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Mahasiswi UMA Wakil Indonesia 
Di Forum Pemuda G-20 Jerman 

MEDAN (Waspada): Mahasiswi Universitas 
Medan Area (UMA) mewakili Indonesia pada 
ajang Forum Pemuda Negara G-20 (G20 Youth 
Summit), di Munich Jerman. Forum Pemuda
Negara 20 tersebut berlangsung 5�21 Mei 2014. 

"Untuklndonesia ada tiga orang yang ikut, 
salah satunya saya dari Pulau Sumatera dan dua 
orang lagi dari Pulau Jawa,'' kata Qintari Ayu 
Aninditha didampingiWakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan UMA Ir Zulhery Noer MP, 
kepada wartawan, di kampus I UMAJ!n. Kolam 
Medan Estate, Jumat (2/5). 

Dijelaskannya, keikutsertaan dirinya pada 
acaraforum pemuda se dunia di Jerman tersebut, 
tidakmudah karena harus mengikuti seleksi yang 
diikuti oleh ratusan pemuda dari 20 negara 
anggota G-20.Seleksi itu dengan mengirimkan 
tulisan terkini tentang "Akses Terhadap 
Pendidikan dan HakAzasi Manusia di  Indonesia''. 

"Alhamdulillah tulisan itu mengantarkan 
saya, utusan Indonesia pada Forum Pemuda G-
20 di Jerman," ujarnya seraya menyebutkan 
peserta darilndonesia ada 6 orang, namun hanya 
tiga orang yang terpilih. 

· 

Qintari Ayu Aninditha yang merupakan 
mahasiswi Psikologi UMA semestar VI ini 

, l 

mengaku, optimis mampu memberikan 
kontribusi pada ajang forum tersebu , danstap 
membawa nama harum bangsa Indonesia 
khususnya Sumatera Utara. 

Bahkan Qintari'tiersaina dua rekannya dan 
PulauJawa merupakan satu-satunya perwakilan 
Asia pada f o r um tersebut. M antan duta 
Mahasiswa GenRe (Generasi Berencana) Sumut 
di tingkat nasional tahun 2012 ini jugamemohon 
doa restu masyarakat Sumatera Utara, terkhusus 
civitas akademika UMA agar sukses mengikuti 
forum pemuda sedunia tersebut. · 

Qintari yang fasih berbahasa Inggris ini juga 
menyampaikan terimakasih kepada UMA yang 
antusias merestui keikutsertaan pada forum 
tersebut. "Saya bersama dua orang mahasiswa 
lainnya berangkat Senin 5 Mei 2014 dari Jakarta 
menujuJerman,'' sebutwanitakelahiran Medan, 
9 April 1994 ini. 

Rektor �diwakiliWakil Rektor III Bidang 
KemahasiswaanlrZulheriNoer MPmenyatakan, 
UMA merasa bangga karena Qintari  Ayu 
Aninditha mampu tampil pada ajang forum 
pemuda se-dunia "Inimembuktikanmahasiswi 
UMA mampti bersaingtidak hanya di Indonesia 
tetapi di kancah dunia,'' ujarnya. (m49) 
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Halaman 10 

Mahasiswi UMA Wakili Indonesia 
pada Forum Pemuda G20 di Jerman , 
Medan; (Analisa) 

MahasiSwi Universitas Medan Area (UMA) mewakili 
Indonesia pada ajang Forum Pemuda Negara G20 (G20 , 
Youth Summit), di Munich Jerman. 

ForumPemuda Negara 20 tersebut.di langsung 5 - 21 
Mei 2014. . 

. 

• j 
"Untuk Indonesia ada 3 orang yang ikut, salah satunya 

saya dari Pulau Sumatera dan 2 orang· lagi dari · Pulau ' 
Jawa," ungkap Qintari Ayu Aninditha didarnpingi Wakil 
Rektor III Bidang Kerilahasiswa UMA, Ir Zulhery Noer ' 
MP kepada wartawan, Jumat (2/5) di kampui:i I UMA 
Jalan Kolam Medan Estate. · ' 

Dijelaskannya, keikutsertaan dirinya pada acara fo
rum pernuda .se dunia di Jerman tersebut, tidak mudah 
karena harus mengikuti _seleksi yang diikuti oleh ratusan ' 
pemuda dari 20 neg'ara anggota G20. 

Seleksi itu dengan mengirimkan tulisan terkini tentang 
"Akses Terhadap Pendidikan dan Hak Azasi Manusia di 
Indonesia". r 

"Alhamdulillah tulisan itu mengantarkan saya, utusan 
Indonesia pada Forum Pemuda G20 di Jerman," ujarnya 
seraya menyebutkan peserta dari Indonesia ada 6 orang, 
namun hanya 3 mang yang terpilih. 
Kontribusi 

Qintari Ayu Aninditha yang merupakan mahasiswi 
Psikologi UMA semestar VI i_ni mengakuoptimis mampu 
memberikan kontribusi pada ajang forum tersebut, dan I siap membawa nama harum bangsa Indonesia khususnya 
St'tmatera Utara. · · 

Bahkan ;Qintari bersama 2 rekannya dari Pulau Jawa 
merupakari satu - satunya ·po:rwakilan Asia pada forum 
terse but 

· 

Mantan .duta BKKBN Sumut di tingkat nasional tah�n 
2012 ini juga memohon doa restu masyarakat Sumatera 
Utara terkhusus civitas akadernika UMA agar sukses 
n_iengikuti forum pemuda sedunia tersebut . . :· 

Qintari yang fasih berbahasa Inggris ini juga men
yampaikanterimakasih kepada UMA yang antusias mere_stui 
keikutsertaan,pada forum .tersebut. "Saya bersama 2 orang 
mahasiswa lainnya berangkat Senin 5 Mei 2014 dari Jakarta 
menuju Jerman," ungkapnya .. 
. Rektor UMA diwakili W akil Rektor III Bidang 

· Kemahasiswaan, Ir Zulheri Noer MP menvatakan UM A 

N o. Form : FM-HPT-01-01 
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Mahasiswi OMA lakili Indonesia 
pada Forum Pemuda G20 di Jerman 
Medan, Realitas 

Mahasiswi Universitas Medan Area (UMA) 
mewakili Indonesia pada ajang Forum Pemuda 
�egara G20 (G20 Youth Summit), di Munich Jer· 
�an. Forum Pemuda Negara 20 tersebut berlang· 
sung 5 • 21 Mei 2014. 

"U ntuk Indonesia ada 3 
orang yang ikut, salah satun-
1ya saya dari Pulau Sumatera � 2 orang lagi dari Pulau 
�awa," ungkap Qintari Ayu 
�ninditha didampingi Wakil 
.Rektor III Bidang �emaha
�iswa UMA, Ir Zulhery Noer 
MP kepada wartawan, Jumat 
1(2/5) di kampus I UMA Jalan 

olam Medan Estate. 
Dijelaskannya, keikutser

ptan �irinya pada acara forum 
pemuda se dunia di Jerman 
,�ersebut, tidak mudah karena 
harus mengikuti seleksi yang 

'diikuti oleh ratusan pemuda 
<tari 20 negara anggota G20. 

Seleksi itu dengan mengir
imkan tulisan terkini tentang 
"Akses Terhadap Pendidikan 
dan Hak Azasi Manusia di 
Indonesia". 
: "Alhamdulillah tulisan itu 
mengantarkan saya, utusan 
Indonesia pada Forum Pemu
da G20 di Jerman," ujamya 
seraya menyebutkan peserta 

dari Indonesia ada 6 orang, 
namun hanya 3 orang yang 
terpilih. . 

Kontribusi 
Qintari Ayu Aninditha 

yang merupakan mahasiswi 
Psikologi UMA semestar VI 
ini mengaku optimis mampu 
memberikan kontribusi pada 
ajang forum tersebut, dan siap 
membawa nama harum bailg
sa Indonesia khususnya 
Sumatera Utara. 

Bahkan Qintari bersama 2 
rekannya dari Pulau Jawa 
merupakan satu - satunya per
wakilan Asia pada forum 
tersebut 

Mantan duta Mahasiswa 
GenRe (Generasi Berencana) 
Sumut di tingkat nasional 
tahun 2012 ini juga memohon 
doa restu masyarakat Sumat
era Utara terkhusus civitas 
akademika UMA agar sukses 
mengikuti forum pemuda se
dunia tersebut. 

Qintari ��sih berba-

hasa Inggris ini juga menyam
paikan terima kasih kepada 
UMA yang antusias merestui 
keikutsertaan pada forum 
tersebut. "Saya bersama dua 
orang mahasiswa lainnya be
rangkat Senin, 5 Mei 2014 
dari Jakarta meriuju Jerman," 

ungkap wanita kelirahan 
Medan, 9 April 1994 ini dari 
pasangan Pramono Sigit dan 
Kastina Dewi ini. 

Rektor UMA diwakili 
W akil Rektor III Bidang Ke
mahasisw aan, Ir Zulheri 
Noer MP menyatakan UMA 

merasa bangga karena Qintari 
Ayu Aninditha mampu tampil 
pada ajang forum pemuda se 
dunia. 

"Ini membuktikan maha
siswi UMA mempu bersaing 
tidak hanya di Indonesia tetapi 
di kancah. dunia," ujarnya. <R-JIJ 
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HARIAN 

Sabtu 
3 Mei 2014 

Mahasis-wi· UMA,WakiTi Indoflesia 
pada Forum Pemuda G20 di J efman 

iedan-andalas 
Mahasiswi Universitas Medan Area 

UMA) mewakili Indonesia pada ajang 
'orum Pemuda Negara G20 (G20 Youth 
ummit), di Munich Jerman. Forum 
'emuda Negara 20 tersebut 
erlangsung 5 - 21 Mei 2014. 

"Untuk Indonesia ada tiga orang 
ang ikut, sa!ah satunya saya dari Pulau 
umatera dan 2 orang l?gi dari Pulau 
iwa," ungkap Qintari Ayu Aninditha 
idampingi Wakil Rektor III Bidang 
�emahasiswa UMA, Ir Zulhery Noer 
1P kepada wartawan, Jumat (2/5) di 
ampus I UMAJalan Kolc;i.m Medan 
:state. 

Dijelaskannya, keikutsertaan dirinya 
ada acara forum pemuda se duniadi 
�rman tersebut, tidak mudah karena 
arus mengikuti seleksi yang diikuti 
I.eh ratusan pemuda dari 20 negara 
nggota (;.)@. Qintari sendiri saat itu 
lengirimkan tulisan berujudul "Akses 
erhadap Pendidikan dan Hak Asasi 
1anusia di Indonesia". 

"Alhamdulillah tulisan itu 
lengantarkan saya menjadi duta bangsa 
�donesia pada Forum Pemuda G20 di 
�rman," ujarnya seraya menyebutkan 

MELEPAS-WR Ill UMA Zulheri Noer (kanan) saat melepas secara resmi Qintari Ayu Aninditha, 
mahasiswi Fakultas Psikologi UMA, untuk mengikuti. Forum Pemuda Negara G20 di Jerjma, di ruang 
rapat rektor,Jalan Kolam Medan Estate,Jumat (215). . 
peserta darilndonesia semula terpilih 
enam orang, namun hanya tiga orang 
yang terpilih. 

Qintari Ayu Aninditha yang 
merupakan mahasiswi Psikologi UMA 
semestar VI ini mengaku optimis 
mampu memberikan kontribusi pada 
ajang forum terse but, dan siap 
membawa nama harum bangsa 
Indonesia khususnya Sumatera Utara. 

Bahkan Qintari bersama di.Ia 

rekannya dari Pulaujawa merupakan 
satu-satunya perwakilan Asia pada 
forum tersebut 

Mantan duta Mahasiswa GenRe 
(Generasi Berencana) Sumut di tingkat 
nasional tahun 2012 ini juga memohon 
doa res tu masyarakat Sumatera Utar:a 
terkhusus civitas akademika UMA agar 
sukses mengikuti forum pemuda 
sedunia tersebut. 

Qintari yang fasih berbahasa lnggris 

ini juga menyampaikan terima kasih 
kepada UMA yang antusias merestui 
keikutsertaan pada forum terse but. 
"Saya bersama dua orang mahasiswa 
lainnya berangkat Sen in, 5 Mei 2014 
dariJakarta menujujerman," ungkap 
wanita kelirahan Medan, 9 April 1994 
ini dari pasangan Pramono Sigit dan 
Kastina Dewi ini. 

Di forum pemuda itu, kata Qintari, 
selain berbicara masalah pendidikan da 
HAM di Indonesia, dia juga akan 
mempromosikan Provinsi Sumatera 
Utara sebagai model kerukunan umat 
beragama di Indonesia. "Saya akan 
paparkan, Sumut yang heterogen tetap 
hidup rukun, karena bekergaman sanga 
dijunjung tinggi di Sumut," kata Qintari 

Rektor UMA diwakili Wakil Rektor 
III Bidang Kemahasiswaan, Ir Zulheri 
Noer MP menyatakan, UMA merasa 
bangga karena Qintari Ayu Aninditha 
mampu tampil pada ajang forum 
pemuda yang tergabu.ng dalam i;i.egera
negara G20 itu. 

" Ini membuktikan mahasiswi UMA 
h;lempu bersaing tidak hanya di 
Indonesia tetapi di kancah dunia," 
u1arnya. <HAMJ 
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' ' BERAN I BICARA FAKTA· 

ielasa,13 Mei 2014) 13 
taran ·oibuka 19 Mei 2014 
I .'' 

�· Targetkan 2.500: MahasiSwa .Baru 
lS 
� Akademik {TA) 2014/2015 ini, 
edan Area (UMA) menargetkan 2.500 
ru. Target ini naik sekitar 25 persen 
>elumnya yakni 2.000 mahasiswa. 

· III UMA, Ir maan Mahasiswa Barn UMA, 
, MP kepada Ir Hj Haniza, MP di kampus 
n (12/5)men- tersebut Jalan Kolam Medan 
mjunilah tar- Estate . . 
� baru pada Zulheri mengungkapkan, 
juan membu- sesuai program jangka pan
ln pendidikan jang, ke depan pihaknya akan 
a hagi menjadikan UMA sebagai 

, tempat belajar terbaik bagi 
UMA dapat masyarakat. Gtina mereal
satu kampus isasikan hal itu, lanjutnya, 

t guna melan- UMA terns berbenah diri me
tan ke jenjang lengkapi segala sarana, prasa
gi. Jika tidak rana, serta fasilitas penunjang 
' target kita kebutuhan mahasiswa. Selain 

lit menjaririg itu sumber daya manusia 
1wa," katanya (SDM) tersedia senantiasa 
Letu'a Peneri- me!J.j�F_i_p_!"iQrLta.� demi pen-

ingkaian mutu pendidikan. 
"Sebelumnya kita suda,h 

banyak melakukan persiapan. 
Baik pembangunan fisik mau
pun segala fasilitas. Dari se
mua itu tentunya kita ber
harap, lulusan UMA selalu 
menjadi yang unggul di 
bidangnya," imbuh dia. 

