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6 Mahasiswa UMA lkuti
Prog ra m Permata Di Yogya

MEDAN (Waspada): Seba-
nyak enam mahasiswa Univer-
sitas MedanArea [uMA) meng-
ikuti program Pertukaran
Mahasiswa Tanah Air Nusanta-
ra (Permata) tahun 20i6 dise-
lenggarakan Dirjen Pembe-
lajaran dan Kemahasiswaan
KemristekDikti.

KeenammahasiswaUMA
itu mengikuti perkuliahan satu
.semester di Universitas Islam
Indonesia (UII) Yo gyakarta.
"UMA salah satu PTS di Sumut
yang dipercaya pemerintah
untukmengirimkan mahasiswa
dalam program Permata. Ke-
enam mahasiswa itu telah ber-
ada di UII terdiri dari empat
orang mahasiswa Fakultas

Psikologi dan dua berasal dari
Teknik Industri," ucap Wakil
Rektor III Bidang Kemahasis-
waanUMAhZulheryNoerMP
didampingi Kabag Humas
UMA, Ir Asmah Indrawati MP
di kampus I UMA Jalan Kolam
Medan Estate, Selasa (1 / 1 t).

Zulhery menjelaskan,
pihaknya telah mengantar
langsung keenam mahasiswa
UMA tersebut ke kampus UII.
Ketikaberada di Utr rombongan
Permata UMA disarnbut Direk-
tur Kemahasiswaan dan Direk-
tur Akademik serta Direktur
KerjaSamaUII.

"Selama satu semester
seluruh biaya mahasiswa pro-
gram Permata dibiayai peme-

rintah kecuali pemondokan
difasilitasi UII," kataZulherylang
juga mahasiswa Pro gram Dok-
tor USU.

Program Permata, lanjut
Zulheri bertujuan mem-
bangun dan mempertuat nasio-
nalisme mahasiswa terhadap
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Kemudian
meningkatlan komunikasi lintas
perguruan tinggi dan lintas
budaya.

"Jadi mahasis'na UMA keti-
ka berada di Utr selain mengikuti
perkuliahan juga akan mem-
perkenalkan seni dan budaya
Sumatera Utara,"uj ar Zulhery.

KeenammahasiswaUMA
itu yakni Cahayani, Syahniar

ffizx

Lubis.Keduanya mahasiswa
TeknikLndustri.

Kemudian empat mahasiwa
Psikologi adalah Friska luliana
P Saragih, Syawaliah Nur
Batubara, Riki Sanjaylubis dan
NiningAyasi.

Zulhery juga mengun gkap-
kan UMA sendiri telah meneri-
ma lima mahasiswa program
Permata yang berasal dari
Universitas l(risten Indonesia
(UlC) Maluku dan Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara
(UMMU).

Kelima mahasisrrua itu adalah
Maria lQratem, Erik Kuannan-
dar, Grace Ruhulay (UKI Malu-
h0, dan Sri\,\,iilansari serta Ibnu
Nurusalat (UMMU. (CRA/A)
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Enam Nlahasiswa UVIA
fkuti Program perm ata

Medan, Realitas
Sebanyak enam mahasiswa

Universitas Medan Area
(UMA) mengikuti program
Pernrkaran Mahasi swa Tranah
Air Nusantara (Permata) tahun
2016 yang diselenggarakan
oleh Dirjen Pembelaiaran dan
Kemahasiswaan KLmristek
Dikri.

Keenam mahasiswa UMA
itu akan mengikuti perkuliah-
an satu semester di Universi_
tas lslam Indonesia (UII) yo-
gyakarta.

" UMA kembali dipercaya
pemerintah unruk mengirim-
kan mahasiswa dalam pr6gram
Permata. Keenam mahus'is*a
itu telah berada di UII terdiri
dari empat orang mahasiswa
Fakultas Psikologi dan dua be-
rasal dari Teknik Industri,"
ggap Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan UMA.IT ZuI
lhery Noer MP didampingi
Kabag Humas UMA, Ii N-
mah Indrawati MP di kampus
I UMA Jalan Kolam Medan

Estate, Senin(31/10).

- -Zulhery menjelaskim, pi-
haknya telah mengantar larig-
sung ke enam mahasiswa
UMA tersebut ke kampus UII.
Ketika berada di UII rbmbon-
gan Permata mahasiswa UMA
disambut Direktur Kemaha-
siswaan dan Direktur Aka-
demik serta Direktur Kerja
Sama UII.

"Selama satu sementer se-
luruh biaya mahasiswa pro-
gram Permata dibiayai pemer-
intah kecuali pemondokan di-
fasilitasi UII," kata Z;ulhery
yang juga mahasiswa program
Doktor USU.

Terima
_ _Program Permata, lanjut
lulheri bernrjuan membangun
dan memperkuat nasionalisme
mahasiwa terhadap Negara
Kesaruan Republik indoriesia
(NKRI). Kemudian meningk-
atkan komunikasi lintas pergu-
ruan_tinggi dan Iintas UuOala.

"Jadi mahasiswa UMA ke-
tika berada di UII selain

mengikuti perkuliahan juga
akan memperkenakan seni dan

!u!3Va Sumarera Utara,,,ujar
Zrihery.

Keenam mahasiswa UMA
iru yakni Cahayani, Syahniar
Lubis.Keduanya mahasiswa
Teknik Industri. Kemudian
empat mahasiwa psikologi
adalah Friska Juliana p Si-
ragih, Syawaliah Nur Batu-
bara, Riki Sanjay Lubis dan
Nining Ayasi.

. Zu[eV juga mengungkap-
kan UMA sendiri telah men-
erima lima mahasiswa pro-
gram Permata yang berasal
dari Universitas Kristen In-
donesia Maluku dan Univer-
sitas Muhammadiyah Maluku
Utara. Kelima mahasiswa itu
adalah Maria Karatem, Erik
Kuannandar, Grace Ruhulay.
Ketiganya mahasiswa Univer-
sitas Kristen Indonesia Maluku
dan Sri Wulansari serta Ibnu
Nurusalat yang merupakan
mahasiswa Muhammadiyah
Maluku Utara. q-iil
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Senin
7 November 2016

Teater'U'UMA

. MEDAN (Waspada): TeaterUniversitas MedanArea i{IMA),
disebut Teater'U' mengadakan pendidikan dasar calon anggota
b_aru. "Calon angFola yang akan bergabung adalah mahaffiwa
]JY4 y*g m"miliki bakat seni, keatifu tas tii-rggi, semangar mau
belajar dan percaya diri," kata Kerua panitiibiksarTe"ater,U'
Bona Situmorang di kampus Jalan Kolam Medan Estate, Sabru
(5/ 11).

_..,?Ff!1pvr,^\gsutur] D+g diadakan selama saru In4ggu,

menampung bakat-bakat seni mahasiswa-mairaEiswi UMA oii
menyatakan mendukung kegiatan kemahasiswaan, baik secara
akademik mauptmnon akademik Menuutnva aianeini bermanfa_
atuntukmeningkatkankreativitas, motiv-asi semairgit danmenggali
potensi diri mahasiswa di bidang seni dan jugi budaya. 

*
_ - - 

T"g,"r.U diharapkan membdrikan tempa"t yang b'erbakatb€ mahafiswa. Teater U juga sangat mend-uiilng ire"?ilb;;-
Kan Keoudayaan claerah-daerah yang ada di Sumatera Utaia
yiq J]1fl]E,r*4. rearer u Juga sangar menclutam-g mengembang_
Kan Keoudayaan claerah-daerah yang ada di Sumatera Utaia
pada khususnya dan kebudayaan'Ind6nesia pada umumnva.,'
!qIq.,yu. Sedangkan Pemb ih a Teat er' U' Ir Asmah Indrariiaii
MP jula mengha"rapkan mahasiswa menggaliGeativitas danrvrr Juga mengnarapl(an mahasiswa menggali k_reativitas dan
potensinya sehingga mampu berkiprah dib"idang seni. Asmah
yang iusa kabasHumas UMAini menvatakan merihinn enoontayang jugakabag Hi[nas Wie ini mehvatakan -erfibir.,a arrnnot
Teater'U' suoava mahasiswa nr r nva nerceve diri r inooi, Ht,,tTeai'tir.'it'supa:yamahasis.wapu"yr'pe.Ciyiaiiiii"ggi"Ttur
mewujudkan impiannya, dan 6erpieslasi diajang nasYdnal dan

;,.r,, a6;r;rffi il;iiiil i',':ll,TlllT?;'3'il?15iil'ffifit
dinyatakan lolos seleksi hanva 2l orans.

mulai 3 1 Oktobei - 6 November. Menurut Bona, seleksi penir

dinyatakan lolos seleksi hanya 2 I orang.
"lQmi meloloskan anggotahasl'\ sgplya bisa masukke Teater

' U' ini berdasarkan syardlyang telah ditehtutan, t 
unekap nva.

Bona menyebutkan, pendiksaran diadakan di dua lokisi,^yakni
u rnl Deroasa_rKan syarat yang telah d_lLentukan, " unskan r

}:,f::y:!$p: -pSf {*saran gj adakan {i dua I ok?s i,'y
di kampui dan nlggs'ry3y rri seiriii"?, cJ;s.
menampilkanbakat didepan

Sel-ama empat hari di kampus, caoriinggota'diwallbkan
nmpilkanbakat di depan anggotaTeaterU. S6l-ain itu, upriadinsmenampilkan bakat didepan anggotaTirater U. Sel-ain itu, upgadine

li:fl,1*A ::::3,jiql$,p,"sins-masing) seperti puisi, inusikl(orararxan sesual Dld€rng masing-masrng sep
tan,,lules, teater, T_ojlelling,_panggung mini.ggungmlnl.

ahasiswaan Dr Zulheri NoerWakil Rektoi III Bidanfi riemEflirlEn,-dl-- or Zulheri Noer
MP, menjelqskan Te-aterYU' merupakan organisa-si yq"S

Seleksi Calon Anggota

intemasional.
mewujudkari impiannya, dan berpiesiasi di"aiang
intemasional .Gra/A)'

I W
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Medan, Realitas
Teater Universitas Medan

Area (UMA), disebut Teater
' U' mengadakan pendiksaran
(pendidikan dasar) calon ang-
gota barunya.

"Calon anggota yang akan
bergabung adalah mahasiswa
UMA yang memiliki bakat
seni, kreativitas tinggi, se-
mangat mau belajar dan per-
caya diri, " kata Ketua Pani-
tia Diksar Teater 'U' Bona
Situmorang di kampus Jalan
Kolam Medan Estate, Sabtu
(5/r 1).
. Dikatakannya, kegiatan
Diksar diadakan selama satu
minggu, mulai 31 Oktober - 6
November. Menurut Bona,
seleksi penjaringan calon ang-
gota cukup ketat, Ini terbukti
dari 40 pendaftar, yang din-
yatakan lolos seleksi hanya}l
orang.

"Kami meloloskan anggo-
ta masuk supaya bisa masuk
ke Teater 'U' ini berdasarkan
syarat yang telah ditentukan, "
ungkapnya.

Bona menyebutkan, pendi-
ksaran diadakan di dua loka-
si, yakni di kampus dan Mess
PTPN III Sei Karang, Galang.
Selama empat hari di kam-
pus. calon anggora diwajibkan
menampilkan bakat di depan
anggura Tearer U. Selain iru.
upsradinr, diarahkan sesuai
bi.lzng :aiLrlg-rruL(tng I seper-
:: iu:::. :,-:ik. Uri. lUkiS.
:a::a: = C:ll:;::. n?rg!'rrnr

harus mampu berkreasi den-
gan lepas dalam arti kata posi-
tif. Diksar ini juga menanam-
kan dayajuang tinggi anggoG
aflya,." katanya.

Disebutkannya. telah ban-
yak partisipasi dan prestasi
yang diraih anggota Teater
'U". Pada awal2016, anggo-
ta Teater U mengikuti lomba
tari di Penang. Teater 'U'
juga ikut "Pekan Seni Maha-
siswa Nasional'! di Kendari,

'bulan lalu.
Sedangkan Bona Situmor-

ang, ketua panitia Diksar juga
menggelar pameran lukisan
Dikbudpar Sumut di Toba be-
berapa waktu lalu. Bahkan,
Ketua Teater 'U'Eva Susan-
ti merebut juara puisi tingkat
Nasional.

Teater U terbentuk sejak
tahun 2003 oleh sekelomp,ok
mahasiswa. Sebelumnya Te-
ater U merupakan organisasi
di bawah fakultas, kemudian
menjadi organisasi universi-
tas.

Adapun kegiatan-kegiatan
yang ada dalam Teater 'U'
adalah teatrikal. puisi. tari.
musik dan kebudavaan daer-
ah. Kegiatan-kegiatan sosial
juga serin_e dilakukan oleh
Teater'U'. Pada tahun lalu.
misalnra peringatan Hari
Amk .\uns 1 ang dilakvnakan
di Istana \laimun. hari sam-
pah 

-i arru rnen5urirp-ilkan :am-
pah-*-npal: .. a;s 5€nebaran

Senin, 7 Nopember 2016

Gali Potensi Seni Mahasiswa Teater
U UMA Seleksi Calon Anggota

bakat-bakat seni mahasiswa-
mahasiswiUMA.

