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REALITAS 

Rabu,·4 Jt.ini 2014 

. UMA BekaH Alumni Melljawab . 
Persaingan Dunia Kerja Di Era Global 
Medan, Realltas . · · 

Persaingan niemasuki dunia kerja di era globalisasi begi
tu ketat. Hanya orang-orang yang memiliki kompetensi , 
keniampuanm dan kepribadian handal yang. mampu men
jawab tantangan itu. 11Jika Sumber Daya·Manusia (SOM) 
tidak memiliki kompetensi, mfilca Lowongan kerja, ill.aka 
�owongan kerja yang tersedia akan menjadi sia-sia, 11 kata 
Wakil Rektor III Universitas Medan Area (UMA), 1'r Zul-. 
berry Noer, MP, Selasa (3/6) di kampus UMA. Dia raenga
takan; mahasiswa yang sudah meilyelesaikan stud•.nya se
baiknya memiliki bekal kemampuan dan kepi:'ibadi:akn yang 
baik dalam memasuki dunia kerja. Untuk itu, UMA mengge
lar pelatihan bagi alumni . untuk memasuki duni� kerja. . 

11Dijadwalkan kegiatan akan digelar Sabtu, · 7 Juni 2014 
di kampus UMAJI. Kolam Medan Estate_, 11 katanya didamp� 
ingi Kabag Humas UMA Asmah lndrawaty dran Ketua Cen.; 
ter Development Center UMA, Ir Marian Swandana, MM. 

Lebih lanjut, kata Noer, kegiatan ini me;rupakan agenda 
rutin UMA. "Manfaat pelatihan ini, menj?.iwab persaingan, 
juga banyak mengantarkan banyak alumni UMA diterima 
bekerja di perusahaaii nasional mauptin in1cernasional, II ujarn
ya. Noer mengatakan pela� Persiapan Memasuki Dunia 
Kerja (PMDK) ini menunjukkan kepa.da masyarakat bahwa 
rnutu lulusan UMA rnerupakal', orang-oran g  yang 
terbaik. 11Seperti kegaiatan sebelumuua. alumni yang hadir 
diprediksi 400 orang, II tegasnya.. . ' 

Noer menjelaskan; pada kegiatari itu, panitia PMDK juga 
akan mengha.dirkan para alumni yang sudah sukses di dunia 
kerja dan wira\lsaha. "selain seba:gai narasumber, inerekll juga· 
akan berbagai pengalaman terkait manfaat PMDK iiii, 11 ucap-· 
nya. Diakhir pejelasannya, Noer menegaskan, .UMA sarigat 
konsen menciptakan lulusan yang bisa-bersaing di bursaker..'., 
ja dan dunia wirausaba. Karena itu, UMA memiliki pusat 
kewirausahaan yang selama ini menjadi andalan rnahasiswa 
menuju serirang wirausa.bawan at.au pekerjaprofesional; 

Sementara itu, Ketua PanitiaJr Marian Suwandana MM. 
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1f11MMANDIRI 
RUJUKAN POLITIK LOKAL J 

- �IS,5JUNI2014 

IJMA Bekali Alumni Hadapi Persaing 
' ' D' Er GI bal 

Diakhir pejelasannya, Noer menegaskan, UMA 
um ena l a 0 sangat konsen menc1ptakanlulusan yang bisa 

·: ". . . •J 
. bersaing di bursa kerja dan dunia wirausaha. 

ED : , MANDIRI Katena ittr, UMA memiliki pusat kewirausahaan 
Persaingan memasuki dunia kerja di era globalisasi yang selama ini menjadi andalan mahasiswa 

egitu ketat. Hanya orang-orang yang memiliki ko- me�uju seorang wirausahawan atau pekerja pro-
mpetensi, kemampuanm dan kepribadian handal fes10nal. 
yang mampu menjawab tantangan itu. . "Alumni UMA harus menjadi yang terdepan pen- � 

"Jika Sumb�r Daya Manusia (SDM) tidak memiliki c1pta lapangan kerja. Setelah pelatihan ini kami 
komp&ertmjtliiakail�oogan kerja,'maka Iowongan ya�n lulusan UMA mampu menjawab semua per
kerja yang tersedia akan menjadi sia-sia, " kata Wakil samgan. Memiliki kompetensi keilmuan, kepribadian
Rektor III Universitas Medan Area (UMA), Ir Zul- dan kewirausahaan yang baik akan menambah ke-
herry Noer, MP, Selasa (3/6) di kampus UMA. percayaan diri menghadapi 

Dia mengatakan, mahasiswa yang sudah menyele- tantangan, paling penting, mereka akan cepat 
saikan studinya sebaiknya memiliki bekal kemam- mampu beradaptasi, " ujarnya.

uan dan kepribadiakn yang baik dalam memasuki Sementara itu, Ketua Panitia Ir Marlan Suwan-
dun.ia kerja: Untuk itu, UMA menggelar pelatihan aa.na �M, ?erharap p�ra alumni mampu menga-

agi alumm untuk memasuki dunia kerja. pl�kas1kan ilmu yang d1peroleh dalam pelatihan 
"Dijadwalkan

.

kegiatan akan d

.

igelar Sabtu,

. 

7 Juni �·· 11.11. Terutama dalam membuat lamaran kerja dan 
2014 di kampus UMA JI Kolam Medan Estate," katan s1kap mental dalam melamar kerja. Melainar se
ya didampingi Kabag Humas UMA Asmah Indrawaty cara oi:iline juga akan dibekali kepada para calon 
dan Ketua Center Development Center UMA Ir Mar· alumm. 
an Swandana, MM. · . 

' . "Pelatihan. ini merupakan bagian dari · pemantapan
Lebih lanjut, kata Noer, kegiatah ini merupakan SDM alumm yang sudah baik dalam memasuki dunia 

agenda rutin UMA. "Manfaat pelatihan ini, menjawab kerja. �elai,n tips dan trik menghadapi wawancara 
persaingan, juga banyak mengantarkan banyak �an ps1kotes, konsep lamaran kerja, dan ·tips test on-
alumni UMA diterima bekerja di perusahaan nasion- lme, cybertest dan mfo lowongan kerja online," un-

. al maupun internasional, " ujarnya. gkapnya. . . 
Noer mengatakan pelatihan Persiapan Memasuki Dia menJelaskan,. para peserta PMDK akan menda-

Dunia Kerja (PMDK) ini menunjukkan kepada pat pembekalan dari para narasumbertKegiatan ini 
masyarakat bahwa mutu lulusan UMA merupakan sangat penting mengingat kultur dunia kampus san-
orang-orang yang terbaik."Seperti kegaiatan sebe- gat berbeda dengan pasar kerja," ujarnya. 
lumnua. alumni yang ,hadir diprediksi 400 orang, " "MelaJui PMDK ini, diharapkan para alumni
tegasnya. · · mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh," 

Noer menjelaskan, pada kegiatan itu, panitia PMD:K: u�jrnya. Pada prinsipnya, setelah mendapat pel
juga akan menghadirkan para alumni yang sudah. · ahhan ini, para alumni diyakini . akan mempau 
sukses di dunia kerja dan wirausaha."selain sebagai menghadapi wawancara dan psikotes, membuat
n,arasumber, mereka juga akan berbagai pengalaman �onsep lamaran .��rja terbaik, dan,. ' tips test on-
torlr<>;t m<>nfo<>t PMnl( ;n;" nP<>nnv<> hne. (nsr] ' ·' . . . 
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Halaman 10 

UMA ·Bekali Alumni dalam Dun_ia Kerja 
Medan, (Analisa) 

Persaingan memasuki duhia kerja dalam 
era globalisasi saat ini begitu ketat. Hanya 
orang-orang yang memiiiki kompetensi, 
kemampuanrn dan kepribadian andal yang 
mampu menjawab tantangan itu. 

"Jika Sumber Daya· Manusia.(SDM) 
tidak memiliki korripetensi, mustahil bisa 
bersaing di er_a globalisasi saat ini. 
Karenanya selain merniliki kompetensj, 
fllumni UMA ki ta bekali bagairriana 
memasuki dunia kerja,'� kata Wakil Rekto� 
(WR) ill Universitas Medan J¥ea (UMA), 
Ir Zulbery Noer, MP, Selasa · (3/6) di
Kampus UMA. , 

· 
Pembekalan itu digelar Sabtu' 7 Juni 

2014 di Kampus I UMA. 
Didampingi Kal>ag Humas .UMA, 

Asmah lndrawaty dan Ketua Center D,e
velopment Center UMA, Ir Marlan Sw.an
daria MM, WR ill Bjdang Kemahasi_swaa 
UMA ini n:ienjelaskarl mabasiswa yang 
sudah menyelesaikan studinya, sebaiknya 
memiliki bekal kemampuan dan kepri- · 
badiakn yang baikdalam memasuki dunia 
kerja. 

" M anfaat pelatiji.an i ni_, menjawab 
persaingan, juga banyak mengantarkan 
alumni UMA diterima bekerja di perusa
haanna:sional maupun internasional, 
"ungkapnya. 

· 
Terbaik 

Dikatakannya, pelatihan Persiapan 
Memasuki Dunia Kerja (PMD.K) inj. 
menunjukkan kepada masyarakat bahwa 
mutu lulusan UMA merupakan orang- or
ang yang terbaik.PMDK ini dijadwalkan 
diikuti 400 orang. 

· "Pada kegiatan itu panitia akan meng
hadirkan para alumni yang sudah sukses di 
dunia kerja dan wirausaha. Selain sebagai 
narasumber, mereka juga akan berbagai \ 
pengalaman terkait manfaat PMD.K).ni, 
ucapnya seraya menegaskan UMA sangat, 
konsen menciptakan 1ulusan· yang bisal 

· bersaing di bursa kerja dan dunia wirausaha. 
Ketua Paititia PMDK UMA, Marlan Su

wandana berharap para. alumni mampu 
menga'plikasikan ilmu yang diperoleh l 
dalam pelf!tihan tersebut, terutama mem- ' 
buat lamarari kerja dan sikap mental dalam j 
melamar kerja. Melamar secara online 1 
juga akan dibekali kepacta 1iF calon j . . I alurrim. , 

"Pelatihan ini merupakan bagian dari 
pemantapan SDM alumni yang sudah baik 
dalam memasuki dunia kerja .. Selain tips 
dan t.rik m·enghadapi .wawancara dan 
psikotes, konsep lamaran kerja, dan· tips 
test online, cybertest dan info lowongan 
kerja online," jelasnya. , · Ditambahkannya, kegiatan ini sangat 
'penting mengingat kultur dunia kampus 
sangat berbeda dengan pasar kerja. (twh). 
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l:lMABekali Alumni Hadapi 
Persaingan Dunia Kerja 

'.MEDAN (Berita): Hanya orang-or.g memiliki 
mpetensi, kemampuan clan kepriba · . al mampu 

menjawab tantangan persaingan me Hlti dunia kerja 
yang begitu ketat. :: �· 

"Jika Sumber Daya Manusia (SDM)ilftak memiliki 
kompetensi, maka lowongan kerja akan menjadi sia
sia, "kata Wakil Rektor III Universitas Medan Area 
(UMA), Ir Zulherry Noer, MP di kampus Jalan Kolam 
Medan Estate, Selasa (3/6). 

Menufutnya, mahasiSwa yang sudah menyelesaikan 
studinya sebaiknyamemiliki bekal kemampuan dan 
kepribadiakn yang baik dalam memasuki dunia kerja. 
Untuk itu, UMA .. menggelar pelatihan bagi alumni untuk 
memasuki dunia kerja. 

"Dijadwalkan kegiatan akan digelar Sabtu, 7 Juni 
2014di kampusUMAJ1Kolam MedanEstate,"katanya 
didampingi Kabag Humas Ir Asmah Indrawati MP dan 
Ketua Center D evelopment Center UMA, Ir Marlan 
Swandana, MM. 

Lebih lanjut, kata Noer, kegiatan ini merupakan 
agendarutin UMA."Manfaat pelatihan ini, menjawab 
persaingan,juga banyak mengantarkan banyak alumni 
UMA d'terima bekerja di perusahaan nasional maupun 
internasional," ujarnya. 

Noermengatakan pelatihan Persiapan Memasuki 
Dunia Ktrja (PMDK) ini menunjukkan kepada masyara
kat bahVla mutu lulusan UMA merupakan orang-orang 
yang ter)aik. "Seperti kegaiatan sebelumnua. alumni 
yang hatir diprediksi 400 orang," tegasnya. 

Noermenjelaskan, pada kegiatan itu, panitia PMDK 
akm menghadirkan para alumni yang sudah sukses 

di dunia kerja dan wirausaha. 
"Selain sebagai narasumber, mereka juga akan berba

gai pengalaman terkait manfaat PMDK ini," ucapnya. 
Diakhirpejelasannya, Noer menegaskan, UMA sangat 

konsen menciptakan lulusan yang bisa bersaing di bursa 
kerja dan dunia wirausaha. Karena itu, UMA memiliki 
pusat kewirausahaan yang selama ini menjadi andalan 
mahasiswa menuju seorang wirausahawan atau pekerja 
profesional. 

"Alumni UMA harus menjadi yang terdepan pencipta 
lapangan kerja. Setelah pelatihan ini kami yakin lulusan 
UMA mampu menjawab semua persaingan. Memiliki 
kompetensi keilmuan, kepribadian dan kewirausaha 
yang baik akan menambah kepercayaan diri menghadapi 
taritangari, paling pen ting, mereka al\an cepat mampu 
beradaptasi," ujarnya. .. 

Sementara itu, Ketua Panitia Ir Marlan Suwandana 
MM, betharap para alumni mampu mengaplikasikan 
ilmu yang diJ>eroleh dalam pelatihan ini. 'Thrutama dalam 

. membuat lamaran kerja dan sikap mental aalam 
melamar kerja. Melamar secara online juga akan dibekali 
kepada para calon alumni. 

"Pelatihan ini merupakan bagian dari pemantapan 
SDM alumni yang sudah baik dalam memasuki dunia 
kerja. Selain tip!'\ dan trik menghadapi wawancara dan 

sikotes konse an e 0.f!., a tins es online 
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WR Ill UMA Ir. H. Zulheri Noer, MP: 

Sa!]ana Tan�a KeteramHilan

MEDAN (Waspada): 
Kompetisi dunia kerja saat 

ini semakin ketat.Sarjana 
yang tidak memiliki 

keterampilan dan 
kepribadian yang balk, 

dipastikan kesulitan 
meraih sukses, bahkan akan 

. tergusur karena kalah 
bersaing. 

"Un tuk itu UMA s elalu 
membekali tiga kompetensi 
mulai dari kompetensi keilmu
an, kepribadian dankewirausa
haan," ungkap Wakil Rektor
(WR) illBidangKemahasiswaan 
UniversitasMedanArea(UMA), 
IrHZulheriNoer,MP,saatmem
buka Pelatihan Persiapan Me
masuki Dunia Kerja (PMDK ) 
Sabtu (7 / 6) di Convention Hall
Kampus I UMA. 

Menurut Zulheri, UMA ti
dak mau alumninya menjadi 
sumbermasalah di tengahmas
yarakat, karena itu begitu lulus 

er�sur 
tidak hams menunggu lama 
untuk bekerjaAlumniUMAha
rusmampumenyerapaksesdu
nia kerja sesuai bidang keil
muannya . 

''Ukuran keberhasilan suatu 
universitas atau lembaga pen
didikan tinggi dapat dilihat dari 
berhasil atau tidaknya alumni 
diserap duniakerja," ujar Zulher 
Noer. Tidak itu saja, lanjut Zul
heri, alumni yang berhasil di 
tengah masyarakat juga mam
pu mengangkat citra yang baik 
kepada masyarakat. 

Untuk itu selain memiliki 
tiga kompetensi itu, alumni 
UMAkita bekali bagaimana un
tuksukses memasuki duniaker
j a, dengan harapan mampu 
menjawabpersaingan, dan bisa 
bekerja di perusahaan nasional 
maupun internasional serta 
mandiri  m em b uka usaha 
sendiri. 

Ketua Panitia yang juga 
Kepala Divisi Pusat Ketenaga-

kerjaan UMA, Syafrizal S.Psi 
MPsi menjelaskan pelatihan 
PMDKmenghadirkan berbagai 
narasumber di antaranya, Ir 
Marian Swandana MM, Ketua 
Pusat Kewirausahaan UMA 
memaparkan topik "Motivasi 
Usaha'', Drs Nafril (Manajer PT 
Medan Sugar Industry) membe
berkan "Kiat-kiat Memasuki 
Dunia Kerja, Surat Lamaran 
serta Menghadapi Seleksi". 

Kemudian Psikolog UMA 
RahmiLubis S.Psi, MPsi berbica
ra tentang"StrategiMenghadapi 
Psikotes dan Wawancara'' dan 
Adi Satria ST dari ITC UMA ten
tang''Mencari danMembuatSu
ratLamaranKerjasecaraOnline''. 

Acara yang dibuka dan 
ditutup WR Bidang Kemaha
siswa UMA itu, turut di hadiri 
KabagHumasAsmah Indrawati 
MP, Kepala Kepala Biro Kema
hasiswaan Sri Irawati MAP, Ke
p al a Keuangan UMA, Sari  

·Bulan. (m49)

-

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



' -

BEALITAS 

No. Form : FM-HPT-01-01 
Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012

SERTIFIKAT: Wakil Rektor Ill UMA, H Zulheri Noer bersama Ketua Pusat Kewirausahaan, 
Marian Swandana dan Ketua Panitia, Syafrizal menyerakan sertifikat secara simbolis kepada 
peserta yang mengikuti PMDK,Sabtu (7/6) di Kampus I UMA. 

· 

UMA Gelar Pelatihan 
MeIDasuki Donia Kerj a 

Medan, Realitas menye.rap akses dunia kerja atihan PMDK menghaditkan 
Kompetisi dunia kerja saat sesuai bidang keilmuannya. berbagai narasumber di ant

ini semakin ketat. Orang "Uk uran keberhasilan atanya, Ir Marlan Swandana 
yang tidak memiliki keter- suatu universitas atau lemba- MM, Ketua Pusat Kewir
ampilan dan kepribadian ga pendidikan tinggi dapat ausahaan UMA memaparkan 
yang baik, susah untuk ber- dilihat dari berhasil atau topik "Motivasi Usaha", Drs 
basil, bahkan akan tergusur tidaknya alumni diserap du-· Nafril (Manajer PT Medan 
karena tak mampu bersaing .. nia kerja," ujar Zulher.Noer. Sugar Industry) membeber-

·"Untuk itu UMA selalu Tidak itu saja, lanjut Zul- kan "Kiat-kiat Memasuki 
membekali tiga kompetensi heri, alumni yang berhasil Dunia.Kerja, Surat Laniaran 
mulai dari kompetensi keil- di tengah masyarakat juga serta Menghadapi Seleksi". 
muan, kepribadian dan kewi- mampu mengangkat citra Kemudian Psikolog UMA 
rausahaan," ungkap Wakil yang baik kepada mas- Rahmi Lubis S.Psi, MPsi
Rektor (WR) III Bidang Ke- yarakat. berbicara tentang "Strategi
mahasiswaan Universitas Untuk itu selain memiliki Menghadapi Psikotes dan 
Medan Area (UMA), Ir H tiga kompetensi itu, alumni Wawancara" dan Adi Satria 
Zulheri Noer, MP, saat mem- UMA kita bekali bagaimana ST dari ITC UMA tentang 
buka Pelatihan Persiapan untuk sukses memasuki dun- "Mencari dan Membuat Su
Memasuki Dunia Ker.ia ( ia keria__ denl!an haranan rat I.amaran Keria secara 

-
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Halaman 10 

UMA Tetap Bekali · -

Korripetensi Para Alumninya; 
Medan, (Analisa) 

Kompetisi dunia kerj� saat .. ini s'eniakin ketat. Orang 
yang tidak merniliki keteranipilan dan kepribadian yang 
baik, susah untuk berhasil, bahkan akan tergusur karena 
tak mampu bersairig. ·. ' . ; 

."Untuk itu UMA selalu membekali tiga kompetensi 
mulai dari kompetensi keilmuan, kepribadian dan kewi
rausahaan," ungkap Wakil Rektor (WR) ID Bidang Ke-· 
niahasiswaan Universitas Medan Area (UMA), Ir H 
Zulheri Noer, MP, saat membuka Pelatihan Persiapan 
Memasuki Dunia Kerja (PMDK) Sabru (7/6) di Cone' 
vention Hall Kampus l UMA. ' 

Pelatl.hari PMDK tersebut diikuti para calon Wisuda 
, yang akan dilantik 21 Juni 2014 tnendatang . 

. Memirut Zulheri, UMA tiqak mau aluriminya menjadi 
sumber masalah di tengah masyarakat, karena itu begitu 
lulus tidltk hams menunggu lama untuk bekerja. Alumni 

. lJMA ·hams mampu menyerap akses dunia kerja sesuai· 
bidang keilmuannya. 

· · 
"Ukuran keberhasilan suatu universitas atau lembaga 'pendidikan tinggi dapat dilihat dari berhasil atau ti

daknya alumni diserap dunia.kerja," ujar Zulher Noer. ; '
Tidak iJu saja, lanjut Zulheri, alumni yang berhasil .di 

tengah masyarakat j1:1ga mampu mengangkat citra yang 
baik kepada masyarakat. 
Mtmj�wabPersaingan . . 

Untuk itu. selain merniliki tiga kompetepsi itu, alumni 
, UMA kita bekali bagaimana untuk sukses m:emasuki ' 

dunia kerja',dengan harapan niampu menjawab. 
persaingan, dan bisa .bekerj_a di perusahaan nasional I 
maupun intemasional serta mandiri membuka usaha 
sendlri. 1 

Ketua Panitia yang juga Kepala Divisi Pilsat Ketena
gakerjaan UMA, Syilfrizal S.Psi MPsi menjelaskan pe
latihan PMDK menghadirkan berbagai narasumber di 

· antaranya, Ir Marlan Swandana MM, Ketua · Pusa.t 
Kewirausahaan UMA metnaparkan topik. "Motivasi 
Usaha", Drs Nafril (Manajer PT Medan Sugar In9ustry) 
membeberkan "Kiat-kiat Memasuki Ounia Kerja, Surat 
Lamaran· serta Menghadapi Seleksi" .. 

v""...;.....�...l=-�- T"\, ... .. -· 

• 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



JurnalAsia 

Jurnal Asia 
Senin. 9 Joni 2014 

No. Form : FM-HPT-01-01 
Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012 

g 
Persiapan Masuki Dunia Kerja 
Mahasiswa UMADibekali TigaKompetensi 
Medan I Jurnal Asia 

Kompetisi dunia kerja saat ini semakin ketat. 
. Bagi yang tidak memiliki keterampilan dan ke

pribadian yang baik, susah untuk berhasil, 
bahkan akan tergusur karena tak mampu 
bersaing. 

"Untuk itu UMA selalu membekali tiga 
kompetensi mulai dari kompetensi keilmuan, 
kepribadian dan kewirausahaan," ungkap Wakil 
Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan 
Universitas Medan Area (UMA), Ir H Zulheri 
Noer, MP, saat membuka pelatihan persiapan 
memasuki dunia kerja (PMDK di Convention 
Hall Kam pus I UMA, Sabtu (7 /6). 

Menurut Zulheri, UMA tidak ingin alumninya 
menjadi sumber masalah di tengah masyara
kat, karena itu begitu lulus tidak harus me
nunggu lama untuk bekerja. Alumni UMA harus 
mampu menyerap akses dunia kerja sesuai 
bidang keilmuannya. 

"Ukuran keberhasilan suatu universitas 
atau lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat 

-€1ari berhasil atau tidaknya alumni diserap dunia 
kerja," ujar Zulher Noer. 

Tidak itu saja, lanjut Zulheri, alumni yang 
berhasil di tengah masyarakat juga mampu 
mengangkat citra yang baik kepada 
masyarakat. 

· 
Untuk itu selain memiliki tiga kompetensi 

itu, alumni UMA dibekali bagaimana untuk 
·sukses memasuki dunia kerja,dengan harapan 
mampu menjawab persaingan, dan bisa 
bekerja di perusahaan nasional maupun inter-

SERTIFIKAT: Wakil Rektor III UMA, H Zulheri Noer bersama Ketua Pusat Kewirausahaan, 
Marian Swandana dan Ketua Panitia, Syafrizal menyerakan sertifikat secara simbolis kepada 
peserta yang mengikuti PMDK di Kampus I UMA. 

Ketua Panitia yang juga Kepala Divisi Pusat 
Ketenagakerjaan UMA, Syafrizal S.Psi MPsi 
menjelaskan pelatihan PMDK menghadirkan 
berbagai narasumber di antaranya, Ir Marian 
Swandana MM. 

Ketua Pusat Kewirausahaan UMA mema
parkan topik "Motivasi Usaha': Drs Nafril (Ma
najer PT Medan Sugar Industry) membeberkan 
"Kiat-kiat Memasuki Dunia Kerja, Surat 

Kemudian Psikolog UMA Rahmi Lubis S.Psi, 
MPsi berbicara tentang "Strategi Menghadapi 
Psikotes dan Wawancara" dan Adi Satria ST 
dari ITC UMA tentang "Mencari dan Membuat 
Surat Lamaran Kerja secara Online". 

Acara yang dibuka dan ditutup WR Bidang 
Kemahasiswa UMA itu, turut dihadiri Kabag 
Humas Asmah Indrawati MP, Kepala Kepala 
Biro Kemahasiswaan Sri Irawati MAP, Kepala 

-
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[85 
RKF Faperta UMA Mengevaluasi 
Kinerja Dasen Dan Penyusunan Program 

... 
MEDAN ( Waspada): Fakultas Pertanian 

(Faperta) Universitas MedanArea mengevaluasi 
kinerja dosen selama semester ganjil. Hal ini dila
kukan guna memantapkan peningkatankualitas. 

"Evaluasi itu digelar dalam acara Rapat Kerja 
Fakultas (RKF), Sabtu (7 I 6), di TPI Bagan Desa 
Percut, Kee. Percut Sei Tuan, Deliserdang," kata 

· DekanFaperta UMA, Dr. Ir. SyahbudinHasibuan, 
MP kepada wartawan, Senin ( 9/6). 

Didampingi Kabag Humas Ir. Asmah lndra
watiMP, Hasibuan mengatakan, RKF digelarguna 
mengevaluasikinerja para dosen dan membuat 
program kerja tahun ajaran 2014 - 2015. 

Syahbudin menjelaskan, pembuatan pro
gram kerjaFaperta UMAsebagai upaya mening-

· katkan kualitas mahasiswa Pertanian UMA 
dengan penekanan terhadap skill dan pengeta
huan khususnya ProdiAgrotek (Agro Teknologi) 
dan Agrobisnis yang berbasis pada Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

< 

KKNI merupakan kurikulum barn berdasar-
kan Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 
12Tahun2012 Pasal29 ayat (1 , 2,3) yan&awalnya 
mengacu pada pencapaiankompetens1menjadi 
pencapaian pembelajaran (learning outcomes). 

Pelaksanaan KKNI itu melalui delapan taha
pan . Yakni melalui penetapan profil kelulusan, 
merumuskan/eamingoutromes (!D),merumus-

kan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO 
bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyu
sunan kerangkakurikulum, penyusuan rencana 
perkuliahan._ 

Capaian learning outcomes merupakan 
intemalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan kompetensi yang dicapai_ 
melalui proses pendidikan yang terstruktur dan 
mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu 
atau melalui pengalaman kerja. 

"Melalui RKF tersebut, saya optimis dengan 
SDM Faperta UMA yang memiliki3 profesordan, 
8 doktor, maka kualitas lulusan Pertanian UMA 
tidak diragukan dan siap mengisi kebutuhan 
stakeholder. 

Bahkan Pertanian UMA menjadi fakultas 
favorit di kawasan Kopertis Wilayah 1 Sumut," 
ujar Syahbudin seraya menambahkan, lokasi 
RKF sengaja dipilih di Percut sebagai upaya 
memperkenalkankawasan pesisiryangmemiliki 
potensi agrobisnis pertanian dan perikanan. 

Ditambahkannya,RKF tersebut dirangkai 
dengan tradisi penyambutandosenFaperta UMA 
Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana MSi yang berhasil meraih 
gelar doktor. Turut hadir, Rektor UMA Prof Dr 
H A  Ya'kub Matondang MA; Wakil Rektor II Dr 
HeriKusmanto,Wakil Direktur I dan ill PPs UMA 
Ir.H.ErwinPane MS danlr.H.RizalAzizMP.(m49j 

• 
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REALITAS 
___ _,,B=_ERANI BICARA FAKTA. 

Selasa, 10 Juni _2014 

Faperta UMA RKF di TPI Percut 
Medan, Realitas UU PT No 12 tahun 2012 

Fakultas Pertanian Uni- Pasal 29 ayat (1, 2,3) yang 
versitas Medan Area (Paper- awalnya mengacu pada pen
ta UMA) mengelar Rapat capaian kompetensi menjadi 
Kerja Fakultas (RKF), Sabtu pencapaian pembelajatan ·
(7 /6) di TPI Bagan Desa Per-·. ·(learning outcomes). 
cut Kecamatan Percut Sei Pelaksanaall KKNI itu mela-
Tuan Deliserdang. lui 8 tahapan yakni melalui 

"RKF digelar untuk men- penetapan profil kelulusan, 
gevaluasi kinerja para dosen merumuskan learning outco
selama semester ganjil dan mes,merumuskan kompetensi 
juga membuat program ker· bahan kajian, pemetaan LO 
ja semester tahun ajaran bahan kajian, pengemasan 
2014 - 2015 mendatang," niatakuliah, penyusunan ke� 
ungkap Dekan Faperta UM- rangka kurikulum, penyusi.Jan 
A, Dr Ir Syahbudin Hasi- rencana perkuliahan. Dr Ir Syahbudin Hasibuan, MP 
buan, MP kepada wartawan, Capaian 
Senin (9/6) di ruang kerjan- Capaian learning o ut- blfddin seraya nienyebutkan 
ya Kampus I UMA Jalan- comes .. merupakan_intemal- lo�i Percut yang dipilih se
Kolam Medan Estate. isasi dan akumulasi ilmll bagai upaya memperkenalkan 

Didampingi Kabag Hu- pengetahuan, keterampilan, · pesisir Percut yang memiliki 
mas, Ir Asmah lndrawati sikap, dan kompetensi yang · potensi· agrobisnis pertanian 
MP, Dekan Faperta UMA ini dicapai melalui pr.oses. pen- . dan perikanan. 
menjelaskan dibuatnya pro- didikan yang terstrukti.Jr dan Ditambahkannya,RKF 
gram kerja Faperta UMA se- mencakup suatu bidang ilmu/ tersebut juga dirangkaikan 
bagai upaya meningkatkan keahlian tertenni atau mela- tradisi penyambtitan dosen 
kualitas mahasiswa Pertanian lui pengalaman kerja. . Faperta UMA,Dr Ir Hj Siti 

. UMA, dengan penekanan ter- "Dengan RKFtersebut saya Mardiana MSi yang berha
hadap skill dan pengetahuan optiinis dengan SDM Faperta sil meraih gelar doktor. Tu
khususnya Prodi Agrotek UMA yang memiliki 3 profe" rut hadir pada RKF tersebut, 
(Agro Teknologi) dan Agro- sor dan 8 doktor" kualitas lulu� Rektor UMA,Prof Dr H A 
bisnis yang berbasis pada san Pertanian UMA tak dira- Ya'kub Matondang MA, 
Kerangka Ktialifikasi Nasion- gukan dan siap mengisi kebu.: Wakil Rektor II, Dr Heri 
al Indonesia (KKNI). tuhan stakeholder. Bahkan Per- Kusmanto,Wakil Direktur I 

KKNI merupakan kuriku- tanian UMA menjadi fakultas dan m PPs UMA, Ir H Ei:� 
lum baru berdasarkan Per- pavorit di kawasan Kopertis wiri Palle MS dan Ir H Rizal 
pres No 08 tahun 2012 dan Wilayah 1 Sumut, ujar Syah- Aziz MP. (r-ji) 
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Hal. 11 
lFP UMA Gelar RKF di ·TPI Percut 
Medan-andalas pencapaian kompetensi menjadi penca-

Fakultas Pertanian Universitas paian pembelajaran (learning outcomes). 
Medan Area (FP UMA) mengelar Rapat Pelaksanaan KKNI itu melalui 8 
Kerja Fakultas (RKF), Sabtu (7/6) di TPI tahapan yakni melalui penetapan profil 
Bagan Desa Percut Kecamatan Percut kelulusan, merumuskan learning out-
Sei Tuan Deli Serdang. , comes, merumuskan kompetensi bahan 

"RKF digelar untuk mengevaluasi kajian, pemetaan LO bahan kajian, 
kinerja para dosen se- pengemasan matakuliah, 
lama semester ganjil penyusunan kerangka kuri-
dan juga membuat pro- kulum, penyusuan rencana 
gram kerja semester perkuliahan. · 

tahun ajaran 2014 - "Dengan RKF tersebut 
2015 mendatang," saya optimis SDM FP UMA 
ungkap Dekan FP yang memiliki 3 profesor. 
UMA Dr Ir Syahbudin dan 8 doktor, kualitas lulu-
Hasibuan, MSi kepada san Pertanian UMA tak 

, wartawan, Senin (9/6) diragukan dan siap mengisi 
di ruang kerjanya Kam- kebutuhan stakeholder. 
pus I UMAJalan Kolam Bahkan FP UMA menjadi 
Medan Estate. fakultas pavorit di kawasan 

Didampingi Kabag . . . . Kopertis Wilayah 1 Sumut," 
Humas Ir Asmah Indra- • Dr Ir Syahbudm Hasibuan MSi ujar Syahbuddin seraya 
wati MP, Syahbuddin menjelaskan, menyebutkan lokasi Percut yang dipilihl 
dibuatnya program kerja FP UMA sebagai upaya memperkenalkan pesisir 
sebagai upaya meningkatkan kualitas Percut yang memiliki potensi agrobisnis 

. mahasiswa Pertanian UMA, dengan pertanian dan perikanan. 
penekanan terhadap skill dan pengeta- Ditambahkannya, RKF tersebut juga 
huan khususnya Prodi Agroteknologi dirangkaikan tradisi penyambutan dosen 
dan Agrobisnis yang berbasis pada FP UMA Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi yang 
kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasio- berhasil meraih gelar doktor. Turut hadir 
na,l Indonesia (KKNI). pada RKF tersebut, Rektor UMA,Prof 

· KKNI merupakan kurikulum baru Dr H A  Ya'kub Matondang MA, Wakil 
berdasarkan Perpres No 08 tahun 2012 Rektor 11,Dr Heri Kusmanto,W�kil 
dan UU PT No 12 tahun 2012 Pasal 29 Direktur I dan ill PPs UMA, Ir H Erwin 
ayat (1, 2,3) yang awalnya men�acu J>ada Pane MS dan Ir H Rizal Aziz M�'. <HAMJ 

-
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Halaman 14 
-- --=====----=�=-=-====-- --=-=--===-==-=---��� Faperta UMA RKF di TPI Percut 

Medan, (Analisa) 
Fakultas Pertanian Universitas Medan 

rArea (Faperta UMA) mengel�r Rapat 
Kerja Fakultas (RKF), Sabtu (7 /6) di TPI 
Baga'n Desa Percut Kecamatan Percut Sei 
Tuan Deliserdang. 

''RKF digelaiuntukmengevaluasikinerja 
para dosen selama semester ganjil dan juga 
membuat program kerja semestet tahun 
ajaran 2014 - 2015 mendatang," ungkap' 
Dekan Fap�rta UMA, Dr Ir Syahbudin Hasi
buan, MP kepada wartawan, Senin (9/6) di 
KarripusI UMAJalan Kolaml\1edanEstate. 

Didampingi Kabag Humas, Ir Asmah 
Indrawati MP, Dekan Faperta .UMA ini 
menjelaskan dibuatnya program kerja 
·Faperta UMA sebagai upaya mening
katkan kualitas mahasiswa Pertanian 
UMA, dengan penekanan terhadap skill 
(keahlian) dan pengetahuan khususnya 
Prodi Agrotek (Agro Teknologi) dan 
Agrobisnis yang berbasis pada Kerangka · 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).' 
• KKNI rnerupakan kurikulum baru 

berdasarkan Perpres No 08 tahun 2012 
dan UU PT No 12 tahun 2012 Pasal 29 
ayat (1, 2,3) yang awalnya mengacu pada · 
pencap.aian· kompetensi menjadi penca

�paian pembelajaran (learning outcomes). 
· Pelaksanaan kKNJ i tu melal ui 8 tahapan 

yakni melalui penetapan profil kelulusan, 
merilmuskan learning outcomes, meru
muskan koinpetensi bahan kajian, peme
taan, ·LO bahan ka:jian, pengemasan 
niatakuli.ah, penyusunan kerangka ki.uiku
lum, penyusuan rencana perkuliahan. 
Capaian. , . · 

Capai.an learning outcomes merupa
kan internalisasi dan akumulasi -ilmu 

. penget�uan, keterampilan, sikap, dan 
komoetensi van!I dicaoai melalui moses 

Syahbuddin Hasibuan., 
suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau 
melalui pengalainan k_erja. 

· 

"Dengan RKF terse but. saya optimis \ 
dengan SDM Faperta UMA yang memiliki i 
3 profesor dan 8 doktcir, kualii:as lulusan · 

Pertanian UMA tak diragukan dan siap 
mengisi kebutuhan stakeholder. Bahkan: 
Pertanian UMA menjadifakultas pav9rit di 
kawasan Kopertis Wilayab 1 Suinut, · ujar' 
Syahbtiddin seraya menyebutkan lokasi 
Percut yang dipilih sebagai 'upayamemper- · 

kenalkan pesisir Percut�yang inemiliki pci-
.· . tensi agrobisrus pertanian dan perikanan. 

Ditambahkannya,RKF tersebut juga 
dirangkaikan tradisi penyambutan · dosen 1 
Faperta UMA,Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi 
yang berhasil meraih gelar ooktot. Tuiut 
hadir pada RKF �ersebut, Rektor UMA, 
Prof-Dr'H A Ya'kub Matondang MA, 
Wakil Rektor Il,Dr Herl Kusmanto,Wakil 

-Direktur I dan III PPs UMA Ir H Erwin 
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Faperta UMA RKF di TPI Percut 
Medan, (Mimba'r)-..: Fakultas kan kompetensi bahan kaj ian, 

Pertanian Universitas Medan Area "!-wemetaan LO bahan kajian, penge
(Faperta UMA) me-ngelar Rapat inasan mata-kuliah, penyusunan 
Kerja Fakultas (RKF), Sabtu (7/ kerangka kurikulum, penyusuan 
6) di TPI Bagan Desa Percut Ke- rencana perkuliahan. 
camatan Percut Sei Tuan Deliser- Capaian 
dang. , . _ Capaian learning outcomes 

"RKF di�lar. untuk mengev- merupakan intemalisasi dan aku
aluasi kinerja para_,._dosen selama mulasi ilmu pengetahuan, keter
semester ganjil dan juga membuat -ampilan, sikap, dan kompetensi 
program kerja semester tahun aja- yang dicapai..JI!elalui proses pen
ran 2014 - 2015 mendatang," un- didikan yang teiSfruk-tur__dan men
gkap Dekan Faperta UMA, Dr Ir cakup suatu bidang ilmu/keahlian 
Syahbudin Hasibuan, MP kepada tertentu atau melalui pengalaman 
wartawan, Senin (9/6) di ruang ker- kerja. 
�anya Kampus I UMA Jalan "Dengan RKF tersebut saya 
Kolam Medan Estate. optimis dengan SDM Faperta 

Didampingi Kabag Humas, Ir UMA yang memiliki 3 profeso 
Asmah Indrawati MP, Dekan Fap- dan 8 doktor, kualitas lulusan Per
erta UMA ini menjelaskan dibuat- tanirui. UMA tak diragukan dan siap 
nya progr� kerja Faperta UMA mengisi kebutuhan stakeholder. 
sebagai upaya meningkatkan kual- Bahkan Pertanian UMA menjadi 
itas mahasiswa Pertanian UMA, fakultas pavorit di kawasan Kop
dengan penekanan terhadap skill ertis Wilayah l Sumut, ujar Syah
dan pengetahuan khususnya Prodi buddin seraya menyebutkan loka
Ag-rotek (Agro Teknologi) dan si Percut yang dipilih sebagai up
Agrobisnis yang berbasis pada aya memperkenalkan pesisir Per
Kerangka Kualifikasi Nasional In- cut yang memiliki potensi agro-
donesia (KKNI). bisnis pertanian dan perikanan. 

KKNI merupakan kurikulum Ditambahkannya,RKF ter-se-
baru berdasarkan Perpres No 08 but juga dirangkaikan tradisi pen
tahuri 2012-dan 'OU PT o 12 yambutan dosen Faperta 
tay.un 2012 Pasal 29 ayat (1, 2,3) UMA,Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi 
yang awalnya mengacu pada pen- yang berhasil meraih gelar doktor. 
capaian kompetensi menjadi pen- Turut hadir pada RKF tersebut, 
capaian pembelajaran (learning Rektor UMA, Prof Dr H A  Ya'kub 
outcomes). -Matondang MA, Wakil Rektor 

Pelaksanaan KKNI itu me-la- II,Dr Heri Kusmanto,Wakil Direk
lui 8 tahapan yakni melalui pene- tur I dan III PPs UMA, Ir H Er
tapan profil kelulusan, merumus- win Pane MS dan Ir H Rizal Aziz 
kan learning outco-mes,merumus- MP. (014) 
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B3 
Mahasiswa Akuntansi UMA Studi 
Lapangan Di Kebun Teh Sidamanik 

l\1EDAN (Waspada); Sebanyak85 mahasiswa 
Program Studi (Prodi) Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Medan Area (FE UMA) 

· melakukan field trip (studi lapangan) di Kebun 
Teh Sidamanik, Kab. Simalungun, baru-baru ini. 

Kegiatan yang berlangsung di perkebunan 
milik PTPN IV Bah bu tong ini, agar mahasiswa 
dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya 
di bidang kewirausahaan. 

· 

. "Dengan field trip ini mahasiswa memper
luas nuansa fikir ilmiah sekaligus dapat meng
ubahmindsetmahasiswadarimengejarpegawai 
menjadi pengusaha," ujar Ir Asmah Indrawati 
MP, dosen pembimbing field trip, kepada war
tawan di kampus II UMAJln. Sei Serayu Medan, 
Sabtu (1917). 

Rombongan field trip mahasiswaAkuntasi 
· UMA, kataAsmah, diterima oleh Kepala Pabrik 
Kebun TehSidamanikDhany Hermawan, Kepala 
BPTK Isdiyanto, dan dua orang stafnya. Mereka 
memberikan informasi ientang keberadaan, 
fungsi, dan tugas dari pabrik, serta berharap agar 
mahasiswa setelah tamatkuliah mau membuka 
,Iapangan pekejaan baru dengan menjadi 
pengusaha. . 

Setelah melakukan dialog dan tanya jawab 
dengan mahasiswa peserta field trip, acara 
dilanjutkan meninjau langsung keberadaan 
pabrik teh yang sangat t.erkenal hingga ke 
mancanegara tersebut. 

MenurutAsmah, field trip ini meningkatkan 
kompetensimahasiswa ProdiAkuntansi FE UMA 
di bidang kewirausahaan, sekaligus membantu 
program pemerintah dalammengurangi jumlah 

mudah. Untuk itu, mahasiswa harus dimoti-vasi 
dan divirusi dengan virus entrepreneurship 
dengan harapan setelah tamat mereka mau dan 
mampu mengelola sebuah usaha, serta tidak 
gentar bersaing dengan kompetitor yang telah 
terlebih dahulu malang melintang di dunia 
usaha," sebutAsmah yangjuga dosen kewirausa
haan UMA. 

Kompetitor, kata dia, harus dijadikan guru 
untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan 
perusahaankompetitor dan selanjutnya dijadikan 
kelebihan bagi perusahaan kita. "Biasakanlah 
memandang sesuatu dengan positive thinking 
sehingga hasilnya juga akan menjadi positif," 
tutumya. , 

Sebelum meninjau perusahaan yang sudah 
eksis, mahasiswa terlebih dahulu mengadakan 
kunjungan secara berkelompokke UsahaMikro 
Kecil Menengah (UMKM) yang ada di sekitar 
mereka. Dari keduakegiatan tersebut diharapkan 
mahasiswa Prodi Akuntansi UMA dapat 
membandingkan bagaimana jalannyaroda usaha 
UMKM dan perusahaan yang sudah mapan, 
s e h i n g g a  m e r e k a  a k a n  m e n d a p a t k a n  
pengetahuan bagaimana cara mengelola suatu 
usaha dari usaha kecil menjadi perusahaan yang 
andal. 

Ketua PanitiaAndrie Febriyanto didampingi 
Wakil Ketua IndraAnggriawan, Sekretaris Nur 
Ilhammi, Bendahara Destriyana, dan unsur 
panitia di antaranyalailan, Taufik, Ravika, Juanda, 
Ridho, Andrian, Yudi, Frans, Ayub, Juni, Uci, dan 
Margaretha menyampaikanapresiasi kepa pihak 
Kebun Teh Sidamanik yang telah menerima dan 
mamha-r-ilr"Jln -infnrm '.:l cl ,,".:lnn coh1'.:lc_l11-:'.lcnu!:a 
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REALITAS 

Senin, 21 Juli 2014 
-.. 

"' REALITAS 7 
MahasisWa untans1 UMA 

Field Trip ke Kebun Teh Sidainanik 
edan, Realitas 
Sebanyak 85 mahasiswa 

Program Studi (Prodi)Akun
tansi Fakultas Ekonomi Uni
wersitas Medan Area (FE 
UMA) melakulan field trip 
(studi lapangan) di Kebun 
if eh Sidamanik, Kabupaten 
Simalungun, baru-baru ini. 
Kegiatan yang dilakukan di 
perkebunan milik PT PN IV 
Bahbutong ini agar maha
siswa dapat menggali infor
masi yang sebanyak-bany
aknya di bidang kewirausa
haan. 

"Cvan field trip ini ma-

hasiswa memperluas nuan
sa fikir ilmiah sekaligus da
pat mengubah mindset ma
hasiswa dari mengejar pe
gawai menjadi pengusaha," 
ujar Ir Asmah lndrawati MP, 
dosen pembimbing field trip, 
kepada wartawan di kampus 
II UMA, Jalan Sei Serayu 
Medan, Sabtu (19/7). 

Rombongan field trip ma
hasi swa Akuntasi UMA, 
kata Asmah, diterima oleh 
Kepala Pabrik Kebun Teh 
Sidamanik Dhany Herma
wan, Kepala BPT K lsdiyan
to dan dua orang stafnya. 

Mereka memberikan infor
masi tentang keberadaan 
dan fungsi serta tugas dari 
pabrik serta berharap agar 
mahasiswa setelah tamat 
kuliah mau membuka lapan
gan pekejaan baru dengan 
menjadi pengusaha. 

Setelah melakukan dia
log dan tanya jawab dengan 
mahasiswa peserta field 
trip, acara dilanjutkan den
gan meninjau langsung ke
beradaan pabrik teh yang 
sangat terkenal hingga ke 
mancanegara ini. 

Field trip ini, tambah As-

mah, untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa 
Prodi Akuntansi FE UMA di 
bidang kewiwirausahaan 
sekaligus membantu pro
gram pemerintah dalam 
mengurangi jumlah pegang
guran. 

"Membangun jiwa entre
preneur bukan hal mudah. 
Untuk itu mahasiswa harus 
dimotivasi dan divirusi den
gan virus entrepreneurship 
dengan harapan sSetelah 
tamat mereka mau dan 
mampu mengelola sebuah 
usaha serta tidak gentar 
bersaing dengan kompetitor 
yang telah terlebih dahulu 
malang melintang di dunia 
usaha," kata Asmah yang 
juga dosen kewirausahaan 
UMA. 

Kompetitor, tambahnya, 
harus dijadikan guru untuk 
mempelajari kelebihan dan 
kekurangan perusahaan 
kompetitor dan selanjunta 
dijadikan kelebihan bagi 

· perusahaan kita. "Biasakan
·1ah memandang sesuatu 
dengan positive thinking 
sehingga hasilnya juga 
akan menjadi positif," tam
bah Asmah. 

Sebelum meninjau peru
sahaan yang sudah eksis, 
mahasiswa terlebih daht.Jlu 
mengadakan kunjungan se
cara berkelomook ke Usa-

usaha UMKM dan perus 
haan yang sudah mapa� 
sehingga mereka akan me 
ndapatkan pengetahua 
bagaimana cara mengelo 
suat usaha dari usaha keo 
menjadi perusahaan yan 
andal. 

Ketua Panitia Andri 
Febriyanto dtdampingi � 
akil Ketua lndr . . '9gn 
awan, Sekretaris Nur 
hammi dan Bendahara DE 
striyana dan unsure pan 
tia di antaranya Laila� 
Taufik, Ravika, Juanda, Ri� 
ho, Andrian , Yudi, Fran 
Ayub, Juni, Uci dan Mar: 
aretha menyampaikan al 
resiasi kepa pihak Keb 
Teh Sidamanik yang tela 
menerima dan mmeberika 
informasi yang seluas-lua 
nya kepada peserta fie 
t 'p.(f-iil 
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Sabtu, 26 Juli 2014 Halaman 7 

Mahasiswa Akuntansi UMA 
Field _Trip ke Sidamanik 

Medan, (Analisa) 
Sebany� 85 mahasiswa Program Studi (Prodi) 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan, 
Area (FE UMA) melakulan field trip (studi 
lapangan) di Kebun Teh Sidamanik, Kabupaten 
Simalungun, baru-baru ini. 

Kegiatan yang dilakukao di perkebunan milik 
PTPN IV Bahbutong itu, agar rnahasiswa dapat • 

menggal.i informasi di bidang kewirau ahaan. 
"Dengan field trip ini mahasiswa .mernperluas 

nuansa fikir ilrniah, sekaligu dapat mengubah 
mindset mahasi \ a dari inengejar pegawai menjacli 
pengusaha," ujar Ir Asmah Iodrawati MP, dosen 
pembimbing field trip, kepada wartawan di kampus 
II UMA, Jalao Sei Serayu Medan, Senin (2117). 

Rombongao field trip mahasiswaA.kuntasi UMA, 
kata Asmah, diterima Kepala Pabrik Kebun Teb 
Sidamanik Dhany Hermawan_, Kepala BPTK, 
Isdiyanio dao dua orang stafnya. · 

Mereka memberikan informasi tentang kebera
. daan dan fungsi serta tu gas dari pabrik serta berbarap 
agar mahasiswa etelah tamat kuliah mau membuka 
lapangan pekejaan baru dengan menjadi pengusaha. 

