusi membanguan 
S umatera Utara. 

"UMA sebagai lembaga akademis siap bersinergi dan 
memberikan kontribusi bagi pembangunan di Sumatera 
Utara dan UMA juga terus melihat perkembangan politik 
di Sumatera Utara, ucap Rektor. 

Turut hadir dan membacakan MoU, Ketua PIK UMA, 
, Dr Syahbuddin Hasibuan dengan moderator Dra Nina S 

�almaniah Siregar MSi.  (twh) 

!K'eV : UI!JI 
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Pilgubsu Poin Awal Sukses PerUi-lU 201 4 
Medan-andalas 

Pelaksanaan Pemilihan Guber
nur Sumatera Utara (Pilgubsu) te
lah menjadi perhatian nasional. 
Sebab, seluruh Ketua Komisi Pe
milihan Umum (KPU) dari 33 
provinsi se-Indonesia datang ke 
Sumut untuk melihat langsung 
jalannya Pilgubsu. 

Selain itu juga datang di antara
nya Komisi II DPR RI, para peja
bat Dirjen Kesbangpolinmas Ke
mendagri RI, dan tiga lembaga pe
mantau Pemilu. 

Hal itu disampaikan Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan 
Perlindungan Masyarakat (Kes
bangpolinmas) Sumut Drs Eddy 

Syofian MAP pada acara penanda
tanganan MoU antara Badan Kes-

. bangpolinmas Sumut dengan Uni
versitas Medan Area (UMA), Rabu 
(6/3) di Convention Hall Kampus I 
UMA,Jalan Kolam Medan Estate. 

Penandatanganan MoU dilaku
kan Rektor UMA Prof Dr HA 
Ya'kub Matondang MA dan Kepala 
Badan Kesbangpolinmas Sumut 
Drs Eddy Syofian MAP disaksikan 
para pejabat dari dua lembaga terse
but. 

Menurut Eddy Syofian, Pilgub
su merupakan poin awal untuk suk
ses tidaknya Pemilu legislatif2014 
mendatang. Bahkan dia melihat, 
hadirnya para pejabat pusat ke 

S u m  u t 
u n t u k 
menyak
sikan pe
laksanaan 

gubsu menjadi contoh keteladanan 
bagi daerah-daerah lain yang akan 
melaksanakan pemilihan kepala 
daerah. 

Terkait MoU dengan UMA, 
Eddy yang juga alumni pertama 
Magister Administrasi Publik 
(MAP) Pascasarjana UMA, me
nyambut baik dan memberikan 
apresiasi dan berharap poin-poin 
yang telah ditandatangani segera di
realisasikan: 

"Banyak hal yang bisa dikerja
samakan, di antaranya tentang so
sialisasi empat Pilar Bangsa, yakni 

andataslhamdanl Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhin
neka Tunggal Ika," kata Eddy. NASKAH MOU - Kepala Kesbangpolinmas Sumut Drs Eddy Syofian MAP (kiri) dan Rektor 

UMA Prof HA Ya'kub Matondang menunjukkan naskah MoU yang baru ditandatangani, di 
Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Rabu. 

Rektor UMA., Prof A Ya'kub 
Matondang mengatakan, MoU 
dengan Kesbangpolinmas Sumut 

kultural dengan berpotensi korif- · adalah bentuk sinergisitas untuk 
lik. saling berkontribusi membanguim 

Namun dia meng��rapkan Pi!- (i Sumatera Utara. (HAM) 

Pilgubsu, secara langsung juga 
merupakan test case penting bagi 
Sumut sebagai daerah yang multi-
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*i i =t A UMA Dan Kesbangpolinmas T andatangani MoU 
Medan (Medan Pos),· 

PELAKSANAAN Pemil ihan Gubernur Sumatera U tara 
(Pilgubsu)telah menjadi perhatian nasional. Sebab, kemarin 
(Rabu-red) seluruh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

·dari 33 provinsi se Indonesia datang ke Sumut untuk melihat  
- langsung Pilgubsu hari i ni .  

Selain i tu j u ga datang d iantaranya Komisi II DPR RI, 
para pejabat Dirjen Kesbangpolinmas Mendagri RI dan tiga 
Iembaga pemantau Pemilu. · 

Hal i tu d isampaikan, Kep a l a  Badan. Kesatuan Bangsa 
·polit ik  d an Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol i nmas) 
Provsu Drs Eddy Sofyan MAP pada acara penandatangan 
MoU antara B adan Kesbangpolinmas Provsu dengan UMA, 
Rabu (6/3) di Convention Ha:Jl Kampus I UMA Jalan Kolam 
-Medan Estate. 

· 

. Penandata�1gan MoU i tu langsung di lakukan Rektor UMA 
Prof Dr A Ya kub Matondang M A  dan KaKesbangpolinmas) 
Provsu Drs Eddy Sofyan MAP .disaksikan para pejabat dari 
,dua l embaga tersebut .  

Menurut Eddy Sofyan. Pi lgubsu merupakan poin awal  
untuk sukses tidaknya Pemilu legislatif 2014 mendatang. 

Bahkan dia melihathadirnya para pejabat pusat ke Sumut 
untuk menyaksikan pelaksanaan Pilgubsu, secara langsung 
terseb_ut j uga m e r u p a k a n  test  case pent ing ba o- i Sum u t  
sebagai dacrah yang mul tikultural dengan potensi kekuatan, 
yang berpotensi konflik. 

N amun dia  menghara p k a n  P i l gubsu m e nj a d i  contoh 
'ke t e l a d a n an b a gi d a e ra h  - d ae r a h  l a i n  y a n g  a k a t1 
melaksanakan pemil ihan kepala daerah. Karena i tu, Eddy 
mengajak wa rga Suma tera Utara u n tuk menyukseskan 
Pilgubsu dengan memil ih sesu ai hati  nuraninya masing -
masing.  

Terkai t  MoU dengan Universitas Medan Area (UMA), Ka 
Kesbangp o l i n m a s  S u m u t  i n i  menyamb u t  b a i k  d a n  
memberikan apresiasi d a n  berharap point - poin yang tel ah 
d itandatangani segera direalisasikan. 

Rektor UMA, Prof A Ya'kub Matondang mengatakan MoU 
dengan Kesbangpolinmas Provsu adalah bentuk sinergisi tas 
untuk saling berkontribusi membanguan Sumatera Utara. 

"UMA sebagai lemba ga akademis s iap bersinergi dan 
memberikan kontribusi  bagi  pembangunan d i  Sum a tera 
Utara dan UMA juga terus melil1at perkembangan politik di 
Sumatera Utara, ucap Rektor. 

Tur u t  hadir dan membacakan MoU, Ketua PIK UMA, Dr 
Syahb u d d i n  H a s i b u a n  d e n g a n  m odera tor D ra N i n a  S 
Salmaniah Siregar MSi.  (r-21) 
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B E RAN I . B I CA RA FAKT: 

Rabu, 20 Maret 2013 REALITAS 3 
LP2M UMA Seminarkan Proposal 
Pengabdi�n Masyarakat 
Medan, Realitas 

Sebanyak 5 8  proposal 
penelitian pengabdian pada 
masyarakat program desen
tralisasi Dit Litabmas Dirjen 
Dikti Kemendikbud dan DI
PA Universitas Medan Area 
(UMA) tahun 2013-2014 dis
emi narkan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
Pada Masyarakat {LP2M). 

Seminar proposal yang di
buka Wakil Rektor Bidang 
Akademik Dr Hery Kusman
to MA, Kamis ( 1 4/3) dip
rensentasikan kepada 53 pe
serta dosen dan dihadiri Wak
:1 Rektor Bidang Administra
si dan Keuangan Ir Siti Mar
_ iana MSi , Kepala LP2M 
l �1A Dr Ir Suswati MP dan 
�umas Ir Asmah lndrawaty 
\fP di aula kampus Jl Kolam 
\fedan Estate. . 

Kepala LP2M UMA Sus-
., ari mengatakan, dari jum
� 58 proposal penelitian 

. .mg diseleksi tersebut itu ter
·.:: ;-J- dari 1 6  proposal hi bah 
�-aing, presentasi program 
Y :tor (S3) berjumlah 2 pro
�--:;a� dan proposal pengabdi
.:.= ::nasyarakat (IBM) seban
. -u. :0 proposal untuk: menda
:-.L:un dana penelitian pro-

gram desentralisasi Dikti. 
Sedangkan untuk penelitian 

intenal DIP A UMA berupa 
bantuan yayasan H Agussal
im Siregar sebanyak 3 1  pro
posal, bidang penelitian dos
en 13 proposal dan pengabdi
an pada masyarakat (PPM) 
berjumlah 19 proposal. 

Melalui kegiatan ini di
harapkan m�ningkatkan ke
mampuan dosen dalam mela
kukan diseminasi (seminar 
hasil dan publikasi) penelitian 
dan pengabdian kepada mas
yarakat, menumbuhkernbang
kan Iriotivasi dosen UMA 
untuk rneneliti dan mengabdi 
kepada masyarakat dan bagi 
dosen peserta yang lain ten
tunya akan rnenambah infor
rnasi dan wawasan sebagai 
persiapan. 

Selainjutnya untuk rnern
publikasikan kepada rnasya
-rakat akademik hasil-hasil 
penelitian dosen UMA. Seh
ingga hasil yang diharapkan 
selain peningkatan kernam
puan penelitijuga terstimulasi 
atmosfir rneneliti dan berka
rya ilmiah dan hasil peneli
tian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang diperoleh 
dapat mengisi jurnal ilmiah 

dan tabloid UMA. 
Kegiatan seminar peneli� 

tian yang berlangsung selama 
dua hari itu menampilkau 
pernbicara diantaranya, Dr Ir 
Suditama MT, Prof Dr Ir A 
Rafiqi Tantawi MS,  Prof Dr 
Ir Retna Astuti Kuswardani 
MS dan Dr Warjio SS, MA. 

Sementara Wakil Rektor 
Bidaug Akademik Dr Hery 
Kuswanto rnengatakan, dana 
desentrdlisa.'li tahun UMA rnem
peroleh sebesar Rp 1 ,  1 miliar, 
meningkat di tahun lalu hanya 
mendapatkan Rp 500 juta. 

. UMA tahun ini dipercay
akan lagi mendapatkan dana 
peuelitian diharapkan bisa 
dimanfaatkan untuk proses 
belaj ar mengajar dan di
gunakan untuk penelitian dos
en serta meningkatkan grade 
cluster rnadya menjadi clus
ter utama. 

Dengan kegiatan ini di
harapkan dapat meningkatkan 
kernarnpuan dosen, sehingga 
mahasiswa dapat mendapat
kan pengetahuan baru dan ter
kini serta merangsang dosen 
menulis di jurnal nasional dan 
internasional, karena dosen 
akan rnendapatkan penghar
gaan (reward) . (R-Ji) UNIVERSITAS MEDAN AREA



Sabtu. 16 Maret 2013 

LP2M UMA Seminarkan Proposal 
Pengabdian Masyarakat 
Medan I lurnal Asia 

Sebanyak 58 proposal penelitian pengabdian pada 
masyarakat program desentralisasi Dit Litabmas Dirjen Dikti 
Kemendikbud dan DIPA Universitas Medan Area (UMA) tahun 
2013-2014 diseminarkan oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M). 

Seminar proposal yang dibuka Wakil Rektor BidangAkademik 
Dr Hery Kusmanto MA, Kamis ( 14/3) diprensentasikan kepada 
53 peserta dosen dan dihadiri Wakil Rektor Bidang Administrasi 
dan Keuangan Ir Siti Mardiana MSi, Kepala LP2M UMA Dr Ir 
Suswati MP dan Kahumas Ir Asmah Indrawaty MP di aula kampus 
Jl Kolam Medan Estate. 

Kepala LP2M UMA Suswati mengatakan, dari jumlah 58 
proposal penelitian yang diseleksi tersebut itu terdiri dari 16 
proposal hibah bersaing, presentasi program doktor (53) 
berjumlah 2 proposal dan proposal pengabdian masyarakat 
(IBM) sebanyak 10 proposal untuk mendapatkan dana 
penelitian program desentralisasi Dikti. 

Sedangkan untuk penelitian intenal DIPA UMA berupa 
bantuan yayasan H Agussalim Siregar sebanyak 31 proposal, 
bidang penelitian dosen 13 proposal dan pengabdian pada 
masyarakat (PPM) berjumlah 19 proposal. 

Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan 
dosen dalam melakukan diseminasi (seminar hasil dan publikasi) 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menumbuh
kembangkan rnotivasi dosen UMA untuk meneliti dan mengabdi 
kepada masyarakat dan bagi dosen peserta yang lain tentunya 
akan menambah i nformasi dan wawasan sebagai persiapan. 

Untuk mempublikasikan kepada masyarakat akademik hasil
hasil penelitian dosen UMA. Sehingga hasil yang diharapkan 
selain peningkatan kemampuim peneliti juga terstimulasi 
atmosfir meneliti dan berkarya ilmiah dan hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dapat mengisi 
jumal ilmiah dan tabloid UMA. 

Kegiatan seminar penelitian yang berlangsung selama dua 
hari itu menampilkan pembicara diantaranya, Dr Ir Suditama 
MT, Prof Dr Ir A Rafiqi Tantawi MS, Prof Dr Ir Retna Astuti 
.Kuswardani MS dan Dr Warjio SS, MA. 

Sementara Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Hery 
Kuswanto mengatakan, dana desentralisasi tahun UMA 
memperoleh sebesar Rp 1,1 miliar, meningkat di tahun lalu 
hanya mendapatkan Rp 500 juta. 

UMA tahun ini dipercayakan lagi mendapatkan dana 
penelitian diharapkan bisa dimanfaatkan untuk proses belajar 
mengajar dan digunakan untuk penelitian dosen serta 
meningkatkan grade cluster madya menjadi cluster utama. 