Dia menyatakan menduku-
ng kegiatan kemahasiswaan,
baik secara akademik maupun
non akademik. Menurutnya
ajang ini bermanfaat untuk
meningkatkan kreativitas,
motivasi, semangat dan meng-
gali potensi diri mahasiswa
di bidang seni dan juga bu-
daya.

"Teater U diharapkan
memberikan tempat yang ber-
bakat bagi mahasiswa. Teat-
er U juga sangat mendukung
mengembangkan kebudayaan
daerah-daerah yang ada di
Sumatera Utara pada khusus-
nya dan kebudayaan Indonesia
pada umumnya, " katanya.

Ditegaskannya, mahasiswa
jangan hanya berkutat di
bidang akademik. Narhun per-
lu ada keseimbangan antara
otak kiri dan kanan, yakni
keseimbangan antara ilmu
logika dan seni.

Sedangkan Pembina Teat-
er 'U' Ir Asmah Indrawati
MP juga mengharapkan ma-
hasiswa menggali kreativitas
dan potensinya sehingga mam-
pu [erkiprah di bidang seni.

Asmah yang juga kabag
Humas UMA ini men_'-atakan
membina anggora Tearer 'Li'
supaya mahasisrva pun-\ a per-
caya diri ting_ei unruk trne\\u-
judkan impiann-ra. Can ber-
presn-ri di ajang na_sional da:r
interne:i,rr r I

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Seleksi Calon Anggota

Teater 'U' UMA Adakan Diksar
\Iedan. ( \nalisa)

Tcriicr- '1" I Inivcrsitas Nleclan Area
( [ r ]\'1,\ i nrenguclakan pencliclikan dasar
(Diksar) ba_qi calon anggota.

"C:,ilon anggota vang akan berga-
bung adalah mahasisw:r UMA yang
men'riliki bakat seni, kreativitas tinggi,
senlangal rnau belajar dan percaya
cliri." kata Ketua Panitia Diksar Teater
'U' Bona Sittrrnorang di kampus Jalan
Kolarn Meclan Estate, Sabtu (5/ll).

Dikatakannya, kegiatan Diksar
diadakan selama satu minggu, rnulai
3l Oktober - 6 Novernber. 2O16.

Mcnrrnrt B, rna. seleksi penjaringirn
calon anggota cukup ketat. lni terbukti
clari .10 ;rendattar, yang dinyatakan
lolos seleksi hanya 2 [ orang. "Kami
meloloskan anggota masuk supaya
bisr rnasuk ke Teater'U' ini berdasar-
kan syarat yan-q telah ditentr-rkan," ung-
klrprtyrt.

Rona menyebtrtkan kegiatan itu di-
adakan rli clr,ra lokrsi. yakni di kampus
LIN,IA clan lV1ess PTPN III Sei Kzrrang,
Galang.

Sc-larru enrpat hu'i di kzrmpus. calort
an!r-!()tir .li* lrjibkar-r menampilkan ba-
Lltt tii tL-pan angg()tx Tcatcr 'U'. Selain
i111. 71;r3r-rirlzl g tliarahkan sesuai bidang
I I I r \ I n -L 1 1 i ii r i r r 

-g 
s.' p e r1 i p u i s i. r nus i k. tari.

i.,kr..1.. tc . rr '.ttllitt,:.plttt-::tttt.r: tttini.
\.'brlrLrr-rnr rr. \\ rikil Rektor III Bi-

dang Kemahasiswaan, Dr Zulheri N oer
MP, menjelaskan Teater'LI' merupa-
kan organisasi yang menampung bakat
seni mahasiswa UMA.

Dikatakannya,pihaknya mendu-
kung kegiatan kemahasiswaan, baik
secara akademik maupun nonakade-
mik.

Menurutnya ajang ini bermanfaat
untuk meningkatkan kreativitas, mo-
tivasi, semangat dan menggali potensi
diri mahasiswa di bidang seni dan
iuga budaya.

"Teater 'U' diharapkan memberi-
kan tempat bagi mahasiswa yang ber-
bakat seni. Teater'U'.iuga sangatmen-
dukung mengembangkan kebudayaan
daerah-daerah yang ada di Sumatera
Utara pada khususnya dan kebudayaan
Indonesia pada umumnya," katanya.
Gali kreativilas

Diteguskannya. mahasiswa jangan
l.ranya beraktivitas di bidang akadenrik
tetapi perlu ada keseimbangan antara
otak kiri dan kanan, yakni keseimba-
ngan antara ilmu logika dan seni.

Sedangkan Pembina Teater U, Ir
Asmah Indrawati MP mengharapkan
mahasiswa menggali kreativitas dan
potensinya sehingga marnpu berkiprah
di bidang seni.

Asmah yan-e juga Kabag Humas
UMA ini menyatakan membina ang-

gota Teater'U' supaya mahasiswa pu-
nya percaya diri tinggi untuk mewu-
judkan impiannya, dan berprestasi di
ajang r-rasional dan internasional.

"Kegiatan Diksar ini sekaligus
rnembina mental dan percaya diri calon
anggota Teater'U'. Seorang seniman
tidak akan berhasil kalau masih malu-
malu. Seniman harus mampu berkreasi
dengan lepas dalam arti kata positif.
Diksar ini juga menanamkan daya
juang tinggi anggotanya," katanya.

Dijelaskannya, telah banyak parti-
sipasi dan prestasi yang diraih anggota
Teater 'U'. Pada awal 2016, anggota
Teater 'U' mengikuti lomba tari di
Penang dan juga ikut "Pekan Seni
Mahaiiswa Nasional" di Kendari.
bulan lalu.

Selain itu, Teater 'U' juga rnengi-
kuti paineran lukisan Dikbudpar Su-
mut di Toba beberapa waktu lalu. Bah-
kan. Ketua Teater'U'Eva Susanti me-.
rebut juara puisi tingkat Nasional.
Teater 'U' terbentuk sejak 2003 oleh
sekelompok maha:isu a.

Bona menambahkan Teater'LT' me-
rupakan organisasi di bawah t-akultas,
kemudian menjudi org.aniiusi unirer-
sitas. Kegiatan yang ada dalam Teater
'U' adalah teatrikal. puisi, tzrri. rr-u-rsik

dan kebudal arn daerah. serle-iu_qe ntr-
lakukan berba-uai kegiatan sosial. ( t* h tUNIVERSITAS MEDAN AREA
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Semua Berita Layak Cetak

Gdi Potensi Seni Mahasiswa
Teater'U' UMA Seleksi Galon Anggoh

MEDAN (Berita): Teater Universitas Namun perlu ada keseimbangan antara
Medan Area (uMA), disebut Teater 'u' otak kiri dan kanan, yakni keseimbangan
mengadakan pendiksaran (pendidikan antarailmu logika d.an seni.
dasai) calon dnggota barunya. Sedangkan Pemlina Teater 'U' Ir

,,Calon anggi-tayang akdn bergabung Asmah Indrawati M3 juga mengharapkan
adalah mahasiswa UMyang memiliki mahasiswa menggali kreativitas dan
bakat seni, kreativitas tinggi,iemangat mau potensinya sehingga mampu berkiprah di
belajar dan percaya diri," kata Ketua Panitia bidang seni.
DiksarTeat6r'u'Bona Situmorang di Asmah yang juga kabag Humas UMA
kampus lalan Kolam Medan Estate, Sabtu ini menyatakan membina anggotaTeater.

1sl t il. 'U' supaya mahasiswa punya pdrcaya diri
Dikatakannya, kegiatan Diksar diadakan tinggi untukmer,mjudkan imPiannya, dan

selama satu minggu, mulai 31 Oktober - 6 berprestasi di ajang nasional dan
November. Menurut Bona, seleksi intemasional.
penjaringan calon anggota cukup ketat. Ini "Kegiatan Diksar ili.sekaligus membina
ierbuktidaris0pendaftar, yangdinyatakan mental danpercaya diri calonanggota
lolos seleksi hanya 2l oran!. Teater U, Seorang seniman tidak akan

"Kami meloloskan anggota masuk berhasil kalau masih malu-malu. Seniman
supaya bisa masuk ke Teater 'U' ini harus mampu berkreatdenganlepas
be?disarkan syaratyang telah ditentukan," dalam artikatapositif. Diksar ini juga
ungkapnya. menanamkan daya iuang tinggi

"Boha-menyebutkan, pendiksaran anggotanya,l'katanya.- 
-

diadakan di drla lokasi, yakni di kampus - 
-Disebirtkannya,.tellh banyak partisip,lli

dan Mess PTPN III Sei Karang, Galang. dan prestasi yang diraih anggota'Teater'U".
Selamaempatharidikampus,calon Padaawal2016,anggotaTeaterU
anggota diwajibkan menampilkanbakat di mengikutilornba tari di Penang. Teater'U'.
defiin anggoia Teater U. Selain itu, jygq *qt "f 9kan Seni Mahasiswa Nasional"
uplradinf(diarahkan sesuai bidang di Kendari, bulan lalu.
nia"sing-riasing) seperti puisi, musik, tari, Sedangkan Bona Situmorang, ketua
lukis, t"eater, modettlng, panggungmini. panitiaDiksar jugamengge!11p-aryer.an

Sebelumnya,Wakii Rektoi IIt nidang Iukisan Dikbudpar Sumut diTotra.b_gberapa
Kemahasiswaan Dr Zulheri Noer MB - waktu lalu. Bahkan, Ketua Teater'U' Eva

menjelaskai-r Teater'u' merupakan Sgsanti r.nerebut juara puisi tingkat
organisasivangmenampungbakat-bakat Nasional.
."ili -uhuiiswi-mahasiiwiUVte. Teater U terbentuk sejaktahun 2003

Diamenyatakanmendukungkegiatan olehsekelompokrnahasiswa.Sebelumnya
kemahasis#aan, baik secara aka-aem* Teater U merupakan organisasi di bawah
maupun non akademik. Menurutnya ajang fakultas, kemudian menjadi organisasi
inibermanfaatuntukmeningkatkah universitas.Adapunkegiatan-kegiatan.
kreativitas, motivasi, seman{at dan yang ada dalamTeatet'U' adalah teatrikal,
me,4ggalipqlqrls|"diti,rlqh-asisrya di bida4g puisi' tari, musikdan kebudayaan dqerah'

"teat'er"U diharipkan memberikan dilakukan oleh Teater'U'. Pada tahun lalu,
tempatyang berbakat bagi mahasiswa. misalnya peringatan H-ariAnakAutis yang
teater ti lug"a sangat men?ukung dilaksanakan di Istana Maimun, hari sam-
..r..tg"-iri.gkan"kebudayaan d"aerah- pah-vaitu mengumpulkan sampalr-sampah
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Gali Potensi Seni Mah

Teater'fJ'IIMA
Seleksi Calon Arrggota

Medan,BPB
Teater Universitas Medan Area (UMA),

disebut Teater 'U' mengadakan pen-
diksaran (pendidikan dasar) bagi calon
anggota barunya.

"Calon anggota yar1g akan bergabung
adalah mahasiswa [fMA yang memiliki
bakat seni, kreativitas tinggi, semangat mau
belajar dan percaya diri,'' kata Ketua Panitia
Diksar Teater 'IJ' Bona Situmorang di kampus

|alan Kolam Medan Estate, Sabtu (5/11).
Dikatakannya, kegiatan Diksar di-

adakan selama satu minggu, mulai 31

Oktober - 6 November. Menurut Bona,

seleksi penjaringan calon anggota cukup
ketat. Ini terbukti dari 40 pendaftar, yang
dinyatakan lolos seleksi hanya 21 orang.

"Kami meloloskan anggota masuk
supaya bisa masuk ke Teater 'U' ini
berdasarkan syarat yang telah ditentukan,"
ungkapnya.

Bona menyebutkan, pendiksaran
diadakan di dua lokasi, yakni di kampus
dan Mess PTPN III Sei Karang, Galang.
Selama empat hari di kampus, calon
anggota diwajibkan rnenampilkan bakat
di depananggota Teater U. Selain itu,
upgrading (diarahkan sesuai bidang
masing-masing) seperti puisi, musik, tari,
lukis, teater, modelling, panggung mini.

Sebelumnya, Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan Dr Zulheri Noer MP,
menjelaskan Teater 'U' merupakan
organisasi yang menampung bakat-bakat
seni mahasiswa-mahasiswi UMA.

Dia menyatakan mendukung kegiatan
kemahasiswaan, baik secara akademik
maupun non akademik. Menurutnya ajang
ini bermanfaat untuk meningkatkan
kreativitas, motivasi, semangat dan
menggaJ.i potensi diri mahasiswa di
ri.la:rg -ni dan juga budava.

Namun perlu ada keseimbangan antara
otak kiri dan kanary yakni keseimbangan
antara ilmu logika dan seni.