Setelah melakukan dialog dan tanya jawab, acad 
dilanjutkan dengan meninjau langsung keberadaan 
pabr-ik teh yang sangat terkenal hingga ke · 

mancan_egara itu. 
Kompetensi 

Field trip ini, tambah Asmah, untulc meningkat- ' 
kan kompetensi mahasiswa Prodi Akuntansi FE 
UMA di bidang kewiwirausahaao sekaligus 
membantu program pemerintah dalan1 mengurangi. 
jumlah pegangguran. 

""Membangun jiwa entrepreneur bukan hal 
mudah. Untuk itu mahasiswa harus dimotivasi dan 
divirusi dengan virus entrepreneurship; dengan 
harapan setelah tain.at mampu mengelola sebuah 
usaha dan tidak gentar bersaing," kata Asinah 

Kompetitor, tambahnya, harus dijadikan &urn 
untuk mempelajari kelebihan dan kekilrangan 
perusahaan kompetitor tersebut "Biasakanlah 
memandang sesuatu den"gan positive thinking 
sehingga hasilnya j1,1ga akan menjadi positif," . 

. ujarnya. · 

Sebelum berkunjung secara berkelbmpok ke 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada 
di sekitar pabrik. Dari kedua kegiatan · tersebut 
diharapkan mahasiswa Prodi Akuntansi UMA dapat 
membandingkan bagairnana j�annya roda usaha 1 
UMKM dan perusatlaan yang sudah mapan, 

Sehingga mereka akan mendapatkan pengeta-
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lal.10 
IBelajar Kewirausahaan di Kebun Teh Sidamanik 
edan-andalas 
Sebanyak 85 mahasiswa 

'ogram Studi (Prodi) Akuntansi . ����s!�����i �)rsitas 

�lakulan field trip (studi 
�angan) di Kebun Teh 
damanik, Kabupaten 
nalungun; baru-baru ini. 
�giatan yang dilakukan di 
rkebunan milik PT PN N 
hbutong ini agar mahasiswa 
bat menggali informasi yang 
banyak-banyaknya di bidang 
Wrrausahaan. 
"Dengan field trip ini 

thasiswa memperluas nuansa 
ir ilmiah sekaligus dapat 
mgubah mindset mahasiswa 
k mengejar pegawai menjadi 
hgusaha," ujar Ir Asmah 
drawati MP, dosen 
bbimbing fa�ld trip, kepada 
hawan di kampus II UMA, ���ei Serayu Medan, Sabtu 

Rombongan field trip 
ihasiswa Akuntasi UMA, kata 
mah, diterima.oleh Kepala 

�-

Pabrik Kebun Teh Sidamanik 
Dhany Hermawan, Kepala 
BPT K lsdiy�nto dan dua orang 
stafnya. Mereka memberikan 
informasi tentang keberadaan 
dan fungsi serta tugas dari pabrik 
serta berharap agar mahasiswa 
setelah tamat kuliah mau 
membuka lapangan pekejaan 
baru dengan menjadi pengusaha. 

Setelah melakukan dialog dan 
tanya jawab dengan mahasiswa 
peserta field trip, acara 
dilanjutkan dengan meninjau 
langsung keberadaan pabrik teh 
yang sangat terkenal hingga ke 
mancanegara ini. 

Field trip ini, tambah Asmah, 
untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa Prodi Akuntansi FE 
UMA di bidang kewiwirausaha.an 
sekaligus membantu program 
pemerintah dalam mengurangi 
jumlah pegangguran. 

"Membangunjiwa 
entrepreneur bukan hal mudah. 
Untuk itu mahasiswa harus 
dimotivasi dan divirusi dengan 
virus entrepn�neurship dengan 

andalas/ist 
BERPOSE-Mahasiswa Prodi Akuntasi FE UMA berpose di depan pabrik Kebun Teh 
Sidamanik saat melakukan field trip baru-baru ini. 

harapan sSetelah tamat mereka 
mau dan mampu mengelola sebuah 
usaha serta tidak gentar bersaing 
dengan kompetitor yang telah 
terlebih dahulu malang melintang 
di dunia usaha," kata Asmah yang 
juga dosen kewirausahaan UMA. 

Kompetitor; tambahnya, harus 
dijadikan guru untuk mempelajari ' 
kelebihan dan kekurangan 

perusahaan kompetitor dan 
selanjunta dijadikan kelebihan bagi 
perusahaan kita. "Biasakanlah 
memandang sesuatu dengan 
positive thinking sehingga hasilnya 
juga akan menjadi positif," tambah 
As mah. . 

Sebelum meninjau 
perusahaan yang sudah eksis, 
mahasiswa terlebih dahulu 

mengadakan kunjungan secara 
berkelompok ke Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) yang 
ada di sekitar mereka. Dari 
kedua kegiatan tersebut 
diharapkan mahasiswa Prodi 
Akuntansi UMA dapat 
membandingkan bagaimana 
jalannya roda usaha UMKM dan 

' perusahaan yang sudah mapan, 
sehingga mereka akan 
mendapatkan pengetahuan 
bagaimana cara mengelola suat 
usaha dari usaha kecil menjadi 
perusahaan y�mg andal. 

Ketua Panitia Andrie 
Febriyanto didampingi Wakil 
Ketua Indra Anggriawan, 
Sekretaris N ur Ilhammi dan 
Bendahara Destriyana dan 
unsure panitia di antaranya 
Lailan, Taufik, Ravika,Juanda, 
Ridho, Andrian , Yudi, Frans, 
Ayub,Juni, Uci dan Margaretha 

- menyampaikan apresiasi kepada 
pihak Kebun Teh Sidamanik yang· 
telah menerima dan mmeberikan 
informasi yang seluas-luasnya 
kepada peserta field trip. <HAM) 
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a. Aku�rita·nsi-�U-MA �Ku·njungi Kebun Teh-Si.damanik 
siswa memperluas nuansa fikir berharap agar mahasiswa setelah. 
ilmiah sekaligus dapat mengu- tamat kuliah mau membuka 
bah mindset mahasiswa dari lapangan pekejaan baru dengan 

p _ 

mengejar pegawai menjadi pe- menjadi pengusaha. 

t 
ro . ngusaha;' ujar Asmah Indrawati, Setelah rnelakukan dialog dan 

. 
��si dosen pembimbing field trip, tanya jawab dengan mahasiswa si as 

kepada war.tawan di kampus II peserta field trip, acara dilanme-
1gan) 
rnik, • 

UMA Jalan Sei Serayu Medan, jutkan dengan meninjau fang" 
Sabtu (19/7).. sung keberadaan pabrik teh yang 

Rombongan field trip ma- sangat terkenal hingga ke maniaru- hasiswa Akuntasi UMA, kata canegara. 
Asmah, diterima Kepala Pabrik Field trip ini, tambah Asmah, 
Kebun Teh Sidamanik Dhany untuk meningkatkan.kornpetensi 
Hermawan, Kepala BFTK Isdi- mahasiswa Prodi Akimtansi FE 

, _ yanto dan dua orang stafnya. UMA di bidang kewiwirausai se Mereka memberikan informasi haan sekaligus membantu pro-
ang tentang keberadaan dan fungsi gram perneri_ntah dalam mengu-

tll di 
Bah
lapat 

aha-___ �e:
.
:.a��as dar�!pabrik ��_::�-

-
r:n� jumla? �:nggi.�:_..._,_. 

"Membangun jiwa entrepre
neur bukan hal mudah. 'untuk 
itu mahasiswa harus dimotivasi 
dan divirusi dengan virus entre
preneurship dengan harapan 
setelah tamat mereka man dan 
mampu mengelola sebuah usaha 
serta tidak gentar bersai ng· 
uengan kompetitor yang telah 
terlebih dahulu malang me
lintang di dunia usaha," kata 
Asmah yang juga dosen kewi
rausahaan UMA. 

Kompetitor, tambahnya, harus 
dijadikan guru untuk mempe
lajari kelebihan�dan kekurangan 
perusahaan ko1111petitor dan se.!;1nj unya dija1ikan kel�bihan 

. 

bagi per�sahaan. "Biasakanlah 
memandang sesuatu dengan 
.positive thinking sehingga hasil" 
nya juga akan menjadi positif;' 
tambah Asmah. ' 

Sebelum meninjau perusa
haao. yang sudah eksis, mahasis
wa terlebih dahulu mengadakan 
kunjungan · secara berkelompok 
ke Usaha Mikro Kecil Menengah 1, 
(UMKM) yang ada di sekitar 
merek.a. 
. Dari kedtia kegiatan tersebut 

diharapkan mahasiswa Prodr 
Akuntansi UMA dapat mem-' 
bandingkan bagaimana jalannya 

··roda usaha UM� dan peru
sahaan yang sudah ·mapan, se-

, __ _,_ ............ -.... •.;..... '...........__•-.-� 

·1 \ 

I 

hingga mereka mendapatkan 
pengetahuan bagaimana cara 
mengelola suatu usaha dari usa
ha kecil menjadi perusahaan 
yang andal. , . · 

Ketua Panitia Audrie Feb
riyanto didampingi Wakil Ketua 
Indra Anggriawan, Sekretaris 
Nur Ilhammi dan Bendahara 
l)estriyana ,�an unsur panitia di 
antaranya Lailan, Taufik, Ravika1 
Jiianda, Ridho", Andrian, Yudi, 
Frans, Ayub, Juni,.Uci dan Mar- r,>------.1 
garetha menyampaikan apresiasi � ::::0 Z 
kepa pihak Kebun Teh Sida-l � � 
manik yang telah menerima dan jl1 • • -n 
memberikan informasi yang� g g 
seluas-luasnya kepada peserta 3 
field trip. , .. 

• "Tl 
ro 3: 
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A4 
Briket Tongkol Jagung Solusi Atasi 
Krisis Sumber Energi Bahan Bakar 

MEDAN (Waspada): Briket 
bioarangsalahsatu bahan bakar 
altematif yang cukup berkua
litas. Bahan bakar ini dapat 
dimanfaatkan dengan teknologi 
sederhana, tetapi panas (nyala 
api) yang dihasilkan cukup 
besar, aman dan tahan lama. 

"Brike t  tongkol j agung 
sangat bermanfaat bagi masya
rakat karena ramah.lingkungan 
dan bahan bakunya berlimpah. 
Paling pen ting solusi atasi krisis 
sumber energi untuk bahan ba
kar," kata Ketua 1P2M Universi
tas Medan Area (UMA) Dr. Ir. 
Suswati, MP didampingi Ir. 
Asmah Indrawati, MP. 

Berbicarakepada wartawan 
di kampus I UMA Jin. Kolam 
Medan Estate, Suswatf meng
ungkapkan, bioarang tongkol 
jagungjuga bernilai ekonomis, 

sehingga cocok digunakan para 
pedagang a tau pengusaha yang 
membutuhkan pembakaran 
terus menerus dalam jangka 
waktu lama. 

Selain itu, pembuatan briket 
tongkol jagung memiliki bebe
rapa keuntungan antara lain 
proses produksi menggunakan 
limbah yang biasanya dibuang. 
Briket arang yang dihasilkan 
juga bisa dijual atau dipakai 
dalam skala rumah tangga 
sebagai bahan bakar altematif. 

"Briket memiliki kemam
puan penyebaran api yang baik 
d a n  t i d a k  m u d a h  p adam 
sehingga tidak perlu mengeluar
kan tenaga ekstra untuk penga
sapan. Tanpa dikipas, briket 
tetap mudah menyala dengan 
stabil," jelasnya. 

Fakta-fakta di atas, jelasnya, 

merupakan salah satu dari ba
nyak alasan mengapaLembaga 
Penelitian Pengabdian Masya
rakat (1P2M) UMAmelaksana
kan kegiatan pembuatan briket 
tongkol jagung. "Mitra kerja 
1P2M UMA dalam kegiatan ini 
adalah Kelompok Tani Rimo 
Kayu dan Paya Kumpal serta 
Balai Penyuluhan Tiga Binanga, 
Kabupaten Karo sebagai daerah 
p e n g a s il jagung," ungkap 
Suswati 

Suswati menambahkan , 
briket tongkol jagung menjadi 
pilihan sebagai salah satu alter
natif penggunaan bahan bakar. 
Brik e t  memiliki  b e b er a p a  
keunggulan, antaralain: mudah 
dibuat, bahan pembuatnyamu
dah didapat, panas yang dihasil
kan hingga 100 derajat Celcius 
danmudahpemakaiannya.(m49) 

• 
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Jun i 20� EALITAS 
Ketua ILP2M UMA Dr.Ir.Suswati, MP : 

1t Tongkol Jagung Bahan Bakar Alternatif Atasi . Krisis Energ i  
tng salah satu �rnatif cukup 

�t�:�k
e
a�g�n� 

jhana, tetapi 
f) dihasilkan 
up aman, dan 

briket in, se
inanfaat bagi ' . h 1 · �a rama I-
llian bakunya 
kata Ketua 
1itas Medan 

Ir Suswati, 
Ir Asmah In-

���:?t�� 
Estate, Dr 

�kapkan, bio
�ng j uga berlehingga, co-

t������ 
us menerus ' 
:tu yang lama 
l pembuatan 
(ung memili
pngan antara 
luksi meng-

ang biasan-

�'!ng dihasil� 

kan juga bisa dijual ataupun 
dipakai dalam skala i:uniah 
tangga sebagai bahan bakar 
alternatif. 

"Disamping itu, briket me
miliki kemampuan penyebaran 
api yang baik dan tidak mudah 
padam, dan tidak perlu men
geluarkan tenaga ekstra uiltuk 
pengasapan. Tanpa dikipasi 
pun briket mudah menyala den
gan stabil , "  jelasnya. 

Fakta-fakta di atas, jelasn
ya, merupakan, salah satu dari 
banyak alasan mengapa Lem
baga Penelitian Pengabdian 
M asyarakat (LP2M) U M A  
melaksanakan kegiatan pem
buatan briket tongkol jagung. 

" Mitra kerja LP2M UMA 
dalam kegiatan ini adalal1 Kel
ompok Tani Rimo Kayu dan 
P a y a  Kump a l ,  d a n  B a l a i  
Penyuluhan Tiga Binangan, 
Kabupaten Karo, sebagai daer
ah pengasil jagung, " ungkap 
Suswati Suswati mengatakan, 
briket tongkol jagung menjadi 
pilihan, selain salah satu al
ternati f penggunaan bahan 
bakar. Briket memiliki beber
apa keunggulan, antara lain : 
mudah dibuat, bahan pembuat
nya mudah didapat, panas yang 
dihasilkan hingg�lQQ.�n 

juga mudah dalam pemakaian
nya. 

Dia mengatakan, sebelum
nya"ketika masyarakat belum 
diberikan pemahaman te11tang 
manfaat dari briket bioarang 
ini, bila panen raya tiba, maka 
tongkol jagung menurnpuk d 
imana-mana. Biasanya rna
syarakat menganggap tongkol 
jagung sebagai limbah yang 
dibuang ke tempat sampah. 
tongkol belum banyak diman
faatkan oleh masyarakat. Bah
kan, masyarakat sering men
ganggapnya sebagai limbah 
yang tidak berguna. 

Namun, setelah tim LP2M 
UMA datang ke daerah itu dan 

· memberikan pem ahaman, 
mereka akhirnya rnengetahui 
betapa besar manfaat limbah 
jagung itu, di  mana selama ini 
tongkol jagung dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar pada 
tungku tradisional . 

Secara garis besar, briket 
arang dari tongkol jagung ini 
disebut briket boiarang, dibuat 
dengan memakai campuran 
perekat. Penggunaan perekat 
bertujuan agar ikatan antar 
partikel arang menjadi se
makin kuat. Perekat bisa meng
gU_!lllkan tep_!;!P& ka1:ij i d an 

tepung sagu, " jelasnya. 
Pemanfaat limbah tongkol 

jagung ini sangat perlu dik
embangkan, tambah, Ir  Asmah 
Indrawati, untuk menyelamt
kan bumi dari polusi ak ibat 
penggunaan bahan bakar fosi l  
yang massif berakibat pada 
kerusakan lingkungan. 

Pencemaran udara oleh 
mesin industri dan kendaraan 
bermotor berupa emisi gas 
buang yang tinggi juga ber
dampak pada kesehatan manu
sia . Timbul bermacam penya
kit krorris yang disebabkan oleh 
pencemaran udara dan tipisnc 
ya lapisan ozone akibat efek 
rumah kaca. "Karena itu dibu
tuhkan kehadiran sumber en
ergi alternatif yang ramah 
l ingkungan sekaligus dapat 
diperbaharuL salah satu me
tode y ang bisa d igunakan 
briket .  Sebenarnya banyak 
sekali sumber energi alterna
tif bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan hidup manusia, " 
ujarnya.  Semua itu ada di se
kitar l ingkungan kita. " Say
angnya penggunaan 

energi altematifbelumpop
u l ar di tengah masyarakat. 
Sebagai bentuk pengabdian 
UM}\ kepada masyarakat ,  

LP2M menjadi pelopor mem
berikan pemahaman kepada 
masyarakat, " ujarnya. Dia 
mengatakan, masyarakat In
donesia harus berpikir jauh ke 
depan, pengolahan sumber en
ergi alternatif besar sekali 
manfaatnya bagi manus ia . 
Sumber energi alternatif ini 
memiliki banyak kelebihan, 
diantaranya:  sumber tak ter
batas, ekonomis , efisien, ra
mah lingkungan, dan dapat 
diperbaharui "Perlu edukasi ,  
penyuluhan, bimbingan, dan 
kerja sama dari semua pihak 
dalam pengembangan dan pen
erapan sumber energi alterna
tif ini , "  ujamya.  

Dia menegaskan, pemerin
tah sebagai pemangku kepent� 
ingan harus gencar melakukan 
sosialiasi untuk pengembangan 
dan pengolahan sumber-sum
ber ,energi baru demi kepent
ingan kehidupan bangsa dan 
UMA siap membantu. 

Seperti salah satu contoh 
yang dilakukan LP2M UMA 
yakni melakukan kegiatan pel
atihan pembuatan arang briket 
dari limbah organik tongkol 
j agung . Pembuatan arang 
briket dapat dilakukan meng
gunakan per_alatan sederhana 

yang mudah dil.lapatkJ11 i i se
kitar tempat t iuggal  ' "  
yarakat. 

"Arang briket merupakan 
bahan bakar alternatif yang 
terbuat dari has i i  proses pem
bakaran limbah organik , dalam 
ha! ini tongkol jagung , "  ujarn
ya.  Sebagai pengembangan 
program berikucnya,  maka 
penyusun mengharapkan kepa
da masyarakat di Kecarnatan 
Tiga Binanga, T. Karn dapat 
mengaplikasikan dalam skala 
yang lebih besar yang bersifat 
paten dapat digunakan secara 
kontinu. 

Serta mengembangkan in-. 
ovasi dengan meman faatkan 
bahan baku yang kurang ber
nilai menjadi bernilai ekono
mis . Briket ini merupakan 
salah satu solusi altenatif yang 
cuk-up etektif dan efisien dalan1 
II\enghadapi krisis sumber en
ergi atas energi fosil untuk 
bahan bakar. 

"Bioarang merupakan arang 
(salah satu jenis bahan bakar) 
yang dibuat dari aneka rnacarn 
bahah h<iyati atau biornassa , 
misah1ya daun-daunan, rum
put, jerami maupun l imbah 
pertanian lai ru1ya yang dapat 
d ikarbonisasi, " tegasnya. (r-ji) 
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Halaman 10 

LP2M UMA Sosialisasikan Briket 
·Limbah· .Jagung · 

Medan, (Analisa) bahan bakar alternatif. 
Lembaga Penelitian Pengabdian Masy.a- Manfaatnya 

rakat (LP2M) Uiliversiras. Medan Area "Di sarnping itu, briket memiliki ke
(UMA) inensosialisasikan pemanfaatan lim- mampuan penyebaran api yang- _baik dan 
bah jaguog menjadi briket bioarang yang tidak mudah padam, dan · tidak' perlu me
bermanfaat sebagai alternatif bahan bakar. ngeJuarkan tenaga ekstra u11tuk pengasa-

B ahan bakar briket limbah jagung ter- pan. 
sebut dapat dimanfaa*an dengan teknologi · Tanpa dikipasi pun btiket mudah me-
sederhaoa, dengan panas yang dihasilkan· nyala dengan stabil," jelasnya. 1 
cukup besar, cukup aillan, dan tahan lama. Dipaparkannya, · briket limbah _ tongkol 

Sosialisasi dilakukan kepada Kelompok · jagung menjadi pilihan, karena mudah di
Taru (Koptao) Rinio Kayti dan Paya Kum- buat, bahannya mudah didapat, panas yang I 
pal, dan Balai Penyuluhan •Tig'a B inanga, dihasilkan hingga 1 00° C dai1 juga mudah 
Kabupaten Karo yang merupakan penghasi l  dalam pemakaiannya. -
jaguog baru � baru ini.  -

_ 
Lebih h1njut dijelaskannya sebelumnya, I 

· "Bahan bakar briket: ini,  selain sangat diberikan pemahaman tentang manta.at dari 
bermanfaat bagi masyarakat, juga raroah briket bioarang l imbah tongkol jagung, 
llngkungan sertabahanbakunya berlin1pah," masyarakat . bila panen rnya tiba, tongkol 
kata Ketua LP21v,1- Univetsitas Medan Area - jagung dibiark_an fnenilmpuk tak di manfa
(UMA), Dr Ir. Suswati, MP didarnpingi Ir · atkan. 
Asmah Indrawati, MP di kampus I UMA · Bahkan -masyarakat mepganggap tong-
Jalan Kolarn Medan Estate. ·koJ jagung sebagai lii:nbah ya.J.1g dibuang ke 

· Dr _ Suswati mengungkapkan, briket tenipat sampah. Namun, setelah tim LP2M 
biorang lii:nbah jagung.juga bernilai ekono- UMA dataog ke daerah itu dan memberikan� 
ipis, sehingga, cocok digunakan ·para pe- pemahaman, mereka akhirny-a mengetahui l 
dagang a tau pengusaha membutuhkan pem- betapa besar manfaat limbahjagung tersebut. 
bakaran terns menerus dalamjangka waktu Secara garis besar, briket a.rang dari lim-
yang lama 

- -
bah tongkol jagung disebut briket boiarang, 

Pembuatan briket bmbah jagung, khu- dibuat dengan memakai campuran perekat. 
susnya tongkokl jagung memiliki beberapa Penggunaan perekat bertujuan agar ikata 
keuqtungan, aritara - lain proses produksi - antar partikel arang menjadi semakin kuat. 
menggunakan limbah yang biasanya dibu- Perekat bisa menggunakan tepung kanji dan 
ang. tepung sagµ. Pada sosisliasasi tersebutLP2M 

· Briket yang dihas,ilkan bisadijual ataupun UMA menyerahkan dua unit pencetak briket 
dipakai dalam skala rumah tangga s�bagai dari 2 unit tong' pengarangan. (twh) 

' 1 ' 

-
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PENGABDIAN. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMA bersama kelompok tani jagung dan briket limbah jagung diabadikan usai memberikan penyuluh 
solusi atasi krisis energi di Karo. 

Solusi Atasi Krisis Energi 

Briket limbah Jagung; 
9ahan Bakar Alternati1 

Medan I Jurnal Asia 
Briket biorang merupakan salah satu bahan bakar alternatif 

cukup berkualitas. Bahan bakar ini dapat dimanfaatkan dengan 
teknologi sederhana, tetapi panas (nyala api) yang dihasilkan 
cukup besar, aman dan tahan lama. 

"Bahan briket ini selain sangat bennanfaat 
!Jagi masyarakat juga ramah lingkungan serta 
i>ahan bakunya berlimpah," kata Ketua 
_embaga Penel itian dan Pengabdian 

arakat (LP2M) Universitas Medan Area 
MA), Dr Ir Suswati, MP didampingi Ir Asmah 

ndrawati, MP di kampus UMA Jalan Kolam 
edan Estate, Senin (8/6). 

Dr Suswati mengungkapkan, biorang 
ngkol jagung juga bernilai ekonomis, 

;ehingga cocok digunakan para pedagang 
!tau peAgtJSaha membut1:1Akan-pembakaran 

n 1c; mPnPn 1<: rl;:il;:im i;:innk;:i w;:ikt1 1 v;:inn 

bakar alternatif. 
" D i s a m p i ng i tu ,  br i ket mem i l i ki 

kemampuan penyebaran api yang baik dan 
tidak mudah padam, dan tidak perlu 
mengeluarkan tenaga ekstra u ntuk 
pengasapan.  Tanpa dikipasi pun briket 
mudah menyala dengan stabil," jelasnya. 

Fa kta-fa kta d i  atas,  je la snya, 
· merupakan, salah satu dari banyak alasan 

mengapa LP2M U M A  melaksa nakan 
kegiatan pembuatan briket tongkol jagung. 

"Mitra kerja LP2M UMA dalam kegiatan 
ini ;:irl;:il;:ih l<Plnmnnk T;mL Rimo Kav1 1 dao 

didapat, panas yang dihasilkan hingga 100° 
C dan juga mudah dalam pemakaiannya. 

Dia mengatakan, sebelumnya, ketika 
masyarakat belum diberikan pemahaman 
tentang manfaat dari briket bioarang ini, 
bila panen raya tiba, maka tongkol jagung 
menumpuk d imana-mana. 

Biasanya masyarakat menganggap 
tongkol jagung sebagai l imbah yang 
dibuang ke tempat sampah. tongkol belum 
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Ba h ka n ,  masyarakat ser ing meng
anggapnya sebagai l imbah yang tidak 
berguna. 

Namun, setelah tim LP2M UMA datang 
ke daerah  itu d a n  member ikan  
pemahaman, mereka akhimya mengetahui 
betapa besar manfaat limbah jagung itu, 
di m a na selama i n i  to n g kol  jagung 
dimanfaatk::10 =bao::1i b.ab::10 bak::ir oad::1 

i 
Pemanfaat limbah tongkol j� 

sangat perlu dikembangkan, ta1 
Asmah Indrawati, untuk meny� 
bumi dari polusi akibat penggunac 
bakar fosil yang massif berakif 
kerusakan lingkungan. 

Dia mengatakan, m_asyarakat 4 
harus berpikir jauh ke·depan�! 
sumber energi' a·lternatif bes� 
manfaatnya bagi manu� 
alternatif ini  memiliki banyak � 
d i a ntara nya s u m b e r  tak te 
ekonomis, efisien, ramah lingkurl 
dapat diperbaharui 

Dia menegaskan, pemerintab 
pemangku kepentingan harus 
melaklikan sosialiasi untuk penga 
dan pengolahan sumber-sumbe 
baru demi kepentingan kehidupc> 
d::10 I IMA c:i::10 mombaob 1 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



( 

Halaman 

;llliaJMrU.U. I 4 
.___ __ �S�E __ LASA, l.QlUNI �0!! -�-.... 

Ketua LP2M UMA Dr Ir Suswati,  MP : 
� Tongko l ]agung Bahan 

----- �· -�-

Bakar Alternafif! 
-"Bioarrng --me-rupal\:an

arang (salah satu jenis bahan 
bakar) yang dibuat dari aneka; 
macam bahan hayati atau bio-'. 
massa, misalnya daun-daunan,I 
rumput, jerami maupun limbah' -
pertanian lainnya yan�.apat 
dikarbonisasi," tegasnyf<t (0 I 4) 

�sar, 
na. r se-' . ?ag1 
tng
'nya 
�2M 
rea 
MP 
'a ti, 

nlah 
t Jin 
Sus
fang 
�ilai 
t di
�tau lkan • erus lama 
�tan 
liliki /tara 
fDg
san-

��� 
illlg-
lter� 

1me
aran 
1dah 

padfiln, dan tidak perlu menge-
1 uarkan tenaga ekstra untuk 
pengasapan. Tanpa dikipasi 
pun briket mudah menyala den
gan stabil," jelasnya. 

Fakta-fakta di atas, jelasn
ya, merupakan, salah satu dari 
banyak alasan mengapa Lem
baga Penelitian Pengabdian 
Masyarakat (LP2M) UMA 
melaksanakan kegiatan pem
buatan briket tongkol jagung. 

"Mitra kerja  LP2M UMA 
dalam kegiatan ini adalah Kel
. ompok Tani Rimo Kayu dan 
Paya Kumpal, dan Balai Penyu
luhan Tiga Binangan, Kabupat
en Karo, sebagai daerah pen
gasil jagung, " ungkap Suswati 

Sus\vati mengatakan, briket 
tongkol jagung menjadi pilihan, 
selain salah satu altematif peng
gunaan bahan bakar. Briket me
miliki beberapa keunggulan, 
antara lain : mudah dibuat, bah
an pembuatnya mudah didap
at, plUlas yang dihasilkan hing
ga l 00° C danjuga mudah dalam 
pemakaiannya. 

Dia mengatakan, sc;:bellim
nya, ketika masyarakat belum 
diberikan pemahaman tentang 
manfaai dari briket bioarang ini, 
bila panen· raya tiba, maka 
tongkol jagung menumpuk d 
imana-mana. 

Biasanya masyarl::men
ganggap tongkol ja . . se
bagai limbah yang · <.ii . U8n ke 
tempat sampah. tQngkot belum 
bany_ak dimanfaatk'an oleh 

masyarakat. Bahkan, masyara
kat sering menganggapnya se
bagai limbah yang tidak bergu
na. 

Namun, setelah tim LP2M 
UMA datang ke daerah itu dan 
memberikan pemahaman, mere
ka akhimya mengetahui beta
pa besar manfaat limbah jag
ung itu, di mana selama ini 
tongkol jagung dimanfaatkan 
sebagai bahan bakar pada 
tungku tradisional. 

Secara garis besar, briket 
arang dari tongkol jagung ini 
disebut briket boiarang, dibuat 
d,engan memakai campuran 
perekat. Penggunaan perekat 
bertujuan agar ikatan antar par
tikel arang menjadi semakin 
kuat. Perekat bisa meng
gunakan tepung kanj i dan 
tepung sagu," jelasnya. 

Pemanfaat limbah tongkol 
j agung ini sangat perlu 
dikembangkan, tambah, Ir As
mah Indrawati, untuk menye
lamtkan bumi dari polusi akibat 
penggunaan bahan bakar fosil 
yang massif berakibat pada 
kerusakan lingkungan. 

Pencemaran udara oleh 
mesfo industri dan kendaraan 
bermotor berupa emisi gas 
buang yang tinggi juga ber
dampak pada kesehatan manu
sia. Timbul bermacam penyak
it kronis yang disebabkan oleh 
pencemaran udara dan tipisn
ya lapisan ozone akibat efek ru
mah kaca. 

"Karena itu- aibutuhkan•ke
hadiran sumber energi altema
ti f yang ramah l ingkungan 
sekaligus dapat diperbaharui .  
salah satu metode yang bisa 
digunakan briket. Sebenarnya 
banyak sekali sumber energi 
alternatif bisa dimanfaatkan 
untuk kepentingan hidup 
manusia," ujamya: 

sumber enefgf baru deml ICe� 
pentingan kehidupan bangs 
dan UMA siap membantu. 

Seperti salah satu cont��li 
yang dilakukan LP2M UM 
yakni melakukan kegiatan pel 
atihan pembuatan arang brike 
dari limbah organik tongkol ja"i 
gung. Pembuatan arang briket 
dapat dilakukan menggunakan' 
peralatan sederhana yang 
mudah didapatkan disekitar 
tempat ting'gal masyarakat. 

"Arang briket merupakan 
bahan bakar altematif yang ter-

Semua itu ada di sekitar 
lingkungan kita. "Sayangnya 
penggunaan energi alternatif 
belum popular di tengah 
masyarakat1Sebagai bentuk • 
pengabdian UMA kepada .... masyarakat', LP2M menjadi' . ,buat dari hasi l proses pem
pelopor me�mberikan pemaha- <.bakaran limbah organik, dalam 
man kepJda masyarakat, " hal ini tongkol jagung," ujam-1 
ujarnya. ( ya. Sebagai pengembanganl 
, . Dia mengatakan, masyara- ' program berikutnya, maka 
kat IndoResia harus berpikir 1 penyusun mengharapkan ke
jauh ke depan, pengolahan sum- pada masyarakat di Kecamatan 
ber eneigi altematif besar sekali [ Tiga Bi�ang_a, T. Karo dapat 
manfaatnya bagi manusia. Sum- . mengaphkas1kan dalam skala 
ber endgi altematif ini memiliki r'' y"mg lebih besar yang bersifat 
banyak kelebihan, diantaranya: 1 pate� dapat digunakan secara 
sumber tak terbatas, ekonomis, kontmu. 
efisien, ramah ling-kungan, dan S�rta mengembangkan in-
dapat diperbaharui I ovas1 dengan memanfaatkan' 

"Perlu edukasi, penyulu� bahan baku yang kurang ber-
han, bimbingan, dan kerja sama r ., ·>- · if " "I: .. k

' 
. dari semua pihak dalam m �1 m�n)a 1 uem1 a1 e onom1s. 

pengembangan dan penerapan Bnket. m1 merupakart salah satu 
sumber energi alternatif ini," solu� I  altena�1f ya

. 

ng cukup

. 
ujamya. · 

. . efekt1f_dan _e�s1en dalam meng� 
Dia menegaskan, pemerin- hadap1 kr�s1s  �umljl.er energ1 

tab sebagai · pemangku kepent- atas energ1 fos1J,..F.1tuk bahan 
ingan harus gencar melakukan l bakar. · 

sosialiasi untuk pengemban
gan dan pengolahan sumber- . ' ' 1' ; 
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' �.-- - _,...;.•.;_,__ .. 

/ 

-I ;;o z IO l'l> 0 - < . 
• • "Tl moo =ll 0 .., . 3 0 

....... 

0 
ro 
(/) 
N 
0 
....... 
N 

"Tl 
� 

I 
:c 
� I 
0 
....... 

I 
0 
....... 

-� 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



WASPADA 
Kamis 

12 Juni 2014 

No. Form : FM-HPT-0 1 - 0 1  
Rev: 0 0  
Tg l Eff. 0 1  Des 2 0 1 2  

B 8  
FP UMA dan Balai Penelitian Sei Putih Teken MoU 

MEDAN (Waspada) : Balai 
Penelitian Sei Putih dan Fa
kultas Pertanian Universitas 
Medan Area menjalin MoU se
kaligusKuliah Umum, diConven
tion Hall Kampus UMA Jin Ko
lam, Medan Estate, Selasa (10/6). 

. Penandat:�mganan kerja
samakedualembagaitu dilaku
kan Rektor UMA, Prof.Dr.H.A 
Yak'ub Matondang, MA serta 
Head of Sei Putih Research 
Center Dr.Ir.Sumarmadji, MS. 
Turut menyaksikan, Wakil Rek
tor III Dr.Ir Zulheri Noer,MP, De
kan Fakultas Pertanian Dr.Ir 
Syahbuddin,M.Si, Wakil Direk
'ur Pasca Sarjana, Erwin Pane, 
'r Rizal Aziz, Humas IrAsmah 
Indrawaty,MP, Kepala Urusan 
Pelayanari Hasil Penelitian 
Ir.lstianto serta ratusan maha
siswa pertanian.Padakesempa
tan itu Rektor mengatakan, pe
ngembanganSumber Daya Ma-

. nusia dibidang pertanian bisa 

memberikan peluang untuk 
melakukan penelitian dibidang 
produk unggulan seperti karet. 
Untuk itu, perlu pembelajaran 
mencakup berbagai aspek. Bu
kan hanya tatap muka, tapi 
punya akses lebih luas dibidang 
pertanian.Sebagai peningkatan 
motivasi teknologi pertanian. 

Kerjasama juga diharapkan 
mampu melahirkan kebijakan 
beroriantasi kemajuan dan pe
ningkatan dibidang pertanian 
. Memberikanrekomendasike
pada pemerintah guna pe
ngembangan teknologi perta
nian di tanah air. Sejalan dengan 
itu; sebut Rektor, UMA telah 
menerapkan 3 kompetensi. 
Diantaranya, penerapan keil
muan, kepribadian dan kewi
rausahaan. " Salah satunya ber
gerak dengan cepat menjalin . 
kerjasama dengan berbagai 
lembaga termasukSeiPutih ten
tangperkembangan pertanian, 

" katanya. 
Kepala BPP Dr.Ir. Sumar

madji, MS pada sambutannya 
menyebutkan individu atau 
populasi yang b aik secara 
kultural bisamemberikan kom
petensi ilmu. Diterapkan untuk 
selanjutnya diberdayakan sete
lah lulus. " Itu sejalan dengan 
yang dikatakan rector tentang 
tiga kompetensi yang dimak
sud,'' ujamya Dengankompe
tensi , sambung Madji, bisa 
meningkat secara tinier disertai 

· komitmen untuktidakmenjadi 
sesuatu yang sederhana . · 

"Pada saat memasuki se" 
buah system. Sebagai contoh 
jenjang SD hingga perguruan 
tinggi. perlu komitmen tinggi. 
Meskipun diterpa dan goyang. 
Pada akhirnya akan naikkem
bali. Kita jangan sampai men
jadi individu tanggung yang 
tidakmencapaikomitmensem
puma.(m49J 

\ 
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FP UMA dan Balai Penelitian 
lungei �Putih Jalin MoU 

edan, Realitas. beroriantasi kemajuan dan 
peningkatan dibidang pertanian 
. Memberikan rekomendasi 
kepada pemerintah guna 
pengembangan teknologi per
tanian di tanah air. Sejalan 
dengan itu , sebut Rektor, 

Balai Penelitian Sungei Putih dan Fakultas Jertariian Universitas Medan Area menjalin MoU 
�ekaligus Kuliah Umum , di Convention Hall 
�ampus UMA. Jalan Kolam,Medan Estate, Selasa 
� 0/6). 

UMA telah menerapkan 3 ko
ratusan mahasiswa pertanian. mpetensi. Diantaranya, pener-Penandatanganan kerjasa

tla kedua Iembaga itu dilakutan Rektor U M A ,  
lrof.Dr.H.A Yak'ub Maton
.1ang , MA serta Head of 
tungei Putih Research Center 
�r.lr.Sumarmadji, MS. Turut 
enyaksikan, Wakil Rektor ill 
�r .lr Zulheri Noer,MP, De
ran Fakultas Pertanian Dr.Ir 
�ahbuddin , M . Si ,  Wakil 
�irektur Pasca Sarjana, Erwin 
'ane , Ir Rizal Aziz, Humas 
.Asmah Indrawaty ,MP, Ke

ala Urusan Pelayanan Hasil [enelitian Ir .Istianto_serta ---

Pada kesempatan itu Rek- apan keilmuan, kepribadian 
tor mengatakan, pengemban- dan kewirausahaan. " Salah 
gan Sumber Daya Manusia satunya bergerak dengan cepat 
dibidang pertanian bisa mem- menjalin kerjasama dengari 
berikan peluang untuk melaku- berbagai lembaga termasuk 
kan penelitian dibidang produk Sei Putih tentang perkemban
unggulan seperti karet. Untuk gan pertanian, " katanya. 
itu, perlu pembelajaran men- Komitmen Tinggi 
cakup berbagai aspek. Bukan Kepala BPP Dr.Ir. Sumar-
hanya tatap muka, tapi punya madji, MS pada sambutannya 
akses lebih luas dibidang menyebutkan individu atau 
pertanian.Sebagai peningkatan populasi yang baik secara kul
motivasi teknologi pertanian. tural bisa memberikan kompe-

Kerjasama juga diharapkan tensi ilmu. Diterapkan untuk !!;,�.Pl!. �!;�an kefW��an selaQjutnya diberdayakan set-

elah lulus.  " Itu sejalan den
gan yang dikatakan rector ten
tang tiga kompetensi yang di
maksud, "  ujarnya. Dengan 
kompetensi , sambung Madji, 
bisa meningkat secara Iinier 
disertai komitmen: untuk tidak 
menjadi sesliatu yang sederha
na . " Pada saat memasuki se
buah system. Sebagai contoh 
jenjang SD hingga perguruan 
tinggi. perlu kornitmen tinggi. 
Meskipun diterpa dan goyang. 
Pada akhirnya akan naik 
kembali. Kita jangan sampai 
menjadi individu tanggung 
yang tidak mencapai kornitmen 
sempurna. Keterbelakangan 
bangsa sangat mudah terjadi 
karena tidak memiliki komit
men. Juga harus berkolabora
si dengan perguruan tinggi 
guna melen�kapi satu sama 
lain denKlJ.11 keunggulan mas-

ing-masing, " tambahnya. 
Dekan Fakultas Pertanian 

Dr. Syahbuddin menjelaska
n ,  Ba I a i Penelitian Karet 
Sungei Putih harus menjadi 
mitra dalam mewujudkan visi 
misi UMA. Sisi lain, sesuai 
dengan amanat Peraturan Pres
iden nomor 8 tahun 2012 ten
tang capaian pembelajaran 
sesuai dengan Level kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dan UU PT nomor 12 
tahun 2012 tentang Kompetensi 
lulusan ditetapkan mengacu 
pada KKNI.  Dalam ha! ini 
penilaian kesetaraan dan pen
gakuan kualifikasi terhadap 
lulusan dalam negeri dan nega
ra lain. Dibutuhkan · strategi 
dalam penyusunan kurikulum 
dan kemampuan staf pengajar 
serta dukungan dari lembaga
lembaga penelitian. (r.-jij F · -• d J 
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Halaman 10 

H.arga · Karet Melemah Dipengaruhi \ 
Berbagai Faktor 

UMA dan Balai Penelitian Sungei Putih T andatangani Kerjasama 

Medan, (An,alisa) 
. Melemahnya harga karet dunia saat ini 

hingga mencapai 2 dollar AS/kg, tidak 
ban ya dipengaruhi oleh faktorpermintaah, 
penawaran dan persediaan. 

Tetapijuga dipengaruhi berbagai f*tor 
lain seperti nilai tukar uang, harga rninyak 
burni, tingkat inflasi,kondisi politik,kebi
jakan pemerintah dan permainan spe-
kulator. 

· 

Hal itu diungkapkan . Kepala B alai 
Penelitian Sungei Putih, Dr.Sumarmadji, 
saat memberikan kuliah u.rrium di badapan 
mahasiswa Pertanian UMA Selasa ( 1 0/6) 
di Convention Hall Kam pus I UMA J alan 
Ko lam' Medan Estatet. 

· · 

Kuliah umum tersebutmerupakan rang
kaian kegiatan dari penandatangan kese
pakatan kerj asama antara UMA dan Balai 
Pene1itian Sungei Putih. 

Kesepakatan ·itu ditandatangani R�k
tor UMA, Prof Dr H.A Yak'ub Maton
dang, MA dan Kepala Balai Penelitian 
Sungei Putih, Dr.Sumarmadji MS. 

Menurut, Sumarma�ji kaiet merupa
kan komoditas yang teruji ratusan tahun. 
dan akan terns bertahan sebagaikomoditas 
pertaillan yang prospektif seiring dehgan 
perkembangan gaya 'hidup manusia. 

Dinarnika harga karet yang kian me
lemah tersebut sebagai . suatu hal yang 
lumrah dalam pasar berbasis .bio. 

"Yang perlu diperhatikan adalah ba
gaimana kinerj a  sektor hilir dapat diting
katkan sehingga kel:>ergantungan pada 
ekspor karet dapat diminimalisasi," 
ungkapnya. 

Untul dtu. katanva dinerlukan nerhatiail 

kari para pengusaha perkebunan karet atau 
petani karet harus senaniasa meningkatkan 
e{isiensi dalam usaha tani, agar biaya 
prodUksi lebih mudah dan keuntungan 
usaha ·tetap diperoleh. · 

· 

, 
. Sebelumnya dalam s�biitan usari pe- , 

nandatangan kesepaka�an; Sumarmadji i 
memotivasi para mahasiswa pertanian 1 
UMA u·ntuk bisa meraih kompetensi yang\ 
unggul .dengan koinitmen kepribadian1 
yang baik. 

Dia juga menyatakan kes_iapatan untuk· 
berkolaborasi merribentuk kluster sebagai j 
kekuatan yang luar biasa, sehingga l 
menjadi pusat unggulan. 

. 1 Rektor UMA, ProfY ak' ub Matondang, 
. meng11:takan, pengembangan S umber ' 
Daya Manusia (SDM) di bi dang pertanian 1 
bi�a memberi\rnn peluang urituk mela- 1 
kukan penelitian di bidang produk unggu
lan seperti karet. 

Untuk itu, perlu pembelajaran i:nenca
kup berbagai aspek, bukan hanya tatap. 
muka, tettapi mempunyai -akses lebih luas 
di bidang pertanian. 1 

Kerj asama dengan Balai Peneliiian 
SungeiPu.tih,lanjut ProfMatondang djha
rapkan mampu melahirkan · kebijakan 
beroriantasi kemajliap dan peningkatan 

.di bidang pertanian. 
Selain itu merekomendasikan kepada 

pemerintah untuk pengembangai;i tek
. nologi pertanian di tanah air. 
. . "Penandatangan ini sejalan dengan tiga 

kompetensi yang dditerapkan UMA inulai i 
dari kompetensi keilmuan, kepribadian 
dan kewirausahaan," ujar Prof Maton-

. dang 
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FP UMA-Balai Penel it ian Sungai Putih Ja l in Kerja Sama; 
. 

· '  
. . . . 

;•. zahendra 
Ned;fnBisnis - Medan · , . ,p 

Balai Penelitian Suri'gai Putih dan 
· Fakultas Pertanian tJniver'sitas Medan 
Area (UMA) · menj alin kerja :Sama 

• pengembangan · Sumber Daya Manusia 
(SDM) dibidang pertanian. Kerja sama 
yang ditandai dengan penandatangan 
Memorandum of Understanding (MoU) 
sekaligus memberikan Kuliah Umum, . 
dilakukan di Convention Hall Kampus 
UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Selasa 
(10/6). ' 

Penandatanganan kerja sama kedua 
lembaga itu dila:kukan Rektor UMA Prof 
HA Yakub Matondang serta Head of 

' · Sungai Plitih Research Center Dr Sumar-
·, madji. . 

Turut menyaksikan, Wakil Rektor III 
Dr Zulheri . Noer, Dekan Fakultas Per
tanian Dr Syahbuddin, Wakil Direktur 
�Pasca Sa:rjana, E_rwin Pane, Rizal Aziz, 
Kepala Humas Asmah Indrawaty, Kepala 
Urusan Pelayanan Hasil Penelitian Istian

t to serta ratusan �ahasiswa pertanian. 
1 Pada kesempatan itu Rektor UMA Prof 
1 HA Yakub Matondang mengatakan, 
pengembangan Sumber Daya Mailusia 
(SDM) dibidang pertanian bisa mem

. berikan peluang untuk melakukan pe
nelitian produk unggulan seperti karet. 
Hntuk itu. nPrln nPmh.,J<>i,,r<>,.; ,.,,.,..,,.�1,,.� 

.serta memberikan kontribusi kepada Pertanian UMA Dr Syahbuddin me
pemerintah guna pengembangan tek- :p.ambahkan, BPK Sungai Putih hams 
nologi pertanian di tanah air. · 

· · ·menjadi mitra dalam mewujudkan visi 
Sejalan dengan itu, sebut Rektor, UMA misi UMA. Disisi lain, sesuai dengan . 

telah menerapkan 3 kompetensi, yakni amanat Peraturan Presiden nomor 8 
penerapan keilmuan, ·kepribadian dan tahun 2012 tentang capaian pembela
kewirausahaan. "Salah satunya bergera:k jaran sesuai dengan Level kerangka 
derigan cepat menjalin kerja sama de� Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
ngan berbagai lembaga termasuk .Sei dan UU PT nomor 12 tahun,2012 tentang 
Putih tentang perkembangan pertanian," Kompetensi lulusan ditetapkan mengacu 
jelasnya. pada KKNI. 

· 

Sementara, Komitmen Tinggi Kepala · "Dalam hal ini, penilaian kesetaraan 
Balai Penelitian Karet (BPK) _Sungai . dan pengakuan kualifikasi t�rhadap 1 
Putih Dr Sumarmadji dalam _ sambu- lulusan dalam negeri dan negara lain. 
tannya mengatakan, individu atau- popu- Dibutuhkan strategi dalam penyusunan 
lasi yang baik secara .kultural bisa inem- . kurikulum dan kemampualj staf pengajar• 
berikan kompetensi ilmu yang diterapkan serta dukungan dari lembaga-lembaga 

. untuk selanjutnya: diberdayakan setelah pen
�
elitian," imbuhriya. • 

lulus. · 

"Itu sejalan dengan yang dikatakan 
rektor tentang tiga kompetensi yang 1 
dimaksud," · sebutnya sambil mengung
kapkan, dengan kcimpetensi · bisa me- :. 
ningkat secara linier disertai komitmen 
untuk tidak menjadi sesuatu. yang �e-
derhana. ' 

Dijelaskannya, saat meniasuki sebuah 
sistem, sebagai contohjenjang SD hingga 
perguruan tinggi. Pada sistem itu perlu 
komitmen tinggi, meskipun diterpa dan 
tergoyang. Pada akhirnya akan naik 
kembali. 

· 

-
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B6 

MEDAN (Waspada) : Bupati Deliserdang Ashari Tambunan 
dijadwalkan hadir dalam acara wisuda Universitas Medan Area 
(UMA), pada 21 Juni 2014, di Gelangang Mahasiswa kampus 1 
Jin. Kolam, Medan Estate. Selain itu, pemeran hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat akan mewamai acara wisudaitu. 

"Konfirmasi terakhir, bapakBupati Deliserdang akan hadir, 
disamping sejumlah undangan dari berbagai kalangan, baik dari 
pejabat pemerintahan maupun akademik," kata Wakil Rektor 
lII UMA it Zt.tlhe'rl Noer MP, Rabu (1 1 /6) . ' 

Zulheri didampingi Kabag Humas UMAlr Asmah Indrawati 
MP mengatakan, pelaksanaan wisuda terhadap 537 lulusan dari 
berbagai program studi di tujuh fakultas yang ada termasuk empat 
program studi Pascasarjana. Dimana masing-masing memiliki 
status akreditasi B. 

Menurut dia, wisuda tersebut nierupakan periode pertama 
pada tahun 2014. "Terna yang diangkat dalam acara wisuda akan 
disampaikanRektor UMAProtYa'kubMatondangMA," ujarZulheri. 