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan dosen, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan 
pengetahuan baru dan terkini serta merangsang dosen menulis 
di jurnal nasional dan internasional, karena dosen akan 
mendapatkan penghargaan (reward). (Swisma),_ __ _. 
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-

2M U MA Seminarkan 58 Proposa l Pengabdian Masyarakat 
�AN (Berita): Sebanyak 

_r ::-r-:posal penelitian pengab
:llil: ;:ada masyarakat program 

::rralisasi Dit Litabmas 
.:.. Dikti Kemendikbud dan 

::= -.  Cniversitas MedanArea 
- _.;., tahun 2013-2014 dise-
- .:.:kan oleh Lembaga Pe-

:..-_ � dan Pengabdian Pada 
--:-arakat (LP2M). 
� :' minar proposal yang 
_;:a Wakil Rektor Bidang 

. ........ -::,J.J.ll\.. Dr Hery Kusmanto 
:.:.amis (14/3) diprensentasi
£cpada 53 peserta dosen 
:.!hadiri Wakil Rektor B

Administrasi dan Ke
Ir Siti Mardiana MSi, 

LP2M UMA Dr Ir Sus-
�IP dan Kahumas I r  

' ·  Indrawaty MP di aula 
::. ; ms Jl Kol a m  M e d an 

ti mengatakan, darijumlah 58 
proposal penelitian yang 
diseleksi tersebut itu terdiri dari 
16 proposal hibah bersaing, 
presentasi program doktor (S3) 
berjumlah 2 proposal dan pro
posal pengabdian masyarakat 
(IBM) sebanyak 10 proposal 
untuk mendapatkan dana pe
nelitian program desentralisasi 
Dikti. . .  

Sedangkan untuk peneli
tian intenal DIP A UMA berupa 
bantuan yayasan HAgussalim 
Siregar sebanyak 31 proposal, 
bidang penelitian dosen 13 
proposal dan pengabdian pada 
masyarakat (PPM) berjumlah 
19 proposal. 

Melalui kegiatan ini diha
rapkan meningkatkan kemam
puan dosen dalam melakukan 
diseminasi (seminar hasil dan 
publikasi) penelitian dan peng-

abdian kepada masyarakat, me
numbuhkembangkan motivasi 
dosen UMA untuk meneliti dan . 
mengabdi kepada magyaiak.at 
dan bagi dosen peserta yang lain 
tentunya akan menambah 
informasi dan wawasan sebagai 
persia pan. 

Selainjutnya untuk mem
publikasikan kepada masyara
kat akademik hasil-hasil pene
litian dosen U:MA. Sehingga 
hasil yang diharapkan selain 
peningkatan kemampuan pe
nelitijuga terstimulasi atmosfir 
meneliti dan berkarya ilmiah 
dan hasil penelitian dan peng
abdian kepada masyarakat 
yang diperoleh dapat mengisi 
jurnal ilmiah dan tabloid UMA. 

Kegiatan seminar peneli
tian yang berlangsung selama 
dua hari itu menampilkan pem
bicara diantaranya, Dr Ir Sudi-

tam a MT, Prof Dr Ir A Rafiqi 
Tantawi MS, Prof Dr Ir Retna 
· Astuti Kuswardani MS dan Dr 
Warjio SS, MA. · 

Semen tara Wakil Rektor 
Bidang Akademik Dr Hery 
Kuswanto mengatakan, dana 
desentralisasi tahun UMA 
memperoleh sebesar Rp 1 , 1  
miliar, meningkat di tahun lalu 
hanya mendapatkan Rp 500 
juta. 

UMA tahun ini dipercaya
kan lagi mendapatkan dana 
penelitian diharapkan bisa di
manfaatkan untuk proses bela
jar mengajar dan digunakan 
untuk penelitian dosen serta 
meningkatkan grade cluster 
madya menjadi cluster utama. 

Dengan kegiatan ini diha
rapkan dapat meningkatkan 
kemampuan dosen, - . (qje) 
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Uarian MANDIRI 
SEN I N ,  1 8  MARET 20 1 3  

LP2M UMA Seminarkan Proposal 
Pengabdian Masyarakat 

muhammad nasir motivasi dosen UMA untuk meneliti dan 
mengabdi kepada masyarakat dan bagi 

MEDAN, MANDIRI dosen peserta yang lain tentunya akan 
Sebanyak 58 proposal penelitian peng- menambah informasi dan wawasan se

abdian pada masyarakat program desen- bagai persiapan. 
tralisasi Dit Litabmas Dirjen Dikti Ke- Selainjutnya untuk mempublikasikan 
mendikbud dan DIPA Universitas Medan kepada masyarakat akademik hasil-hasil 
Area (UMA) tahun 2013-2014 diseminar- penelitian dosen UMA. Sehingga hasil yang 
kan oleh Lembaga Penelitian dan Pengab- diharapkan selain peningkatan kemam
dian Pada Masyarakat (LP2M). puan peneliti juga terstimulasi atmosfir 

Seminar proposal yang dibuka Wakil meneliti dan berkarya ilmiah dan hasil 
Rektor Bidang Akademik Dr Hery Kus- penelitian dan pengabdian kepada 
manto MA, Kamis (14/3) diprensentasikan masyarakat yang diperoleh dapat mengisi 
kepada 53 peserta dosen dan dihadiri We 1·- jurnal ilmiah d< · tabloid UMA. 
il Rektor Bidang Administrasi dan Keuan- Kegiatan semmar penelitian yang ber
gan Ir Siti Mardiana MSi, Kepala LP2M langsung selama dua hari itu menampil
UMA Dr Ir Suswati MP dan Kahumas Ir kan pembicara diantaranya, Dr Ir Sudita
Asmah Indrawaty MP di aula kampus Jl rna MT, Prof Dr Ir A Rafiqi Tantawi MS, 
Kolam Medan Estate. Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS dan 

Kepala LP2M UMA Suswati mengata- Dr Warjio SS, MA. 
kan, dari jumlah 58 proposal penelitian Sementara Wakil Rektor Bidang Aka
yang diseleksi tersebut itu terdiri dari 16 demik Dr Hery Kuswanto mengatakan, 
proposal hibah bersaing, presentasi pro- dana desentralisasi tahun ini UMA mem
gram doktor (S3) berjumlah 2 proposal peroleh sebesar Rp 1,1 miliar, meningkat 
dan proposal pengabdian masyarakat di tahun lalu hanya mendapatkan Rp soo 
(IBM) sebanyak 10 proposal untuk menda- juta. 
patkan dana penelitian program desentral- "UMA tahun ini dipercayakan lagi 
isasi Dikti. mendapatkan dana penelitian diharapkan 

Sedangkan untuk penelitian intenal bisa dimanfaatkan untuk proses belajar 
DIPA UMA berupa bantuan yayasan H mengajar dan digunakan untuk penelitian 
Agussalim Siregar sebanyak 31 proposal, dosen serta meningkatkan grade cluster 
bidang penelitian dosen 13 proposal dan madya menjadi cluster utama," ujarnya. 
pengabdian pada masyarakat (PPM) ber- · Dengan kegiatan ini diharapkan dapat 
jumlah 19 proposal. meningkatkan kemampuan dosen, sehing-

Melalui kegiatan ini diharapkan men- ga mahasiswa dapat mendapatkan penge
ingkatkan kemampuan dosen dalam tahuan baru dan terkini serta merangsang 
melakukan diseminasi (seminar hasil dan dosen menulis di jurnal nasional dan in
publikasi) penelitian dan pengabdiart ke- ternasional, karena dosen akan mendap
pada masyarakat, e umbuhkembanl!kan atkl'l nt;>x>ah�.,.,...,.,� £�� . .  .--.n L ... _ ,.. ... , 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



HARlAN 

Jumat, 1 5  Maret 20 13-

r ·. . . .. 

UMA Terima Bantuan Rp '1,7 M -
Medan, (Analisa) . 

Uruversitas Medan Area (UM� . memperoleh bantuan i 
dana untuk peningkatan sarana dan prasarana dari i 
pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). 

Bantuan yang diberikan tersebut membutikan UMA 1 
semakin dipercaya pemerintah sebagai lembaga p·endidi- • 
k�n yang berkualitas, kreatif dan inovatif. 

Selain bantuan dati Dikti, pihak Y ayasan Perguruan 
Haji Agus Salim (YPHAS) juga inemberikan dana ban- ·1 
tuan untuk mendukung kualitas pendidikan di UMA. , 

"Total dana hibah bantuan baik dari Dikti dan yayasan 
itu sebesar Rp. 1 ,7 miliar," ungkap Wakil Rektor bidang _ 
Keuangan di!ll Kepegawaian, Ir lij Siti Mardi ana saat , 
temu pers kepada wartawan, Kamis ( 1 4/3) di Biro Rektor 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

· 

Dipandu, Wakil Rektor bidimg kemahasiswaan, Ir H. 
Zulhery Noer MP, clidampingi KabagHumas,lr Asmah 
Indrawati MSi, Siti Marctiaua meujelaskan yang diterima • 
UMA semuanya untuk ·menuujang peningkatan kualitas 
pendidikan, sis tern mengajar dan pela ·an an kepada maha- . 
siswa. 

"Diautara bantuan itu berupa buku pustaka sebanyak . 
1 .800 ekslempar dengan berbagai jeni buku, peral?.tan 
1aboratarium teknik dan pertanian, sarana teknologi 
inforri:Jasi (komputer), sarana kuliah (kursi, rnej a,dan pe
ngadaan software," jelas Mardiana. 
Tawarkan 

· 

Dekan Fakultas Teknik;_,lr Hj Hanizah.MT didampingi l 
Wakil D.ekan bidang Akademik, SherllyMaulana ST MT \ 
dan . Ketua Juri.Jsan Teknik Sipil, Ir Kamaluddin Lubis I 
MT, mengatakan dari bantuan yang diterima itu,' Falrultas • 
Tekriik UMA kini memiliki sarana laboratorium yang ' 
lengkap untuk pratikum, yakni )aboratorium mekanika ' 
tanah, laboratorium beton dan l�boratorium jalan ray a. 

"Kelengkapan laboratoriurn yang Jengl).ap di Fakultas .1 
Teknik ini, tentunya sangat menunjang pratikurn rnaha-

. siswa sehingga kualitas lulusan Fakultas Teknik UMA," 
jelas Hanizah. 

· · 

Dengan sarana laboratorium yanglengkap, Dekan 
Fakultas Teknik UMA ini j uga menawarkan · kepada ' 
perguruan tinggi lainnya untuk bersinergi menipergunakan · . .  
fasilitas laboratorium Teknik UMA. · •1 

· "Dengan adanya alat - alat baru, karni menawarkan 
pratikum di Teknik UMA, }(arena selain didukung peralatan 
yang h!ngkap dan juga SDM qosen Tekilik UMA," ujar-'. 
nya. , . . 

Wakil Rektor bidang Akademik Dr .fl Heri Kusmauto 
MA menambahkan bantuan - bantuan dana yangditerima 
mendukung lerigkapnya sararia dan prasarana di UiviA, 
apalagi saat ini UMA telah cluster madya ingin berubah 

. menjadi cluster utama. ; 

''V a.l l:llro. rrlr.-. ...... ..., ..... .-. � -· - -- - -1 

K:e • 
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Rp 1 ,  7 Mil iar Untuk Saran a dan Prasarana 
UMA Tingkatkan Kualitas Belajar Mengajar Medan, Realitas 
Kepercayaan pemerin

tah dan masyarakat 
terhadap penyele,nggara
kan pendidi�an d1 V,niver
sitas Medan Area (UMA) 
semakin meriingkat. 

Tahun ini saja, sekitar 
Rp. 1 ,  7 miliar dana 
bantuan, baik hibah 
maupun komitnien 

, Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim (YPHAS), 
telah dimanfaatkan untuk 
peningkatan sarana dan 
prasarana, d iantaranya 
membangun gedung 
baru , peningkatan perala
tan belajar mengajar, 
perpustakaan, laboratori
um dan lainnya,  yang 
telah membawa U� 
menuju  perubahan yang 
signifikan, yakni dar;:-/ . 
cluster madia menjadi 1. 
cluster utama. 

Hal tersebut dikatakan 
Wakil Rektor I UMA Dr. H .  
Heri Kusmanto MA 
didampingi WR-11 Dra Hj 

Siti Mardiana MSi, WR-11 1  UMA kini sudah bisa Jr. Zulheri Nur MP dan · menambah 1 .800 judul Dekan Fakultas Teknik buku di perpustakaan,  UMA l r. Hj. Haniza; MT melengkapi sarana TJK, dalarn temu pers di Led, Laptop, pengadaan kampus UMA Jalan software dan lainnya .  Kolam Medan Estate, Seementara itu, Dekan Kamis ( 1 4/3) FT UMA, l r. Hj. Haniza, Senada, Zulheri MT mengatakan, program mengatakan,. kualitas fakultas teknik, tidak KBM UMA memang terlepas dari kerja univer-diupayakan semaksimal sitas, yang berhubungan rnungkin lebih baik lag, dengan sistem penjami-khususnya dengan nan mutu internal. rnelengkapi sarana Dalam proses kegiatan prasarana yang ada, . be; lajar mengajar, khusus misalnya untuk laboratori- dua tahun belakangan ini um teknik, yang saat ini fakultas teknik cukup sangat dibutuhkan buat banyak menerima bantu-mahasiswa melakukan an dari diktri, tahun I praktikum, modul dan dikhususkan membenahi lainnya, sehingga kegia- laboratorium teknik, tan belajar mengajar di demiki�m j uga bantuan UMA dapat terjamin baik. tahap I I  ini . ' 
Demikian juga Jr. "Aihamduf!l lah segala Mard lana, menurutnya, praktikum yang telah dengan memperoleh dirancang sesuai dengan bantuan hibah PHP dari kurikum telah bisa Dikti d itambah dana dilaksanakan dengan baik pendukung dari yayasan .

. 
lagi;dirancang, mekanika 

mengclahui  y�1np, cti�chul r h- nr - n n  �o�ok i n r lcnpnf lcn . .... --'..L------

SAMPAIKAN : Para Wakil Rektor UMA menyampaikan kemajuan UMA ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai. 

tanah, laboratorium jalan 
raya, laboratorium beton. 

Tiga lab khusus untuk 
mahasiswa jurusan teknik 
sipil agar mampu berko
mpetisi sesuai dengan 
kemajuan g lobalisasi. 

Biaya untukl lab itu 
sangat mahal. Apalagi 
yang berhubungan 
dengan mekanika tanah, 
percobaan,  sempel, 
konsenterate, mengukutr 
tanah, tingginya aspal, 

stabilitas, itu sangat 
disukai mahasiswa. Kami 
harap dengan adanya 
peralatan ini akan menja
di motifasi bukan saja 
bagi mahasiswa, tetapi 
juga bagi ;staf pengajar 
melakukai\,penelitian. 