Pada tahun ajaran barn irti, 
UMA membuka penerimaan 
mahasiswa untuk 1 5  program 
studi (prodi) dari 7 fakultas 
pada program Strata I (S l ), 
serta 4 prodi untuk program 
pascasarjana (S2). Kabar 
yang menggembirakan juga, 
pada 2014 ini UMA segera 
membuka program doktor 
(S3) dengan prodi Adminis
trasi Publik. "Segala sesuatu
nya sudah diurns dan Insya 
Allah program S3 ini bisa 
\8egera berjalan," ungkapnya. 
· Ir Hj Haniza, MP menam 

bahkan, secara formal kepan
itian penerimaan mahasiswa 
barn UMA sudah disahkan. 
Untuk itu katanya, pada 19 
Mei mendatang penerimaan 
mahasiswa barn sudah bisa 
dilakukan. 

"Jadi pertengahan Mei ini 
penerimaan sudah berjalan 
sampai September 2014 tepat
nya sebelum mulai perkulia
haan," sebutnya. 

Pihaknya, \ljar dia,_juga 

1" 

'KA· 

akan melakukan rarigkaian tes 
terhadap calon mahasiswa. Di 
antaranya akan melaksanakan 
tes potensial akademik (TPA) 
kemudian eek kesehatan di 
masing-masing fakultas. "Su
paya prosesnya efektif dan 
efesien, TPA akan dilakukan 
secara online. Disamping itu 
ada pula Program Pengenalan 
Sistem Pendidikan Tinggi 
(J>1SP'f) yang akan dilaksan- · 

�di �r 1gus�s atau 

jelang perkuliahan," tandas
nya. 

Untuk infdmlasi pendaft
aran dan penerimaan maha
siswa baru dapat langsung da� 
tang ke Kampus UMA. Ka
mpus I beralamat di J alan 
Kolam Nomor 1 Medan dan 
kampus II di Jalan Setia Budi/ 
Jalan Sei Serayu Medan. Atau 
bisa mengakses di laman 
resmi UMA, www .wna.ac-
.id. (1'-ji) ----� 
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SELASA �13 MEI 2014 
-

UMAJaring2.500 
Calon Mahasiswa 

MEDAN-PadaTahunAkademik(TA)2014/2015ini, 
U niversitasMedanArea (UMA) menargetkan 2.500 ma
hasiswa baru. Targetini naiksekitar25 persen dari tahun 
sebelwnnya yakni 2.000 mahasiswa. 

Wakil Rektor III UMA, Ir H Zulheri Noer, MP kepada 
wartawan,Senin(l2/5),mengatakan,kenaikan jumlah 
target mahasiswa baru pada tahun ini bertujuan mem
buka akses jaringan pendidikan seluas-luasnya bagi 
masyarakat. 

"Tentunya UMA dapat 
menjadi salah satu kampus 
bagi masyarakat guna melan
jutkan pendidikan ke jenjang 
perguruan·tinggi. Jika tidak 
ada halangan, target kita · 

tahun ini dapat menjaring 1 

2.500 mahasiswa;• katanya 
didampingi Ketua Peneri

maanMahasiswaBaru UMA, Ir Hj Haniza, MP dikarn
pus tersebut Jalan Kolam Medan Estate. 

Zulherimengungkapkan, sesuai program jangka pan
j ang, ke depan pihaknya akan menjadikan UMA se
bagai tempat belajar terbaik bagimasyarakat. Guna me
realisasikan ha! itu, lanjutnya, UMA terns berbenah diri 
melengkapi segala sarana, prasarana, serta fasilitas 
penunjang kebutuhan mahasiswa. Selain itu sumber. 
daya manusia (SDM ) tersedia senantiasa menjadi pri- • 

oritas demi peningkatan mutu pendidikan. 
"Sebelwnnya kita sudah ban yak melakukan persia

pan. Baik pembangunan fisik maupun segala fasilitas. • 

Dari semua itu tentunya kita berharap, lulusan UMA 
selalu menjadi yang unggul di bidangnya;' imbuh dia. 

Pada tahun ajaran baru ini, UMAmembuka peneri-· 
maan mahasiswa untuk 15 program studi (prodi) dari 7 
fakultas pada program Strata I (Sl ), serta 4 prodi untuk 
program pascasarjana (S2 ). Kabar yang menggembira
kan juga, pada 2014 ini UMAsegera membuka program 
doktor (S3) dengan prodiAdrninistrasi Publik. "Segala 
sesuatunya sud ah diurus dan lnsya Allah program S3 
ini bisa segera berjalan;' ungkapnya. 

IrHj ljaniza, MPmenambahkan, secaraformalkepani
tian penerimaanmahasiswa baru UMAsudahdisahkan. 
U ntukitukatanya, pada 19 Meimendatangpenerimaan 
mahasiswa baru sudah bisadilakukan. "Jadi pertengahan 
MeiinipenerimaansudahberjalansampaiSeptember2014 
tepatnyasebelum mulai perkuliahaan;' sebutnya. 

Pihaknya, ujar dia, juga akan melakukan rangkaian tes 
terhadap calonmahasiswa. Diantaranyaakanmelaksan
akan tespotensialakademik(TPA)kemudiancekkeseha
tandimasing-masing fakultas. 

"Supaya prosesnya efektif danefesien, TPAakan dilaku
kan secaraon linP.. Di.<mmninait11 <lrhnnl<> u,.,,.....,m nn� 

Kev ·: ·vu 

Tgl Eff. 01 ·oes 2012 
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UMA Targetkan 2.aUU 
ahasiswa Barn 

�� Buka Program Doktor Administrasi Publik 

Medan-andalas 
Pada Tahun Akademik (TA) 

2014/2015 ini, Universitas Medan 
Area (UMA) menargetkan 2. 500 
mahasiswa baru. Target ini naik 
sekitar 25 persen dari tahun 
sebelumnya yakni 2.000 maha
siswa. 

Wakil Rektor III UMA Ir H 
Zulheri Noer MP kepada warta
wan, Senin (12/5) mengatakan, 
kenaikan target mahasiswa baru 
pada tahun ini bertujuan membuka 
akses jaringan pendidikan seluas
luasnya bagi masyarakat. 

"Tentunya UMA dapat menjadi 
salah satu kampus bagi masyarakat 
guna melanjutkan pendidikan ke 
jenjang perguruan tinggi. Jika tidak 
ada halangan, target kita tahun ini 
dapat menjaring 2.500 mahasiswa," 
katanya didampingi Ketua Pene
rimaan Mahasiswa Baru UMA, Ir 
Hj Haniza, MP di kampus tersebut 
Jalan Kolam Medan Estate. 

Zulheri mengungkapkan, se
suai program jangka panjang, ke 
depan pihaknya akan menjadikan 
UMA sebagai tempat belajar ter
baik bagi masyarakat. Guna merea
lisasikan ha! itu, lanjutnya, UMA 
terus berbenah diri melengkapi se
gala sarana, prasarana, serta fasi
litas penunjang kebutuhan maha
siswa. Selain itu sumber daya ma
nusia (SDM) tersedia senantiasa 

siswa untuk 15 program studi 
(prodi) dari 7 fakultas pada pro
gram Strata Satu (Sl), serta 4 prodi 
untuk program pascasarjana (S2). 
Kabar yang menggembirakan juga, 
pada 2014 ini UMA segera mem
buka program doktor (S3) prodi 
Administrasi Publik. "Segala se
suatunya sudah diurus dan Insya 
Allah program S3 ini bisa segera 
berjalan," ungkapnya. 

Panitia Penerimaan Mahasiswa 
Baru UMA Ir Hj Haniza MT me
nambahkan, secara formal kepa
nitian penerimaan mahasiswa baru 
UMA sudah disahkan. Untuk itu 
katanya, pada 19 Mei mendatang 
penerimaan mahasiswa baru sudah 
bisa dilakukan. "Jadi pertengahan 
Mei ini penerimaan sudah berjalan 
sampai September 2014 tepatnya 
sebelum mulai perkuliahaan," se
butnya. 

Pihaknya, ujar Dekan Fakultas 
Teknik UMA ini, juga akan mela
kukan rangkaian tes terhadap 
calon mahasiswa. Di antaranya 
akan melaksanakan tes potensial 
akademik (TPA) kemudian eek 
kesehatan di masing-masing fakul
·tas. "Supaya prosesnya efektif dan 
efesien, TPA akan dilakukan 
secara online. Di samping itu, ada 
pula Program Pengenalan Sistem 
Pendidikan Tinggi (P2SPT) yang 
akan dilaksanakan �i akhi�. 

Agu�tus 
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LI.MA Segera Membuka Program Do.ktar 
Prodi Administrasi Publik 
• zahendra 

MedanBisnis - Medan 
Tahun ini, Universitas Medan 

Area (UMA) segera membuka 
program doktor (S3) dengan 
program pendidikan (Prodi) 
Administrasi Publik. "Segala se-. 
suatunya sudah diurus dan 
lnsya Allah program S3 ini bisa 
segera 'berjalan," ungkap Wakil 
Rektor III UMA Ir H Zulheri 
Noer, MP kepada wartawan; 
Senin (12/5) di Kampus UMA di 
Jalan Kolam, Medan Estate. 

· 

Didampingi Ketua Peneri
maan Mahasiswa .Baru UMA Ir 
Hj Haniza MP, pada Tahun 
Akademik (TA) 2014/2015 ini, 
UMA menargetkan 2500 maha
siswa baru. Target ini naik sekira 
25 %. dari tahun sebelumnya 

: yakni 2000 mahasiswa. "Kenai
; kari jumlah target mahasiswa 

baru pada tahun itii bertujuan 
, membuka akses jaringan pen
/ didikan' seluas-luasnya bagi ma-· 

syarakat," ujarnya. 
Dengan ·target itu, disebut

kan, UMA dapat menjadi salah . satu kampus bagi masyarakat 

guna melanjutkan pendi_dikan �esuatunya sudah diurus dan1 
ke jenjang perguruan tinggi. Ji- Insya Allah program. S3 bisa 
){a tidak ada halangan. Sesual segera berjafan," ungkapnya. 
program jangka panjang, Zulhe- Ir. Hj Haniza, MP menai:n
ri mengungkapkan, ke depan pi- bahkan, secara formal kepani
haknya -akan menjadikan UMA tian penerimaan mahasiswa 
sebagai tempat belajar terbaik baru UMA sudah disahkan. 
bagi masyarakat. Untuk itu katanya, pada 19 Mei 

Guna merealisasikan hal itu, 2014 mendatang, penerimaan 
lanjutnya, UMA terns berbenah mahasiswa baru sudah bisa 
diri melengkapi segala sarana, · dilakukan. "Jadi pertengahan 
prasarana, serta fasilitas pe- Mei ini penerimaan sudah ber
nunjang kebutuhan mahasiswa. jalan sampai September 2014 
Selain itu sumber daya inariusia tepatnya sebelum mulai ·per
(SDM) tersedia senaritia.sa men- kuliahaan;" jelasnya. 
jadi prioritas demi peningkatan - Pihakn a, disebutlfannya, pa
mutu pendidikan: nitia penerima mahasiswa.baru 

"Sebeluinnya kita sudah ba- -akan melakukan. rangkaiari tes 
ny;ik melakukan persiapan. Baik terhadap cal on mahasiswa .. Di 
pembangunan fisik ·maupun antaranya.akan melaksanakan 
segala fasilitas; Dari semua itu, tes potensial akademik (TPA) 
tentunya kita berharap lulusan · kemudian eek kesehatan di ma
UMA selalu menjadi yang ung� . siI).g-masing fakultas. "Supaya 
gul di bidangnya," imbuh dia. . prosesnya efektif dan efesien, 1 

. Pada tahun ajaran baru ini; . TP A akan dilakukan secara 
dijelaskannya, UMA membuka �online. · Disamping itu, ada pula 
penerima:an mahasiswa l,!.ntuk Program Pengenalan Sistem 
15 program studi (prodi) d�ri 7 Pendidikan Tinggi (P2SPT) 
fakultas pada program Strata I yang akan dilaksanakan di akhir 
(SI), serta 4 prodi untuk pro- Agustus atau jelang perkulia-

. gram pascasarjana (S2). "Segala han," paparnya. • 
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B8 
UMA Targetkan 2.500 Mahasiswa Baru 

MEDAN (Waspada): TahunAkademik (TA) 
2014/2015 ini, Universitas Medan Area (UMA) 
menargetkan 2.500 mahasiswa baru. Target ini 
naik sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya 
jyakni 2.000 mahasiswa 

Wakil Rek:tor ill UMA, Ir H ZulheriNoer, MP, 
mengatakan, kenaikan jumlah target mahasiswa 
baru pada tahun ini bertujuan membuka akses 
jaringanpendidikanseluas-luafillyabagimasyarakat 

"Tentunya UMA dapat menjadi salah satu 
kampusbagimasyarakatguna melanjutkan pen
didikan ke jenjang perguruan tinggi. Jika tidak 
ada halangan, targetkita tahun ini dapat menja
ring2.500mahasiswa," katanya didampingi Ketua 
PenerimaanMahasiswaBaru UMA,lr Hj Haniza, 
MP di kampus JalanKolam Medan Estate, Senin 
(12/5). 
, Zulheri mengungkapkan, sesuai program 

jangka panjang, ke depan pihaknya akan menja
dikan UMA sebagai tempat belajar terbaik bagi 
masyarakat. Guna merealisasikan halitu, UMA 

·terns berbenah diri melengkapi segala sarana, 
prasarana, serta fasilitas penunjang kebutuhan 
mahasiswa. Selain itu sumber daya manusia 
(SDM) tersediasenantiasa menjadi prioritas demi 
peningkatan mutu pendidikan. 

"Sebelumnyakita sudah banyak melakukan 
persiapan. Baik pembangunan fisik maupun 

segala fasilitas. Dari semua itu tentunya kita 
berharap, lulusan UMA selalu menjadi yang 
unggul di bidangnya," imbuh dia. 

Pada tahun ajaran baru ini, UMAmembuka 
penerimaan mahasiswa untuk 15 program studi 
(prodi) dari 7 fakultas pada program Strata I (SI), 
serta 4 prodi untuk program pascasarjana (S2). 
Kabar yang menggembirakan juga, pada 2014 
ini UMA segera membuka program dok:tor (S3) 
dengan prodi Administrasi'Publik. "Segala 
sesuatunyasudah diurus danlnsyaAUah program 
S3 ini bisa segera berjalan," ungkapnya. 

Ir. Hj Haniza, MP menambahkan, secara 
formal kepanitian penerimaan mahas� baru' 
UMA sudah disahkan. Untuk itu katanya, pada 
19 Mei mendatang penerimaanmahasiswa baru 
sudah bisa dilakukan. "Jadi pertengahan Mei ini 
penerimaan sudah berjalan samJ>� September 
2014 tepatnya sebelum mulai perkuliahaan," 
sebutnya. Tes terhadap calon mahasiswa. Di anta
ranya akan melaksanakan tes potensial akademi,k 
(TPA) kemudiancek kesehatan dimasing1masing 
fakultas. ''Supaya prosesnya efektif dan efesien, 
TPA akan dilakukan secara online. 