Disamping itu, Bupati Deliserdang yang rencananya hadir 
diharapkanmemberikanmasukan bagialumni dalammenghadapi 
persaingan di era global diyakini akan semakin sengit. 

Kata Zulheri, acara wisuda juga dirangkai berbagai kegiatan 
mulai dari bazar dan menampilkan sejumlah hasil penelitian 
dan pengabdian masyaraka UMA.Antaralain, pembuatan briket 
limbah jagung dan budidaya tanaman pisang. 

Sebanyak537 lulusan yang akan diwisudadiantaranyaFakultas 
Hukuill 49 orang, Fakultas Psikologi 94 orang , Fakultas Ekonomi 
121 orang, Fakultas Teknik 37 orang, Fakultas Pertanian 6 orang, 
dan Fakultas Biologi 1 1  orang. Sedangkan Program Pascasarjana, 
Magister AkuntanPublik58 orang, Magister ManajemenAgribisnis 
12 orang, dan Magister Psikologi 29, serta Magister Hukum 24 
orang. (m49) 

-
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REALITAS 
Kamis, 1 2  Juni 2014 

· WR I l l  UMA Zulheri Noer (tengah) didampingi Kepala Biro Kemahasiswaan Sri lrawati (kiri) 
dn Humas UMA Asmah lndrawati saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait 
pelaksaan wisuda, Selasa (1 0/6) 

Pameran Penelitian 
Warnai Wisuda UMA 

Bupati DS Dijadwalkan Hadir 
Medan, Realitas 

Bupati Deliserang, Ashari 
Tambunan dijadwalkan had
ir dalam acara wisuda Uni
versitas Medan Area (UMA), 
2 1  Juni 2014, di Gelangang 
Mahasiswa kampus 1 Jin 
Kolam, Medan Estate. 

"Konfinnasi terakhir, ba
pak Bupati Deliserang aka:µ 
hadir, disamping sejumlah 
undangan dari berbagai ka
langan, baik dari pejabat pe
merintahan maupun aka
demik, "  kata W akil Rektor 
III UMA, Ir Zulheri Noer, 
MP, Rabu (11/6). 

Didampingi, Kabag Hu
mas UMA, Ir Asmah Indra
wati, MP, Zulheri mengata-
ir-�" nolnkt'lo-""'""'-""...,.. ,.�.:.,.,.. • .,t� +.--

merupakan periode pertama wisuda nanti, dalam mengh
pada tahun 2014. · adapi persaingan dunia kerja 

" Terna yang diangkat maupun ketika menjadi wi
dalam acara wisuda akan dis- rausaha. 
ampaikan Rektor U M A ,  "Mereka mendapatkan 
Prof. Ya' kub Matondang, berbagai materi pelatihan, 
MA , " u11gkapnya. mulai dari pembuatan lama-

Disamping itu,  Bupati ran kerja, per�iapan diri, 
Deliserdang yang rencanan- psikotes dan sebagainya. Se
ya hadir, dan diharapkan bisa . hingga diharapkan lulusan 
memberikan pandangan dan UMA tidak kalah bersaing 
masukkan bagi alumni dalam secara nasional maupun inter
menghadapi persaingan di era nasional, " ucap Zulheri. 
global yang diyakini akan Sebanyak 537 lulusan 
semakin sengit yang akan diwisuda, diant-

Lebih jauh, kata Zulheri, aranya, FalCultas Hukunl se
acara wisuda juga dirangkai banyak 49 orang, Fakultas 
berbagai kegiatan mulai dari Psikolog1 94 orang , Fakul
bazar dan menampilkan se- tas Ekonomi 1 2 1  orang,  
jumlah hasil penelitian dan . Fakultas .Teknik 37.. or;mg-. 
- - - -- 1---1 _! ___ 

l"_ll. ,_ - • 

, 
BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Hal . 11· 
Jumat, 13 Junl 2014 

No. Form : FM-H PT-0 1-0 1 
Rev : 00 
Tg l Eff. 01 Des 20 1 2  

•DirangkankaiPameranPenelitian danBazar UKM: 
Wisuda UMA Digelar 2 1  Juni 

Medm-andabs 
Wisuda lulusan Universitas 

Medan Area (UMA) akan dirang
kai berbagai kegiatan, mulai dari 
bazar Usaha Kecil Menengah 
(UKM) dan pameran hasil pene
litian dan pengabdian kepada 
masyaraka UMA. Dalam pame
ran itu antara lain ditampilkan 
pembuatan briket limbah jag
ung dan bud idaya ta narnan 
pisang. 

Se lain ib.!, Bupati Deli Serdang 
H Ashari Tambunan dijadwalkan 
akan menghadiri wisuda UMA 
pada Sabtu (2 1/6), di Gelangang 
Serbaguna Kampus I UMA, jalan 
Kolam Medan Estate. 

"Konfirmasi terakhir, bapak 
Bupati Deli Serdang akan hadir, 

di sarnping sejurnlah undangan 
dari berbagai kalangan, baik dari 
pejabat pemerintahan maupun 
akademisi,'' kata Wakil Rektor III 
UMA-lr Zulheri Noer MP kepada 
wartawan di kampus UMA, Rabu 
( 1 1 /6). 

Didampingi Kabag Humas 
UMA Ir Asmah lndrawati MP dan 
Kepala Biro Kemahasiswaan Sri 
lrawati MAP. Zulheri mengatakan, 
Bupati Deli Serdang diharapkan 
bisa memberikan sambutan dan 
masukan bagi alumni dalam 

· menghadapi persaingan di  era 
global yang diyakini akan se
makin sengit. 

Di jelaskan, ada 5 3 7  lulusa 
yang diwjsuda nanti. Mereka be
rasal dari berl:iagai program stu-

di di tujuh fakultas yang ada ter
masukempat program sb.!di Pas
casarjana UMA. 

Zulheri Noer, MP mejelaskan, 
wisuda tersebut merupakan pe
riode pertama pada tahun 2014. 
"Wisuda nantinya akan dipimp
in Rektor UMA Prof Ya'kub Ma
tondang MA dan dihadiri pengu
rus Yayasan Haji Agus Salim, " 
ungkapnya. · 

Zulheri Noer menambah
kan, sebelum pelaksanaan wisu
da, calon Wisu dawan telah 
mengikuti pelatihan memasuki 
duni kerj a ( P M D K) .  " Mereka 
mendapatkan berbagai materi 
pelatihan, mulai dari pembuatan 
lamaran kerja, persiapan diri 
menghadapi wawancara/ 
psikotes, dan motivasi wirausa
ha. 

"D engan pelatihan in i  d i 
harapkan lulusan U MA tidak 
gamang menghadapi persaingan 1 
di dunia kerja baik nasional mau
pun internasional" ucap Zulheri. 

Sebanyak 5 3 7  lulus.an yan 
akan diwisuda, terdiri da(i Fakul
tas Hukum sebanyak49 orang, 
Fakultas Psikologi 94 orang, 
Fakultas Ekonomi 1 2 1  orang, 
Fakultas Teknik 37 orang, dan 
Fakultas Pertanian 6 orang dan 
dan Fakultas Biologi 1 1  orang. 

Sedangkan P rogram Pas
casarjana, Magister Administrasi 
Publik 58 orang, Magister Mana-

• 
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537 Lu l usan UMA  aka n  D iwisuda  
• zahendra mana masing-masing me

miliki status aki'editasi B.  
'MedanBlsnis-Medan Zulheri Noer mejelaskan, .wi-

Sebanyak537lulusan Univer- suda tersebut merupakan pe
sitas Medan Area (UMA) akan . riode pertama pada tahun 2014. 
diwisuda, 21 Juni 2014, di Ge- . "Terna yang diangkat dalam 
langang Mah&siswa kampus 1 acara wisuda akan disampaikah · 

Jalan Kolain, Medan Estate. Rektor UMA Prof Ya'kub Ma
Bupati Deliserang Ashari Tam- tondang, MA; " ungkapnya. 
bunan dijadwalkan hadir dalam Disamping itu, Bupati Deli-
acara wisuda tersebut. 

· 

serdang yang rencananya hadir, 
"Konfirmasi terakhir, bapak diharapkan dapat memberikan 

Bupa�i Deliserang akan hadir; · pandangan dan masukkan bagi 
disamping sejumlah undangan alumni dalam menghadapi per
_dari berbagai kalangan, baik saingan di era global yang diya
dari pej abaf . pemerintahan kini akan sernakin sengit 
maupun ilk.ademik," kata Wakil . Lebihjauh, kataZulheri, acara 
Rekto'r Iii UMA, Ir  Zulheri · wisuda juga dirangkai berbagai 
Noer MP, :Kamis (11/6): kegiatan mulai dari bazar dan 

Did,ampingi, Kabag Humas menampilkan sejumlah hasil 
UMA Ir Asmah Indrawati MP, penelitian dan pengabdiari 
Zulheri mengatakan, . pe- masyarakat UMA. Alltara lain, 

Jaksanaan · wisuda. terhadap pembuatan briketlimba:hjagung 
; 537 Iulusaii qari b.erbagai pro- dan budidaya tanaman pisang. 
'gq1.m studi di tujuh fakultas Zulherijuga. mengingatkab; 
�yang ada termitsuk empat pro- sebeluin pelaksanaan wisuda 
. gram studi Pascasarj�11a. Di · ini, UM,:\ telah memberika'.n 

· pelatihan dan pembekalan bagi 
lillusan yang akan diwisudai 

. nanti, dalam menghadapi per- ' 

. saingan dunia kerja mimpun 
. ketika menjadi wirausaha. 

"Mereka inendapatkan ber
bagai rnateri pelatih_an, mulai1! 
dari pembuatan lamaran kerja; I 
persiapan diri, • psikotes dan 
sebagainya. Sehingga diharap
kan lulusan UM(\. tidak kalah 

' bersaing secara nasional maupun 
intemasional,'.' ucap Zulheri. 

Sebanyak 537 lulusan yang 
akan diwisuda, diantaranya,) 
Fakultas Hukum sebanyak 49 
orang, Fakultas Psikologi 94 or
ang, · Fakultas Ekonomi .121 or
ang, Fakultas Teknik 37 orang, 
dan Fakultas Pertanian 6 orang 
serta . dan Fakuitas Biologi 11 
orang. Sedangkan Program Pas� 
casarjana, Magister Akuntan , 
Publik 58 orang, Magister Ma-' 
najemen Agribisnis 12 orang, 
·dan Magister Psikoiogi 29 serta 
Magister Huklin:_ 2�_r�g. • 

• 
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1-f111rl•n . 
MANDIRI 

I JUMATM 13 JUNI 2014 

Bupati Deliserda.ng akan IT �diri 
Wisuda Sarjana UMA 
MEDAN, MANDIRI 

Bupati Deliserang H 
Ashari Tambunan dijad
-walkan hadir dalam acara 
wisuda Universitas M edan 
Area (UMA), 21 Juni 2014, 
di Gelangang Mahasiswa 
kampus 1 Jin Kolam, Med
an Estate. 

"Konfirmasi terakhir, ba
pak Bupati Deliserang akan 
hadir, disamping sejumlah 
uiidangan dari berbagai 
kalangan, baik dari ,pejabat 
pemerintahan maupun ak
ademik," kata Wakil Rektor 
III UMA, Ir Zulheri Noer, 
MP, Rabu (11/6). 
· Didampfogi, Kabag Hu
mas UMA, Ir Asmah Indra-:
wati, MP, Zulheri mengata
kan; pelaksanaan wisuda 
terhadap 537 lulusan dari 
berbagai ·program studi di 
tujuh fakultas yang ada 
terinasuk empat program 
studi Pascasarj ana. Di 
mana masing-masing mer
miliki status akreditasi B. 
, ·. Zulheri Noer, MP mejelas
:kan. wisuda tersebut meru
Pakan periode pertama pcida 
tahun 2014."Tema yang di
angkat dalam acara wisuda 
·akan disanwaikan Rektor 
UMA, Prof. Ya'kub Maton
� MA, " uilgkapnya. 

Disamping itu, Bupati 
Deliserdang · yang · ren
cananya hadir, dan di-
. . 

kai berbagai kegiatan mu- .· 
lai dari bazar dan me- ·· 

· nampilkan sejumlah hasil 
penelitian dan pengabdi
an masyaraka UMA. Ant
ara lain, pembuatan 
briket limbah jagung dan . 
budidaya tanaman 
pi sang. 

Pada kesempatan itu, 
Zulheri Noer mengingat
kan, sebelum pelaksanaaii· 
wisuda ini, UMA telah 
memberikan pelatihan 
dan pembekalan bagi lu
lusan yang akan diwisuda 
nanti, dalam menghadapi 
persaingan dunia kerj a  
maupun ketika menjadi 
wirausaha. 

· 

. "Mereka mendapatkan 
berbagai materi pelatihan, 
mulai dari pembuatan 
lamaran kerja, persiapan 
diri, psikotes dan se- l 
bagainya. Sehingga di
harapkan lulusan UMA 
tidak kalah bersaing secara 
nasional maupun interna
sional,'' ucap Zulheri. 

Sebanyak 537 lulusan 
yang akan diwisuda, dian
taranya, Fakultas Hukum 
sebanyak 49 orang, Fakul
tas Psikologi 94 orang , 
Fakultas Ekonoini 121 or-. 
ang, Fakultas Teknik 37 
orang, dan Fakultas Per
tanian 6 orang serta dan 
Fakultas Biologi 11 orang. 

• 
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1-f11rl11n . 
MANDIRI 

3 JUMATM 13 JUNI 2014 

Bupati Deliserda.ng akan IT �diri 
iWisuda Sarjana UMA 

· 

MEDAN, MANDIRI 
Bupati Deliserang H 

.Ashari Tambunan dij ad
.walkan hadir dalam acara 
wisuda U niversitas M edan 
Area (UMA), 21 Juni 2014, 
di Gelangang Mahasiswa 
kampus 1 Jin Kolam, Med
an Estate. 

"Konfirmasi terakhir, ba
pak Bupati Deliserang akan 
hadir, disamping sejumlah 
undangan dari berbag;:ti 
kalangan, baik dari ,pejabat 
pemerintahan maupun ak
ademik," kata Wakil Rektor 
III UMA, Ir Zulheri Noer, 
MP, Rabu (11/6). 
· Didampingi, Kabag Hu
mas UMA, Ir Asmah Indra
wati, MP, Zulheri mengata
kan; pelaksanaan wisuda 
terhadap 537 lulusan dari 
berbagai ·program studi di 
tujuh fakultas yang ada 
terinasuk empat program 
studi Pascasarj ana. Di 

ana masing-masing mer
miliki status akreditasi B. 

Zulheri Noer, MP mejelas
:kan, wisuda tersebut meru
Pakan periode pertama pcida 
:tahun 2014."Tema yang di
angkat dalam acara wisuda 
·akan disalllpaikan Rektor 
UMA, Prof. Ya'kub Maton-
� MA, " uilgkapnya. 

Disamping itu, Bupati 
Deliserdang yang · ren
cananya hadir, dan di-
. . 

kai berbagai kegiatan mu- .· 
lai dari bazar dan me-

. nampilkan sejumlah basil 
penelitian dan pengabdi
an masyaraka UMA. Ant
ara lain, pembuatan 
briket limbah jagung dan . 
budidaya tanaman 
pi sang. 

Pada kesempatan itu, 
Zulheri Noer mengingat
kan, sebelum pelaksanaaii· 
wisuda ini, UMA telah 
memberikan pelatihan 
dan pembekalan bagi lu
lusan yang akan diwisuda 
nanti, dalam menghadapi 
persaingan dunia kerj a  
maupun ketika menjadi 
wirausaha. 

· 

. "Mereka mendapatkan 
berbagai materi pelatihan, 
mulai dari pembuatan 
lamaran kerja, persiapan 
diri, psikotes dan se
bagainya. Sehingga di
harapkan lulusan UMA 
tidak kalah bersaing secara 
nasional maupun interna
sional,'' ucap Zulheri. 

Sebanyak 537 lulusan 
yang akan diwisuda, dian
taranya, Fakultas Hukum 
sebanyak 49 orang, Fakul
tas Psikologi 94 orang , 
Fakultas Ekonoini 121 or-. 
ang, Fakultas Teknik 37 
orang, dan Fakultas Per
tanian 6 orang serta dan 
Fakultas Biologi 11 orang. 
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B3 
DebatAntarfakultas Se-UMA 

MEDAN (Waspada) : Budaya debat yang bermartabat perlu 
terns dikembangkan diduniakampus. Halini untukmeningkatkan 
kualitas daya saing intelektual para generasi muda dalam 
menghadapi era globalisasi. 

"Itulah alasan Ikatan MahasiswaAdministrasi Negara (IMAN) 
Universitas Medan Area (UMA) menggelar lomba debat 
antarfakultas se-UMA," kata Ketua Panitia Lomba Debat, Deliana 
kepada Waspada, Selasa (10/6). · 

DidampingilyanselakuSekretaris Panitia, Delianamengatakan, 
debat bagimahasiswaini mengambil tema" Penguatan Civil Society 
dan Demokrasi dilndoaesia". Kegiatan ini diikuti limak,e}ompQk 
dengan menghadirkan juri yang berl<ompeten. 

"Menurut kami, mengembangkan kegiatan debat ini sangat 
baik bagi mahasiswaguna memantapkan kemampuan berdialog 
sebagai agen perubahan. Kemudian meningkatkan rasa 
nasionalisme dan makna dari demokrasi," ujar Deliana. 

Dalam debat, kata Deliana, terdapat tuntutan penggunaan 
kombinasikemampuan berbahasadankemampuan berargumen 
serta etika berbicara. Secara umum kelemahan mahasiswa 
Indonesia ketika berdebat adalah penguasaan materi dan etika. 

Dalam debat ini, masing-masing kelompok dituntut berdialog 
dengan dukungan fakta yang jelas. "Mahasiswa dituntut tidak 
hanya mengetahui isu-isu global tetapi juga menganalisisnya 
objektif dan rasional, terutama tentang demokrasi," tambah 
Iyan.(m49J 
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Halaefan 33 

Debat Bermartabat Tingkatkan _ Kiialitas . 
Keprib.adian . Mahasiswa 

tMAN . UMA Dipercaya Gelar Lomba Debat 
Medan, (Analisa) k:rasi di Indonesia" dibuka dan ditutup 

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik oleh W akil Dekan Bi dang Kemahasis
Universitas Medan Area (FISIP UMA) waan Drs M Aswin Hasibuan MAP. 
membudayakan debat bermartabat · di Kegiatan yang berlangsung satu hari 
lingkungan kampus. 

· 

itu, diikuti lima kelompok deng-an 
Debat betmatabat antar fakultas di menghadirkanjuri yang berkompeten. · 

lingkungan UMA itu guna mening� . . Lomba debat ini sangat baik bagi 
katkan 'kualitas intelektual dan kepri- mahasi s w a . untuk mem antapkan 

. badian yang tinggi dalam memecahkan kemampuan berdialog ·sebagai agen 
berbagai permasalahan tanpa emo- perubahan, kemudian meningkatkan 
sional. rasa nasionalis-me dan makna dari 

''Untuk itu· kami lkatan Mahasiswa demokrasi itu serta membuka peran 
.Admii;iistrasi Negara (IMAN) .UMA pemuda dalam melaksanakan demo
dipercaya meriggelar . fomba debat' krasi. 
antara fakultas," kata Ketua Panitia Dukungan Fakta 
LombaDebat, Deliana Hii.rahap l;cepada Lebih lanj ut dikatakannya, dalam 
wartawan, Selasa (10/6) di sela - sela debat, terdapat tuntutan penggunaan 
lomba debat terseout di' fakultas kombinasi kem:impuan berbahasa dan . 
setempat. kemampuan berargumen, dan- etika 
, · · pidampingi Sek:retaris Panitia, Ly an berbicara. 

,S Muda, Deliana mengat�kan debat Lyan menambahkan setiap peserta 
bagi mahasiswa ini.. menga'mbil tema de bat dituntut berdialog dengan 

1 "Penguatan Civil Society dan Demo- dukung.an fakta y�ng jelas. 

"Mahasiswa dituntut ' tidak hanya 
mengetabui isu-isu global tetapi juga 
menganahsisnya objektif dan rasional, 
terutama tentang demot<rasi," ungkap 
Iyan. 

Secara langsung, deliflt ini mampu 
rnemperlihatkan kemampuan para 
mahasiswa berpikir kritis d�-kelihaian 
berkomunikasi. ".'.:.;- · 

Pada prinsipnya memang, lomba 
ini bertujuan meningkatkan kemam.: 
puan komunikasi mahasiswa Indonesia 

. dan berjejaring dalam rangka mening
katkan day a ·  saing. 

Han tidak kalah pentingnya, ke
giatan memperluas wawasan peserta 
dan membangun sikap tanggap terha
dap isu global yang berkembang. 

· "Di sini juga mahasiswa · di tun tut 
berfikir secara ilrniab. J_,omba ini meng
gabimgkan kultur akademis, responsif, . 
dan sikap kritis mahasiswa;'' ujar Lyan. 
·(twh) 

-

-
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R_EALITAs·-
-3 

IMAN, Gelar' Lomba D-ebat 
Antar Fakultas · Se-UMA 

edan, Realitas 
Budaya debat yang ber

martabat perlu terus dikem
bangkan di dunia· kampus. 
Hal ini untuk meningkatkan 
kualitas daya saing lntelektu
al para generasi muda bang
sa dalam menghadapi persa
iang era global yang semakin 
ketat. Itulah sepegal alasan, 
Ikatan Mahasiswa Adminis
trasi Negara (IMAN) Univer
siias Medan Area (UMA) 
menggelar lomba debat ant
ara fakultas se-UMA, kata 
Kenia - Panitia Lomba Debat, 
Deliana menjawab Waspada, 
Selasa (10/6). 

Didampingi rekan, Iyan 
sekretaris panitia, Deliana 
mengatakan, debat bagi ma
hasiswa ini mengambil tema" 
Penguatan Civil Society dan 
Demokrasi di Indonesia" .  Ke
giatan sehari ini diikuti lima 
kelompok derigan menghadir
kan juri yang berkopeten. 

" Menutut kami mengem
bangkan kegiatan debat ini 
sangat ba� bag

_
i mahasiswa 

mokrasi, " ujar Deliana. siasi terhadap upaya berko-
Di menjelaskan, dalam munikasi me�alui arguman 

debat, terdapat tuntutan peng- dan atau opini serta memban
gunaan kombinasi kemam- gun daya fikir yang kreatif 
puan berbahasa dan kemam- peserta terkait tema yarig di- -
puan berargumen, dan etilql ajukan. _ 

berbicara . " Secara umum Dana tidak kalah pentirig
kelamahan banyak maha- nya, kegiatan memperluas 
siswa Indonesia ketika berde- wawasan peserta dan mem
bat adalaJ- 'lenguasan materi bangun sikap taiiggap ter
dan etika, " ungkap Deliana. hadap Isu global yang _ ber-

Lebih j auh,  j elasny a ,  kembang. Disini juga maha
dalam debat ini, masing-mas- siswa dituntut berfikir secara 
ing kelompok dituntut berdia- ilmiah . Lomba ini meng-_ 
log dengan dukungan fakta gabungkan kultur akademis, 
yang jelas . "Mahasiswa di- responsif, dan kekritisan ma
tuntut tidak hanya menge- hasiswa. _ 

tahui isu-isu global tetapijuga Mekanisme debat dibagai 
menganalisisnya objektif dan . dengari berbagai tahap, _ ana
rasional, terutama tentang tar lain peserta · debat saling 
demokrasi, " timpal lyan. niempertanyakan dan mem-

Secara langsung, debat ini pertahankan pendapat sesuai 
mampu memperlihatkan ke- tema. Kemudian solusi se
mampuan para mahasiswa bagai kesimpulan dari penda
berpikir kritis dan kelihaian pat masing-masing tim . .  
berkomunikasi. Pada prinsip- Sistemnya; dlia tim yang 
nya memang, lomba ini ber- terbagi menjadi tim pro dan 
tujuan meningkatkari kemam- tim kontra. Tim pro dan tim 
puan komunikasi mahasiswa kontra masing-masing memi
Indonesia 

_
dail berjeJar

_
ing liki 

-
�ga pem��ca�a . . Keti�a 

-
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KETERANGAN · 

Ketua Panitia 
Lomba Debat UMA 
Deliana dan 
Sekretaris Panitia 
lyan memberikan 
keterangan 
kepada wartawan, 
Selasa (10/6). 
andalaslh•mdanl 

Medan-andalas puan berargumen, dan etika berbi-
Budaya debat yang bermartabat per- cara."Secara umum kelamahan banyak 

lu terus dikembangkan di dunia kampus. mahasiswa Indonesia ketika berdebat 
Hal ini untuk meningkatkan kualitas adalah penguasan materi dan etika, " 
daya saing Intelektual para generasi ungkap mahasiswa FISIP UMA ini. 
muda bangsa dalam menghadapi per- Dalam debat ini, katanya, masing-
saiang era global yang semakin ketat. masing kelompok dituntut berdialog 

Itulah sepenggal alasan lkatan Maha- dengan dukungan fakta yang jelas.  
siswa Administrasi Negara (IMAN) Uni- "Mahasiswa dituntut tidak hanya me-
versitas Medan Area (UMA) bekerja- ngetahui isu-isu nasional dan global 
sama dengan Kajian Informasi, Pendi- tetapi juga menganalisisnya secara 
dikan dan Penerbitan Sumatra (Kippas) objektif dan rasional, terutama tentang 
menggelar lomba debat antarfakultas demokiasi, " timpal lyan. 
se-UMA. Lomba debat yang digelar di Selain itu, kegiatan ini juga untuk 
gedung serbaguna FISIP UMA, Jalan menggali pemikiran kritis antara pe-
Kolam Medan Estate, Selasa (10/6), serta terkait dengan tema yang telah 
dibuka Wakil Dekan FISIP UMA Bidang diajukan meningkatkan apresiasi ter-
Kemahasiswaan Drs M Aswin Hasibuan hadap upaya berkomunikasi melalui 
MAP. ar�'tnflall dan atau-·o}>ini serta mem-

Ketua Panitia Lomba Debat Deliana bangun daya fikir yang kreatif peserta 
didampingi Sekretaris lyan kepada terkait tema yang diajukan. 
wartawan di sela-sela acara mengata- Dan tidak kalah pentingnya, kegia-
kan, lomba debat mengambil tema "Pe- tan memperluas wawasan peserta dan 
nguatan Civil So�iety dan Demokrasi di membangun sikap tanggap terhadap 
Indonesia". Kegiatan sehari ini diikuti Isu global yang berkembang. Di sini juga 
lima kelompok dengan menghadirkan mahasiswa dituntut berfikir secara 
juri yang berkopeten, yakni Mulia ilmiah . "Lomba ini menggabungkan 
Siregar, Sutrisno MA dan Zaini Munawir. kultur akademis, responsif, dan kekriti-

" Menurut kami mengembangkan san mahasiswa," kata lyan. 
kegiatan debat ini sanga_t_b_a_i_k_b_a""'g_i __ s_e_d_a_n_,,,g_ka_n_W_a_k_il_D_ek_a_n_I_I_I _F_IS_I_P_ 
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S U M UT PO S 
Selasa , 24 J u n i  20 14 Halaman 5 

Seminar l'Vlengga 1 Potensi Tanaman Ot5at I ndonesia · 

Tanaman Obat bagi 
J (epentingan Medis 

Berdasarkan data yang dirilis -Kepala Balai Besar Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO-OT), 

Indonesia merupakan rumah bagi 30 ribu jenis tanaman obat. 
Sayangnya, dari sekian banyak jenis tanaman itu, hanya 7.000 yang 

sudah diidentifikasi dan digunakan untu� kepentingan medis. 

"SEDANGKAN jenis tumbuhan seperti brotowa
li, kumis kucing, buah merah dan temulawak meru
pakan sedikit dari beragam jenis tumbuhan asli In
donesia yang sudah dibuktikan khasiatnya, untuk 
meriyembuhkan asam urat, hiperkolesterol, hepa
titis, darah tinggi dan asma;' ungkap Gabena Indray
ani Dalirnunthe SSi MSi Apt, selaku pembicara 
pada seminar bertajuk Kajian Manfaat Tanaman 
Biofarmaka untukKesehatan. 

Kegiatan itu diselenggarakan Pemerintahan Ma
hasiswa Univesitas Medan Area (Perna UMA), di 
Convention Hall UMA Jalan Kolam Medan Estate, 
pekanlalu. Acara yang dibukalangsungoleh Wakil 
Dekan BidangPendidikan Fakultas Pertanian UMA, 

Faoza Hafiz Saragih SP MSc itu, turut dirangkai den
gan kegiatan donor darah di halaman kampus. 

Lebih lanjut, Gabena Indrayani menjelaskan, se
jaklama, tumbuhan seperti jamu merupakan salah 
satu ramuan kesehatan tradisional yang identik 
dengan rakyat Indonesia. Resep yang sudah di
gunakan sejakzaman nenekmoyang itu, berguna 
untuk menjaga kesehatan dan juga memiliki efek 
sampingyang sangat kecil di banding dengan obat 
sintetis. "Sayangnya, potensi jamu dan obat-oba
tan tra�isional lain yang menj adi ciri khas 

"Walaupun itu obat herbal, kita harus tetap mem
praktekkan konsep em pat tepat dan satu waspada. 
Artillya em pat tepat itu adalah tepat indikasi, tepat 
penderita, tepat obat dan tepat dosis dan cara pem
belian. Sedangkan untuk satu waspada yaitu wasp
ada atas efeksamping atau komplikasi yang bisa dis� 
ebabkan oleh .obat;' jelas dia. 

Sebelumnya, Wakil Dekan Bidang Pendidikan 
Fakultas Pertanian UMA, Faoza HafizSaragih SP MSc 
menyambut baik dan sangat antusias atas seminar 
yangdiadakanPEMA UMA tersebut Selain bermari
faat bagi pemaharnan peserta, kegiatanini juga baru 
kali pertama dilakukan untukskup fakultas. "Kalau 
sebelumnya universitasyangmengadakankegiatan 
seperti ini, namun pada skup fakultas, kita yangper
tama menggelamya;' ucapnya. 

Dia berharap melalui kegiatan tersebut, peserta 
mendapatwawasan baru yangmana bisa menye
barluaskan informasi penting ini kep ada 
masyarakat, terutamadikalangankeluarga. "TenttJ.c 
nya banyakhal pentingyang dapatkita ambil dari 
forum ini. Apalagi Indonesia kaya akan tariaman 
yang berpotensi menjadi obat untuk kesehatan 
kita;' urainya. 

Ketua Panitia Erwin Ha5iholan Pan· aitan menga-

-
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UMA Seminarkan Manfaat Tanaman Biofarmaka untuk Kesehatan 

>TO BERSAMA. Narasumber dan panitia seminar foto bersama usai seminar bertajuk "Kajian Manfaat Tanaman Biofarmaka Untuk \sehatan Darah" yang diselenggarakan Pemerintahan Mahasiswa Perna UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

edan I Jurnal Asia 
Berdasarkan data dari Kepala Balai 

1sar Penel itian dan Pengem bangan 
haman Obat dan Obat Tradisional 
�P2TO-OT), Indonesia merupakan rumah 
gi 30 ribu jenis tanaman obat. Sayang
�, dari sekian banyak jenis tanaman itu, 
nya 7.000 yang sudah diidentifikasi dan 
'unakan untuk kepentingan medis. 
1"Sedangkan jenis tumbuhan seperti 
)towali, Kumis Kucing, Buah Merah dan 
rulawak merupakan sedikit dari beragam 
1is tumbuhan asli Indonesia yang sudah 
1uktikan khasiatnya, untuk menyem-

kan asam urat, hiperkolesterol, hepa
�. darah tir:iggi dan a�a," ungkap Ketua 

ju,rusan Farmasi USU Gabena Indrayani 
Dalimunthe SSi MSi Apt, Rabu (18/6). 

Hal itu diungkapkannya saat tampil 
sebagai pembicara pada seminar bertajuk 
"Kajian Manfaat Tanaman Biofarmaka 
Untuk Kesehatan Darah" yang diseleng- . 
garakan Pemerintahan Mahasiswa Unive
sitas Medan Area (Perna UMA) di Conven-

. tion Hall UMA Jalan Kolam Medan Estate 
Acara yang dibuka Wakil Dekan Bidang 

Pendidikan Fakultas Pertanian UMA, Faoza 
Hafiz Saragih SP, MSc itu dirangkai de"gan 
donor darah di ha la man kampus tersebut. 

Gabena Indrayani menjelaskan, sejak 
lama, tumbuhan 5eperti Jamu merupakan 

· salah satu ramu�n kesehatan tradisional 

yang identik dengan rakyat Indonesia. 
Resep yang sudah digunakan sejak 

zaman nenek moyang itu, berguna untuk 
menjaga kesehatan dan juga memiliki efek 
samping yang sangat kecil dibanding dengan 
obat sintetis. 

"Sayangnya, potensi jamu dan ·Obat
obatan tradisional lain yang menjadi ciri khas 
masyarakat d i, seluruh nusantara, masih 
belum dikembangkan semaksimal mungkin," 
ungkapnya. 

Disebutkan, tanaman obat sejatinya 
terbagi  dalam tiga bagian di  antaranya 
tanaman obat tradisional yaitu tanaman yang 
d i percaya mengandung khasiat obat, 
tanaman obat modem yang sudah dibuktikan 

._. 

secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawab
�n secara med� serta taM�n yang 
belum terbukti memiliki khasiat terhadap 
kesehatan. 

"Walaupun itu obat herbal, kita harus 
tetap mempraktekkan konsep empat tepat 
dan satu waspada. Artinya empat tepat 
itu adalah tepat indikasi, tepat penderita, 
tepat obat dan tepat dosis dan cara 
pembelian. Sedangkan untuk satu waspada 
yaitu waspada atas efek samping atau 
komplikasi yang bisa disebabkan oleh obat," 
jelas dia. 

Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas 
Pertanian UMA, Faoza Hafiz Saragih, SP, 
MSc menyambut baik dan sangat antusias 
atas seminar yang diadakan PEMA UMA 
tersebut. Selain bermanfaat bagi pema
haman peserta, kegiatan ini juga baru kali 
pertama dilakukan untuk skup fakultas. 

Dia berharap melalui kegiatan tersebut, 
kiranya peserta mendapat wawasan baru 
yang mana bisa menyebarluaskan informasi •. 
penting ini  kepada masyarakat, terutama 
di kalangan keluarga. 

· 

"Tentunya banyak hal penting yang 
dapat kita ambil dari forum ini .  Apalagi 
I ndonesia kaya akan tanaman yang 
berpotensi menjadi obat untuk kesehatan 
kita," tandasnya. 

Ketua' panitia Erwin Hasiholan Panjaitan 
mengatakan, kegiatan tersebut d i ikuti 
hampir ratusan peserta baik kalangan 
pelajar dan mahc,siswa UMA. 

''Antuasiame peserta terutama kalangan 
pelajar sangat tinggi. Selain seminar juga 
disertai dengan kegiatan donor darah. 
Harapannya semoga kegiatan ini  dapat 
berguna bagi kita semua khususnya para 
peserta," tandasnya. (Swisma) 

--
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UMA Seminarkan Manfaat Tanaman Biofarmaka untuk Kesehatan 

>TO BERSAMA. Narasumber dan panitia seminar foto bersama usai seminar bertajuk "Kajian Manfaat Tana man Biofarmaka Untuk '.sehatah Darah" yang diselenggarakan Pemerintahan Mahasiswa Perna UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

edan I lurnal Asia 
Berdasarkan data dari Kepala Balai  

:sa r Penel itian dan Pehgem bangan haman Obat dan Obat Tradisional 
�P2TO-OT), Indonesia merupakan rumah g i 30 ribu jenis tanaman obat. Sayanga, dari sekian banyakjenis tanaman itu, 
nya 7.000 yang sudah diidentifikasi dan tunakan untuk kepentingan medis. 
i"Sedangkan jenis tumbuhan seperti 
Jtowali, Kumis Kucing, Buah Merah dan rulawak merupakan sedikit dari beragam 
1is tumbuhan asli Indonesia yang sudah 
1uktikan khasiatnya, untuk menyem-

kan asam urat, hiperkolesterol, hepa
�' darah tjDggi dan a�m_a," ungkap Ketua 

ju,rusan Farmasi USU Gabena Indrayani 
Dalimunthe SSi MSi Apt, Rabu (18/6). 

Hal itu diungkapkannya saat tampil 
sebagai pembicara pada seminar bertajuk 
"Kajian Manfaat Tanaman Biofarmaka 
Untuk Kesehatan Darah" yang diseleng- . 
garakan Pemerintahan Mahasiswa Unive
sitas Medan Area (Perna UMA) di Conven-

. tion Hall UMA Jalan Kolam Medan Estate 
Acara yang dibuka Wakil Dekan Bidang 

Pendidikan Fakultas Pertanian UMA, Faoza 
Hafiz Saragih SP, MSc itu dirangkai de111gan 
donor darah di ha la man kampus tersebut. 

Gabena Indrayani menjelaskan, sejak 

. 
lama, tumbuha�;seperti Jamu merupakan 
salah satu ramuan kesehatan tradisional 

yang identik dengan rakyat Indonesia. · 

Resep yang sudah digunakan sejak 
zaman nenek moyang itu, berguna untuk 
menjaga kesehatan dan juga memiliki efek 
samping yang sangat kecil dibanding dengan 
obat sintetis. 

"Sayangnya, potensi jamu dan ·Obat
obatan tradisional lain yang menjadi ciri khas 
masyarakat d i. seluruh nusantara, masih 
belum dikembangkan semaksimal mungkin," 
ungkapnya. 

Disebutkan, tanaman obat sejatinya 
terbagi  dalam tiga bagian di antaranya 
tanaman obat tradisional yaitu tanaman yang 
d ipercaya mengandung khasiat obat, 
tanaman obat modem yang sudah dibuktikan 

secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawab
kan secara medis, serta tanaman yang 
belum terbukti memiliki khasiat terhadap 
kesehatan. "Walaupun itu obat herbal, kita harus 
tetap mempraktekkan l<onsep empat tepat 
dan satu waspada. Artinya empat tepat 
itu adalah tepat indikasi, tepat penderita, 
tepat obat dan tepat dosis dan cara 
pembelian. Sedangkan untuk satu waspada 
yaitu waspada atas efek samping atau 
komplikasi yang bisa disebabkan oleh obat," 
jelas dia. 

Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas 
Pertanian UMA, Faoza Hafiz Saragih, SP, 
MSc menyambut baik dan sangat antusias 
atas seminar yang diadakan PEMA UMA 
tersebut. Selain bermanfaat bagi pema
haman peserta, kegiatan ini juga baru kali 
pertama dilakukan untuk skup fakultas. 

Dia berharap melalui kegiatan tersebut, 
kiranya peserta mendapat wawasan baru 
yang mana bisa menyebarluaskan informasi •. 
penting ini kepada masyarakat, terutama 
di kalangan keluarga. 

"Tentunya banyak hal penting yang 
dapat kita ambil dari forum ini .  Apalagi 
Indonesia kaya akan ta naman yang 
berpotensi menjadi obat untuk kesehatan 
kita," tandasnya. 

Ketua' panitia Erwin Hasiholan Panjaitan 
mengatakan, kegiatan tersebut d i ikuti 
hampir ratusan peserta baik kalangan 
pelajar dan mah()siswa UMA. 

. "Antuasiame peserta terutama kalangan 
pelajar sangat tinggi. Selain seminar juga 
disertai dengan kegiatan donor darah.  
Harapannya semoga kegiatan ini  dapat 
berguna bagi kita semua khususnya para 
peserta," tandasnya. (Swisma) 
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Manfaat ·Tana .man Obat 
D isem i n;arkan U MA 

MEDAN (Berita): Berda- nierupakan salah satu ra-
. sarkan data yang dirilis muikesehatan tradisional 

Kepala Balai Besar Penelitian yan · dentik dengan raky'at 
dan Pengembangan Tanaman Indo esia. Resep yang sudah 
Obat dan Obat Tradisional digunakan sejakzaman nenek 
(B2P2TO-OT), Indonesia $yang itu, berguna untuk 

· merupakan rumah bagi 30 · menjaga kesehatan danjuga 
ribujenis tanaman obat. Sa- meJlliliki efek samping yang 
yangnya, · dari sekian banyak sangfit kecil dibanding dengan 
jenis tanaman itu, hanya ob,intetis. 
7 . 000 yang sudah diiden- -. ayangnya, potens. iJ.·amu 
tifikasi dan: digunakan untuk dan'obat-obatan trad1s1onal 
kepentingan medis. lain.yang menjadi ciri khas 

"Sedangkan jenis tum- masYarakat di seluruh nu
buhan seperti Brotowali, santara, masih belum dikem
Kumis Kucing; Buah Merah bangkan semaksimal mung
dan Temulawak merupakan kin," wigkap Kajur Fakultas 
sedikit dari beragam jenis Farmasi USU tersebut. 
tumb� asli Indonesia yang Disebutkan, tanaman oMt 
sudah dibuktikankhasiatnya, ' seja�inya terbagi dalam tiga 
untuk menyembuhkan asam bagian diantaranya tanaman 
urat, hiperkolesterol, hepa- obat tradisional yaitu tana
titis, darah tinggi dan asma," man ang dipercaya mengan
ungkap Gabena lndrayani dun �asiat obat, tanaman 
Dalimunthe, SSi, MSi, Apt, oba modern yang sudah 
selaku pembicara pada se- dib tikan secara ilmiah dan 
minar bertfijuk "Kajian Mart- 1 'pertanggungjawabkan 
faat Tanaman Biofarmaka l . sec a meclis, serta tanaman 
Untuk Kesehatan Darah''. •! . yan belum terbukti memiliki 

· Semfuar diselenggarakan I kha ·at terhadap kesehatan. 
Pemerintahan Mahasiswa , · ' alaupunituobatherbal, 
Univesitas MedanArea (Perllil kita tetap mempraktek
UMA), di Convention Hall ·

. kan onsep empat tepat dan 
UMA Jalan Kolam Medan satu aspada.Artinya empat 

· Estate, Rabu (18/6). • tepa itu adalah tepatindikasi, 
. Acara yang dibuka lang- tepa penderita, tepat obatdan 

sungoleh Wakil DekanBidang tep dosis dan cara pembe
Pendidikan Fakultas Perta- lian .Sedangkan untuk satu 
nian UMA, Faoza H afiz; was �da yaitu waspada atas 
Saragih. ·SP. MSc itu turut efek amni.nl! ataukomnlikasi 

baik dan sangat antusias atas 
seminar yang diadaka.n 
PEMA UMA tersebut. Selain 
bermanfaat bagi pemahaman 
peserta, kegiatan inijuga baru 
kali pertiuna dilakukan untuk 
skup fakultas. 

"Kalau sebelumnya uni
versitas yang mengadakan 
kegiatan se'perti ini, namun 
pada skup fakultas, kita yang 
pertama n'le_nggelarnya," 
ucapnya. . 

Dia berharap melalui 
kegiatan tersebut, kiranya 
peserta mendapat wawasan 
b� yang mana bisa menye
barluaskan informasi penting 
ini kepada masyarakat, 
t e r u t a m a  d i  k a l a n g a n  
keluarga. ''Tentunya banyak 
.hal penting yang dapa kita 
ambil dari forum ini. Aphlagi 
Indonesia kaya akan tanaman 
yang berpotensi menjadi obat 
untuk k e s ehatan kita,"  
tandasnya. 

Ketua Panitia E:rwin Hasi
holan Panjaitan mengatakan, 
kegiatan tersebut diikuti 
hampir ratusan peserta baik 
k a l a n g a n  p e l aj a r d a n  
mahasiswa UMA. Seluruh 
peserta, sebut Erwin, begitu 
.antusias mengikuti kegiatan 
yang dilengkapi dengan acara 
donor darah tersebut. 

"Antuasiame peserta 
terutama kalangan pelajar 
sammt tin1rni.. Se lain.seminar 
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MANDIRI 
KAMIS, 19 JUNI 2014 2 
UMA Seminarkan Marif aat Tanaiupn 
Biofannaka Unruk KesehatanDarah 
MEDAN, MANDIRI . .  

Berdasarkan data yang dirilis Kepala Balai Be8ar 
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional (B2P2TO-OT), Indonesia merupakan 
rumah bagi 30 ribu jenis tanaman obat. Sayangnya, 
dari sekian banyak jenis tanaman itu, hanya 7.000 
yang sudah diidentifikasi dan digunakan untuk ke
pentingan medis. 

"Sedangkan jenis tumbuhan seperti Brotowali, Ku
mis Kucing, Buah Merah dan Temulawak merupakan 
sedikit dari beragam jenis tumbuhan asli Indonesia 
yang sudah dibuktikan khasiatnya, untuk menyembu
hkan asam urat, hiperkolesterol, hepatitis, darah ting
gi dan asma," ungkap Gabena Indrayani Dalimunthe, 
SSi, MSi, Apt, selaku pembicara pada seminar berta
juk "Kajian Manfaat Tanaman Biofarmaka Untuk Kese
hatan Daraq", yang diselenggarakan Pemerintahan 
Mahasiswa Univesitas Medan Area (Perna UMA), di 
Convention Hall UMA Jalan Kolam Medan Estate, 
Rabu (18/6). 

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Dekan 
Bidang Pendidikan Fakultas Pertanian UMA, Faoza 
Hafiz Saragih, SP, MSc itu turut dirangkai dengan keg
iatan donor darah di halaman kampus tersebut. 

1 Lebih lanjut, Gabena Indrayani menjelaskan, sejak 
rlama, tumbuhan seperti Jamu merupakan salah satu 
ramuan kesehatan tradisional yang identik dengan 
rakyat Indonesia. Resep yang sudah digunakan sejak 
zaman nenek moyang itu, berguna untuk menjaga 
kesehatan dan juga memiliki efek samping yang san
gat kecil dibanding dengan obat sintetis. 

"Sayangnya, potensi jamu dan obat-obatan tradisiona 
lain yang menjadi ciri khas masyarakat di seluruh nu
santara, masih belum dikembangkan semaksimal mu-

,. """" . ,..._ .,,.-"""',... .,,. . , . 
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secara i mia an bisa dipertanggungiawabkan secar· 
medis, serta tanaman yang belum terbukti memiliki 
khasiat terhadap kesehatan. 

"Walaupun itu obat herbal, kita harus tetap mem
praktekkan konsep empat tepat dan satu waspada; 
Artinya empat tepat itu adalah tepat indikasi, tepat 
penderita, tepat obat dan tepat dosis dan cara pembe 
lian. Sedangkan untuk satu waspada yaitu waspada 
atas efek samping atau komplikasi yang bisa disebab
kan oleh obat," jelas dia. 

Sebelumnya, Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakul
tas Pertanian UMA, Faoza Hafiz Saragih, SP, MSc men· 
yambut baik dan sangat antusias atas seminar yang 
diadakan PEMA UMA tersebut. Selain bermanfaat 
bagi pemahaman peserta, kegiatan ini juga baru kali 
pertama dilakukan untuk skup fakultas. 

"Kalau sebelumnya universitas yang mengadakan 
kegiatan seperti ini, namun pada skup fakultas, kita 
yang pertama menggelarnya;" ucapnya. 

Dia berharap .melalui kegiatan tersebut,. kiranya pe
serta mendapat wawasan baru yang mana bisa menye
barluaskan informasi penting ini kepada masyarakat, 
terutama di kalangan keluarga. "Tentunya banyak hal 
penting yang dapat kita ambil dari forum ini. Apalagi In
donesia kaya akan tanaman yang berpotensi menjadi 
obat untuk kesehatan kita," tandasnya. 

Ketua Panitia Erwin Hasiholan Panjaitan mengatakan, 
kegiatan tersebut diikuti hampir ratusan peserta baik 
kalangan pelajar dan mahasiswa UMA. Seluruh peserta, 
sebut Erwin, begitu antusias mengikuti kegiatan yang �.e_ngkapi. dengan acara donor darah tersebut. 
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Qekan FIS IP UMA Abdul 
Kadir dalam sambutannya 
menga,t:�, aWa pelepa�il-ll'. 
Wisudawap. ini digelar untuk 
meningkatkan hubungan sila
turahmi antara almamater 
dengan lulusannya. Sebab, 
dengan silaturahmi dan har
monisasi antara almamater 
dengan alumni, akan terbangun 
sinergitas di antara keduanya. 

"Kendati sudah mena
matkan pendidikan formal dari FISIP UMA, tapilulusankampus 
ini hendaknya tetap cinta al
mamater. Inilah yang tetap kita 
bangun ke depan, sehingga 
sinergitas di antara kitatetap 
terbina dan terjalin dengan 
baik," kata Abdul Ktdir. 

Dekan llfJ�.a memintak�pa-

dalulusan FISIP UMA agar tidak 
berhenti belajar dan menuntut 
ilm.u,J.<,arepa kita s�ka,rang 
berada di era persaingan global. 
"Sebaiknya, lulusan FISIPUMA 
meningkatkan kualifikasi 
pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi, yakni S2 dan 
S3," harap dek!ln. · 

· 

Dalam kesempatan itu, 
Wakil Dekan III FISIP UMA M 
Aswin Hasibuan mengatakan, 
acara pelepasan wisudawan 
FISIP UMA su0ah digelar sejak 
setahun lalu. Tujuannya, agar 
lulusan punyaikatan sosial yang 
kuat dengan almamaternya. 

"Fakultas berharap, lulusan 
punya ikat\ill batin dan kesan 
yang kuat dengan almamater
ny�. Dengan_q.fipiki<l11, oara 

alumni tetap memberikansum
bangsih dengan FISIP UMA. 
Apalagi, sebagian besarajumni FISIPyangakan,diwisudasudah 
berkiprah di berbagai bidang 
pekerjaan," kataAswin. 