Deng9n adanya alat 
penunjang ekperimen 
mahasiswa dan dosen 
diharapkan UMA jadi 
perguruan tinggi unggu l , "  
ujarnya. (R-JiJ 
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UMA Terima Bantuan 
Rp1,7 M dari Dikti 
Medan-andalas Hanizah MT didampingi Wakil 

Universitas Medan Area Dekan bidang Akademik Sher
(UMA) memperoleh bantuan lly Maulana ST MT dan Ketua 
dana·untuk penlngkatan sarana Jurusan Teknik Sipil lr Ka
dan prasarana dari pemerintah maluddin Lubis MT, mengata
melalui Direktorat Pendid.ikan kan dari bantuan, Y,(\I)g diterima� 
Tinggi (Dikti). itu, Fakultas Teknik UMA kini 

d Bantuan yang diberikan ter- memiliki sarana laboratorium 
Sf! but membuktikan UMA se- yang lengkap untulf pratikum, 
makin d.ipercaya pemerintah se- yakni laboratorium mekanika 
bagai lembaga pendidikan yang tanah, laboratorium beton, dan 
berkualitas, kreatif dan inovatif. laboratorium jalan raya. 

Selain bantuan dari Dikti, pi- "Kelengkapan laboratorium 
hak Yayasan Perguruan Haji yang lengkap d.i Fakultas Teknik 
Agus Salim (YPHAS) juga ini, tentunya sangat menunjang 
memberikan dana bantuan un- pratikum mahasiswa sehingga 
tuk mendukung kualitas pendi- menunjangpeningkatan kualitas 
d.ikan di UMA. lulusan Fakultas Teknik UMA," 

"Total dana hibah bantuan jelas Hanizah. 
baik dari Dikti dan yayasan itu Dengan sarana laboratorium 
sebesar Rpl,7 miliar," ungkap yang lengkap, Dekan Fakultas 
Wakil Rektor bidang Keuangan Teknik UMA ini juga menawar
dan Kepegawaian UMA, Ir Hj kan kepada perguruan tinggi 
Siti Mardiana MSi kepada war- lainnya untuk bersinergi mem
tawan, Kamis (14/3) di Biro pergunakan fasilitas Iaboratori
Rektor UMA, ]alan Kolam, urn Teknik UMA. 
Medan Estate. "Dengan adanya alat-alat 

Didampingi Wakil Rektor baru, kami menawarkan prati
bidangKemahasiswaan, IrH Zu- kum di Teknik UMA, karena 
lhery Noer MP, Kabag Humas Ir selain didukung peralatan yang 
Asmah Indrawati MSi, Siti Mar- lengkap dan juga SDM Dosen 
dianamenjelaskan yangditerima Teknik UMA," ujamya. 
UMA semuanya untuk menun- Wakil Rektor bidang Aka
jang peningkatan kualitas pendi- demik Dr H Heri Kusmanto 
dikan, sistem mengajar, dan pe- MA menambahkan bantuan
layanan kepada mahasiswa. bantuan dana yang diterima 

"Di antara bantuan itu beru- mendukung lengkapnya sarana 
pa buku pustaka sebanyak 1.800 dan prasarana di UMA, apalagi 
ekslempar dengan berbagai je- sa at ini UMA telah cluster 
nis ·buku, peralatan laboratori- madya ingin berubah menjadi 
urn teknik dan pertanian, sara- cluster · utama. "Kelengkapan 
na teknologi informasi (kompu- sarana dan prasarana semakin 

· ter), �arana kuliah berupa kur- menunjang peningkatan SDM 
si, meja, dan pengadaan soft- dan juga kualitas pendidikan di 

. ware," jelas Mardiana. UMA," ungkap Heri yang baru 
�.-D ... a.Ia .. m-..k;;;e;.;;s..;;;em=p�at;;.;;a;;.;n�it.;..;u;;!., ..;;D;..;e; .. .-_saja meraih doktor (PhD dari 

Tg 1 IEff.. l(ll IDes, 2 
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U M U M  

03 
Rp 1,7 Miliar Untuk Sarana Dan Prasarana 

·MA Tingkatkan Kualitas Belajar Mengajar 
� .=.. , (Medan Pos),· 

• �PERCAYAAN pemerin
. .::1 masyarakat terhadap 

. : cnggarakan pendidi
:.:  Universitas Medan 

CMA) semakin men-
Tahun ini saja, sekitar 

- miliar dana bantuan, 
- _":Jah maupun komitmen 
--:. Pendidikan Haji Agus 

- YPHAS), telah diman-
, -. untuk peningkatan sa
i a n  pras arana, d i a n t-
-'- membq.ngun gedung 
::-eningkatan ·peralatan 

judul buku di perpustakaan, 
melengkapi sarana TIK, Led, 
Laptop, pengadaan software 
dan lainnya. 

Sementara i tu, Dekan FT 
UMA, Jr. Hj. Haniza, MT men
g a t a k an, program faku l t a s  
teknik, tidak terlepas dari ker
ja u n i ve r s i t a s, y a n g  b e r 
h u b u n ga n  d c n g a n  s i s t e m  
penjaminan mutu internal . 

D a l a m  p r o s e s  k e ai a t a n  
b e ; l a j a r  m e ng a j a r, k�1 u s u s  
d u a  t a h u n  b e l a k a n g a n  i n i , 
fakultas teknik cukup b anyak 
menerima b a n t u an d a ri dik
tri, tahu n  I d ikhususkan mem
benahi l aboratoriu m  teknik,  
d emikian ju0a ban tuan tahap 
][ ini .  · 

.: � mengaj ar, perpusta
: aboratorium dan lain-

3ng telah membawa 
-:-:enuju peritbahan yang 
.,an, yakni dari cluster 
::1enjadi cluster utama. 

t e r s cb u t  d i k a ta k a n  
:'ektor I U M A  Dr. H.  

• ·. : smanto MA didamp 
-TI Dra Hj Siti Mardi

" A l h a m d u l i l l a h  s e ga l a  
praktikum } ·an0 telah d i ran

Para wakil rector U MA menyampaikan kemajuan UMA ditinjau dari penyed1aan can a sesuai d engan kurikum 
sarana dan prasarana yang semakion memadai. (Photo M P/ist) tclah b i sa d i i a ksanakan den-

g;:m b a i k  l agi, di rancan a, me
kanika tanah, l aboratorium j a l a n  raya, l abora torium be ton . . S :, WR-III Ir. Zulheri Nur MP dan Dekan Fakul tas 

· �\1A Ir. Hj . Haniza, MT dalam temu pers di kampus 
·:.!an Kolam Meda"n Estate, Kamis (14/3) 

- .: Ja, Zulheri mengatakan, kualitas KBM UMA memang 
:kan semaksimal mungkin lebih baik lag, khus.usnya 

· - �elengkapi · sarana prasarana yang ada, misalnya 
.'<boratorium teknik, yang saat ini sangat d ib u tuhkan 
::::1asi swa mela�ukan praktikum, modul dan lainnya, 

_ ::; kcgiatan bel ajar mengajar di UMA dapat terjamin 

- :.: ian juga Ir. Mardiana, menurutnya, dengan mem-
- ":Jantuan hibah PHP da ri D i kti d i tambah dana pen-
: iari yayasan, UMA ki ni sudah bisa m enambah 1 .800 

. Tiga lab khusus unluk mahasis\,·a j u r u san teknik si 
mampu berkompct is i  sesuai  d engan kcmaj u a n  gJoba l i sasi .  
Biaya u ntukl  lab i tu sangat mi.lhtll. Apal agi yang berhubun
gan dengan mekanika tanah, Re rcobaan, sempef, konsenter
ate, mengukutr tanah, tingginy a · a spal, stabil i tas, itu sangat 
d i sukai mahasi sw a . 

Kami h a rap dcngan a d anya peralutiln ini akan menj a d i  
m o t i fasi  b u k a n  saja b a g i  mah asis"·a, te tapi  j u g a  b a gi staf 
pengajar  mcl akukan pene l i ti an .  

D engan a d an y a  a la l p-c n u nj ;:m 0  ckperimen m a h a s i s w a  
dan dosen d i h a rapkan U M A  J a d i  pcrg u r u a n  tinggi unggul," 
ujarny a . (R-21 )  
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UMA Peroleh Dana Hibah Rp 1, 7 M 
Universitas Medan Area Dana hibah yang diperoleh 

UMA) memperoleh daqa tersebut diserahkan untuk 
hi bah sebesar Rp I ,  7 miliar perlengkapan labroratorium 
dari Ditjen Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik dan Fakuktas 
dan dari Yayasan Pendidikan Pertanian UMA.Dengan ban
Haj i  Agus Salim guna ken- tuan itu cukup mendukungg 
ingkatkan. kualitas belaj ar bagi mahasiswa sehingga 
mengajar di kampus itu. . kelak melahirkan lulusan yang 

Tahun Ajaran 20 1 3  dalam · berkualitas. Bantuan Dikti 
rangka meningkatkan kualitas j)lga .b erupa sebanyak 1 800 
belajar mengajar UMA beru- ·· eks buku dengan berbagai 
paya melakukan pembenahan judul, TIK da sarana perkulia
secara internal melalui bantu- han berupa meja dosen, kursi, . 
an hi bah Dikti dan yayasan sofwer, kata Zulheri . 
Pendidikan Haji agus Salim, Wakil Rektor I, Dr H Heri 
kata Wakil Rektor II UMA Ir Kusmanto, MA mengakui 
Zulheri Noor MP didampingi perhatian dan kepercayaan 
Humas Ir Asma Indrawati, MP, pemerintah · terhadap · UMA 
Kerparin, di kampus Jalan saat ini cukup tinggi. 
KolamMedan Estate. UMA saat ini setain men-

ingkatkan sumber day a manu
sia juga melakukan pembena
han terhadap perpustakaan 
yang ditunjang komitmen ya
yasan dengan membangun 
gedung baru di kampus II. 

Dekan Fakultas Teknik 
UMA. mengakui semua pro
gram yang dikerjakannya tak 
terlepas dari program kerja  
universitas yakni bagaimana 
meningkatkan mutu dalam 
proses belajar mengajar. 

Dalam dua tahun belakan
gan ini, FT UMA memiliki ban
yak temuan baru,kata Dekan 
FT UMA, seraya menyatakan 
bahwa segala praktikum yang 
dirancang dapat dilaksanakan 
lebih baik lagiJn-dn-" 

-------
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Meaah, FIB 
Universitas Medan Area (UMA) memperoleh dana hitah sebesar Rp 1, 7 Miliar dari Oirjen Pendidikan Tinggi Deodikbud dan dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Sal1m guna meningkatkan kualitas be/ajar mengajar di kampus 1tu. "Pada Tahun Akademik 201 3 dalam rangka meningkat

kan kualitas bela jar mengajar UMA berupaya melakukan 
pembenahari· secara internal melalui bantuan Hibah Ditjen 
Dikti Depdikbud dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim," 
kata Wakil Rektor II UMA lr Zulheri Noor MP didamping i  Ka 
Humas UMA lr Asmah lndrawati. MP, belum lama ini di ka
mpus Jalan Kolam, Medan Estate. Dana hibah yang diperoleh tersebut diserahkan untuk 

perlengkapan Labroratorium Fakultas Teknik dan Fakuk
tas Pertanian UMA Bantuan itu cukup mendukung bag; 
m a ha siswa sehingg a  kela k  mela hirka n l u l usa n yang 
berkualitas. 

"Bantuan Diljen Dikti juga berupa sebanyak 1 . 800 eks 
buku dengan berbagai judul, ATK dan sarana Perkuliahan 
berupa meja dosen, kursi. software,"  tambah Zulheri. Wakil Rektor I liMA, Dr H Heri Kusmanto, MA mengakui  
perhatian dan kepercayaan pemerintah terhadap UMA saat 
ini cukup tinggi. UMA saat ini selain meningkatkan sumber 
daya ma nusia juga melakuka n  pembenah a n  terhadap 
perpustakaan yang ditunjang komitmen y,ayasan dengan 
membangun gedung baru di Kampus I I .  Sementara itu Dekan Fakultas Teknik UMA mengakui 
semua program yang dikerjakannya tak terlepas dari pro
gr,am kerja universitas yakni bagaimana meningkatkan mutu 
dalam proses be/ajar mengajar. ''Dalam dua tahun bela
kangan ini, FT UMA memiliki banyak temuan baru, "· kata 

(< Dekan FT UMA seraya menyatakan bahwa segala prakti
, kum yang dirancang dapat dilaksanakan lebih baik lagi .  @Rei/Husni''*** 

No.  Form : FM- H PT- 0 1 -0 1  
Rev : 0 0  
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lrli!Jil 
l Gubernur dan Wakil 
:rnur  S um atera Utara 

d i se l enggarakan �e 
n tertanggal 7 M aret 
m dilaksanakan daftar 
rJ.urut Lingkaran Survei 
sebesar 47,42 persen, 
rut pemantauan . yang 
dagri, Ditjen Keshang
, pem i l i h tetap ya.flg 
nya melaksanakan pil
rkirakan el i bawah 60 
Maret 20 1 3 ) 

· 

Kemendagri. n1engapa 
in i ,  ma k a  < l i h arapkan 

bak, d a 1 1  J l l e ru pa k an 
::rsam(l 1... :  c k po n  agar 
ke deptm dapal  d i t i ng
mereka hah w a  pel lye
Jerminat n y u  l " ' l l l i l i h  
1ksanak a n  " � " "  <' 1 1 : 1 -
i. l kada, d i k n l l ' l l . d  .. a l l  
11 uh dengan l., , · , u l l l l l l l  
irubahan yan� � � �· 1 1 1  
) i lkada yang 1.. 1 1 1 . 1 1 1 ) ' , 
'l i t ik  masyara knl  ' , I l l ) '  

>enyebah,  1 1 1 1' 1 1 1 ' • 1 1 ' · 1  
1 tetap eli ha w u h  r ol l  
-!cad a P ro v ' i l  \ 1 1 1 1 ) ' 
a Ol"a l lg 1 1 1\ ' I I I J I I I I I \  . 1 1  

Mcn�apa .. .  