Sedangkan Pembina Teater'U' Ir Asmah
Indrawati MP juga mengharapkan maha-
siswa menggali kreativitas dan po-
tensinya, sehingga mampu berkiprah di
bidang seni.

Asmah yang juga kabag Humas UMA
ini menyatakan membina anggota Teater

'U' supaya mahasiswa punya percaya diri
tinggi untuk mewujudkan impiannya, dan
berprestasi di ajang nasional dan inter-
nasional.

"Kegiatan Diksar ini sekaligus mem-
bina mental dan percaya diri calon
anggota Teater U. Seorang seniman tidak
akan berhasil kalau masih malu-malu.
Seniman harus rnampu berkreasi dengan
lepas dalam arti kata positif. Diksar ini
juga menanamkan daya juang tinggi
anggotanya," katanya.

Disebutkannya, telah banyak partisipasi
dan prestasi yang diraih anggota Teater

'U'. Pada awal 2016, anggota Teater'U'
mengikuti lomba tari di Penang. Teater 'U'
juga ikut Pekan Seni Mahasiswa Nasional
di Kendari, bulan lalu.

Sedangkan Bona Situmorang, ketua
panitia Diksar juga menggeiar pameran
lukisan Dikbudpar Sumut di Toba,
beberapa waktu lalu. Bahkan, Ketua Teater

'LJ' Eva Susanti merebut juara puisi tingkat
nasional.

Teater U terbentuk sejak tahun 2003

oleh sekelompok mahasisrt a. Sebelumnva
Teater'U' merupakan organisasi di barr'ah
fakultas, kemudian menjadi organisasi
universitas. Adapun kegtatan-kegratan
vang ada da-lam Teater 'U adalah teatrikal,
puisi, tari, musik dan kebudavaan daerah.

Kegatan-kegiatan sosial iuea .ering
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Teater U, Wadah Seni Mahasiswa

Univercitas Medan Arca
g* IINIT Kegiaran Mahasiswaw fl-lKMTeater Uadalah wadah

mahasiswa di Universitas
Medan Area (UMA) yang ber-
tujuan untuk mengembang-
kan bakat dan minat serta pe-
ngetahuan dan juga keteram-
pilan mahasiswa di bidang
seltl.

Penggagas Teater U adalah
Darmas'ansvah. Sl,afrizalcli,
\Yidl'a llasitah. trko Nugroho.

Dulu. sebelum diubah na-
man)'a n.renjadi Teater U, be-
berapa nanrtl senlpat clipakai.
Acla nan:r'.i:r a'I'eh -\lani-s vang
bei'a* rr-,-irir-rat belclasarkat-t
ri,,:::-l .i,:. ::. rii l)l:,llil >t lial,
il-:'i-.:'.: ... :. .:,1'.1in ttlitttr-
t1-_:..t-t-_-. --r t-_-Lu:-I i: jt 3ti:Itils slila.
:-.::, .t-. - : -.1 '-:,ie-
l- . -: r' .: l.: I -- :-. . :l - - .; .i - -litr'. ll

dengan kesenian. Sebelum
beldirinya'l'ealer U. ada juga
U KM di bidang kesenian
kampus Universitas Medan
Area yang sudah lama vakum.

Muncullah ide dari keem-
pat para pendiri untuk meng-
aktitkannya kembali. Selama
beberapa waktu maka mereka
berempat mengundang khu-
susnva anak-anak psikologi
setiap stambuk untuk mem-
bicarakan ide tersebut, akhir-
n5,a disepakati UKM dengan
bidang kesenian hanya bidang
teatt.r'saja tnnpa ada kcsenian
lainn.va seperti t:rli, musik dll.

Bel'bicara ketik:r pala pen-
diri n-rerintis 'l'eater LT. se-
I'Flr:n'n-\ l drtti lrr rrl ;atllllei
sekai.ang banl-ak sekali lika-
,iiitrrr-r rr. :elnprt prr'ia k.;riailrt
\ irirg dibuiit ticlak met-rrlaprrt
l,',--1 :trILtj r-rilIr pihrrk rektorat.
:- " ::. lr::J:::-- i, -.ii'.rr', . i:,tt

ada yang ingin rnembuat
UKX{I yang sama, maka pihak
universitas memerintahkan
untuk berdiri menjadi UKM
universitas bukan Psikologi
saja agar seragam.

Sejak 2005 lah'l'emasi me-
rubah namanya menjadi
Teater U dan menjadi UKM
universitas sampai sekarang.

Untuk sistcm prekrutan
anggota Teater U biasanya
membuka pendaitaran setahun
sekali setelah OSPEK mahasis-
wa baru selesai. Pioses pertama
sehali hanl-a mengisi forn'mlil
bagi vang berminat belgabung.
sctelah itu kalau dilasa stidah
nrHIr( ;rp;ti ktr.rll rltrq,liilru,'llr-
krrn. maka pcnclnft:rran aka.n
clitr-rtup.

Seltrnilitnr lt prtrrr cltlori
illLgL)ii1 rririn clihinrbing r.itt'
L;( t::.::-;...r.I \[,i,,r: r:ri:t-i r

l::i::.-. -,:: :, :-,i ,i.-l ,,:.

ngernbangkan bakatnya di
teater jadi kita benar-benar
mengasah mental mereka
dulu yang rnana penguatan
untuk akting itu sendiri," jelas
Eva.

Teater U mempunyai pro-
gram kerjanlra yang dibini-
bing oleh setiap kepala bidang
seni masing-masing seperti
Kabid Teater. Kabid N{usik,
Kabid Tari dan Kabit Lukis.

" Setiap kepala bidang me-
mantau apa saja kegiatan yang
akarr dilakrrkan dan hagai-
mat-ra jadrval pelatihannr,a.
tidak j:rlang juga semlra
bidnr.rg seni dikolaborasikan
dalaI1-r satLl pertunjnkan.
Biasanf a Teater U juga diaiak
kelj asnm:r clengan fakult rr:
iitrrr-l UIi\I vtrtrg lrrin ii:'.-:'.::-.'lridans 

seni." tr.rtr.Lr E-'':.
L :rt Lrk l), 1'r:r:.: . .:. i

o

Jojoron pengurus leoter U Universitos Medon Aceh, roRBrvAriso Medrno

ffi
ffiffi
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\Aahasiswa LA4A Sumbang Emas
. - -- 

MEDAN ( Waspada) : Tiga mahasiswa Universitas Medan fuea(UMA) berhasil nieraih prEstasi ai ciuan!;irh;;Ai;;k*;ft;
t ig: l:H glahraga Koia (po rro tl vrrr diu"-ii 6 yan g di ge r arruiln setlap tahunnya di Kota Medan.
_.,-{-"_r-i,qu -uhasis*a tersebutadalah, Heru Chakra Lubis U_ro Kgpuua menclaDatkan medali emas dari Fakuttas pertanian,
Hambali Siregar U-54 k
H"d*a;"yi;,"F;tilsC,l:Ti??gu?itiiflgir:,ffi ffi },f; :dari Fakultas Fisin.
_ _ Wakil Rekror lli UMA lr Zulhery Noor Mp dida
u,rmas Irasmur, mfuirutv rraB Kerua Utre\4.""t#flfrSfitff
Fadli diwakitipeng,rus UtbangF aJ R;;;ili'"rh Dani Guchikepada wartawa"n, nabu (2 /j I) ,

UMA katanva, senantiasa terus mendorong dan mendukung
mahasisr,ua benirestasi baik di bid*g rtA;;";I:"r;;pun olahraga,seni dan lainnvl dan berharap ag* firufr*ir*urrliiapat m"ning_
Hg_q:::g_Tyl'rit",r--*E#"ilifriffi1l*"aorahragacaoang raekwondo, karate dan bela diri Iainnya bagi mahasiffibisa_terus berlatih dan menge-6r"9r.* t:"iit"j* *inutnyu.

Bahkan ada mahasiswa [itayang""k f,il;gik"ri 6;;-;karate nasionat antar mahariil"'diitsgy;;;ji?,famya zut e.ykandidat Doktor (S3) dalam waktu d%Gr i;1. -'
Sementara itu pelatih UIG{ faekwonao UMA Dani Guchimengucapkanterimi kasih atas drh{;y&H#i r" universitas

fllJiluffi}flf; ::ffi ,:'#,f *"1-""'J#;tf;b;tuansupava
"November ini, ada 6 sampal g mahasiswa UMAyang akanmengikuti Kejuaraan Taekwoirao piaapangJr_ r BB dan kitado_akan agar mahasiswa kita bG *;;Japa,iir,"p."rturi ;r*u,,,prntanya. (cra/A)

WAREK III IJMA Zulhery Noor dan Krbrg Hu*::XH:;lndrawaU foto bersama t-iga mahasiswa p"eraih pnriifi iicaba n g r a ek wo n d o di po riz i wil ;;i,;; i(fi 6.- "
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Mahasiswa UMA Sumbang Emas
Taekwondo di Porkot VIII

Medan, Realitas
Tiga mahasiswa Universi-

tas Medan Area (UMA) ber-
hasil meraih prestasi gemilang
di cabang olahraga ta6twonA6
pada Pekan Olahraga Kota
(PorkoQ MII Tahun 2016 yang
dig-elar rutin setiap tahunnya
di Kota Medan. Atas prestasi
tersebut, pimpinan universitas
berjanji akan memberikan
apresiasi berupa tali asih.

Ketiga mahasiswa tersebut
adalah, Heru Chakra Lubis U-
58 kg putra mendapatkan med-
ali emas dari Fakultas perta-
nian, Hambali Siregar U-54 kg
putra medali perunggu dari
Fakultas Hukum dan yuni
Fadila Guchi U-49 kg putri
medali perunggu dari Fakul-
tas Fisip.

Wakil Rektor III UMA Ir
Z_t lJhery Noor Mp didampingi
Kabag Humas IrAsmah Indra-
waty MP, Ketua UKM Taek-
wondo Ridwan Fadli diwakili
Pengurus Litbang Faisal Reza

dan Pelatih Dani Guchi kepa-
da wartawan, Rabu (2/i1).

UMA katanya, senantiasa
terus merdorong dan menduku-
ng mahasiswa berprestasi baik
di bidang akademik maupun
olafuaga. seni dan lainnya dan
berharap agar mahasiswanya
dapat meningkatkan prestasin-
ya. "Kita akan memfasilitasi
unruk sarana olahraga cabang
taekwondo, karate-dan beli
diri lainnya bagi mahasiswa
bisa terus berlatih dan meng-
embangkan bakat dan minat-
nya. Bahkan ada mahasiswa
kita yang akan mengikuti
kejuaraan karate nalional
anar mahasiswa di Yogyakar-
ta," ujarnya Zulhery kandidat
Doktor (S3) dalam waktu de-
kat ini.

Semenrara itu pelatih UKM
Taekwondo UMA Dani Guchi
mengucapkan terima kasih aas
dukungan yang diberikan uni-
versitas dan mengharapkan

tuan supaya mahasiswa bisa
eksis berprestasi.

"November ini, ada 6 sam-
pai 8 mahasiswa UMA yang
akan mengikuti Keiuaraan
Taekwondo Piala pangdam I
BB dan kita doakan ,gi. *.-
hasiswa kita bisa' me-ndapat-
kan prestasi juara, " pintanya.

Pengurus Litbarig Faisal
Reza mengatakan, UKM
Taekwondo UMA bertekad
akan terus melahirkan atlet
mahasiswa yang tangguh agar
dapar mengukir prestasi baik
di kancah nasional maupun
internasional. "Ini sudah men-
jadi komitmen bersama agar
cabang olahraga taekwondo di
kampus ini tetap diminati ma-
hasiswa dan mendapat dukun-
gan dari yayasan maupun uni-
versitas. Kita juga mengharap-
kan cabang olahraga lainnya
Juga terus rumbuh dan ber-
kembang agar mampu meraih
dan mendapatkan prestasinya, "
narapnya. (R-ji)agar terus mendapatkan ban-

o
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Mahasi*we {Jfu44

$umlang Imas laefiwondo
rili Porlror Ulil
Medan fMatahari)

Tiga mahasiswa Universitas Medar.r Ar.c.r (UMA) berh.uil*Tq fr""ttr€"*ilang di cabang olahragi taekwoncio
f,1d1 Pekan Olahraga Kora qt ort<oq fAU fahun 2016 vang
djgel.n rutin setiap tahunnya di Kota Medan. aU, pr*O?i
tersebut, pim pinan univerii tas herf arj i rLr, .". Lr.ri krl
apresiasi berupa tali asih.

_^K"tig, mahasiswa tersebut ar-lalalr, Heru Chakra Lubis U_
58 kg puka mendapatkan metJali emas ijari Fal.ulr,as
Pertanian, Hantbali Siregar U-54 kg putr.r rr.rcdali O***dari Fakultas Hukum daln yunr e^iit C*ili-ut r.g p.,t-i
medali pemnggu dari FaJ.ultrs Fisip.