Ditambahkan, 96 lulusan 
FISIP yang akan diwisuda ber
asal dari kelas reguler dan man
diri yang tersebar di tiga prodi, 
yakni Ilmu Pemerintahan, Ilmu 
Komunikasi danllmuAdminis
trasi Negara. "Jurnlah wisuda
wan FISIP UMA pada 2014 ini 
terbesar kedua setelah Fakultas 
Ekonomi dari 500 wisudawan 
dari tujuh fakultas dan program 
pasqlfjana di UMA," tambah' 
Aswin.. , , 

Turutmem�erikan sambu
F.an Yuliana Ri�, ppga mewakili 

lulusan dari kelas reguler dan 
Tionggoman dari kelas mandiri. 
Keduanya meny.ampai,kan 
terimakasih kepada UMA yang 
telah mendidikmereka di bang
ku kuliah. "Kami berharap, ilmu 
yang kami peroleh di bangku 

. kuliah bermanfaat bagi masya
rakat, bangsa dan ne!:\ara," !mta 

Yuliana. 
Sedangkan Tionggoman 

meI1gingatk�h ke depan lulu
san FISIP UMA akan lebih 
banyakmenghadapi tantangan. 
"Karena itu, alumni harus terus 
menjalin komunikasi dengan 
almamate'r dan giat meningkat
kankualitas diri," katanya (m49) :I 
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DlA8ADIKAN-Dekan FJSJP UMA Dr 11 Abdul Kadir MSi (kelima dari kanan), Wakil Dekan 1lf 
M Aswin Nasibuan (ketiga darl kiri) dan para dosen qiiibtidikan bersama dengan wisudawan 
FIS/I' UMA, dalam owra pelepasan wisudawan, di kampus I UMA,jalan Kok1m Medan Estate, 
Kamis (19/6). 

nSIP U� Lepas 96 Wisudawan 
.Medln-anchBs 

Fakuhas Ilmu Sosial dm lhnu Politik (FISIP) 
Universila<i Medln Area (UMA) melepas 96 
IUlusimnya yang akan diwisuda. Sabtu (21/6). 
Pelepasan yang digehr di pebmran parkir 
kampus I UMA, Jahn Kohm Medm Estate, Kam.is 
(19/6), ibl berbng,11Ilg penuh keakraban, 
kekeluargaan cbn kecetiaan. 

Pel:pasan wisudawan-wisudawati dipimpin 
Dekan FISIP UMA Dr H Abdul Kadir MSi 
didampingi. Wakil Dekan Ill Bidang Kemaha
siswaan Drs M Aswin Hasibuan MAP. Hadir dabri1 
acara itu, para ketua program sbldl (prodi), para 
cbsen FlSIP UMA, dm Kabag Humas UMA Ir 
A.small lnth-"dVYati MP. 

Dekan FISIP UMA AbOOJ Kadir dallm 
sambutmnya mengalakan, ac:ara pelepasan 

l wisudawan ini digebr untuk menlngkatkan 
hubungan sibturahmi antara almamater dengan 
lulusannya. Sebab, dengan sibturirum cbn 
harmonisasi anttra ah1wnater chnl!Pn ah.mmL 

fonnal dari FISlP UMA. t:ipi klh.lsan kampus ini 
hendaknya tetap cinti aknamater. lnibh yang 
tetap kita bangun ke ck!pan. sehingga sinergitas di 
antara kita telap terbina dan terjalin dengan baik;" 
kala Abd.11 Kadi!: 

· Dek:an fuga memin1a kepada hllsan FISIP 
UMA agar tidak berhenti behjar dm menuntut 
ihnu. karena kita sekarang· berada df era 
persaingan gbbal "Sebaiknya. lurusan FISIP UMA 
meningkatkan kualifikasi pendidikan ke je1tjang 
yang Jebih tinggi bgi. yakni S2 dan 53;' harap 
dekan. 

Dahm kesempatm itu, Wakil Dek:an Ill FISlP 
UMA M Al.win Hasibuan mL'llg<\takan, acara 
peepasan wisudawan FISIP UMA suclah digebr 
sejak setahun Wu. Tujuannya. agar lulusan punya 
ikatm sosial yang kuat dengan almamatemya. 

"Fakultas berbarap, lurusan punya ikatan batin 
clan kesan yang kuat dengan almamatemya 
Dengan demikian. para alumni tetap membeii
kan sumbanesih deruran EISIE UMA Aoab.m. 

kataAswin. 
Ditambahkan, 96 uiisan FISIP yang akan 

diwisuda bet'3Sal dari kebs reguler dm mandiri 
yang tersebar di tiga prodi, yakni lknu Pemerin-
1aha:n, Umu Komunikasi dm llmu Administrasi 
Negara. '1umlah wlsudawan FISIP UMA pada 
2014 ini terbesar kedua set.ebb Fakul1as Ekonomi 
dari 500 wisudawan dari tujuh fakuhas dm 
program pascarjana di UMA," tambah Aswin. 

Turut memberikan sambutan Tufuma Ritonga 
mewakili lulusan dari kebs reguler dan Tiong
goman dari kebs ma:ndiri. Keduanya menyam· paikan terimakasih kepada UMA yang tebh 
mendidik mereka di bangku kuliah. "Kami 
berharap, ilmu yang kami peroleh di bangku 
kuliah bennanfaat bagi masyarakat bangsa din 
negara;' kata YUliana. · 

Sedangk.an Tionggoman mengingatkan. Ire 
depan l.tlusan FISIP UMA akan leb� banyak menghadapi tmtangan. "Karena itu, ak.unni hams 
rerus menialin.komunika<:i cP.nv.an almamatP.r: 
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FISIP UMA Lepas 96 Wisu.dawan 
Medan, Realitas 

Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) Univer
sitas Medan Area (UMA) 
·melepas 96 lulusannya yang 
akan diwisuda, Sabtu (21/6). 
Pelepasan yang digelar di 
pelataran parkir kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Kamis (19/6), itu ber
langsung petn1h keakraban, 
kekeluargaan dan keceriaan. 

Pelepasan wisudawan dip
impin Dekan FISIP UMA Dr 
H Abdul Kadir MSi didamp
mgi Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Drs M As
win Hasibuan MAP. Hadir 
dalam acara itu, Qara ketua 

program studi (prodi), para kesan yang kuat dengari a·l
dosen FISIP UMA, dan Ka- mamaternya. Dengan de
bag Humas :JMA Ir Asma..: mikian, para alumni t���p 
Indrawati MP. memberikari sumbarigsih 

Dekan FISIP UMA Abdul 'dengan FISIP UMA. Apala
Kadir dalam sambutannya gi, sebagian besar alumni 
mengatakan, acara pelepasan FISIP yang akan diwisud.a 
wisudawan ini digelar untuk sudah berkiprah di berbagai 
meningkatkan hubungan sila- bidang pekerjaan," kata., 
turahmi antara almamater den- Aswin. 
gan lulusannya. Sebab, dengan · · ·Ditambahkan, 96 lulusan 
silaturahmi aa:n harmonisasi FISIP yang alcan diwisuda 
antara almamater dengan berasal dari kelas reguler dan 
alumni, akan tei-bangun siner- mandiri yang tersebar di tiga 
gitas di antara keduanya. prodi, yakni llmu Penierin-

"Kendati sudah menamat- tahan, llmu Komunikasi dan 
kan pendidikan formal dari Ilrim Administrasi Negara. 
FISIP UMA, tapi lulusan "Jumlah wisudawan FISIP 
kampus ini hendaknya tetap UMA pada 2014 ini terbes�r 
cinta almamater. Inilah yang kedua setelah Fakultas Eko
tetap kita bangun ke depan, nomi dari 500 wisudawan 
sehingga sinergitas di antara dari tujuh fakultas dan pro
ki.ta tetap terbina dan terjalin gram pascarjana di UMA," 
dengan baik," kata Abdul tambah Aswin. . 
Kadir. Dekan juga meminta Turut memberikan samb
kepada lulu��m FISIP UM! utan Yuliana Ritonga mewak
agar tidak Oerhenti . be la jar ili lulusan dari kelas reguler 
dan menuntut ilmu, karena dan Tionggoman dari kefas 
kita sekarang berada, di era mandiri. Keduanyamenyam� 
persaingan global. "Sebaikn- paikan terimakasih kepada 
ya, lulusan FISIP UMA men- UMA yang telah mendidik 
ingkatkan kualifikasi pendid- mereka di bangku kuliah. 
ikan ke jenjang yang lebih "Kami berharap, ilmu yang 
tinggi lagi, yakni S2 dan SJ,.�'- . kami peroleh di bangku kuli
harap dekan. . ah bermanfaat bagi m�s-

Dalam kesempatan itu, yarakat, bangsa dan negara," 
-Wakil Dekan III FISIP UMA kata Yuliana. .. ·-· 

· M Aswin Hasibuan menga- Se�angkan Tiong oman 
....... 1.--- " •. .._ __ _ 
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Halaman 6, 

Lulusan FISIP UMA Qjharapkan 
Cinta Almamater 

Medan, (Analisa). 
Fakultas Ilmu �osial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Medan Area (UMA) melepas 96 
lulusannya yang akan diwisuda, Sabtu (2116). 

Pelepasan yang digelar di pelataran parkir 
kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, 

; Kamis (19/6), itu berl-angsung penuh keke-
. luargaan dan keceriaan. · 

Pelepasan wisudawan dipimpin Dekan 
, FISIP UMA Dr H Abdul Kadir MSi didam
,pingi W akil Dekan ID Bidang Kemahasiswaan 
Drs M A.swin Hasibuan MAP. Hadir dalam 
acara itu, para ketua program studi (prodi), para 
dosen FJSIP UMA, dan Kabag Humas UMA 
Ir Asmab Indrawati MP. 

Dekan FISIP UMA Abdul Kadir me
ngatakan, acara pelepasan wisudawan 
digelar untuk meningkatkan hubungan 
silaturahmi antara almamater .dengan 
lulusannya. Sebab, dengan silaturahmi an
tara almamater dengan alumni, akan ter
bangun sinergitas di antara keduanya. 

"Keridati sudah menamatkan pendidikan 
.formal dari FISIP UMA, tapi lulusan kam
pus ini hendaknya tetap cinta almamater. 
Inilah yang tetap kita bangun ke depan,' 
sehingga sinergitas di antara kita tetap terbina 

tdan terjalin dengan baik," �ata Abdul Kadir. 
Dekan juga merninta kepada lulusan 

FISIP UMA agar. tidak berhenti belajar dan 
nienuntut ilmu, karena kita sekarang berada 
di era persaingan global. 

"Sebaiknya, lulusan FISIP UMA mening-

\ 
katkan kualitikasi pendidikan ke jenjang yang' 
lebih tinggi lagi, yakni S2 dan S3," harap dekan.\ 
Ikatan Batin 

Wakil Dekan ID FISIP UMA M Aswin 
Hasibuan mengatakan, acara pelepasan wisu' 
dawan FISIP UMA sudah digelar sejak setahun 
lalu. Tujuannya, agar lulusan mempunyai ikatan 
sosial yang kuat dengan

' 
almamaternya. ' 

"Fakultas berharap, lulusan punya ikatan 
batin dan kesan yang kuat dengan alma
matemya. Dengan dernikian; ara alumni 
tetap membe� su�bangsih denp� FISIP 
UMA. Apalag1, sebagia11 besar alumm FISIP / 

·yang akan diwisuda sudah berki{?'Fa di 
berbagai bidang pekerjaan," kata Aswin. 

Ditambahkan, 96 lulusan FISIP UMA 
yang diwisuda berasal dari kelas reguler dan 
mandiri yang tersebar di tiga prodi, yakni 
ilmu pemerintahan, Ilmu komunikasi dan 
Ilmu administrasi negara. 

"Jumlah wis1;1dawan FISIP UMA pada 2014 
ini terbesar kedua setelah Fakultas Ekonomi dari' 
500 wisudawan dari tujuh fakultas dan program' 
pascarjana di UMA," tambah Aswin. 

· 

Turut memberikan sambutan Yuliana 
Ritonga (Prodi Komunikasi) mewakili lulu-· 

· san dari kelas reguler dan Tionggoman dari 
kelas mandifi. Keduanya menyampaikan. 
terirnakasih kepada UMA yang telah men-. 
didik mereka di· bangku kuliah. "Kami 
berharap, ilmu yang kami peroleh di bangku 
kuliah berrnanfaat bagi masyarakat, bangsa 
dan negara," kata Yul.lana; (twh) 

-
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f FISIP UMA Lepas 96 Wisudawan 
. . 

• zahendra 

MedanBisnis-Medan . 

Fakultas Ilmu Sosial dan llrnu 
1 Politik (FISIP) Universitas Me-. j dan Area (UMA) melepas 96 · 
t lulusannya yang akan diwisuda, 
S.abtu (21/6). Pelepasa.n yang 
digelar di pelataran parkir kam
pus I UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Kamis (19/6), itu ber
langsung penuh keakraban, 
kekeluargaan dan keceriaan. 

· Pelepasan wisudawan dipii:n
pin Dekan FISIP UMA Dr H 
Abdul Kadir MSi didampingi 
Wakil Dekan III Bidang Ke
mahasiswaan Drs M Aswin 
Hasibuan MAP_- Hadir dalam 
acara itu, para 'ketua· program 
studi (prodi), para dosen FISIP 
tJMA, dan KabagHumas UMA 

,. Ir Asmah Indrawati MP. 
Dekan FI SIP UMAAbdul Ka

dir dalam sambutannyamenga
takan, acara pelepasan wisu-

1 dawan ini digelar untuk riJ.e
ningkatkan hubungan silatu
rahmi antara almamater dengan 

lulusannya. Sebab, dengan sila
turahmi dan harmonisasi antara 
almamater dengan alumni, akan 
terbangun sinergitas di antara 
keduanya. 

Dekan juga meminta kepada 
lulusan FISIP UMA agar t.idak 
berhenti belajar dan menuntut 
ilrriu, karena sekarang berada di 
era persaingan global. "Sebaik
nya, lulusan FISIP, UMA me
ningkatkan kualifikasi pen
didikan ke jenjang yang lebih 
tinggi lagi, yakni S2 dan 83," 
harap dekan. . 

Dalam kesempatanitu, Wakil 
Dekan IllFISIP UMA M Aswin 
Hasibuan mengatakan,. acara 
pelepasan wisudawan FISIP 

. UMA sudah digela� sejak seta
hun lalu. Tujuannya, agar lu-

· 1usan punya ikatan sosial yang 
kuat dengan almamaternya. 
"Fakultas .berharap, lulusan · 

punya ikatan batin dan kesan 
yang kuat dengan almamater-

. nya. Dengan demikian, para 
alumni tetap memoerikap sum
bangsih dengan FISIP

_ 
UMA. 

Apalagi, sebagian besar alumni 
FISIP yang akan diwisuda su
d.ah berkiprah di berbagai bi
dang pekerjaan;' kata Aswin. 

Ditambahkan, 96 lulusan 
· FISIP yang akan diwisuda ber
. asal dari kela5 reguler dan man
diri yang tersebar di tiga prodi, 
yakn.i Ilmu Pemerintahan, Ilmu 
Komunikasi dan Ilrriu Admi
nistrasi Negara, "Jumlil.h wisti
dawan FISIP UMA pada 2014 
ini terbesar kedua setelah Fa
kultas Ekonomi dari 500 
wisudawan dari tujuh fakultas 
dan program pascarjana di 
UM.A;" tai:nbah Aswin. . · 

Turut memberikan sambutan 
Yuliana Ritonga mewakili Ju� 
hisan dari kelas reguler dan 
Tionggoman dari kelas mandiri. 
Keduanya menyampaika:n te
rimakasih kepacia UMA yang 
telah'mendidik mereka di bang-. 
ku kuliah. "�mi berhanw, ilmu 
yang kami peroleh di bangku 
kulia,Q. · bermanfaat bagi 'ma
syarakat, bangs.a dan negara," 
kata Yuliana. · • · 

• 
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FISIP UMA Lepas 96 Wisu.dawan 
• zahendra lulusai:mya; Sebab, dengan sila- · .Apalagi, sebagiaH besar alumni 

turahmi dan harmonisasi antai;a FI�IP yang akan diwisuda su-
•MedanBisnis-Medan almamater dengan cp.umn1, akan dah berkiprah di berbagai bi-

-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu terbangun sinergitas di antara dang pekerjaan;' kata Aswin. \ Politik (FISIP) U niversitas Me- keduanya. Ditambahkan, 96 lulusan 

I dan Area (UMA) melepas 96 Dekan juga memintil kepada FISIP yang akan diWisuda ber'.:" 
lulusannya yang akan diwisuda, · . lulusan FISIP UMA agar tidak asal dari kelas reguler dan man

; sabtu (21/6). Pelepasan yang · berhenti befajar dan menuntut diri yang tersebar di tiga prodi, 
digelar di pelataran parkir kam- ilmu, karena sekarang berada di · yakni Ilmu Pemerintahan, Ilmu 
pus I UMA, Jalan Kolam Medan era persaingan global. "Sebaik- Komunikasi dan Ilmu Admi" 
Estate, Kamis (19/6), itu ber- nya, lulusan FISIP UMA me- nistrasi Negara. "Jumlah wisu
langsung penuh keakraban, ningkatkan kualifikasi pen-. dawan FISIP UMA pada 2014 
kekeluargaan dan kecenaai:l. didikan ke jenjang yang lebih ini terbesar kedua setelah Fa-· 

Pelepasan wisudawan dipim- tinggi lagi, yakni �2 d&n S3," - kultas Ekonomi ·- dari 500 
pin Dekan FISIP UMA Dr H harap dekan. wisudawan dari tujuh fakultas 
Abdul Kadir MSi didampingi Dafam kesempatan itu, Wakil dan program pascarjana di 
Wakil Dekan III Bidang Ke- Dekari IIIFISIPUMAM Aswin UMA," tambah Aswin: 

. 

mahasiswaan · Drs M As win Hasibuan rpengatakan, acara 1 Turut memberikan sainbutcin 
, Hasibuan MAP. Hadir dalarri pelepasan wisudawari. FISIP Yuliana Ritonga_ mewakili Ju- · 
acara itu, para ketua program UMA_sudah digelar sejak seta- lusan dari kelas reguler dan 

'studi (prodi), para dosen FISIP hun- lalu. Tujuannya, agar lu- Tionggoman'dari kelas mandiri. 
uMA, dan Kabag Humas UMA lusan punya ikatan sosial yang Keduanya menyampaikan te
Ir Asmah Iridrawati :M;P. kuat dengan· almamaternya. rimakasih kepada OMA yang 

Dekan FISIP ln.1A.Abdul Ka- "Fakultas berharap, lulusari telah rp.ehdidik niereka di bang� 
dir dalam sambutannya menga- pun ya ikatan batiii dan kesan - ku kuliah. "Kami berharap, ilmu' 

,takap., acara pelepasan wisu- yang kuat dengan a1mamater- yang kami peroieh-di bangku 
dawan ini digelar ·untuk me- nya. Dengan demil\ian, para kuliah bermanfaat bagi ma
ningkatkan hubungan silatu- alimmi tetap memberikan sum- syarakat, bangsa dan neg&ra," 
rahmi antara alpamater dengan · bangsih dengan FIS IP UMA. kata Yuliana. • · 

-
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WASPADA 
Kantis 
26 Juni 2014 i85 
[ulusan · Psikologi UIVIA 
Kedepankan Empat Pilar Pendidikan 

MEDAN �Waspada): Lulu
san Fakultas Psikologi Univer
sitas Medan Area (UMA) hams 
terns belajar dengan mengede
pankan em pat pilar pendidikan 
yang dikembangkan Unesco. 
Yakni belajar mengetahui (lear
ning to know), belajar melaku
kan sesuatu (learning to dn), be
lajar menjadi sesuatu (learning 
to be), dan belajar hidup/bekerja 
bersama(lmmingtoliwtogethe(J. 

Hal itu ditegaskan Dekan 
Fakultas Psikologi UMAProfH 
Abdul Munir MPd, pada pelak
sanaan yudisum 94 lulusan 
fakultas tersebut, di Convention 
Hall Kampus I UMAJln. Kolam 
Medan Estate, Jumat (20/6). 
Lulusan yang diyudisium ada

"lah calon wisudawan yang diwi
suda, Sabtu (21/6). 

Hadir dalam acara yudisiurn 
itu, Ketua Hirnpunan Psikologi 
Indonesia (Himpsi) Wilayah 
Sumut Rahmadani Hidayatin 
SPsi, MPsi, Wakil Dekan Fakultas 
Psikologi UMABidangAkade
mikBudiman Spsi, MPsi, Wakil 
Dekan BidangKemahasiswaan 
Haiiul Dalimunthe SPSi, MPSi, 
Humas UMA Ir Asmah lndra
wati MP, para ketl!a jurusan dan 

.dosen di lingkungan Fakultas 

Psikologi UMA. Juga hadir para 
orangtua calon peserta yudi
sium Fakultas Psikologi UMA. 

Menurut Munir, dengan 
mengedepankan empat pilar 
pendidikan itu, lulusan Fakultas 
Psikologi UMA akan mampu 
menjawab berbagai persoalan 
di masyarakat dan mengantar
kan mereka menjadi orang suk-

. ses. "Empat pilarpendidikan itu 
akan menjadikan lulusan Psiko
ligi UMAunggul dalam pengua
saan ilmu pengetahuan (akade
mik) dan profesional dalam 
menjawab dan menyelesaikan 
persoalan yang berkembang di 
masyarakat," katanya. 

Fakultas Psikologi UMAsen
diri, kataMunir, telah mengem
bangkan empat pilarpembela
jaran guna meningkatkankuali
tas lulusannya, yaitu pebelaja
ran berkualitas, penelitian ber
kualitas, mempersiapkan lulu
san siap kerja, dan mencetaklu
lusan bertarap nasional."Deng
an empat pilar pembelajaran 
ini, lulusan Fakultas Psikologi 
UMAmemiliki tiga keunggulan 
pribadi, yakni keahlian, kete
rampifan dan percaya diri;'' 
sebutnya. · 

Dalam kesempatan itu, 

ZaharuddinSE, mewakili orang
tua calon wisudawanmenyam
paikan apresiasi kepada Fakul
tas Psikologi UMA yang telah 
ikhlas dan bekerja keras untuk 
melahirkan generasi masa 
depan bangsa yang berkualitas. 

Zaharuddin yangmenjabat 
sebagai Direktur PDAM Tirta 
Kualo Tanjung Balai meyakini, 
lulusanFakultas UMAakansuk
ses di lapangan kerja Ini meng
ingat Fakultas Psikologi UMA 
sebagai fakultas psikologi tertua 
di Pulau Sumatera telah men
jadi jaminan mutu di tengah
tengah masyarakat. "Saya ber
harap, trademarkjaminanmutu 
ini mampu dijaga dengan baik 
oleh lulusan yang akan diwisu
da," kata Ketua Perhimpunan 
PerusahaanAir MinumSeluruh 
Indonesia (Perpamsi) Sumut ini 

Dalam yudisium itu, Dekan 
Fakultas Psikologi UMA Prof 
Abdul Munir menyerahkan 
kenang-kenangan kepada dua 
lulusan yang meraih Indeks 
PrestasiKumulatif (IPK) terbaik, 
yakni Sabrina Akrivita Saragih 
(anak dari Ir Budiman Saragih) 
dengan IPK3,84, dan Zulvanni 
Asiva (anak dari Zaharuddin SE) 
dengan IPK 3, 70. (m49) 
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Ha1. l l 

,- '. andalas/hamdani YUDISIUM - Wakn Dekan I Fa��ltas Psikologi UMA Budiman SPsi, MPsi didampingi Dekan Prof H Abdul Munir menye
rahkan surat keterangan yudmum kepada salah se�rang lulusan Fakultas Psikologi UMA, Jumat (20/6). 

Lulusan PSikologi UMA 
ttarus Kedepankan Empat Pilar Pe'1didikan 

edan-andalas 
Lulusan Fakultas Psikologi Universi

tas Medan Area (UMA) harus terus 
· belajar dengan mengedepankan empat 
pilar pendidikan yang dikembangkan 
Unesco. Yakni belajar mengetahui (learn
ing to know), belajar melakukan sesuatu 
(learning to do), belajar menjadi sesuatu 
(learning to be), dan belajar hidup/ 
bekerja bersama (learning to live fo-
gether). .• 

· 

Hal itu ditegaskan Dekan Fakultas 
Psikologi UMA Prof Dr H, Abdul Munir 
MPd pada pelaksanaan yudisium 94 
lulusan fakultas tersebut, di Convention 
Rall Kampus .I UMA, Jalan Kolam Medan 
E;<ttate, Jumat (20/6). Lulusan yang 
diYudisium adalah calon wisudawan yang 
ajmn diwisuda pada Sabtu (2V6). hari ini · 

· �:1. Gelanggang Serbaguna Kamp us I 
YMA. 

. 
. :�J.i<itl;r t!,.l<im """� muli.,ium itu J{.,.t11<> 

MP, para ketua jurusan dan dosen di 
lingkungan Fakultas Psikologi UMA. 
Juga hadir para orang tua. peserta 
yudisium Fakultas Psikologi UMA. 

Dengan mengedepankan empat pilar 
pendidikan itu, kata Munir, lulusan 
Fakultas Psikologi UMA akan mampu· 
menjawab berbagai persoalan di masya
rakat dan mengantarkan mereka men-

. jadi orang sukses,. · · 
· 

"Empat ·pilar pendidikan ftl.I akan 
menjadikan lulusan Psikoligi UMA 

, unggul · dalam pengtijlsaan ilmu penge
- tahuan (akademik) da'n profesional dalam 

menjawab dan menyelesaikan persoalan 
yang berkembang di masyarakat," kata 
dekan. 

· 

Fakultas Psikologi UMA sendiri, kata 
Munir, telah mengeinbangkart empat pi
lar pembelajaran guna meningkatkan 
kualitas lulusannya,, yaitu pebelajaran 

��k:11!";1 l;t-no n.an.Ol:t:;.nn b.a_�l,.1sn 1: .. ., .. c."I 

Dalam kesempatan itu, Zaharuddin 
SE, mewakili orang tua calon wisudawan 
menyampaikan apresiasi kepada Fakul
tas Psikologi UMA yang telah ikhlas dan 
bekerja keras untuk melahirkan generasi 
masa depan bangsa yang berkualitas. · 

Zaharuddin yang menjabat sebagai 
Direkiur PDAM Tirta Kualo Tanjung 
Balai meyakini, lulusan Fakultas UMA 
akan sukses di lapangan kerja. Ini 
mengiiigat Fakultas Psikologi U.MA 
se�gai fakultas psikologi tertua di Pulau 
Sumatera telah menjadi jaminan mutu di 
tengah-tengah masyarakat. 

"Saya berharap, trade mark jaminan 
mutu ini'mampu dijaga dengan baik oleh 
lulusan yang akan diwisuda," kata Ketua 
Perhimpunan Perusahaan Air Minum 
Seluruh Indonesia (Perpamsi) Sumut ini. 

Dalam yudisium itu, Dekan Fakultas 
Psikologi UMA Prof Abdul Munir me-
�••ot'!..,_ i.-1 ....... - l.r.,.,,.,..,...,.,,.,, ) .. ..,..._..., __ ...,_ 1 .. ,.,.� ... ..J ... • 
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YUDISIUM- Wakil Dekan I Fakuttas Psikologi UMA Budiman SSsi, M Psi didampingi Dekan 
Prof H Abdul Munir menyerahkan surat keterangan yudisium kepada salah seorang lulusan 
Fakultas Psikologi UMA, Jumat (20/6). 

Lulusan Psikologi UMA Harns 
Kedepankan Empat Pilar Pendidikan 

Medan, Realitas 
Lulusan Fakultas Psikolo

gi Universitas Medan Area 
(UMA) hams terus belajar 
dengan mengedepankan em
pat pilar pendidikan y'ang 
dikembangkan Unesco. Yak
ni belajar mengetahui (learn
ing to know), belajar melaku
kan sesuatu (learning to do), 
belajar menjadi sesuatu (lea
rning to be), dan belajar 
hidup/bekerja bersama (lea-

, ming to live together). · 

Hal itu ditegaskan Dekan 
Fakultas Psikologi UMA 
Prof H Abdul Munir MPd 

' pada pelaksanaan yudisum 94 
lulusan fakultas tersebut, di 
Convention Hall Kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Jumat (20/6). Lulus� 
an yang diyudisium adalah 
calon wisudawan yang akan 
diwisuda pada Sabtu (21/6) 
hari ini di Gelanggang Serb
aguna Kampus I UMA. · 

Hadir dalam acara yudisi
um itu, Ketua Himpunan 
P<.!il!:olo_oi Indon�c..io l:U1�T·u��\ 

ua jurusan dan dosen di .. Dalam kesempatan itu, 
lingkungan Fakultas Psikolo- Zaharuddin SE, mewakili 
gi UMA. Juga hadir para or- orang tua calon wisudawan 
ang tua calon peserta yudisi- menyampaikan apresiasi ke
um Fakultas Psikologi UMA. · pada -Fakultas Psikologi 

Dengan mengedepankan UMA yang telah ikhlas dan 
empat pilar pendidikan itu, bekerja keras untuk melahir
kata Munir, lulusan Fakultas kan generasi masa depan. 
Psikologi UMA akan mam- bangsa yang berkualitas. 

· 

pu menjawab berbagai per- Zaharuddin yang menjabat 
soalan di masyarakat dan sebagai Direktur PDAM Tir� 
mengantarkan mereka men- ta Kualo Tanjung Balai mey
jadi orang sukses. akini, lulusan Fakultas UMA 

"Empat pilar pendidikan akan sukses di lapangan ker
itu akan menjadikan lulusan ja. Ini mengingat Fakultas 
Psikoligi UMA unggul dalam Psikologi UMA sebagai 
penguasaan ilmu penge- fakultas psikologi tertua di 
tahuan (akademik) dan pro- Pulau Sumatra telah menjadi 
fesional dalam menjawab dan jaminan mutu di tengah-ten
menyelesaikan persoalan gah masyarakat. 
yang berkembang di mas- "Saya berharap, trade 
yarakat," k�ta dekan. mark jaminan mutu ini mam-

Fakultas Psikologi UMA pu dijaga dengan baik oleh 
sendiri, kata Munir, telah lulusan yartg akan diwisuda," 
mengembangkan empat pilar kata Ketua Perhimpunan Pe
pembelaj aran guna men- rusahaan Air Minum Seluruh 
ingkatkan kualitas lulusan- Indonesia (Perpamsi) Sumut 
nya, yaitu pebelajaran berku- ini. Dalam yudisium itu; de
alitas, penelitian berkualitas, kan Fakultas Psikologi UMA ' 
m.r... ........ ..:...,,.. .. ,.,.: .... -1 ....... - 1 .... t._ ... .. .-- ... !... n- ... 1! A 1_..J __ , � .._ :11 
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Halaman 

YUDISIUM- Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UMA Budiman 
SSsi, MPsi didampingi Dekan Prof H Abdul Munir menyerah
kan surat keterangan yudisium kepada salah seorang lulusan 
Fakultas Psikologi UMA, Jumat (2016). (Foto: /st) 

Lulusan Psikologi UMA Harus Kedepaokan Empat Pilar Pendidikan 
Medan, (Mimbar) - Lulusan 

Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area (UMA) harus terns 
belajar dengan mengedepankan 
empat pilar pendidikan yang 
dikembangkan Unesco. Yakni be
lajar mengetahui (learning to 
know), belajar melakukan sesuatu 
(learning to do), belajar menjadi � 
suatu (leart!ig& to be), dan belajar 
hidup/bekerja bersama (learning to 
live together). 

Hal itu ditegaskan Dekan 
Fakultas Psikologi UMA Prof H 
Abdul Munir MPd pada pelaksan
aan yudisum 94 lulusan fakultas 
tersebut, di Convention Hall Ka
mpus I UMA, Jalan Kolam Med
an Estate, Jumat (20/6). Lulusan 
yang diyudisium adalah calon 
wisudawan yang akan diwisuda 
pada Sabtu (2116) hari ini di Ge
langgang Serbaguna Kampus I 
UMA. 

Hadir dalam acara yudisium itu, 
Ketua Him unan Psikologi Indo-

nesia (Himpsi) W ilayah Sumut 
Rahmadani Hidayatin SPsi, Ml>si, 
Wakil Dekan Fakultas Psikologi 
UMA BidangAkademik Budiman 
Spsi, MPsi, Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan Hairul Dal
imunthe SPSi, MPSi, Humas 
UMA Ir Asmah Indrawati MP, 
para ketua jurusan dan dosen di 
lingkungan Fakultas Psikologi 
UMA. Juga hadir para orang tua 
calon peserta yudisium Fakultas 
Psikologi UMA. 

Dengan mengedepankan empat 
pilar pendidikan itu, kata Munir, 
lulusan Fakultas Psikologi VMA 
akan mampu menjawab berbagai 
persoalan di masyarakat dan men
gantarkan mereka menjadi orang 
sukses. 

"Empat pilar pendidikan itu 
akan menjadikan lulusan Psikoligi 
UMA unggul dalam penguasaan 
ilmu pengetahuan (akademik) dan 
profesional dalam menjawab dan 
men elesaikan persoalan yang 

berkembang di masyarakat," kata 
dekan. 

Fakultas Psikologi UMA 
sendiri, kata Munir, telah mengem
bangkan empat pilar pembelajaran 
guna meningkatkan kualitas lulus
a!lllya, yaitu pebelajaran berkuali
tas, penelitian berkualitas, mem
persiapkan lulusan siap kerja dan 
mencetak lulusan bertarap nasio
nal. 

"Dengan empat pilar pembela
jaran ini, lulusan Fakultas Psikologi 
UMA memiliki tiga keunggulan 
pribadi, yakni keahllan, keter
ampilan dan percaya diri," tandas 
Prof Munir. 

Dalam kesempatan itu, Zaha
ruddin SE, mewak:ili orang tua ca
l on wisudawan menyampaikan 
apresiasi kepada Fakultas 
Psikologi UMA yang telah ikhlas 
dan bekerja keras untuk melahir
kan generasi masa depan bangsa 
yang berkualitas. 

Zaharuddin yang menjabat se-

bagai Direktur PDAM TirtaKua
lo Tanjung Balai meyakini, lulus
an Fakultas UMA akan sukses di 
lapangan kerja. Ini mengingat 
Fakultas Psikologi UMA sebagai 
fakultas psiko\ogi tertua di Pulau 
Sumatra telah>m,enjadi jaminan 
. mutu di tengah-tengah masyarakat. 

"Saya berharap, trade mark 
jaminan mutu ini mampu dijaga 
dengan baik oleh lulusan yang akan 
diwisuda," kata Ketua Perhim
punan PerusahaanAir Minum Se
luruh Indonesia (Perpamsi) Sumut 
ini. 

Dalam yudisium itu, del<:an 
Fakultas Psikologi UMA ProfAb
dul Munir menyerahkan kenang
kenangan kepada dua lulusan yang 
meraih Indeks Prestasi Kumulatifi 
{IPK) terbaik, yakni Sabrina 
Akrivita Saragih ( anak dari Ir Bu
diman Saragih) dengan IPK 3,84°, 
danZulva!UliAsiva (anak dari Za
haruddin SE) dengan IPK 3,70. 
(014) 
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WASPADA 
Ra bu 

25 Juni 2014 

UMA Dan Pemda Perkuat 

B4 
efjasama 

MEDAN (Waspada): Wali Kota Binjai HM Idaham SH, MSi 
mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan Universitas 
MedanArea (UMA) akan memperkuatkerjasama. Jikasebelwnnya 
sudah melakukan kerjasama di bidang capacity building, maka 
dalam waktu dekatPemko Binjai dan UMAakan menandatangani 
notakesepahaman atau Memorandum ofUnderstanding (MoU) 

,di bidang agribisnis. 
"lnsyaAllah, dalam waktu dekat Pemko Binjai dan UMA akan 

menandatangani MoU di bidangpengembangan agribisnis," kata 
Idaham kepada wartawan usai meninjau Expo UKM Mahasiswa 
UMA di kampus I Jin. Kolam Medan Estate, Sabtu (21/6). 

Idaham menegaskan, kerjasama yang telah dibangun dengan 
UMA sangat bermanfaat bagi Pemko Binjai, terutama dalam 
pembangunan birokrasi yang baik. Karena itu, Pemko ingin 
meningkatkan kerjasama dengan UMA. 

"Yang paling strategis adalah kerjasama pengembangan 
agribisnis, karena UMA memiliki sumber daya manusia yang 
mumpuni dalam bidang ini," kata Idaham didampingi Ketua 
YayasanPendidikanHajiAgus Salim (YPHAS) Drs. HM Erwin Siregar, 
MBA, Ketua Pusat Kewirausahaan UMAir Marian SwandanaMM 
dan Kahumas UMA Ir Asmah Indrawati. 

Idaham menilai, UMA merupakan salah satu perguruan tinggi 
swasta terbesar di Sumut. Di Pemko Binjai, alumni UMA telah 
menunjukk� kualitas kinerjanya.(m49J 

-
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' HARIAN 

Kamis, 26 Juni 2014 , Halaman 12 

1 Bin,jai . dan UMA . �kan Perkuat Agribisnis · 
Medan, (Analisa) · 

Wallkota Binjai M Idaham menga-
takan, Pemko Binjai dan Universitas 

. Medan Area (UMA) dalam waktu 
dekat akan .memperkuat di bidang agn
bisnis. Kerjasama sebelumnya telah 
dilakukan di bidang capacity building. · 

"Insya Allah, dalam waktu dekat 
Pemko Bjnajai dan UMA akan menan
datangani MoU di bidang pengembang
an agribisnis," kata ldaham. kepada 
wartawan seusai meninjau Expo lJKM 
Mahasiswa UMA yang digelar serang
kaian wisuda lulusan UMA, di kampus I 
Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (21/6). 

Didampingi Ketua Yayasaff Pen
didikan Haji Agus Salim (YPHAS) Drs 
M Erwin Siregar MBA, Ketua Pusat 
Kewirausaliaan UMA Ir Marian Swan
dana MM dan Kahumas UMA Ir 
Asmah lndrawati, ldaham menegaskan, 
kerjasama yang telah dibangun dengan 
UMA sangat bermanfaat bagi Pemko 
Binjai, terutama dalam pembangunan . 
bi'rokrasi yang baik. 

"Yang paling strategis dikerjasa
makan adalah pengembangan agribis
nis, karena UMA memiliki sumber da- · 

ya manusia yang mumpuni dalam bi
dang ini," kata mantan Kadis Pertama
nan Kota Medan ini. 

Pada kesempatan itu ldaham meni
Iai, UMA merupakan salah satu per
guruan tinggi swasta terbesar di Sumut 
yang memiliki alumni yang sudah 
berkiprah di berbagai bidang, terma
suk 'di Pemko Binjai. 

Di Pemko Binjai sendiri, katanya, 
alumni UMA telah menunj u kkan 
kuali tas kinerj anya.  ldaham j ug a  
mengapresiasi mahasiswa UMA yang 
terlibat aktif dalam Expo UKM UMA 
dengan mengunj ungi satu persatu 
stand mahasiswa sekaligus memo
ri v a s i  mahas i s w a  agar mengem
bangkan jiwa kewirausabaanya. 

. Komitmen Pendidikan 
"Sebagai mantan aktivis mahasis

wa, saya juga menghargai semangat. 
kewirausahaan mereka. Mereka harus 

didorong agar tamp i l  sebagai pe
ngusaha sukses setelah menyelesaikan 
kuliahnya," ujamya. 

· 

1 
Terkait komitmen Pemko Binj ai 1 

tentang pendidikan, _ ldaham dengan 
tegas menyatakan , hanya dengan 

· pendidikan sebuah kota atau daerah 
b i s a  maj u �  karenanya pendj.d.ikaTI" 
adalah kata kunci dalam pembangunan 
Pemko B injai · 

· Di Binjai sendiri, ungkapnya, alokasi 
pendidikan bukan lagi sebesar 20 persen, 
tetapi sudah di atas 30 persen. Seluruh 
infrastruktur SMA/SMK da'n madrasab, 
pun sudah hampir selesai. 

"Bangku dan furnitur lainnya sudah 
diganti seluruhnya. Kemudian, buku
quku pelajaran untuk semua tingkatan 
sekolah sudah disediakan Pemko. Jadi, · 

murid tidak perlu lagi membeli buku," 
ungkapnya seraya menyebutkan dana 
komite sekolah Rp 30 ribu per siswa, 
.separuhnya !!Udah disubsidi Pemko 
Binjai sehngga siswa hanya bayar Rp 
15 ribu. (twh) 

��·· -���-
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Wali Kota Binjai H M  ldaham 
SH, MSi mengatakan,  Pemerintah . 
Kota (Pemko) Binjai dan Universitas 

"Medan Area (U MA) akan mem
perkuat kerjasama. J ika 
sebelumnya sudah melakukan 
kersajama di bidang capacity 
building, dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan U MA akan menan
datangani kesepahaman kerjasama 
atau memorandum of understand
ing (MoU) di bidang agribisnis. .'.�. 

" lnsya Allah, dalam waktu de�.�t 
Pemko Binajai dan U MA akan 
menadatangani Mo·u di bidang 
pengembangan agribisnis," kata 
ldaham kepada wartawan seusai 
meninjau Expo UKM Mahasiswa 
VMA yang digelar serangkaian 
wisuda lu lusan U MA, di kampus I 
Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu 
(2 1 /6). 

Didampingi Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim '(YPHAS) Ors HM Erwin Siregar 
MBA, Ketua Pusat Kewirausahaan 
U MA Ir Marian Swandana MM dan 
Kahumas UMA Ir Asmah l ndrawati, 
ldaham menegaskan, kerjasama 

:�yang telah dibangun dengan U MA 
·sangat bermanfaat bagi Pemko 
Binjai,  terutama dalam 'pembangunan birokrasi yang baik. 

Karena itu , Pemko ingin 
meningkatkan kerjasama dengan 
U MA. "Yang paling strategis ' 

dikerjasamakah adalah 
pengembangan agribisnis, karena 
U MA memil iki sumber daya 
manusia yang mumpuni dalarn 

cbidang in i , "  kata mantan Kadis 
Pertamanan Kota Medan in i .  

Pada kesempatan itu ldahani 
menilai , : !,J MA merupakan salah satu 
perguruai'l tinggi swasta terbesar di 
Sumut yang memiliki alumni yang 
sudah berkiprah di berbagai bidang, 
termasuk d i  Pemko Binjai.  Di 
Pemko Binjai sendiri , katanya, 
alumni U MA telah menunjukkan · �,,.f 

( (/ . ,,. -�· ..,. _s rn •� AL • :..iI�.,.,,� - • - -
. 

kualitas kinerjanya. 
ldaham pun mengapresiasi 

mahasiswa U MA yang terlibat aktif 
dalam E1<po UKM U MA. Tampak, 
ldaham mengunjungi satu persatu 
stand mahasiswa sekaligus 
memotivasi mahasiswa agar 
mengembangkan jiwa kewirau
sahaanya. 

"Sebagai mantan aktivis 
. mahasiswa, saya juga menghargai 

semangat kewirausahaan mereka. 
Mereka harus didorong agar tampil 
sebagai pengusaha sukses setelah 

menyelesaikan kuliahnya," ujarnya. 
Ditanya tentang komitmen 

Pemerintah Kota Binjai tentang 
pendidikan, ldaham dengan tegas 
menyatakan,  hanya dengan 
pendidikan sebuah kota atau 
daerah bisa maju.  "Pendidikan ' 
adalah kata kunci dalam pem
bangunan Pemerintah Kota Binjai ," 
tandasnya. 

Di Binjai sendiri, ungkapnya, 
alokasi pendidikan bukan lagi 
sebesar 20 persen, tapi sudah di 
atas 30 persen. Seluruh infra-

struktur SMA/SM K  dan madrasah, 
pun sudah hampir selesai. 

"Bangku dan furnitur lainnya 
sudah diganti seluruhnya. Kemu
dian, buku-buku pelajaran untuk 
semua tingkatan sekolah sudah 
disediakan Pemko. Jadi, murid tidak 
perlu lagi membeli buku ," tan
dasnya. 

Begitu juga dana dana komite 
sekolah Rp30 ribu per siswa, 
separuhnya sudah disubsidi pemko. 
Jag i siswa hanya bayar Rp1 5  ribu. (r-jl) 

DIABADIKAN�v �ali Kota Binjai HM Ida ham SH,  MSi (tengah) dan Ketua '\ r'HAS Ors HM Erwin Siregar MBA (kedua 
dari kiri) diabadikan bersama dengan mahasiswa yang terlibat dalam Expo UKM UMA, Sabtu (21/6). 
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HARIAN 

L D G A S .__ _____ _ D A N C I R  D A S -----

Hal . 10 
Pemko Binjai dan UMA 

Kerjasama Pengembangan Agribisnis 
Medan-andalas 

Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi 
, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) 

Binjai dan Universitas Medan Area 
(UMA) akan memperkuat kerjasama. Jika 
sebelumnya sudah melakukan kerjasama 
di bidahg capacity building, dalam waktu 
clekat Pemko Binjai dan UMA akan 
menandatangani kesepahaman kerjasama 
a tau memorandum of understanding 
(MoU) di bidang agribisnis. 

v "Insya Allah, dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan UMA akan menandatangani 
MoU di bidang pengembangan agribisnis," 
kata Idaham kepada wartawan seusai 
meninjau Expo UKM Mahasiswa UMA 
yang digelar serangkaian wisuda lulusan 
UMA, di kampus I]alan Kolam Medan . 
Estate, Sabtu (21/6). 

Didampingi Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS) Drs HM Erwin andalas/hamdani 

, Siregar MBA, Ketua Pusat 
Kewirausahaan UMA Ir Marian Swandana 
MM dan Kahumas UMA Ir Asmah 

DIABADIKAN-Wali Kota Binjai HM ldaham SH, MSi (tengah)dan Ketua YPHAS Ors HM Erwin Siregar MBA (kedua 
dari kiri) diabadikan bersama dengan mahasiswa yang terlibat dalam Expo UKM UMA, Sabtu (21/6). 

lndrawati, ldaham menegaskan, memiliki alumni yang sudah berkiprah di 
kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai bidang, termasuk di Pemko 
UMA sangat bermanfaat bagi Pemko Binjai. Di Pemko Binjai sendiri, katanya, 
Binjai, terutama dalam pembangunan alumni UMA telah menunjukkan kualitas 
birokrasi yang baik. kinerjanya. 

Karena itu, Pemko ingin meningkatkan ldaham pun mengapresiasi mahasiswa 
kerjasama dengan UMA. "Yang paling UMA yang terlibat aktif dalam Expo 
strategis dikerjasamakan adalah 

· 

UKM UMA. Tampak, Idaham 
pengembangan agribisnis, k�ena UMA mengunjungi satu persatu stand 
memiliki snmhei: <l:wa man11sia :vanu __ �_mahasiswa sekalim1s memotivasi 

didorong agar tampil sebagai pengusaha 
sukses setelah menyelesaikan kuliahn1<:1," 
ujarnya. 

Ditanya tentang komitmen Pemerintah 
Kota Binjai tentang pendidikan, Idaham 
dengan tegas menyatakan, hanya dengan 
pendidikan sebuah kota atau daerah bjsa , 
maju. "Pendidikan adalah kata kunci dalam 
pembangunan Pemerintah Kota Binjai," 
tandasnva. 
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Rabu, 2 5  Juni 20 1 4  

Pemko Binjai �an UMA Perkuat Kerjasama - I 
L iputvul MEDAN (Gaya Medan) - Walikota 
Binjai HM ldaham SH M.Si mengatakan, 
Pemerintah Kola ( Pemko) Binjai dan 
Universitas Medan Area (U MA) akan 
memperkuat kerjasama. Jika sebelumnya 
sudah melakukan kerjasama di bidang 
capacity bui lding. Dalam waktu dekat 
Pemko Binjai dan UMA akan menanda
tangani kesepahaman kerjasama atau 
memorandum of understanding (MoU) di 
bidang agribisnis. 

"insyaAllah, dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan U MA akan menandatangani 
MoU di bidang pengembangan agribis
n is , '  kata ldaham kepada wartawan 
sesuai meninjau Expo UKM Mahasiswa 
UMA yang digelar serangkaian wisuda 
lu lusan UMA di Kampus Jalan 

�
Kolam 

. Medan Estate, Sabtu (21/6). 
Didampingi Ketua Yayasan Pendidikan 

Haji Agus Salim (YPHAS) Drs HM Erwin . 
Siregar MBA, Ketua Pusat Kewirausa
haan UMA Ir Marian Swandana MM dan 
Kahumas UMA Ir Asmah lndrawati yang 
telah dibangun dengan UMA sangat 
bermanfaat bagi Pemko Binjai,terutama 
dalam pembangunan birokrasi yang baik. 

Karena itu, Pemko ingin meningkatkan 
kerjasama dengan U MA."Yang paling 
strategis dikerjasamakan adalah pengem
bangan agribisnis, karena UMA memiliki 
sumber daya manusia yang mempuni da
lam bidang ini,' kata mantan kadis perta
mirnan Kola Medan ini. 

Pada kesempatan itu, ldaham menilai, 
UMA merupakan salah satu,perguruan 
tinggi swasta terbesar d i  Sumut yang 

memiliki alumni yang sudah berkiprah di 
berbagai bidang ,termasuk di Pemko 
Binjai. Di Pemko Binjai sendiri, katanya, 
alumni UMA telah menunjukan kualitas 
kinerjanya. 

ldaham pun mengapresiasi mahasiswa 
UMA yang terlibat aktif dalam Expo UKM 
UMA. Tampak, ldaham mengunjungi satu 
persatu stand mahasiswa sekaligus me
motivasi mahasiswa agar mengembang
kan jiwa kewirausahaannya. 

"Seb(l.gai mantan aktivis mahasiswa, 
saya juga menghargai semangat kewira
usahaan mereka. Mereka harus dido
rong agartampil sebagai pengusaha suk
s13s setelah menyelesaikan kuliahnya,' 
ujarnya. 

Ditanya tentang komitmen Pemerintah 
Kola Binjai tentang pendidikan, ldaham 

dengan tegas menyatakan, hanya de
ngan pendidikan sebuah kota atau dae
rah bias maju ." Pendidikan adalah kata1 
kunci dalam pembangunan'Pemeritahan 
Kota Binjai ," tandasnya. 

Di Binjai sendiri, ungkapnya,alokasi 
pendidikan bukan lagi sebesar 20 per
sen, tapi sudah di atas 30 persen. Selu
ruh lnfrastruktur SMA/SMK dan Madra
sah pun sudah hamper selesai. 

"Bangku dan furniture lainnya sudah 
diganti seluruhnya. Kemudian. Buku-bu- ' 
ku pelajaran untuk semua tingkatan se
kolah sudah disediakan Pemko Binjai. 
Jadi, murid tidak perlu membeli buku," 
tandasnya. Begitu juga dana komite 
sekolah Rp 30 ribu per siswa, separuh
nya sudah disubsidi Pemko. Jadi siswa 
hanya bayar Rp 1 5.000 ribu (@)  
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. •rl11m MANDI . . RI 
RABU, 25 JUNI 2014 

Pemlco Binjai dan UMA Perkuat KeJ"jasama Bidang Agiibisnis 
MEDAN, MANDIRI 

Wali Kota Binjai HM Ida
lham SH, MSi mengatakan, 
Pemerintalh Kota (Pemko) 
Binj ai dan Universitas 
Medan Area (UMA) akan 
memperkuat kerj asama. 
\Jika sebelumnya sudalh 
melakukan kersajama di 
bidang capacity building, 
dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan UMA akan 
menandata11gani kesepa
haman kerjasama atau 
memorandum of under
standing (MoU) di bidang 
agribisnis. 