· Jumat, 15 Maret 2,0 1 3  

a n a l i s i s  yang m as i ng-masing t e l a h  
diprediksi penulis sebelumnya bahwa 
fenomena ini pasti terj adi, disebabkan 

. beberapa faktor-faktor penyebab menga
pa pilkada dengan tingkat partisipasi 
pemili.h itu berkurang, meliputi : 
Tidak Berubah 

Pertama, bahwa kandidat yang dija
gokan untuk cagubsu dan cawagubsu 
tidak refresentatif, dikarenakan bahwa 
kandi dat t i dak mempunyai  prestasi 
k inerj a dan repu tasi yang gem ilang,  
termasyhur dan terkenal dalam keperriim
pi.nan di pemeri.ntahan. Ban yak orang berc 
pendapatbahwa memilih dan tidak memi
li.h ya tidak ada yang berubah, dan tidak 
berpenga.ruh apa-apa dengan di.ri saya. 
Sikap seperti ini  mehunjukl<an bahwa 
pembangunan yang dirasakan selama ini  
tidak ada, bahkan mengalami kemun
duran dengan tingginya tingkat pengang
guran, biaya sekolah yang mahal, serta 
biflya kesehatan yang melambung tinggi 
dan bahkan biaya hidup yang meningkat · 

Kedua, pemilih pilkada merasa apatis, 
capc k ,  I elah, dan lemas. hanya melihat 
1 • l u o t '  > dan selebaran ·program kerja para 
� · · 1 • : 1 1 : 1  d! nas, tapi realisasi pembangunan 
v a l l ) ', l l lenguntungkan masyarakat baik 
l . " ' l ' " ' 1 1g maupun tidak langsung, tidak 
n . n 1 1 p : l l  .. . �cclerhana saj.a ur�an masalah 

Oleh: l r. Gustami Harahap. ,  M P  

KTP yang .. belum selesai distribusinya, 
masalah urusan di kantor lurah clan crunat 
masih seperti yang 'lalu j uga, · masalah 
penru1ganan .pedagang kaki l ima (PKL), 
masih dengan menggunakan kekerasan 
satpol PP yang kurang bertanggung 
jawab, serta aneka mlkro lainya masih 
seperti yang lalu tidak mengalm:ni peruba
fuan apapun. 

Ketiga, pernilih pilkada kurang mem� 
· ·percayai jika cagubsu dan cawagubsu 

yang terpilih mrunpu melaksanakan pem
bangun an .yang b enar-.benar konkri t 
dirasakan ban yak orang, sebab.seJama ini 
konsent�rasi pembang,unan itu t i dak 
merata, h anya menjadi pri orotas clari 
gubern u r  dan w a k i l  g u bern u r  yang 
dimau kannya,  Sebab sec a ra k o n kr i t  
bahwa visi dan misi sewaktu cl isampai. kan 
ke publ ic  hanya dis impan,  se l 1 i n gga 
koorclinasi kinerja per hari L i dak LCrStruk
tur, sehingga orientasi tituga� t i dpk tcr
struktur dan konstruktif. 

Keempat,
· pem i l i h m �,; ra R a  bahwa 

Propinsi. S umatera U t ara l �; rl a J u  .l uas , 
sehingga Gubernur dan wak i l  g u bernur 
yang terpil ih · k uran g  n t a i i i J H I  mengko
otdinasikan 33 k c pa l a  d a .c r'a h se perti 
bupati dan wa] j kota.  agar m a 1 1 1 p u  menin
jau daJl mengembangka n poten s i  pemba
ngunan kear i fa n l o k ; l [ yang spe

.
s i fi k  

Jalur Indcpcndcn 

f J-Ialaman 241 
berdasarkan daerah mas i n g-masing,  
sehingga dirasa kontribusi gubernor dan 
wakil gubernul' tidak mampu melaksa
nakan intervensi yang dinamis terhadap 
pola pembangunan yang akan diselengga
rakan. di dae.rah-daerah. 

Diharapkan mereka bahwa Propinsi 
Sumatera Utara sudah sewajarnya �ipim
pin  oleh dua Gubernur (dimekarkan), 
sehi)lgga percepatan pembangunan dapat 
dicapai secara konkrit eli daerah-daerah. 

Kelima, pemi l i h  beragapan bahwa 
cagubsu dan· cawagubsu yang dipilih 
tidak mempunyai keahlian dalam mewu
j udkan profes ional manajemen dalam 
rtfewujudkan tata pemerintahan yang baik 
dan benar (good governance) akan tetapi 
hanya menghas i lkan dan mewuj udkan 
cagubsu dan cawagubsu yang hanya 
berorientasi terhadap patrimonial mana-
gemen ke partaian saja. 

-

Kondisi i ni memberikan refleksi yang 
tidak signifikan terhadap pengelolaan 33 
kabupatenlkota. Posisi dari gubernur dan 
wakil gubernur hanya sebatas pember� 
hentian dan pelantikan kepala daerah saja, 
dan kurang mampu mengsinkronisasikan 
an tara pola pembangu nan prop i n s i  
dengan pola d i  kabupaten/kota 

Keenani, pemil ih  yang tidak mau tau 
dei'i'gan perub'!ban di lingkungan p_emba-

Tgl Eff. 0 1  Des 20 12 

ngunan Propinsi  Sumatera Utara. A d a  
k al anya pemil i h  beranggapan b a h w a  
hadir dan tidal( hadir dalrun pilkada d a l a n  1 
menyalurkan kewen;mgannya di pilkada 
Propsu sruna saja, · oleh karena itu da1'i 
pada waktu terkuras untuk kea rah yang 
kuran� pr6duktif, maka lebih baik tidak 
usah melakukan pemili.han, ketika pi lkada 
beralangsung. Kemungkinan pem i l i h  
yang mempunyai sikap seperti ini sangat 
kecil, namun menyebar di segala tempat 
sehinga akumulasi sikap pemilih yang 
seperti ini cukup memperigaruhi j u m l ah 
pemi lih yang dating ke tempat pemu
ngutan suara (TPS) 

Ketuj u h ,  el ektab i l i tas  ( d i namika 
kepercayaan publik) kandidat cagub dan 
cawagub yang dpir;omosik.an sangat ' 
rendah, oleh karena tidak ada kandidat 
baru yang dipromosikafl yang dapal 
memberikan kemaj uan yang beran i 
terhadap pembangunan eli Provsu. Semoa 
calon cagub dan cawagub para politi kLis. 
dan sedikit birokrat, dan masyarakat s ipi l  
biasa, se1ta hampir dua pertiga cal  on telah 
mempunyai jabatan (seperti pak Soek i r
man (wakil bupati Sergei), J;ffendy S i m
bol o n  (DPR Pusat PDI Perj uanga n ) .  
Chairuman Harahap (DPR Pusat Gol kar). 
Am.ri Tambunan .(B upati Deli Serclang. 

' (Bersambung ke hal. 34 

:Jatot (Wak.i  I g u i Ju rn r  n '  1 1 1\! l l l l l l li.: l l  ) ,  !lurla T. Erry N uryadi 
Bupati Sergei).  

Publik beranggap m � u 1 1 1 �-o l t t  t l 1  tl l ll' l'l t l l lg at aus dengan 
1batm1, oleh karena itu masy:.Lrnkm mcmsn nw los clan t iclak 
ergairah dengan melihat caJon cagub dcu 1 c : 1Wngub yang telah 
1empunyai jabatan vital, namun t idak m.:: Jah i rkau rcgenerasi 
::pem:irnpinan yang potensial dan masih banyak eli Provsu 

Kenapa K PU i i d : 1 k  1 1 1<.,; 1 1 1 hu k a kan ke�empatan pada ca
gub dan cawag u h  y a n g  i 1 1dcpenden i. n i , apakah karena leu
rang mod a l  a t a u l.. a h  : 1dn fa k tor l ai.i1, sehingga daya par-

'ti s i fat i f  pcr n i l i h  mcuj : l d i  t i � lak bersemangat dan kendor 
di tengah j:d an , s�,; h i ngga i k l i m  demokrasi pada pilkada 
di Propsu, k c 1 1 1 : 1 r0n 1 i d a k  nwngingit dalam a.rti kurang 

(NKRr). Sebagai contoh : Gubernu.r 1abar, tetap perasal .dru·i _ , Jabar, Gobemur Jateng, tetap berasal da(i Yateng, Gubernur Sumatera St:latan, tetap berasal daii Sumatera $.e1atap, ; .kecuali Gubernur DKI Jakarta, bukan bersal drui betawi. 

0. untuk dipromosikan. sebagai cagub dan cawagub. 
Kedelapan partisipasi pemi lih yang rendah, disebabkan 

tbwa mereka meli.hat bahwa Propsu sebenarnya mem
myai banyak kandidat-kandidat pemimpin yang dapat 
calonkan sebagai cagub dan cawagub·, namun. tidak ter
o'n;J.Osi ke per�ukaan, dengan perkataan lain tidak ada 
.rtai pendukung·, atau hanya segel i nt i r  orang yang 
�ng�tahui yang di§ebut dengan sosok independen . :.. 

dirasakan m asyara k a t  banyak. . · · · · 
Kese m b .i l a n ,  pa n i s i pa s i  pem i li h  merasa sedih dan 

bertanya .kepada hati  scnd i .r i ,  setelah pilkada berlangsung kenapa ya t idak ada yang muncul orang asli Propinsi Su
matera Utara, untuk l ahi 1· sebagai perniinpin cagub dan 

' cawagub di Propinsi Sumatera, kenapa mesti mengadopsi 
orang dari Juar sebagai cagub dan c;awagub di negeri asal. 

Meskipun asumsi si pemil i h ,  penul is  dan k :mdidat 
meng�nut paham Negara Kesatu'!,n Republ i k  Indonesia 

· tetapi pemin1pin yang berhasil diplotkan untt.ik I?lefnpailgt.t n  Jakarta. Barn seui:nur hidup· penulis, bahwa sesunggu.hnya banyak pernimpin di Provinsi Sumatera Utara, tetap i t i cla.  ·mengorbit sebagai pemimpin yang b�nar-be'nar . 111H m p 1 1  menduduki mnanah jabatan cagub dan 'cawagub Penulis : Staf Pengajar Fakultas Perran.icm p,:crgrcnn Srudi AJ,i!'IIJIS!ll,v Universitas Medtm A rea, Medal! 2013 
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rMKA Arih Ersada UMA 
Gelar -Bakti Sosial 

MEDAN (Waspada) : Ikatan Mahasiswa Karo Arih Ersada 
Universitas MedanArea (UMA) mengadakan bakti sosial di Desa 
Budaya Ungga, Kec. Simpang Empat, Kab.Tanah Karo, kemarin. 

"Kegiatan yang dilakukan 30 mahasiswa tergabung dalam 
Ikatan Mahasiswa Karo (IMKAArih Ersada) itu bertema Peduli 
Terhadap Sesama dan Pendidikan Anak Bangsa," kata Humas 
UMA Ir Asmah Indrawaty, Selasa (26/3). 

MenurutAsmah, kegiatan yang berlangsung 16- 17 Maret 2013 
itu, nienyertakan dosen pembina ChairulAnwar Munthe SPsi, 
MPsi. Kegiatan bakti so sial diisi berbagai kegiatan berupa, 
perkenalan mahasiswa UMAdengan masyarakat, diskusi budaya 
dan sejarah. 

Kegiatan aksi bersihke ma-karn Rajaraja lingga, gotongroyong 
bersama KarangTaruna, belajar dan bermain, memberikan buku 
tulis kepada ratusan anak des a Lingga, serta 70 paket semba
ko kepada warga kurang mampu."Kegiatan dua hari itu benar
benar dimanfaatkanmahasiswa untukberbaurdenganwargaDesa 
Lingga, sehingga seperti berada di rumah sendiri," tutumya. 

Hal itu, kataAsmah, menambahsemangat dan menciptakan 
rasa kekeluargaan karena darisisi bahasa sudah sinergis satu sama 
lain. Yangpaling menarik, mahasiswadiajarkanmemasaklemang. 
yang dalam bahasa Karo rires. Sebagai ketua panitia bakti sosial 
Edi PerWira Ginting. 

"Kegiatanitusebagai bentukpengabdian masyarakat bertujuan 
untuk menumbuhkan kepedulian an tar sesamamahasiswaKaro 
yang tergabung pada,Arih Ersada. Selain itu, memberikan 
pengetahuan ten tang pentingnya pendidikan sebagai salah satu 
pilar mencerdaskan bangsa," sebutnya. 

Ketua IMKAArih Ersada UMA Denhas Maha mengatakan, 
kegiatan akan dilakukan secara berkesinambungan oleh 
organisasinya. Setidaknya bakti sosial dapat juga dilakukan oleh 
masyarakat urn urn selain mahasiswaKaro. Sementaraitu, Kepala 
DesaBudayalingga Benyamin GintingST, menyambut baik bakti 
sosial mahasiswa UMA itu. (m49) 

Rev . OO 
Tg l Eff. Ol Des 2 0 1 2  
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B E RA N  I B I CARA FAKT: 

Kamis, 21 Maret 201 3 

lkatan Mahasiswa Karo UMA 
Hal ; 1 0  

Bakti Sosial d i  Desa Budaya Lingga 

·
Medan, Realitas tulis kepada ratusan anak de� UMA, Denhas Maha menam-

Ikatan Mahasiswa Karo Lingga serta 70 paket semba- bahkan bahwa kegiatan akan 
Ari h  Ersada U nivers i tas  ko kepada warga kurang dilakukan secara berkesinam
Medan Area (UMA) men- mampu. bungan oleh organisasinya. 
gadakan bakti sosial di Desa " Kegiatan dua hari itu Setidaknya bak,ti sosial dapat 
Budaya Lingga, Kecamatan benar-benar dimanfaatkan juga dilakukan oleh masy
Simpang Empat, Kabupaten mahasiswa u ntuk berbaur arakat umum �elain maha
Tanah Karo, kerriarin. . dengan warga Desa Lingga, siswa karo . " Hal itu menun-

" Kegiatan mengambil tlil!� : sehingga seperti berada diru� · jukan 1:esadaran kita sebagai 
rna Peduli Terhadap Sesama mah sendiri . Hal itu menam- saudara sebangsa dan setanah 
dan Pendidikan Anak Bang- bah semangat ' dan mencipta- a ir ,  sehingga haru s ikut  
sa, dikemas dengan kebersa- kan rasa kekeluargaan kare- merasakan dan peduli bag
maan diikuti 30 mahasiswa na dari sisi bahasa sudah sin- aimana bentuk dan kehidupan 
yang tergabung pada lkatan ergis satu sama lain. Yang komunitas etnik yang ada din
Mahasiswa Karo (IMKA) paling menarik, mahasiswa egara ini, "ujarnya. 
Arih Ersada berlangsung se- diajarkan memasak lemang, Sementara iru. Kepala Desa 
lama dua hari ( 1 6 - 1 7/ 3 ) ,  yang dalam bahasa karonya Budaya L ingga Benyamin 
"kata Humas UMA Ir .A- rires, "ujamya. Ginting,ST ujar Asmah me
smah lndrawaty, MS, di Ka- Pada kesempatan itu, Ket- nambahkan. bersyukur den
mpus UMA, Jalan Kolam ua Panitia Bakti Sosial, Edi gan adanya bakti sosial yang 
Medan Estate, Rabu (20/3).  Perwira Ginting sebut As- dianggapnya sebagai bentuk 

D ikatakan Asmah,turut mah, bakti sosial d iadakan perhatian generasi muda. " 
serta dosen pembina Chairul sebagai bentuk pengabdian Dimanapun desa di negeri ini 
Anwar Munthe, S .Psi,M.Psi. masyarakat bertujuan untuk tetap butuh perhatian dari sia
Adapun bakti sosial diisi ber- menumbubkan kepedulian papun. Hal itu untuk memberi 
bagai kegiatan berupa, perke- antar sesama mahasiswa karo rnasubn e<>tu ""�" Jo:- - -• 
t:"'!ll.!l.n ��l,�_,.!,..- • .  - L T:It tr: "  ., 
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IMKA UMA Baksos di Desa 
· Budaya Lingga _Karo 

\ \ 

Medan, (Analisa) 
Ikatan Mahasiswa Karo Arih Ersada 

(IMKA) Universitas Medan Area (UMA) 
mengadakan bakti so sial (baksos) di Desa 
Budaya Lingga, Kecamatan Simpang 
Empat, Kabupaten Tanah Karo. 