Wakil Rektor III UMA k ZulheryNoor Mp rlidampirgi
KabagHumas Ir Asmah Indrawaty Mp, Ketua UKM' "
Taekwondo Ridwan Fadli diwakit lengurus Litbane Faisal
Rg3 {aa Petarih Dani Guchi kepada waitaw*, n"U"' a Ui,
. Ll-l\4A katanva, senantjasa terus mcndorrrng.t*l *"n1tu_ 

'

kung mahasiswa berprestasi baik di bidang IUJemit
mayRm olahraga, seni dan laimya dan beiharap ag.rr
mahasiswanya dapat meningkatian prestasinyJ

. "November ini, ada 6 sampai g rn.rirasisrva UVa 1,*gakan mengikuti Kejuaraan Tiekr,r.onclc, li.rla pansclam I BB
dan kita doakan agar mahasisw.r kita brs.r mcn.la].;rtk.ur
prestasi juar4" pintanya. pengurus Litbang Faisal Rez.r
mengatakan, LIKM Taekwondo l)fy{,q berieL.r,-l .rLan tenr.
melahirkan atlet mahasiswa v.lrg tarrggr-rJ, ,;; ;Jo.; 

'
menguJcir prestasi baik di kanc,rf,,u,riu]lnl ,lrorpui
intemasional. ',Ini sudah menjacli konritmen bersama a*.rr
.ubflqolahraga taekwonilo di k lpr. ,.,i t, t.,plinl,n.,-
rnafiasrswl dan nrendapat duLrrng.lr dan r ar aril rri.iL.l.-::
universitas. Kita iug.r mengha r.a p,k.r n .,rL,.u r,:,,1., n : .i_.,
lainnya juga terus fu mbuh dan r -Lrken-.L.alt*'., *.,,,...-,,,,a -.meraih dan nrendap.rtkur plp-1.1-111r,r, lt..*.t.-.t:.. , \r-'

{}.
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Sukses Akademik dan Non-Akademik

UMA Fasilitasi Pengembangkan
Bakat dan Minat Mahasiswa

BERPRESTASI. Warek III UMA Zulhery Noor dan Kabag Humas
Asmah Indrawaty foto bersama tiga mahasiswa yang berprestasi di
cabang taekwondo di Porkot VIII 2016.

Medan I Jurnal Asia
Mahasiswa yang berprestasi

bidang non akademik diharapkan
harus mampu menyeimbangkan
kemampuan akademiknya sesuai

dengan Tiidarma perguruan tinggi.
Hampan itu diungkapkan Wakil

Rektor III UMA Ir Zulhery Noor MP

didampingi lGbag Humas lr-Asmah
Indrawaty MP saat menerima
kunjungan Ketua UKM Taekwondo
Ridwan Fadli diwakili Pengurus
Litbang Faisal Reza dan Pelatih
Dani Guchi, Kamis (3/11).

Kunjungan UKM Taekwondo
Ul,1A tersebut untuk melaporkan
keberhasilan tiga mahasiswa yang
rneraih pe$si gemibng di cabang

o{ahraga taehryondo pada Pekan

Ohhrage Kota (PorkoQ VIll 2016
rcra dbdar nrtn setiao tahunnya

pimpinan universitas befanji akan
memberikan apresiasi berupa tali
asih," kata Zulhery Noor:

Ketiga mahasisrua yang berhasil

mengharumkan nama universitas
itu'yakni Heru Chakra Lubis U-58
kg putra mendapatkan medali
emas dari Fakultas Pertanian,
Hambali Siregar U-54 kg putra
medali perunggu darl Fakultas
Hukum dan Yuni Fadila Guchl U49
kg putri medali perunggu dari
Fakultas Fisip.

UMA katanya, senantiasa terus
mendorong dan mendukung
mahasiswa berprestasi baik di
bidang akademik maupun
olahraga, seni dan lalnnya dan
berharap agar mahasiswanya
dapat meningkatkan pre#snya.

"Ka akan n-rernfusiliEsi unfuk

malfasiswa bisa terus berlatih
dan mengembangkan bakat dan
minatnya. Bahkan ada mahasiswa
kiba yang akan mengikuti kejuaraan
karate nasional antar mahasis,va
di Yogyakafta," ujarnya Zulhery
kandidat Doktor (S3) dalam
waktu dekat ini. Sementara itu
pelatih UKMTaekwondo UMA Dani

Guchi mengucapkan terima kasih
atas dukungan yang diberikan
universitas dan mengharapkan
agar terus mendapatkan bantuan
supaya mahasiswa bisa eksis
berprestasi.

"November ini, ada 6 sampai
8 mahasiswa UMA yang akan
mengikuti Kejuaraan Taekwondo
Piala Pangdam I BB dan kita
doakan agar mahasiswa kita bisa

mendapatkan prestasi juara,"
pintanya.

Pengurus Litbang Faisal Reza

mengatakan, UKM Taekwondo
UMA bertekad akan terus
melahirkan atlet mahasiswa png
tangguh agar dapat mengukir
presbsi baik di kancah nasional
maupun intemasional.

"Ini sudah menjadi komiffnen
bersama agar cabang olahraga
taekwondo di kampus ini
tetap diminati mahasiswa dan
merdapat dukungan dari yayasan
'naupun universitas, Kita juga
mengharapkan cabang olahraga
lainnya juga terus tumbuh dan
berkernbarg agar mampu meraih
dan mendapatkan prestasinya,"

lurnal Asia I ist
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Fak. Teknjk UMA Gelar Worlahop
[rtemasional Bertajuk E-Leaming

"^ ^.,Y-E!{ry 
{ Waspada): Untuk memaksimalkan pemanfaatan

rasutas e-tea.rning yang telah dimiliki, Universitas MedanArea
(u MA) menggelarworkshop Intemasional bertaniuk E_Leamins
oengan memanlaatkan smartphone android dan chromecast]

dllel:l:H',-'f ffi 3?H5tr#,"$*,:lisft'1ff i19,ft 
,#,

Dr Heri Kusmanto usai membuka gcara yans il;Iilgr;G;i
Convention HaII UMA, Senin (7/ li). J --o -

Dalamsambutannya beliau mengatakan bahwa pembelaiaran
nanrtnya al(an Iebih modern dengan pemanfaatah e_learnine.
Disampingitu, acarainijugaunt *ireningtcaraneaim"i i;ili;
l^I9],jT 9_ernar$p 

hat ini 
_dapat memberi manfaat lebih bagiperKembangan kampus UMA ke depan.

Didampingi KabagHumas UMA'Asmah Indrawatv. \MR I
Il"lqiili;pesefta worshop adalah para dosen, kepala jurusan

l1l lglll l3mpil sebagai narasumber prof Dr riisydmsyah
o an M ar_aysr_g <lidampin gi Ir Darianto dan yuana Dblvira,.

L,r Hen Kusmanto mengatakan, targetnya semua dosen
dapat memanfaatkan fasilita-s ini de"g*'rn"iri-"f . 

;M;;#_
n{ty \qS,rtry ini betul-berut nisimemUekati paru Jor"nol mana dr era informasi ini, dibutuhkan kemampuan
memanfaatkan TI, " tegasnya.

, Sedangkan,ProfDrHisyamsyahmengatakan,seiring perkem_

l11^Sg-T9_"1rgi hrformaSi dari xomunftasi (TrKt yanE iematin
pesar, Kebutuhan akan suatu konsep dan mekariisrie belaia.
mengajar (pendidikan) berbasis TI menjaai tiaat iereiaU.an iJi.
,-, *{oj::pl*g kem,udiqn lgrkenal dehgan s"U"taa e_termifrg
li1:T?ya,qengaruh terjadinya proses trarsformasi pendidikafi
Konvenstonal ke dalam bent k digrtul, Uuik secara isi(contents)
l*r:fryry. Saat ini kons"p 

"-6;;j"s ru;rfi ;yr,L dii;;i,";
:rfl^ITry,1*t dunia,.terbukti dengan maralmya irnplementasi
e-learnmg khususnya di lembaga pendidikan tihssi.'.BeberaDa
l,:lflif l fl,Cqi menyelenggarakan kegiatan ff^b"t"1"il;
::"IT1H*?S, suplemen (tambahan) terhadap rirateri pel{aran
yang-olsallkan secara reguler di kelas

,^^**91gpl perguruaalinggr lainnya menyetenggarakan e_leammg sebagat altematif bagi mahasiswa yans karen; satu dan,"11P^?SIlrl""C*1 nplsqd perkuliahan sedara tatap muka,.'
IiXTlt-Hw,ryryah. palam.!1itan ini, sambungnya, eiteaming
Derru ngsr sebagar option (pilihan)

Konsep keberhasilan piogram e-leaming selain dirunjang
oleh perangkar teknologi inf6rmasi. ; rg. oft f, o".encanaa n.acumntstrast, manajemen dan ekonomil.ang memadai. perlu
)uga operhanlan peftrnan dari para fa.iliiaroi do.en. srat carairnOlgr:renra;l care t-pn or rlnn<i,ei-^l^; i- - . --^ -,,,-^ - ., ^- --
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Fak. Teknik UMA Gelar Workshop
Internasional Bertaj uk E-Learning

Medan, Realitas
Untuk memaksimalkan

pemanfaatan fasilitas e-
learning yang telah dimiliki,
Universitas Medan Area
(UMA) menggelar work-
shop Internasional bertanjuk
E-Learning dengan meman-
faatkan smartphone android
dan chromecast.

"Workshop pengemban-
gan modul e-learning ini
dimotori Fakultas Teknik
UMA, " kata Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Dr Heri
Kusmanto usai membuka ac-
ara yang berlangsung di
Convention Hall UMA, Se-
nin (7/11).

Dalam sambutannya be-
Iiau mengatakan bahwa
pembelajaran nantinya akan
lebih modern dengan pe-
manfaatan e-learning. Dis-
amping itu, acara ini juga
untuk meningkat akreditasi
B menuju A. Beliau ber-
harap hal ini dapat memberi
manfaat lebih bagi
perkembangan kampus
UMA ke depan.

Didampingi Kabag Humas
UMA Asmah Indrawary,
WR 1 mengatakan, peserta
worshop adalah para dosen,
kepala jurusan dan dekan
.Tampil sebagai narasumber
Prof Dr Hisyamsyah dari
Malaysia didampingi Ir Dar-
ianto dan Yuana Delvira.

Dr Heri Kusmanto men-
gatakan, targetnya semua
dosen dapat memanfaatkan
fasilitas ini dengan maksi-
mal. "Mudah-mudahan keg-
iatan ini betul-betul biia
membekali para dosen di
mana di era informasi ini,
dibutuhkan kemampuan me-
manfaatkan TI, " tegasnya.

Sedangkan, Prof Dr Hi-
syamsyah mengatakan, seir-
ing perkembangan Teknolo-
gi Informasi dan Komunika-
si (TIK) yang semakin pesat,
kebutuhan akan suatu kon-
sep dan mekanisme belajar
mengajar (pendidikan) ber-
basis TI menjadi tidak ter-
elakkan lagi,

Konsep yang kemudian
terkenal dengan sebutan e-

learning ini membawa.pen-
garuh terjadinya proses
transformasi pendidikan
konvensional ke dalam ben-
tuk digital, baik secara isi
(contents) dan sistemnya.

Saat ini konsep e-learn-
ing sudah banyak diterima
oleh masyarakat dunia, ter:
bukti dengan maraknya im-
plemenrasi e-learning
khususnya di lembaga pen-
didikan tinggi. Beberapa
perguruan tinggi lfenye-
lenggarakan kegiamn peit-
belajaran elektronik sebagai
suplemen (tambahan) ter-
hadap materi pelajaran yang
disajikan secara reguler di
kelas

"Sebagian perguruan ting-
gi lainnya menyelenggarakan
e-learning sebagai alternatif
bagi mahasiswa yang karena
satu dan lain hal berhalangan
mengikuti perkuliahan secara
tatap muka," kata Prof Hi-
syamsyah. Dalam kaitan ini,
sambungnya. e-learning ber-
fungsi sebagai option (pili-
han). c*;
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Prof Dr Hisyamsyah dari Politeknik Port Dickson Malaysia saat menjadii-ata-
sumber pada workshop internasional bertajuk E-Learning, di Kampus I UMA.

Dosen UMA Dibekali E-Learning
Medan-andalas

Untuk memaksimalkan pe-
manfaatari fasilitas e-learning
(sistem pembelajaran elektro-
nik) yang telah dimiliki, Uni-
versitas Medan Area (U$tIA)
menggelar workshop interna-
sional bertajuk E-Learning
dengan memanfaatkan smart-
phone android dan chrome-
cast.

"Workshop pengembang-
an modul e-learning ini di-
motori Fakultas Teknik UMA
bekerja sama dengan Politek-
nik Port Dicson Malaysia,"
kata Wakil Rektor I U-A4A Bi-
dang Akademik Dr Heri Kus-
manto MA usai membuka aca-
ra yang berlangsung di Con-
vention Hall llMA, kemarin.