"Insya Allah, dalam 
waktu dekat Pemko Bina
jai dan UMA akan mena
datangani MoU di bidang 
pengembangan agribis
,nis," kata Idaham kepada 
wartawan seusai menin
jau Expo UKM Malhasiswa 
UMA yang digelar se
rangkaian wisuda lulusan 
UMA, di kampus I Jalan 
Kolam Medan Estate. 

Didampingi Ketua Ya
yasan Pendidikan Haji  
Agus Salim (YPHAS) Drs 
HM Erwin Siregar MBA, 
Ketua Pusat Kewirausa
haan UMA Ir M arian 
Swandana MM dan Kahu
mas UMA Ir Asmah In
drawati, Idaham mene
gaskan, kerj asama yang 
telah dibangun dengan 
UMA sangat bermanfaat 
bagi Pemko Binjai, teruta
ma dalam pembangunan 
birokrasi yang baik. 

Karena itu, Pemko ingin 
meningkatkan kerjasama 
tlengan UMA. ''Yang pal
ing strategis dikerjasama
kan. adalah pengemban
gan agribisnis, karena 
UMA memiliki sumber 
H:n.r::i Jnanusia ll3Dl!_ mum-

memiliki alumni yang 
sudah berkiprah di berb
agai bidang, termasuk di 
Pemko Binjai. Di Pemko 
Binj ai sendiri, katanya, 
alumni UMA telalh menun
jukkan kualitas kinerjan
ya.  

Idaham pun mengapre
siasi malhasiswa UMA yang 
terlibat aktif dalam Expo 
UKM UMA. Tampak, Ida 
ham mengunjungi satu 
persatu stand mahasisw 
sekaligus �emotivasi ma
hasiswa agar mengem
bangkan jiwa kewirausa
haanya. 

"Sebagai mantan aktivis 
mahasiswa, saya juga 
menghargai semangat 
kewirausahaan mereka. 
Mereka harus didorong 
agar tampil sebagai pen
gusaha sukses setelah 
menyelesaikan kuliah
nya," ujarnya. 

Ditanya tentang komit
men Pemerintalh Kota Bin
j ai tentang pendidikan, 
Idaham dengan tegas 
menyatakan, hanya den
gan pendidikan sebuah 
kota atau daerah bisa 
maju. "Pendidikan adalah 
kata kunci dalam pemban
gunan Pemerintah Kota 
Binjai," tandasnya. 

Di Binj ai sendiri, un
gkapnya, alokasi pendidi
kan bukan lagi sebesar 20 
persen, tapi sudah di atas 
30 persen. Seluruh infras
truktur SMA/SMK dan 
madrasah, pun sudah 
hampir selesai. 

"Bangku dan furnitur 
lainnya sudah diganti se-
1 uruhnya. Kemudian, 
buku-buku pelajaran un
tuk semua tingkatan 
sekolah sudah disediakan 
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SENIN, 7 JULI 201 4  14 
Pemko Binja� Alokasikan 

Anggaran Pendidikan 30 Persen 
Medan (SIB) 

Wali Kota Binjai HM ldaham SH, MSi mengatakan, Pemerintah 
Kota (Pemko) Binjai dan Universitas Medan Area (UMA) akan 
memperkuat kerjasama. Jika sebelumnya sudah melakukan ker
sajama di bidang capacitY building, dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan UMA akan menandatangani kesepahaman kerjasama 
atau memorandum of understanding (MoU) di bidang agribisnis. 

"lnsya Allah, dalam waktu dekat Pemko Binjai dan UMA akan 
menandatangani MoU di bidang pengembangan agribisnis," kata 
ldaham kepada wartawan seusai meninjau· Expo UKM Mahasiswa 
UMA, di kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (21/6). 

Didampingi  Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Sal i m i  
(YPHAS) Ors H M  Erwin Siregar MBA, Ketua Pusat Kewirausa- 1 

, haan UMA Ir Marian Swandana MM dan Kahumas UMA Ir Asmah ; 
lndrawati, ldaham mengatakan, kerjasama yang dibangun den- l 
gan UMA sangat bermanfaat bagi Pemko Binjai, terutama dalam l. 
pembangunan birokrasi yang baik. . 

. r 
Karena itu, Pemko ingin meningkatkan kerjasama dengan UMA. i 

"Yang paling strategis dik�rjasamakan adalah pengembangan ! 
agribisnis, karena UMA memiliki sumber daya manusia yang mum- 1 
puni dalam bidang ini," katanya. : 

ldaham pun mengapresiasi mahasiswa UMA yang ter1ibataktif dalam l 
Expo UKM UMA. ldaham meninjay stand mahasiswa sekaligus memo- i' 
tivasi mahasiswa agar mengembangkan jiwa kewirausahaanya. ··I Ditanya tentang komitme11 �elTierintah .Kota Binjai tentang pen- ! 
didikan, ldaham dengan tegas ll'lengatakan, hanya dengan pen-j' 
didikan suatu kota atau daerah bi$a maju. "Pendidikan adalah kata li 
kunci dalam pembangunan Pemerintah Kota Binjai," katanya. i 

D i. Binjai , alokasi anggaran pendidikan bukan lagi 20 persen, l 
tapi sudah di atas 30 persen. Seluruh infrastruktur SMA/SMK danf' 
madrasah, sudah hampir selesai. , , •

·
··• ! 

Bangku dan fumitur lainnya sudah diganti seluruhnya. Kemu- i 
dian, buku-buku pelajaran untuk semua tihgkatan sekolah sudah !I 
disediakan Pemko. Jadi, murid tidak perlu lagi mell'lbeli buku:. .i I·. Begitu juga
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i �nya sudah disubsidi pemko. Jadi siswa hanya b�y�r Rp 1 § j 
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Pemko B.i nja i  Ja l i n  
MoU Bersama UMA 

MEDAN, JAM 13.30 WIB 
Wali Kota Binjai HM Idaham 

SH,  MSi mengatakan, Pe
merintah Kota (Pemko) Binjai 
dan Universitas Medan Area 
(UMA) aJ<a n _m_emperkuatJer
jasa m a .  � i ka sebe l u m nya 
sudah melakukan kerjasama 
di bidang capacity bui lding, 
dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan UMA akan menan
datangani kesepahaman ker
jasama atau memorandum of 
understanding (MoU) di bi
dang agribisnis. 

"Insya Allah, dalam waktu 
dekat Pemko Binjai dan UMA 
akan menadatangani MoU di 
bidang pengembangan agri
bisnis," kata Idaham kepada 
wartawan · seusai meninjau 
Expo UKM Mahasiswa UMA, di  
kampus I Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu kemarin. 

Didampingi Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Sal im 
(YPHAS) Drs HM Erwin Siregar 
MBA, Ketua Pusat Kewirausa
haan UMA Ir Marian Swan-

terutama dalam pembangu
n a n  b i ro kras i  yang b a i k  .. 
Karena itu, Pemko ingin men
ingkatkan kerjasama dengan 
UMA. · 

"Yang paling strategis ker
jasama adalah pengeml:ian
gan agribisnis, karena UMA 
memiliki sumber daya manusia 
yang mumpuni dalam bidang 
ini," katanya. 

· 

Idaham menilai, UMA meru
pakan salah satu perguruan 
t ingg i  swasta terbesa r d i  
Sumut yang tnemiliki alumni 
yang sudah berkiprah di ber
bagai bidang, termasuk d i  
Pemko Binjai. 

Idaham pun m�ngapresiasi 
mahasiswa UMA yang terlibat 
aktif -dalam Expo UKM UMA. 
Tam pak, Idaham meninjau 
stand mahasiswa sekal igus 
memqtivasi mahasiswa agar 
mengembangka n  j iwa ke" 
wirausahaannya. 

"Sebagai ma ntan a ktivis 
· mahasiswa, saya juga meng
harga i  semangat kewira u-

• 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



( ( 

3 
-

�o 1B i nja i  Danr UMA Kerjasama .B idang Agribisn is 
!rita): Peme
!mko) Binjai 

l
MedanArea 
emperkuat 
I sebelumnya 
ln kersajama 
�ty building, :ekat Pemko 
'akan menan
l epahaman 
6.emorandum 
hg (MoU) di I · LIS. 1

[
dalam waktu 
�ai dan UMA 
tgani MoU di I • f)angan agn-
li Kota Binjai 
[ MSi kepada 
1ai meninjau 

iswa UMA �rang�aian 
µMA, di kam
llam Medan 
alu. IKetua Yaya
P. Haji Agus 
IS) Drs HM 
MBA, Ketua 
ahaan UMA 
lana MM dan 
� Ir Asmah 

r;:n�n:!J�� 
UMAsangat 

f Pemko Bin
!lalam pemc 
lkrasi yang 

Pemko ingin 
kerjasama 

rang paling 
ij asamaka� 
�angan agn
MA memiliki 
anusia yang 
� bidang ini," 
llis Pertama-

Berita Sore/aje 
WALi Kota Binjai HM ldaham SH,  MSi (tengah) dan Ketua YPHAS Drs HM Erwin Siregar MBA (kedua dari kiri) diabadikan bersama dengan mahasiswa yang terlibat 
dalam Expo UKM UMA, Sabtu lalu. 

nan Kota Medan ini. 
Pada kesempatan itu Ida

ham menilai, UMA merupa
kan salah satu perguruan 
tinggi swasta terbesar di 
Sumut yang memiliki alumni 
yang sudah berkiprah di 
berbagai bidang, termasuk di 
Pemko Binjai. Di Pemko Bin
jai sendiri, katanya, alumni 
UMA telah menunjukkan · 

kualitas kinerjanya. 

ldaham pun mengapresia
si mahasiswa UMA yang 
terlibat aktif dalam Expo 
UKM UMA. Tampak, ldaham 
mengunjungi satu persatu 
stand mahasiswa sekaligus 
memotivasi mahasiswa agar 
mengembangkan jiwa kewi
rausahaanya. 

"Sebagai mantan aktivis 
mahasiswa, sayajuga �eng
hargai semanga.t kewirau-

sahaan mereka. Merekaharus kata kunci dalam pembangu
didorong agar tampil sebagai -- nan Pemerintah Kota Binjai," 
pengusaha sukses setelah tandasnya. 
menyelesaikan kuliahnya," Di Binjai sendiri, ungkap-
ujarnya. nya, alokasi pendidikan bukan 

Ditanya tentang komit- lagi sebesar 20 persen, tapi 
men Pemerintah Kota Binjai sudah di atas 30 persen. 
tentang pendidikan, ldaham Seluruh infrastruktur SMN 
dengan tegas menyatakan, SMK dan madn1sah, pun 
hanya dengan pendidikan sudah hampir selesai. 
sebuah kota atau daerah bisa "Bangku dan furnitur lain
maj u. "Pendidikan adalah nya sudah diganti seluruhnya. 

Kemudian, buku-buku pela
jaran untuk semua tingkatan 
sekolah sudah disediakan 
Pemko. Jadi, murid tidak 
perlu lagi membeli buku," 
tandasnya. 

B�gitu juga dana dana 
komite sekolah Rp30 ribu per 
siswa, separuhnya sudah' 
disubsidi pemko. Jadi siswa 
hanya bayar Rp15 ribu. 

(aje) 
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1urna1 Asia -.....-

Jurnal Asia 
Senin, 23 Joni 2014 2-0 

Pemko Binjai dan UMA Perkuat Keijasama 
Medan I Jurnal Asia 

Wali Kota Binjai HM Idaham SH, MSi 
mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) 
Binjai dan Universitas Medan Area (UMA). 
akan memperkuat kerjasama. Jika sebelum'nya sudah melakukan kersajama di bidang 
capacity building, dalam waktu dekat Pemko 
Binjai dan UMA akan menandatangani 
kesepahaman kerjasama atau memorandum 
of understanding (MoU) di bidang agribisnis. 

"lnsya Allah, dalam waktu dekat Pemko 
Binajai dan UMA akan menadatangani MoU 
di bidang pengembangan agribisnis," kata 
Idaham seu.sai meninjau Expo UKM Maha
siswa UMA yang d igelar serangkaian 
wisuda lu lusan UMA, di  kampus I Jalan 
Kolam Medan Estate, Sabtu (21/6). 

ldaham menegaskan, kerjasama yang 
telah d ibangun dengan UMA sangat 
bermanfaat bagi Pemko Binjai, terutama 
dalam pembangunan birokrasi yang baik. 

Karena itu, Pemko ingin meningkatkan 
kerjasama dengan UMA. "Yang paling 
strategis dikerjasamakan adalah pengem
bangan agribisnis, karena UMA memiliki 
sumber �aya ,manusia yang mumpuni dalam 

bidang ini," kata mantan Kadis Pertamanan 
Kota Medan ini . 

Pada kesempatan itu Idaham menilai, 
UMA merupakan salah satu perguruan tinggi 
swasta terbesar di .  Sumut yang memiliki 

· alumni yang sudah berkiprah di berbagai 
bidang, termasuk di Pemko Binjai . Di Pemko 
Binjai sendiri, katanya, alumni UMA telah 
menunjukkan kualitas kinerjanya. 

ldaham pun mengapresiasi mahasiswa 
UMA yang terlibat aktif dalam Expo UKM 
UMA. Tampak, Idaham mengunju'ngi satu 
persatu stand mahasiswa sekaligus memo
tivasi mahasiswa agar mengembangkan 
jiwa kewirausahaanya. 

"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, 
saya juga menghargai semangat kewira
usahaan mereka . Mereka harus didorong 
agar tampil sebagai pengusaha sukses 
setelah menyelesaikan kuliahnya," ujarnya. 

Ditanya tentang komitmen Pemerintah 
Kota Binjai tentang pendidikan; Idaham 
dengan tegas menyatakan, hanya dengan 
pendidikan sebuah kota atau daerah bisa 
maju. "Pendidikan adalah kata kunci dalam 
pembangunan Pemerintah IS_o_ta Binjai," 

tandasnya. Di Binjai sendiri, ungkapnya, 
alokasi pendidikan bukan lagi sebesar 20 
persen, tapi sudah di atas 30 persen. 
Seluruh infrastruktur SMNSMK dan madra
sah, pun sudah hampirselesai .  

"Bangku dan furnitur lainnya sudah 
diganti seluruhnya. Kemudian, buku-buku 

pelajaran untuk semua tingkatan sekolah 
sudah disediakan Pemko. Jadi, murid tidak ,1 
perlu lagi membeli buku," tandasnya. J Begitu juga dana dana komite sekolah •j 
Rp30 ribu per siswa, separuhnya sudah; 
disubsidi pemko. Jadi siswa hanya bayar, 
RplS ribu. ( Swisma} 

DIABADIKAN. Wali Kota Binjai HM Idaham SH, MSi (tengah) dan Ketua YPHAS Drs HM Erwin Siregar, 
MBA {kedua dari kiri) diabadikan bersarila dengan mahasiswa yang terlibat dalam Expo UKM _Uf<!A 
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LP-2M lJMA G'elar i>elatilian Bu.at.Brlket 
Medan Estate. dengancarakhusus hingga 

an Area Dijelaskannya, teknologi api padam da{I didinginkan 
kan ter- untuk membuat briket dari beberapa saat\ 
� ngolah serasah cukup sederhana, Berikutnya, ungkap Sus
' buah,  masyarakat bisa membuat- wati dinasukan arang ke 
cabang nya, karena tidak memerlu- mesin penggiling atau ditu-
renjadi kan modal yang besar. mbuk sampai halus dan 

1a UMA Namun jika ingin mem- hasil tumbukan diayak. 
1t briket buat briket dalam jumlah "Arang hasil ayakan dial· Briket banyak d iperlukan modal, duk dengan komposisi air
out san- tetapi itupun tidak terlalu yang tepat, dapat digun-
lagai al- besar modal nya seperti  akan tepung tapioka sekitar 

bahan membeli oven, mesin cetak 1 0  persen atau tanah l iat p tanah dan sebagainya. agar mudah d ibentu k . S
•masak. Proses pembuatannya, e l a nj u t n y a  d i cetak d a n  
f Peneli- lanjut Suswati bahan baku- dipres agar padat dan keras 
lasy-ar- nya dedaunan dan ranting kemudian dijemur atau di  
� .  D r  I r  · kering serta kanji dan air. oven. Setelah kering baru 
1atakan Pembuatan briket meng- bisa briket tersebut diper
t yang gunakan dua metode yakni gunakan ,"ujar Suswati se
::in, rant- tanpa karbonasi (tanpa pen- raya menyebutkan brikety
fan pa- garangan) dan karbonasi ang telah jadi bisa dikemas/ 
>n yang (pengarangan). dibungkus sesuai keingi-
disebut Proses Karbonasi nan. Sekilogram bri�et den-
ang di- Pembuatan dengan pros- gan 24 potong briket diper-
ar, cuk- es karbonasi , yakni limbah 'lukan 1 0 -1 5  kg serasah .
1 lama. .sampah dikumpulkan, ke- Sedangkan cara pem
kannya mud ian d i masukkan ke buatan dengan proses ka
'engab- dalam tong (tanur) untuk · rbonasi,yakni bahan saiTI
J MA ,  I r  dibakar menjadi arang den- pah dikeringkan dalam ov-

Kabag g a n  te k n i k  pembakara n  en,setelah kering digrinder 
1d rawai memakai sistem udara ter- atau dihaluskan.Hasil tum
�Jatihan batas (pirolisis)selama satu bukan diayak dan selanjut
> i o rang jam.  Pembakaran berakhir nya diaduk dengan mixer 
>us bagi dengan ditandai habisnya dengan komposisi air yang 
ru - baru asap hitam. tepat d a n  d a pat m e n g -

Kolam Selanjutnya didinginkan gunakan tapioka atau tanah 

l ihat supaya mudah diben
tuk. "Berikutnya dicetak dan 
d ipres serta d i keringkan 
agar bisa briket bisa dipa
kai ,"ucap Suswati. 

Diakui nya j i ka proses 
menggunakan mesin,  maka 
akan mengurangi tenaga 

kerja (bukan untuk pada 
karya). 

Ketua Pergabdian Masy
arakat U MA, I r  RizalrAziz 
MP sangat mengapresiasi 
terobosan yang dilakukan 
L P 2 M  dalam mem buat 
briket dari bahan baku sam-

pah, karena sangat berman
faat untuk alternatif peng
g u n aa n B B M  b a g i  m a -, 
syarakat. "Apa yang dilaku:: 
kan ini sebagai wujud dari 
Tri Dharma Perguruan Ting� 
gi , "  ucanya Rizal Aziz. 

(r-ji) 

JELASKAN PROSES : Ketua LP2M U MA, Dr Suswati MP menjelaskan proses pembuatan 
briket dari serasah kepada mahasiswa U MA disaksikan I r  Rizal Aziz MP baru - baru ini di 
kampus I UMA 
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�4 UMA Mengolah Sarnpah Huron Karnpus Jadi Briliet 
!a  (UMA) terus 
1gan mengolah 
bunga, clan pa
kering menjadi 
uga telah mem
?;Ung. 
ersebut sangat 
hatif pengganti 

) tanah untuk 

tian clan Peng
LP2M) UMA Dr 
n, bahan bakar 

r:�;�;���:� 
11g disebut se
�n cukup besar, 
na. 
a clalam acara 
biorang sam

ahasiswa UMA I I Jalan Kolam 
Kara itu, penel-
1 Kabag Humas 
f 

r:���;��; 
membuatnya, 

iJlodal yang be-

Namun jika ingin membuatbriketclalarri 
jumlah banyak diperlukan moclaL tetapi itu
pun ticlak ter�lu besar modalnya seperti 
membeli oven, mesin cetak dan sebagain
ya 

Proses pembuatannya, lanjut Suswati 
bahan bakunya declaunan clan ranting ker
ing serta kanji clan air. 

�embuatan briket menggunakan dua 
metode yakni tanpa karbonasi (tan pa pen
garangan) clan karbonasi (pengarangan). 

Pembuatan dengan proses karb'onasi, 
yakni limbah sampah dikumpulkan, ke
mudian dimasukkan ke clalam tong (ta
nur) untuk dibakar menjadi arang den- · 

gan teknik pembakaran memakai sistem 
uclara terbatas (pirolisis) selama satu jam. 
Pembakaran berakhir dengan ditandai 
habisnya asap hitam. 

Selanjutnya didinginkan dengan. cara 
khusus hingga api padam dan didingin
kan beberapa saat. Berikutnya, ungkap 
Suswati, dimasukkan arang ke mesin peng
giling atau ditumbuksampai halus clan hasil 
tumbukan diayak 

''Arang hasil ayakan diaduk dengan ko
mposisi air yang tepat; clapat digunakan 
tepung tapioka sekitar 10 persen atau 
tanah liatagar mudah dibentukSelanjutnya 
dicetak clan dipres agar paclat dan keras 
kemudian dijemur atau di-oven. Setelah 

kering baru bisa briket tersebut diper
gunakan," ujar Suswati seraya menyebut
kan briketyang telah. jadi bisa dikemas/ 
dibungkus sesuai keinginan. 

Sekilogram briket dengan 24 potong 
briket diperlukan 10 -15 kg serasah. Se
clangkan cara pembuatan dengan proses 
karbonasi, yakni bahan sampah dikering
kan dalam oven, setelah kering digrinder 
atau dihaluskan. Hasil tumbukan diayak 
clan selanjutnya diaduk dengan mixer den
gan komposisi air yang tepat dan clapat 
menggunakan tapioka atau tanah lihat su
paya mudah dibentuk 

"Berikutnya dicetak clan dipres serta 
dikeringkan agar bisa briket bisa 
dipakai,"ucap dosen Fakultas Pertanian 
UMA ini. 

Diakuinya, jika proses menggunakan 
mesin; maka akan mengurangi tenaga ker
ja (bukan untuk pacla karya). 

Peneliti UMA Ir Rizal Aziz MP sangat 
mengapresiasi terobosan yang dilakukan 
LP2M clalam membuat briket clari bahari 
baku sampah, karena sangat bermanfaat 
untuk alternatif penggunaan BBM bagi 
masyarakat 

''Apa yang dilakukan ini sebagai wujud 
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;' ucap Rizal 
Aziz yang juga Wakil Direktur (Wadir) III 
Program Pascarsarjana UMA ini. (HAMJ 

DIABADIKAN-Ketua LP2M UMA Dr Suswati MP {keempat dari kiri]' penliti UMA Ir Rizal Azjz MP (kedua dari kiri/de/an, 
diabadikan bersama dengan mahasiswa sesaat sebelum mendemonstrasikan proses pembuatan briket 
dari sampah hutan kampsu di depan laboratorium UMA, Jo/an Ko/am Medan Estate, baru-baru ini. 
andalas/hamdani 
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a CU 
)Osan 
1nan, ,, 
pata-
ering 

tel ah 
nbah 
.rang 
seba
ahan 
1 un-

. : '  · ·· - . It" , I I  . .  

U �A .. Qla h1 :Sa n1 pa h �11."eri ng  · Jacil i "Bvi ke 
tuk �ebutuhan memasak. 

. . 
membuat briket dari serasah 1 karbonasi (t;npa �engarangan) ��t. Berlkutnya, �ngkap Suswati dibungkus.sesuai keinginan. 

Ketua Lembaga Penelitian. Pe- cuku p sederhana, masyarakat dan karbonasi (pengkrangan). dimasukan arang ke mesin pengc Satu kilogram briket dengan 24' 
ngabdiaiJ. Masyarakat (LP2M) · bisa membuc;ttnya, karet�a tidak Proses karbonasi �embuatan giling atau ditumbuk sampai potong b,riket diperlukan 10 c1s kg 
UMA Dr Suswati, Jumat ( 4/7) mernerlukan modal yang besar. 'dengan proses karbdnasi, yakni halus dan hasil tumbukan diayak. serasah. Sedangkan. cara pem� 
mengatakan, bahan bakar briket · Nii.mun jika , ingin membuat limbah sampah dikumpulkan, "Arang hasil ayakan diaduk buatan derigan proses karbonasi, 

. yang berasal dari dedaunan, rant- briket da.l�m jumlah banyak kemudian dimasukkan .ke dalam dengan kcimposisi air yang tepat, yakni bahan sampah dikeringkan 
ing, buah) bunga; dan patahan diperlukan modal, tetapi itupun · tong (tanur) untuk dibakar men- dapat cj.igunakan tepung tapioka · · dalam oven, setelah kering digrin
cabang pohon yang kering atau tidak terlalu besa:r modalnya jadi arang dengan teknik peqi- sekitar io persen atau tanah liat der atau dihaluska1_l. Hasil tum
yang disebut serasa.4, pan� yang seperti membeli oven, mes in bakaran memakai sistem udara·· , agar mudah dibentuk. ·selanjut- bukan diayak dan selanjutnya 
dihasilkan cukup besar, cukup . cetak dan sebagainya. terbatas (pirolisis) selama satu nya, dic,etak dan dipr:es agar padat diaduk dengan mixer dengan 
aman, dan tahan lama. Proses pembuatannya, lanjut jam. Pembakaran berakhir dengan · dan keras kemudian dijerriur atau komposisi air yangtepat dan dapai 
, Didanipingi Ketua Pengabdian Suswati, bahan bakunya dedau- ditandai habisnya asap hitam. di oven. Setelah kering barn bisa menggunakan tapioka atau tanah 
Masyarakat UMA, RizalAziz dan . nandan ranting kering serta kanji Selanjutnya, didingihkan de- briket tersebut diguriakan;'ujar lihat supaya mudah dibentuk. 
Kabag Humas Asmah Indrawai, dan air. Pembµatan briket meng- ngan cara khusus hingga api pa- · Suswati seraya meriyebutkan bri1 · · "Berikutnya dicetak dan dipres 
dia m�njelaskan, teknologi untuk guriakan dua metode ya:kn� tanpa dam dan didinginkan · beberapa · ket yang teiah jadi bjsa dikemas/ serta dikeringkan agar bisa briket 

__ , .. • ' · · 
· · .. · bisa dipiikai;' ucap S;�ati. 

Diakl1inyar ji�a proses meng-· 
gunakan mesin, maka akan me
ngurangi tenaga. kerja (bukan 

· untuk pada karya). Ketua Pengab
dian Masyarakat UMA, Rizal Aziz 
sangat .mengapresiasi terobosan 
yang dilakukan LP2M dalam 
membuat briket dari bahan baku 
sampah, karena sangat berman
faat untuk altematif penggunaan 
BBM bagi masyarakat. 1 "Apa yang 
dilakukan ini sebagai wujud dari 
Tri Dharma Perguruan TiQggi," 
ucanya Rjzal Aziz. •, , 
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UMA Seminarkan 
Manfaat Tanaman 

Biofarmaka 
Medan, BPB 
. Berdasarkan data yang dirilis Kepala Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 
Obat Tradisional (B2P2TO-OT), Indonesia merupa
kan rum'ah bagi 30 ribu jenis tanaman obat. 

Sayangnya, dari sekian banyak jenis tanaman itu, 
hanya 7.000 yang sudah diidentifikasi dan diguna
kan untuk kepentingan medis. 

"Sedangkan jenis tumbuhan seperti Brotowa'li, 
Kumis Kucing, Buah Merah dan Temulawak meru
pakan sedikit dari beragam jenis tumbuhan asli Indo
nesia yang sudah dibuktikan khasiatnya, untuk me
nyembuhkan asam urat, hiperkolesterol, hepatitis, 
darah tinggi dan asma," ungkap Gabena Indrayani 
Dalimunthe, SSi, MSi, Apt, selaku pembicara pada 
seminar bertajuk " Kajian Manfaat Tanaman Biofar
maka Untuk Kesehatan Darah", yang diselenggara
kan Pemerintahan Mahasiswa Univesitas Medan 
Area (Perna UMA), di Convention Hall UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, Rabu (18/6). 

Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Dekan Bida
ng Pendidikan Fakultas Pertanian UMA Faoza Hafiz 
Saragih, SP, MSc itu turut d�angkai · de�gan kegiatan 
donor darah di halaman :kampus tersebut. Lebih lanjut, 

· Gabena Indrayani menjelaskan, sejak lama, tumbuhan 
seperti Jamu merupakan salah satu ramuan kesehatan · 
tradisional yang identik dengan rakyat Indonesia. 

Resep yang sudah digunakan sejak zaman nenek 
moyang itu, berguna untuk menjaga kesehatan dan 
juga memiliki efek samping yang sangat kecil diban
ding dengim obat sintetis. 

"Sayangnya, potensi jamu dan obat-obatan tradi
sional lain yang menjadi ciri khas masyarakat di 
seluruh nusantara, masih belum dikembangkan se
maksimal mungkin," ungkap Kajur Fakultas Farmasi 
l JSI J tPrsPh11t.  
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secara ilrnian Clan fosa aipertanggungJawaoI<an seca
ra medis, se.rta tanaman yang belum terbukti memi- · 

liki khasiat terhadap kesehatan. 
"Walaupun itu obat herbal, kita harus tetap mem

pra�tekkan konsep empat tepat dan satu waspada. 
Artmy� empat tepat itu adalah tepat indikasi, tepat 
i:endenta, tepat obat dan tepat dosis dan cara pembe
han. Sedangka� untuk satu waspada yaitu waspada 
atas efek sampmg atau komplikasi y�g bisa disebab
kan oleh obat," je1as. dia. 

Sebelumnya, Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fa
kultas Pertanian UNIA, Faoza Hafiz Saragih, SP, MSc 
menyambut baik dan sangat ant\isias atas seminar 
yang diadakan PEMA UMA tersebut. Selain berman
faat bagi pemahaman peserta, kegiatan ini juga baru 
kali pertama dilakukan untuk skup fakultas. 

"Kalau sebelumnya universitas yang inengadakan 
kegiatan seperti ini, namun pada skup fakultas, kita 
yang pertama menggelarnya," ucapnya. 

Dia berharap melalui kegiatan tersebut, kiranya 
peserta mendapat wawasan baru yang mana bisa 
menyebarluaskan informasi penting ini kepada mas
yarakat, terutama di kalangan keluarga. "Tentunya 
banyak hal penting yang dapat kita ambil dari fo
rum ini. Apalagi Indonesia kaya akan tanaman yang 
berpotensi menj adi obat untuk kesehatan kita," 
tandasnya. · 

Ketua Panitia Erwin Hasiholan Panjaitan menga
takan, kegiatan tersebut diikuti hampir ratusan 
peserta baik kalangan pelajar dan mahasiswa UMA. 
Sel�ruh �eserta, sebut Erwin, begitu antusias mengi
kuh kegiatan yang dilengkapi dengan acara donor 
darah tersebut. "Antuasiame peserta terutama kala-

-
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A5 
UMA Wisuda 538 Lulusan Sarjana dan Pascasarjana 

MEDAN (Waspada): Rektor 
Universitas MedanArea (UMA) 
Prof Dr A Ya'kub Matondang 
MA, mewisuda538 wisudawan 
terdiri dari 415 lulusan sarjana 
S-1dan 123 orang program pas
casarjana S-2 yang telah me
nyelesaikan studinya, di Aula 
SerbagunaKampus Jln. Kolam 
Medan F.state, Sabtu (21/6). De
ngan demikian jumlah wisuda
wan sampai saat ini berjumlah 
21.120 orang yang terse bar di 
seluruh wilayah di Indonesia. 

Wisuda kali ini dihadiri Bu
pati Deliserdang HAnsari Tam
bunan dan Wali Kota Binjai H 
Muhammad Idham SH, Msi, 
Koordinator Kopertis Wilayah 
I SumutProfDianArrnanto MA, 
PhD, Ketua YayasanPendidikan 
HajiAgus Salim Drs Erwin Sire
gar MBA, dan undanganlainnya. 

ProfMatondangdihadapan 
wisudawan mengatakan, pen
didikan pada dasarnya adalah 
usaha untukmencerdaskandan 
menjadikan alumni menjadi 
insan yangkompetitif, sertarele
van bagikebutuhan masyarakat 
global. 

Untuk itu, kata dia, lulusan 
UMA senantiasa dibekali kom
petensi utama yang terdiri dari 
tigakomponen terintegrasi yak
ni, keilmuan, kepribadian, dan 
lri:iunT-!'li11c..abon.� Do"""'t:Y"""� ..ln_...� 

kian diharapkan mahasiswa 
dapat terlibat aktif untuk me
ngembangkan pengetahuan, 
sikap dan perilaku, sekaligus 
diharapkan pula dapat me
ngembangkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) yang 
diperlukan masyarakat, bangsa 
dan negara. 

· 

Menurut Rektor, 21 dosen 
UMA saat ini sedang melanjut
kan pendidikan doktor (S3) baik 
di dalain dan luar negeri sebagai 
upaya untukpeningkatanmutu 
SDM. Sebanyak344 mahasiswa 
berhasilmendapatkan beasiswa 
dari Kemendikbud, Superse
mar, BRI, Bidik Misi, dan Yaya
san Pendidikan HajiAgus Salim. 

Acara wisuda juga dirangkai 
berbagai kegiatan mulai dari 
bazar, pameran kewirausahaan 
mahasiswa dan menampilkan 
sejumlah hasil penelitian dan 
pengabdian masyarakat UMA, 
di antaranya pembuatan briket 
limbah jagung dan budidaya 
tanaman pisang. 

Sebelum pelaksanaan wisu
da ini, UMA telah memberikan 
pelatihan dan pembekalan bagi 
lulusan yang akan diwisuda 
dalam menghadapi persaingan 

· dunia kerja maupun ketika 
menjadi wirausaha. "Mereka 
mendapatkan berbagai materi 
�r..J .,.t:h ... -. _... .. ..  1,.,..; ,..1,.,......! --- ..... -..1...4 . _  

pihaknya terus melakukan per
cepa tan peningkatan mutu 
pendidikan dengan sasaran pe
ningkatan nilai akreditasi yang 
saat ini rata-rata nilai B, maka 
dipersiapkan untuk tiga tahun 
kedepan menjadi nilai A 

Keberhasilan yang telah di
capai sekarang ini, UMAsudah 
menambah staf pengajar lulu
san S3 dan akan memungkin
kan bertambahnyastaf pengajar 
berpredikat guru besar (profe
sor) di masa yang akan datang 
dan ini memiliki kompetensi 
untuk melahirkan lulusan ber
kualitas, proporsional, dan ber
wawasan luas di bidang keil- . 
muannya. , 

Sementara Koordinator 
Kopertis Wilayah I Prof Dian 
memberikan apresiasi yang 
tinggi atas kegiatan bazar dan 
pameran kewirausahaan yang 
telah dilakukan mahasiswa 
UMA. "Semangat program ke
wirausahaan akan melahirkan 
lulusan yang mampu mencip
takan lapangankerja danmen
jadi wirausahawan mandiri," 
sebutnya. 

Sebanyak 538 lulusan yang 
diwisuda, di antaranya Fakultas 
Hukum 50 orang, Fakultas Psi
kologi 94 orang , Fakultas Eko
nomi 121 orang, FakultasTeknik 
n �  -·-- _ T" 1 ,__._.__.� • ""' 

-

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



No. Form : FM-HPT-01-01 

Rev : 00 

TQI Eff. 01 Des 2012 

--�-- --

Senin, 30 Juni 2014 Halaman 6 

.\ 

. . . Analisa/taufik walhidayat i 
· KUNJUNGI.' Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto (tengah) 
; didampingi Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, M.Erwin Siregar (kanan) dan I 
. Ketua·Pusat Kewirausahaan UMA, Marian Swandana mengunjungi stand bazar dalam 1 

· rangkaicin wisuda .UMA, Sabtu (2116) di kampus I Jalari Kolam Medan Estate. 
- - - � -

Pengetahuan Tanpa Etika D.apat 
Hancurkan Eksistensi Manusia · 

Medan, (Analisa) 
l lmu pengetahuan dan keteramp i l an 

yang dimilik:i tanpa dibarengi dengan etika 
akari dapat mengbancurkan eksistensi 
u mat manu s i a . A palagi  saat i n i  diera 
globalisasi telah terjadi pergeseran nilai -
nilai sosial dalam masyarakat. 

"Kare nanya pe ndidikan e t i ka d a n  
akhlak menjadi perhatian· khusus bagi 
UMA," ungkap Rektor UMA Prof Dr H 
A Yii' kub Matondang MA ketika me
wisuda 4 1 5  orang sarjana S l  dan S 2  di 
l i ngkungan U ni v e r s i tas Medan Area 
(UMA),Sabtu (2116) di kampus I Jalan 
Kolam Medan. Estate. 

· Tunit had.ir,  Koordinat.or Kope.rt i s  
Wilayah I Sumut, Prof D r  Dian Aimanto·. 
PhD, · B upati Del i serdang,  H Ashari  
Tambunan,Walikota B i nj ai Idaham SH, 
MSi,  'Ketua Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim, M.Erwin Siregar MBA, para 
wakil rektor, direktur dan wakil direktur, 
dekan dan wakil dekan serta dosen di 
l ingkungan UMA. 

Urituk itu l anj ut,  Prof Matondang , 
OMA dengan visinya berkomitmen terns 
menghasilka sumberdaya manusia irtovatif 
dan berakhlak supaya i lmu · pengetahuan 
dan keterampilan yang dipercileh tetap c 
dibarengi SDM yang inovatif dan ber
akhlak. 

Artinya para alumni U M A  masmpu 
berfikir inovatif dan memiliki moral dan 
akhlak mulia. Intelektual yang inovatif dan . 
berakhlak dicitrakan sebagai i nteletual 
yang bertaqwa dan tidak melepaskan diri 
dari s i stem n i l ai dan etika di te n.gah 
kehidupan masvarakat. 

2008. 
Mendukung 

"Dengan demikian UMA dapat me
nghasilkan alumni yang bermutu,dapat · 

berkiprah diberbagai sektor pembangun
an,"jelas Prof Matondang · seraya menye-; 
butkan UMA terns memperc.epat peni• : 

: ngkatan mutu menuju Exellent Learning; 
University. . ; 

Ketua Yayasari Pendidikan Haj j  Agus 1 
Salim; M Erwin Siregar MBA menyata-, 
kan selaku penyelenggara UMA, pihaknya 
sangat mendukung program univ�rsitas1 
danfakul tas untuk mel aksanakan per
cepatan peningkatan mutu pendidikan. 
Nilai akreditasi yarig saat ini rata - rata Bj 
maka, 3 tahun ke depan bisa menjadi A. 

U ntuk melaksanakan prpgram per
cepatan itu berbagai program dilaksana" 
kan diantaranya, y a y asan tetap oer
komitmen mendorong d a n  memberi 
kesempatan seluas - luasnya kepada staf 
pengajar untuk mengikuti pendidikan ke 
j e nj ang program doktor dan juga me
nyediakan berbagai sarana lmtuk menda
patkan j enj ang . akademis dosen, status • 
sertifikasi do se n' serta melaksanakan 1 
pelatihan, seminar dan workshop. 

· DidampL\1gi · M Erwin Siregar MBA, 
Ketua Center Development <::enter UMA, 
Ir Marian S wandana MM, Koordlnator 
Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dr Dian 

. Armant9 PhD ,saat mengunj ungi bazar . 
dalam rangkaian_ w isuda, mengapresiasi 
setinggi - tinggi berbagai program UMA f 

. yang terns berpacu meningkatkan SDM 1 
yang berkualitas,inovatif dan berakhlak. 

Prof ni::tn 1 1 1 0-;l mpnn-h �-rqn.i.- .... ..... T Tl-. lf  A 
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u-MA Wisuda 538 Lulusan 
Sarj ana dan Pascasarj ana 

Medan, Realitas mbangkan kualitas sumber-
� Rektor Universitas Medan daya manusia (SDM) yang 
Area (UMA) Prof Dr A diperlukan masyarakat, bang
Ya'kub Matondang MA me- sa dan negara. 
wisuda sebanyak 538 orang Pada kesempatan itu, rek
wisudawan terdiri dari 415 tor mengeniukakati, 21.dos
lulusan sarjana S-1 dan 123 en UMA saat ini sedang 
orang program pascasarjana melanjutkan pendidikan dok
S-2 yang telah menyelesaikan tor (S3) baik di dalam dan 
studinya . Dengan demikian diluar negeri sebagai upaya 
jumlah wisudawan sampai untuk peningkatan mutu 

. saat ini berjumlah 21. 120 SDM. Sebanyak 344 maha
orang yang tersebar di selu- siswa ber���il _mendapatkan 
rub. wilayah di Indonesia. beasiswa dari Kemendikbud, 

Wisuda kali . ini dihadiri Supersemar, BRI, Bidik Misi 
Bupati Deliserdang H Ansa- dan Yayasan Pendidikan Haji 
ri Tambunan dan Walikota Agus Salim. 
Binjai H Muhammad Idham Lebih lanjut dikatakannya, 
SH Msi, Koordinator Koper- acara wisuda juga dirangkai 
tis Wilayah� l . :Sumut Prof berbagai kegiatan mulai dari 
Dian Armanto, · MA, Ph.D, bazar, pameran kewirausa
Ketua Yayasan Pendidikan haan mahasiswa dan me
Haji Agus Salim Drs Erwin nampilkan sejumlah basil 
Siregar MBA dan undangan penelitian dan pengabdian 
lainnya. masyarakat UMA, diantarari-

Prof Matondang dihada- ya pembuatan briket limbah 
pan wisudawan di aula serb- jagung dan budidaya tanaman 
aguna kampus JI Kolam Med- pisang. . 
an Estate, Sabtu (2116) men- Sebelum pelaksanaan wi
gatakan, pendidikan pada · suda ini, UMA telah mem
dasamya adalah usaha untuk berikan pelatihan dan pem
mencerdaskan dan menjadi- . bekalan bagi lulusan yang 
kan alumni menjadi insan akan diwisuda nanti, dalam 

fyang kompetitif serta relevan menghadapi persaingan dun� 
bagi . kebutuhan masyarakat ia kerja maupun ketika men-
global. jadi wirausaha. , -· --

Untuk itu katanya, lulus- , "Mereka mendapatkan 
an UMA senantiasa dibekali berbagai materi pelatihan ,  
kompetensi utama yang ter- mulai dari pembuatan lama
diri dari tiga kom1>onen ter- ran k rja,- P.ersiaP.an diri, 

�cµi percepatan peningkatan 
fi1.Utu pendidikan dengan 
sasaran peningkatan nilai 
akreditasi yang saat ini rata
rata nilai B maka ·dipersiap
kan untuk tiga tahun kedepan· 
menjadi nilai A. 

Keberhasilan yang telah 
dicapai sekarang ini dimana 
UMA sudah menambah staf 
pengajar lulusan S3 dan akan 
memungkinkan bertambah
nya staf pengajar berpredikat 
guiu besar(profesor) di masa 
yang akan datang dan ini 
memiliki kompetensi untuk 
melahirkan lulusan berkuali
tas, proporsional dan berwa
wasan luas di bidang keil
muannya: . 

Sementara Koordinator 
Kopertis Wilayah I Prof Dian 
memberikan apresiasi yang 
tinggi a1as kegiatan bazar dan 
pameran kewirausahaan yang 
telah dilakukan mahasiswa1 UMA. "Semangitt program 
kewirausahaan akan melahir
kan lulusan yang mampu 
menciptakan lapangan kerja 
dan menjadi wirausahawan
mandiri," pintanya.  
1 Jumlah 538 lulusan yang 

diwisuda , diantarany a ,  
Fakultas Hukum sebanyak 50 

-orang, Fakultas Psiko)ogi 94 
orang , Fakultas Ekonomi 
121 orang, Fakultas Tekni 
37 orang, dan Fakultas Per
tani�!! .. 6 ?_rang_ serta dan 

.. 
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MENGUN
JUNGI
Koorr:Jina
tor 
Kopertis 
Wilayah l  

,Sumut Prof 
· Dian 

Arman to 
(tengah} 
didampin
gi Ketua 
YPHAS HM 
Erwin 
Siregar 
(kanan) 
don Ketua 
Pusat 
Kewirausa
haan UMA , 
Ir Marlon 
Swandana 
MM 
mengun
jungi 
stand Expo 
UKM UMA 
do/am 
rangkaian 
wisuda 
UMA 
Sabtu (2 11  
6). andatas/lst 

UMA Wisuda 538 Lulusan 

lhnu Tanpa Etil�a 
'-' ·Ancam Eksistensi Manusia 

Medan-andalas 
Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof HA Ya'kub 
Matondang MA mengatakan, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki tanpa dlbarengi dengan 
etika akan dapat me,igancam dan menghancurkan ' 

eksistensi umat manusia. Apalagi saat ini di era 
globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilal sosial 
dalam masyarakat. 

"Karenanya pendidjkan etika 
· dan akhlak menjadi perhatian 

khusus bagi UMA;' ungkap rektor 
dalam pidatonya pada wisuda 538 
orang sarjana Sl dan S2 UMA, 
Sabtu (21/6) di Gelanggang Serb
aguna kampus I Jalan.Kolam Med-tan Estate. l.l Turut

. 
hadi_r dalam acara itu, 

Untuk itu lanjut; Prof Maton
dang, UMA berkomitmen terus 
menghasilkan sumberdaya manu
sia inovatif dan. berakhlak supaya 
ilmu pengetahuan dan keter
ampilan yang diperoleh tetap 
dibarengi berakhlak 

"Artinya para alumni UMA 
mampu berpikir inovatif clan me-

peningkatan mutu melalui master 
plan yang fokus pada peningka
tan nilai akreditasi program studi, 
akreditasi institusi, akreditasai jur
naL sistem penjaminan mutli in
ternal dan ISO 9001 - 2008. 

Ketua YPHAS HM Erwin Sire
gar dalam sambutannya menya
takan, selaku penye�nggara UMA, 
pihaknya sangat mendukung pro
gram universitas dan fukultas un
tuk melaksanakan percepatan 
peningkatan mutu pendidikan. 
"Nilai akreditasi yang saat ini rata
rata B, maka tiga tahun ke repan 
bisa menjadi A;' harapnya. 

Untukmelaksanakan program 
percepatan itu berbagai program 

seminar dan workshop. 
Sedangkan Koordinator Kop

ertis Wilayah I Sumut Prof Dian 
Armanto saat mengunjungi Expo 
UKM UMA dalam rangkaian wisu
da, mengapresiasi setinggi-tinggi 
berbagai program UMA yang ter
us berpacu meningkatkan SDM 
yang berkualitas, inovatif clan be
rakhlak 

Prof Dia juga mengharapkan 
UMA bisa 'menelurkan' program 
yang bail< itu kepacla perguruan 
tinggi swasta lainnya seperti pel
atihan Persiapan Memasuki Dun
ia Kerja (PMDK) kepada calon 
alumni UMA rengan mengunclang 
clan melatih mahasiswa clari herb-
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SENIN, 23 JUNI 201 4 14 
Kopertis Wilayah I Prof Dian anto. 

Lahirkan Lulusan yang Ciptakan Lapangan Kerja 
Medan (SIB) 

Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Dr A Ya'kub Maton
dang MA mewisuda 538 sarjana Clan Pasca Sarjana lulusan UMA ( 415 
sarjana S-1 dan 123 pascasarjana S-2), di  aula Serbaguna kampus. 
Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (21/6). 

Wisuda ini dihadiri Bupati Deliserdang H Ansari Tambunan dan Wali 
kota Binjai H Muhammad ldham SH Msi, Kopertis Wilayah I Sumut 
Prof Dian Armanto dan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim 
Ors Erwin Siregar MBA. 

Prof Matondang m�ngatakan, pendidikan pada dasamya adalah 
usaha untuk mencerdaskan alumni menjadi insan yang kompetitif serta 
relevan bagi kebutuhan masyarakat global. Untuk itu, lulusan UMA 
senantiasa dibekali kompetensi utama yang terdiri dari tiga komponE!n 
terintegrasi yakni, keilmuan, kepribadian dan kewirausahaan. Dengan 
demikian diharapkan mahasiswa dapat terlibat aktif untl.ik mengem
bangkan pengetahuan, sikap dan perilaku, sekaligus diharapkan pula 
dapat mengembangkan kualitas sumberdaya manusia (SOM) yang 
diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Pada era globalisasi ini 
yang diperlukan bukan hanya keahlian tetapi juga keberanian, ket
rampilan, kearifan dan integritas kepribadian. llmu pengetahuan dan 
ketrampilan yang dimiliki tanpa dibarengi dengan etika akan dapat 
menghancurkan eksistensi umat manusia,katanya. 

Rektor mengatakan, 21 dosen UMA saat ini sedang melanjutkan 
pendidikan doktor (S3) baik di dalam dan diluar negeri sebagai upaya 
untuk peningkatan mutu SOM. Sebanyak 344 mahasiswa berhasil 
mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud, Supersemar, BAI, Bidik 
Misi dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. · 

Erwin Siregar mewakili pengurus yayasan mengatakan, pihaknya 
t�r.us .melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan dengan 
.5asaran peningkatan nilai akreditasi yang saat ini rata-rata· nilai B maka 
dipersiapkan untuk tiga tahun kedepan menjadi nilai A. 