Disampingitu ada pulaProgramPengenalan 
Sistem Pendidikan Tinggi (P2SPT ) yang akan 
dilaksanakan di akhir Agustus atau jelang 
perkuliahan," tandasnya.(m49) ' 

-
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Senin, 19 Mei 2014 

Fakultas PsikolQgi UMA 
Pertajam Muatan Akademik 

Medan, Realitas 
Fakultas Psikologi Universitas Medan Area lebih mengede

pankan kualitas pembelajaran akademik, tapi bukan berarti 
mengabaikan yang lain. Artinya, muatan akademik lebih diper
tajam sedangkan non akademis diseimbangkan. 

"Peningkatan akademik tidak sekedar penyelesaian studi 
yang berkualitas. Namun bagaimana memperkuat sistem pem
belajaran yang sejalan dengan perubahan kurikulum, 11 kata 
Dekan Psikologi Prof Dr H Abdul Munir M.Pd, Sabtu (17/5) 
di kampus Jalan Kolam Medan Estate. 

Prof Munir menyebutkan, tahun 2015 ada perubahan kuriku
lum mengikuti pola dari keputusan kolokium psikologi sebagaim
ana yang tercantum dalam AP2TPI (Asosiasi Pen:yelenggara 
Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia). 

1
1 Adanya perubahan kurikulum lama ke baru tentunya men

gakibatkan terjadinya perubahan sistem. Untuk menopang 
tingkat penerapan, UMA mengundang pakar yang bisa mema
parkan tentang perubahan sistem tersebut, 11 kata Prof Munir 
didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Zuhdi Budiman 
S.Psi M .Psi. Dntuk itulah, UMA mengundang dua Guru Besar 
Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr M Noor Rachan 
Hadjam, SU Psikolog d Prof Dr Sofia Retnowati SU Psikolog 
memberikan kuliah umum dan workshop di kampus itu. 

Selama dua hari, 16 - 17 Mei 2014, dua guru besar dari 
UGM itu memberikan kuliah umum dan workshop sebagai 
pengarah peningkatan kualitas akademik dosen dan mahasiswa 
Fakultas Psikologi UMA. ' . 

Prof Munir mengungkapkan, Fakultas Psikologi UMA men
gadopsi pembelajaran dari Fakultas Psikologi UGM. 
11Tidak secara utuh, tapi dengan mempertimbangkan muatan 
lokal, 11 ujamya.Diakuinya, guna mempertajam muatan kuali
tas pembelajaran akademik, Fakultas Psikologi UMA memang 
rutin mengundang narasumber dari luar kampus memberi kuli
ah umum sebagai kegiatan rutin. 

11Kuliah umum bagi mahasiwa dan pembinaan bagi dosen 
diadakan setiap semester," ucapnya. Lebih lanjut Prof Munir 
mengatakan, secara konsep, perubahan kurikulum itu ada na
mun penerapannya belum ada.Fakultas Psikologi UMA Perta
jam Muatan Akademik11UMA mencoba konsep yang sudah ada 
dengan penerapan yang sejalan. Seluruh dosen harus memaha
mi perubahan ini sehingga dapat menerapkan perubahan kuriku-. 
lum di tahun 2015," papamya. 

Dia menegaskan, perubahan kurikulum lebih mengedepan
kan KKNI (Kualifikasi Kompetensi Nasioruil Indonesia) su
paya sejalan dengan kompetensi di luar negeri.Sementara, 
Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP menyebutkan, selai 
menv�mn�Hr...!ln Vulia:h 11-�u-._. ....,,._,. t.."" ..... - t:to-a. '- ·� · 
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HARIAN 

L U G A S D A N - cERDAS 
-------

Ha1.17 
Senln, :19 Mel 20:14 

Dua Guru Besar UGM Kuliah Umum 
di Fakuttas Psikologi UMA 

Medan-andalas 
Fakultas Psikobgi Universitas 

MedanArea )UMA) ebih 
mengerepankan kualitas 
pembeajaran akaremik, tapi 
bukan berarti mengabaikan yang 
Bin Artinya, muatan akaremik 
ebih dipertajam sedangkan non 
akaremis diseimbangkan. 

"Peningkatan akaremik tidak 
sekadar penyeesaian studi yang 
berkualitas. Namun bagaimana 
memperkuat sistem pembeaja
ran yang seja0n rengan perubah
an kurikulum;' kata Dekan 
Psikobgi Prof Dr H Abdul Munir 
M.Pq Sabru (17 /5) di kampus 
Ja0n Koam Medan Estate. 

Prof Munir menyebutkan, 
tahun 2015 ada perubahan 
kurikulum mengikuti poa dari 
kepurusan kobkium psikobgi 
sebagaimana yang tercanlllm 
daBm AP2TPI (Asosiasi 
Penyeenggara Perguruan Tinggi 
Psikobgi lncbnesia). 

':i\danya perubahan kuriku
lum ama ke baru tenlllnya 
mengakibatkan terjadinya 
perubahan sistein. Unlllk 
menopangtingkatpenerapan, 
UMA mengundang pakar yang 
bisa memaparl<an tentang 
perubahan sistem tersebut" kata 
Prof Munir didampingi Wakil 
Dekan Bidang Akaremik Zuhdi 
Budiman SPsi MPsi. 

Unlllk ituBh, UMA mengun
idang dua Guru Besar Universitas 
Gajah Mada (UGM) ProfDr M 
Noor Rachan Hadjam, SU 
Psikobg dan Prof Dr Sofia 

, Retnowati SU Psikobg memberi-
1 __ 1-.1:-L ·----- -L-- ···--1-L--

Fakultas Psikobgi UMA 
mengacbpsi pembeajaran dari 
Fakultas Psikobgi UGM. "Tidak . 
secara utuh, tapi rengan memper
timbangkan muatan bkal," 
ujamya. 

Diakuinya. guna memperta
jam muatan kualitas pembehjaran 
akareinik. Fakultas Psikobgi-
UMA memang rutin mengundang 
narasumber dari luar kampus 
memberi kuliah umum sebagai 
kegiatan rutin "Kuliah umum 
bagi mahasiwa dan pembinaan 
bagi cbsen diadakan setiap 
semester," ucapnya. 

Lebih hnjut Prof Munir 
mengatakan, secara konsep, 
perubahan kurikuJum illl ada 
namun penerapannya belum ada. 

"UMA mencoba konsep yang 
sudah ada rengan penerapan yang 
sejahn. Seluruh cbsen harus 
memahami perubahan ini 
sehinggadapatmenerapkan 
perubahan kurikuJum di tahun 
2015," papamya. 

Dia menegaskan, perubahan 
kurikulum ebih mengerepankan i 
KKNI (Kualifikasi Kompetensi 
Nasional lncbnesia) supaya 
seja0n rengan kompetensi di luar 
negeri. 

Sementara, Humas UMA Ir 
Asmah Indrawaty MP menyebu� 
kan, sehin menyampaikan kuliah 
umum, guru besar UGM illl juga 
menjadi narasumber workshop 
tentang pengebaan jumal ihniah. 
Sebanyak 17 orang seluruh Ketua 1 
Dewan Redaksi Jurnal Program 
Srudi di lingkungan UMA 
mengikuti workshop itil. 

1AT ..... ..J...J....,... ..... :+. • ...l�.,..,,"' ... cvJ..,.,...)..,, 

-
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HARIAN 

Selasa, io Mei 2014 Halaman 10 

. Psikologi UMA Pertajam Muatan Akademikl 
Medan, (Analisa) 

Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area (UMA) lebih meningkat
kan kualitas pembelajaran akademik, 
, tanpa mengabaikan 

"
muatan non akade

mik lainnya. 
Penirigkatan akademik itu, tidak se

kadar penyelesaian studi yang· ber
kualitas .. Namun bagaimaria inemper
kuat sistem pembelajaran yang sejalan 

, dengan perubahan kurikulum. 
Hal itu disampaikan Dekan Psi

kologi UMA, Prof Dr H Abdul Munir 
·M.P,d, Sabtu (17/5) Qi kaqipus Jalan 
Kolrurt Medan Estate. 

Didampingi Wakil Dekan Bidang 
Akademik Zuhdi Budiman S.Psi M.Psi, 
Prof Munir menjela,skan, tahun ·2015. 
ada perubahari kurikulum mengikuti 
pola dari keputusan kolokium psiko
logi, sebagaimana yang tercantu� da
lam AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara 
Perguruan TiQggi Psikologi Indonesia). 

Perubahan kurikulum tentunya 
· mengakibatkan terjadinya perubahan 
sistem. Untuk itu UMA mengundang 

pakar yang bisa memaparkan tentang 
�perubahan sistem tersebut . 

· 

Kedua pakar tersebut adalah Guru 
Besar Universitas Gajah Mada (UGM) 
Prof Dr M Noor Rachan Hadjam, SU 
Psikolog dan Prof Dr Sofia Retnowati 
SU Psikolog. Mereka memberikan ku
liah umum dan workshop di UMA, se
lama dua hari, yakni 16 - 17 Mei 2014. · 

""Dua guru besar dari UGM itu 
memberikan kuliah umtun dan work
shop sebagai pehgarah peningkatan kua
litas akademik do;;en dan mahasiswa 
Fakultas.Psikologi UMA," katanya. 
Mengadopsi 

Diungkapkarinya1 Fakultas, Psi
kologi UMA rnengadopsi pembe
lajaran dari Fakultas Psikologi UGM. 
Tidak secara utuh, tetapi dengan mem- • 

pertimbangkan muatan lokal 
Namun Prof Munir· mengakui, guna 

mempertajam muatan kualitas pembe
lajaran akademik, Fakultas Psikologi 
UMA memang rµ,tin mengundang na.
rasumber dari luar kampus. 

· Dikatakannya, secara konsep, peru-

bahan kurikulum itu ada namun pene-
. rapannya belum ada. Untuk itu UMA 

mencoba konsep yang·sudah ada' 
dengan penerapan yang sejalan. 

Seluruh dosen harus memahami pe
rubahan tersebqt, sehingga dapat me
nerapkan perubahan kurikulum di ta
hun 2015. Perubahan kurikulum, lan
jutnya lebih mengedepankan KKNI 
(Kualifikasi Kompetensi Nasional In
�onesia) supaya sejalan dengan kom
petensi di luar negeri. 

Humas UMA Ir Asmah lndrawaty · 

MP menyebutkan, selain menyampai
kan kuliah umum, guru besar UGM itu 
juga menjad� narasumbefi workshop 
tentang pengelolaan jumal ilmiah. Se
luruh Ketua Dewan'Redaksi Jumal Pro
gi:am Studi di lingkungan Ul'ylA mengi
kuti workshop itu. 

Workshop itu digelar sebab UMA 
perlu membangun semangat menulis 
karya tulis bagi mahasiswa dan dosen: 
Tujuannya agar UMA berkomitmen 
menghadirkan jurnal ilmiah yang 
'terakreditasi B atau A. (twh) 

-
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12 
Fakultas· Psikologi U 
Pertajam Muatan Ak�demik 

MEDAN (Berita): Fakultas 
Psikologi Universitas Medan Area 
lebih mengedepankan kualitas 
pembelajaran akademik, tapi bukan 
berarti mengabaikan yang lain. 
Artinya, muatan akademik lebih 
dipertajam sedangkan non akadernis 
diseimbangkan. 

"Peningkatan akademik tidak 
sekedar penyelesaian studi yang 
berkualitas. Namun bagaimana 
memperkuat sistem pembelajaran 
yang sejalan dengan perubahan 
kurikulum," kata Dekan Psikolo
gi Prof Dr H Abdul Munir M.Pd, 
Sabtu (17 /5) di kampus Jalan Kolam 
Medan Estate. 

Prof Munir menyebutkan, 
tahun 2015 ada perubahan kuriku
lum mengikuti pola dari keputusan 
kolokium psikologi sebagaimana 
yang tercantum dalam AP2TPI 
(Asosiasi Penyelenggara Perguruan 
Tinggi Psikologi Indonesia). 

"Adanya perubahan kuriku
lum lama ke baru tentunya meng
aki batkan terjadinya perubahan 
sistem. Untuk menopang tingkat 
penerapan, UMA mengundang pa
kar yang bisa memaparkan tentang ' 
perubahan sistem tersebut," kata 
Prof Munir didampingi Wakil 
Dekan Bidang Akademik Zuhdi 

Budiman S.Psi M.Psi. Untuk itulah, 
' UMA mengundang dua Guru Besar 

Universitas Gajah Mada (UGM) 
Prof Dr M Noor Rachan Had jam, 
SU Psikolog d Prof Dr Sofia Retno
wati SU Psikolog memberikan 
kuliah umum dan workshop di 
kampus itu. 

. Se lama dua hari, 16 - 17 Mei 
2014, dua guru besar dari UGM 
itu memberikan kuliah um um dan 
workshop sebagai pengarah pening
katan kualitas akadernik dosen dan 
mahasiswa Fakultas Psikologi 
UMA. Prof Munir mengungkap
kan, Fakultas Psikologi UMA me
ngadopsi pembelajaran dari Fa
kultas Psikologi UGM. 

"Tidak secara utuh, tapi de
ngan mempertimbangkan muatan 
lokal," ujamya. 

Diakuinya, guna mempertajam 
muatan kualitas pembelajaran 
akademik, Fakultas Psikologi UMA 
memang rutin mengundang nara- . 
sumber dari luar kampus memberi 
kuliah umum sebagai kegiatan rutin. 

"Kuliah umum bagi mahasiwa 
dan pembinaan bagi dosen diadakan 
setiap semester," ucapnya. 

Lebih Ian jut Prof Munir me
ngatakan, secara konsep, perubahan 
kurikulum itu ada namun penera-

pannya belum ada. "UMA menco
ba konsep yang sudah ada dengan 
penerapan yang sejalan. Seluruh 
dosen harus memaharni perubahan 
ini sehingga dapat menerapkan 
perubahan kurikulum di tahun 
2015," paparnya. 

Dia menegaskan, perubahan: 
kurikulum lebih mengedepankan 
KKNI (Kualifikasi Kompetensi 
Nasional Indonesia) supaya sejaJan. 
dengan kompetensi di luar negeri., 

Sementara, Humas UMA Ir 
Asmah Indrawaty MP menye
butkan, selain menyampaikan 
kuliah umum, guru besar UGM itu 
juga menjadi narasumber workshop 
tentang pengelolaan jumal ilmiah. 
Sebanyak 17 orang seluruh Ketua 
Dewan Redaksi Jurnal Program 
Studi di lingkungan UMA mengikljti 
workshop itu: 

Workshop itu digelar sebab 
UMA perlu membangun semangat 
menulis karya tulis bagi mahasiswa 
dan dosen. Kegiatan workshop ini 
bertujuan agar UMA berkomit
men menghadirkan jumal ilmiah 
yang terakreditasi B atau A. Untuk 
menuju akreditasi ini harus pula 
disertai dengan berb.agai persia
pan seperti pembekalan kepada 
dosen. (aje) 

-
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Selasa, 20 Mei 2014 

Dosen UMA Wajib Boat Karya 
Tulis Untuk Naik Pangkat 

Medan, Realitas 
Setiap dosen Universitas 

Medan Area (UMA) diwajib
kan untuk membuat karya tu
lis dan harus aktif mempub
likasikannya di jurnal ilmiah 
agar bisa naik pangkat dan 
mendapatkan sertifikasi. Ke
tentuan itu merujuk pada 
, Sistem Informasi Pengemban
gan Karir Dosen (SIPKD) dan 
Peratuan Dikti No 49 TaJmn 
201 1  tentang pedoman akredi
tasi terbitan berkala ilmiah. 