Baksos tersebut dilaksanakan selama 
dua hari yakni Sabtu ( 1 6/3 ) .hingga 
Minggu ( 1 7/3) dengan tema "Peduli 
Terhadap Sesama dan Pendidikan Anak 
Bangsa" · 

Demikian diurigkapkan Kabag Huma 
UMA, Ir. Asmah lndrawaty MS Kami 

· (21/3) di Kampus I UMA, Jalan KoJam 
Medan Estate, 

Asmah menjelaskan dalam kegiatan. 
itu turut mendampingi mahasiswa, doseo 
pembina Chairul Anwar Munthe, S .Psi, 
M.Psi. 

Baksos diisi dengan berbagai kegiatan 
diantaranya, perkenalan mahasiswa UMA 
1dengan. masyarakat, diskusi budaya dan 
sejarah, aksi bersih ke makam · raja-raja 
lingga, gotong royong bersama Karang 
Taruna, bela jar dan bermain, memberikan 
buk4 tulis kepada ra:tusan anak kawasan 
desa Lingga serta 70 paket sembako ke-

. pada ·warga kurang mampu. 
Kegiatan selama 2 hari itu benar

. benar dimanfaatkan "mahasiswa untuk 
berbaur ·d engan warga Desa Lingga, 

sehingga tercipta rasa kekeluargaan. 
Bahkan, IMKA Arih Ersada diaj-arkan 
memasak lemang, yang dalam ·bahasa 
Karo disebut Rires 

"f>ada kesempatan itu, Ketua Panitia · 
Bakti · Sosial, Edi lj'erwira· Ginting sebut 
Asmah, bakti sosial diadakan sebagai 
bentuk pengabdian masyarakat bertujuan 
untuk meoumbuhkah kepedulian antar 
sesama mahasiswa Karo yang tergabung 
pada Arib Ersada. 

elain itu, m emberik� pengetabuan 
tentang p ntingo a p odidikan bagai 
alab am pilar 1nencerda kan an 

K! tua ' IKA Arih Er da .1r\. Den-
ha Maha menambahkan d.ijad-
walkan dilak.'1lkan rk • inambu-
ngan oleb organi asjn, a. 

Hal iru untuk menunjukan ke adaran 
kita sebagai saudara sebangsa dan etaaah 
air. 

Sementara itu, KepaJa Desa Buda a 
Lingga Benyarnin Ginting,ST Jan jut A -
mah, memberikan apresiasi kepada 30 
mahasiswa yang· tergabung pada IKMA 
Arih Er�ada UMA. 

Dia sangat bersyukur dengan a(janya 
baksos yang dianggapnya sebagai bentuk 
perhatian generasi muda kepada masya
raka desa. 

(twh) 
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L u G A s D A N c E D A s 

umat 
- "' :; ·et 2013 

ka UMA Bakti Sosial di Desa Budaya Lingga 
-andalas · 

' � . .\Iahasiswa Karo (lmka) Arih Er
·_·:..:·;ersitas Medan Area (UMA) me

-. · "' bakti sosial di Desa Budaya Ling
• ::-�"TTatan Simpang Empat, Kabupaten 

- - :-�o, 16-17 Maret lalu. 
•• ::-�.atan bertajuk 'Peduli Terhadap Se
- :z. Pendidikan Anak Bangsa' diikuti 
- . -" •iswa yang tergabung dalam Imka 

- :..:-�da UMA," "kata Humas UMA Ir 
- · - :..1drawaty, MP, didampingi dosen 

- ·..:: Chairul Anwar Munthe, SPsi, 
�::::cua Imka Arih Ersada UMA, Den

: .. ! .. :2 . dan Ketua Panitia, Edi Perwira 
- c: di Kampus UMA, ]alan Kolam 
:- ::: state, Kamis (21/3). 

• • ...,--� Asmah, bakti sosial diisi berbagai 
.-_ o antaranya perkenalan mahasiswa · 
::c.:-..gan masyarakat, diskusi budaya dan 

_ .. _ ::..£si bersih ke makam raja-raja Lingga, 

andalas/i:t 
BINGKISAN-Pengurus lmka Arih Ersada UMA menyerahkan bingkisan kepada Kepala Desa Budaya lingga 
Benyamin Ginting, ST, saat menggelar bakti sosial di desa tersebut. 

-� :- �:o!)g bersama Karang Taruna, bela- Ginting menambahkan, bakti sosial sebagai 
..o: ·.:::::lain, memberikan bantuan buku tu- bentuk pengabdian masyarakat guna menum-
�.,::.:; :-atusan anak Desa Lingga serta 70 buhkan kepedulian antarsesama mahasiswa 

""'-__jako kepada warga kurang mampu. Karo yang tergabung dalam Imka Arih Er
-:.2:.an dua hari itu benar-benar diman- sada UMA. Selain itu, memberikan penge-
- ::-.ahasiswa untuk berbaur dengan tahuan tentang pentingnya pendidikan se-
� � Lingga, sehingga seperti berada bagai salah satu pilar mencerdaskan bangsa. 

-"'-- sendiri. Hal itu menambah sema- Ketua lrnka Arih Ersada UMA, Denhas 
_:: -::-.enciptakan rasa kekeluargaan kare- Maha mengatakan, kegiatan akan dilakukan 
- · ·-� bahasa sudah sinergis satu sam a -� secara berkesinambungan oleh organisasi yang· · 

.: � ?O]ing menarik, mahasiswa diajar- dipimpinnnya. "Hal itu menunjukan kesadaran 
---..:...'<!k lemang, yang dalam bahasa Karo kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air, 

· -::-es,' '  ujamya. sehingga harus ikut merasakan dan peduli 
...:. ?anitia Bakti Sosial, Edi Perwira bagaimana bentuk dan kehidupan komunitas 

etnik yang ada di negara ini," ujamya . 
Semen tara itu. Kepala Desa Budaya Ling

ga Benyamin Ginting. ST. saat bersilaturah
mi dengan lmka L'.\L\ mengatakan, ber
syukur dengan adanya bakti sosial yang di
anggapnya sebagai bentuk perhatian generasi 
muda. "Dimanapun desa di negeri ini tetap 
butuh perhatian dari siapapun. Hal itu untuk 
memberi masukan satu sama lain, sehingga 
iPJormasi bisa berkembang. Dengan demikic 
an, bhineka tunggal ika bukan lagi ·sebuah 
selogan, tapi sebuah alat perekat pemba
ngunan untuk kemajuan suatu daerah, " ung
kap Ginting. • HX�I J 
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penin,, 25 Maret 201 3 
' 

Tim -Futsal PsikOiog i UMA Waki l i  Sumatera d i Kejuclraan Nasiona 
Jedan, Realitas 

Usai menjuarai kompetisi Futsal 
ntar Mahasiswa Psikologi se 
1umatera Regional I meliputiAceh, 
ledan, Pekanbaru dan Jambi 1 -3 
�bruari 201 3 1alu, tim futsal Fakul
ts Psikology Universitas Medan 
·ea (UMA) akan bertandang ke 
pgyakarta mengikuti even Pocari 
Weat Futsal Championship d i  
OR UGM Yogya, 25-31 Mei 20 1 3  
endatang. 

"Kita targetkan menjadi juara 
:ama dalam even bergengsi ini .  
balnya, skuad kita emang sudah isiapkan jauh hari," ujar manajer 
:n Teguh Sanjoko saat memohon 
in kepada pimpinan universitas, 
r'akili Wakil Rektor l l l l r. Zulheri 
oer MP, di Biro Rektor UMAJalan r·--- - . -
!>lam Meaan Estate, Jum'at (22/ 

Tidak hanya Teguh, sejumlah 
pemain diantaranya, Abdurrahman 
(Kiper), Dedi Samuel Nainggolan, 
Anwar Sinaga dan dua pemain inti, 
Sonni Kurniawan dan Muhammad 
Doni yak in jika tim futsal Psykologi 
UMA akan mampu menyisihkan la
wan-lawannya. 

Menurut Teguh, tim akan m
udah melenggang ke babak semi
final karen a mereka berada di grup 
A yang terdiri dari Sriwijaya FC, 
Unpad Psikologi dan Budayana 
United. Begitupun, tim tidak akan 
'besar kepala' meskipun target tim 
mencapai babak final. 

"Kami hanya melihat lawan ter
berat itu justeru di grup 8 yang ke
banyakan dihuni tim tim tangguh 
dari Makasar," tambah Sonni, yang 
juga pemain divisi II U-22 PSMS 
Medan, yang baru-baru ini ikut 

memperkuat tim Sumut berlaga di 
PON Pekanbaru. 

Sementara itu, WR I l l  UMA lr. 
Zulheri Noer MP yang juga did
ampingi Ka Humas UMA lr. Asmah 
lndrawaty MP meminta mahasiswa 
yang akan bertanding dalam ajang 
nasional itu dapat mengharumkan 
nama baik Sumatera Utara, khu
susnya UMA. 

"Saya berharap kalian dapat 
mengukir prestasi agar mendorong 
ternan-ternan kalian untuk ber
prestasi, sehingga, sukses belajar, 
sukses berkaktifitas dan sukses 
menempuh kehidupan setelah me
namatkan bangku kuliah," ujar Heri 
seraya menyatakan, UMA selalu 
berupaya mendorong minat dan 
prestasi mahasiswa di bidang kre
atifitas apa saja. 

(R-ji) Tim Futsal Fak41tas Psikologi UMA diabadikan bersama Wr III UMA lr, Zukeri Nur MP 
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TIM FUTSAL : Tim Futsal Psikologi UMA bersama 
Wakil Rektor UMA, lr H Zulheri Noer MP (tengah) di
abcidikmi, Jumat (2213) usai memohon izin

. 
mengikuti 

kejuaraanfutsal antas mahasiswapsikologi di Yogyakdrta. 

Tim Psikologi UMA Ikut 
Kejuaraan Futsal Nasional 

Medan, (Analisa) 
Tim Futsal Psikologi UMA mewakili Sum rera Re

gional I, pada kejuaraan Futsal Championship di GOR 
UGM Yogyakarta pada 25 - 3 1  Mei _Q l menda!.an0 •  

Terpilihnya Tim Futsal Psikologi te bur. e-
telah menjuarai kompetisi futsal antar maha · wa p i
kologi se Sumatera Regional I meliputi Aceh, 1\Iedan, 
Pekanbru:u dan Jambi pada 1 -3 Februari 20 13  lalu. 

"Kita targetkan j adi, j uara utama dalam kej uaraan. 
bergengsi tersebut. Soalnya, skuad kita sudab memper
siapkan diri jauh hari," ujar manajer tim Tegub Sanjoko 
saat memohon izin kepada pimpinan universitas, diwakili 
Wakil Rektor ill Ir. Zulheri Noer MP, Jum' at (22/3 di 
Biro Rektor UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Tidak hanya Teguh, sejurnlab pemain diantaranya, 
Abdurrahman (kiper), Dedi Samuel Nainggolan, Anwar 
Sinaga dan dua pemain inti, Sonni Kurniawan dan Mu
hammad Doni, yakin j ika tim futsal. Psikologi UMA akan 
mampu menyisihkan lawan-lawannya. Menurut Teguh, 
tim akan mudah melenggang ke babak semifinal karen a 
mereka bt;:rada di grup A yang terdiri dari Sriwijaya FC, 
Uripad Psikologi dan B uday ana United. 

"Karni hanya melihat law an terberat itu justeru di grup 
B yang kebanyak:an dihuni tim tim tangguh dari Maka
sar,"tambah Sonni, yang juga pemain divisi II lJ-22 PSMS 
Medan, yang baru-baru ini ikut merpperkuat tim Sumut 
berlaga di PON Pekanbaru. · 

Sementara itu, WR ·.m UMA . Jr. 7.nlhPn l\T�o� 1\ KT>  

11"\e v :.  IU U  
Tg l 'Eff .. 0. 1  'Des .2 01 1 2  
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Sen in Hal.9 
Tim Futsal Psikologi 

UMA Wakili Sumatera 
di Kejurnas 

Medan-andalas 
Usai menjuarai kompetisi 

Futsal Antar -Mahasiswa Psikologi 
se-Sumatera Regional I meliputi 
Aceh, Medan, Pekanbaru dan 
Jambi 1-3 Februari 2013 Ialu, tim 
futsal Fakultas Psikologi Uni- . 
versitas Medan Area (UMA) akan 
bertanding pada Kejuaraan Nasio
nal (Kejumas) bertajuk Pocari Sweat 
Futsal Championship di GOR UGM 
Yogyakarta, 25-31 Mei 2013. 

"Kita targetkan menjadi juara 
utama dalam even bergengsi ini. 
Soalnya, skuad kita mernang sudah 
disiapkan jauh hari," ujar manajer 
tim Futsal Psikologi UMA Teguh 
Sanjoko saat melakukan audiensi 
dengan Rektor UMA diwakili Wa
kil Rektor ill Ir Zulheri Noer MP, 
eli Biro Rektor UMAJalan Kolam 
Medan Estate, Jumat (22/3). 