Sementara Kopertis Wilayah I Prof Dian Armanto memberikan apre
siasi yang tinggi atas kegiatan bazar dan pameran kewirausahaan 
yang dilakukan mahasiswa UMA. Semangat i:irogram kewj[ausahaan 
.... •�-- -� - ·  . . . . . 
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UMA Wisuda 538 L-ulusan Sarjana Clan Pascasarjana 

muhammad oasir badian dan kewirausa-
haan. Dengan demikian 

!I diharapkan mahasiswa I Medan Area (UMA) Prof, · dapat terlibat aktif untuk 
tng MA mewisuda sebany-t mengembangkan penge-
lvan terdiri dari 415 lulus- tahuan, sikap dan per-
� orang program pascasar- ilaku, sekaligus diharap-lmenyelesaikan studinya. kan pula dapat mengem-
f!lah wisudawan sampai bangkan kualitas sum-
!1.20 orang yang tersebar di berdaya manusia (SDM) 
tlonesia. yang diperlukan 
ldiri Bupati Deliserdang H masyarakat, bangsa dan 
In Walikota Binjai H Mu- negara. 

si, Koordinator Kopertis . ..--..., Pada kesempatan itu, 
Dian Armanto, MA, Ph.D, l_Jektor mengemukakan, 
ilikan Haji Agus Salim Drs 21 dosen UMA saat ini 
�n undangan lainnya. sedang · melanjutkan 

�Rif�, ��\/. '� ;I "' r, ,�. -,� : 4"·/ " ��j-)\ 
I .�\ \_ , I M • J \ � A  , ) \ �· •• .-·- _} I � \ -�,��--- -�':!- J / 
\ t·· \ :· - ·-·'rn .. ·1�:-::--:-�:. /. - . . /J \/, _ _,'(· ·•· ' \ / ... �� . ' -r i'0 --- ./ / � ,\ ,.� 

", �/)'-----....... ----/ <1.�/>-> "·"' t  f �·�/,; ,,___ ,_ N· . ·'/ ..... � l -�r'.� 

nampilkan sejumlah basil tiga tahun kedepan menjadi nilai A. 
penelitian dan pengabdian· Keberhasilan yang telah dicapai sekarang1 
masyarakat UMA, diantaran- dimana UMA sudah menambah staf pengaja� 
ya pembuatan briket limbah lusan S3 <lap akan memungkinkan bertamll 
jagung dan budidaya tana- nya staf pengajar berpredikat guru besar (prl 
man pisang. sor) di masa yang akan datang dan ini meml 

Sebelum pelaksanaan wisu- kompetensi untuk melahirkan lulusan berk 
da ini, UMA telah memberi- tas, proporsional dan berwawasan luas di bid 
kan pelatihan dan pem- keilmuannya. 
bekalan bagi lulusan yang Sementara Koordinator Kopertis Wilay 
akan diwisucia nan ti, dalam Prof Dian memberikan apresiasi yang tinggi 
menghadapi persaingan dun- kegiatan bazar dan pameran kewirausahaan y 
ia kerja maupun ketika men-. telah dilakukan mahasiswa UMA. I 
jadi wirausaha. "Semangat program kewirausahaan akan m1 

"Mereka mendapatkan ber- hirkan lulusan yang mampu menciptakan lap 
bagai materi pelatihan, mulai gan kerja dan menjadi wirausahawan mandi 
dari pembuatan lamaran ker- pintanya. . 
ja,  persiapan diri, psikotes · Jumlah 538 lulusan yang diwisuda, diantar Jadapan wisudawan di aula pendidikan doktor (S3) 

Kolam Medan Estate, Sab- baik di dalam dan diluar negeri sebagai upaya dan sebagainya. Sehingga diharapkan lulusan . . ya, Fakultas Hukum sebanyak 50 orang, Fal 
pendidikan pada dasarn- untuk peningkatan mutu SDM. Sebanyak 344 

t mencerdaskan dan men- mahasiswa berhasil mendapatkan beasiswa dari 
�di insan yang kompetitif . Kemendikbud, Supersemar, BRI, Bidik Misi dan 
�tuhan masyarakat global. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. 
lulusan UMA senantiasa Lebih lanjut dikatakannya, acara wisuda juga 

jt�ma yang terdiri dari tiga dirangkai berbagai kegiatan mulai dari bazar, pa-
;i yakni, keilmuan, kepri- meran kewirausahaan mahasiswa dan me-_,, - . . .. __ ___ 

( 

UMA tidak kalah bersaing secara nasional mau- tas Psikologi 94 orang , Fakultas Ekonomi ' 
pun internasional, " ucapnya. orang, Fakultas Teknik 37 orang, dan Fakul 

Erwin Siregar mewakili pengurus yayasan Per):anian 6. orang serta dan Fakultas Biologi 
mengatakan, pihaknya terus melakukan perce- orang. Sedangkan Program Pascasarjana, M 
patan peningkatan mutu pendidikan dengan ister Akuntan Publik 58 orang, Magister Ma 
sasaran peningkatan nilai akreditasi yang saat jemen Agribisnis 12 orang, dari Magister Psikc 
ini rata-rata nilai B maka dipersiapkail untuk gi �9 serta Magister Hukum 24 orang. (***) 
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l lmu Tanpa Etika Dapat Hancurkan Eksistensi Umat Manusia 
• zahendra 

f MedanBisnis-Medan ' Ilmu pengetahuan dan ke
terampilan yang dimiliki tanpa 
dibarengi qengan etika akan,,. 
dapat menghancurkan eksis
tensi umat manusia. Apalagi 
saat ini di era globalisasi telah 
terjadi- pergeseraq nilai - nilai 
sosial dalam masyarakat. 

"Karenanya pendidikan etika 
dan akhlak menjadi perhatian 
khusus bagi UMA," ungkap Rektor 
UMA P.rofDr H A  Ya'kub Maton-1 dang MA ketika mewisuda 415 or

l ang sarjana SI dan S2 di ling
kmigan Universitas Medan Area_ 
· cUMA), Sabtu (21/6) di kampus I 
Jalan Kolam Medan Estate. 

Turut hadir; Koordinator Ko� -
". perj:is Wilayah I Sumut Prof Dr 

Dian Armanto PhD, Bupati 
Deliserdang H Ashari Tam
bunan, Walikota Binjai Idaham 
SH MSi, Ketmr Yayasan Pendi.: 
dikanHaji Agus Salim, M Erwin 
Siregar MBA, para wakil rektor, 
direktur dan wakil direktur, 
dekan dan wakil dekan serta 

- dosen di lingkungan UMA -
Untuk itu 1anjut, Prof Ma

tondang, UMA dengan visinya 
berkomitmen terus menghasil
kan sumberdaya manusia ino- . 
vatif dan berakhlak, supaya ilmu 
pengetahuan dan keterampilan 
yang diperoleh tetap dibarengi 
SDM yall'g inovalif dan ber
akhlak. 

Artinya, katanya, -para alumni 
UMA masmpu berfikir inovatif_ 
dan memiliki moral dan cikhlak 
mulia. Intelektual yang inovatif 
dan berakhlak dicitrakan seba
gai inteletual yang bertaqwa dan _ 

tidak melepaskan diri dari sis-
. tern nilai dan etika di tengah 
kehidupan masyarakat. 

Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim M Erwin Si
regar MBA nienyatakan selaku 
penyelenggara UMA, pihalffiya 
sangat mendukung program 
universitas dan fa.Kultas untuk 
melaksanakan percepatan pe
ningkatan mutu pendidikan. 
Nilai akreditasi yang saat ini 
rata - rata B maka, 3 tahun ke 
depan bisa menjadi A • 

• 
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UMA Wisuda 538 Mahasiswanya, 
Eti ka dan Akhlak Menjadi Perhatian Rektor 
Liputan lpul 

MEDAN (Gaya Medan) · Sebanyak 538 lulusan Universitas Medan Area (UMA) 
sukses diwisuda pada Sabtu, 21 Juni 2014,  yang diselenggaran di Gelangang 
Mahasiswa (GM) kampus I beralamat diJalan Kolam, Medan Estate. Acara wisuda 
yang merupakan gelombang pertama pada 201 4 tahun ini terdiri dari 538 lulusan 
tersebut dan terbagi dari berbagai program studi di tujuh fakultas serta empat program 
studi Pascasarjana. 

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Dr H A Ya'kub 
Matondang MA memberikan perhatian tentang pentingnya etika dan akhlak khususnya 
di kalangan mahasiswa. 'llmu pengetahuan dan keterampHan yang dimiliki tanpa 
dibarengi dengan etika akan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia, "tegasnya. 

Menurutnya, di sinilah relevansi Universitas Medan Area dengan visinya 
rnenghasilkan sumber daya rnanusia inovatif dan berakhlak. Selain itu .• kata dia, 
alumni yang dihasilkan diharapkan rnarnpu berfikir inovatif serta memiliki moral dan 

1 akhlak rnulia. 'lntelektual yang inovatif dan berakhlak diciptakan sebagai intelektual 
. yang bertakwa, dimana aktivitas kesehariannya dipandang sebagai ibadah kepada 

Tuhan. Oalarn kegiatan keilrnuan dan teknologi, tentunya ia tidak rnelepaskan diri dari 
sistern nilai dan etika,'urainya. 

Kernudian, dia rnenjelaskan tema wisuda yang diusung pada kali ini, yakni 'Dengan 
Percepatan Peningkatan Mutu, Universitas Medan Area Menuju Exellent Learning Uni
versity'. Terna ini sejalan dengan kornitmen UMA untuk mernpercepat peningkatan rnutu 
melalui master plan yang fokus pada peningkatan nilai akreditasi program studi, akreditasi 

i institusi, akreditasi jurnal, sistern penjarninan rnutu internal dan ISO 9001-2008. 
Dalarn acara tersebut turut hadir Bupati Deliserang Ashari Tambunan, Koordinator 

Kopertis Wilayah I Bapak Prof.Dian Armanto, MPd.,MA.,MSc.,Phd, Ketua Yayasan 
UMA Ors M Erwin Siregar SE MBA, Sekretaris yayasan Ors M Akbar Siregar MSi, Ka 
Humas Ir Asmah lndrawati MP, para dekan, staf dosen di jajaran UMAserta para tamu 
undangan. 

· 

Ketua Yayasan UMA Ors M Erwin Siregar SE MBA mengatakan, pendidikan pada 
d,asarnya adalah usaha untuk mencerdaskan dan menjadikan alumni menjadi insan 
yang kompetitif serta relevan bagi kebutuhan masyarakat global. Untuk itu selama 
mengikuti perkuliahan di UMA para lulusan harus rnemiliki kornpetensi utama meliputi 
komponen keilmuan, kepribadian dan kewirausahaan. 

'UMA telah merancang 5 pilar percepatan peningkatan mutu, telah melaksanakan 
ISO 9001 :2008, telah melaksanakan persiapan AIPT atau akreditasi instutusi pendidikan 
tinggi, persiapan sasaran pencapaian nilai akreditasi A pada semua program studi, 
sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di tingkat universitas dan fakultas serta 
akreditasi jurnal ilmiah pada seluruh program studi yang ada, 'paparnya. 

Kepada para lulusan, Erwin berpesan agar mampu menjadi alumni y:mg sukses , 
berwirausaha sehingga mampu mengangkat citra alma mater UMA di tengah masyarakat 
dengan kegiatan nyata. Karena lulusan sudah dibekali kompetensi enterprenuership 
yang kompetitif, adaptif, berakhlak mulia, serta mengamalkan ilmu sesuai dengan 
bidano keahlian vano dimiliki. 

-
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UMA Wisuda 5 38  Lulusan 
Sarjana dan Pascasarjana 

1\1 EDAN (Portibi DNP) : Rektor U n i versitas Medan Area ( U MA )  
Prof Dr A Ya' kub M atondang M A  mewisuda sebanyak 5 3 8  orang 
" isudawan terdiri dari 4 1 5  l u l usan sa1jana S- 1 dan 1 23 orang program 
pascasa1jana S-2 yang tclah menyelesa i kan studi nya. Dengan dem i k i 
a n  j u m l a h  w isudawan sampai saat i n i  berjumlah 2 1 . 1 20 orang yang 
tersebar di se l u ruh w i layah di I ndonesia .  

Wisuda ka l i  in i  d ihadir i  Bupati Del iserdang H Ansari  Tambunan dan· 
Walikota Binja i  1-1 Muhammad l dham SH M s i ,  Koordinator Kopertis 
Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto. MA, PhD, Ketua Yayasan Pen
didikan H aj i  Agus Sal i m  Ors Erwin Siregar MBA dan undangan lainnya. 
Prof M atondang d ihadapan \\· isuda\\ an di aula serbaguna kampus JI, 
Kolam Medan Estate. Sabtu ( 2 1  /6 )  mengarakan, pcndidikan pada dasam
ya adalah usaha untuk mencerdaskan dan menjadikan � l um n i  menjadi 
insan yang kompeti t if  serta relevan bagi kebutuhan masyarakat g lobal . 

Untuk i tu katanya, l u l us:.rn UMA senantiasa d i bekal i  kompetensi  
utama yang terd ir i  dari  t iga komponen terintcgrasi yak n i ,  ke i l muan, 
kcpribadian dan kcwi rausahaan. Dengan demi k i an d i harapkan maha
s i swa dapat ter l i bat akt i f  untuk mcngembangkan pengetahuan, s i kap 
dan pcri laku, sekal igus d iharapkan pula dapat mcngembangkan kual i 
tas  sumberdaya manusia  (SOM) yang d i perlukan masyarakat, bangsa 
dan ncgara. Pada kescmpatan i tu ,  rektor mengemukakan, 2 1  dosen 
UMA saat ini sedang melanjutkan pcnd idikan doktor ( S 3 )  baik di 
dal::im dan d i l uar negeri sebagai upaya untuk pen i ng k atan mutu S O M .  
Scb:.rnyak 3 4 4  mahasiswa berhasi I mcndapatkan beasiswa dari Kc
mcndik bud, Supcrsemar, B R ! ,  Bid ik  M is i  dan Yayasan Pcndid ikan 
Haji Agus Sal im. 

Lebih l anj ut  d ikatakannya, acara wisuda j uga d i rangkai berbagai 
kegiatan mula i  dari bazar, pamcran kewirausahaan mahasi swa dan 
mcnampi lkan sejumlah has i l  penel i t ian dan pcngabdian masyarakat 
U M A ,  dianwranya pe111bL1atan briket l i mbah jagung dan budidaya tan
a111:111 p isang . Scbelum pclaksanaan wi suda i n i ,  U M A  rclah mcmberi
bn pc l at i han dan pembekal an bagi l u l usan yang akan d i 11 isuda nant i ,  
da lam mcnghadapi pcrsaingan dunia kc1ja maupun ket ika mcnjadi 
w i rausaha. · 'Mereka mendapatkan bcrbagai materi pelat i han,  mula i  
dar i  pcmbuatan lamarnn ke1ja, persiapan d i ri ,  psikotcs dan scbagai n
ya. Schi ngga diharapkan l u l usan U M A  tidak kalah bcrsaing sccara 
nasional  maupun intcrnasional,  " ucapnya. 

Erw i n  S i regar mewaki l i  pcngurus yayasan mengatakan, p ihaknya 
tcrus mclakukan pcrcepatan pcningkatan mutu pendidikan dengan sasa
ran pen i ngkatan n i l a i  akred itasi yang saat i n i  rata-rata n i la i  B maka 
d i pcrsiapkan untuk t ig:i tahun kcdepan menjadi n i lai  A .  

Kcbcrhasi lan yang tclah dicapai sckarang i n i  d i mana U M A  sudah 
mcnambah srafpcngajar lu lusan S3 dan akan rncmungkinkan bc1tambah
nya staf pcngajar bcrprcdi kat guru bcsar (profcsor) di rnasa yang akan 
datang dan ini rnem i l i k i  kompctcnsi untuk rnelahirkan l u l usan bcrkual i 
'tas. pmporsional  dan bc1wawas�rn luas di  bidang kci lmua1111ya. 

Sc111crnara Koord inator Kopcrtis  W i l :iyah I Pro f Dian mcmbcri kan 
aprcsiasi  ane t i ng:gi atas kc0iata 1 baza · dan [Jap1cr 1 w i ra 1sahaan 
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Etika dan Akhlali Jadi Perhatian Khusus UMA 

JlKUNJUNGI. Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut (tengah) didampingi Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim (kanan) dal} Ketua Pusat Kewirausahaan UMA, Marlan Swandana 
mengunjungi stand bazar dalam rangkaian wisuda UMA. 

.1 Medan I Jurnal Asia 
I lmu pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki tanpa dibarengi etika akan 
dapat menghancurkan eksistensi ' umat 

manusia. Apalagi saat di era globalisasi telah 
terjadi pergeseran nilai - nilai sosial dalam 

· masyarakat. 
"Karenanya pendidikan etika dan akhlak 

menjadi perhatian khusus bagi UMA," ungkap 
Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub Matondang 
MA ketika mewisuda 415 sarjana Sl dan S2 
di lingkungan Universitas Medan Area (UMA) 
di kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu 
(22/6) 

Menurut Matondang, UMA dengan 
visinya berkomitmen terus menghasilkan 
sumberdaya manusia inovatif dan berakhlak 
supaya ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang diperoleh tetap dibarengi SDM yang 
inovatif dan berakhlak. 

"Para alumni UMA mampu berfikir inovatif 
dan memil ik i  moral dan akhlak mul ia .  
Intelektual yang inovatif dan berakhlak 
dicitrakan sebagai inteletual bertaqwa dan 
tidak melepaskan diri dari sistem nilai dan 
etika di tengah kehidupan masyarakat," 
katanya. 

Rektor UMA juga menyatakan tetap 
berkomitmen untuk mempercepat pening
katan mutu melalui master plan yang fokus 
pada peningkatan nilai akreditasi program 
studi,akreditasi institusi, akreditasi jurnal, 
sistem penjaminan mutu internal danISO 
9001 - 2008. 

"Dengan demikian UMA dapat mengha
silkan alumni yang bermutu,dapat berkiprah 
diberbagai sektor pembangunan," jelas Prof 
Matondang seraya menyebutkan UMA 
terus mempercepat peningkatan mutu 
menuju Exellent Learning University. 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim, M Erwin Siregar MBA menyatakan 
selaku penyelenggara UMA, pihaknya 
sangat mendukung program universitas 
dan fakultas untuk melaksanakan percepa
ta n peningkatan mutu pendidikan.  Nilai 
akreditasi yang saat ini rata - rata B maka, 
3 tahun ke depan bisa menjadi A. 

Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, 
Prof Dr Dian Armanto yang hadir pada 
wisuda mengapresiasi setinggi-tinggi nya 
berbagai program UMA yang terus berpacu 
meningkatkan SDM yang berkual itas, 
inovatif dan berakhlak. 

Dia juga mengharapkan UMA bisa 
'menelurkan' program yang baik itu kepada 
perguruan tinggi swasta lainnya seperti 
pelatihan Persiapan Memasuki Dunia Kerja 
(PMDK) kepada calon alumni UMA dengan 
mengundang dan melatih mahasiswa dari 
berbagai universitas di Medan. 

Turut hadir  pada acara itu Bupati 
DeliSerdang, H Ashari Tambunan, Walikota 
Binjai Idaham SH, fl'.!S. (Swisma) 
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�erita): 
l dasamya 
tuk 
an menjadikan 
insan yang 
relevan bagi 
rarakat global. 
Julusan ' 

Jan Area 
�sa di bekali 
11a yang terdiri 
11en terintegrasi 
, kepribadian 
I an. 
lemikian 

pengetahuan, 
tu, sekaligus 
1dapat 
kualitas 

iusia (SDM) 
asyarakat, 

ra," kata 
[)fDr A 

Ya'kub Matondang MA ketika 
mewisuaa 538 wisudawan di 
au la serbaguna kampus JI 
Kolam Medan Estate, Sabtu 
(2 1 /6). 

Wisudawan yang 
diwisuda terdiri dari 4 1 5  
lulusa� sarjana S-1 dan 1 -25 
orang prog�am pascasafj!liia S-
2 yang telah menyelesaikan 
studinya. Dengan demikian 
jumlah wisudawan sampai saat 
ini berjumlah 2 1 . 1 20 orang 
yang tersebar di seluruh 
wilayah di Indonesia. 

Wisuda kali ini dihadiri 
Koordinator Kopertis Wilayah 
I Sumut, Prof Dr Di;m 
Armanto PhD, Bupati 
Deliserdang, H: Ashari 
Tambunan,Walikota Binjai H 
M Idaham SH, MSi, Ketua 
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salil,ll, M.Erwin Siregar MBA, 
para wakil rektor, direktur dan 

wakil direktur, dekan dan wakil 
dekan serta dosen d i  
l ingkungan UMA. 

Pada kesempatan itu, 
rektor mengemukakan, 2 1  
.dosen UMA saat ini sedang 
melanjutkan pendidikan doktor 

,(S3) baik di dalam dan diluar 
negeri sebagai upaya untuk 
peningkatan mutu SDM. 
Sebanyak 344 mahasiswa 
berhasil mendapatkan beasiswa 
dari Kemendikbud, 
Supersemar, BRI, Bidik Misi 
dan Yayasan Pendidikan Haji  
Agus Salim. 

Lebih lanjut dikatakannya, 
acara wisuda juga dirangkai 
berbagai kegiatan mulai dari 
bazar, pa�eran kewirausahaan 
mahasiswa dan menampilkan 
sejumlah hasil penelitian dan 
pengabdian masyarakat UMA, 
diantaranya pembuatan briket 
limbahjagung dan budidaya 

tanaman pisang. 
Sebelum pelaksanaan 

wisuda ini, UMA telah ,, 
memberikan pelatihan dan 
pembekalan bagi lulusan yang 
akan diwisuda nanti, dalam 
menghadapi persaingan dunia 
kerja maupun ketika menjadi 
wirau'saha. "Mereka 
mendapatkan berbagai materi 
pelatihan, mulai dari pembua
tan lamaran kerja, persiapan 
diri, psikotes dan sebagainya. 
Sehingga diharapkan lulusan 
.UMA tidak kalah bersaing 
secara nasional maupun 
internasional, " ucapnya. 

Erwin Siregar mewakili 
pengurus yayasan mengatakan, 
pihaknya terus melakukan 
percepatan peningkatan mutu 
pendidikan dengan sasaran 
peningkatan nilai l!kreditasi 
yang saat ini �ata-rata nilai B 
maka dipersiapkan untuk tiga 

tahun kedepan menjadi nilai A. 
KeberhasHan yang telah 

dicapai sekarang ini dimana 
UMA sudah menambah staf 
pengajar lulusan S3 dan akan 
memungkinkan bertambahnya 
stafpengajar berpredikat guru 
besar (profesor) di masa yang 
akan datang dan ini memiliki 
kompetensi untuk melahirkan 
lulusan berkualitas, 
proporsional dan berwawasan 
luas di bidang keilmuannya. 

Didampingi M Erwin 
Siregar MBA, Ketua Center 
Development Center UMA, Ir 
Marian Swandana MM, 
Koordinator Kopertis Wilayah 
I .Sumut, Prof Dr Dian 
A�antci PhD �aat 
mehgunjungi bazar dalam 
rangkaian wisuda, 
mengapresiasi setinggi - tinggi 
berbagai program UMA yang 
terus berpacu meningkatkan 

SDM yang berkualitas,inovatif 
dan berakhlak. 

Prof Dian memberikan 
apresiasi yang tinggi atas 
kegiatan bazar dan pameran 
kewirausahaan yang telah 
dilakukan mahasiswa UMA. 
"Semangat program 
kewirausahaan akan melahirkan 
lulusan yang mampu 
menciptakan lapangan kerja 
dan menjadi wirausahawan 
mandiri/' pintanya. 

ProfDianjuga 
mengharapkan UMA bisa 
'meneli.lrkan' program y�g 
baik itu kepada perguruan v.r� 
tinggi swasta lainnya seperti ·� "  
pelatihan. Perslapan :· 
Memasuk1i Dl'inia Kerja 
(PMDK) kepada calon alumni 
UMA dengan mengundang dan 
melatih mahasiswa dari 
berbagai universitas di 
Medan.(aje) 
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UMA Bekali 
Lulusan 
Pendidikan Akhlak 
Medan, BPB 

Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang . dimiliki 
tanpa dibarengi dengan etika akan dapat menghan
curkan eksistensi umat manusia. 
, A _c�1).g_gi l'aat. ini diera globalisasi telah terjadi per-.tt 
geseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat. 

" Karenanya pendidikan etika dan akhlak menjadi 
perhatian khusus bagi UMA," ungkap Rektor UMA 
Prof Dr H A Ya'kub Matondang MA ketika mewisuda 
415 orang sarjana S� dan S2 di lingkungan Universi
tas Medan Area (UMA), Sabtu (21/6) di kampus I 
Jalan Kolam Medan Estate. 

Turut hadir, Koordinator Kopertis Wilayah I Su
mut, Prof Dr Dian Armanto PhD, Bupati Deliserdang, 
H Ashari Tambunan,W<;!.likota Binjai H M  Idaham 
SH, MSi, Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Sa
lim, M.Erwin Siregar MBA, para wakil rektor, direktur 
dan wakil direktur, dekan dan wakil dekan serta 
dosen di lingkungan UMA. 

Untuk itu lanjut, Prof Matondang, UMA dengan 
visinya berkomitmen terus menghasilka sumberdaya 
manusia inovatif dan berakhlak supaya ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tetap 
dibarengi SDM yang inovatif dan berakhlak. 

Artinya para alumni UMA rriampu berfikir inovatif 
dan memiliki moral dan akhlak mulia. Intelektual 
yang inovatif dan berakhlak dicitrakan sebagai 
inteletual yang bertaqwa dan tidak melepaskan diri 
dari sistem nilai dan etika di tengah kehidupan 
masyarakat. 

p.,, ,d "'  1,,, ,.... ,.. ..,._ _ ___.. _ ...., L ,... - •L� ..... D -l .1....-. J I:\. /f i\  ·- - � -----

penjaminan mutu internal danISO 9001 - 2088. 
"De�gan demikian UMA dapat menghasilkan 

alumm yang bermutu,dapat berkiprah diberbagai 
sektor pemba-ngunan,"jelas Prof Matondang seraya 
menyebutk�n UMA terus mempercepat peningkatan 
mutu menuiu Exellent Learning University. 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, M 
Erwin Siregar MBA menyatakan selaku 
penyelenggara UMA, pihaknya sangat mendukung 
program universitas dan fakultas untuk 
melaksanakan percepatan ·peningkatan mutu 
pendidikan. Nilai akreditasi yang saat ini rata-rata B 
maka, 3 tahun ke depan bisa menjadi. A. 

Untuk melaksanakan program percepatan itu 
berbagai program dilaksanakan diantaranya, 
yayasan tetap berkomitmen mendorong dan memberi 
kesempa-tan

_ 
seluas - luasnya kepada staf pengajar 

untuk meng1ku-ti pendidikan ke jenjang program 
doktor dan juga menyediakan berbagai sarana untuk 
mendapatkan jenjang akademis dosen, status 
sertifikasi dosen serta melaksanakan pelatihan, 
seminar dan workshop. 

Didampingi M Erwin Siregar MBA, Ketua Center 
Development Center UMA Ir Marlan Swandana MM 
Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dr Dian

' 

Armanto PhD saat mengunjungi bazar dalam 
rangkaian wisuda, mengapresiasi setinggi-tinggi 
berb�gai program UMA yang terus berpacu 
menmgkatkan SDM yang berkualitas,inovatif dan 
berakhlak. 

Prof Dia juga mengharapkan �A :bisa 'mene
lurkan' nro2:ram varn:i: b:::iik it1 1 kl'ln:id "  ,.,.,,,.,., ,,._, , "" ,.,  
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SENIN, 21 JULI 2014 U-6} <  laiiilali P_ns 
uKa Puasa BerSafila Iiisall PerS 

tor Ap��siasi Kepercayaan · Masyarakat dan 
• ' I i � ' 

ntah Untuk Perkembangan Paskasarjana UMA 
� !Has M e da n  Are a  (UMA) Prof D r. Hj . Ali  Ya'kub 
n e nyam p ai ka n  rasa haru dan b a ngga atas 
�rakat sehingga UMA dapat lebih meningkatkan 
rnsinya dalam mengelola pendidikan tingkat strata 
a. 

J i r  
a n  

A 
Ut-1 tr-' 

I� � [di 
da 

ag 
d
li -

namis, peran media d irasa be
g i tu p e n t i n g  sebaga i  upaya 
menyebarluaskan i n fo rmas i  
positif pada lembaga pencetak 
kaum i ntelektual tersebut. D i 
mana dewasa in i  kebutuhan 
masyarakat akan pendid ikan 
semakin t inggi, dalam menun
jang tarafhidup yang lebih baik. 

"Tak bisa d ipungki ri bahwa 
media memi l ik i  peran strate
gis dalam menyebarluaskan in
formas i  pos i t i f  te ntang per-

kembangan dun i a  kampus .  
Terutama dengan U MA, d ima
na hubungan yang terjalin se
lama)ni sudah berjalan .harmo
ni," ungkap Rektor. 

Acara silaturrahmi sekaligus 
sos ia l isas i  tentang Program 
Pascasarjana UMA itu berlang
sung akrab dan penuh nuansa 
kekeluargaan. 

Pada sambutannya, selai n  
menyambut ba ik  pertemuan 

, tersebut, Y_a 'kub Matondang 
--�- - -

berharap melalui media segala 
program serta kegiatan yang ada 
di Pascasarjana UMA dapat ter
sosialisasikan secara maksimaL 
''.Atas nama pimpina.n, saya men
gucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan jurnalis yang telah 
had i r  dalam rangka sosial isasi 
Program Pascasarjana UMA ini. 
Harapannya UMA akan leb i h  
baik d i  masa mendatang," tan
dasnya. 

Se la in  rektor, tu rut  had ir  
d irektur, para Wakil D irektur 1, 
I I  dan I I I  Program Pascasarja
na U MA, para p impinan p ro
gram stud i  fakultas Pascasar
jana UMA, fungsionaris, kepala 
tata usaha, humas, staf dan juga 
karyawan. 

D irektur Program Pascasar
jana UMA, Prof Dr Hj Retna As- '/ 

tuti mengungkapkan, kegiatan 
yang selalu d ilaksanakan setiap 
tahunnya ini d irasa sangat ber
manfaat; karena mela lui forum 
informal seperti in i  Pascasar
jana UMA bisa mendapat ma
sukan dari para awak media  
yang notabene  me ngeta h u i  
persis perkembangan d i  lapan
gan seperti apa. 

''.Apalagi pada tahun in i  ter
dapat  waj a h-wa jah  baru  d i  
tatanan manajemen Program 
Pascasarjana U MA, sehingga 
kami  pikir pertemuan ini pent- I i n g  u ntuk s a l i ng be rtata p  
muka, s i latu rrahmi dan berba
gi informasi dengan rekan-re
kan media," katanya. · 

Lanjutnya, d i  Pascasarjana 
UMA terutama untuk kegiatan 
akademis, pihaknya selalu beru
saha meningkatkan mutu bai� 
pada sistem perkul iahan, keg
iatan mahasiswa maupun keg
iatan penelitian dan pengabdi
an pada masyarakat. " lntinya 
kami tetap berjalan sesuai ·kori�I dor akademis berlaku. Apalagi 
a lumni pasca U MA jumlahnya 
sudah banyak, yang tentu per
an serta d i tengah-tengah 
masyarakat sangat dibutuhkan. 
Jadi in i  tidak mudah karena kita 
semua m e m i l i k i  tanggung 
jawab moraL" ujarnya. 

Mengenai prqgram diten-

gah masyaraRat, )elas d ia, pi
hak tiya m e ngaku sudah 
m e la k u k a n  b a n y a k  kegi atan 
berupa pelat ihan dengan satu-' 
an k c rj a p e ra n g k a t  daera h  
(S KPD)dan j u ga pengabd ian 
kepada nfasyara kat; worksho1:l 
se rta ke rj asama guna memper" 
e ra t  r e l a s i  de ngan b e rbaga\  
lem·baga b a i k  pemer i ntahan 
mau pun swasta .  "Artinya kita 
buk;in han ya b e r k i p rah d i  
'dalam saja melainkari juga�dilu
ar dengan berbagai program 
ya ng sebelu mnya sudah kita ,  
rahcang bersama," imbuh pe-. 
rempuan yang kental  dengari 
aksen jawanya ini .  

Sementa ra i tu, mewaki l i  
para pimpinan program studi 
Pascasarj a na U MA, Kaprodi 
Magister Administrasi Publik, 
Warjiyo MA, Ph.D mengatakan,. 
seiring perjalanan sejak 2000 
si lam, eksistensi pro�ram mag
is ter U M A  sudah d i percaya 
o leh banyak lembaga seperti 
pemda, BUMN dan swasta. Pun ' 
begitu dengan kualitas lulusan 
yang dihasilkan. 

· 

"Tanpa terasa program in i  
sudah berjalan 14 t.ahun sejak 
tahun 2000. Alhamdulillah sep
anjang waktu itu, banyak lem-, 
baga member.ikan  keper� 
cayaan untuk pendidikan set
i ngkat magisjer," U_!'Jgkapnya 

seraya menyebu t-pada M al 
ter Administrasi Publik, pih� 
ya telah mene lurkan t !  
alumni. 

Pihaknya juga kat.a Wad 
sudah banyak melakukan � 
bagai program dan kebljal 
guna mendotong keberbl 
su ngan kehidupan kam� 
selevel magister. Dimana h� 
nya, U M A  m a m p u  m en j  
satu-satunya universitas s , 
ta yang, diterima masuk dal 
organisasi kebijakan publlk! 
nia. "UMA berhasil ambil  b� 
an dalam organisasi kebija� 
publik d i  Eropa. Kalau PTN-i 
itu adalah Un iversitas lndo 
sia. Semoga in i  menjadi ka 
baik juga bagi masyarakat, < 
kami tetap melanjutkan p'i 
gram-program yang baik 
kedepannya. !tu harapann)i 
pungkas_ \yarjiyo. JR:�) 
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Wisuda n538 .Llllusan Sll7jlliia dali PasCllsarjan 

ropertis Wilayah I Sumut, Prof Dian 
�gi Ketua Yayasan Pendidikan Haji 
�egar (kanan) dan Ketua Pusat 
Ian Swandana mengunjungi stand 

iuda UMA, Sqbtu (2116) di kampus 
te. (Foto: Istj 

Medan, (Mimbar) - -Rektor 
Universitas Medan Area (UMA) 
ProfDrA Ya'kub MatondangMA 
mewisuda sebanyak 538 orang 
wisudawan terdiri dari % 15 lulus
an sarjana S-1 dan 123 orang pro
gram pascasarjana S-2 yang teliih 
menyelesaikan studinya. Dengan 
demikian jumlah wisudawan sam
pai saat ini berjumlah 21.120 or
ang yang tersebar di seluruh 
wilayah di Indonesia. 

Wisuda kali ini dihadiri Bupati 
Deliserdang H Ansari Tambunan 
dan Walikota Binjai H Muhammad 
Idham SH Msi, Koordinator Ko
pertis Wilayah I Sumut Prof Dian 
Armanto, MA, Ph.D, Ketua Ya
yasan Pendidikan HajiAgus Salim 
Drs Erwin Siregar MBA dan un
dangan lainnya. 

Prof Matondang dihadapan 
wisudawan di aula serbaguna ka
mpus JI Kolam Medan Estate, 
Sabtu (2 l /6) mengatakan, pendid
ikan pada dasainya adalah usaha 
untuk mencerdaskan dan menjadi-

kan alumni menjadi insan yang ko
mpetitif serta relevan bagi kebu
tuhan masyarakat global. 

Untuk itu katanya, lulusan 
UMA senantiasa dibekali kompe
tensi utama yang terdiri dari tiga 
komponen terintegrasi yakni; keil
muan, kepribadian dan kewirausa
haan. Dengan demikian diharapkan 
mahasiswa dapat terlibat aktifun
tuk mengembangkan pengetahuan, 
sikap dan perilaku, sekaligus di
harapkan pula dapat mengembang
kan kualitas sumberdaya manusia 
(SDM) yang diperlukan masya
rakat, bangsa dan negara. 

Pada kesempatan itu, rektor 
mengemukakan, 21 dosen UMA 
saat ini sedang melanjutkan pen• 
didikan doktor (S3) baik di dalam 
dan diluar negeri sebagai upaya 
untuk peningkatan mutu SDM. Se
banyak 344 mahasiswa berhasil 
mendapatkan beasiswa dari Ke
mendikbud, Supersemar, BRI, 
Bidik Misi dan Yayasan Pendidi
kan Haji Agus Salim. 

Lebih lanjut dikatalcannya, acara 
wisudajugadirangkai beibagaikegia-
tan mulai dari bazar, pameran 
kewirausahaan mahasiswa dah me
nampilkan stjumlah basil penelitian 
dan pengabdian masyarakat UMA, 
diantaranya pembuatan briket limbah 
jagungdan budidaya tanaman pisang. 

Sebelum pelaksanaan wisuda ini, 
UMA telah memberikan pelatihan 
dan pembekalan bagi lulusan yang 
akan diwisuda nanti, dalam mengh
adapi persaingan dunia kerja mau
pun ketika menjadi wirausaha. 

"Mereka mendapatkan berbagai 
materi pelatihan, mulai dari pembua
tan lamaran kerja, persiapan diri, 
psikotes dan sebagainya Sehingga 
diharapkan lulusan UMA tidak 
kalah bersaing secara nasional mau
pun internasional, " ucapnya. 

Erwin Siregar mewakili pengurus yayasan mengatakan, pihakn
ya terus melakukan percepatan 

. peningkatan mutu pendidikan den
gan sasaran peningkatan nilai 
akreditasi �g saat ini rata-rata nilai 

B maka dipersiapkan untuk tiga 
tahun kedepan menjadi nilai A. 

Keberhasilan yang telah dicapai 
sekarang ini dimana UMA sudah 
menambah staf pengajar lulusan S3 
danalcan memungkinkan bertambah
nya staf pengajar betpredikat guru besar (profesor) di masa yang akan 
datang dan ini memiliki kompetensi 
untuk.melahitkan lulusan berkualitas, 
proporsional dan berwawasan luas 
di bidangkeilmuanny8. 

Sementara Koordinator Koper
tis Wilayah I Prof Dian memberi
kan apresiasi yang tinggi atas keg
iatan bazar dan pameran kewirausa
haan yang telah dilakukan maha
siswa UMA. "Semangat program 
kewirausahaan akan melahirkan lu
lusan yang mampu menciptakan 
lapangan kerja dan menjadi wiraus
ahawan mandiri," pintanya. 

Jumlah 538 lulusan yang diwisu
da, diantaranya; Fakultas Hukum 
sebanyak 50 orang, Fakultas Psikol<r 
gi 94 orang , Fakultas Ekonomi 12 l 
orang, FakultasTeknik37 orang, dan 

Fakultas Pertanian 6 orang serta 
Fakultas Biologi l l orang. 
kan Program Pascasarjana, -
Akuntan Publik 58 orang, Magij 
ManajemenAgnbisnis 12 
Magister Psikologi 29 �1 
ter Hulqun 24 orang. 

Didampingi M Erwin Sin 
MBA, Ketua Center Developmi 
Center UMA, Ir Marian Sw
dana MM, Koordinator Kopel, 
Wilayah I Sumut, Prof Dr D 
Armanto PhD saat mengunj 
bazar dalam rangkaian wisu 
mengaptesiasi setinggi - tinggi 
bagai program UMA yang tC•· 
berpacu meningkatkaii SDM y, 
berkualitas,inovatif dan berakhl 

Prof Dia juga mengharap 
UMA bisa 'menelurkan' pro 
yang baik itu kepada perguru 
tinggi swasta lainnya seperti 
atihan Persiapan Memasuki OU 
ia Kerja (PMDK) kepada cal 
alumni UMAdenganmen� 
dan melatih mahasiswa dari berl 
agai universitas di Medan. (014 
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KOPERTI S WI LAYAH I PROF D IAN  ARMANTO 

Semangat Program Kewira.usahaan 
Akan Menciptakan Lapangan Kerja 
MEDAN, JAM 11.30 WIB 

Kopertis Wilayah I Prof Dian 
Armanto memberikan apresiasi 
yang tinggi atas kegiatan bazar 
dan pameran kewirausahaan yang 
dilakukan mahasiswa UMA. 

Semangat program kewirausa
haan akan melahirkan lulusan yang 
mampu menciptakan lapangan 
kerja dan menjadi wirausahawan 
mandiri. Dengan demikian jumlah 
wisudawan sampai saat ini 21. 120 
orang yang tersebar di seluruh 
wilayah di Indonesia, kata Prof 
Dian Armanto pada wisuda Uni
versitas Medan Area (UMA), di aula 
Serbaguna kampus Jalan Kolam 
Medan Estate, Sabtu (21/6). 

Wisuda dihadiri Bupati Deliser
dang H Ansari Tambunan dan Wa
likota Binjai H Muhammad Idham 
SH Msi, Kopertis Wilayah I Sumut 
Prof Dian Armanto dan Ketua 
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim Ors Erwin Siregar MBA. 

Sementara Rektor UMA Prof Dr 
A Ya'kub Matondang MA menga
takan, pendldikan pada dasarnya 
adalah usaha untuk mencerdaskan 
alumni menjadi insan yang kom
petitif serta relevan bagi kebutu
han masyarakat global. Untuk itu, 
l ulusan UMA senantiasa dibekali 
kompetensi utama yang terdiri 
dari tiga komponen terintegrasi 

,yakni keilmuan, kepribadian dan 
kewirausahaan. 

uengan demikian diharapkan . 
mahasiswa dapat terlibat aktif 

1untuk mengembangkan pengeta
huan, sikaR dan �rilaku, sekaligus 

pengetahuan dan ketrampilan yang 
dimil iki tanpa dibarengi dengan 
etika akan dapat menghancurkan 
eksistensi u mat manusia, kata 
rektor seraya menyatakan yang 
diwisuda 538 sarjana dan Pasca 
Sarjana lulusan UMA (415 sarjana 
s.-1 dan 123 pascasarjana S-2). 

Rektor mengatakan, 21 dosen 
UMA saat ini sedang melanjutkan 
pendidikan doktor (S3) baik di 
dalam dan diluar negeri sebagal 
upaya untuk peningkatan mutu 
SDM: Sebanyak 344 mahasiswa 
berhasil mendapatkan beasiswa 
dari Kemendikbud, Supersemar, 
BRI, Bidik Misi dan Yayasan Pen
didikan Haji Agus Salim. 

Lebih lanjut dikatakannya, acara 
wisuda juga dirangkai berbagai 
kegiatan mulai dari bazar, pam
eran kewirausahaan mahasiswa 
dan menampilkan sejumlah ha
si l  penel it ian dan pengabdian 
masyarakat U MA, dia ntaranya 
pembuatan br!ket limbah jagung 
dan budidaya tanaman pisang.Di
harapkan lulusan UMA tidak kalah 
bersaing secara nasional maupun 
internasional. 

Erwin Siregar mewakili pengurus 
yayasan mengatal<an, pihaknya 
terus melakukan percepatan pen
ingkatan mutu pendidikan dengan 
sasaran peningkatan nilai akredi
tasi yang saat ini rata-rata nilai 
B maka dipersiapkan untuk tlga 
tahun kedepan menjadi nilai A. 

Keberhasilan yang telah dicapai· 
sekarang ini , UMA sudah menam
bah staf oeno;iiar h 1h 1c::." !:1 d,..,. 

@metro24jam_ 

.. 
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Wal ikota Binjai H ldaham : 
UMA Alami Perkembangan 

Cukup Pesat 
Liputan lpul 

MEDAN (Gaya Medan) - Kemajuan suatu kota daera-h 
atau bangsa variablenya dilih_at bagaimana kita bisa mening
katkan pendidikan sebab, dengan pendidikan tersebut barulah 
suatu kota ataupun bangsa dapat dikatakan maju.  "Dengan 
peningkatalJ._ fIBrn:!idikafrkot i u a a�1sa mafu . orellarena 
!tu pemerintah kota Binjai selalu konsern dengan pendidikan 
yang mana persentase pendidikannya meningkat dari 20 men· 
jadi 30 persen. 

Walikota Kota Binjai H ldaham mengungkapkan itu kepada 
· wartawan disela-sela menghadiri pelantikan wisuda sarjana 
dan pasca sarjana Universitas Medan Area (UMA) Periode I 
Tahun Akademi 20 1 4  di Gelanggang Serba Guna Kampus JI  
Kolam Estate, Sabtu (21 /6) .  

Didampingi Kahumas U MA, Ir Asman lndrawaty, Walikota 
Binjai menjelaskan, dalam bidang infrastruktur berupa sarana 
dan prasarana hususnya bagi pelajar sekolah menengah 
atas (SMA) sekarang ini  sudah mengalami perbaikan-per
baikan dan juga berupa penambahan-penambahan memadai 
saat ini pengerajaannya sudah hampir rampung diharapkan 
dengan selesainya nantinya para pelajar akan lebih nyaman 
.dan aman untuk belajar di kelas .. 

Selain itu juga,  lanjutnya bagi pelajar SMA,  SMK dan 
Madrasah Aliyah (MA) yang ada di Binjai seluruh buku-buku 
pelajaran sekolah. ( @ )  
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Wal ikota Binjai H ldaham : 
UMA Alami Perkembangan 

Cukup Pesat 
Liputan lpul . MEDAN (Gaya Medan) - Kemajuan suatu kota daerah' 
atau bangsa variablenya dilih.at bagaimana kita bisa rnening
katkan pendidikan sebab, dengan pendidikan tersebut barulah 
suatu kota ataupun bangsa dapat _ dikatakan maju. "Dengan : 
peningkatan r:2fil'kli6ikan- ko-ra 1!u al<a� 1sa maju . ·rrefilaferfa · 

itu pemerintah kota Binjai selalu konsern dengan pendidikan 
yang mana persentase pendidikannya meningkat dari 20 men-

. jadi 30 persen. 
Walikota Kata Binjai H ldaham rnengungkapkan itu kepada 

· wartawan disela-sela menghadiri pelantikan wisuda sarjana 
dan pasca sarjana Universitas Medan Area (UMA) Periode I 
Tahun Akademi 20 1 4  di Gelanggang Serba Guna Kampus J I  
Kolam Estate, Sabtu (21/6) 

Didampingi Kahumas UMA, I r  Asman lndrawaty, Walikota 
Binjai menjelaskan, dalam bidang infrastruktur berupa sarana 
dan prasarana hususnya bagi pelajar sekolah menengah 
alas (SMA) sekarang ini  sudah mengalarni perbaikan-per
·baikan dan juga berupa penambahan-penambahan memadai 
.saat ini pengerajaannya sudah hampir rarnpung diharapkan 
dengan selesainya nantinya para pelajar akan lebih nyaman 
.dan aman untuk belajar di kelas .. 

Selain itu juga ,  lanjutnya bagi pelajar SMA, SMK dan 
Madrasah Aliyah (MA) yang ada di Binjai seluruh buku-buku 
pelajaran sekolah., (@ )  · 

_ . , 

• 
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Rabu, 11 Joni 2014 20 

Budava Debat Bermartabat 
::di:i.·Kampus Perlu Dik8mbangkan 

Medan I Jurnal Asia 
Budaya debat yang bermartabat perlu terus dikembangkan di . 

dunia kampus. Hal ini untuk meningkatkan kualitas daya saing 
Intelektual para generasi muda bangsa dalam menghadapi persaing 
era global yang semakin ketat. 

1 Berkaitan dengan itu Ikatan Mahasiswa 1Administrasi Negara (IMAN) Universitas 'Medan Area (UMA) menggelar lomba debat 1antara fakultas se-UMA di kampus tersebut, 'selasa ( 10/6). I Ketua panitia lomba debat, Deliana 1didampingi rekan·sekretaris mengatakan, 
debat bagi mahasiswa ini mengambil tema" 
Penguatan Civil Society dan Demokrasi d i  
Indonesia" .  Kegiatan sehari in i  diikuti lima 
kelompok dengan menghadirkan juri yang 
berkopeten . .  
• "Menurut kami mengembangkan kegia
'tan debat ini sangat baik bagi mahasiswa 
memantapkan kemampuan berdialog 

sebagai agen perubahan, kemudian me
ningkatkan rasa nasionalisme dan makna 
dari demokrasi itu serta membuka peran 
pemuda dalam melaksanakan demokrasi, " 
ujar Deliana. 

Dia menjelaskan, dalam debat, terdapat 
tuntutan penggunaan kombinasi kemam
puan berbahasa dan kemampuan berargu
men, dan etika berbicara. 

"Secara umum kelamahan banyak 
mahasiswa Indonesia ketika berdebat 
adalah penguasan materi dan etika , "  
ungkap Deliana. 

Di jelaskannya, dalam debat ini, masing
m�g kelompok dit;untut berdialog dengan 

dukungan fakta yang jelas. 
"Mahasiswa d ituntut t idak hanya 

mengetahui isu-isu global tetapi juga meng
analisisnya objektif dan rasional, terutama 
tentang demokrasi, " timpal Iyan. 

Secara langsung, debat ini mampu 
memper l i h atkan kema m p u a n  para 
mahasiswa berpikir kritis dan kelihaian 
berkomunikasi. Pada prinsipnya memang, 
lomba ini bertujuan meningkatkan kemam
puan komunikasi mahasiswa Indonesia dan 
berjejaring dalam rangka meningkatkan 

. daya saing. 
Selain itu, kegiatan ini juga untuk, 

menggali pemikiran kritis antara peserta 
terkait dengan tema yang telah diajukan 
meningkatkan apresiasi terhadap upaya 
berkomunikasi melalui arguman dan atau 
opini serta membangun daya fikir yang 

' .kreatif peserta t�rkait tema yang diajukan. 
Dana tidak kalah pentingnya, kegiatan 

memper luas  wawasa n peserta dan  
membangun sikap tanggap terhadap Isu 
global yang berkembang. Disini juga maha
siswa dituntut bertikir secara ilmiah . Lomba 
in i  menggabungkan kultur akademis, 
responsif, dan kekritisan mahasiswa. 

Mekanisme debat d ibagai dengan 
berbagai tahap, antara lain peserta debat 
saling mempertanyakan dan memperta
hankan pendapat sesuai tema. Kemudian 
solusi sebagai kesimpulan dari pendapat 
masing-masing tim. Sistemnya dua tim yang 
terbagi menjadi tim pro dan tim kontra. Tim 
pro dan tim kontra masing-masing memiliki 
tiga pembicara. Ketiga pembicara terdiri dari 
pembicara pertama, pembicara kedua, dan 
pembicara ketiga. 

Sedangkan, acara debat dibuka Wakil 
Dekan Bidang Kemahasiswaan Drs M Aswin 
lrlasibuan MAP. (Swisma) 
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Semua Berita Layak Cetak 

Bertt�, Sore/aje 
PARA peser:ta lomba debat digelar lkatan Mahasiswa Administrasi Negara (IMAN) UMA berfoto 
bersama usai kegiatan. 