Dia mengatakan, pembela-
jaran di UMA nantinya akan
lebih modern dengan peman-
faatan e-learning. Di samping
itu, workshop ini juga untuk
meningkatkan akreditasi insti-
tusi UMA dari B menuju A.

Didampingi Kabag Humas
UMA k Asmah Indrawaty MP,
Heri menambahkan, peserta
worshop adalah paJa dosen,
ketua program studi (prodi) dan
dekan di lingkungan UMA.
Tampil sebagai narasumber
Prof Dr Hisyamsyah dari Poli-
teknik Port Dickson Malaysia
dan Ir Darianto serta Yuana
Delvira dari Indonesia.

Heri berharap, semua do-
sen dapat memanfaatkan fasi-
litas e-learing dengan maksi-
mal. "N'Iudah-mudahan kegia-

tan ini betul-betul bisa mem-
bekali para dosen agar me-
miliki kemampuan meman-
faatkan teknologi informasi di
era digital ini," tegasnya.

Sedangkan narasumber
Prof Dr Hisyamsyah menga-
takan, seiring perkembangan
Teknologi Informasi dan Ko-
munikasi (TIK) yang semakin
pesat, kebutuhan akan suatu
konsep dan mekanisme bela-
jar mengajar (pendidikan) ber-
basis TI menjadi tidak ter-
elakkan lagi.

Konsep yang kemudian
terkenal dengan sebutan e-
learning ini membawa pe-
ngaruh terjadinya proses
transformasi pendidikan kon-
vensional ke dalam bentuk di-
gital, baik secara isi (contents)
maupun sistemnya.

"Saat ini konsep e-learning
sudah banyak diterima oleh
masyarakat dunia, terbukti
dengan maraknya implemen-
tasi e-learning khususn-va di
lembaga pendidikan tinggi.

Beberapa perguruan tinggi
menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran elektronik'!eba-
gai suplemen (tambahan)''ter-
hadap materi pelajaran,yang
disajikan secara regulbr di
kelai," kata Hisyam." i

Sebagian perguruan *{ipggi
lainnya, tambahnya, menye-
lenggarakan e-learning seba-
gai alternatif bagi mahasiswa
yang berhalangan mengikuti
perkuliahan secara tatap
muka. "Dalam kaitan ini, e-
learning berfungsi sebagai
option (pilihan)," katanya.

Untuk keberhasilan prd-
gram e-learning, menurut Hi-
syam, selain ditunjang oleh
perangkat teknologi informasi.
juga oleh perencanaan, admi-
nistrasi, manajemen, dan eko-
nomi yang memadai.

"Perlu juga diperhatikan
peranan dari para fasilitator,
dosen, staf. cara implementasi.
cara mengadopsi teknologi
baru, fasilitas, bia-va. dan jadrval
kegiatan," [andasnya.,n.rur

o
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Pluralisme dan Harmoni
Menyongsong Pilkada ZOLT

Oleh: Drs. lndra Muda Hutasuhut, MAp

o

PEMILIHAN kepala Daerah dan
Wakil Kepala paerah (Provinsi, Kabu-
paten/Kota) Thhap II rencananya dise-
Ienggarakan ranggal 15 Pebruari 2017.
Beberapa daerah di Indonesia termasuk
Sumatera Utara sudah mempersiapkan
diri untuk menyelenggarakan pesti de-
mokrasi lokal tersebut. Berbagai pihak
pun melontarkan suara akan adanva rasa
kekhawatiran terhadap situasi potiiik clan
keamanan yang kian memanas. Karena
beberapa kandidat, plus penclukungnya
kerap melontarkan isu SARA (Suku
Agama, Ras dan Antar Golonganj untuk
mendapar dukun6:an dan calon pemilih.

Kekhawatiran ini juga dilontarkarl Wa-
kil Presiden Jusuf Kalli meialui ber6asai
media dengan menegaskan akan pen-
tingnya kerukunan hidup antar umat
beragama. Menurut beliau, keberagaman
dan kerukunan merupak:rn modal unfuk
tumbuh menjadi bangsa yang besar.
Kerukunan antar umat beragama bagi
bangsa Indonesia sebenamya bukanlah
hal yang baru. Sudah lama tumbuh di
tengah-tengah masyarakat dan menjadi
hal yang sangat rutin dan biasa serta
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari
di berbagai pelosok tanah air sehingga
hanis tetap dipertahankan dan dilestarikan
keberadaiurnya. Hidup rukun, damai dan
saling rnenghargai antar teman dan
tetangga, antar kampung dan kawasan
serta antar suku bangsa yang berbeda
faham keagamaan sudah membudaya,
konon menjadi bagian dari kearifan lokal
sejak berabad-abad yang lalu.

Pluralisme tercermin dari sejumlah
agama ),ang diakui Negara (Islam, Ka_
tolik. Protestan, Hindu, Budha. dan
Konshucu ). Atas pengakuan ini, setiap
lerneluk asama di negeri ini dapat me-
::r.;o:kuo a jaran a_e trnlnl a sesuai
j3.Sdn kepercavaan var-rg dianutnya.
i:tr!..i: terJapat ie:eorang atau seke-
. --: : r. ,'::n: meiakukain intin-ridasi
:.:, I ::::r.-.:kan agama r anq dianut--.: ,:t:l: .:*a_:1:in. maka rang ber-
'.--:. - -- :::r: :lla..lpOrkannra ke-

pat menciptakan harmonisasi kehidupaE
diantara mereka, sebaliknya apabila
seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan masyarakatnya, atau tidak
mau beradaptasi dengan lingkungannya,
dapat menjadi sumber konflik (konllik
agama. suku. etnis dan antar golongant
yang berujung kepada pecahnya perang
antar etnis, antar suku, atau bahkan
perang antar penganut agama.
Pluralisme agama dan Suku
di Sumut

Berdasarkan data Kantor Statistik
Sumatera Lltara tahun 2014, Sumatera
Utara memiliki penduduk lebih kurang
13.215.401 jiwa, yang rerdiri dari
penganut agama Islam sebanyak 65,46
7o, Kristen Protestan 26,62 Eo, Katolik
4,78 7o, Budha 2,82 7o,HinduO,l8 Vo,
lain-lain O,l4 7o. Ini berarti penduduk
Sumatera Utara merupakan penduduk
terbesar ke-3 di Indonesia setelah DKI
Jakarta dan Jawa Timur. Dengan kom-
posisi penduduk tersebut, suku Melayu
dan suku Batak tidak merasa suku ma-
yoritas walaupun jumlahnya lebih ba-
nyak dibandingkan dengan suku lain_
1ya. H.al ini renru sangar berbeda jika
dibandingkan dengan daerah lainnyl di
Indonesia. Misalnya rli provinsi NAD
dominasi suku Aceh lebih rnenonjol
dihandingkan dengan suku lainriya
baik dalam sekror ekonomi. polirik
rnaupun pemerintahan. Demikiun juga
dengan Sumatera Barat, dominasi iuf,u
Minang.terlihat dalam berbagai sektor
kehidupan masyarakat, sarna halnva
denqan-Jawa Barat, Jawa Tengah yang
menjadi suku mayoritasnyi aaital
suku Sunda dan Jawa. Fenomena ini
tidak jauh berbed:r dengan beberape
Provinsi lainnya di Inclonesia. pendi_
duk asli menjadi suku dominan dalanr
berbasai aspek kehidupan rnasvarakar.

Lmplementeri harmoni enr.u pcnrc I uk
agama di Suntatera L'tara menriliki cin
l ang berbeda dihandinskan dengan ms_.\ ar3kai lainn.r a J. InJ,,nr.i.. .\rrri
pcnreluL r:dtrn;J Llrpj: hrJu:. ."1.1:_i

batan Gubemur provinsi Sumatera Utara
yang berasal dari suku Jawa, merupakan
bukri pluralisme agama dan ernis di
daerah ini tidak melihat seorang kandidat
dari._aspek kesukuan atau Etniknya,
{.dki1!jyqu dengan betrerapa jabaian
BupariAValikota dan pimpinan-SKpD
ridak jarang tlijabar oleh para pejabar
yang berasal dari luar suku di-daerah
tersebut. Konon. daerah yang akrab
dengan sapaan Horas ini banvaf, dihuni
emis k_eturunan asing seperli einis Chinl.
Arab. India, pakisran. Eiopa dan lain_lajn
yang memiliki peranan dan kedudukan
penting daJam aspek ekonomi, politik
dan pemerintahan.

. f9!$ memasuki bulan Syawal ra_
hun 2Ol5 yang lalu, saar umat muslim
melziksanakan Ibadah Sholat Idul Fitridi beberapa tempat, secara sukarela
dijaga oleh pemeluk agama Krisren
dengan maksud mengantisipasi masuk_
nya perusuh, provokator dan teroris,
sebaliknya pada perayaan Natal 2014
dan Tahun Baru 2015 pada beberapu
Gereja tempat umat Kr:istiani melai-
sanakan ibadahnya dengan sukar.ela di_
.1aga pemetruk agama Islam, dengan
maksud yang sama yaitu menganiisi_
pasr masuknya provokator dan lero_
ris.Demikian juga ketika memasuki ra_
hun baru 2016, banyak pihak yang
mengkhawatirkan akan terj adinya koni
flik antar etnis, suku dan antar agama(khu'usnyx antara pemeluk afama
Krislen dan Islrmt di'sumatera Jtara.
terulatna pada:aat perayaan Natal dan
Tahun Brnr. Namun ,eielah beberapa
hari beranjuk menapaki tahun lUl6.
kekhau ariran tersebur rii.lak.rerbukli
Hal ini tentu menjadi fakta nvata bah_
u r. ml\\:lrakat Sumalera Utira me:ih
mernegan_q te_euh konsep pluralisme
dan harmoni.

_ Harapan kita tentu. n-renjelang pi1_
krJe .erentak )O | 7 \ rng ,udah hcraJr,
dt.,mhrn:: nrlid nte.-r erakaf Ind,,ne.i"
dan Sumarera Utara tetap dapat ;:e:_
,lun-tun_q konsep piuralisme dan :.:::..:-
n:.r.1 rntJ pcntelUk tgrnttr. ._\_- . - -

-i: -'. i .',,1,'n. ,n i--
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Bedah Jurnalisme Televisi, Fisip
UMA Hadirkan Junarlis profesional

Medan, Realitas
Program Studi Ilmu Komu-

nikasi Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik (Fisipol) Univer-
sitas Medan Area (UMA),
Sabtu (12111), menggelar sem-
inar jurnalistik dengan meng-

ladtukan beberapa jriinatis pr5-
fesional. Mereka adalah Pro-
duser Inews TV, Boby, Amir
dari Image Media Indonesia
dan Solomo. Seminar tersebut
diikuti para mahasiswa juru-
san ilmu komunikasi danpel-
ajar dari sejumlah SIUA Oi
Medan. Seminar Broadcast 1

lry mengangkat rema tentang
"Jurnalistik Televesi Beriti
dan Trik Menjadi Jurnalistik
Televisi".

Ketua Prodi Ilmu Komuni-
kasi Fisip UMA, Dra Effiati
Juliana, Msi kepada wartawan
mengakkan, seminar ini da-

pat memberikan pengetahuan
terkait trik di bidang jurnalis-
me televisi."Seminar ini di-
harapkan bisa memberi wa.
wasan para mahasiswa khu-
susnya jurusan Ilmu Komuni-
kasi, terkait jurnalistik TV,"
tandasnya.

DidampingiKabag Humas
UMA, Asmatr Indrawaty, Juli-
ana mengatakan, semoga keg-
iatan bisa membangu keper-
cayaan diri dan kepribadian
yang kuat bagi mahasiswa se-
belum lulus dari bangku kuli-
ah. "Perpaduan teori dan prak-
tek akan mengantarkan maha-
siswa mampu bersaing dalam
duniakerja," katanya.

_Selain itu, sebutnya, bagi
mahasiswa yang berminat be[-
erja sebagai jurnalis, tentu
seminar seperti ini sangat
diperlukanuntuk menambah

wawasan mereka mengenai
duniajurnalistik dan juga pem-
buatan berita sesuai tiu aan
kode etik jurnalistik.

Juliana mengatakan, kegia-
tan lni merupakan kegiatan
tahunan dan digelar terus ser-
iap tahunnya, agar mahasiswa
b$a terus mengembangkan dan
menambah wawasan mereka
mengenai dunia jurnalistik,
baik dari media cetak maupun
elektronik.