Teguh menyatakan, para pema
in futsal Psikologi UMA eli anta
ranya Abdurrahman (kiper), Dedi 
Samuel Nainggolan, Anwar Sinaga 
dan dua pemain inti, Sonni Kurnia
wan dan Muhammad Doni, yakin 
tim ini mampu menyisihkan Ia
wan-lawannya dalam even nasio
nal itu . . 

Namun, kata Teguh, tim tidak 
akan mudah melenggang ke babak 

semifinal karena mereka berada eli 
grup A yang terdiri dari Sriv.ijaya 
FC, Unpad Psikologi dan Buda:yana 
United. 

Begitupun, tim tidak optimis 
Iolos ke babak final. Sebab, kami 
hanya melihat lawan terberat itu 
justeru eli grup B yang kebanyakan 
dihuni tim tim tangguh dari Maka
sar," tambah Sonni, yang juga 
pemain divisi II  U-22 PSMS 
Medan, yang baru-baru ini ikut 
memperkuat tim Sumut berlaga eli 
PON Pekanbaru. 

Sementara itu, WR ill UMA Ir 
Zulheri Noer MP yang juga didam
pingi Ka Humas UMA Ir Asmah 
Indrawaty MP meminta mahasiswa 
yang akan bertanding dalam ajang 
nasional itu dapat mengharumkan 
nama baik Sumatera Utara, khu
susnya UMA. 

"Saya berharap kalian dapat 
mengukir prestasi agar mendorong 
ternan-ternan kalian untuk berpres
tasi, sehingga sukses belajar, sukses 
berkaktifitas dan sukses menempuh 
kehidupan setelah mehamatkan 
bangku kuliah," ujar Heri seraya 
menyatakan, UMA selalu berupaya 
mendorong minat dan prestasi 
mahasiswa eli bidang kreatifitas apa 
saja.(HAM> 
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Tim Futsal Faki.Jitas Psikologi UMA diabadikan bersama Wr I l l  UMA l r, Zukeri Nur MP 
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Psikologi UMA Waki l i  Sumatera. 
d i  Kejuaraan Futsal Nasional 

Medan (Medan Pos) Tidak hanya Teguh, sejum- baru ini ikut memperkuat tim 
USAI rhenj uarai kompetisi . lah pemain d iantaranya, Abdur- Sumut b erlaga di  PON Pekan:-

F u ts a l  A n ta r  M a h a s i swa rahrrian (Kiper), Dedi Samuel baru. 
Psikologi se Sumatera Regional Nainggolan, Anwar Sinaga dan Semen tara itu, WR I l l  UMA 
I melippti Aceh, Medan, Pekan- dua pemain inti, Sonni Kurnia- J r. Zulheri · Noer MP yang j ug� 
baru dan Jambi  1 - 3  Februari wan dan M u h a m m a d  D o n i  d idampingi Ka Humas UMA Jr. 
2 0 1 3  lalu, t i m  futsal Fakultas yakin jika tim futsal Psykologi Asmah lndrawaty MP memint;J. 
Psiko logy U niversitas. M edan U MA akan ma·m p u  menyisi -. mahasiswa yang akan bertan�
Area (UMA) akan b ertandang hkan lawan-lawannya. i n g  dala m  ajang nasional  itU 
ke Yogyakarta mengikuti even M e n urut Teguh, t im akan dapat mengharumkan nam? 
Pocari Sweat Futsal Champion- mudah melenggang ke babak baik Sumatera U tara, khusus'
ship di GOR UGM Yogya, 2 5 - 3 1· semifinal  karena m·ereka be- nya U MA. ; 
Mei 2 0 1 3  mendatang. rada di grup A yang terdiri dari "Saya berharap kalian dapait 

" K i ta ta rgetkan m e n j a d i  Sriwij aya FC, Unpad Psikologi mengukir prestasi agar mendof;
j u ara utama dalam even ber- dan B udayana U ni�ed. B egitu- ong ternan-ternan kal i"an untul< 
gengsi . ini .  Soalnya, sku ad kita pun, tim tidak akan 'besar kepa- berprestasi, sehingga, sukse;; 
e m a n g  sudah d is iap kan j a u h  Ia' meski pun target tim menca- bela jar, S!Jkses berkaktifitas da:n 
hari," ujar manajer t im Teguh pai babak final sukses menempuh keh idupi\n 
S nj oko saat memohon izin ke- "Kami hanya melihat lawan setelah menamatkan b angki.l 
D:lda p i m p i n a n  un iversitas, di- terbentt iht justeru d i  ruo B kul i "' b " . .  : �- " · 
::a k i l i  Waki l  Rektor I I I  r. Znl- Hn P � 1 ·-'-
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Dikti Setu.jui 5 Proposal Program ·Kreativitas Mah�siswa 
Medan, Realitas juan agar mahasiswa 

Secara nasional, mampu melakukan 
sebanyak 46.000 proposal kegiatan yang bernuansa 
Program Kreativitas kreativitas. Selain itu 
Mahasiswa (PKM) 5 bidang mahasiswa juga didorong 
masuk ke Di�en Dikti dari untuk menyampaikan 
perguruan tinggi negeri dan gagasannya dan mener
swasta se-lndonesia. apkannya sesuai kompe
Namun yang lotos diterima tensi yang dimil iki maha
hanya 7.505 proposal. Dari siswa,. Untuk menyikapi 

' jumlah yang lolos itu, lima itu , UMA jauh-jauh hari 
diantaranya berasal dari telah mengadakan 
proposal diajukan maha- pelatihan dalam bentuk 
siswa Universitas Medan workshop diketuai Kepala 
Area (UMA). LP2M UMA Dr lr Suswati 

"Saya mengapresiasi MP. Workshop itu beker-
kegigihan dan kreativitas jasama dengan D ikti 
mahasiswa yang telah dengan mengundang 1 7  
berhasil menyiapkan dan PTN/PTS sc-Sumut .  
membuat proposalnya Hasi lnya , dmi 1 9  
diterima dan disetujui untuk proposal yang diajukan 
didanai Di�en Dikti, diten- UMA ke Dirjen Dikt i  
gah kesibukan mahasiswa Kemendikbud Jakarta , 
mengikuti jadwal perkuliah- sebanyak l ima proposal 
an di kampus," kata Wakil disetujui dan didanai 
Rektor Bidang Kemaha- berkism Rp5 juta -
siswaan lr Zulhorry Noer R p 1 2 , 5  j u ta untuk tahun 
MP didampingi Kepala anggamn 20 1 3 . Lima 
Lembaga Pen�litian dan proposol i tu terd ir i  dari 
Pengabdian Pada empat proposal bidang 
Masyarakat (LP2M) UMA PKM-P dan satu proposal 
Df lr  Suswati MP dan PKM-M. Faku ltas Perta-
Kahumas lr Asmah lndra- nian dan Prodi Biologi 
wati MP di kampus Jl UMA mendominasi 
Kolam Medan Estate, · proposal yang lotos itu . 
Senin [25/3], Atas keberhasilan l ima 

Zulherry menjelaskan, mahasiswa tersebut, UMA 
PKM rnerupakan program pun akan terus mengada-
dari Dirjen Dikti Ke- kan pelatihan berupa 
mendikbud yang bertu- workshop pembuatan 

proposal agar lotos 
disetujui dari didanai 
untuk tahun anggaran 
201 4.  

"Saya juga bangga 
atas keberhasilan maha
siswa UMA tersebut, 
apalagi seleksi yang 
di lakukan pusat terhadap 
proposal yang masuk 
sangat ketat,." ujarnya. 

Kepala LP2M UMA Dr l r  
Suswati M P  menyebutkan, 
Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat Ditjen Pendidi
kan Tinggi telah melaku
kan seleksi proposal PKM 
5 bidar)9 untuk pendanaan 
tahun anggaran 201 3. 
Hasil evaluasi proposal 
PKM 5 bidang itu bagi 
perguruan tinggi yang lolos 
seleksi dan d iterima untuk 
didanai: Ada 6 jenis PKM 
yaitu PKM-Penelitian 
(PKM-P), PKM Penyera
pan Teknologi (PKM-PT), 
PKM-Kewirausahaan 
(PKM-K), PKM-Pengabdi
an Masyarakat (PKM-M), 
PKM-Gagasan Tertulis 
(PKM-GT) dan PKM
Penulisan l lmiah (PKM-PI). 

"UMA termasuk salah 
satu perg uruan tinggi 
swasta yang proposalnya 
disetuju i  untuk didanai," 
kata Suswati, ketua 
pengarah pembimbing 

pengajuan proposal yang 
juga peneliti pisang in i .  

Kel ima mahasiswa 
UMA pengusul proposal 
yang lolos dan didanai 
Kemendikbud Dirjen Dikti 
yakni Fajar Sinaga untuk 
program kegiatan PKM-P 
dengan judul kegiatan 
Peningkatan Pertumbu
han dan Produksi Cabai 
Merah Berbasis Organik 
dengan Aplikasi Fungi 
M ikoriza Arbuskular ·dan 
Kompos Limbah Perta
nian In-Situ . Mirzan 
Hasibuan untuk program 
kegiatan PKM-P dengan 
judul  kegiatan Pemanfaa
tan Kul it Jeruk Nipis 
(Citrus Aurantifolia) 
sebagai Biolarvasida 
untuk Menghambat 
Pertumbuhan Larva 
Nyamuk Aedes Aegypti . 
Rosiman untuk program 
kegiatan PKM-P dengan 
judul kegiatan Kajiah 
Potensi Serangga Pen
g unjung Bunga Pisang 
Barangan sebagai Agen 
Penyebar Raistonia 
Solanacearum Phylotipe 
IV Penyebab Penyakit 
Darah Bakteri di Sumat
era Utara.  Yudianto untuk 
program kegiatan PKM-P 
dengan judul kegiatan 
Peningkatan Pertumbu
han Bibi� Pisang Baran-

gan Berbasis Organik 
dengan Aplikasi Fungi 
Mikoriza Arbuskular 
Wentricho Manullang 
untuk program kegiatan 
PKM-M dengan judul 
kegiatan Pemberdayaan 
Pekarangan dengan 
Budidaya Jahe Keranjang 
sebagai Alternatif Penda
patan Keluarga di Desa 
Laut Dendang Kecamatan 
Percut Sei Tua n .  

Suswati menambah
kan, kegiatan PKM tahu n 
201 3 dimu lai bulan 
Februari 20 1 3  dan akan 
dimonitoring- pada bulan 
Mei 201 3 .  Untuk itu , 
mahasiswa yang ber
sangkutan diharuskan 
melaksanakar. keqi?t.ln 
serta melakui<:rl.l pe•nan
tauan pelaksai 1aannya 

"Ada mo n itoring 
evaluasi pelaksanaan 
pada bulan Mei u ntuk 
meyakinkan proposal 
tersebut benar-benar 
dikerjakan . Jika dalarn 
evaluasi hasil monitoring 
proposal tersebut bisa 
dipertahankan,  maka 
selanjutnya akan direko· 
mendasikan untuk 
mengikuti Pimnas (f'ekan 
l lmiah f'vlahasiswa Na
sional) dengan penam
bahan pen i laian indikator 
lainnya,"  paparnya. (R·Jil 
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5 Proposal Penelitian PKM UMA Lolos Seleksi 

A.V ,  MANDIRI 
: : ::""1 4 6 . o o o  proposal 

�...m Kreativitas Maha
: PKM) yang masuk 

= .:d. sekitar 7.505 pro
- perguruan tinggi 

� dan swasta se-Indo
. :·-ang dinyatakan lo-

·:=. :O.pat 5 proposal be
..._ :..m Universitas Med
II ·�--:--2. (UMA). 

1 mengapnisiasi ke
- dan kreativitas rna-

-..::· .:. yang telah berha-
��.iapkan dan mem-

IIIW:: : r')posalnya diterima 
=-�tujui untuk didan
- .,: n  Dikti , ditengah 
- �- an  mahasiswa 
--�ti jadwal perkulia-

:::t -.illlpus," kata Wakil 
- 3idang Kemaha
. - Ir Zulhery Noer 

: ::1mpingi Kepala 
: .:: 1 Penelitian dan 
: : ian Pada 

� ,..::..:_- t (LP2M) UMA 
- : -_.l swati M P  dan 

.--."'-= lr Asmah Indra
! ?  di kampus Jl 

_ �edan Estate, Se-

Zulhery menj elaskan, 
PKM merupakan program 
dari Dirjen Dikti Ke
mendikbud yang bertujuan 
agar mahasiswa mampu 
melakukan kegiatan yang 
bernuansa kreativitas. Se
lain itu mahasiswa juga di
dorong untl)k menyampai
kan gagasannya dan men
erapkannya sesuai kompe
tensi yang dimiliki maha
siswa. 

Untuk menyikapi itu, 
UMA jauh-jauh hari telah 
mengadakan pelatihan 
dalam bentuk workshop 
diketuai Kepala LP2M 
UMA D r  Ir Snswati MP.  
Workshop itu bekerjasama 
dengan Dikti dengan men
gundang 17 PTN/PTS se 
Sumut. 

Hasilnya, dari 19 propos
al yang diajukan UMA ke 
Dirjen Dikti Kemendikbud 
Jakarta, sebanyak lima 
proposal disetuj ui dan 
didanai berkisar Rp 5 juta -
Rp12,5 juta untuk tahun 
anggaran 2013. 

Lima proposal itu terdiri 

dari em pat proposal bidang 
PKM-P dan satu proposal 
PKM-M. Fakultas Perta
nian dan Prodi B iologi  
UMA mendominasi pro
posal yang lolos itu . .  -\tas 
keberhasilan lima maha
siswa tersebut, UMA pun 

· akan terus mengadakan 
pelatihan berupa workshop 
pembuatan proposal agar 
lolos disetujui dan didanai 
untuk tahun anggaran 
2014. 

Sedangkan Kepala LP2M 
UMA Dr Ir Suswati M P  
menyebutkan, kelima ma
hasiswa UMA pengusul 
proposal yang lolos dan 
didanai Kemendikbud 
Dirjen Dikti yakni Fajar Si
naga untuk program keg
iatan PKM-P dengan judul 
kegiatan Peningkatan Per-

. tumbuhan dan Produksi 
Cabai Merah Berbasis Or
ganik dengan Aplikasi 
Fungi Mikoriza Arbuskular 
dan Kompos Lim bah Perta
nian Jn-Situ. 