' 

I MAN U MA Pertajam Budaya Debat 
MEDAN (Berita): Budaya dalam melaksanakan demok

debat yang bermartabat perlu rasi," kata Deliana. 
terus dikembangkan di dunia Dia menjelaskan, dalam 
kampus. Hal ini untuk me- de bat,  terdapat t untutan 
ningkatkan kuali tas daya penggunaan kombinasi ke
saing lntelektual para gene- mampuan berbahasa dan 
rasi  muda bangsa d a l a m  kemampuan berargumen, dan 
menghadapi persaiang era etika berbicara."Secara umum 
global yang semakin ket;'lt. kelamahan banyak mahasis-

Itulah sepegal alas an,  · wa Indonesia ketika berdebat 
Ikatan Mahasiswa Adminis- adalah penguasan materi dan 
trasi Negara (IMAN) Univer- etika, " ungkapnya. 
sitas M e d an Area ( U MA) Lebih jauh,jelasnya, da
menggelar lomba debat antar lam debat ini, masing-masing 
fakultas se-UMA, kata Ketua kelompok di tun tut berdialog 
Panitia Lomba Debat, Deliana dengan dukungan fakta yang 
menjawab wartawan, Selasa jelas. "Mahasiswa dituntut 
(10/6).  tidak hanya mengetahui isu-

Didampingi rekan, lyan isu global tetapi jug a meng
sekretaris panitia, Deliana analisisnya objektif dan ra
mengatakan, debat bagi ma- sional, terutama tentang de
hasiswa ini mengambil tema" mokrasi, " timpal lyan. 
Penguatan Civil Society dan Secara langsung, debat ini 
Demokrasi di Indonesia". mampu memperlihatkan 
Kegiatan sehari ini diikuti kemampuan para mahasiswa 
lima kelompok dengan meng- berpikir kritis dan kelihaian 
hadirkan juri yang berkom- berkomunikasi. Pada prinsip
peten. nya memang, lomba ini bertu-

"Mem�rut _kami ��nge�--� _j_u_a_n�I?ening�atka� �-:��-i:':1: 

telah diajukan meningkatkan 
apresiasi terhadap upaya berkcr 
munikasi melalui arguinan dan 
a tau opini serta membangw1 
daya fikir yang kreatif pese1ta 
terkait tema yang diajukan. 

Menurutnya yang tidak 
kalah pentingnya, kegiatan 
memperluas wawasan peserta 
dan membangun sikap tang
gap terhadap Isu global yang 
berkembang. Disini juga ma
hasiswa d ituntut berfikir 
s ecara ilmiah . Lomba ini 
menggabungkan kultur aka
demis, responsif, dan kekri
tisan mahasiswa. 

Mekanisme debat dibagi 
dengan berbagai tahap, an
tara lain peserta debat saling 
mempertanyakan dan mem
pertahankan pendapat sesuai 
tema. Kemudian solusi seba
gai kesimpulan dari pendapat 
masing-masing tim. 

Sistemnya, dua tim yang 
terbagi menjadi tim pro clan 
tim kontra. Tim pro dan tim 
kontra masing-masing me-
.......... �l�l .. � "-� ......... 0..-"\r..�"h,; ,..f'.)T"a U ot�_Q'Qi 
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UMA Wisuda 
537, Lulusan 

MEDAN-UniversitasMedan 
Area (UMA)akanmenggelar 
wisuda terhadap 537 lulusan peri
ode I pada 21 Junimendatang. 

Sebelum melaksanakan wisu
da tersebut, UMA melakukan 

· berbagai kegiatan berupa 
penelitian, pengabdian kepa
da masyarakat hingga bazar. 

"Nantinya acara wisuda UMA 
dirangkai berbagai kegiatan 
mulai dari bazar, me
nampilkan sejumlah 
hasil penelitian serta 
pengabdian kepa
da masyarakat 
·seperti pembuatan 
briket limbah jag
ung dan budidaya 
tanaman pisang:' 
kata Wakil Rektor III 
UMA, Ir Zulheri NoerMP 
didampingi Kabag Humas, Ir 
Asmah Indrawati MP kepada 
wartawan, Kamis (12/6). 

Zulheri menyebutkan, seban
yak 537 lulusan UMA periode I 
akan dilantikpada 2 1 Juni 2014 
di Gelangang Mahasiswa kam
pus I UMA Jalan Kolam, Med
an Estate. "Jadi sebanyak 537 
1 . ..  1� . - --- 1 • - .. .. " 

Bu pa ti DeliserdangAshari 
Tambunan, juga hadir di acara 
terse but:' bebemya. 

· 

Lebih lanjut dikatakan, sebe
lum pelaksanaan wisuda ini, · 

UMA telah memberikan pelati
han dan pembekalan bagi lulu
san yang akan diwisuda nan ti, 
dalam menghadapi persaingan 
dunia kerja maupun ketika 
menjadi wirausaha. 

· "Mereka mendapatkan 
Jerbagai materi pel-
. atihan, mulai daii 

pembuatanlamaran 
kerja, persiapan diri, . 
psikotesdanse-

bagainya. Sehingga 
diharapkanlulusan UMA tidakkalah ber

samgsecaranasional 
maupunintemasional;' ucap Zul
heri. Adapun 537 lulusanyang 
akan diwisuda diantaranya, 
Fakultas Hukum sebanyak 49 or- j 
ang, Fakultas Psikologi 94 orang, 
Fakultas Ekonorni 12.1 orang, 
Fakultas Teknik37 orang, dan 
Fakultas Pertanian 6 oral}gserta 
Fakultas Biologi 1 1  orang. SedangkanProg@IDPascasariarn1. Mito-

.. 
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Halaman 

2 
!; Pameran Penelitian Warnai Wisuda UMA ' 

*Bupati DS Ashari Tambunan Dijadwalkan Hadir 
Medan, (Mimbar) - Bupati 

Deliserang, Ashari Tambunan 
. dijadwalkan hadir dalam acara 

wisuda Universitas Medan 
Area (UMA), 21 Juni 2014, di 
Gelangang Mahasiswa kam
pus 1 Jin Kolam, M�dan Es-
tate. 

-

"Konfirmasi terakhir, bapak 
Bupati Deliserang akan hadir, 
disamping sejumlah undangah 
dari berbagai kalangan, baik 
dari pejabat pemerintahan mau
pun akademik," kata Wakil Re
ktor III UMA, Ir Zulheri Noer, 
MP, Rabu (11/6). 

· 

Didampingi, Kabag Humas 
UMA, Ir Asmah lndrawati, MP, 
Zulheri mengatakan, pelaksan
aan wisuda terhadap 537 lulu
san dari berbagai program stu
di di tujuh fakultas yang ada 
termasuk empat program studi 
Pascasarjana. Di mana masing
masing mermiliki status akredi
tasi B. 

Zulheri Noer, MP mejelas
kan, wisuda tersebut merupa-

kan periode pertama pada ta
hun 2014."Tema yang diangkat 
dalam acara wisuda akan dis
ampaikan Rektor UMA, Prof. 
Ya'kub Matondang, MA, 11 

ungkapnya. 
Disamping itu, Bupati De

liserdang yang rencananya ha
dir, dan diharapkan bisa mem
berikan pandangan dan masuk
kan bagi alumni dalam mengh
adapi persaingan di era global 
yang diyakini akan semakin 
sengit 

Lebih jauh, kata Zulheri, ac
ara wisuda juga dirangkai ber
bagai kegiatan mulai dari bazar 
dan menampilkan sejumlah ha
si I penelitian dan pengabdian 
masyaraka UMA. Antara lain, 
pein�uatan briket limbah jag
ung dan budidaya tanaml1W 
pisang. 

Pada kesempatan itu, Zul
heri Noer mengingatkan, sebe
lum pelaksanaan wisuda ini, 
UMA telah memberikan pelati
han dan pembekalan bagi lulu-

san yang akan diwisuda nanti, 
dalam menghadapi persaingan 
dunia kerja maupun ketika men
jadi wirausaha. 

"Mereka mendapatkan ber
bagai materi pelatihan, mulai 
dari pembuatan lamaran kerja, 
persiapan diri, p�ikotes dan se
bagainya. Sehingga diharapkan 
lulusan UMA tidak k�lah ber
saing secara nasional maupun 
intemasional, 11 ucap Zulheri. 

Sebanyak 537 lulusan yang 
akan diwisuda, diantaranya, 
Fakultas Hukum sebanyak 49 
orang, Fakultas Psikologi 94 
orang , Fakultas Ekonomi 121 
orang, Fakultas Teknik 37 or� 
ang, dan Fakultas J'ertanian 6 
orang serta dan Fakultas ·Bi- · 

ologi 11 orang. 
Sedangkan Program Pas

casarjana, Magister Akuntan 
Publik 58 orang, Magister 
Manajemen Agribisnis 12 or
ang, dan Magister Psikologi 29 
serta Magister Hukum 24 
orang. (014) 

1 

I 
I 

I 
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HALAMAN 12 

Psikolog UMA: i-Iukum Tak_Berfungsi 
Sumber Pemicu Kriminalitas 

Medan,BPB 
Hampir setiap hari koran 

. rnaupun televisi rnemberitakan 
kasus-kasus kriminalitas yang 
rnenimpa rnasyarakat. Bentuknya 
beragam. 

di bukan karena masalah kesuli- "Saya melihat hukum yang le
tan perekonomian belaka. Pelaku mah juga menjadi sumber pemi
kejahatan tahu benar dan salah, cu tindak kriminal. Akibatnya, 
namun yang ia lakukan adalah trust atau kepercayaan masyara
kebenaran yang menurutnya pa- kat terhadap hukum pun makin 
da saat itu," kata P�ikolog Univer- berkurang," kata Prof Munir. 
sitas Medan Area (UMA) Prof Dr Sedangkan tindak premanis
H Abdul Munir MPd menanggapi me, kata dekan FakuJtas Psikolo
maraknya tindak kriminal di Kota gi UMA ini, lebih m��pan-

Ada perarnpokan, pemerasan, 
perampasan, penjarnbretan, pern
bunuhan, perkosaan, pencopetan, 
penganiayaan dan kata lain yang 
mengandung unsur pemaksaan 

. atau keke,rasan terhadap fisik 
ataupim harta benda korban. 

"Prinsip hukum tidak berjalan 'lagi di negeri ini. Kejahatan terja-

Medan, Minggu (1/ 6). kan keinginan daripada rasio 
Menurutnya, hukum yang se- berfikii . 

pertinya tidak berjalan mengaki- Kasus perkosaan menimpa se
batkan pelaku kejahatan mengha- orang gadis yang digilir sejumlah 
lalkan segala cara untuk menda- pemuda beberapa waktu lalu di 
patkan keinginannya. � Bersambung ke hal 13 

��--==.::...;....;;c;.""""'.;--���� 

Psikolog UMA: Hukum ............................. . 
Sambungan dari hal. 12 . 

Kota Medan, juga menjadi perhatian psikolog UMA ini. 
Menurutnya, libido atau hasrat seksual dalam aspek psiko

seksual lebih kuat dalam diri pelaku. Secara normal, setiap 
manusia memiliki libido untuk memenuhi kebutuhan biolo
gisnya. Aspek psikoseksual dalam diri pelaku perkosaan, kata 
Prof Munir akan memunculkan rangsangan untuk melakukan 
kejahatan. Apalagi peluang untuk melakukan kejahatan itu ter- · 

papar di hadapannya meski sebelumnya tak terlintas di benaknya. 
Disinggung kaitan penggunaan Narkoba (drug) dengan tindak 

kriminalitas, dia mengakui meski hubungan antara drug dan 
keterlibatan di dalam perilaku kriminal, namun bagaimana 
dinamikanya masih belum jelas. Beberapa hasil peneliian menun
jukkan drug dan alkohol mel1$timulasi agresivitas. Kemilikan 
uang rnernbeli drug dan alkohol mungkin dimotivasi oleh keterli
batannya pada lain kejahatan. Penggunaan drug lebih besar pada 
kriminal dibanding non. Masyarakat penjara menggunakan alko
hol sebagai konterpart dalarn populasi urnurn . 

Tidak ada satupun faktor tunggal yang rnenjadi penyebab 
dan penjelas sernua bentuk kriminalitas yang terjadi di masya
rakat. Tetapi terdapat dua teori yang yang mencoba menjelas
kan rnengapa seseorang berperilaku krirninal, yaitu teori dari 
Deutsch & Krauss, tentang level of aspiration. 

Teori ini menyatakan bahwa keinginan seseorang rnelaku
kan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalarn rnenca
pai tujuan dan probabilitas subyektif pelaku apabila sukses 
dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal. 

Teori tersebut rnenjelaskan perilaku krirninal yang telah 
direncanakan. Karena dalarn rumus di atas peran subyektifitas 
penilaian sudah dipikirkan lebih dalarn akankah seseorang 
rnelakukan tindakan krirninal atau tidak. Teori keduCi yaitu 
perilciku yang tidak terencana. Prof Munir rnengaJ<ui krimi.na
litas tidak bisa dihilangkan dari muka burni ini. Yang bis� 
hanya dikurangi rnelalui tindakan-tindakan pencegahan. ,. :;). 

Pencegahan dapat dilakukan melalui punishment (h���f' 
man). Dia rnelihat selarna ini hukurnan rnenjadi sarana utama 
untuk rnernbuat jera pelaku kriminal. Dan pendekatan beha
vioristik ini tarnpaknya rnasih cocok untuk dijalankan dalarn 
rnengatasi rnasalah krirninal. Hanya saja, perlu kondisi terteri
tu, misalnya konsisten, fairness, terbuka dan tepat waktunya. 

Pencegahan lain juga dapat dilakukan dengan mernbatasi 
kesern]:'.1atan. Seseorang bisa rnencegah texiadinva tindakan 
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KoaliSl-M.asi erq_rom.a Ke2ent1ngan Pr1bad1 
Medan BPB · 

ngkan Pemilu; menghadapi �ekuatan 
· 

. ' . • • besar ataukah hanya kepentmgan. 
Koahs1 Itu ternyata tidak merupakan satu kesa- Dia menyebutkan tahun 1999 ada. 

k 
· 

B · t h b t k t · koalisi yang disebut Poros Tengah, tuan epenhngan. eg1 U e a nya epen 1- yang dimotori PAN dan PPP guna me-' 
.gan-kepentingan itu menjadi sebuah ideologi. nggolkan Gus Dur sebagai Presiden 

· · · 
· · 

l 
RI ke-4. Bahkan sejak tahun 1945, ko-Seh1ngga, dalam satu koahs1 pun para parpo alisi seperti ini sudah pernah terjadi. 

Yang menJ"alin keriasama itU tidak punya satU ·Mas�u�i seba�a� parpol Islam tela� 
� J men1alm koahs1 dengan berbaga1 

gerakan yang sama. parpol. · 

Secara umum koalisi yang berlang
sung pada masa Orde Lama bersifat 
front, seperti koalisinya Partai Nasio
nalis Indonesia (PNI), Partai l)omunis 
Indonesia (PKI), dan Nahdlatul Ula
ma (NU) bekerja sama untuk mela
wan musuh bersama, imperialisme. 
Di pihak lain. ada juga parpol �an or
mas yang bekerja sama dengan qi.Hi
ter yang kontrarevolusi dan Qlendu-' 

"Ibaratnya sudah tidur satu banta!, 
mimpi pun belum tentu sama," kata 
pengamat politik Universitas Medan 
Area Dr H Heri Kusmanto MA, Senin 
(19/5) menanggapi gencarnya koalisi 
antarpartai politik menjelang Pilpres. 

Heri Kusmanto mengakui koalisi 
yang merupakan gabungan atau alia
nsi beberapa unsur, di mana dalam 
kerjasamanya, masing-masing memi
liki kepentingan sendiri-sendiri. 

Hal ini menunjukan bahwa dalam 
pembentukan sebuah koalisi muthlak 
adanya unsur kepentingan juga man
faat. Sebuah koalisi tidak akan ter
bentuk begitu saja melainkan karena 
adanya faktor-faktor penentu yang 
mendukung. Misalkan partai A ber
koalisi dengan partai B, hal tersebut 
terjadi karena partai A bisa menga
komodir kepentingan dari partai B, 
demikian juga sebaliknya. 

Dengan kata lain terjadilah sim
biosis mutualisme atau saling me
nguntungkan satu sama lain, dalam 
hal ini kepentingan masing�masing 
partai yang saling berkoalisi. Selain 
kepentingan dan untuk tercapainya 
tujuan tertentu pengertian lain dari 
koalisi bisa juga karena untuk mempe
roleh perolehan suara yang signifikan 
agar dapat memenangkan pertaru
ngan. 

Heri Kusmanto menegaskan, haki
kat koalisi sendiri adalah untuk mem
be�t�l<�pemer.intahan yang kuay m51n-t aifi,ldan tahan lama. N"anlun,-h'p�n·· 

• "<...� • • • r.J..:. . J. . .... '" � tmgan pnbad1 ·atau kelompok leb1h 
kuat di dalamnya. "Memang, di dunia 
politik ada deal atau kesepakatan. 
Cuma, kesepakatan yang ada masih 
terkait kekuasaan dan belum menye
ntuh persoalan rakyat," ujarnya. 

Kepentingan rakyat, kata Heri 
Kusmanto, memang ada dibicarakan. 
Ta pi hanya diucapkan manis di dalam 
pidato saja. 
"':i;/tieri Kusmanto yang juga Wakil �for Bidang Akademik UMA ini 
tnPJih;,t l<t"l;>]ic:i ;,n t;,rn;,rn{)] U;>nO' 

Dalam pemerintahan dengan sistem 
parlementer, sebuah pemerintahan 
koalisi adalah sebuah pemerintahan 
yang tersusun dari koalisi beberapa 
par.tai. Memang, kata Heri Kusmanto, 
essensi dari sebuah koalisi adalah 
adanya bergabungnya beberapa or
ang atau kelompok yang memiliki 
kepentingan. Karenaeraiam dunia po
litik yang berbicara adafah kepenti
ngan. Secara teoritis, masalah koalisi 
sebenarnya hanya relevan dalam 
konteks sistem pemerintahan parle
menter. Terciptanya koalisi sebenar
nya diperuntukan hanya dalam me
nggalang dukungan dalam memben
tuk pemerintahan oleh partai peme
nang pemilu, serta dibutuhkan untuk 
membangun dan memperkuat opo
sisi bagi partai-partai yang mempu
nyai kursi di parlemen namun tidak 
ikut memerintah. 

Dia menjelaskan, dalam · sistem 
presidensial yang dikombin,�sikan 
dengan sistem multipartai yang 
dianut NKRI maka pemimpin negara, 
yakni Presiden membutuhkan duku
ngan dari partai politik dalqm sebuah 
bangunan koalisi untuk mewujudkan 
pemerintahan yang efektif. 

Hal ini dikarenakan Presiden tidak 
selalu bisa mengambil keputusan. 
sendiri, namun harus terlebih dahulu · 
'berhadapan' dengan DPR. Oleh kare
na itu, Presiden harus merangkul 
sejuII].lah. partai untuk mendapatkan 
suara maybritas di ·DPR. Koalisi ma-, 
yoiitas ini tidak harus sebesar-besar-'. 
nya, namun koalisi mayoritas yang · 

nyaman. 
Koalisi Bukan Barang Baru 

Heri Kusmanto mengungkapkan 
istilah koalisi antarpartai politik 
bukanlah merupakan "barang baru" 
dalam dunia perpolitikan di Indone
sia. "Koalisi tidak muncul pertama 
kalinya pada saat Pemilu Capres dan 
Cawapres tahun 2004 lalu, melainkan 
dari tahun 1945. Selanjutnya pada 
PPrnil11 ?004 c:;,;,t <iiMfo k;,nnv;, nPrni-

kung imperialisme. . 
Hal terpenting yang menjadi ciri 

koalisi pada masa ·Oda adalah \<erja 
samanya sama sekali tidak terkait 
dengan kepemimpinan seseorang·,_ tetapi lebih pada tujuan. 

Pada masa Orde Baru, koalisi terja
di di bawah kepemimpinan negara. 
Walaupun pada saat itu yang terjadi 
sebenarnya bukan koalisi melainkan 
peleburan parpol dan juga ormas ya
ng dipaksakan oleh pemerintah d' )?, . 
wah Presiden Soeharto. Pelebu n iru 

efektif dilakukan setelalipe aksan�an 
Pemilu 1971, dimana dari semb� . 

� partai politik-yang ada, di�e�dilk�n. 
menjadi tiga kekuatan pohhk sa1a. 
Yaitu Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), gabungan dari part�i-partai I�
lam dan Partai Demokras1 Indonesia 
(PDI), gabungan dari partai-partai 
berhaluan nasionalis dan agama non
Islam, serta Golong Karya (Golkar). 

"Ini mengindikasikan bahwa PPP 
mewakili konstituen Islam, PDI me
wakili konstituen nasionalis, sedang
kan Golkar yang merupakan partai 
rezim Orba mewakili .semua golong
an dan juga militer," ujarnya. 

Kemudian tahun 2004 terbentuk 
Koalisi Kebangsaan untuk menduku
ng pasangan capre�-cawapres Mega� 
wati Soekarnoputn-Hasy1m Muzad1 
dan Koalisi Kerakyatan untuk men
dukung pasangan capres-cawapres 
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 
Kalla. Tetapi, kedtia koalisi .ini pun 
dalam perkembangannya tid�klah 
solid bahkan cenderung mencair. 

Terlepas dari berbagai. regulasi 
_ � 1_ --1! .... ! -...... � ...... .&- -.nT'lhnlT +�rh�-

.. 
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1/arian . - . 
IRI MAND 

SENIN, 25 FEBRUARI 2ot 

Ketua Umum DPP KAMKA Drs.R. Ibrahim Tarigan (kiri), Guru Besar USU Prof 
Dr Sya' ad A.fifuddin Sembiring diabadikan bersama pem�t�ri S�sialisasi 
Pilgubsu 2013 kerjasama KAMK1l dengan KPUD Sumut. mand1ri/nas_ir __ _ 

_ Hindari Golpu 
KAMKA dan KPU Sumut 

Sosialisasi Pilgubsu 
.,:-- MEDAN, MANDIRI . . . . 

Pemimpin yang baik haruslah mem1hk1 ke!eb1han. 
dalam berbagai hal dibaµding masyarakat bia��· �1-
teria pemimpin baik,.kriteriannya harus mem1hk1 
prilaku yang mulia, memiliki kemampuan, pro rakyat 
kecil dan memiliki prestasi. 

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas 
. Ekonomi USU, Prof Dr.H. Sya'ad Afifuddin Sembiri.1.1g 
M.Ec pada Sosialisasi Pilgubsu 2013 di Asrama HaJI 
Pangkala� Masyur, belum lama ini yang merupakan 
kerjasama KPUD Sumut dengan DPP Keluarga Besar · 

Muslim Karo (KAMKA). 
Menurut Prof Sya'ad Sembiring, masyarakat s�?ah 

harus lebih cerdas memilih pemi'mpinnya sebab n ad
alah pesta demokrasi yang akan menentukan masa 
depan rakyat lima �ahun kede�annya .

. Bukan s1tja Prof Syaad, pemb1cara lamnya dalam so
sialisdsi Pilgubsu itu, Guru Besar WN-SU Prof D�.

_
H. 

Katimin M.Ag juga sepakat jika umat harus me�1hh 
kepemimpinan yang baik itu sebagai unsu� pentmg 
b!lcr:i lz:g_bQ_t!.h��ll.!in mannan.n; :b11inrt:n �"''"'"""""',.,..:b_.,._,,,,, __ .,... 1 .. _ .,.. _ 

san mengapa pattisipas1 pemiTili 1ta ren<.lali, iantara 
karena faktor Psikopolitik, dimp.na kekecewaan public 
terhadap kinerja dan kredibilitas terhadap pemimpun 
politik, apatisme terh.adap kandidat dan performa dan 
kinerja parpol yang mengecewakan rakyat. 

Hal lainnya, karena sosialisasi dan kampanye yang 
terbatas dan tidak menjangkau semua lapisan 
masyarakat, rendahnya kesadaran politik serta teknis 
dan manajemen pemilu yang kurang akurat, misalnya. 
soal akurasi data pemilih serta soal penyediaan dan 
pendistribusianb kartu pemilih, undangan pemilih 
dan pemetaan TPS yang kacau. . 

Dibagian lain, Prof Syaad Sembiring yang juga Ketua 
DPW KAMKA Sumut menambahkan, bersadarkan per
soalan-persoalan tadi, makanya KAMKA merasa ter
panggil untuk mencerdaskan pemilih. Jangan sampai 
mereka golput alias tidak mau menggunakan hak pil
ihnya. 

Sosialisasi , kata Dekan Fakultas Ekonomi UMA 
ini, selain bertujuan untuk mencapai Pilgubsu 
2013 yang berkualitas dan cerdas, diharapkan juga 
dapat menciptakan pemilih yang cerdas, proaktif 
dan· berkemampuan menalar persoalan politik," 
ujar Prof Syaad yang ju"ga didampingr Sekretaris 
Panitia Syafril Barus S.Ag dan Bendahara Muham
mad Rizal A.Md. 

"Jadi, melalui kegiat ini kita bQrhn!>n tjdnh nda 
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HARIAN 

REALITAS 
_____ B=-E=RA,_,_.,, . NI B ICARA FAK.TA 

Senin, 25 Februari 2013 REALITAS 

PB IKA UMA 2012-2016 Dikukuhkan 

Ketua KPU Pusat Dorong Alumni UMA . . 

Tingkatkan Partisinasi di Pemilu 201 

Medan, Realitas 
Pengurus Besar·tkatan Keluarga Alumni Univer-. 

sitas Medan Area (PB-IKA UMA) periode 2012-2016 
resmi dikukuhkan, Sabtu (23/2) malam di Garuda 
Plaza Hotel Medan. 

Terpilih sebagai Ketua 
Umum H Suwardi Siregar SE, 
Sekretaris Jenderal Drs Khair
ul Muslim MD, dan Bendaha
ra Umum Drs Hecy Zulkamain 
MSi serta ketua-ketua di dela
pan depaitemen Jai

_
nnya

_. __ � 

Zein, Ketua DPRD Medan 
Amiruddin, Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Pu
sat Husni Kamil Malik dan 
anggota DPD-Rl asal Sumut 
Parlindungan Purba. 

Dalam amanatnya, Prof Dr 
........ . _... . ..... . ... ... ... ....-

pemikiran cemerlang yang 
muaranya untuk kesejahteraan 
para alumni sendiri, maha
siswa, lingkungan kampus ser
ta masyarakat Sumut umum
nya, 0 ucap Prof Dr H ·A 
Ya'kub Matondang MA. 

Sedangkan Plh Gubsu ber
harap kepada seluruh pengu
rus untuk tetap amanah den
gan melakukan dan menjalan
kan tanggung jawab yang di
percayakan oleh civitas aka
demika untuk terlaksana den-

diberbagai · lingkup pekerjaan 
maupun profesi," sebut M Zein� 

Sementara, Ketua KPU 
Pusat Husni Kamil Manik SP 
dalam orasi ilmiah yang ber
temakan ''Pemilu, Demokra
si dan Masa Depan Bangsa" 
menitikberatkan tentang pent
ingnya kontribusi positif dari 
lingkungan kampus untuk 
membantu pihaknya men
ingkatkan kepercayaan pub
lik bahwa basil sebuah pemi-
1 u dewasa ini jauh lebih 

Karena indikator terseb 
menggerus legitimasi peme 
intahan yang dijalankan. 

"Karenanya, pada Pem· 
2014 nanti, kami berkeing 
nan angka tersebut bisa me 
capai 85 persen. Dan until 
itu, kami akan bekerja leli 
maksimal serta sangat men 
harapkan bantuan d 
lingkungan kampus, khusq 
nya dari para alumni UM 
untuk ikut mei:nberikan pe , 
belajara? pol!tik yang . le� 
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d 2013 KAMKA -

Medan, (Analisa) 
Pemimpin yang baik harus me

miliki k�lebihan dibanding masya
raka1: biasa. Kriteria pemimpin baik 
itu, harus memj)jki perilaku yang 
mulia, memiliki kemampuan dan 
prestasj serta pro rakyat kecil 

Hal itu disampaikan Guru l3esar 
Fakultas Ekonomi USU, Prof Dr.H. 
Sya'ad Afifuddin Sembiring M.Ec · 
pada Sosialisasi Pilgubsu 2013, 
Jum'at (15/2) di Asrama Haji Me
dq_n. 

Kegratan dikuti 75 peserta utusan 
-dari KAMK kabupaten/kota se 
Sumut itu diselenggarakan DPP 

')\ Hindari Golput 

KPU SumutSo�h:llisaSikan 
J • . ·. • c -�- ' .... I- . 

PilgUbsu 2013 
Kelua�ga Besar Muslim Karo 
(KAMKA) bekerjasama dengan 
KPUD Sumut. 

Menurut Prof Sya' ad, masyarakat 
sudah harus lebih cerdas memilih 
pemimpinnya, sebab ini adalah pesta 
demokrasi yang akan menentukan 
masa depan rakyat lirna tahun ke 
depannya. 

Guru Besar IAIN-Sumut Prof 
Dr.H. Katimin M.Ag juga sepakat, 
apa yang dikatakan Prof Sya'ad. 
Menurut J>rof Katimin, umat harus 
memi.Jjh kepem.impinan ·yang baik 
dan me]jhat unsur penting dalarn 
keberh as i 1 an mencapai tuj uan 

mensejahterakan rakyat. Kekayaan 
sumber daya alam tidak banyak 
memberi arti bagi kesejahteraan 
rakyat tanpa kepemimpinan yang 
efektif dan efisien. 
Partisipasi Rendah 

Sementa.ra narasumber lainnya, 
Rajin Si.tepu, yang juga Anggota 
KPU Sumut mengatakan partisipasi 
pem.ilib rendah disebabkao diantara 
karena•faktor psikopolitik, di mana 
kekecewaan publ.ik terhadap k:ine1ja 
dan kredibilitas terhadap pemimpin 
politik, apatisme terhadap kandidat 
dan performa dan kinerja parpol yang 
mengecewakan rakyat. 

\' 

Seiain itu, sosialisasi dan karn
panye terbatas, tidak menjangkau 
semua lapisan masyarakat, rendah
nya kesadaran politik serta tekJUs 
dan manajemen pemilu yang kn.rang 
aku.rat, misalnya soal akurasi data 
peinilih serta soal penyediaan dan 
peq.distribusian kartu pemilih, unda-' 
ngan pemilih ·dan pemetaan TPS 
yang kacau. 

Di bagian lain, Prof Syaad 
Sembiriri.g yang juga Ketua DPW 
KAMKA Sumut menambahkan, 
berdasarkan persoalan-persoalan 
tadi, makanya KAMKA me.rasa ter
panggil untuk mencerdaskan pemi
lih. Jangan sampai mereka golput 
alias tidak mau menggunakan hak 
pilihnya. 
· Prof Sya'ad yarig juga Dekan 
Fakultas Ekonomi UMA in.i, menga
takan kegiatan itu selain bertujuan 
untuk mencapai Pilgubsu 2013 yang 
berkualitas dan cerdas, sehingga 
pemilih sernaki n cerdas, proaktif dan 
berkemampuan rnenalar persoalan 
politik. 

"Jadi, melalui kegiatan · ini kita 
berharap'tidak ada pemilih yang pasif 
apalagi golput," ujar Prof Sya'ad 
didampingi ," ujar Prof -Sya'ad 
didampingi Sekretaris Panitia Syafril 
Barus S.Ag dan Bendahara Muham
mad Rizal A.Md. 

Turut hadir, Ketua Umum DPP 
KAMKA Drs. H. Ibq:ibim Tarigan 
dan Sekjen Drs. MASiddikSurbakti. 
(twh/rel), 

Analisa/istimewa 

SERT/FI.KAT : 

Pengurus DPP KAMK 
menyerahkan sertifikat 
kepada para nara 
sumber kegiatan 
sosialisasi Pilgubsu 
2013 yang 
digelar,Jumat (1512) di 
Asrama Haji-Medan. 

Halaman 7'/ 

• 
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Demi.Kebenaran Dan Keadilan 

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11Januari1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905-1995), Hj. Ani Idrus (1918 -1999) 

'WASPADAI 
Jumat 

18 Januari 2013 lA12 
YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
Mengucapkan : 

ti r:;;:2 ?1 rt. . 'lJ j} rf.�r. 11/J.11 '�/!?7' (l/'{((�;��lftbdJ!� 1W ' � 
Harian WASPADA 

11 Januari 1947 - 11 Januari 2013 

"Semoga menjadi media yan3 terdeyan dan teryercaya". 
Dari: 

Ors. M. Erwin Siregar, MBA 
Ketua YPHAS 

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA 
Rektor UMA 
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.'.WASPADA 
•"f· . ,:,, >,,;,,, · i�mat '*'-;\-:_;,er;,,. . . 

\· 

18 Janu�ri 2013 
J ;. 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Jakah Indollesia Siap Memasuki ASEAN 
Community (AEC) Tahun 2015 • conomzc 

apak Presiden SB Y 
mengatakan pada konferensi 
pers di Bandar Seri Benga 
wan, Brunei Darusalam, 

:ii 2013 bahwaJndonesia hams 
;mnpai mengeluh mengatakan 
's do something tugether ( mm·i 

bersama), ungkap Presiden 
ip perjanjian AEC dikutip di 
!isa, 27 April 2013, him 21) 
ertujuan untuk meningkatkan 
.n seluruh anggota ASEAN 
isama ekonomi dan perdaga
:tn antar negara anggota agar 
ghadapi persaingan ekonomi 
p regional dan global. AEC 
semua negara ASEAN akan 
gkan Konektivitas baik fisik, 
n dan sumberdaya manusia 
tercantum pacla Master Plan 

:onektivitas fisik melalui 
ICT dan energi, sedangkan 

as kelembagaan m elalui 
perdagangan dan fasilitas, 
.a, daerah perbatasan dan pro
: ity building. Konektivitas 
manusia melalui pendidikan 
dan pariwisata. 
:nsi dari kesepakatan AEC ini, 
k-produk industri, pe11anian, 
fan lainnya akan bebas keluar 
�gara-negara ASEAN. Oleh 
i lingkungan masing-masing 
:!.AN akan mempersiapkan 
.gkah strategis bagaimana 
.n mempersiapkan sarana dan 
ng harus dilakukan dar:i level 
Jai ke level atas, sehingga 
suatu kebijakan yang ses1,1ai 
1tan dari kesepakatan AEC. 
:tsi yang hm·us clikembangkan 
1ya perjanjian AEC ini ada-

lndonesia untuk melakukan 
1groindustri clan agribisnis 

produk y a n g  m eru bah konsentra s i  
penciptaan produk yang berasal dari 011-
farm menjacli procluk yang (,jj�farm . 
Mekanisme kinerja agroindustri clan 
a gr i bisnis ini masih dikuasai oleh 
perusahan-perusahaan bcsar, terutama 
usahatani dengan kondisi skala usaha tani 
kecil pacla. prinsipnya belum tersentuh 
dengan adanya konsep agroindustri, oleh 
karena itu di pusat-pusat pengolahan 
bahan baku menjadi barang jacli (ojffarm) 
petani kecil hanya bertindak sebagai 
pensuplai dalam skala kecil, dikarenakan 
ekonomi kelembagaan : scpcrti Koperasi 
Unit Desa (KUD) belum bekerja secara 
optimal di lingkungan petani kecil. 

Piranti kebijakan sesungguhnya ticlak 
begitu jauh clibanclingkan dengan di bebe
rapa begara ASEAN, clikarenakan konclisi 
perhatian berikut clengan pengelolaan 
sesungguhnya diperkirakan sama, akan 
tetapi diduga dari proclukti vitas clan adopsi 
teknologi menunjukk�an bahwa adanya 
perbeclaan-perbedaan ya71g tidak begitu · 

jauh. Namun yang menjacli pertimbangan 
agar perdagangan terjadi di negara-negara 
ASEAN, pasti pertimbangan ekonomi 
Jebih don1inan untuk clapat dipert:imbang
kan sebagai tolok ukur untuk menentukan 
kebijakan yang lebih tepat yang harus 
di lakukan pada seluruh stakeholders yang 
terkait. Pertimbangan ekonomi yang lebih 
relevan clalam kont:eks ini adalah keung
gulan absolut dan keuanggulan komperatif 
(Absolute and Comperative adventage) di 
dalam pengelolaan suatu komoditas. 
Pertukaran lnformasi 

A clanya spesialisasi dalam procluksi 
pe1tanian antara daerah yang satu dengan 
daerah yang Iain, merupakan pertirnba
ngan yang memberi refleksi clan menim
bulkan perclagangm1 dalam arti keuntu
ngm1 absolut itu tercapai jika biaya pro: 
duksi setengah dibanding dengan negara 

Oleh: Ir. Gustami Harahap., MP 

lain dalam memprocluksi komoditas per
tanian yang sama. O!eh karena itu sudah 
saatnya diinventarisasi komoditas ekspo1t 
yang mempunyai keunggulan absolut, 
sehingga di masing-masing negara A SEAN 
dapat cliketa.hui secara simultan komoditas 
apa yang mempunyai spesialisasi di antara 
masing-masing negara ASEAN. Pcrtukaran 
informasi di masii1gcmasing agen di antara 
negara ASEAN clapat dilakukan terutama 
di Indonesia µcnyebaran pertukaran 
informasi itu clapal di lakukan melalui dunia 
maya, sehingga clari 33 propinsi yang 
terdekat dengan negar-a eksport di kawasan 
ASEAN dapat menentukan langkah
langkah clan kebijakan sekaligus menekan 
biaya clistribusi clan pemasaran. 

Keunggulan Komperatif (comperative 
adventage) aclalah rasio keuntungan di 
clalam memprocluksi suatu komoclitas 
aclalah paling linggi. Artinya berbeda de
ngan keunggulan absolut yang mengana
logkan bahwa perbandingan biaya climak
sucl misalkan I : 2, sedangkan dimaksucl
kan keunggulan komperatif clapat cliana
logkan clengan perbanclingan biaya pro
cluksi I: 3. Teori ini menjelaskan bahwa 
suatu negara akan melaksanakan ekspo1t 
suatu barang apabila mempunyai keuntu
ngan komperatif terbesar clan kerugian 
komperatif yang terkecil. Oleh karena itu 
suatu negara sudah saatnya meng
inventarisasi komoditas procluk_ tahunan 
(perinial crops), produksemusim (annual 
crops), hortikultura, bunga-bungaan, 
procluk palawija, perikanan, peternakan, 
terutama di Indonesia sudah saatnya 
mempersiapkan langkah strategis komocli
tas di atas yang mempunyai keunggulan 
absolut dan keunggulan kcimperatif. 

Departemcn Pertanian, Departemen 
Perindustrian clan Depmtemen Perdagang
an Departemen Perkebunan clan Kehutanan 
serta instansi yang terkait (stakeholders); 

J um�t, 10 Mei 2013 

suclah saatnya melakukm1 integrasi secara 
horizontal clan integrasi vertical di dalam 
merumuskan kebijakan yang paling tepat : 
Terntama di Departemen Pertanian melalui 
lembaga riset suclal1 hams melaksanakan 
dan pengkajian yang .sinergis terhadap 
keunggulan absolut clan keunggulan 
komperaiif seluruh komoclitas ym1g mernpa
kan potensi sumberclaya alam di dalam 
ncgcri, maupun Ji masing-masing propinsi, 
serta kabupatcn, sehingga cliperoleh 
informasi ym1g bermanfaat untuk membuat 
kebijakan yang lcbih tepat tcrhaclap 
pelaksanaan ekspo11,cli lain pihak pengkajian 
clan riset yang clilakukm1 bukan terbatas 
pacla produk 011�/arm tetapi juga produk off� 
farm sehingga_ keunggulan absolute clan 
keunggulan procluk baik 011fam1 maupun 
procluk C)[/�farm dapat cliketahui. 

Selanjutnya persiapan yang harus 
clilakukan aclalah dengan mengklasifi
kasikan teknologi pengolahan, serta 
teknologi pasca panen yang harus clilaku
kan pacla komoclitas. Klasifikasi teknologi 
pengolahan yang menghasilkan clerivasi 
penciptaan produk baru sudah saatnya 

· diinventarisasi, suclah sebatas mana, 
dengan sejumlah sejauh mana yang 
cliperoleh clerivasi produk dengan peng
gunaan satu bahan baku clengan dibantu 
bahan penolong lainnya baik yang bersifat 
fisika, biologi, kimia, sehingga menghasil
kan procluk baru. KJasifikasi ini berguna 
untuk mengetahui sampai sejauh manakah 
teknologi pengolahan dan teknologi pasca 
panen yang diperoleh, sehingga memu
dal1kan untuk mencari serta rnengadopsi 
teknologi baru di luar yang tersedia, atau 
clengan melakukan pertukuran teknologi 
sesama nagara ASEAN 
Pengaturan yang Sistematis 

Di lain pihak petani kecil yang jumlah
nya begitu besar harus climoclifikasi men
jadi suatu kekuatan agribisnis dengan 

membangun ekonomi kelembagaan yan 
kuat di clalam membantu petani dahun 
penggunaan modal yang mudah untuk 
diperoleh, serta men ingkat kan pengeta· 
huan dan pengelolaan usaha dengan kon· 
sep kebersamaan clengan seluruh stake· 
holders yang acla. Pada clasarnya peta11i 
kecil belum sepenuhnya menggunakan 
sarana produksi clan faktor produksi yang 
optimal. Oleh karenailu Depertemen Per
tanian melalui Petugas Penyuluh Lapa· 
ngan cliperlukan pengaturan yang sistema· 
tis, bagaimana misalnya penggunaan 
pupuk yang bersubsidi clapat dimanfaal· 
kan petani secara langsung, tanpa adanyu 
campur tangan spekulan yang merampa� 
alokasi pupuk subsidi. 

Pengelolaan petani kecil untuk menc
rapkan agro industri dan agribisnis perlu 
mendapat pembinaa.n yang intensif. Oleh 
karena pada umumnya tingkat penclidika'11 
formal mereka yang renclah, skala luas 
lalian yang kecil, modal yangrendah meru
pakan ciri dari usal1atani yang subsistein 
yang perlu clibailtu clan clibina pemerinta.h 
untuk pengembanga.nnya. Oleh karena in.1 
kendala yang paling besar yang dihadap i 
pemerintah clalam melaksanaka11 
persiapan kebijakan pada instansi yang 
rerkait, terutama dalampengelolaan usaha
tani kecil irii yang diduga kurang clapat 
menerapkan AEC. Pemerintah dapat me· 
nerapkan kearifan lokal yang sangat berva• 
riasi dalam mengeksplore sumber daya 
alam; Pemerintah diharapkan .mampu mc
laksanakan konektifitas fisik berupa 
pembangunan infrastrnktur yang cukup di. 
segala pelosok di 33 Propinsi di lnclone• 
sia. Keadaan ini rneru pak a n  fakto1' 
keharusan agar keunggulan produksi dapat 
clilanjutkan. *** 

Penulis: Sta[ Pe11gajar F<Jkultas Pertanian, Pr� 
gram Studi Agribisnis, Universiws A1edan Area, 
Medan. 
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J' Senin, 20 Mei 20 1 3  Oleh : Ors .  H .  Don·e A .  Usman , M .AP .Halaman 2A t 

D alam perspektif global, In 
donesia dewasa i ni telah 
bangkit rnenj adi Negara 
yang super modem berda-

sarkan prinsip keadaan . mode�·n, maka 
dasar pembangunan Indonesia diletakkan 
diatas (iialog rasional. 

' 

Dehgan latar belakang argumen diatas, 
kita menemukan dua kebutuhan sekali
gus, yakni : • 

Pertama, kita ditantang untuk tiada 
henti-hentinya memahami perubahan 
sosial didalam masyarakat dan manusia 
Indonesia kontemporer secara terpeijnci 
dan terkonseptualisasi. f?alam hal ini yang 
harus dicapai adalah pemahaman dan 
identifikasi sifat atau karakteristik barn 
dalam rnasyarak�t serta problem huma
nitas di dalamnya secara simultan. 

Kedua, pemahaman mengenai masya
rakat dan manusia ·di sini mesti diturunkan 
ke tingkat politik atau kebijakan kebu
dayaan dalam keperluan memenuhi per
syaratan menyusun semacam kerangka 
institusionalisasi ke depan yang sesuai . 
dengan pembangunan kebangsaan, de
mokrasi dan keadilan di Indonesia. Di runtuhkan rnitos demokrasi dan pertum
titik ini visi mengenai .rnanusia lndo,ne- buhan ekonomi yang tidak sal ing me
sia menjadi kembali tidak terelakkan. Me- nguntungkan secara eksklusif. , . 
ngapa dan dalam hal bagaimana konse- , Ia menjabarkan, bebe1'apa dekade lalu 
ptualisasi rhengenai manusia Indonesia Indonesia gagal memilih dua tuj uan 
ini menj adi sangat · pen ting dilakukan pen ting. Ada ban yak demokrasi tapi per
kembali ? tumbuhan ekimorni rendah atau perturn-

Jawaban untuk pertanyaan ini bersifat · buhan ekonoini tinggi tapi sedikit kebeba-
klasik karena tidak ada_ tujuan utama setiap 'san politik, katanya. 

' 

bangsamanakala ia didirikan. Pada ujungnya Namun kenyataannya,  demokrasi 
adalah transformasi masyarakat supaya makin kuat seusai reformasi dan pertum-· 
manusia didalamnya rnakin rnaju perada- buhan ekor.1omi terns membaik selepas 
bannya sertahidup be'rbahagia (eudairnonia). krisis 1 998. · 

· · 
Artinya, pada akhirnya manusia adalah Indonesia telah mencapai demokrasi 
sasaran ultima dan yang terakllir dari setiap yang solid dengan tiga periode pelajaran 
tujuan nasional sebuah bangsa. 1 999, 2004 dan 2009, dan pada saat yang 
. Di titik inilah kern'-!dian, tidak meng- sama -pertumbuhan ekdnorni sekitar enam 

herankan apabifa dalam prakteknya pan- persen, kata Presiden. · 

·dangan dan pendefinisian mengenai siapa ltu menunjukkan demokrasi dan per
itu manusia atau siapa itu manusia .lndo- tumbuhan ekonorni dapat saling menduk:ung. 
ne.sia, cirinya, arah, orientasi serta sifat- Pre siden menj e l askan, Indone s i a  
sifat pokoknya selalu menjadi arena poli- mengadopsi empat strategi pembangunan 
tis dan ideologis. Ia buk:µi sekeda_r l}:ate- yang meliputi pro-pertumbuhan, pro
gori biologis (umur, jenis kelarnin) atau pekerjaan, pro-pengentasan kemiskjnan, 
sosial (jabatan, status) tetapi lebih penting dan pro-lingf<umgan supaya . penguatan 
dari itu adalah ia j uga adalah kategori demokrasi berjalan seiring derigan per-
ideologis (ia punya wawasan apa). tumbuban ekonorni . 

Disini yang menjadi sorotan utama Strategi yang ditunj ang prinsip per-
adalah segi-segi ideologis yang menjadi tumbuhan yang berkelanjutan dan berkea
dasar bagi kebijakan pembangunan men- di,lan ini bertt ijuan untuk mempromosikan· 
tal atau kultural. . . pembangunan 

1
ekonorni yang .seimbang 

· Strategi Kebangkitan Bangsa dan komprehensif. 
Bila dicermati sejak Pemilihan Umum Indonesia juga mempro.rriosikan pasar 

sesudah reformasi tahun 1 999, 2004, domestik yang tahan vibran. Strategi ini 
2009 Indonesia telah meruntuhkan· Mitos . efektif tetap menjaga perekonornian In
Demokrasi, sesuai pidato presiden Susilo donesia dari pdemah� ekonorni dunia. 
Bambang Yudhoyono di Nanyang Tech- Menurut Presiden, Indonesia j uga 
nolo'gical University (NTU) Singapura, meruntuhkan rnitos bahwa demokrasi .dan 
Senin (2 2/4). Islam tidak bisa be1jalan bersama. Seba-

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gai Negara dengan penduduk muslim 
mengatakan Indonesia telah meruntuhkan terbesar di dunia, Indqnesia telah rnem- · 

beberapa rnitos tentang demokrasi,  ter- buktikan bahwa demokrasi dapat berj al an 
masuk rnitos hubungan antara demokrasi beriringan dengim Islam. Selain itu, In- · 

dan pertumbuhan ekonorni. Ki'ta me- . .  · don\3sia telali mematahkan pemikiran 

bahwa demokrasl mernbutuhkan kelas 
, menengah yang banyak.' 

Presiden memaparkan, saat perta:ma 
. kali pemilihan umum ·multipartai 1 999, 

kelas .menengah Indonesia relatif kecil ,  
sekitar 25 persen dari seluruh populasi 
atau sekitar 45 juta orang. 

D a l am dua kali  pemil ihan umum 
berikutnya, para pernilih secara konsisteri 
tinggi, rata-rata 77 persen, angka pernilih 
tertinggi di dunia di antara Negara-negara 
dernokrasi terbuka. 

Indonesia, 'juga rneruntuhkan rnitos 
bahwa demokrasi akan menghancurkan 
persatuan. Yudhoyono menambahkan, saat 
krisis terjadi lalu muncul reformasi, ban yak 
kalangan yang mengai:akan Indonesia akan 
merijadi seperti Balkan, runtuh dan bercerai 
berai. Namuµ kenyataannya, demokrasi 
j ustru telah mengikat Indonesia yang 
rnajemuk lebih kuat dari sebelurnnya. 

Untuk rneinperkuat stt·ategi kebang
kitan B angsa, Indonesia harus mernba
ngun sinergisitas yang serasi antara de_
mokrasi dan p.ertumbuhan ekonpm i ,  
karena kedua sektor ini rn.empunyai "mul
tiplier effect" atau efek dongkrak terhadap 
sektor-sektor' lain. U ntuk itu Indonesia 
haru.s · Bangkit membangun :. 

Pertatna, perlunya membangun harga 
dlli dan martabat manusia Indonesia, untuk 
itu yang terutama harus dilakukan adalefi 
dengan mengurangi pengangguran dan 
penyediaan lapangan ke1ja. Pengangguran 
adalah j embatan paling si ngkat kearah 
kehancuran martabat karena ia bisa men
dorong orang untuk melakukan kejahatanl 
sosial yang menurunkan rnartabathya. 
Pekerjaan adalah prasyarat bagi pemba
ngurian manusia yang lainnya. Da,lam 
·sudut pandang untuk men.gurai masalah 
pengangguran ini sektor pertanian tetap 
yang merupakan jalan keluar utama. 

Yang kedua, Indonesia harus tia,ngkit 
mentransformasikah pendidikan dan 
perubahan visi pendidikan yang menge
depankan segi kemandirian dan kebang
saan. Pendidikan adalah ujung tombak 
bagi suatu bangsa dalam menetapkan dan 
rriencocoktanamkan visi ideologis me
ngenai · bagaiinana manusia dan rakya,t 
ba:Ilgsa itu terbentuk. Apa yang dicita,- . 
citakan suatu bangsa mengenai dirinya 

· tercermin dalam bagai mana bangsa itu 
mengupayakan pendidikan nasionalnya. 