Sebelum seminar, ini,
Prodi Ilmu Komunikasi me-
nggelar perlombaan sebagai
presenter TV. Pesenanya se-
balfak 85 orang. 75 orang
mahasiswa dari sejumlah pIS
dan PTN di Sumut dan 15
pelajar dari beberapa SMA di
Medan. Pemenang perlom-
baaan ini diumumkan setelah
seminar. 6nr;i,1

I
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Komunikasi rtsP UMA seminarkan ffi,\Iedan,lAnalisa 

r

,,,,';'t-":H:',1';l,r,lr,.;lH,?iilffi :li;:lT:?ii,ill'Jfi 5?ifl'"x;iln:yy+lii,,*
Metla.n n.", rurva'i. ,".rgg.rr.';#ffi .1ugrr bisa membansu kepercayaan diri dan
plorltlcrrsl 1'r,r,"r;-,ii. di convenri.n Hall 

kepribad,ia,n yang kuur' orgl .,rr,rr'irri"
K,tttrpu: t ul,tq S"ui, r tz/t ii.t'|r'l'1"'| ' 'dII t"?:j::]Y].rs dari brngku r..irirrr.-'*-'""'

serninar irri dioanrru or siir Sarmarriah ,*r;;TflX'Trfili.*T praktik alan rne-
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Boby Pakpahan dari MN( Media Sumut (kanan), Amirul Mukmin Nasution dari
lmage Media lndonesia dan moderator Dr Nina Sitisalmaniah SiregarMsi(kiri)
pada Seminar Broadcast yang digelar Prodi llmu Komunikasi tlslp UMA.

kepercayaan diri dan kepri-
badian yang kuat bagi maha-
siswa sebelum lulus dari
bangku kuliah.

"Perpaduan teori dan prak-
tik akan mengantarkan maha-
sisrra mampu bersaing dalam
dunia kerja khususnl'a di
'ordang iurralisme." katanra.

B.*. :-,-ia::-',r:, iZ.:l brf-
....-j. .Lr-( I: -=.,:*:l -ll-:-:.

-.^.L:- -::-::' - -:I .:.

yang digelar setiap tahun agar
mahasiswa bisa terus me-
ngembangkan wawasan me-
reka mengenai dunia jurnalis-
tik, baik dari media cetak
maupun elektronik.

Sebelumnl'a, Prodi Ilmu
Komunikasi menggelar lomba
presenter TI vang diikulr E5
lc:rll:'.r:C::. C;:: ,1 t,a:.a-
- -.:.. :'.' '' ''- '- -- -t.ll

:: :l -:' l:- l-=1 '1'.

FISIP T]MA
Bedah Jurnalisme Televisi

Medan-andalas
Program Studi (Prodi)

Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Medan
Area (UMA), menggelar
Seminar Broadcast meng-
hadirkan sejumlah jurnalis
profesional. Mereka adalah
Amirul Mukmin Nasution
dari Imagp,Media,Indone,,
sia, Boby Pakpahan dari
MNC Media Sumut, dan
Salomo Anderson Tobing
dari Net Citizen Journalism.

Seminar tersebut diikuti
para mahasiswa jurusan ilmu
kr.rmunikasi dan peiajar dari
sejumlah SMA di Medan.
Seminar Brbadcast me-
ngangkat tema'Jurnalistik
Televesi Berita dan Trik
Menjadi Jurnalistik Televisi"
ini dipandu Dr Hj Nina Siti
Salmaniah Siregar MSi.

"Seminar ini diharapkan
bisa memberi wawasan ke-
pada para mahasiswa dan
pelajar terkait jurnalistik te-
leiisi." kail Ketua kodi Il-lnu
Kon::rl*s: FISIP Lfl-\ Dn
F::.- T :--- \fi;
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Novrizan Barus Mahasiswa Faperta
UMA, Seminar di Atas Tempat tidur

Medan, Realitas
Tubuh boleh sakit, tapi se-

mangat untuk meraih gelar
sarjana tak boleh runtuh.
Mungkin inilah rergambar
dari, semangat Novrizan
Barus mahasiswa semester
akhir Fakultas pertanian
Universita Medan Area
(UMA) itu.

Pria kelahiran 8 Novem-
ber 2016 di Dolok Silau, Si-
malungun menuturkan, ia
harus mengikuti ujian semi-
nar di atas tempat tidur yang
dibawa dari rumah saki-i
menggunakan mobil Ambu-
lan ke Fakultas Pertanian
UMA.

" Sebelum jadwal semi-
nar tiba. saya mengalami
kecelakaan lalulintas di
depan kampus Unimed, usai
mengikuti kuliah di UMA.
Kaki dan tangan saya terlu-
ka. saya harus terbaring di
tempat tidur, " sebutnva.

Dia mengatakan, musibah
ini tak beloh menghalangi
saya seminar"Saya sudah
bertekad dalam kondisi
bagaimana pun gelar sarja-
na harus saya dapatkan.
Karena ini akan menjadi
kado terindah buat kedua
oransrua dan keluarga saya,
rrrurnva penuh semangat.

\otrizan membuktikan

tekadnya, dari atas tempat
tidur rumah sakit dengan
kaki dan rangan diperban,
Novrizan mampu menjawab
semua pertanyaan diajukan
para penguji yakni, Ir Erwin
Pane, Dr Hj Siti Mardiana
MSi., dan Dr Syahbuddin
serta Asmah Indrawati_
Hasilnya juga sangat me-
muaskan.

"Alhamdulilah dengan
kondisi Novrizan seperti itu,
ia masih tetap bisa mengiku-
ti seminar, meski sesekali,
ia manahan rasa sakit luar
biasa, " ucap Asmah Indra-
waty selaku dosen pembimb-
ing dan pengiui kepada Was-
pada, Rabu (23llt). Diamen-
jblaskan, menurut informa-
si yang masuk ke fakultas,
Novrizan masuk rumah sak-
it Jumat 7 Oktober 2016
karena mengalami kecela-
kaan lalulintas di depan ka-
mpus Unimed usai mengiku-
ti kuliah di UMA. Awatn-
ya, kami berpikir dia tidak
akan ikut seminar, ternyata
dugaan kami meleset.

"Semangat Novrizan un-
tuk meraih gelar sarjana
patut diacungi jempol. Mes-
ki dalam kondisi sakit, dia
terap bersemangar mengikuti
seminar, " tutur Asmah.
Hasil seminar anak ke em-

pat dari empat bersaudara
buah cinta Nelson Barus dan
Nurmalem Br Ginting ini
juga sangat memuaskan.

Menurutnya, semangaI
mahasiswa yang kost dill.
Bunga Rinte, Medan Selay-
ang ini patut diacungi jerir-
pol. "Meski sakit, dia se-
mangat ikut ujian. Ini hal
bagus dan kepada mahasiswa
lain harus meniru semansat-
nya ini " tuturnya.

Dengan kondisi kaki dan
tangan diperban, konsentra-
si Novrizan yang akan wisu-
da pada 17 Desember 2016.
mendengarkan pertanyaan
yang disampaika. penguji
tetap cermat. Ia.memang
salah seorang mahasiswa
yang cerdas. Sebelum masuk
UMA, ia lulus lewat jalur
undangan ke IPB, namu kare-
na keterbarasan biaya, ia
tidak mengikutinl,2, 

-

"Tim penguji salut, mes-
ki dalam kondisi tubuh le-
mah, pria bercita-cita jadi
polisi mampu menjawab
setrap pertanyaan disampai_
kan penguji. Apa )'ang
diperlihatkan Novrizan ini
bisa menjadi inspirasi bagr
mahasiswa lain, dalam kon-
disi sakit pun, masih terap
bersemangat menuntut ilmu.
" demikian Asmah. rr-.rri
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[vlahasistlya UIvIA Raih Emas

di Kejuaran l(arate lnternasional
Medan, Realitas

Dua mahasiswa Universitas Medan Area (UMA) meraih
prestasi di kejuaraan taekwondo tingkat Sumatera Utara dan
kejuaran karate inrernasional di Yogyakarta. "Alhamdutillah,
saya meraih juara 2 di pertandingan karate Kodam/I BB se-
dangkan rekan saya Muhammad Riski juara l, di pertandin-
gan internasional di Yogyakarta, " kata Trimanta Sitepu
mahasiswa Fakultas Pertanian UMA, Selasa (15/11)

Didampingi dua pengurus karate UMA, Fahmi dan Faisal,
Trimantan mengatakan, pada kejuaran piala pangdam/ BB
pada Oktober 2016, ia meraih mendali perak...Saya meraih
perak setelah menyisihkan utusan dari sejumlah perguruan
tinggi yang ada di Sumut, " katanya. Ia a mengungliapfan ke-
banggaannya bisa membawa UMA berjaya dilejuaraan terse-
but- Baginya ini awal yang baik unnrk kami memulai prestasi,
baik untuk UKM serta selalu membawa nama UMA.

"Harapan saya untuk UKM Karate di UMA, bisa lebih
maju ke depannya, dan selalu bisa menjadi yang terbaik serta
dapat membangun karakter generasi muda yang berprestasi
dan disiplin. Karena mono kami yaitu tekaO, aisptin dan keju-
juran adalah tqnaga dahsyat," terangnya.

Sedangkan, Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMA, Rid-
ho Pilliang mengatakan, salah seorang mahasiswa FH UMAM
Muhammad Riski mencatat prestasi menggembirakan den-,
gan merebut medali emas dalam Kejuaraan Karate Interna-
sional South Asian Karate Championship. "Medali emas yang
diraih kontingen UMA setelah mengalahkan puluhan utusan
dari berbagai universitas di Asia Tenggara," sebut Ridho
didampingi Kabag Humas UMA, Asmah Indrawaty dan Ket-
ua Prodi Pidana FH UMA, Cici.

I ebih lanjut, kata Ridho , UKM Karate UMA menjadi
wadah bagi para atlet, pecinta, maupun peminat karate agar
mereka memiliki suatu wadah yang jelas dalam artian dirnungi
oleh suatu organisasi resmi dan didukung universitas dalam
hal fasilitas dan sebagainya. "Adapun tujuan spesifiknya ad-
alah supaya karateka dapat meningkatkan prestasiny'a. " imbu-
hnya. Selain itu, kata dia unruk para pemula dapar mengambil
manfaat dengan menjadikan karate seba_eai ajang berolahra-
ga. menghindarkan diri dari narkoba. dan mempela_jari tllosof-r
disiplin r ang ada di karate.\\'akil Rek-tor III Bidang Kemaha-
sisu.s311 L.\,1.\. H. Zulheri \oer. sangal mengapresiasi
torehan prestasi mahasisua L \t.{ tersebrit. Unirersitas ter-
u: nrendukrrng dan memtasilitasi kreatifius mahasisu a r ang

a
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Mahasiswa UMA Berprestasi
di Bidang Olahraga

DUA mahasiswa Universitas Medan
Area (UMA) meraih prestasi di
keju araiin taekwondo tingkat Surnatera
Utara dar-r kejuaran karate internasional
cli Yogyakarra.

"Alharndulillah, saya meraih juara
2 di pertandingan karate Kodarn/I BB
sedangkan rekan saya Muhamrnad
Riski jurira 1. di pertandingan interna-
sional di Yogyakarta," kata Trimanta
Sitepu mahasiswa Fakultas Pertanian
UMA. Selasa (15/l l).

Diclunrpingi duu pengururs kurare
UMA. trahmi clan Faisal. Trimantan
mengatakan, pada kejuaran Piala
Pangdam/ BB pada Oktober 20 16. ia
meraih mendtrli perak.

"Saya meraih perak setelah me-
nyisihkan utusan dari se.iumlah per-
guruan tinggi yang ada di Sumnt,"
katanya.

Diungkapkannya, kebanggaanny,r
bisa membawa UMA berjaya di kejua-
raan tersebut. Baginya ini aw:rl yang
baik untuk mernulai prestasi, baikuntuk
UKM serta selalu membawa nama
UMA.

"Harapan saya untuk UKM Karate
di UMA, bisa lebih maju ke clepannya.
dan sclalr: bisa rnenjadi 1,ang terbaik
serta dapat mcmbangun klirekter
_qenerasi muda vang berprestasi clan
disiplin. Kirrena ntotto karni vaitu rekad.
diilplin dan kejr'-juran adalah rc-nag.r
dah:r et." .tcapn\ a.

\\ akrl I)c-kair ilI Fakulta: Hr.rkunr
L'\1\. Ri.]h,, Pilllll! ntr'lt.Lt.,\.:-'.
.,,..,:: .r, :-:t-._i ll'r.rit.r,t..,r., lill ['\i \. \1

menggembirakan dengan rnerebut
rneclali emas dalam Kejuaraan Karate
Internasionnl South Asian Karate
Churnpionsh ip.

"Medali ernas yang diraih kontingen
UMA setelah mengalirhkrn puluhrn
utusan dari berbagai universitas di Asia
Tenggara," sebut Ridho diclan-rpingi
Kabag HumasUMA, Asmah lnclrawaty
dan KetuaProdi Pidana trH UMA. Cici-

Lebih lanjut, Ridho rnensatakan,
UKM Karate UMA rneniadi wadah
hagi para utlct. pceint.i. maun(rn
peminat karate agar nrerek:r nterniliki
suatu wadah yang jelas dalam artian
dinaungi oleh suatu organisasi resmi
dan diclukung r-rniversitas dalam hal
lirsilitas dan sebagainya.

"Adapun tujuan spesiliknya aclalah
supaya karatek:r dapat meningkatkar-r
prestasinya,"katanya.