Mirzan Hasibuan untuk 
program kegiatan PKM-P 

dengan judui kegiatan Pe
manfaatan Kulit Jeruk Ni
pis (Citrus Aurantifolia) se
bagai Biolarvasida untuk 
�Ie nghambat Pertumbu
han Laf\·a �yamuk Aedes 
.-\egypti .  Rosi man untuk 
program kegiatan Pla-I-P 
dengan judul kegiatan Ka
jian Potensi Serangga Pen
gunjung B unga P isang 
Barangan sebagai  Agen 
Penyebar Raistonia Solan
acearum Phylotipe IV 
Penyebab Penyakit Darah 
Bakteri di Sumatera Utara. 

Yudianto untuk program 
kegiatan PKM-P dengan 
judul kegiatan Peningkatan 
Pertumbuhan Bibit Pisang 
Barangan Berbasis Organik 
dengan Aplikasi Fungi 
Mikoriza Arbusln1lar. Wen
tricho l\ Ian ullang untuk pro
gram kegiatan PKM-M den
gan judul kegiatan Pember
dayaan Pekarangan denga.n 
Budidaya Jahe Keranjang 
sebagai .-\ltematif Pendapa
tan Keluarga di Desa Laut 
Dendang Kecamatan Percut 
Sei Tuan. [nsr] 
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. .  MEDAN <Beritcj); ���a. n��(ona ; �el>iiriyak 4(Lo . 
proposal Program:Kieati\tjt� 1\flihasiswa (PI\M) f:) bidtmg , 
masuk ke Dirjen D�ti d,iiri p�rguruan tinggi negeri d� 
swasta sec Indonesia, Namun yang lolos diterima,hap:y"a · · · 7.505 proposal. Dari jumlah yang lolos itu, lima diantaranya 
berasal dari proposal diajukan mahasiswa Universitas 
Medan Area (UMA). 

· · 

"Saya mengapres iasi kegigihan dan kreativitas 
mahasiswa yang telali berhasil menyiapkan dan melllbuat 
proposalnya diterima dan disetujui untuk didanai Dirjen 
Dikti, ditengah kesibukan mahasiswa mengikutijadwal 
perkuliahan di kampus," kata Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan Ir Zulherry Noer MP didampingi Kepala 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 
(LP2M) UMA Dr Ir Suswati MP dan Kahumas Ir Asmah 
Indrawati MP di kampus J1 Kolam Medan Estate, kemarin, 

Zulherry menjelaskan, PKM: merupakan programdari 
Dirjen Dikti Kemendikbud yang be1tujuan agar mahasiswa 
mampu melakukan kegiatan yang bernuansa kreativitas. 
Selain itu mahasiswajuga didorong untuk menyampaikan 
gagasannya dan menerapkannya sesuai kompetensi yang 

· dimiliki mahasiswa. Untuk menyikapi itu. L�Lo\jauh-jauh 
hari telah mengadakan pelatihan dalar;, bentuk workshop 
diketuai Kepala LP2M Ul\lA Dr Ir Suswati ?\rP. Workshop 
itu bekerjasama dengan Dikti dengan mengundang 17 PI:\/ 
PTS se-Sumut. 

Hasilnya, dari 19 proposal yang diajukan L �L\ ke Di.rje11 
Dikti Kemendikbud Jakarta, sebanyak lima proposal 
disetujui dan didanai }Jerkisar Rp5 juta - Rp12,5 juta untuk 
tahun anggaran 2013. Lima proposal itu terdiri dari empat 
proposal bidang PKM-P dan satu proposal PKM-l\1. F akultas 
Pertanian dan Prodi Biologi U:MA mendominasi proposal 
yang lolos itu. Atas keberhasilan lima mahasiswa tersebut, 
UMA puri akan terus mengadakan pelatihan berupa 
workshop pembuatan proposal agar lolos disetujui dan 
didanai untuk tahun anggaran 2014. 

"Sayajuga bangga atas keberhasilan mahasiswa UMA 
tersebut, apalagi seleksi yang dilakukan pusat terhadap 
proposal yang masuk sangat ketat," ujarnya. 

Kepala LP2M UMA Dr Ir Suswati MP menyebutkan, 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Ditjen Pendidikan Tinggi telah melakukan seleksi proposal 
PKM 5 bidang untuk pendanaan tahun anggaran 2013.  
Hasil evaluasi proposal PKM 5 bidang itu bagi perguruan · tinggi yang lolos seleksi dan diterima untuk didanai. Ada 
6 jenis PKM yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM Penyera
pan Teknologi (PKM-PT), PKM-Kewirausahaan (PKM
K), PKM-Pengabdian Masyarakat (PKM-lVO, PKM-Gagasan 
Tertulis (PKI\1-GT) dan PKM-Penulisan llmiah CPKM-PI). 

"UMA termasuk salah satu pergurmin tinggi swasta 
yang proposalnya disetujui untuk didanai," kata Suswati, 

• ketua pengarah pembimbing pengajuan proposal yang juga 
p(meliti pisang ini. 

Kelima mahasiswa UMA pengusul proposal yang lolos 
· dan didanai Kemendikbud Di:rjen Dikti yakni Fajar Sinaga 
untuk program kegiatan PK:M-P dengarijudul kegiatan 
Peningkatan Pertumbuhan dan Produksi Cabai Merah 
Berbasis Organik dengan Aplikasi Fungi Mikoriza 
Arbuskular dan Kmnpos Limbah Pertanian In-Situ. Mirzan 

, Hasibuan untuk program kegiatan f'KM-P dengan judul 
k.egiatan Pemanfaatan Kulit Jeri.Ik Nipis (CitrusAurantifolia ' 
sebagai Biolarvasida untuk Menghambat Pertumbuhan 

'Larva Nyamuk Aedes Aegypti. Rosiman untuk program 
kegiatan PKM-P dengan judul kegiatan Kajian Potensi 
Serangga Pengunjung Bunga Pisang Barangan sebaga.i 
Agen Penyebar Raistonia Solanacearum Phylotipe I\" Penye
bab Penyakit Darah Bakteri di Sumatera Utara . Yudia.J1to 
untuk program kegiatan PK.lVI-P dengan judul kegiatan 

, Peningkatan Pe1tumbuhan Bibit Pisang Barangan Berba.si.;; 
Organik denganAplikasi Fungi Mik.orizaArbuskular. Wer.tri-�e�1lla.!'!.�l!:?t��t��:?gra.T kegiatan PIDI-�I denz 
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iSelasa, 26 Maret 2013 
. . ..... -

Lima Proposal PKM UMA Disetuju Dikti 
Medan 1 Jurnal Asia 

! Direktorat Jenderal Pendidik'an linggi 
(Dirjen Dikti) menyetujui lima proposal 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang 
diajukan rnahasiswa Universitas Medan Area 
(UMA). 

" Kita senang dengan disetujuinya kelirna 
proposal rnahasiswa UMA tersebut. Sebab 
secara nasional, sebanyak 46.000 proposal 
PKM yallJ rnasuk ke Dirjen Dikti dari perguruan 
tinggl negeri dan swasta se-II'Klonesia dan lolos 
hanya 7.505 proposal dan lima di antaranya 
dar1 UMA,"kata Wakil Rekta" BidallJ Kemahasis
waan Ir Zult1eny Noer MP di kampus Jalan 
Kolam Medan Estate, Senin (25/3). 

Didampingl Kepala Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) 
UMA Dr Ir Suswati MP dan Kahumas lr Asmah 
Indrawati MP Zulherl mengapresiasl 
kegigihan dan kreativitas mahasiswa yang -

berhasil menyiapkan dan membuat 
proposalnya diterirna dan disetujui untuk 
didanai Dirjen Dikti. 

Zulherry menjelaskan, PKM meru
pakan program dari Dirjen Dikti Kemen
dikbud yang bertujuan agar mahasiswa 
rnampu melakukan kegiatan bemuansa 
kreativitas. 

Untuk menyikapi itu, UMAjauh-jauh 
hali telah mengadakan pelatihan dalam 
bentuk workshop diketuai Kepala LP2M 
UMA Dr Ir Suswati MP. Workshop itu 
bekerjasama dengan Dikti dengan 
mengundang 17 PTN/PTS se-Sumul. 

Atas keberhasilan lima mahasiswa 
tersebut, UMA pun akan terus menga
dakan pelatihan berupa workshop 
pembuatan proposal agar lotos disetujui 
dan didanai untuk tahun anggaran 2014. 

Kepala LP2M UMA Dr l r  Suswati 

MP menyebutkan, hasil evaluasi proposal 
PKM 5 bidang itu bagi perguruqn tinggi yang 
lotos seleksi dan diterima untuk didanai. 

Kelima mahasiswa UMA pengusul 
proposal yakni Fajar Sinaga, Mirzan, 
Rosirnan, Yudianto dan Wentricho Manullang 

Tgl Eff. 0 1  Des 20 1 2  
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Suswati menambahkan, kegiatan PKM 
2013 dimulai bulan Februari 2013 dan akan 
dimonitoring pada Mei 2013. Untuk itu, 
mahasiswa yang bersangkutan diharuskan 
melaksanakan kegiatan serta melakukan 
pemantauan pelaksanaannya. (Swisma) 
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WASP ADA 
Rabu 
27 Maret 201 3  

UMA Gelar Workshop 
PLC Untuk Siswa SMK 

B5 
MEDAN (Waspada): FakultasTeknik Universitas MedanArea 

(UMA) menggelar seminar dan workshop Programmable Logic 
Controller (PLC) di ruang serbaguna kampus I UMAJln. Kolam 
Medan Estate, Selasa (26/3). 

Kegiatari yang dihadiri 120 siswa/i SMK se-Kota Medan dan 
SMK 1 Stabat, dibuka dan ditutup Dekan Fakultas TekniKUMA 
Ir Hj Hanizah MT .  Tampil sebagai pembicaraDosen Teknik Elektro 
UMA Rimbawati ST, MT. 

Didampingi Wakil Dekan Teknik Bidang Kemahasiswaan Ir 
H Arnirsyam Nasution MT, Hj Hanizcih menyatakan siswa SMK 
perlu diberikan pengenalan pengetahuan tentang aplikasi 
Programmable Logic Controller a tau PLC pada dunia industri. 

Sebab, menurut Hanizah, perkembangan PLC pada dunia 
industri sangat pesat, khususnya programer pada sistem automasi 
baik bidang industri manufaktur maupun otomotif. "Pengenalan 
Pl.C di dl.lili<i industri perlu diberikan pada siswa SMK agar mereka 
tidakhanya mengetahui teori tapi mengatahui juga aplikasi PLC 
di dunia industri yang berkembang cepat," ujarnya seraya 
mengungkapkan pabrik-pabrik sekarang sudah menggunakan 
sistem outomasi. 

Dekan Fakultas Teknik U\ l-\ itu berharap pengetahuan para 
siswa �idakminim terhadap perkembangan pabrik. ebaiknYa 
SMK membuat program kunjungan ke pabrik-pabrik melihat 
kemajuan teknologi industri saat ini. 

Tidak itu saja, kata Hanizah, para siswa S� 11: juga tidak hanya 
diarahkan untuk menjadi operator tapi lebih jauh dari itu bis.a 
menjadi programer. Thrut hadir dalam kegiatan itu. J..:etua Pani ·a 
Ir H Usman Harahap MT, dan Wakil Dekan Bidang .:\kadem 
Sherlly Maulana ST, MT. (m49) 

Waspada/M Ferdinan Sembiring 
DEKAN Fakultas Teknik UMA Ir Hj Hanizah MT, menyerahknn 
piagam secarasimbolis kepadasiswaSMK yang mengil..11ti senli nnr 
dan workshop PLC, di kampus I UMA]ln. Kolam Medan Estate. 
Sel(lSa (26/3). 

�e . ,: 0 0  
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B E RA N  I B I CA RA FAKT: 

Kamis, 28 Maret 201 3  REALITAS 

FT UMA Gelar Seminar dan Workshop PLC 
Med�n, Realitas 

Fakultas Teknik Universi
tas Medan Area menggelar 
Seminar dan Workshop Pro
gramable Logic Controller 
(PLC) di Aula Serbaguna FT, 
Jalan Kolam, Medan Estate 
kemarin. 

Menurut Dekan FT Ir. Ha
niza, MT didampingi Ketua 
Panitia H .  Ir. Usman Harahap, 
MT, peserta seminar beijum
lah 120 orang dari SMK seKo
ta Medan dan SMK 1 Stabat 
berasal dari jurusan Komput
er, Elektro dan Mesin. 

Haniza mengatakan, sem
inar bertujuan untuk mengua
sai ilmu terapan tentang au
tomas_i guqa dikenalkan kepa
da s i swa dalam mrangka 
meningkatkan motivasiten
tang perkembangan i l mu 

pengetahuan automasi .  ju Automasi Industri d i  Indo-
" Dengan seminar ini para nesia" menj elaskan PLC 

generasi muda tidak lagi men- merupaka suati piranti basis 
jadi operator . mesin, tetapi kontrol yang dapat diprogram 
mampu menjadi programer b e r s i fat  l og i k ,  yang d i 
khusus untuk industri manu- gunakan untuk menggantikan 
fakture, otomotif. Prinsipnya, sederetan relay yang dijump
seminar meningkatkan skill ai pada sistem kontrol proses 
dibidang programe karena · konvensional . 
pabrik-pabrik sudah memakai Dimana PLC bekerja den-
PLC saat ini, " katanya. gan cara mengamati masukan 

Haniza menambahkan, (melalui sensor terkait), ke
Sumatera Utara kalah diband- mudian melakukan proses 
ing jawa prihal pabrik gannen dan melakukan tindakan se
yang seharusnya sudah mampu suai y ang dibutuhkan. beru
untuk memilikinya mengingat pa menghidupkan atau mema
tenaga kelja dibidang itu relah tikan keluarannya. 
bertebaran. Apalagi garmen Dengan kata lain, PLC 
sudah tergolong automasi .  menentukan aksi apa yang 

Seme ntara narasumber harus dilakukan pada instru
Rimbawati, ST, MT dalam ment keluaran berkaitan den
makalahnya yang berjudul gan status suatu ukuran atau 
" Perkembangan PLC Menu- besaran yang diamati . (R-.IiJ 

�: :-
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Fakultas Teknik UMA Seminarkan PLC · 
· bagi Siswa SMK se Kota Medan 

• Med:;.n, (Analisa) · 
· Fakultas Teknik Universitas Medan Area (UMA) me

. nggelar seminar dan 'workshop "Programmable Logic 
Controller", Selasa (;26/3) di ruang serbaguna kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. j Kegiatan itu dibuka dan ditutup De� Fakultas TeknlK 
UMA, Ir Hj Haniza MT, diikuti sebanyak 120 siswa - siswi 

I SMK se Kota Medan dan si&wa .SMK I Stabat. Tampil sebagai 
. pembicara Dosen Teknik Elektro UMA, Rimbawati ST, MT. 
· Didampingi W akil Dekan Teknik Bidang Kemahasiswaan, Ir 

H Arnirsyam Nasution MT, Hj Naniza menyatakan siswa 
SMK perlu diberikan pertgenalan pengetahuan ten tang aplikasi 
Programmable Logic Controller ataG PLC pada dunia industri. 