"Tiap semester dosen harus 
melaporkan beban kinerjanya 
secara online kepada Dikti 
baik itu mengajar, penelitian 
atau publikasi karya tulis di 
"urnal ilmiah dan lainnya un
tuk selanjutnya dievaluasi, se-
liingga dapat diketahui layak 

� atau tidak naik golongan dan 
imendapat sertifikasi , "  ujar 
Ketua Pusat Jurnal Ilmiah 
UMA Rudi Salam Sinaga 
S.Sos, MSi didampingi Humas 
Ir Asmah Indrawaty MP usai 
Workshop Pengelolaan Jurnal 
Ilmiah, Sabtu (17/5). 

Workshop menghadirkan 
narasumber guru besar UGM 
Prof M Noor Rachman Had
�am SU, Psi diikuti 17 orang 
selurUh Ketua Dewan Redak-
si Jurnal Program Studi dil
ingkungan UMA. 

Rudi yang juga Ketua Pan
itia ini· menambahkan, di 
UMA perlu dibangun seman-

• i . � .  

hasil mxnulis di jurnal ilmi
ah. 

Menurutnya, secara global 
jumlah karya tulis dosen di 
jurnal ilmiah minim. Hasil 
survei di Dirjen Dikti menye
butkan, 1 peneliti dosen di In
donesia sedangkan 7 peneliti 
di Malaysia. 

Selain itu, bagi perguruan 
tinggi, penulisa_a karya tulis di 
jurnal ilmiah dimaksudkan 
untuk menghindari terjadinya 
praktek penciplakan (plagiat) 
dalam bentuk karya tulis baik 
itu skripsi, tesis dan desertasi 

Dengan demikian kata dos
en Fisip UMA ini, skripsi, 
tesis dan desertasi tak diragu
kan keasliannya untuk dapat 
diringkas menjadi terbitan di 
jurnal ilmiah. "Bila sudah ber
jalan dan terpublikasi dengan 
benar maka Indonsia akan bisa 
mendekati Malaysia, "  jelasn
ya. 

Ditambahkannya pula, keg
iatari workshop ini bertujuan 
agar UMA berkomitmen men
ghadirkan jurnal ilmiah yang 
terakreditasi B atau A. Un
tuk menuju akreditasi ini hams 
pula disertai dengan berbagai 
persiapan seperti pembekalan 
kepada dosen. 

Dari telaah peraturan Dik
ti No 49 Tahun 201 1  ucap 
Rudi, tidaklah mudah untuk 
mendapatkan nilai akreditasi 
B atau A, namun tioak sulit 
. . . 

penulisan artikel ilmiah meru
pakan jembatan antara penel
iti dan pembaca, penulisannya 
membutuhkan teknik khusus. 

"Penulis artikel dituntut 
untuk dapat menulis dengan 
gaya bahasa sendiri. Artikel 
ilmiah juga merupakan suatu: 
bentuk kontribusi keilmuan 
kepada kemajuan iptek dan 
dapat dipandang sebagai sara
na promosi diri seorang ilmu
wan," papamya. 

Secara universal penulisaru 
artikel ilmiah sudah dimapan
kan mengikuti aturan yang ada. 
Hal ini untuk memudahka , 
komunikasi antar ilmuwan. 
Untuk menjamin efektivitas 
transformasi ilmiah, suatu ar
tikel ilmiah harus memenuhi 
tiga unsur yakni logika ilmu · 

yang tepat, bahasa yang jelas, 
lugas dan komunikatif sesuai 
dengan aturan jumal yang akan 
memuat artikel tersebut. (r-ji) 
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·.-Sabtu, 24 Mei 20 1 4  Halaman 10 

Naik Pangkat Dosen UMA 
Wajib Boat Karya Tulis 

Medan, (Analisa) menghindari terjadinya praktik p�nciplakan 
Seluruh dpsen Universitas Medan Area (plagiat) dalam bentuk karya tulis baik itu 

(UMA) diwajibkan membuat karya tulis il- skripsi, tesis dan desertasi. 
tniah dan mempublikasikaruiya ke jurnal.il- Jembatan Peneliti 
rniah.Karya tulis terse but n:ierupakan syarat . Dengan demikian kata dosen FISIP UMA 
untuk ken.aikan pangkat dan mendapatkan . yang j uga Ketua Panitia Workshop ini 

·sertifikasi. • mengatakan, skripsi, tesis ct.an desertasi tak 
Ketentuan itu merujuk pada Sistem diragukan keasliannya, untuk dapat diring

Informasi Pengembangan Karir Dosen kas menjadi terbitan di jurnal ilrniah. "Bila 
(SIPKD) dan. Peratuan Dikti No 49 'fahun s.udah be1jalan dan terpublikasi dengan benar 
201 1  tentang pedoman akreditasi terbitan mak:a lndonsia akan bisa mendekati Malay-
berkala ilrniah. . sia," jelasnya. 

· 

Ketua Pusat' Jumal Ilmiah UMA Rudi Terkait workshop,katanya bertujuan agar 
Salam Sinaga S. Sos, MSi didampingi UMA berkomitmen menghadirkan jurnal 
Humas Ir Asrnah lndrawaty MP mengung- ilmiii.h yang terakr�ditasi 1;3 atau A. ,Untuk 
kapkan hal itu usai Workshop Pengelolaan menuju akreditasi ini harus pula disertai 
Jurnal Ilrniah, Sabtu ( 1 7/5). dengan berbagai persiapan seperti pem-

Workshop menghadirkan pembicara guru bekalan kepada dosen. 
· 

besar UGM Prof M Noor Rachman Hadjarn, Dari telaab peraturan Dikti No 49 Tahun 
SU, Psi, diikuti seluruh Ketua Dewan Redaksi 20 1 1  ucap Rudi, tidaklah mudah untuk 
Jurnal Program Studi di lingkungan UMA mendapatkan nilai akreditasi Ba tau A, namun 

Dijelaskarinya, ·setiap semester dosen hams tidak sulit karena hanya dibutuhkan kemauan 
melaporkan beban kinerjanya secara online . dan kesei-i.usan dari pala. pengelola jurnal 
kepada Dikti baik itu mengajar, ·penelitian atau ilmiah yang bersinergi dalam semfuigat dan 
publikasi karya tulis di . jurm�l ilmiah dan kerjasama tim yang baik. 
lairmya. Laporan itu selanju_tnya dievaluasi, Sementara I.tu Prof M ' Noor Rachman 
sehingga dapat diketah9i layak atau tidak naik mengatakan,'  penulisan artikel ilmiah 
golongan dan mendapat sertifika$i . . merupakan jembatan ai;itara pen�liti dan1 

Untuk itu, UMA lanjut Rudi terns mem- pembaca, penulisannya merributuhkan tek- • 
banguan buda a semangat menulis untuk nik khusus'. 

· 

karya tulis •bagi mahasiswa dan dosen. Bagi . "Penulis adikeJ dituntut untuk dapat 
dcisen, karya tulis di j.rl�n·a1 �lmiah �udah memilis dengan gaya bahasa sendiri. Aitikel 
mer�p

.
akan

_.
keb?t�han: karen

.� p�r�yara�a� ilmia� .����- -��r��,��:� .��:t�-����.�.���� 

-
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l is Untuk N8ik PanJ!kat 
IANDIRI 
h Universitas Medan 
diwajibkan untuk 
rYa: tulis dan hams aktif 
f.ikannya di jurnal 
nsa naik pangkat dan 
I "fika . n serti s1. 

�uk pada 
gembanIKD) dan 
9 Tahun 
akredita-

1ah. 

secara online kepada Dikti baik 
itu mengajar, penelitian atau 
publikasi karya tulis di jurnal' il
miah dan lainnya untuk selan
jutnya dievaluasi, sehingga da
pat diketahui layak atau tidak 
naik golongan dan mendapat 
sertifikasi," ujar Ketua Pusat 
J.urnal Ilmiah UMA Rudi Salam 
�n.aga S.��' MSi djd�ip.p!,Eg! 

1en harus 
inerjf!!!Y.� 

' 

:•( �; 

Humas Ir Asmah Indrawaty MP 
usai Workshop Pengelolaan Ju
rnal Ilmiah, Sabtu (17/5). 

Workshop menghadirkan 
narasumber guru besar UGM 
Prof M Noor Rachman Hadjam, 
SU, Psi diikuti 17 orang seluruh 
Ketua Dewan Redaksi Jurnal 
Program Studi dilingkungan 
UMA. 

Rudi yang juga Ketua Panitia 
ini menambahkan, di UMA per
lu dibangun semangat menulis 
untuk karya tulis bagi maha
siswa dan dosen. 

Bagi dosen, karya tulis di jur
nal ilmiah tidak lagi menjadi ke
waj iban, mel ainkan . sudah 
merupakan kebutuhan, karenll. 
persyaratan untuk kenaikan 
kepangkatan ditentukan dari 
hasil menulis di jurnal ilmiah. -
, M�nurutnya, secara global 

jumlah karya tulis dosen di ju
rnal ilm iah min im .  Hasil  sur
vei di  Dirjen Dikti menyebut
kan, 1 peneliti dosen di Indo
nesia sedangkan 7 peneliti di 
Malaysia. 

Selain itu, bagi perguruan 
tinggi, penulisan karya tulis di 
jurual ilmiah dimaksudkan un
tuk menghindari terj adinya 
praktek penciplakan (plagiat) 
dalam bentuk karya tulis baik 
itu skripsi, tesis dan desertasi 

Dengan demikian kata dosen 
Fisip UMA ini, skripsi, tesis dan 
desertasi tak diragukan keas-· 
liannya untuk dapat diringkas 
menjadi terbitan di jurnal ilmi
ah. 

"Bila sudah berjalan dan ter
puhlikasi dengan benar maka 
Indonsia akan bisa mendekati 
Malaysia," jelasnya. 

� ..... �---��---""""-

Ditambahkannya pula, kegia-' 
tan workshop ini be1tujuan agar 
UMA berkomitmen menghadir: 
kan jurnal ilmiah yang terakred
itasi B atau A. Untuk menuju 
akreditasi ini hams pula diser..: 
tai dengan berbagai persiapan . 
seperti pembekalan kepada dos-) 
en. 

Dari telaah peraturan Dikti No\ 
49 Tahun 2011 ucap Rudi, tidakJ 
lah mudah untuk mendapatkan 
nilai akreditasi B atau A, namun 
Hdak sulit karena hanya dibutu
hkan kemauan dan keseriusan 
dari pala pengelola jurnal ilmi
ah yang bersinergi dalam se-. 
mangat dan kerjasama tim yang 
baik. 

Sementara itu Prof M Noor 
Rach man mengatakan, 
penulisan artikel ilmiah meru-, 
pakan jembatan antar'!. l?.e12eYti 
'cfaii 'pemba�a ,  penulisaniiy-; 
'membutuhkan teknik khusus. 

"Penulis artikel dituntut un
tuk dapat menulis dengan gaya 
bahasa sendiri. Artikel ilmiah 
juga merupakan suatu bentuk 

· ikontribusi keilmuan kepada ke� 
hl.ajuan iptek dan dapat dipan� 
dang sebagai sarana promosi diri 

seorang ilmuwall," paparnya 
Secara universal penulisan 

tikel ilmiah sudah dimapan 
mengikuti aturan yang ada. 
ini untuk memudahkan ko 
nikasi antar ilmuwan. 

U.ntuk menj amin efektivi 
transformasi ilmiah, suatu 
tikel ilmiah harus memen 
tiga unsur yakni logika ii 
yang tepat, bahasa yang je 
lugas dan komunikatif se�l 
dengan aturan jumal yang a� 
memuat artikel tersebut. (*• 

--� ......... , 
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Rabu, 21 Mel 2014 

,.---·-�- -lJMA�Terifnn Ca1iin Maliiisiswa . BUlikmiJji 

RANGAN-WR Bidang Kemawasiswaan UMA fr Zufheri Noer MP 
1ah) didampingi Ketua Panitia PMB UMA fr Hj Haniza MT (kan
jan Kepafa Biro BAK Sri lrawati SSos, MAP, soot memberikan 
rangan kepada wartawan, di kampus UMA Selasa (20/5) . 

an-andalas . kuliah. oleh pemerintah ditambah , 
J niversitas Medan Area uang kebutuhan hidup sebesar Rp 
<\) kembali mendapat keper- 600 1ibu per bulan. 
an dari pemerintah untuk "Sebanyak 27 calon maha-
�krut mahasiswa baru mela- siswa jalur program bidikmisi 
tur Bidikmisi (Beasiswa Pen- akan diterima di UMA pada tahun 
<an Bagi Mahasiswa Ber- akademik 2014/2015. lni untuk 
tasi) untuk 9 program studi tahun ketiga UMA diberi keper
di). Mereka yang diterima cayaan oleh Kementerian Pendid
jadi mahasiswa me.blui jalur ikan dan Kebudayaan RI membu
misi akan di�n�Eg biaya ka Seleksi Mandi1i Beasiswa Bid-

ik Misi;' kata Wakil Rektor U MA 
Bidang Kemahasiswaan Ir Zuheri 
Noer MP kepada wartawan di ka
mpus I UMA, Jalan Kolam No 1 
Medan Estate, Selasa (20/5). 

Didampingi Ketua Panitia Pen
erimaan Mahasiswa Baru (PMB) 
UMA Ir Hj Haniza MT dan Kepa.b 
Biro Administrasi dan Kemaha
siswaan (BAK) UMA Sri Iraw�ti 
SSos, MAP, Zulheri menjelaskan, 
pendaftaran program bidikmisi 
UMA sudah dibuka dan berkas 
C?lon mahasiswa akan diterima 
selambat-lambatnya tanggal 25 
Agustus 2014. 

Adapun persyaratan talon 
mahasiswa program Beasiswa 
Bidikmisi UMA, antara lain lulus
an SMA/SMK/MA/MAKatau ben
tuk lain yang sederajat yang lulus 
pada tahun 2014 dan berprestasi 
secaraakademikdengan peringkat 
1-10 di sekolah asal cakm peserta. 
Sela.in itu, calon mahasiswa saat 
mendaftar maksimal berusia 2 1  
tahun. 

"Calon mahasiswa harus be-
1ar-benar dari keluarga tidak 

mampu secara ekonomi dengan 
mengutamal<an sebag-ai pemega
ng Kartu Pengaman Sosial (KPS) 
atau sejenisnya. Calon rnahasiswa 
benar mempunyai kemauan un
tuk melanjutkan studinya;' kata 
Zulheri. 