. Selain itu, kata Ridho untr-rk para
pemulzr dapat ntengambil rrtanfaat
dengan menjadikan karate sebagai
ajang berolahraua. menghindarkan diri
dari narkoba, dan merlpelajari filosofi
disiplin yang ada di karate.

Wakil Rektor III Bidang Kc-
mahasisw'aan UNIA. H. Zulherr \oer.
sangat mengapresiasi prL-stri\i ntaha-
sis''r'a U\{A terscbut.

Unir ersitas. katanr a terlr\ nlen-
Jukttrts J:rn nlcn,lii.ilitr.r .-.':rtirit:,.
rnaha.i'u.i \ lin-L p,rritii b-r^"-te.i Ji
bidan.: rrlJhra!,r |nJupun 1,,.I:tr ".

Z i., i; r' :r 
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di Kejuaraan lnternasional

Sahtu, 19 November 2015

Mahasiswa U MA Berprestasi

I zahendra

MedanBisnis - Medan
Dua mahasiswa Universitas

Medan Area (UMA) meraih
prestasi di kejuaraan taekwon-
do tingkat Sumatera Utara
(Sumut) dan kejuaran karate
internasional di Yogyakarta.
"Alhamdulillah, saya meraih
jts.ara 2 di pertandingan karate
Kodam/I BB sedangkan rekan
saya Mu-hammad Riski juara 1,

di pertandingan internasional
di Yogyakarta," kata Trimanta
Sitepu mahasiswa Fakultas
Pertanidn UMA' Jumat (rB/11).

Didampingi dua pengurus
karate {IMA, Fahmi dan Faisal,
Trimantan mengatakan, pada
kejuaran Piala Pangdam/BB
pada Oktober 2016, ia meraih
mendali perak. "Saya meraih

perak setelah menyisihkan
utusan dari sejumlah perguruan
tinggi yang ada di Sumut," ka-
tanya.

Diungkapkannya, kebang-
gaannya bisa membawa UMA
berjaya di kejuaraan tersebut.
Baginya ini awal yang baik
untuk memulai prestasi, baik
untuk UKM serta selalu mem-
bawa nama UMA. "Harapan
saya untuk UKM Karate di
UMA, bisa lebih rnaju ke de-
pannya, dan selalu bisa menjadi
yang terbaik serta dapat mem-
bangun karakter generasi muda
yang berprestasi dan disiplin.
Karena motto kami yaitu tekad,
disiplin dan kejujuran adalah
tenaga dahsyat," ucapnya.

Wakil Dekan III Fakultas
Hukum UMA, Ridho Pilliang
mengatakan, salah seorang

mahasiswa FH UMA, M Mu-
hammad Riski mencatat pres-
tasi menggembirakan dengan
merebut medali emas dalam
Kejuaraan Karate Internasional
South Asian Karate Champion-
ship. "Medali emas yang diraih
kontingen UMA setelah me-
ngalahkan puluhan utusan dari
berbagai universitas di Asia
Tenggara," sebut Ridho di-
dampingi Kabag Humas UMA,
Asmah Indrawaty dan Ketua
Prodi Pidana FH IIMA, Cici.

Wakil Rektor III Bidang Ke-
mahasiswaan UMA, H Zulhery
Noer, sangat mengapresiasi
prestasi mahasiswa U\zLA. ter-
sebut. Universitas, katanl'a terus
men-dukung dan memfasilitasi
kreatil'itas rnahasiss'a )'ang po-
sitifberprestasi di bidang olah-
raga maupun lainnva. o
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MEDAN(Waspada):Maha-
siswa PencintaAlam ( Mapala)
Universitas MedanArea (JNIA)
mengadakan Pendidikan Dasar
di Sibolangit Kabupaten Deli
Serdang belum lama ini.

Wakil Rektor III Dr. Ir. H.
Zulhery-Noer, MP didampingi
Humas Ir. Asmah Indrawary
MB Ketua Mapala UMA Nilani-
nir Rafika Maksum dan Ketua
Panitia Chairul Hariania ketika
melepas keberangkatan men-
dukung dan men{apresiasi di-
adakannya pendidikan dasar
Mapala tersebut.
. Menurutnya,semuaaspek
kegiatan harud terlebih dahulu
dipelajari untuk mengena.l dan
mengetahui apa sebenamya isi
yang terkandung dalam kegia-
tan ihr. Hal itu unnrk mengliin-
dari agar mahasiswa tidak patah
ditengah jalan sebelum t6rlalu
jauh berkecimpung di Mapala.
Mengrngat kegiatan itu beisen-
tuhan dengan alam dimana

lebih memerlukan kesiapan pisik
dan mental kuat agardipat^ber-
tahan untuk kemudian ber-
prestasi dibidang pencinta alam
umumnya.

Pentingnya pendidikan da-
sarbagi pemula Mapala inr tidak
terlepas keinghan pesena sen-
diri yar-rg sebelumnya sudah pu -
nya telad_unnrk men iadi bagian
dari tim. Selain iru menambah
pengetahuan tentang budaya
sosial yang bila disenirsiskin
pada pem bel ajaran t erg'olo n g
kegi atan-p engabd ian k"epad i
masyarakat.

"Pada intinya universitas
dan yalasan mendukung segala
kegratan maiasiswa yang ber-
nuansa positip. Apa.lagi UMA
punya hu tan konversi kampus
yang terbaik di Sumut Sehingga
diharap.kan kepada anggota
Mapala bisa menjaga dan me-
ngembangkan kawasan itu
menjadilebih asri dan berguna
Dagr semua elemen. yang ter-

penting dari semua itu, bisa
menghindari bahaya narkoba
guna mendukung piogram pe-
merintah. Ketika berada di
ekstemal, mahasiswa dituntut
menjaga nama baik almamater.
Itu harga mati yang tidak bisa
drtawar lagi, " uiarZtrlhery Noer.

Pendidikan dan Mental
RafikaMaksumpadakesem-

patan itu men jelaskan, pendidi_
kan dasar berlan gsu ng selama
semingry diikuti 28 peserta dari
selumh fakultas dantelah men-
jadi agenda tahunan. Berbagai
kegiatan selama diksar diantara-
nya, simulasi, materi, tali temali,
survival, monitoring dan berba-
gai kegiatan lain vang menun-
j ang kegiatan teiseb"ut.

. Sebelum mengikuti diksar
seDutnya, peserta terlebih
dahulu diberi pengarahan dan
pengenalan tentang alam dan
maslarakat Dantaranta selama
3 minggu menialani 6elatihan
di hul an konversi UN,IA, playing
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Mapala UMA Pendidikan
Mental Di Sibolangit
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fox, tinggal di rumah pohon,
membuat aneka lukisan tetang
alam dan pemanfaatan limba[
pohon Sementarakegiatan baki
sostal berupa. penanaJnan po_
hon, pemanfaatan botol dan
pemasangan spanduk bemuan_
sa seni dan lingkungan. Mem-
perbaikan jalan dan pem berian
buku kepada warga Desa Bin-
kum Kelurahan B-andar Baru,
Kecamatan Sibolangit
.,"Tid$iru.saja, unir*kegia-
tan berkaitan dengan pendidiican
juga-dilakukan seperfr pengena-
lan kampus, musik irang out
putnya bertujuan prohos'i dan
pengenalan meteri ruang di_
kampus yang berimplikasi fada
kesehatan^

Iadi tuiuannya secara
keseluruhan ada iercantum
pendidikan dan pembenahan
mental ma.upun pisik guna
pembentukan karakter ber_
akhlak dan inovatil" katanva
menambahk an. (m49/B)
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Senin, 28 Nopember 2016 REATITAS

Mapala UMA Adakan
Pendidikan Dasar di Sibolangit
Medan, Realitas

Mahasiswa Pencinta Alam ( Mapala ) Universitas Medan Area
(UMA) mengadakan Pendidikan Dasar di Sibotangit Kabupaten
Dcli Serdang bclum liurra ini.

;\'akil Rekor III Dr. Ir. H.Zulhery Noer, MP didanrpingi Hu-
mas Ir. Asmah Indrawaqz,MP, Kenra Mapala UMA Nikmanir
Rafika Maksum dan Ketua Panitia Chairul Hariiutja ketika me-
lepas keberangkatan mendukung dan mengapres i asi d iadakarurya
pendidikan dasar Mapala tersebut.

Menurutnya, semua aspek kegiatan harus terlebih dahulu dipel-

ljari untuk mengenal dan mengetahui apa sebenamya isi yang ter-
kandung dalam kegiatan itu. Hal inr unnrk menghindari agar maha-
siswa tidak patah ditengah jalan sebelum terlalu jauh berkecim-
pung di Mapala. Mengingat kegiatan itu bersentuhan deirqan alam
dimana lebih memerlukan kediapan pisik dan mental kuat agar
dapat bertahan untuk kemudianberprestasi dibidang penuina alam
umumnya. Pentingnya pendidikan dasar tragi penrula Mapala itu
tidak terlepas keinginan peserta sendiri yang sebelumnya sudah
punya tekad unnrk menjadi bagian.dari tim. Selain inr menambah
pengetahlan tentang budaya sosial yang bila disenergiskan pada
pembelajaran tergolong kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

" Pada intinya universitas dan yayasan mendukung segala kegia-
tan mahasiswa yang bernuansa positip. Apalagi UMA punya hutan
konversi kampus yang terbaik di Sumut. Sehingga diharapkan kepa-
da anggoa Mapala bisa rirenjaga danmengembangkankawasan inr

f.njrdi lebih asri dan berguna bagi semua elemen. Yang terpent-
ing dari semua itu, bisa menghindari bahaya narkoba guna men-
dukung program pemerintah. Ketika berada di eksternal, maha-
siswa dituntut menjaga nama baik almamater. Itu harga mati yang
tidak bisa ditawar lagi, " ujar Zulhery Noer bersemangat.

Pendidikan dan Mental
Rafika Maksum pada kesempatan itu menjelaskan, pendidikan

dasar berlangsung selama seminggu diikuti 28 peserta dari seluruh
fakultas dan telah meqjadi agenda tahunan. Berbagai kegi:iran sela=
madiksardiantaranya, simulasi, materi, tali temali, survival, mon-
itoring dan berbagai kegiatan lain yang menunjang kegiatan terse-
but. Sebelum mengikuti diksar sebutnya, peserta terlebih dahulu
diberi pengaruhan dan pengenalan tentang alam dan masyarakat.
Diantaranya selama 3 minggu menjalani pelatihan di hutan konver-
si UMA. play'ing fbx. ting_eal di rumah pohon.membuhr aneka
lukisan tetang alam dan pemanfaatan limbah pohon. Sementara
kegiatan balri sosial berupa. penanarnan pohon. pemanfaatan botol
rLm prnra:antar sparxluk hemu.rsa :eni dan lin.ulunaan. \len4rer-
hakan ralan dan prcrnheriiut bul,u kepada t ui.gu b"= Binlunt

t

e
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Mrprlu IIMA C,elar Dilsar fi Sihlangit
Medan-andalas

Mahasisua Pencinta Alam (lVIa-

pala) Universitas Medan Area
(LtI4-{) mengadakan Pendidikan
Dasar (Dksar) di Sibolangit, Kabu-
paten Deli Serdang. baru-baru ini.
Wakil RektorIII Dr H Zulhery Noer
MP ketika melepas keberangkatan
peserla Diksar mendukung dan
mengapresiasi kegiatan tersebut.

Didampingi Kabag Humas Ir
Asmah Indrawaff NB Ketua Mapa-
la LIN4A Nikmanir Rafika Maksum,

dan Ketua hnitia Chairul llarianja
Zu1hery berpesan kepada peserta
Diksar mempelajari seluruh materi
agar mampu mengaplikasikannya
dalam setiapkegiatan, terutamay,ang
bersentuhan dengan alam,

"Phda intinya universitas dan ya-
yasan mendukung segala kegiatan
mahasiswa yang bernuansa positif.
Apalagi [IMA, mempunyai hutan
konversi kampus yang terbaik di
Sumul Sehingga diharapkan kepa-
da anggota Mapala bisa menjaga dan

mengembangkan kawasan ifu men-
jadi lebih asri dan bergurn bagi se-
mua eiemen. Dan yang terpenting
dari semua itu, bisa terhindar dari
bahaya narkoba," rjar Zr:lhery

Nikmanir Raf ka Maksum men-
jelaskan, Diksar selama seminggu
diikuti 28 peserta dari seluruh fukui-
tas dantelahmenjadiagendatahrirnn.
Kegiatan Diksar itu diantamnya sim-
ulasi, materi, tali temali, survival,
monitoring, dan kegiatan lainnya

lzng berorientasi alam.tualrt

30 November 2OL6
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0leh Zulkarnain Lubis

Sffidah saatnya persaingan diganti kerjasama yang
rmemgharusl(an peserta didik bekerjasama dalam helajar
dan helajar hel<erjasama untul< bisa mewujudkan lulusan
yens memili!<i prestasi dan kompetensi

rnatakrliah, progr-amsh.rdi, danbidangilnru
tersebut mestinya mendapatkan apresiasi
dan perlakuan yang sama dari pemerintah
danrnaqaakat sehinggacalonpeserta didik
tidakmernilikibebandan merdekamemilih-
nya sesuai minat, bakat, dan keinginannya.