Sebab, menurutnya perkembang�PLCpadaduniaindustri 
san gat pesat, khususnya programeipada sistem automatisasi, 
baik bidang industri manufaktur maupun otomotif. ' 

"Pengenal PLC di dunia industri p.erlu diberikan pada 
siswa SMK agar mereka tidak hanya mengetahui teorf tapi 
mengatahui juga aplikasi PLC di dunia indtistri yang 
berkembang cepat," ujar Haniza seraya mengungkapkan 
pabrik - pabrik ekarang sudah menggunakan sistem 
outomatisasi. 
Perkembangan · Pabrik 

Pekan Fal.'Ultas Teknik juga berharap agar penge-
tabuan para: siswa tidak minim terhadap perkembangan 
teknologi industri di pabrik, ebaikn a N1K merobuat 
program kunjungan ke _pabrik - brik melihar kem duan 
teknologi industri saat ini . Tidak itu a·a, lan.ut Haniz p 
siswa SMK juga tidak han a diarahkan un " enj i 
operator tapi lebih jaub dari itu b a menj di pro 

Rimbawati dalaro makalabuya mengem ' ' 
mempakan suatu piranti basis kontrol an_,d pat dip gram 
bersifat logik, yang digunakan untuk meoggantikan rang
kaian sederetan relay yang dijumpai pada i rem kontrol 
proses konvensional. PLC bekerja dengan cara menoaroati 
masukan melalui  sensor, kemudian memrose dan 
melakukan tindakan sesuai yang dibutubkan baik 
menghidupkan mauimn mematikan keluarannya. 

"Dengan kata lain,PLC menent\)kan aksi apa yang · 
harus dilakukan pada instrumen kelu?fan, berkaitan deng
an status suatu ukuran a tau besaran yang diamati," ungkap 
Rirribawati Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Panitia, 
Ir H Usman Harahap MT dan Wakil 'Dekan Bidang Aka
demik, Shedly Maul ana ST MT. (twh) 

... .... - ... .. , _ ....,, 
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andalaslhamdani 
DIABDIKAN BERSAMA-Dekan Fakultas Teknik UMA, lr Hj Haniza MT 
(kanan), Wakil Dekan Bidang Akademik Sherlly Maulana ST, MT.(kiri) dan 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan lrH Amirsyam Nasution MT,diabadikan 
bersama dengan wakil peserta seusai penyerahan piagam workshop PLC, 
Selasa (26/3) di kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

FT U MA Kena l kan  
PLC Bagi S iswa SM K 
Medan-andalas 
'' :sebanya'k 120 siswa
siswi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) mengiku
ti seminar dan workshop 
"Programmable Logic Con
troller" yang digelar Fakul
tas Teknik Universitas Me
dan Area (FT UMA), Selasa 
(26/3) di ruang Serbaguna 
Kampus I UMA, Jalan Ko
lam Medan Estate. 

Kegiatan yang diikuti 
utusan sejumlah SMK di 
Kota Medan dan SMK Ne
geri 1 Stabat, Langkat, itu 
dibuka Dekan Fakultas Tek
niK UMA Ir Hj Haniza MT. 
Turut hadir dalam kegiatan 
itu, Ketua Panitia Ir H Us
man Harahap MT, Wakil 
Dekan Bidang Akademik 
Sherlly Maulana ST, MT. 
dan Wakil Dekan Teknik 
Bidang Kemahasiswaan Ir H 
Amirsyam Nasution MT. 

Dekan FT UMA Hj Ha
niza kepada wartawan di 
sela-sela workshop menya
takan, siswa SMK perlu 
diberikan j:>engenalan pe
ngetahuan tentang aplikasi 
Programmable Logic Con
troller atau PLC pada dunia 
industri, 

Seoab, menurutnya per
k'!mbartgan PLC pada dunia 
industri sangat pesat, khu
s usnya programer pada 
sistem automasi baik bidang 

aplikasi PLC di dunia indus
tri yang berkembang ce
pat," ujar Hanizah seraya 
mengungkapkan pabrik
pabrik sekarang sudah me
nggunakan sistem outoma
si. 

Perkembangan Pabrik 
Dekan Fakultas Teknik 

UMA juga berharap agar 
pengetahuan para s iswa 
tidak minim terhadap per
kembangan pabrik, sebaik
nya SMK memabuat pro
gram kunjungan ke pabrik -
pabrik melihat kemajuan 
teknologi industri saat ini. 

Tidak itu saja, lanjut Ha
nizah, para siswa SMKjuga 
tidak hanya diarahkan untuk 
menjadi operator tapi lebih 
jauh dari itu bisa menjadi 
programer. 

Narasumber Rimbawati 
dalam paparannya menge
mukakan, PLC merupakan 
suatu piranti basis kontrol 
yang dapat diprogram ber
sifat logik, yang digunakan 
untuk menggantikan rangka
ian sederetan relay yang 
dijumpai pada sistem kon
trol proses konvensional. 

PLC bekerja dengan cara 
mengamati masukan mela
Iui sensor, kemudian mem
roses dan melakukan tipda
kan sesuai yang dibutuhkan 
baik menghidupkan maupun 
mematikan keluarannya. 

Eff. r l Des 2 1.2 
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1atas asil 
PemilihanGubsudan Waldl Gubsu perlode2013-2018 

pada tanggal7 Maret2013 yangberlangsungamandan 
damaL Pascapemilihan, FonunKerukunan Umat 

Beragama(FKUB) Swnut,FonunPembauran 
PembauranKebangsaan (FPK) SumutdanBadan 

KesbangpolUmnasSwnutmenggelardoabersamadi 
Hotel Grand Elite Medan, Kamis (14/3) sore. 

Sumut Pos 
JUMAT, 1 5  MARET 201 3  

PERTEMUAN penuhkekelu- • 
arga dari berbagai agama dan 
etnis ini dihadiri Forum Komu
nikasi Pimpinan Daerah 
(FKPD) Sumut, Kepala Badan 
Kesbangpol Linmas Sumut Drs 
H Eddy Syofian Purba MAP, 
Ketua Majelis tnama Indone
sia (MID) SumutProfDr H Ab
dullah Syah, Ketua FKIJB 
Sumut Dr H Maratua Siman
juntak, Ketua Forum Pembau
ran Kebangsaan (FPK) Sumut 
Drs H Bahari Damanik, Rektor 
UMA ProfDr HA Ya'kub Ma
tondang MA, Dekan Fakultas 
Psikologi USU Prof Dr lrmawati 
Psi, tokoh masyarakat H Pan
dapotan Nasution dan JA Fer
dinandus dan undangan lain. 

Acara ini diisi dengan doa 
bersama dipimpin enam tokoh 
majelis agama di Sumutyakni 
Prof Dr HM Hatta (Ketua MUI 
Medan), Bishop DR TH Manu
rung MDiv (Kristen Protestan ), 
Pastor Beno (Kristen Katolik), 
Candra Buse (Hindu), Darsono 

- - -

MSf (Bui:llia) dan if Djolian Aa� -"'Marl kita terus jaga kehar-
juan (Konghucu). monisan Sumut. Dari berbagai 

Kegiatan ini juga diisi dengan Pilkada di Indonesia, Pilgubsu 
menyanyikan lagu kebangsaan menjadi salah satu yangter-
Indonesia Raya dan Hymne baik di Indonesia. lni semua 
Sumatera Utara. Dalam berkat keuletan merawat 
kesempatan ini disampai.kan kerukunan multikultural di 
seruan bersama pemuJai lintas Sumut. Kondisi aman dan 

, agama dan etnis yang dibaca- damai juga dapat berlanjut 
kan Sawal Pasaribu. Seruan saat pen eta pan cal on Gubsu 
brsama ini selanjutnya diser- IJ dan Wagubsu 15 Maret dan 
ahkan Ketua FK1JB Sumut Dr pelantikan Gubsu dan Wagub-, 
H Maratua Simanjuntak kepa- su pad a Juni 20 13;' harapnya. i 

I da perwakilan Forum Komunl- Harapan serupa disampai.kan 
1 kasi Pimpinan Daerah (FKPO) Maratua Simanjuntakdan B;;t- I 

Sumut. hari Damanik. Maratua me�g- : 
Kei>ala Bad an Kesbangpol utarakan menjelang Pilgubsu i 

U� Sumut Drs I I  Eddy Sy- dilakskakafi doa bersama. i 
ofian Purba MAP dalam acara Demi.kian pula pasca Pilgubsu 
ini berterima kasih kepada sc- l"�ta sadari apap�n yang terja
mua pihak di Sumut yang ber- d1 Sumut antara lam berkat 
per an aktif sehingga pest a kerjasama yang baikantar pe-
demokrasi lima tahunan ini muka agama dan etnis di 
berjalan aman dan damai seh- Sumut. Semoga Tuhan meng-
ingga Menteri Dalam Negeri abulkan doa agar Sumut tetap 
menilai Pilgubsu menjadi kondusif, aman dan damai,n 
'sal

. 
ah satu Pilkada terbaik di I harap �aratua. 

Indonesia. Bahan berharap agar proses 
pengumuman basil Pilgubsu 
pada 15 Maret 2013 dapatber
jalan dengan balk. "Terima 
kasih atas doa bersama dan ke 
harmonisan warga Sumut;n ka 
tanya. (") 

!:J � ;::l ..-... ..J .- .- � � D.> ;:l '<  Q. � 7."' p.. ;:J ;::D l U I  ,_;r-' '� • .J - "' ' ·  ('t ...... � OJ f\ 1 ,  r--

PEMANTAPAN WAWA.SIUil K'E'BANGS.AAH 

DO'A BE,RSAMA 
MASYARAKA:T S. UMATER,A UTARA 

DALAM RAiNGKA f>;liEMEt.tl'IJ\�A K£f;I IJ..\'(Uf',..d\11t Ui\·�t;'f t;t;:�#l.ul:O.MA. HA . ...... --..( 
UNTAS ETNlS DiM'�' :KONVl.H:H.nTAS �i,HV),'l,1 f.R� !.HARt\ PASCA . .Pf.MU.IMMI . GU'BERttU fli l'JAN t.'�ii,Kt.t. Gl.Hl\EJ.'ttUm S.Utt'l:ti,T't�IIM UTAM 

• •lf H  · 
f'(",il{iJM .>H::-�\IR! ·.;tiM X-< U!·� AT 0t: Ril.(i, fc,: ·� '• fl' ''\ IJ.!i) f'ftl1'\iiJ .. l>! 'Eilo!11'tlll\1�i'·JI:tA '��'
M" f'MU.!* l"'t.lfilfllli�Ut;N t> �;<.i �;t•·t; ' �:<�< ! H' I{) f'l< <oV<N.$il .'!';.,JW.1'a'I•A \111UA 

¥ '� "' f. --;�'r .-} ' � =' '< l"J. " �,. "·' '""''! ' �• -'"''\ .._ ,..-.... �-!10'-lt-�- " � v .J.· 
t\<( . J ;, .' A '-J"'\\1 1 &-•lA:i;j;� 

HIKMAT: Kepala .Badan Kesbangpol Lin mas Sumut Drs H Eddy Syofian Purba MAP (klrl) doe 
dengan peserta pertemuan di Hotel Grand Elite Medan. 
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HARlAN 

C E · R D A S  L U G A S D A N ��--------�--------�----------� 

Sa btu 
9 Maret 2013 

Magister llmu Hukum 
PPs UMA Raih Akreditasi B 
Medan-andalas 

Magister Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universi
tas Medan Area (PPs UMA) 
berhasil meraih akreditasi B dari 
Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT). 

"Raihan keberhasilan itu 
membuktikan PPs UMA selalu 
mewujudkan komitmen dalam 
meningkatkan kualitas pendi
dikan. Dan ini menunjukkan 
kualitas pendidikan di PPs UMA 
sudah memenuhi standar 
nasional," kata Direktur PPs 
UMA Prof Dr lr Retno Astuti 
Kuswardani MS didamping Wakil 
Direktur Bidang Kemahasiswaan 
Muazzul SH MHum dan Ketua 
Program Studi (Prodi) Magister 

· ' Hukum PPs ·UMA Dr Mirza 
Nasution SH, MH kepada 
wartawan di kampus ll UMA, 
]alan Sei Serayu/Setiabudi • Prof Dr lr Retno Astuti Kuswardani Medan, Jumat (8/3). 

Keberhasilan meraih akredi- terhadap kualitas perkuliahan di 
tasi B ini, kata Retno, setelah. PPs UMA. 
BAN PT melakukan berbagai Dalam kesempatan itu. Ketua 
penilian terhadap berbagai Prodi Magister Hukum O,IH) 
kriteria yang telah ditetapkan Mirza Nasution menambahkan. 
sesuai standar pendidikan tinggi. raihan akreditas B untuk Pnxti 

"Ada tujuh apsek yang dinilai MH PPs UMA berdasarkan 
mulai dari kualitas SDM, kuri- keputusan BAN PT Nomor 006 
kulum, kinerja, penelitian, SK/BAN-PT/Ak-XJM 2013 
pengabdian hingga sarana dan yang ditandatangani pada 4 
prasarana yang mendukung Januari 2013 oleh Ketua B.-\."\" 
proses belajar mengajar ter- PT, Mansyur Ramli. Akreditasi B 
masuk stabiltas perkuliahan dan yang diraih Prodi MH PPs L:.l� 
sebagainya,"  ungkap Prof Retno. berlaku sejak 4 Januari 2013 

Ditambahkannya, secara hingga 4 Januari 2018. 
internal UMA memiliki Lembaga "Keberhasilan meraih nilai 
Penelitian Pengkajian dan akreditas B ini juga semakin 
Penjaminan Mutu (LP3M). memudahkan para lulusan �IH 
Sedangkan secara eksternal PPs UMA meraih cita-cita, sebab 
BAN PT telah memberikan banyak instansi sudah me aiib-
penilian yang objektif, sehingga an ::�!':::�1 "p--· 
semakin memberik:m 1,�-- � �---� 
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