Manusia dengan j iwa yang terbuka, 
cakrawala yang luas serta pikirap yang ' 
merdeka yang mencerminkan kebesaran 1 
bangsanya, hanya bisa diaapatkan melalui 
si.stem dan idelogi pendidikan yang juga 

· terbuka dan merdeka. 
Dengan itu pendidikan tidak bofoH 

dibebani oleh kepentingan-kepentingan 
yang bersifat Jain seperti politik yang par
tisan dan birokratisasi, supaya .ia benar- ' 
benar menjadi wahana yang menopang 
karakte'r Indonesia, buk;an karakter partai
partai dalam ai:ti· sempitnya. 

Yang ketiga, Indonesia hai·us bangkit 
melihat _ perkeinban�!in p e lembagaan 

' politik dan politisasi masyara�at yang 
demikian kencang, maka mau ttdak mau 
perubahan dan pembenmkan manusi_a In
donesia bisa dilakukan dengan memakst-

Bangkitlah lndonesiaku (sambungan dari
_
hal. 24) 

.-V>n11 ... "' ..... .....,a.1.o.-nl.....-.fTQQn rlt;"Oomr.J,...,.·<::at ;c  \l!l n.n- o;.-.rl'o::.l sedamr berambisi besar sebagai pemain ter- -rakyat, seperti keb}jakan b rga B B  tarif 
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kt\ 1 2  WASPADA! 
Juma 

2 1 Juni 2013 

•.. YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM 
ONIVERSITAS MEDAN AREA 

_--'"--.....______, 

��� 
Atas Pelantikan 

I. Gatot Pujo Nugroho, IT, M.li 
Dan 

Ir. I. T11gku lrry Nuradi, M.li .p$· w Sebagai " P-
hRrlll' a. WHil 1n1111r 111111n lllra Plridl 211a • 2111 ;. " 2' .. , 

Oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak H. Gamawan Fauzi, SH, MM 
Pada hari Senin, 1 7  Juni 201 3  di Gedung DPRD Sumatera Utara 

"Semoga Amanah Dalam Menjalankan T ugas dan Senantfasa Dalam Llndungan Allah SWI" 
Ttd, 

Drs. M. ERWIN SIREGAR, MBA Prof. Dr, H.A. YA'KUB MATONDANG, MA 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Rektor Unlversitas Medan Area 

-
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1 iapa sangka, buah 
"' pisang bisa membawa 

kesuksesan bagi 
seseorang. Bahkan, 
mengantarkannya meraih 
berbagai dana penelitian 
nasional hingga in
ternasional. 

Ke Hal 14 

KORANSINDO 

• �# "" .• �!"'I" 

No. Form : FM-HPT-01-01 
Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012 

Suswati berfoto bersama dengan para mahasiswanya .  

Populer Gara-gara Pisang ' 
(( Dari hal 1 3  

Dialah Dr Ir Suswati MP, te
naga.pengajar Fakultas Per
tanian yangjuga tercatat 
sebagai Ketua Lembaga Pene
litian dan Pengabdian 

. Masyarakat Universitas Negeri 
· Medan (Unimed). Selama lima 

tahun, lOpenelitiandandua 
kegiatan pengabdian ma
syarakat dalam bidangper
tanian mampu dihasilkannya. 
Sebagian besar berkutat 
dengan tanaman pisang dan 
periyakit layu bakteri dan darah 
bakteri. Penyakit ini selalu 
menjadi momok bagi para 
petani mengembangkan 
budidaya tanaman pisang. 
Namun, belum ;i.dasolusi 
mengatasi persoalan tersebut. 
"Pisang ini salah satu alternatif 
karbohidratyang bisa 
dikonsumsi masyarakat. 
��unsayang, mi�ng 
· ·, p�rhatikan bila '. '. 

· P. Irtdi'ngkan padi!'Untulfoti, 
a t�r' taril( m�Jaktka\:i I 

. tfan ini," u), rSuswatl. 
�,Hti�n-pertarna yang 
digerbarip .� 1 , 

l<.��sannva'<;d�l.:ih : ._· · 

kerjasama dengan timpeneliti dankementerian/lembaga 
dari Universitas Andalas, lainnya juga sangat banyak. 
Padang. "Namun, tidaktermanfaatkan 

Lalu, di tahun yangsama dengan baikkarenaminimnya . 
dengan objek serupa, Suswati pen�litian yang masuk," 
berhasil meraih dana hibah se- ucapnya . 
besar Rp43 ju ta lewat peneliti- Perempuan kelahiran 
an Kajian Peningkatan Keta- Prapat 25 Mei 1965 foi berbagi 
hanan Tanaman Pisang Meng- tips yangme�buatnya berhasil 
gunakan MikorizaArbuskular mendapatkan berbagai dana 
Indigenus Terhadap Penyakit penelitian itu. Hal pertama 
Darah Bakteri (blood disease adalahkerjakeras, terus 
bacterium). semangat, dan pan tang 

Dari berbagai penelitian menyerah. "Setelah man tap, 
tentangpisangitu , Suswati barumembuatproposaldan 
akhirnya mendapatkan ajukan. Jika tidak berhasil lolos 
kehormatan di undang dalam ya dicobalagi. Evaluasilagi 

· 

pertemuan International proposalnya, revisi, d<\n ajukaii 
Banana Symphosium di Kaoh- lagi, pokoknya pan tang 
siung, ROC, Taiwan, 17-22 No- mundur,"katanya. 
vember 2012. Suswati merupa- Selain itu, agar kemung-
kan satu-satunya peneliti pe- kinan°proposal dapat diterima, 
rempuan asal Indonesia di per- maka harus terus mengisi 
helatan akbar tersebut. Ke- penge�ahuan

_
dengan banyak 

banggaariyangluarbiasadida"'" ··'mebgikuti p'elati 1an · rm 1sa patl<:n�ya p�a-���aat.itu. �a?�f; ·��rliposal.P�?,�litii 
kan: dalamk�g1atan 1tuS�s- ;..,: . :(�, �ei;igabd1al(l<e]Jci;tl ;.p<,i�y,., �/' 

, wat! tun\tm.empresenta�1kai:it ":l�fa�t. Ser�n'gkali 'p' .Y-:.. g9se�'1! 
1 has ii pcn�litmnnya kcpMl::i p��a ; �,d<iq tcnaga pen�ajarei1gAA'n 

· ,  pes.e�t�, ;t.; ,,[, 1 , . • ',:: ,, . : ., 1'.1t� ;, ,t;�!<u5 J��g�atanf�ep'.�r$Uht�:£�k .;�� 
, • Pres.t.as.1 YengH�gerhhatka� · t : J}l�p r.u�a pangu�j�rjp'�a� �� .' ;�:r.� 

Suswat1 mi. tentu t11kbany11k • .  •penel it1an dengan teninn" '', 'l;i 

• 
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Di ma kna i Denga n Demo 
MEDAN (Waspada): Peng· 

amat ekonomi Universitas Me
dan Area (UMA) Dr Heri Kus
manto mengatakan, 1 Mei atau 
lebih dikenal dengan sebutan 
May Day resmi menjadi hari 
libur. Ini merupakan bentuk 
penghargaan kepada buruh. 
Namun, peringatan ini tidakha
rus dimaknai dengan unjukrasa 
Banyak hal-hal positif bisa 
dilakukan pada peringatan itu. 

"Maknailah May Day se
baik-baiknya Caranya melalui 
kegiatan positifyang berman
faatbagiburuhdanbukanseba
liknya. Pemerintah juga harus 
aktif melakukan pendekatan 
kepada buruh, sehingga kede
pan peringatanhari buruhlebih 
positil; "kataHeriKilsrnantomen
jawab Waspada, Jumat (2/5). 

Dia mengatakan, sangat 
disayangkan peringatan 1 Mei 
itu tidak diisi dengan kegiatan 
poistif, apalagi dilakukan pada 
jamkerja, ini bisamenimbulkan 
kesan kurang simpatik dari 
berbagai pihak. 

Seharusnya asosiasi buruh 
lebih bijak dengan memanfaat
kan May Day bertemu tokoh
tokoh pen ting baik dari kalang
an pemerintah maupun peng
usaha. Begitu juga dengan pe
merintah, mereka bisa duduk 
bersamadengan pimpinanaso
siasi buruh. 

"Langkah ini sangat bijak, 
sebagai bagian dari pendekatan 
positifyanglebih bijak, sehingga 
buruh danat memahami dan 

kari pada peringatan hari buruh Secara terpisan, pengamat 
menimbulkan kesan kurang Sosiologi politikSumatera Utara . 
simpatikdarimasyarakat "Aksi Dr Ansari Yamamah meng
itu bisa menimbulkan kesan atakan hal senada. Kata dia, 
negatif, kalau kegiatan buruh kegiatan May Day bisa benar
mengganggu kepentingan benar dirasakan manfaatnya 
umum," sebutnya. bagi teman-teman buruh. 

Bila ini yang terjadi, menu- Bukan sebalik, kesempatan itu 
rut dia, bukan mutlakkesalahan digunakan untukkegiatan yang 
buruh, tapi pemerintah dan kurang bijak. 
pengusaha juga dinilai gagal "Begitu juga dengan peru
melakukan pendekatan yang sahaan dan penguasa sangat 
baik kepada buruh. Pada pe- diharapkan rasa kerbersama- · 

ringatanMay Day, pemerintah annya dengan para buruh, 
juga hams aktif melakukan sepertimelakukankegiatanatau 
pendekatan,sebabdampakhari acara yang bisa memotivasi 
libur peringatan hari buruh semangat kerja para buruh," 
secara kaca mata ekonomi jelas sebutnya. 
sedikit banyak menimbulkan Menurut dia, pada peringa-
kerugian materil. tan hari buruh itu, rasa keke-

"Artinya aktivitas produksi luargaan memang sangat dibu
terhenti, tapi buruh juga tidak tuhkan untuklebihmemajukan 
mendapatmanfaatyang lebih perusahaan ataumenirigkatkan 
positif. Kalau ini yang terjadi produktivitas perusahaan dan 
sangat disayangkaµ. Untuk itu, · terpentinguntukkesejahteraan 

kedepanya perlu ada sinergi se- buruh. 
mua pihak untuk mengambil Begitu jugadengan kalang
makna positif dari peringatan an pengusaha, harus bis a 
itu," tuturnya. menjadikan peringatan ini se-

Dia mencotohkan, ada bagai momentum untuk ins
sejurnlah pemerintah daerah tropeksi diri guna meningkat
dinilai telah berhasil melakukan kan daya saing pekerja dan in
pendekatan terhadap buruh. dustri dalam negeri."Tidak bisa 
Misalnya di Surabaya, Solo, dan dipungkiri, antara buruh dan 
Yogyakarta. Pada peringatan pengusahamemiliki sifat saling 
hari buruh, merekamelakukan menguntungkan," ujarnya. 
kegiatan poitif bukan demo, Dia berharap, aksi buruh 
seperti donor darah dan jalan tidakdipolitisasi Peringatanhari 
sehat. 'htinya banyak hal-hal buruh diharapkan tidak meng
baikyang bisa dilakukan pada ganggu ketertiban umum.Apa
peringatan buruh. Disamping lagi jelang Pilpres ini tahun ini, 
tidak meng!!ilang�kan __ m_akn __ a�J._· an_,,,,_gan_sarn_ """�ai �em�aatk� 

ditetapkan sebagai hari libur 
nasional tidakada gunanya, jika 
pada 2 Mei buruh masih mela
kukan unjukrasa Sebab, dengan 
masih berlangsungnya unjuk
rasa maka produktifitas dan 
kinerja perusahaan terganggu. 

"Tidakadagunanya ditetap
kan sebagai hari libur, kalau 
pada tanggal2 Mei buruhmasih 
lakukan unjukrasa Karena3 Mei 
hari Sabtu dan Minggl,I buruh 
sudah libur lagi. Jadi kapan lagi 
mau bekerja untuk memenuhi 
target perusahaan? Sudah pas · 
ini mengganggu produktifitas," 
kata Parlindungan. 

Menurut dia, perusaha 
sangat membutuhkan karya
wan. Untuk itu, marilah bersa
ma-sama menjaga iklim kon
dusii "Kita berharap jangan ada 
lagi unjukrasa. Yang penting, 
2ada Hat1 Buruh ini adakomu-
nikasi antara pengusaha dan 
karyawan. Inilah yang harus 
dipaharni," ujarnya. 

Meskipunmasih ada unjuk
rasa, Parlindungan rpeminta 
untuk tidak melakukannya 
dengan anarkis, tidak meng
ganggu jalurtransportasi. "Saya 
mengucapkan Hari Buruh 
kepada kawan-kawan. Saya 
minta jangan anarkis," tutur
nyJ!. (m49!h02) 
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er1r�a� or 1 elasa 
1 Juli 2014 Semua Berita Layak Cetak 

PUnya ,;;�eterampi lan A·bad. 21 
MEDAN (Berita): Maha- anglelnstitute(RTI)mtemational 
siswa dituntut memiliki ErixHutasoitdalamseminarlka

tujuh keterampilan abad 21 tanMahasiswa I�lam (IMI) Fa
agar mampu bersaing di . kultasEkonomiUniversitasMe

tingkat dunia. Tanpa . · danArea (UMA) bertajukMaha
menguasai keterampilan · sisWct:Dulu, Kini danNanti yang 

ini, lulusan perguruan digelardiKampus IIUMA,Jalan 
. Ttinggi limbung menghadapi SetiaBudi Medan, Ra\Ju (25/6). 

kencangnya kompetisi. Tujuh keterampilan yang 

Demikiarr disampaik<J.n 
.communication Specialist (a!lli 
1komurrikasi) dari Research 'fri- · 

harus dikuasai itu, terang Erix 
meliputi: kemampuan berpikir 
kritis dan pemecahan masalah 
(CI°!tical thinking and problem sol-

ving), berkolaborasilintas jejaring 
dan memimpin dengan meme
ngaruhi orang (collaboration ac
ross network and leading by in
fluence), kemampuan danadap
tasi (agilityandadapcltbility), ber
inisiatif dan berjiwa wirausaha 
(initiative and entrepreneurship), 
komunikasiefektifsecaraoraldan 
tertulis (effective oral and written 
communication), mengaksesdan 
menganalisainformasi (accessing 
and analyzing information), dan 
ketertarikan dan imanijasi (cu
riosity and imagination). 

Ketua IMI FE UMAAdi Sis
wanto mengatakan, seminar 
tersebut ditujukan memberikan 
pandanganbaru bagimahasiswa 
dalam menghadapi globalisasi. 
Salahsatu contohglobalisasiyang 
sudah di depan mata adalah 
Asean Economic Community '(AEC). "Masyarakat ekonomi 

. ASEAN segera berlaku. Artinya, 
p.ekerja dari negara lain bisa · 

bekerjadisini Kalaukitatidaksiap 
ini adalah ancaman," ujarnya. 

Menurut ErixHutasoit, ada 

paradok antara mutu tamatan 
perguruan tinggi dengankebutu
han pasar tenaga kerja. Produk 
tamatan perguruan tinggi (PT) 
tidak sesuai dengan tuntutan 
pasar kerja. Hal itu disebabkan 
orientasi pendidikan diPimasih 
didominasi keterampilan yang 
bersifathardskill. "Sekitar80per
senmateridanmetodeperkulia
handiPimasihmengutamakan 
hard skill.Akibatnya mahasiswa 
cenderungmengejarnilaiakade
missebagaisatu-satunya ukuran 
keberhasilan," terangnya. 

Mengutip laporan Bank 
Dunia bertajuk Indonesia Skill 
Report.Trends in Skill Demand, 
Gaps, and Supply in Indonesia 
(2010, Erixmengatakan, keteram
pilan yangpaling dituntut dunia 
kerja adalah soft skill. "Kitalihat 
posisi tersulit didapatkan pekerja 
Indonesia adalah direktur dan 
profesional. Itu terjadi karena 
bidangpekerjqan,ini, menuntut 
soft skill yang lebih kompleks," 
ungkap Erixyang pemah men
dapat beasiswa belaj� di Bir-

mingham, Inggris ini. i 
Erix mengatakan soft skill 

tidak bisa diajarkan dengan cara 
menghafal, ta pi hams dipraktik � 

kan. Organisasi kemahasiswaan, 
merupakan tempatterbaikuntuk 
melatih dan mengembangkan 
soft skill. "Karena di dalam orga
nisasikita belajarmerancani me
ngimplementasikandanmenge
valuasi banyakkegiatan Semakin 
kita terbiasamengelolaorganisasi, 
kita akan mendapatkan banyak 
keterampilan. Keterampilanitu
lah yangmembuatkita unggui," 
tegasnya. 

Erix mengapresiasi kebe-. 
basanakademikyangadadiUMA.' 
UMA dianggap sanga! �onsis-· 
tenmendukungmahas1swame
ngembangkandiri. "Selamasaya 
kuliah di sini, sayamendapatke
bebasan untukmelakukansemi-' 
nar, pelatihanataulokakarya. Se
mua kegiatan inilah yanginem
bantu saya berhasil menjalani 
pekerjaan yang saya jalani se
karang," ungkap alumni FE 
UMAini. (ajeJ 

1.. �--------,------ -�----------L� 

--1 ;o z 
lO ro 0 
- < . 

I 
m . .  ,, =ii 0 0 
. 0 ..,  

0 3 
....... . .  

CJ ,, 11 ro 3: en I 

N 
:I: 

0 � ....... I 
N 0 

....... 
I 

0 
....... 

• 

BERITA KEGIATAN UMA JUNI & JULI 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1rna1 Asia ---�-
1mat, 21 Joni 2014 
lli62®t©MBMtfil&illdflt®M@}Bfl&tM:®M&k�h�· 

/ ( \  

:1 urna1 Asia 

ahasiswa UMA Dituntut Miliki Tujuh Keterampilan di Abad 2 1  
edan I lurnal Asia 

Mahasiswa dituntut memi l iki tujuh 
\terampilan abad 21 agar mampu bersaing 
[tingkat dunia. Tanpa menguasai ketram'an ini, lulusan perguruan tinggi limbung 
enghadapi kencangnya kompetisi. 

Hal itu diungkapkan Communicat.ion 
>ecial ist (ahli komunikasi) dari Research 
!angle Institute (RTI) International Erix 
�tasoit dalam seminar Ikatan Mahasiswa 
.lam (IMI) Fakultas Ekonomi Universitas 
edan Area (UMA) bertajuk mahasiswa 
ilu, kini dan nanti di Kampus II UMA, Jalan 
�tia Budi Medan, Rabu (25/6). 

Tujuh keterampilan yang harus dikuasai 
1, terang Erix meliputi kemampuan berpikir 
�tis dan pemecahan masalah (critical thin
ng and problem solving), berkolaborasi lin
ts jejaring dan memimpin dengan meme- · 

garuhi orang (collaboration across net
Orkand leading by influence), kemampuan 
:m adaptasi (agility and adaptability). 
I Selain itu berinisiatif dan berjiwa wira
saha (initiative and entrepreneurship), 
omunikasi efektif secara oral dan tertulis 
�ffective oral and written communication), 
\engakses dan menganal isa informasi 
�ccessing and analyzing information), dan 
btertarikan dan imanijasi (curiosity and 

, imagination). 
Menurut Erix Hutasoit, ada paradok an

tara mutu tamatan perguruan tinggi dengan 
kebutuhan pasar tenaga kerja. Prociuk ta
matan perguruan tinggi (PT) tidak sesuai de
ngan tuntutan pasar kerja. Hal itu disebab
kan orientasi pendidikan di PT masih dido
minasi keterampilan yang bersifat hard skill. 

"Sekitar 80 persen materi dan metode 
perkuliahan di PT masih mengutamakan 
hard skill. Akibatnya mahasiswa cenderung 
mengejar ni lai akademis sebagai satu
satunya ukuran keberhasilan," terangnya. 

Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk 
Indonesia Skill Report: Trends in Skill De
mand, Gaps, and Supply in Indonesia (2010, 
Erix mengatakan, keterampilan yang paling 
dituntut dunia kerja adalah soft skill. 

"Kita lihat posisi tersulit didapatkan 
pekerja Indonesia adalah direktur dan pro
fesional .  Itu terjadi karena bidang pe
kerjaan ini, menuntut soft skill yang lebih 
kompleks," ungkap Erix yang pernah 
mendapat beasiswa belajar di Birmingham, 
Inggris ini. 

· 

Erix mengatakan soft skill tidak bisa 
diajarkan dengan cara menghafal, tapi 
harus dipraktikkan.  Organisasi kemaha
siswaan merupakan tempat terbaik untuk 

•\!"r�-· 

melatih dan mengembangkan soft skill. 
"Karena di dalam organisasi kita belajar 

merancang, mengimplementasikan dan 
mengevaluasi banyak kegiatan. Semakin 
kita terbiasa mengelola organisasi, kita akan 
menda patkan banyak ketera m p i l a n .  
Keterampilan itulah yang membuat kita 
unggul," tegasnya. 

Erix mengapresiasi kebebasan aka
demik yang ada di UM.LI,. UMA dianggap 
sangat konsisten mendukung mahasiswa 
mengembangkan diri. 

"Selama saya kul iah di s in i ,  saya 
mendapat kebebasan untuk melakukan 
seminar, pelatihan atau lokakarya. Semua 
kegiatan in i lah yang memba ntu saya 
berhasil menjalani pekerjaan yang saya 
jalani sekarang," ungkap alumni FE UMA ini 

Ketua I M I  FE UMA Ad i Si swa nto 
mengatakan, seminar tersebut ditujukan 
memberi kan p a n d a n g a n  baru  bag i  
mahasiswa dalam menghadapi globalisasi. 
Salah satu contoh globalisasi yang sudah 
di depan mata adalah Asean Economic 
Community (AEC). 

"Masyarakat ekonomi ASEAN segera 
berlaku. Artinya, pekerja dari negara lain 
bisa bekerja disini. Kalau kita tidak siap ini 
adalah ancaman," ujarnya. (Swisma) 

NARASUMBER. Communication Specialist 
(ahli komunikasi) dari RTI International Erix 
Hutasoit menjadi narasumber dalam seminar1 
IMI UMA bertajuk Mahasiswa: Oulu, Kini dan 
Nanti yang digelar di Kampus II UMA, Jalan 
Setia Budi Medan 
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Mahasiswa .LIMA Harus Punya Keteranipilan Abad -21�1 · 

• zahendia 
·MedanBisnis - Medan ' 

Agar mampu bersaing di ting
kat dunia, mahasiswa dituntut · 
memiliki tujuh keterampilan 
abad 21. Tanpa menguasai kete
rampilan ini, lufosan perguruan 

. tinggi limbung menghadapi 
kencangnya kompetisi. 

Demikian disampaikan Com-
. munication Specialist (ahli ko

munikasi) dari Research Tri
angle Institlite (RTI) Interna- · 

tional Erix Hutasoit dalam se-
. minar Ikatan Mahasiswa Islam 
(IMI) Fakultas Ekonomi Uni
versitas Medan Area (UMA) 
bertaj uk Mahasiswa "Dulu, 
Kini dan N anti yang digelar di · 

Kampus II UMA, Jalan Setia 
Budi Medan, Rabu (25/6). 

Tujuh keterampilan yang ha
. rus. dikuasai itu, terang Erix, 
. meliputi kemampuan berpikir 
:kritis dan pemecahan masalah, 

berkolaborasi lintas jejaring dan 
memimpin dengan memenga
ruhi orang, kemampuan dan 
adaptasi, berinisiatif dan berjiwa 
Wi.rciusaha, komunikasi efektif 
secara oral dan- tertulis, mengak� 
ses dan menganalisis informasi, 
dan ketertarikan dan imanijasi. 

Ketua IMI FE UMA Adi Sis
wa·nto 'mengatakan, seminar 
tetsebut ditujukan memberikan 
pandangan baru bagi maha
siswa dalam menghadapi glo
balisasi: Salah satu contoh glo
bahsasi yang _ sudah di depan 
mata adalah Asean Economic 
Community (AEC)·. "Masya
rakat ekonomi ASEAN segera 
berlaku. Artinya, pekerja dari 
negara lain bisa bekerja disini. 
Kalali kita tidak siap ini adalah 
ancaman,'.' ujarnya� 

Menurut Erix Hutasoit, ada 
paradok antara mutu tamatan 
perguruan tingg1 tlengan kebu
tuhan pasar tenaga kerja. Pro-

duk tamatan' pergm;uan tinggi 
(PT) tidak sesuai dengan tuntu
tan pasar kerja. Hal itu dise
babkan orienfasi pendidikan di . 
PT masih didominasi keteram� . 
pilan .yang bersifat hard skill. , 
"Sekitar 80. persen materi dan 
metode perkuliahan di P� m -
sih rriengutamakan hard skill. 
Akibatnya mahasiswa · cende- j 
rung mengejar nilai akademis : 
sebagai · satu-satunya ukuran 
keberhasilan," terangnya. . 

Erix mengapresiasi kebeba
san akademik yang ada di DMA� . 
UMA d!anggap sangat,konsiten l 
mendfikung mahasi�:-va me
ngembangkan diri. "Selama saya 
kuliah di sini\ saya mendapat J 
kebebasan untuk melakukan se
minar, pelatihan atau lokakarya. 
Semua kegiatan inilah yang 
�em�antu 

_
saya berhasil _men� 1 

Jalam pekerJaan yang sayaJalam , 
sekarang," terang alumni FE 
UMA ini. e · 

.. 
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ihtiSiSWa UMA'Harus 
' ::. , 

. 
' . 

,,/. ' 

B 1 2 

ya Keterantpil� Ab·cfd: .. :21 
�aspada): 
1ersaing di 

ahasiswa 
rlliki tujuh 
ln abad 21.  
henguasai 
hi, lulusan 
� limbung 
�ncangnya 
kompetisi. 
ampaikan 
�cialist ( ahli 
,i Research 

tional Erix Hutasoit dalam se
minar lkatan Mahasiswalslam 
(!MI) Fakultas Ekonomi Uni- · 

versitasMedanArea (UMA) ber
tajuk "Mahasiswa: Dulu, Kini 
dan Nanti" yang digelar di Kam
p us II UMA, Jalan Setia Budi 
Medan, Rabu (25/6). 

Tujuh keterampilan yang 
harus dikuasai itu, terang Erix 
meliputi: kemampuan berpikir 
kritis dan pemecahan masalah 
(critical thinking and problem 
solving), berkolaborasi lintas 

. jejaringdanmemimpindengan 
.. -· ·--�� . 

Interna-

memengaruhi orang (collabo
ration across network and lea
ding by influence), kemampuan 
dan adaptasi (agi.lity and adap
tability), berinisiatif dan berjiwa 
wirausaha (initiative and en
trepreneurship), komunikasi 
efektif secara oral dan tertulis 
(effective oral and written com
munication), mengakses dan 
menganalisa informasi (acces
singandanalyzinginformation), 
dan ketertarikan dan imanijasi 
(curiosity and imagination). 

Ketua IMI FE UMAAqi Sis-

wanto mengatakan, seminar 
tersebut ditujukanmemberikan 
pandangan barn bagi mahasis
wa dalammenghadapi globali
sasi. Salahsatu contohglobalisa
si yang sudah di depan mata 
adalahAsean Economic Com
munity (AEC). "Masyarakat eko
nomi ASEAN segera berlaku. 
Artinya, pekerja dari negaralain 
bisa bekerja di sini. Kalau kita 
tidak siap ini adalah ancaman", 
'ujamya. 

Menurut Erix:Hutasoit, ada 
paradok antara mutu tamatan 

' ' 

perguruan tinggi dengan kebu
tuhan pasar tenaga kerja. Pro
duk tamatan perguruan tinggi 
(Pf) tidak sesuai dengan tuntu
tan pasar kerja. Hal itu disebab
kan orientasi pendidikan di PT 
masih didominasiketerampilan 
yang bersifat hard skill. "Sekitar 
80 persen materi dan metode 
perkuliahan di PT masih meng
utamakan hard skill. Akibatnya 
mahasiswa cenderunginenge
jar nilai akademis sebagai satu
satunya ukuran keberhasilan," 
terangnya. 

MengutiplaporanBankDu
nia bertajuk Indonesia Skill 
Report. Trends in Skill Demand, 
Gaps, and Supply in Indonesia 
(2010, Erixmengatakan, kete
rampilan yang paling dituntut 
duniakerjaadalahsoftskill. "Kita 
lihat posisi tersulit didapatkan 
pekerja Indonesia adalah direk
tur dan profesional. Itu terjadi 
karena bidang pekerjaan ini, 
menuntut soft skill yang lebih 
kompleks," ungkap Erix yang 
pernah mendapat beasiswa 
belajar di B�gham, Inggris 

ini. 
Erix mengatakan, soft skill 

tidak bisa diajarkan dengan cara 

menghafal, tapi harus diprak
tikkan. Organisasi kemahasis
waan merupakan tempat ter
baik untµk melatih dan me
ngembangkansoftskill. "Karena 
di dalam organisasi kita belajar 
merancang, mengimplemen
tasikan dan mengevaluasi ba
nyakkegiatan. Semakin kita ter
biasamengelola organisasi, kita 
akan mendapatkan bany�k 
keterampilan. Keterampilan 
itulah yang membuatkita ung
gul," tegasnya. 

Erixmengapresiasi kebeba-1 
sanakademikyangadadi UMA.1 
UMAdianggap sangatkonsiten 
m e n d u k u n g  m a h a s i swa 
mengembangkan diri. "Selama 
saya kuliah di sini, sayamenda
pat kebebasan untuk melaku
kan seminar, pelatihan atau lo
kakarya Semua kegiatan inilah 
yang m,embantu saya berhasil 
menjalani pekerjaan yang saya 
jalani sekarang," terang alumni 
FE UMA ini. (m49) 
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KeteampilartAbad21 ' 
MEDAN MANDIRI . 

' . ' ' . ' ' 
Agar mampu bersaing di tingkat dunia, maha- . .  

siswa dittintut memiliki tujuh keterampilan . di abad 
21. Tanpa menguasai . keterampilan ini, lulusan . . . . · ·· .. · 
petgtiruan tinggi limbung menghadapi kencangnya 
kompetisi. · . . . · . . . 

Demikian disampaikan Communication Specialist · 

(ahli komU:nikasi) dari Research Triangle Institute . . 
(RTI) InternationalEriX Hutasoit dalain seminar Ika"". 
tan Mahasi5wa Islain (IMI) Fakultas Ekonomi Univer
sitas Medan Area · (UMA) bertajuk Mahasiswa�· Oulu, · 

Kini dan Nanti yang digelar di Kampus II UMA, Jalan 
Setia Budi Medan; Rabu (25/6). . • . . . . .·

·
· . · · 

Tujuh . keterampilan yang harus diktiasai itu, terang 
.Erbe ineliputi: keinampuan berpikir kritis dan pe- . · 

mecahan rilasalah (critical thinking and problem solv
ing), ·berkolaborasi lintas jejaring dan memiJllpin. den:- · 
gan memengaruhi . orang (collaboration across net
work and .leading by influence), kemampuan dan · 

adaptasi (agility and· adaptability). 
Selanjutnya, berinisiatif d.an berjiwa wirausaha 

(initiative and · entrepreneurship), korhuriikasi' · 
efektif secara oral dan tertulis (effective oral .and 
written communication}, mengakses dan menga-

, nalisa inforniasi (accessing and · analyzing inforina:.. . 
tion), dan .ketertarikan dan imanijasi (curiosity 
and imagination) . . . . 

· 
· . . . 

Menurut Erbe Hutasoit, ada paradok antara 
mutu tamatan perguruan tinggi dengan ke·butu- · 
ban pasar tenaga kerja.: Produk tamatan perguru- . · 

an tinggi (PT) tidak sesuai dengan tuntutan pasar 
kerja. Hal itu disebabkan o.rientasi pendidikan di 
PT masih didomiD.asi . keterampilan yang bersifat 
hard skill. �Sekitar 8-0 persen materi dan metode 
perkuliahan di ·. PT . masih mengutainakan hard . 
skill . Akibatnya mahasiswa cender�ng tnengejar 
nilai akadeinis sebagai satu-'satui:iya ukurari ke-
berhasilan,"  terangnya. · . · · ·. . . . ·· . .. · . . 
' . Mengutip · laporan Bank Dunia . bertajuk Iridonesfa , 
Skill

.
Report: . Trends in ·Skill Demand, (J.aps, and Sup- ·· 

ply in Indonesia (2010, Erix ·. inengatakan, keter-' . . · 

ampilan yang paling dltuntut dunia kerja adalah soft 
.skill� . "Kita · lihat posisf tersulit �idapatkan pekerja .·. In- · 
donesia adalah direkt1lr dan profesional. Jtu .terjadi 
karena bidang pekerjaan ini, inenuntut soft Skill yang 
lebih kompleks," ungkap Erix yarig pernah mendapat 
beasiswa belajar di Birmingham, lnggris ini. ·· . 

Erix mertgatakan soft skill Jidak bisa · diajarkan 
dengan cara menghafal, tapi harus dipraktikkan. · 

Organisasi kemahaSiswaan merupakan tempat ter
baik untuk· melatih dan mengembangkan soft skill. 
".Karena: di dalam organisasi kita belajar meran- . 
cang, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

· 

bahyak kegiatan; Semakin kita terbiasa mengelola . 
organisasi, kita akan mendapatkan banyak keter.;. 
ampilari. Keterainpilan itulah yang membuat kita 
unggul," tegasnya. .· · · . .· '.· ·. ·· · 

·Em . mengapresiasi · kebebasan akademik ·yang ada 
·di lJMA . . UMA dianggap sangat konsiten mendukriilg . ·  

mahasiswa inengemba:ngkan diri. "Selama saya kllliah 
di ·sini, saya mendapat kebebasail untuk melakukan 
seminar, pelatihan atau lokakarya> Semua kegiatan .� 

inilah yang membantti · saya berhasil menjalarii peker- . 
i:uiD vana -��ll!:f i�J!ln; (?oi,.�r"lin.tr " +.onn,.;_a �1u�-�: :vu · 
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B l  

. WQS1Kldal� 
SUASANA pemikahan HAdlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP denganAini Zetara Siregar, 

SE dengan saksi KR Hasyim Muzadi (kanan) dan Ngogesa Sitepu, SH (kiri). 

KH Hasyim Muzadi Saksi Pemikahan 
Putra Semata ,wayang Bupati DS 

DELlSERDANG (Waspada): MantanKetua 
UmumPengurusBesarNahdlatulUlama(pBNU) 
KH HasyimMuzadi, saksi pernikahan H.Adlin 
UmarYusri Tambunan, ST, MSP, putra semata 
wayangpasanganBupatiDeliseidangH.Ashari 
Tambunan danHj. funitaSiregar, berlangsung 
dikediamanmempelaiwanita,AiniZetaraSiregar, 
SE, di Jalan SeiWampu Med_an, Jtimat (14/ 1 1). 

SedangkanBUpatilangkatH.NgogesaSitepu, 
SH bertindak sebagai saksi mempelai wanita, 
putri pasangan HM Akbar Siregar dan Hj. Lina 
Herlina. 

Selain dihadiri keluarga mantan Bupati 
Deliserdang periode 2004-2014 Drs H. Amri 
Tambunan, Wakil Bupati H. Zainuddin Mars, 
RektorUMAProfHMYakubMatondang, bersama 
civit:as akademika UMA jugahadir Sekdakab Drs 
H.AsrinNaim bersamasejumlhll pejabatPem-
kab Deliserdang. _ 

C" -..t.. -1-L _l__ .J __ !l--L ·l __l_ ______ l_ _ _ _ __  T T  A -1- - . ...! 

danArea) dan undangan lainnya. 
Sedangkan padaresepsi undangan umum 

pernikahanH.Adlin UmarYusri Tambunan. ST. 
.MSPyangjugaanggotaDPRDKotaMedandengan 
Ainiz.etaraSiregar,SEyangdiselenggarakanMing
gu (16/1 1) di KomplekSpeedlineAuto/Glugur 
ByPassMedan,hadirMenteriSosialRIHj.Khofifah 
Indar Parawansa; GubsuH. GatotPujoNugrohci, 
ST, M.Si bersama Wagubsulr HTEry Nuradi, M.Si, 
Pangdam I /BB Mayjend TNI Winston P. 
Simanjuntak, SIP, M.Si, Kasdaml/BB Brigjen TNI 
CucuSoemantri,WaliKotaMedanDrsH. Dzu1mi 
Eldin, M.Si, Wall KotaBinjai HM Idham, Kepala 
BPKPPeiwakilanSumutMulyana,KapoldaSumut 
Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo, SH, M.Si, Ketua 
PTSumutR. Pojowahono, SH, MH, WabupDeli
serdang H. Zainuddin Mars dan lainnya. 

PadaresepsipenlikahantersebutRektorUMA 
ProfHMYakub Matondang mewakili keluarga 
_ ___ _ ,_! _ _ __ ! ..... _ ---'- -....! ---'-· -.... -- --�- --� 

• 
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rjadi Saksi 
eliserdang 
ita Siregar 
rambunan 
idis, Aini 
bar Siregar 
� 1 4/ l l) ,.di 

ang mulai 
1tan Ketua 
Nahdthul 
m Muzadi 
)elai pria; 
, Ngogesa 
lai wanita. 
ebut jllga 
tai;i Bupa�i 
0 1 4  Amii 
eliserdang 
JMA Prof 
l sejumlaji . 
�ekdakab 
ah pejabat 

1an Adlin . 

Yusri Umar Tambunan dan Ai,ni Zetara 
,. �iregar, p;ida hari Sabtu ( 1 5/ 1 1)  

menggelar pesta. , adat. •di kediaman · 

pribadi Bupati ''.Deluserdang Ashari 
Tambunan yang dihadiri keluarga b�sar 

· Alm Djamaluddin Ta�bunan/Aldih 
Nurbai:mn Siregar, keluarga besar Alm 
Oesman Siregar/Almh Rosdah Hara
hap, keluarga besai Alm H Agus Salim 

. Siregar/ Almh Siti Mariani Harahap ( 
Pel).diri · Universitas Medan ' Area). 
Terlihat juga para undangan lainnya 

· diantaranya para. tokoh Adat berbagai 
etnis, Masyarakat, para pejabat Pem
kab c,lan kepala Desa se Deliserdang. 

Dan resepsi pei;-nikahan Adlin Umar 
Yusri Tambunan yang jga Anggota 
DPRD Kota Medan dan Aini Zetara 
Siregar, Minggu. ( 1 6/ 1 1 ) tampak 
terlihat hadir Menteri Sosial R I  
Khofifqh lndarparawans,a, Gubemi.t_r 

·sum;itera Utara Gatot Pujonugroho 
bersama Wagubsu T · Ery Nuradi, 
Pangdam I BB A Mayor J enderal TNI 
Winstol). �· Simanjutak, Ka�dam .I BB 
Brigjen TNI Cucu Somantri, Walikota 

! J 

Medan Dzulmi Eldin, Walikota B�.njai 
M ldharri, Bupati Serdang Bedagai 
Soekirman, K�pala BPKP Perwakilan 
Sumut Mulyaria, Kapolda Surriut Irjen 

· Pol Eko Hadi Sutedjo, Ketua PT Si:tinut 
R Pojowahono, Wabup Deli Se'rdang 
Zainuddin Mars dan undangan lainnya.' 

Pada resepsi pemikahan tersebut 
Rektor UfyIA Prof Yak:ub ,Mhtondang 
me:-vakili keluarga menyampaikan ' 
sambutan qan nasihat .kepada kedi:ta 
mempelai, sementara tausiyab ·'mewa-· 
kili undangan yang disamJ?aikan KH 
Said Agil Ketua PBNU menyampaikan 
J:cepada kedua· mempelai 'supaya men-

. jagakeutuhan rumah tangga, hiduprukun 
dan · damai men:jadi keluarga sakinah, 
mawacldah dan warohmah. (hip) 

Analisat istimewa · 

PERNIKAHAN: SuasanaPemikahan 
H �dlin . Yusri Umar Tambunan ST 

v,MSP dengan Aini,Zetai:a Siregar SE 
dengan Saksi KH Has;yim ,Muzadi 

. (kanqn) dan Ngogesa Sitepu SH (kiri). 1 

( ( \  

Halaman 

;o :z 
(1) 0 
< ·  
. .  ,, 
o o 
O '  3 

,, 3: 
I, 

:::r: 
� 

I 
0 
..... 

I 
0 
..... 
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Waspada/ist 

REKTOR USU ProfDr.dr. Syahril Pasaribu, sebagai Pimpinan 
· Sidang Ujian Promosi Dokter, dan Prof Dr.H.Sya'ad Afifuddin 
Sembiring, SE,M.Ec (Promotor) serta para penguji lainnyafoto 
bersamadenganMuhammadAkbar Siregarusai menggelar Ujian · 

Promosi Dokter padaProdi Doktor IlmuEkonomi USU minggu 
lalu di ruang IMT-GT USU. 

M. Akbar Siregar, Doktor 
Ekonomi Pertama USU 

MEDAN (Waspada): MuhaminadAkbarSiregarberhasilmeraili 
j gelar Doktor (S3) padaProgriun Studi (Prodi) Doktor IlmuEkonomi 
UniversitasSumateraUtara(USU)setelahdalamSidangUjianPromosi 
Doktoryang digelar di Ruang IMT-GT USU Rabu (12/ ll), berhasil 
mempertahankan Disertasi berjudul: ''.Analisis Struktural Harga 
Minyak Goreng dan Volume Ekspor Crude Palm Oil Indonesia 
Pengaruhnya Terhadap Harga Crude Palm Oil Intemanasional". 

Muhammad Akbar Siregar tercatat sebagai Doktor lulusan 
perdanadari angkatan pertamaProgramStudiDoktor IlmuEkonomi 
USUyangmulaidibukatahun2009denganenammahasiswaDalam 
penyelesriiarlstudiuntukprogramDoktoritu,diajugatelahmelakukan 
kajian-kajian atau penelitian yang ditulis dalam bahasalndonesia 
dan asing. ' 

Salah satu syaratyangmesti dilaksanakanMAkbarSiregardalam 
menyelesaikan pendidikan S3 itu adalah hasil penelitiaJi berupa 
kaJ:yailmiah yang ditulis dalam bahasalnggris dalani bentukJurnal 
Intemasional berjudul: "The Price ofPalm--CookingOilinindonesia: 
l\ntecedents and Consequences on the International Price and 
the Export Volume of CPO", diterbitkan pada: media sosial Online 
AmerikaSerikat, "Jurnal ofEconomicsandSustainable Development'; 
USA, dimuat 31 Oktober 2014. 

· Dalamkajian ilmiah itu M.Akbar Siregar berhasil mendapatkan 
beberapa temuan menarik, antaralain mengenai produksi minyak 
gorengyangtidak berpengaruh terhadap harga CPO intemasional 
karenakosumsiminyaknasionalhanyadalam jumlahkecil, namun 
:upaya pemerintah melaluikebijakan pajakekspordinilainya sebagai 
tindakanyangberlebihan,sehinggahargaminyakgorengberdampak 
negatif tehadap harga CPO intemasional. · 

Sementara Promotor dari M.Akbar Siregar, Prof.Dr.H.Sya' ad 
1\fifuddinSembiring. SE,M.Ec dalam sambutannyamenyebutkan, 
DRAkbarSiregartelah bekerjagigihdalammelakukankajianilmiahnya 
dengan menggunakan model rekursiv dengan analisis jalur (part
analisis) seta mengguinakan beberapa variable intervening dengan 
progriunAmos. Teori ekonomi Mikro dan Makro yang digunakan 
M.Akbar Siregar, menurut Sembiring, antaralain teori harga, teori 
perdagangan intemasional, pajak ekspor, suku bunga dan lain-
lain. . 

·- · ' Pada Uji<l? pr9��� d�Ister_itl! y�g�en�a��an_ J'v!.J\kbar 

.. 
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Organisasi Diabetes o i  I ndonesia 
Oleh : Ors. H .  Syafruddin Ritonga. MAP 

SAAT ini Diabetes Melitus 
(DM) merupakan penyakit 
degenerative yang diperkirakan 
akan terus meningkatPrevalen
sinya . Dari berbagai penelitian 
epidemologis di Indonesia ter
dapat peningkatan prevalensi 
dari 1 ,5- 2,3 % menjadi 5,7 % 
pada penduduk usia lebih dari 
15 tahun,dan bahkan suatu pe
nelitian di Menado dan Depok 
mendapatkan,angka prevalensi 
sebesar 6, 1 % dan 12,8 % . Me
lihat pola pertambahan pendu
duk saat ini, diperkirakan pada 
tahun 2020 nanti aka nada se
jumlah 178 juta penduduk ber
usia diatas20tahun, dan dengan 
asumsi prevalensi DM sebesar 
2 %, akan didapatkan 3,56 juta 
Penyandang Diabetes Melitus 
(DM) . Data terakhir yang 
dikeluarkan oleh Depertemen 
Kesehatan RI 2007 menyebut
kan prevalensi DM secara Na
sional 5, 7 %. 

Diabetes mellitus karena 
sifat penyakitnya yang kronik 
dan bias mengenai seluruh tu
buh memerlukan pendekatan 
multidisipliner. Inimengandung 
makna bahwa pengolalaan DM 
harus melibatkan berbagai ele
men, baik tenaga medis/para
medic, penyandang DM (dia
betersi) dan kelurganya serta 
peranmasyarakat. Untukmen
capai hasil pengelolaan yang 
sebaik-baiknya . 

Pusat Kesehatan Masyara
kat (Puskesmas) yang merupa
kan Institusi Pelayanan kese
hatan tingkat pertama, mem
punyai peranan yang sangat 
. penting dalam menunjuang 
program pencegahan primer 
diabetes mellitus. Dimana peran 
ouskesmas meniadi sarnmt 

memberdayakan potensi yang 
ada dimasyarakat, informasi 
tentang segala sesuatu yang 
berkaitan dengan DM akan di
kenal masyarakat, dan pada 
gilirannya akan menjadi mo
dal dalam program pencegahan 
Primer DM 

Disamping Puskesmas ada 
berbagai bentuk organisasi I 
Insitusi lain yang bergerak di 
bidang penelitian, pefayanan 
dan pengabidian kepada ma
syarakatuntukdiabetes mellitus, 
sepertimisalnya Persatuan Dia
betes Indonesia (PERSAD IA), 
Perkumpulan Endokrinologiln
donesia ( PERKENI ), Pesatuan . 
Edukator Indonesia ( PEDI ) .  

Sejarah Organisasi Diabetes 
di Indonesia 
1. Persatuan Diabetes Indo
nesia ( PERSADIA) 

Mengingat sifat penyakit 
diabetes yang menahun dan 
memerlukan evaluasi diri sen
diri, makaketerlibatan penyan
dang diabetes ( diabetersi) dan 
keluarganyasangatpenting. Un
tuklebih meningkatkan pelaya
nan kepada penyandang DM 
diJakarta, tanggal 23April 1972. 
Propesor Utoyo Sukaton mem
prakarsai berdirinya perkum
pulan pasein-pasein diabetes 
dengan nama Perhimpunan 
Diabetes Indonesia ( PERD I ) . 
Kemudian organisasi ini ber
kembangmenjadi Organoisasi 
diabetes nasional dengan nama 
Persatuan Diabetes Indonesia 
(PERSADIA) dan diresmikan di 
Bandung pada tanggal 12 Juli 
1986 

Tujuan Oreganisasi ini 
adalah : 

l ene:himrnm narn nP.-

2. Memupukpersatuandan 
kesadaran guna memelihara, 
memajukan dan mengem
bangkan pengetahuan tentang 
diabetes untuk diamalkanbagi 
kepentingan kesejahteraan 
penyandang DM di Indonesia 

3 .  M e n g gerakkan dan 
mem-bulatkan pikiran serta 
usaha penyebaran informasi 
kepadamasyarakat menunjang 
usaha perbaikan pelayanan 
kesehatan dan sosial, pen
cegahan dan diagnose dini se-

. cara pengobatan diabetes 
mandiri 

2. Perkumpulan Endokri
nologi Indonesia (PERKENI) 

PERKENI 'adalah perkum
pulan dokter seminat dalam bi
dang metabolic endokrinologi, 
yang didirikan pada tanggal 30 
Juni 1978 di Medan, anggotanya 
berasal dari berbagai displin 
ilmu kedokteran, seperti ahli 
penyakitdalam, ahli patologi,ahli 
patologi klinik, ahli kesehatan 
anak. " 

Tujuan Perkumpulan ini 
adalah : 

1. Menghimpun danmem
pererat huoungan antara para 
peminat endokrinologi di selu
ruh Indonesia 

2. Memupukpersatuan ser
ta kesadaran guna mengem
bangkan kemajuan dan me-

, melihara pengetahuan Endo
krinologi untuk diamalkan bagi 
kepentingan kesejahteraan 
bangsakhususnyadankemanu
sian pada umumnya 

3. Mengadakan danmeme
.lihara hubungan dengan persa
tuan-persatuan ahli di dalam 
negeri dan persatuan endo- . 
krinologi di luar negeri 

3.Perhimpunan Edukator In
donesia ( �EDI l 

sangat penting. Untuk lebih 
mempertajam arah kegiatan 
edukasi danmemperolehhasil 
yang maksimal telah didirikan 
perhimpunan para educator di 
bidang diabetes pada tanggal 
20 september 1977, di Jakarta. 
Perhimpunanini menghimpun 
semua orang yang melaksana-

. kan edukasi, seperti dokter. 
umum, dokter spesialis penya
kit bdalam/ diabetesi/ endokri
nologi , perawat, dietisen dari 
tenaga kesehatan lainnya yang 
berkecimpung dalam bidang 
edukasi diabetes di Indonesia 

Tujuan Perhimpunan ini 
ialah : 

1. Meningkatkan peran edu
cator diabetes sebagai penyuluh 
dan pendidik diabetes bekerja 
sama dengan tenagakesehatan 
lainnya 

2. Menunjang usaha pe
ningkatan standart profesi edu
kasi dan perawatan diabetes 

3. Meningkatkan pengeta
huan dan proposionalisme ke
sehatan ten tang pencegahan 
dan pengobatan diabetes mel
litus dan komplikasinya 

Untukmencapai tujuan ter
sebut perhimpunanmelakukan 
berbagai usaha : 

* Mempertemukan para 
tenagakesehatan yang benriinat 
dalam edukasi diabetes di In
donesia 

*Mengembangkanstandart 
pelayanan edukasi diabetes 

* Melakukanintraksi dengan 
. antar organisasi seminar baik· 

secararegionalmaupun manca 
Negaradengan tujuanmengem

. bangkan pertukaran pengeta
huan dan pengalaman dalam 
edukasi diabetes . 

Semoga tulisan ini dapat 
. bermamfaat bagi kita s�mua 

khususyakepadaparaDiabetesi 
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