Kemudian, calon mahasiswa 
bersedia mengikuti dan menlatu
hi peraturan yangditetapkan UMA 
terkait dengan beasiswa program 
bidikmisi. "Untuk info1masi lebih 
terperinci calon mahasiswa dap
atmenghubungi Biro Administra
si dan Kemahasiswaan (BAK) 
UMA di kampus I;' kata Zulheri. 

Sernentara, untuk rnemasti
kan apakah calon rnahasi.swa itu 
memang rn iskin  maka UMA 
akan melakukan cross -check 
langsung ke kediaman calon 
mahasiswa. Dia juga meminta 
kepada setiap sekolah bersifat 
objektif dan tidak melakukan 
p ra ktek kecurangan dalam 
m emberikan form lembaran 
biodata yang bersangk;utan. 

Ketua Panitia PMB UMA Ir Hj 
Haniza MT menambaY ' n, se-

banyak 27 calon mahasiswa jalur 
program bidikmisi yang akan di
terima, masing-masing 3 orang 
untuk prodi teknik sipil Fakultas 
Teknik (FT), prodi agribisnis 
Fakultas Pertanian (FP), agrote
knologi F P, akuntasi Fakultas 
Ekonomi (FE), manajemen FE, 
ilmu hukum Fakuitas Hukum 
(FH), ilmu administrasi negara FI
SIP, ilmu pemerintahan FISH� dan 
prodi psikologi Fakultas Psikolo
gi UMA 

Untuk jalur um um, pada tahun 
akademik 2014/2015 ini, UMA 
siap menampung 2.500 maha
siswa baru untuk 15 prodi dari 7 
fakultas pada program Strata Satu 
(Sl ), serta 4 prodi untuk program 
pascasatjana (S2). Sela.in itu, mulai 
TA 2014 ini UMA akan membuka 
program doktor (S3) prodiAdmin� 
istrasi Publik 

· 

"Penerimaan mahasi�wa baru 
sudah kita mulai Mei ini al<an ber
langsung sampai September 
2014," tambah Haniza yang juga 
Dekan Fakultas Teknik UMA 

(NAS) 
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OMA Teritna Calon 
Mahasiswa Bidiktnisi 

Universitas Medan Area (UMA) kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk merekrut mahasiswa baru 
melalui jalur Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi) untuk 9 program studi (prodi). Mereka yang 
· d{ 'ima menjadi mahasiswa melalui jalur bidikmisi akan ditanggung biaya kuliah oleh pemerintah ditambah uang 

kebutuhan hid up sebesar Rp600 ribu per bulan. 

"SEBANYAK27 calonmahasiswajalur 
program bidikmisiakan diterima diUMA 
pada tahunakademik2014/2015.lniuntuk tahunketigaUM'}�em
buka Seleksi Mandiri BeasiswaBidikMisi 
olehKementerianPendidikan danKebu
dayaanRI;' kata WakilRektorUMABidruig 
Kemahasi&WaanirZUheriNoerMPkepada 
wartawandikampusIUMA, JalanKolam 
No l Medan Estate, Selasa (20/5). 

Didampingi Ketua Panitia Peneri
maan Mahasiswa Barn (PMB) UMA Ir 
Hj Haniza MT dan Kepala Biro Admin
istrasi danKemahasiswaan (BAK)UMA 
Sri Irawati SSos, MAP, Zulheri menjelas
kan, pendaftaran program bidikmisi 
UMA sudah dibuka dan berkas calon 
mahasiswa akan diterirna selambat
lambatnya 25 Agustus 2014. 

Adapun persyaratan calon maha
siswa program beasiswaBidikmisiUMA. 

IST 
BIDIKMISI: WR Bldang Kemahasiswaan UMA Ir Zulheri Noer MP diapit Ketua 
Panitia PMB UMA Ir Hj Haniza MT (kanan) dan Kepala Biro BAK Sri lrawati SSos. 

"Calonmahasiswaharus benar-benar 
darikeluarga tidakmampusecaraekono
mi dengan mengutamakan sebagai pe
megangKartu IP.nllaman Sosial (KJ!S) 

beasiswa program bidikmisi. "Untuk 
informasi lebih terperinci cal on maha
siswa dapatmenghubungi Biro Admin
il<tr:u:i &m J( 1>m<>b<>�;.,,,,.,,,,,:, (RA lL) T Tl\,f A 

bersifatobjektifdantidakmelakukanprak
tikkecurangandalammemberikanfo 
lembaran biodata yangbersangkutan. 

Ketua Panitia PMB UMA lrHj bl . 

MT menambahkan, sebanyak 27 calon 
mahasiswa jalurprogram bidikmisi yan 
akan diterima, masing-masing 3 oran 
untuk prodi teknik sipil Fakultas Te · 

(FT), prodi agribisnis Fakultas Pertani 
(FP),AgroteknologiFP,Akup.tasiFakl.tltas 
Ekonomi (FE), Manajemen FE, Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum (FH), Ilmu 
Administrasi Negara FISIP, Ilmu Pemer
in tahan FISIP, dan Prodi Psikologi 
Fakultas Psikologi UMA. 

Untuk jalur umum, pada tahun aka
demik2014/2015 ini, UMAsiapmenam
pung 2.500 mahasiswa barn untuk 15  
prodi dari 7 fakultas pada program Stra
taSatu (Sl ), serta 4 prodi untukprogram 
n.a.c_nooo�.onn (C�) CoJ-:.;n ;+,, �ul�; TA 
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'Jumat, 23 Mei 2014 

UMATerima Calon Mahasis.wa ·Bidikm isi Sembi lan Prodi 1 
•zahendra 

• . 
bid ikmisi  UMA sudah dibuka' dan apakah calon mahasiswa itu memang 

· · berkas calon mahasiswa akan diterima misk.in maka UMA akan melakuka.n 
MedanBisnis - Medan selambaHambatnya tanggal 25 Agus- cross check langsung ke kediaman 

Universitas Medan Area (UMA) tus 2014. . calon mahasiswa. Dia juga meminta 
kembali mendapat kepercayaan dari ' Adapun persyaratan calon maha- . .  kepada setiap sekolah bersifat objektif 
pemerintah. untuk merekrut mahasiswa siswa program Beasiswa Bidikmisi dan tidak melak.ukan praktek kecura- ' 

. b.aru melalui jalur Bidikmisi (Beasiswa UMA, aritara lain lulusan SMA/SMK/ · · ngan dalam memberikan form lemba-
' Pendidikan BagL Mahasiswa Berpces- MA/MAK atau bentuk lain yang sed13- · ran biodata ya1Jg bersangkutan. . 
tasi) untuk 9 program studi (prodi). rajat yang lulus pada tahun 201 4  dan Ketua Panitia PMB UMA I r  HJ Haniza 
Mereka yang diter.ima menjadi maha- berpresfasi secara akademik dengan MT menambahkan, sebanyak 27 calon 
siswa melal u i  ja ltir  Bidikmisi akan peringkat 1 - 1 0  di sekolah asal calan mahasiswajalur program bidikmisi yang 

· ditanggung biaya kuliah oleh peme- peserta. Selain itu, calon mahasiswa akan diterima, masing-masing 3 orang 
rintah ditambah uang kebutuhan hidup saat mendaftar maksimal berusia 21 untuk prodi teknik sipil Fakultas Teknik 
sebesar Rp 600 ribu per bu Ian. tahun. (FT), prodi agribisnis Fakultas Pertanian 

· "Sebanyak 27 calon mahasiswa · · "Galon mahasiswa harus benar- (FP) ,  agroteknologi FP, akuntasi 
jalur program Bidikmisi akan diterima benar dari kel uarga t idak mampll Fakultas Ekonomi (FE), manajemeri 
di UMA pada tahun akademik 201 4/ secara ·ekonomi dengan mengu- · FE, ilmu hukum Fakultas Hukum (FH), 
2015 .  lni untuktahun ketiga UMA diberi · tamakan sebagai pemegang Kartu ilniu administra9i negara FISIP, i llllu· 

' kepercayaan metnbul<a Seleksi Man- . Pengaman Sosial (KPS) atau sejenis- · p.emerintahari FISIP, dan prodi psikologi 
diri Beasiswa Bidik Misi oleh Kernen- nya. Galon mahasiswa benar mem- · · Fakultas Psikologi UMA. 
terian pendidika:n dan Kebudayaan 'punyai kemauan untuk melanjLltkan Un.tu k  ja lu r  u m u m ,  pada tahun · 
RI," kata Wakil Rektor U.MA Bidang studinya," kata Zulheri. akademik 201 4/201 5  ini, UMA siap 
Kemahasiswaan Ir Zuheri Noer MP Kemudian, katanya, calon maha- · rnenainpung 2.500 mahasiswa baru 
kepada wartawan di kampus I UJIAA siswa bersedia mengiku\i dan mema- untuk 1 5  prodi dari � fakultas. pada prd-
Jalan Kolam No 1 Medan Estate,. tuhi peraturan yang diteta:pkan UMA gram Strata Sa.tu (S1 ), serta 4 prodi 
Selasa (20/5). . . . ·  terkait dengan beasiswa progra'ri1 untuk program pascasarjana (S2). 

Didampingi Ketua'Panltia Peneri- b id ikm.is i .  "Untuk informasi leb ih  Selain itu, mulai TA 201 4 ini UMA 
maari Mahasiswa Baru (PMB)'UMA Ir terperinci calon mahasiswa cjapat akan membuka program doktor (S3) 

, Hj Ha.niza MT dan Kepala Biro Admi- menghubungi Biro Administrasi dan · prodi Administrasi Publik: "Penerimaan 
nistrasi . dan Kemahasiswaan (BAK) · Kemahasiswaan (BAK) UMA di kam- mahasiswa baru sudah kita mulai Mei ' 

1 UMA Sri l rawati SSos, MAP, Zulheri pus I," kata Zulheri. 
· 

ini akan berlangsung sa,mpai Septem-
, menjelaskan, ��n_9.aftaran program · · Sem.£.!)tara, untuk mema�t ikan  ber'201 4," pungkasnya.• 

· · 

-
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Senin, 26 _Mei. 2014 Halaman 7 . 
� . ' . · . ·. Pemerintah Percayakan UMA Ter1ma 

· 

Mahasiswa · Bidikmisi 
IMedan, (Analisa) 

Universitas Medan Area 
(UMA) kembaii mendapa 
kepercayaan''pemerintah un
tuk merekrut mahasiswa 
melalui jalur Bidikmisi (Bea-. 
siswa Pendidikal}. Bagi Maha

. siswa Berprestasi) untuk 9 · 
program studi. .. 

. Mahasiswa yang diterima 
melalui jalur bidiknlisi itu, 
biaya kuliahnya ditanggung 
pemerintah ditambah biaya 
kebutuhan hidup sebesar Rp · 
600 ribu per bulan. 

" Tahun ajaran 2014 - 2015 , 
ini ada sebanyak 27 calon ma
h)lSiswa jalur bidikmj.si akan 
diterima di UMA. Ini untuk 
:tahun ketiga UMA dipercaya 
:membuka Seleksi · Mandiri ' 
1B easiswa Bidikmisi oleh 
, Keinenterian Pendidikan dan 
'. Kebudayaan !U," kata Wakil 
'Rektor UMA Bidang Kema
hasiswaan Ir Zuheri N0er MP, 
Sabtu (24/5)di KarnpusIUMA 
Jalan Kolam Medan Estate. · 

. Didampingi Ketua Panitia. 
. Penerimaan Mahasiswa Barn 
� (PMB) UMAlr Hj HanizaMT 
dan Kepala Biro Administrasi 
dah Kemahasiswaan (BAK) 
UMA Sri Irawati S.Sos, MAP, 
Zulheri menjelaskan, pendaf
taran mahasiswa program 
bidikmisi UMA sudah dibuka 

· dan berkas calon mahasiswa 
akari diterima' selambat-lam-

' Persyaratan calon ·maha� 
siswa Bidikmisi UMA, antara 
lain lulusan SMAtSMK/MA/ 
MAK atau bentuk lain yang 
sederajat yang .lulus pada 
tahun 2014 dan berprestasi 
secara akademik den.gl!.n 
peringkat 1- l Odi sekolah asal. 
Saat mendaftar maksimal 
berusia 21 tahun. 

�Keluarga Tak Mamp11 
"Calon mahasiswa harus 

benar - benar dari keluarga tak . 
mampu secara ekonorni dan · 

merniliki p'emegang Kartu Pe- · 

ngaman Sosial (KPS) atau se- '. 
jenisriya. Kemudian merniliki 1 
kemauan untuk melanjutkan · 

•studi," ujar Zulheri seraya 1 
�menyebutkan untuk informasi · 
terperiiici .dapai: menghubungi 
BAK UMA kampus I .  

· Lebih lanjutdijelaskannya, 
untuk memastikan apakah 
calon mahasiswa itu rniskin, 
maka UMA akan melakukan !cross check langsung�kc;: ., 
kediaman ·calon mahasiswa . 

Zulheri jugamemintake 
setiap sekolah b<::rsifat obje · 
dan tidak i.nelakukan praktik 
kecurangandalammemberikan 
form lembaran biodata calon 
mahaSiswa bidikmisi. 

Hj HanizaMT menambah
kan, sebanyak 27 calon 
mahasiswa jalut program bi-. 

· dikmisi tersebut akan di
terima, masing -masing 3 ora
ng unt;uK Teknik Sipil Fakul
tas Teknik, Prodi Agribisni� 
Fakultas Pertanian (FP); 
Agroteknologi FP, Akuntasi 
Fakultas Ekonomi (FE), 
Manajemen FE, Ilmu Hukti.m 
Fakultas Hukum · (FH), Ilmu 
Adrninistrasi Negara FISIP, 
Ilrriti Pemerintahan FIS IP, qan ! 
Psikolcigi Fakultas Psikologi. 

�edangkan untuk j alur, 
umum tahun ini, UMA me-] 
nampung 2.500 mahasiswa. 
baru untuk 15 prodi dari 7 fa
kultas padaprogram StrataSatu 
(S l ), serta 4 prodi untuk pro
gram pascasarjana (S2). (twh) 

-
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PolitlkAlwasliyah Untuk DPD ill 
Oleh Warjio, Ph.D l:>UldiKiillargwnentasiiniOOhwadenganPOlitik 

Akomodasinya,Alwasliyahlebih dapatditeri
mah dalam banyakkalangan tidakkira etnis 
atau agama juga kepentingan politik. 

llil<a Alwasliyah ingin menjadi bagian dari mainstream 
politik nasional, Politik Alwasliyah harus punya visi nasional, 
tanpa harus meninggalkan sifat keSumateraUtaraannya. 

Kenyataan yang demikianlah yang saya 
sampaikan kepada Dedils�dar Batubar� 
untuk bisa memanfaatkan keunggulan 
Alwasliyah dalanl menarikdukungan politik 
darimasyarakatSumateraUtara.Disinisaya 

ikaada pertanyaan. organisasirnassa 
Islam manakah di Sumatera Utara 
yang memiliki kekuatan riil dalam 
PerniluLegislatif2014? Makasecara 

subjektif sayaakanmenjawab: BukanMu-
harnmadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU) 
tetapiAl-Wasliyah. Mengapa? Indikatorsaya 
sedelhanasaja,lihatlahhasil keputusanreka
pitulasi KPU 10 Mei 2014 ten tang DPD RI 
'>eriode 2014-2019. 

Dari basil rekapitulasi tersebut, empat 
anggotaDewanPerwakilanDaerahRepublik 
Indonesia (DPD RI) yang terpilih untukme
lenggang ke Senayan dan menjadi" Sena
tor"mewakiliSumut,duadiantaranyaberasal 
dariAlwasliyah,organisasimassalslamyang 
asliprodukSumutMerekaa�RijalSirait, 
mantan Sekretaris PengurusWtlayah (PW) 
Alwasliyah danmerupakan anggotaDPRD 
Sumut (dariPPP) danDedilskandarBatubara, 
tokohmudaAlwasliyahdanSekretarisDewan 
PimpinanDaerahKomiteNasionalPemuda 
Indonesia (DPD KNPO Sumut. 

Rijal Sirait menduduki suara terbanyak 
kedua (445,059 suara) setelahProfDr Darna
yantiLubis (662,168). SementaraDedilskan
dar Batubara menempati posisi keempat 
(430,516suara)dibawahanggotaDPDSenior, 
ParlindunganPurba(440.032).Dedilskandar 
BatubarahanyakaIBhtipisdariParlindungan 

· Purba, setelahhasil suara dariNias yang ber
masalah diumumkan. 

BaikRijal Sirait maupun Dedi Iskandar 
, l:latubaramerupakan "pemain baru" dalam 
"-...-'pertarungan menjadi senator dalamPernilu 

Legislatif 2014. Keberadaan mereka pada 
awalnya tidak begitu diperhitungkan. Nama 
mereka kalah pamor dengan nama-nama 
tokohdariSumutsepertilbrahimSaktiBatu
bara (Muhammadiyah-PAN),RudolfPardede 
(mantan Gubemur Sumut dan petahana 
DPDRI2009-2014,Rafdinal (Muhammadiyah
UMSU), Syaiful MahyaBandar (mantanKa
kanwilKemenagSuinut) ataupun Turunan 
Gula (mantan anggota KPU Sumut). Lalu 
apa yang kemudian pada akhirnya, aktivis 
Alwasliyah ini terpilih menjadi Senator di 
DPDRI mewakili Sumut? 

PolitikAlwasliyah:Api Dalam Sekam 
TidaksepertiMuhamrnadiyah, NU atau

pun Persis (Persatuan Islam) yang eksis dan 
menjadirnainstreamutamaaruspolitiklslam 
Indonesia, AlwasliyaQ adalah organisasi asli 

mencatatsatukolaborasistrategiyangcukup 
Sumut yang kurang begitu diperhatikan menarik--menurutsayayangdikembangkan 
dalam studi-studikeislaman di Indonesia- oleh Rijal Sirait dan Dedi Iskandar Batubara. 
khususnya fokus pada Ormas Islam. Alwas- StratP<ri itu adalah RiJ. al Siraitmemfokuskan 
1;..,.,h___,_,.,..,..,adalamistilah. ri-..,J;A;.,h Hasnud- �t>" 
u1 .... .--, .... '6 ........... JC". padadukungantokohdanoran. g-orangtua-.. din(l988)adalahorganisasiseperti"Apidalam bukansajapadawargaAlwasliyahtetap1Juga 
Sekam", memang dalam beberapadekade keompokmasyarakatlainnya.ManakalaDedi seperti"rnatisuri",ada tapigaungnyakurang IskandarBatubaramemfokuskanpadasuara dirasakan.Alwasliyahdinyatakanadab� orang-orang muda-termasuk pemilih 
ketikaakandijadikankuda tunggangan politik pemula dari berbagai kelompok. bagi kelompok-kelompok kepentingan BagikeduawargaAlwasliyahini,meman-
ataupun elit. faatkanmomen yang ada ten tu adalah lel;>ih 

Seo rang kolega saya dari Pusat Studi baik berkonsentrasi pada satu garapan 1su 
Islam,OxfordUniversity(England),DrKevin politiktertentu dengan jelasbasisdukungan-
Fogg,menyampaikan,Alwasliyahyangme- nya. Hal ini tentu berbeda dengan calon 
milikikekuatan akar rumputyang besar ku- DPDRI dari Muharnmadiyah seperti yang rangdiperhatikanbaikdalamstudikeislaman dijalankanolehlbrahimSaktiBatubaraatali-ataupun oleh negara. Ketika menyelesaikan pun Rafdinal. Di sinilah salah satu rahasia 
program Doktoralnya berkaitan dengan mengapa dua warga Alwasliyah terpilih 
Alwasliyah,sayamembantunya mengum- menJ·adi DPDRI Priode2014-2019. pulkanbahandanmemahamikembalieksis-
tensiAlwasliyah. Perjuangan Di DPD RI 

DrKevinFoggbenar,Alwasliyahsesung- JikaAlwasliyahingin besar danmenjadi 
guhnyaorganisasibesarnamunkurangdiper- bagiandarimainstreampo�<;>nal.�litik hatikan.� dasarpertimbangan ini pulalah Alwasliyah juga harus punya VISI nasmnal, 
ketika saudara Dedi Iskandar Batubara tanpaharus meninggalkan sifat keSumate-
mengajukan disertasi untuk program dok- raUtaraannya Salah satu sifat Sumut adalah 
toralnyatahun2013 diProgramPascasarj tegas, terbuka, berani, bertanggungja�ab 
StudiPembangunan USU danmemintasaya memerjuangkan kebenaran dan keadilan. 
sebagai pembimbingnya, saya katakan PolitikAlwasliyahyangbeibasismoderasinya, 
telitilah Politik Pembangunan Alwasliyah. bisa dimanfaatkan untuk membesarkan Pertimbangansayasederhana,saudaraDedi Alwasliyahsekaligusmemerjuangkanaspirasi 
Iskandar Batubaraadalah aktivis tulenAlwas- masyarakat Sumut di tingkat nasional. 
liyah yang banyak mengetahui seluk beluk Karena itu Rijal Sirait dan Dedi Iskandar 
Alwasliyah. Di samping itu secara praktis Batubara harus terus bisa menjadi simbol 
bisa digunakan untuk mendapatkan duku- Awasliyah dengan asas moderasinya untuk 
ngan wargaAlwasliyah dalamPernilu 2014 memperjuangkanlslam.Denganbergabung 
jika mau maju menjadi calon DPDRI. bersamaProfDr DamayantiLubis, menja� 

Apayangsayasampaikankepadasaudara refresentatifperguruantinggidariperempuan Dedilskandar Batubara, kini telah menjadi sertaParlindunganPurba, menjadirefresenta-kenyataan. Sayakirasuara wargaAlwasliyah tifpadapengusahadanKristen--dantentusaja telahdiberikankepadasaudaraDediBatubara anggota Legislatif (DPRRI dariSumut) bisa dan tentu saja kepada Rijal Sirait. Namun beipadumemperjuangkanSumut-memben-saya percaya bahwa faktor lain yang dapat tukKonsorsium Legislatif untukSumut. dijelaskan mengapa dua wargaAlwasliyah, BerdasarkanPasal22DUUD 1945, masa-ru;�1 SiraitdanDedilskandar Batubara t<>miJih LJ<U �·y lah-masalahyang bisa dijamah oleh DPD menjadi senator--mengalahkan calon dari RI untukmemperjuangkan adalah soal oto-Muhammacliyah-adalahkarenasifatAlwas- nomi daerah, hubunganPusat dan daerah, liy�!?:!.�
s
in�

n
��h orcmni=<:iasliSumatera pengelolaansumberdaya alamsumberdaya , .... """,..... ·IT"" - ekonomilain,APBN, pajak, pendidikan atau-Utara yanghadir sejak 1930 dan komitmen punagamaSayakiraperjuanganuntukSumut dengan pendekatannyayangpopulerdengan juga bisa masuk melalui soal-soal tersebut. apayangdisebutmoderasi. Dalammenjalan- Inimerupakankesempatan wargaAiwas-kanmoderasinyabaiksecaravertikalrnaupun liyah · dis · ·a1 horiwntalantaraumatdanOrmas ga� yang menJa enator,RiJ Sirait d Dedilskandaruntukmernainkan peran politik \<\lwasliyah seoalah menjaili penengah atau '."lwasliyah di konteks nasional memperjembatan di antara kekuatan mainstream JUangkan Sumatera Utara. Kesempatan ini Ormaslslam yaituMuhamrnaclly.m danNU jangan disia-siakan, sebab jika disia-siakan, ·uga Orrnas Islam lainnya. Di sampirJg itu, bukansajakedepantidakakandiberiamanah �m��men� . la�lebih dari itu akan mencorengPolitik 
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6 
Mahasiswa FT UMA Kunjungi lnalum 

MEDAN-Upayamenggali potensi nator Hwnas, MYusufArif dan Osfriii nan terseout memiliki keunikan, iii 
dan pengetahuan mahasiswa tentang Fahrni, di kamp�s UMAJalan Medan mana jembatan (trestle) menjorokke 
konstruksi Pelabuhan Kuala Tanjung Estate, Rabu (21/5). laut sejauh 2,5 km dan dilengkapi 
Asahan, Fakultas Teknik Universitas . «· .· Dia menjelaskan, terlebih dahulu pi- dengan dermaga A panjang 200 meter 
MedanArea (FTUMA) akan m�laku� · · 'haknya akan mengunjungi PTindo- dan dermaga B panjang 150 meter ser-
kan kegiatan field trip pada 3Juni2014 · nesiaAsahanAluminiwn(Inalwn). tadermagaCmemilikipanjang80 
mendatang. Sebanyak98 mah�slswa Sebab; Pelabuhan Kuala Tanjung meter:' urainya. ' 

asal TeknikSipil al<lpi diterjunkan �e dibangun untuk keperluan pengop- Field trif sendiri, kata Yusuf Arif dan 
lokasi dimaksud. Demikian disainpai-. . . erasian pabrik peleburan aluminium. Osfrin Fahrni, sebagai wadah men-
kan Ketua Panitia Field Trip FTUMA, · "Dipilihnya PT. Inalwn dengan Pela- gobservasi Pelabuhan Kuala Tanjung 
Febri Irvan� didam ingi Koordi- buhan Kuala Tanjung karena pelabu- terutama teknik konstruksi di bidang 

----- � 
t:_• .· - . �an�s-p�o-rt� a�s1- a�rr�an Dangunan air. Pi

haknya berharap, melalui studi field 
trip tersebut menunjukkan eksistensi 
mahasiswa FTUMA khususnya 
teknik sipil yang cinta akan ilmu 
pengetahuan dart teknologi. 

"Kamiingin merealisasikan teoridari 
ma ta kuliah yang'cliterilna dengankon
i:iisi sebenamya dilapangan yangterkait 
program studi teknik sipil;' ujar Osfrin. 

Sementara itu, Febri, menambah-

kfili, usaifiedtrippiliakiiyaakanmem
buatsejenislaporan tertulisdarikajian 
yang diperoleh dilapangan, kemudian 
dipresentasikan dalam sebuah seminar 
denganmendatangkanpembicaraahli 
di bidangkonstruksi pelabuhan. 

Di tempat yangsama Dekan FT 
UMA, Hj Ir HanizaMT, mengapresiasi 
kegiatan field trip ters�but, karena 
mahasiswa TeknikSipil UMA ingin 
mengetahui dan mendapatkan pen-

g aman secara angsung agaimana 
penerapan dari ilmu yang diperoleh 
pada perkuliahan dengan situasi dan 
kondisi alam di lapangan. 

"TeknikSipil itu adalah cabang ilmu 
yang mempelajari gejala alam atau 
burni secara menyeluruh. Field trip 
ini untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa sehingga mereka nantinya 
siap bekerja di bidang teknik sipil;' 
jelas Hj Haniza. (mag-6/ndi) 
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HARIAN 

��------, 
Halamai;i 14' Sellin, 26 Mei 2014 

M·ahasiswa Teknik Sipil UMA 
Kunjungan Lapang�n ke. Inalum 

Medan, (An·aJ.isa) 
.' · Sebanyak 98 Mahaslswa Teknik Si
!pil Fakultas Tekriik Universitas Medan 
Area (FT UMA) mengali pengetahuan 
lapangan ten tang konstruksi Pelabuhan · 

Kuafa Tanjung Asahan. 
· 

Pengetahuan lapang� terse but dike
mas dalam. kegiatan field trip (kun
jungan lapangan). 

"Untuk field trip, kami menjadwal
kan Selasa 3 Juni 2014 mendatang 
dengan terlebih dahulu .men�unjlingi 

PTindonesia Asahan Alurniiiium (Ina
lum) sebab Pelabuhan Kuala Tanjung 
dibangun di antaranya untukkeperluah 
pengoperasian pabrik peleburan alu,ini-. 
nium;" ungkap Ketua Panitia Field Trip· 
FT UMA, Febri Irvansyah didampingi 

. KoordinatorHumas, M Yusuf Arif dan 
qsfrin Fahrni, Rabu. (21/5) di fakultas 
setempat. 

Febri Irvansyah menjelaskan dipi
lihnya.PT Inalum dengan Pelabuhan 
Kuala Tanjung, sebab pelabuhan ter-

sebut merniliki keunikan, karena jem
batan (trestle)' menjorok ke laut sejauh 
2,5 km dan dilengkapi dengan dermaga 
A panjang 200 meter dan derrnaga B 
panjang 150 meter dandermaga C pan
jangnya 80 me.ter. · · : 

Field trif sendiri, ungkap M Ym'iuf' 
Arif dan Osfrin Fahrni untuk meng
observasi mengenai pelabuhan khusus-· 
nya Kuala Tanjung terutama teknik 
kcinstruksi di bidang transportasi air 
dan bangunan air. (twb) 

-
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VII: 
Sabtu, 24 Mei 2014 

98 Mahasiswa FT UMA Gaff 
Pengetahuan Konstruksi 

•zahendra 

MedanBisnis - Medan 
Sebanyak 98 mahasiswa 

Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Medan Area (FT 
UMA) menggali pengeta
huan lapangan tentang kons
truksi Pelabuhan Kuala Tan
jung Asahan yang dikemas 
dalam kegiatan field trip. 

"Untuk field trip, kami 
menjadwalkan Selasa 3 Mei 
2014 mendatang dengan ter
lebih dahulu mengunjungi 
PT Indonesia Asahan Alu
minium (Inalum) sebab Pela
buhan Kuala Tanjung diba
ngun di antaranya untuk ke
perluan pengoperasian pab
rik peleburan ·aluminium," 
ungkap Ketua Panitia Field 
II'rip FT UMA, Febri Irvan
syah didampingi Koordinator 
Humas, M Yusuf Arif dan 
Osfrin Fahrni, Rabu (21/5) di 
fakultas setempat . 

Febri Irvansyah menje- · 

laskan dipilihnya PT Inalum 
dengan Pelabuhan Kuala 
Tanjung, sebab pelabuhan 
tersebut memiliki keunikan, 
karena jembatan (trestle) 
menjorok ke laut sejauh 2,5 
lrm d�n dilon;..l,.."'�; � . ..,. .... .-.�-

panjangnya 80 meter. 
Field trif sendiri, ungkap M 

Yusuf Arif dan Osfrin Fahrni 
untuk mengobservasi me
ngenai pelabuhan khususnya 
Kuala Tanjung terutama tek
nik konstruksi di bidang 
transportasi air dan bangu-
nan air. 

' 

Febri menambahkan usai 
fled trip,pihaknya akan mem
buat sejenis laporan tertulis 
dari kajian yang di peroleh di 
lapangan, kemudian dipre
sentasikan dalam sebuah se
minar dengan mendatangkan 
pembicara para ahli bidang 
konstruksi pelabuhan. 

Di tempat yang sama De
kan FT UMA, Hj Ir Haniza 

. MT mengapresiasi kegiatan 
field trip terse but, karena i 
mahasiswa Teknik Sipil UMA 
ingin mengetahui dan men
dapatkan pengalaman secara 
langsung bagaimana pene
rapan dari ilmu yang dipe
roleh pada perkuliahan de
ng!ln situasi dan kondisi alam 
di lapangan. ,. 

"Teknik Sipil itu adalah 
cabang ilmu yang merhpelajari 
gejala alam atau bumi secara1 
menyeluruh; Field tripini untuk 
_....,_! __ , __ ,] :'I • 
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HARIAN 

L U G A S D A N C E R D A S 

Ju at 
23 Mei 2014 Hal.11 
Mahasiswa FT UMA Field Trip 
ke Pelabuhan Kuala Tanjung 
Medan-andalas 

Sebanyak 98 Mahasiswa Program 
Studi (Prodi) Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Medan Area (FT 
UMA) akan melakukan field trip (kun
,jungan lapangan) ke Pelabuhan Kuala 
;Tanjung Asahan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meng
gali pengetahuan lapangan tentang 
konstruksi pelabuhan. 

"Untuk field trip, kami menjadwalkan 
Selasa, 3 Juni 2014 mendatang dengan 
terlebih dahulu mengunjungi PT Indo
nesia Asahan Aluminium (lnalum). 
Sebab Pelabuhan Kuala Tanjung diba
ngun di antaranya untuk keperluan 
pengoperasian pabrik peleburan alu
minium," ungkap Ketua Panitia Field 
Trip FT UMA, Febri Irvansyah didam
pingi Dekan FT UMA Hj Ir Haniza MT, 
Koordinator Humas,Field Trip M Yusuf 
Arif dan Osfrin Fahrni, Kamis (22/5) di 
Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Es
tate. 

Febri Irvansyah menjelaskan, di
pilihnya PT Inalum dengan Pelabuhan. 
Kuala Tanjung, sebab pelabuhan ter
sebut memiliki keunikan, karena jem
batan (trestle) menjorok ke laut sejauh 
2,5 km dan dilengkapi dengan dermaga 
A panjang 200 meter dan dermaga B 
panjang 150 meter dandermaga C pan
jangnya 80 meter. 

Field trip sendiri, ungkap Yusuf Arif 
dan Osfrin Fahrni, untuk mengobservasi 
mengenai pelabuhan khususnya Kuala 

· Tanjung terutama teknik konstruksi di 
b�dang transportasi air dan bangunan 
air. 

Dekan FT UMA Hj Ir Haniza MT 
program studi teknik sipil," ujar Osfrin. 

Febri menambahkan usai fied trip, 
pihaknya akan membuat sejenis laporan 
tertulis dari kajian yang di peroleh di 
lapangan, kemudian dipresentasikan 
dalam sebuah seminar dengan menda
tangkan pembicara para ahli bidang 
konstruksi pelabuhan. 

Di tempat yang sama, Dekan FT 
UMA Hj Ir Haniza MT mengapresiasi 
kegiatan field trip tersebut, karena 
mahasiswa Teknik Sipil UMA ingin 
mengetahui dan mendapatkan pengala-j 
man secara langsung bagaimana pene
rapan dari ilmu yang diperoleh pada 
perkuliahan dengan situasi dan · kondisi 
alam di laoanflan. 
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WASPAD� 
Kamis 

29 Mei 2014 B5 
Mahasiswa FT UMA 
Field Trip Ke Kuala Tanjung 

MEDAN (Waspada): Seba- nganPelabuhanKualaTanjung, 
nyak 98 Mahasiswa Teknik Sipil sebab pelabuhan tersebut me
Fakultas Teknik Universitas Me- miliki keunikan, karena jem
dan Area (FT UMA) menggali batan (trestle) menjorokke laut 
pengetahuanlapangan tentang sejauh 2,5 km dan dilengkapi. 
konstruksi Pelabuhan Kuala dengan dermagaApanjang200 
Tanjung Asahan. meter dan dermaga B panjang 

Pengetahuanlapangan ter- 150 meter dandermaga C pan
sebut dikemas dalam kegiatan j angnya 80 meter. 
field trip. Field trifsendiri, ungkap M 

" U ntuk field trip, kami YusufArifdanOsfrinFahmiun
menjadwalkan Selasa 3 Mei · tuk mengobservasi mengenai 
2014 mendatang dengan terle- pelabuhan khususnya Kuala 
bih dahulu mengunjungi PT In- Tanjung terutama teknik kon
donesia Asahan Aluminium struksi di bidang transportasi 
(Inalum) sebab PelabuhanKua- air dan bangunan air. 
la Tanjung dibangun di antara- Dengan studi field trip ter
nya untukkeperluan pengope- sebut menunjukkan eksistensi 
rasian pabrikpeleburan alumi- mahasiswaFTUMAkhususnya 
nium," ungkap Ketua Panitia tekniksipilyangcinta akan ilmu 
Field Trip FT UMA, Febri Jrvanc pengetahuan dan teknologi. 
syah didampingi Koordinator "Kami ingin merealisasikan 
Humas, MYusufArif dan Osfrin teori dari matakuliah yang dite
Fahmi, Rabu (21/5) di fakultas rima dengan kondisi sebenar
setempat. nya di lapangan yang terkait 

Febri Irvansyah menjelas- program studi teknik sipil," ujar 
kan dipilihnya PT In

.
alum de- Osfrin. (m49) 

-
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UMA Gelar lsra Mikraj dan· Zikir 
Medan, Realitas 

Keluarga Besar Universi
tas Medan Area (UMA) 
memperingati Isra dan Mikraj 
Nabi Muhammad SAW den
gan kegiatan "Semalam Sun
tuk" berupa diskusi, salat 
tahajjud, zikir dan doa bersa
ma. Kegiatan tersebut dige
lar di Masjid Taqwa Kampus 
I UMA, Jalan H Agus Salim, 
Medan Estate, kemarin. 

Hadir dalam acara itu Re
ktor UMA Prof HA Ya'kub 
Matondang, Sekretaris Ya
yasan Pendidikan Haji Agus 
Salim (YPHAS) HM Akbar 
Siregar MSi, Wakil Rektor 
(WR) I Dr H Heri Kusmanto 
MA, WR II Dr Ir Siti Mardi- Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang 

ana MSi; wR ill Ir H Zulheri rapan bersama dan pemberi- gan salat bisa mencegah pe
Noer MP, Ketua Pusat Islam an bingkisan kepada seluruh nyimpangan dan kemungka
(PI) UMA H Ismet Junus, para jemaah zikir. ran. Dengan doa kehidupan 
dekan, dosen dan mahasiswa Rektor UMA Prof HA kita akan lebih baik, dan den-
di lingkungan UMA. Ya'kub Matondang dalam sam- gan zikir, hati kita akan ten-

Acara diawali dengan salat butannya di awal acara menga- · teram," tutur Matondang. 
isa berjamaah. Setelah itu takan, pengembangan akhlak Sedangkan Sekretaris 
makan bersama di gedung sangat menentukan masa depan YPHAS HM Akbar Siregar · 
Pusat Islam (Pl) UMA. Seu- sebuah bangsa. Sebab, apabila mengatakan, kegiatan disku
sai makan bersama dilanjutkan akblak suatu bangsa baik dan si, salat tahajjud berjamaah, 
diskusi dengan narasumber maju, itu merupakan keberhasi- zikir dan doa bersama serta 
Guru Besar IAIN Sumut PiQf 1an umat dalam mengembang- salat subuh berjamaah ini 
Dr Haidar Putra Daulay MA, kan amaliyah yang diperintah- merupakan kegiatan tetap 
dan H Sutan Syharir Dal- kan Allah SWT. UMA. Selain pada setiap per
imunthe MA, pimpinan se- "Dan· sebaliknya, jika ingatan lsrak Mikraj, acara 
buah pondok pesantren peng- manusfa mengabaikan akhlak, serupa juga digelar pada set
hapal Alquran di Medan. Ked- maka merekiu'lkan hilang dari iap malam Nuzulu Quran 
ua narasumber membahas peredaran," kata mantan Re- pada bulan Ramadhan. 
"D .. nnl!>mb!lnn<>n A \::bh1::-" ---kt1ot IAIN Sumnt ini_ II cara seoerti ioi sesua· 

.. 
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Ra bu 

UMA Peringati Isra _Mikraj 
''Semalam Suntuk'' 
Medan-andalas 

Keluarga Besar Universitas Medan Area 
(UMA) memperingati Isra dan Mikraj Nabi 
Muhammad SAW dengan kegiatan "Semalam 
Suntuk" berupa diskusi, salat tahajjud, zikir 
dan doa bersama. Kegiatan tersebut cligelar di 
Masjid Taqwa Kampus I UMA, Jalan H Agus 

·Salim, Medan Estate, Senin (26/5) malam 
hingga Selasa (27/5) pagi. 

Hadir dalam acara itu Rektor UMA Prof 
HA Ya'kub Matondang, Sekretaris Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) HM 
Akbar Siregar MSi, Wakil Rektor (WR) I Dr 
H Heri Kusmanto MA, WR II Dr Ir Siti 
Mardiana MSi, WR III Ir H Zulheri Noer MP, 
Ketua Pusat Islam (Pl) UMA H Ismet Junus, 
para dekan, dqsen dan mahasiswa di ling
kungan UMA. 

Acara cliawali dengan salat isa berjamaah. 
Setelah itu makan bersama di gedung Pusat 
Islam (Pl) UMA. Seusai makan bersama 
dilanjutkan diskusi dengan narasumber 
Guru Besar IAIN Sumut Prof Dr Haidar 
Putra Daulay MA, dan H Sutan Syharir 
Dalimunthe MA, pimpinan sebuah pondok 
pesantren penghapal Alquran di Medan. 
Kedua narasumber membahas "Pengemba
ngan Akhlak". 

Seusai diskusi, pada Selasa pukul 02.00 
WIB dilanjutkan dengan salat tahajjud 
berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan 
zikir dan doa bersama. Kemudian salat subuh 
berjamaah. Dan terakhir sarapan bersama 
dan pemberian bingkisan kepada seluruh 
jemaah zikir. 
. · Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang 
dalam sambutannya di awal acara menga
takan, pengembangan akhlak sangat menen
tukan niasa depan sebuah bangsa. Sebab, 
apabila akhlak suatu bangsa baik dan maju, 
itu meru

_
i:iakan keberhasilan umat dalam 

• Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang 
Karena itu, katanyan kegiatan "Semalam 

Suntuk" yang digelar UMA untuk memperi
ngati Isra Mikraj ini semuanya bermuara. 
pada pengembangan akhlak. "Dengan salat 
bisa mencegah penyimpangan dan kemung
karan. Dengan doa kehidupan kita akan lebih 
baik, dan dengan zikir; hati kita akan 
tenteram," tutur Matondang. 

·· 

Sedangkan Sekretaris YPHAS HM 
Akbar Siregar mengatakan, kegiatan dis
kusi, salat tahajjud berjamaah, zikir dan doa 
bersama serta salat subuh berjamaah ini 
merupakan kegiatan tetap UMA. Selain 
pada setiap peringatan Israk Mikraj, acara 
seru a juga digelar oada setiao malam 

• 
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Halaman 6 

Aspek Akhlak Tentukan ·Majunya i 
Suatu Bangsa . · 

· . UMA Peringati lsrak Mikraj' dan . .Zikir Bersama I 
Medan, (Analisa) . yang salat tetap melakukan penyimpangan ! 

Di dalam kehidupan aspek akhlak sangat dan pelanggaran. 
menentukan ma jun ya: suatu bangsa, namun Pemikir. Islam 
jika akhlak diabaikari maka peradaban ma- Dar_i banyak pemikir Islam tersebut,.ung
nusia akari hilang. Sebab umat ni.anusia· kap Prof Matondang, penyebabnya karena 
)idakmampumengembanamanah dari Allah sikap keberagamaan masih bersifat eksSX-in
SWT. sif, yakni dirinya tidak mengetahui apa yang 

"Keber.hasilan dan majunya suatu bangsa, harus dilakukan, dihayati dari hakekat salat, 
karena umat-manusia mampu menjalankan zikr dan doa ·yang dilaksanakannya. 
amanah Allah SWT ," urigkap Rektor UJ\;1A, Keberagamaaan yang ekstrinsif ini harus 
Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, dalam diubah rru;:njadi instrinsif, agar mereka yang 
sambutannya pada acara Isra Mikraj 1435 slllat dalam perilaku-kehidupannya sesuai 
H sekaligus zikir,. salat tahajut dan doa hakekat dan -\Ilakna dari salat tersebut. 
bersama, . Seniri (26/5) malam di Masjid Sekretaris Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Taqwa Kanipis I UMA. Salim (YPHAS) Dr HM Akbar Siegar M.Si 

Menurut,Prof Matondang salah satµ ania- mengharapkankepada seluruh keluarga besar 
.nah Allah SWT adalah salat, yang diama- UMA yang mengikut acaraisraMikraj,zikir, 
nahkan Allah kepada Nabi MuharnII1ad me- tahajut 

..
. dan doa bersam3: bisa meng�plC:-11 

lalui fsra Mikraj. mentasikannya dalamkehidupansehar1-han. 
Salat itu 'sesungguh11ya mampti mence- · · Tampil sebagai pembicara pada acara 

gah penyimpangan - penyimpangan dan ter�ebut, Guru _Besar IAIN Su
_ 

mut,. Prof Or11 
pelanggaran -pelanggaran dalamkehidupan Haidar Putra: Daulay,MA dan Ustad Sutan 
manusia. Namun kenyataanya bangsa kita, Syahrir Dalimunthe, 
pan yak orang yang salat, zikir dan doa bersa- Kegiatan dipandu H Agus Salim Daulay 
ma tetapi kemungkarailmasih merajalela. MA itu.,turut dihadiri para wakil rektor, 

Ban yak pemikir Islam melakukan peng- dekan,dosen dan mahasiswa dan pegawai 
kajian mengapa hal itu bisa t_erjadi. Kenapa di lingkungan UMA . (twh) {, 
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2 
UMA Peringati lsra Mlkraj "Semalam Slintuk" 

Medan, (Mhnbar) - Keluar
rga Besar U niversitas Medan 
:Area (UMA) memperingati lsra 
dan Mikraj Nabi Muhammad 
SAW dengan kegiatan "Se
malam Suntuk" berupa diskusi, 
salat tahaijud, zikir dan doa ber
sama. Kegiatan tersebut dige
lar di Masjid Taqwa Kampus I 
UMA, Jalan H Agus Salim, 
Medan Estate, Senin (26/5) 
malam hingga Selasa (27 /5) pagi. 

Hadir dalam acara itu Rektor 
UMA Prof HA Ya'kub Maton
dang (foto), Sekretaris Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim 
(YPHAS) HM Akbar Siregar 
MSi, Wakil Rektor (WR) I Dr H 
Heri Kusmanto MA, WR II Dr 
Ir Siti Mar<liana MSi, WR III Ir 
H Zulheri Noer MP, Ketua Pu
sat Islam (Pl) UMA H lsmet Ju
nus, para dekan, dosen dan ma
hasiswa di lingkungan UMA. 

Acara diawali dengan salat 
isa berjamaah. Setelah itu ma
kan .bersama. di gedung Pusat 
Islam (PI) UMA. Seusai makan 
bersama di1anjutkan diskusi 
dengan narasumber Guru Be
sar IAIN Sumut Prof Dr Haidar 
Putra Daulay MA, dan H Su
tan Syharir Dalimunthe MA, 
pimpinan sebuah pondok pe
santr-t:n penghapal Alquran di 

. .  . 

Medan. Kedua narasumber 
membahas "Pengembangan 
Akhlak". 

Seusai diskusi, pada Selasa 
pukul 02.00 W IB dilanjutkan 
dengan salat tahaijud berjamaah. 
Setelah itu dilanjutkan dengan 
zikir dan doa, bersama. Kemudi
an salat subuh berjainaah. Dan 
terakhir sarapan bersama dan 
pen'lberian bingkisan kepada se-
luruh jemaah zikir. . 

Rektor UMA Proffu\ Ya'kub 
Matondang dalam � 
nya di awal- acanr m�atakan, 
pengembangan akhlak sangat 
menentukan masa depan se
buah bangsa. Sebab, apabila 
akhlak suatu bangsa baik dan 
maju, itu merupakan keberhasi
Ian umat dalam mengembang
kan amaliyah yang di1>erintah-

kan Allah SWT. 
"Dan· s'ebaliknya, jika manu

sia mengabaikan akhlak, maka 
mereka akan hilang dari pere

·� ·. daran," kata mantan Rektor 
' IAIN Sumut ini. 

Karena itu, katanyan kegia
tan "Semalam Suntuk" yang 
digelar UMA untuk memperin
gati Isra Mikraj ini semuanya 
bermuara pada pengembangan 
akhlak. "Dengan salat bisa 
mencegah penyimpangan dan 
kemungkarari. Dengan doa ke
hidupan kita akan lebih baik, 
dan dengan zikir, hati kita akan 
tenteram," tutur Matondang. 

Sedangkan Sekretaris 
YPHAS HM Akbar Siregar 
mengatakan, kegiatan diskusi, 
salat tahajjud berjamaah, zikir 
dan doa bersama serta salat 
subuh berjamaah ini merupakan 
kegi� tetap UMA. Selain 
pada se1ia�ingatan Is

.

rak 
Mikraj, acara s� juga dige
lar-pada setim �� 

uran "'}Jada ulan ainadhan. 
"Acara seperti ini sesuai 

dengan visi-misi UMA, yakni 
menghasilkan lulusan yang in
ovatif dan berakhlak," kata Ak
bar serya meminta agar civitas 
akademika serius mengikuti 
acara itu. (014) 

• 
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II 
II a 

IMKA Arih Ersada UMA Di.lantik 
.MEDAN (Waspada): Badan 

Pengurus Harian (BPH) Ikatan 
Mahasiswa Karo (lMKA) ARIH 
ERSADA Universitas Medan 
Area (UMA) periode 2014-2015 
dilantik: di Gelanggang Maha
siswa UMAJalan Kolam Medan 
Estate, Sellin (26/ 5). Pelantikan 
dirankai dengan acara syukuran 
HUT UMA ke-31. 

Pelantikan dihadiri pirnpi
nan UMA seperti Wakil Rektor 
I, Dr Herl Kusmanto MA, Wakil 
Rektor III Ir Zulheri Noor MP, 
Dewan PembinalMKA Usman 
Tarigan, segenap penguruslama 
dan barn IMKA UMA, serta 
tamu undangan lainnya. 

Pada sambutannya mewa
kili pimpinan UMA, Ir Zulheri 
Noor MP sangat mengapresiasi 
atas dilantiknyaBPH lMKAArih 
Ersada UMAperiode2014-2015. 
Dia berharap pengurus yang 
baru dapat melanjutkan eksis
tensi organisasi melalui berba
gai kegiatan positif, bai!< di da
lam maupun diluar kampus. 
UMA, kata dia, tidak pernah 
membeda-bedakan suku apa-

.. -- -1-!.-1----. .......... l .... 1 ............. �_..,._.....,. 

kung kegiatanpositifyang dila
kukan mahasiswa," katanya.Dia 
menambahkan, semangat 
organisasi sejak dini perlu dipu
puk para mahasiswa _ 

membentuk karaicter mental 
yang baik. "Tunjukkan sema
ngat kalian di organisasi. Mulai 
dariyangtidakadasampaimen
jadi ada, mulai dari pas- pasan 
sampai menjadi maksirnal. Di 
kampus kita dipacu untuk 
mengasah otak kiri, namun di 
organisasi kita harus mengasah 
otak kanan. Intinya saya pikir, 
untuk kegiatan yang baik, kam
pusselalumendukungdanmen
dorongmahasiswa,"tandasnya. 

P e m b i na IMKA UMA, 
Usman Tarigan mengungkap
kan, banyak unsur yang perlu 
dipelajari oleh mahasiswa. Di 
masa produktif seperti saat ini, 
ujarnya, mahasiswa dituntut 
belajar tentang kultur budaya 
yang ada dan juga soal kekera
batan. 

"Melalui organisasi ini kita 
harapkan anak-anak kita  
mampu menjalin kekerabatan 
.JnYH"T.-,,,.,.. OOmll!';I C1lk11 n�n ini 

terbuka suku apapun, dan tidak 
hanya terbatas pada suku Karo 
saja. Dia mengajak seluruh 
pengurus yang berada di dalam 

lMKA UMA untuk bersatuguna 
membangun kebudayaan dan 
kekerabata n  kepada suku 
manapun.(m49) 

-
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IMKA UMA Periode 2014-2014 Dilantik 
Medan, Realitas katanya. · ·gurus baru di KampusUMA; 

Badan Pengurus Harian Dia menambahkan, se- Kepada pegurus baru kita. 
(BPH) Ikatan Mahasiswa mangat organisasi sejak dini · berharap ,  kira.nya dapat 
Karo (IMKA) ARIH ERSA- perlu dipupuk para maha- melanjutkail eksistensi mela
DA Universitas Medan Area siswa guna membentuk kar- lui berbagai program ppsitif 
(UMA) periode 2014-2015 akter mental yang baik. "Tun- dan oermanfaat bagi banyak 
resmi dilantik di Gelanggang jukkan semangat kalian · di orang," imbuh dia. 
Mahasiswa UMA Jalan Ko- organisasi. Mulai dari yang Sebelumnya, dalam sam
lam Medan Estate, Senin (26/ tidak ada sarnpai meajadi ada, buiannya, Ketua IMKA peri-

· 5). Pelantikan itu sekaligus mulai dari pas-pasan sarnpai Ode 2014-2015, EdiPerwfra 
dikemas dengan acara syuku- menjadi maksimal. Di karn- Ginting mengatakan IMKA 
ran HUT UMA ke-31. pus kita dipacu untuk men- UMA sangat terbuka suku 

Pelantikan itu dihadiri para · gasah otak kiri, narnun di or- apapun, dan tidak hanya ter�. 
pimpinan UMA seperti Wakil ganisasi kita harus mengasah batas pada suku Karo saja. 
Rektor I, Dr Heri Kusmanto otak kanan. Intinya say a Dia mengajak seluruh pengu� 
MA, Wakil Rektor III Ir Zu- pikir, untuk kegiatan yang.· rus yang berada di dalam 
lheri Noor MP, Dewan Pem- baik, kampus selalu men- IMKA UMA imtuk bersatu 
bina IMKA Usman Tarigan, dukung dan mendorong ma- guna membangun kebuda
segenap pengurus lama dan hasiswa," tandasnya. yaan dan kekerabatan kepa-
baru IMKA UMA, serta tarnu Pembina IMKA UMA, da suku manapun; 

· 

undangan lainnya. Usman Tarigan mengungkap- "Tentunya kita (IMKA 
Pada sarnbutannya mewak- kan, banyak unsur yang per- · UMA) harus bersatu padu 

ili pimpinan UMA, Ir Zulheri lu dipelajari oleh mahasiswa. dalarn melaksanakan kegia
Noor MP sangat mengapresia- Di masa proouktif sepertisaat tan-kegiatan positif di karnpus 
si atas dilantiknya BPH IMKA ini, ujarnya, mahasiswa di- yang kita cintai ini. 
Arih Ersada UMA periode tuntut belajar tentang kulnir Saya>berterima kasih atas 
Q014-2015. Dia berharap pen- budaya yang ada dan juga dukungan yang'luar olasa aan· 
gurus yang baru dapat melan- soal kekerabatan. pihak �us dan tekan-rekan 
jutkan eksistensi organisasi "Melalui organisasi ini kita · mahasiswa UMA, di mana 
melalui berbagai kegiatan harapkan anal,c-anak kita tanpa henti dan mengenal 
positif, baik di dalam maupun marnpu menjalin kekerabatan waktu sehingga acara pelanti..: 
diluar kampus. UMA, kata dengan semua suku. Dan ini. kan ini dapat terwujud," 
dia, tidak pernah membeda- yang harus dimulai sejak pungkasnya. · 

· 

bedakan suku apapun, melain- dini," kata Usman Tarigan Acara yang berlangsung 
kan selalu merangkul demi yang juga tokoh Karo itu. hidmat itu ditutup dengan 
satu tujuan yaitu memajukan Dia berharap seluruh ele- pemotongan turnpeng sebagai 
dan mengharumkan nama men dalam kepengurusan da- wujud syulair atas hari · lahir 
lembaga. pat menjadikan organisasi UMA ke-31. Para pimpinan 

"J(_a_ dA..n!:U:l lr_an·u�n<" L::ta · ... a.hna-...... : _,. �_.,.,-1 ... 1.. _... ..,.-____ ..,.1_: ... -· T J:'• I• _;...__ " ..,.____,...._._ 
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IMKA UMA 
Diharapkan Dapat 
Jalin Kekerabatan 
MEDAN- IkatanMahasiswa Karo (IMKA) Arih Ersa

da Universitas Medan Area (UMA) diharapkan dapat 
terns menjalin kekerabatan dengan berbagai suku, 
baikdi dalammaupun diluar karnpus. 

"Melalui organisasi ini, kita harapkan anak-anak kita 
mampu menjalin kekerabatan dengan semua suku. 
Dan ini yangharus dimulai sejak dini;' kata Pembina 
IMKA UMA Usman Tarigan pada acara pelantikan 
BPH IMKA UMA periode 2014-2015 dikarnpus terse
but, Jalan Kolam Medan Estate, Senin (26/5). 

µsman Tariganmengungkapkan, banyakunsuryang 
perludipelajariolehmahasIBwa.Apalagidimru;aproduktif 
sepertisaatini,mahasiswadituntutbelajartentangkultur 
budayayangadadanjugasoalkekerabatan. "OrangKaro 
tentunyaharusmampuberbaru;namuntetapmenunjuk
kanbudayanyaditengah-tengahmasyarakat,"ujarnya. 

Iamenyarankankepadapengurusbaruagarbisamem
bangtmkerjasamadansalingmembantusarusamalain. "Di 
sinilahperlunyabagaimanamelatihperanansecarabail<, di 
sampingitujugamembangtmkeilmuansehinggatidaktert
inggal.Apalagididalarnstrukturkekerabatan, seyogyanya 
tetapmempertahankan budayakita,'' imbuhnya. 

Dia berharap, seluruh elemen dalam kepengurusan 
dapatmenjadikan organisasi sebagai wadah menggali 
sebanyak-banyaknya pengetahuan, pengalaman dan 
juga kerabat. "Terima kasih kepada pengurus lama 
yangmampumengkaderpara pengurus baru di Kam
pus UMA. Kepada pegurus baru kita berharap, kiranya 
dapatmelanjutkan eksistensimelalui berbagai program 
positif dan bermanfaat bagi banyakorang;' pungkasn
ya yangjuga sebagai tokoh masyarakat Karo ini . 

Acara elantikan :v:ane: sekali1ms <likem::u: d<>na" 
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l<emegahan SukiiKaro oleh Ir ZulheriNoer diiliimpingi 
Usman'ThrlgankepadasalahsatupengurusIMKAUMA. 

Pada sambutannya mewakili pimpinan UMA, IrZu
lheri Noer MP sangat mengapresiasi atas dilantiknya 
BPH IMKA UMA periode 2014-2015. Dia berharap, 
pengurus yang baru dapat melanjutkan eksistensi or
ganisasimelalui berliagaikegiatan positif, baikdi dalam 
maupun di luar kampus. UMA, kata dia, tidakpernah 
membeda-bedakan suku apapun, melainkan selalu 
merangkul demi satu tujuan yaitu memajukan dan 
mengharumkannamalembaga. 

''Kedepankampuskitamemilikicila-dlamuliamelalupro
gramExelentLeamingUniversity,dankitaselalumenduku
ngkegiatanpositifyangdilakukanmahasiswa,''katanya. 

Dia menambahkan, semangat organisasi sejakdini 
perlu dipupukpara mahasiswagunamembentukkar
aktermental yang baik. "Tunjukkan semangatkalian di 
organisasi. Mulai dari yang tidak ada sampai menjadi 
ada, mulaidari pas-pasansampaimenjadimaksimal. Di 
karnpus kita dipacu untukmengasah otakkiri, namun 
di organisasikita dituntutmengasah otakkanan. Iritin
ya saya pikir, untukkegiatan yang baik, kampus selal 
mendukungd_anmendorongmahasiswa; urainya. 

Sebelumnya, Ketua IMKA UMA periode 2014-2015, , 
Edi Perwira Ginting mengatakan, IMKA UMA sangat · 

terbuka terhadap suku apapun, dan tidak hanya ter
batas pada suku Karo saja. Dia mengajakseluruh pen
glirusyang berada didalamIMKA UMA untukbersatu 
guna membangun kebudayaan dan kekerabatan ke
pada sukumanapun. 

"Tentunya kita (IMKA UMA) harus bersatu padu 
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ROsitif di ka-

..._ _ __._ . . . 
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