Sudah saatnya juga sistem pendidikarr
kita qntuk tidak menggunakan indikator

W uclul di atas saya temukan saat inr,mencintaibelaiardimalaudkanmengha-
ffi membacakomentarseseorang silkanpesertadidikmernilikimotivasi[uat
ffi lrynfl.t€apinrlisandtmedm.onlirle. danmernuryraisemangatringgiuntukbelajar.

.& Katabiiaktcrsebutsayarasasangat fenmpbarryakhaldenganrya5ame$/ujud-
bagtuclatrtepatdrjadikansebagaitemadalam kanpesertadidikyangbelajaimencintai-dan

\l/ASPADA
S abttr

I9 November 2016

-ucr tn clldik bel:rj ar'

da siapasaja. Baikkepadasesamarunmat

rlirliknva rm lrrk belajar ntencintai (leam to
loue) dan mencintai llelajar (louetoleam).

yang juga akan mbmbuatnya diangga;.r
bodoh danmenjadi dicap gagal selirrruu rv:r.
Dengansist€rnlangsalatL lernhrga lurdidikan
mungkin saja telah membunuh kreat ivit ls
dan menlmkiti intelektual dengan nrembuat
beratus. Bahkan mungkin beribu pese rta
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n'nnusia rnauptrr terhadap makhluklainrq,a
baik benda hidup maupun benda mati.

dansistem

yangterusmenerus

fiautur yalg paling utamatentunyaadalah
nrendiclik sisu'a mencintai sang trhalik,
pen crpta j agad rara dan seiunrh isinya Belajar
mencintai juga tentu bermakna belajar
ber'lzrlu dal bersikap adii memperlalarkan
apa sala dan slrpa saja sei-ringga akanterwuiud
Irarmonr dalam kehidupan.

Belajar mencntat adaiah belaiar meng-

ber'lzrlu dal bersikap adii

Belajar Dlenclntal belajarmeng-
hilargkin kebencian, mengikis risa iri din
rk:rlski. riternbuangsifat dendam, danmeng-
irapus rasa pennusuhan. Belajarmencintai

, juga dirnaknai sebagar belajartidakingin
melul<ai, tidak suka rnencelakai, dan tidak
nrau mencederai oranglain, siapapun dia,
:r1;apun jenis kelaminnya" Belajarmencintai
juga bisa dimaknai belajar mengelola rasa
rnarah, memahami perasaan orang lain,
menglralgaipendapatomnglain, danrn-enole.
rar-rsi keyakinan orang lain.

Seterusnya mencintai belajar dimaksud-
lian agiu iembaga pendidikan htamulai dari
pendidikan pra sekolah sampai pendidikan
t i r r gqi i; rcntJ idik unr uk mencintai belajar,
nr t'n1'enangi Llelalar, dan menikrnatibelajar.
l)engan kata lain, peserta didik diharapkan
rnenjadikan irelajar bukansekedarkenaaiiban
ri;ur keharusan, tetapi membuat mereka
inemsakanbelajarsebagaisebuahkebun:han,
kesenangan, dan keinginan. Belajar juga
mestinya menimbulkan rasa nyaman dan
arnan bagi peserta didik. Pada akhimya,
i,'gru-ui ixiajaradalah kegraUumenyenang-
t : :r r, nri:rrggairalrL'ut, menggembirakan, dan
rr:enrh;rhagiakan.

Itiirgkrsnva, beiajarmencinta ditujukan
nrembentuk kepribadian, membangun
. . -i l *r i:i d lut nte ltbina n I llzfu er. Sementara

merjadi jualaAlobaurya gdnpi mr:niad i y; u r g
utarna, penguilsaum dankornpetcrrsi lruklrr
lagi tujuannyaAkibaurya, pesgrta tlit likl x rn
meniaditidaknlarhandanserrurliirxr r krl:rrr r

kondisi tertekan, ranking yan1,i rt'rrtIirlr
menjadisesuatuyangdicemaskarr, tliur t rii: u r

baiklokalmaupunnasionalmenjixli nror r xrk
yangmenakutl<an.

Iadi sudah saatnya persaingrrn rl ig;u r t i

dengan kerjasama yang nren glrrrrrrskrrr r

pesertadidikuntukbdadasamad.drur r I rclli: u'

danbelajarbekerjasamaunttk bisa rt u:wr t-
judkan lulusanyang memilih prt'sl rrsi t l:rr r

kompetensi-sekaligus berkaraktcr dan
berkepribadianterpujilang saling nrenebar
cintadankasihsayang. Sistem pendidikan
htaiugaharus inampu merangsang pescrtit
didikberpikirkeatif, irurovatil dan kitis y.urg
hanya munorl dalam lingkungan kon<l rrsit
melalui kerjasama darr kebersamaan dan
meinberike@asansetringga akan men gha-
silkanlaryadan prestasi yang bermanfaat
danmengunrungkan.

Untuktenagapendidik, agar didapatkan
terngapendidikyang mengajar den gan cinra
dan cinta mengajar, yangterus rnelnup,rl
cintabelaiardan belajarmencintai. \1ereL.

rperbaharuidan
ahuarurla- Selain
tenagapengajar,
ugaperludisedia-

memanjatpohon dan apabila diyraksakan
tentu akanmenjadikanikan sebagri birurtiurg
bodoh dan mendapat sternpel

Seterusnya untuk meniadiican peserta
didikyangbelajar mencintai dan mencintai
belajar diperlukan tenaga pendidikyang juga
mengajarkan ras_a cinta sekaligus cinta

didikkarenatakdiberi kesempatan berkcr n-
bangsesuaibakat danminaurya atau bahkan
takmampu menqlnukanbakatryr sehinlga
merasaiakberguna.

Contohlainnyay

jar deng"an dintatentlr juga"adalah tenala
pengajaryang memiliki rasa cinta sekaligus
cinta belajar dan cinta ilmu pengetahuan

menjadi

tentu harus mendapat memadai,

re
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Genosida

aphael lemkin ( 19,14) seoran g
ahli hukum Polandia dalam
bukuAxis Rule in OcquPied
Europe meryebutkan, "Genosi-

da, qenosid adalah sebuah bentuk kejahatan
beripa pembantaian besar-besaran secara

sbtemttis terhadap suah-r suku bangsa atau
kelompok sukrbangsa dengan maksud tulttk
memusnahkan bar.rgsa tersebu t'l Apakah
upaya pemusnahan terhadap eDdk Rohingya
di Myanmar termasuk kejahatan ge-
nosida....?

Etnik Rohingya di MYanmar umumnYa
penganut agama tslam. gafrasalang mereka

i'un-alan adatah bahasa Burma. Awalnya
irereka pemeluk agama Hindu, Budha
Mahayaia dan Animisme. Namun, ketika
parap'trCagang dan dai-dai dari Arab datang
icearil..an iekitar tahun 7BB M, mereka mulai
oindahkepada aearnalslam. Pribumi India
iane tetah masik Islam ini, lalu bergaul
ilen[an para pemukim asing seperti Arab,
Persia,Turki, Pathan, Bengali danMongolia.Persia,Turh, Pathan, Bengali danMongolia.
Etnik Rohingya-pun terus mengalami

Rohingya
0leh Drs. Indra Muda Hutasuhut' MAP

B*herapa perahu bermuatan !ehiBr 2$ffi0 Pengun;1si'yang

ilutus a$a dall kelaparan tiha diYha*Earsd,-*vlalaysia dan

lnd onesia" Iro nisnya, heherapa stesa$'a m c ffi d sre n g rnere lta

kemhali ke traut

q-IE

Tanggal3 Iuni2012, terjadilagipemban-
taian biadab terhadap 10 peziarah Muslim
olehRaklaineBuddhadiTaungC,oteArakan
Peristiwainibedanjutpada8 Juni20i2, berupa
pengarriayaan terhadap Muslim Rohingya
dan Kaman, dimulai ketika massa kaum
mmlim RohingradiMaungDawmelalokan
protes setelah shalat Iumat terhadap
pembantaian l0PeziarahMuslinr I(emudian,
Pada 20 Maret 2013, sepasang suami istri
Burma pergi ke toko perhiasan seorang
Muslim diMeikh-HtillaTov,nship, Mandalay
Division, untr.rkmenjual emaspalsu mereka-
Ketika pemilik toko Muslim menolak
membelinya orang Burma itu menghina
pemiliktoko, hinggaterjadi perkelahian. Istri
penjual emas palsu itu melaporkan bahr.ta
suaminyaterluka. Merekamenujuke desa
dan kembali lagi dengan membawa orang-
orang kampung untuk menyerang kaum
muslim di kota tersebut.

Menurut informasi yang befedar ketika
itu, penjual emas palsu adalah intel militer
Burma yang menghasut kekerasan selama
berminggu-minggu. Dalam serangan itu,
sekitar 15 masjid dihancurkan danhampir
semuatempattinggalMuslim dibakar. Sektar
100 Muslim tewas dan ribuan orang meng-
ungsi Pemerintah Myanmartidakmengijin-

kanpengungsiMuslimkembali ketanah asli
mereka dan tanpabelas kasihan mereka
ditahandilapanganterbuka Kekerasan anti-
Muslim semakin menyebarke kota-kotalain
di Myanmar. Mereka menghadapi bencana
sepertiyangdialamiMuslimdiArakanselama
berbr:lan-bulan. Gerakan anti-Muslim di
Myanmar yang dipimpin beberapa biksu
Buddhasepanjanguralcutelahberhasilmene-
bar kesengsaraan muslim Rohingya.

Memasuki bulanMei 2015, beberapa ge-
Iombang pengungsi emikRohingrakembali
membanjiri negara-negamtetanggatermasuk
Indonesia. Dalam beberapa gelombang
pengungsian, merekamendaratdiseputar
pantaiAoeh dan SurnateraUaraAtasperistiwa
tersebutpemerintah Myanmartetap menolak
dituding sebagai biang masalah. Beberapa
perahubermuatanlebih2m0pengugsiyang
putus asa dan kelaparan tiba diThailand,
Malaysia dan Indonesia- honisnya beberapa
negara mendorong mereka kembali ke laut.
Namun, pemerintah hrdonesia menyatakan
siap menampung gelombang pengungsi
Rohingnatersebutuntuksatutatlr,rnke depan-

Aung San Suu Kyi, tokoh berpenganih
diMyanmarsaatiniyangdinobatkan sebagai
pejuangdemokrasirangmendapa&annobd
perdamaian dLmiatidakdapatbeltx.tatbanv"k
Kononkebiadaban militerN'fyanrnar semakin
bringas. "Analisis citra satelit vang diambil
pada lGlBNorembermempertiha*anlebih
dari 1.250 rumah n-arga muslim Rohingl-a
di lin'ra desa telah hangus rata dengan mrnh
menrusu.l serangan dari militer \ lrznmar
'\\ aspada 22 \or-ember 2016. ha.i -r3 .

Etnik Rohingya yang berasal dari mul-
tietrrik ini, memiliki persamaanbahasa dan
budaya dengan orangAsia Selatan, terutamtl
oran[ nenggali. Bahkan, hampir setengah
oran[ nohingya yang menetap di Arakan
adaldh keturuiran orangArab, orang Parsi
dan orang PashtunyangberhijrahkeArakan
semasa eiapemerintahan Empalnr{ughat
Terdapat b-eberapa narna etrnik Rohingya
lang berpenearuli dalam politikU Nu seperti
Suttan tllahmood, Sultan Ahmed, Abdul

Gaffar. Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul
I(hair, Abdus Sobhan, RashidAhmed dan
Nasiruddin. Masa kejayaan etnik muslim
Rohinga diArakan, secaraperlatransemakin
pudari"eiring dengan masul,mya Mongoloid
Tibet beragama Budha ke Arakan.

Kekerasan Terhadap Enrik Rohingya
Menurut Maurice Collis dan Pamela

Gutrnan, kekerasanterhadap etnikRohingya
diawali dengan kedatangan orang Burma
Mongoloid <ihri Tibet keArakan sekitar abad
10 M. Seiaksaal itu, orangBurmaMongoloid
terus memasuki Arakan secara kelompok
demi kelompokhingga jumlah mereka
mengalahkan iumJah pribumi India dan
meniadi dominan di wilayah Arakan.
Kemudian, mereka menegakkan kembali
Buddha difuakan dalam benttrkTheraveda
Buddhisme. Dengan serangkaian penyeranS-

an dan invasi tentara Burma" mengakibatkan
terburyrtmlakelompokMrlslimsecarabrutal
dan dihapus paksa dari sebagian besa-r dari
lTkotadi Arakan Kehidupan mtslimrohing-
ya-pun seperti di sebuah penjara terbuka.- 

MenurutAmnestylntemational, "orang
Rohinsva terus menerus menderita akibat
p""-nirt*t rt kemanriaanolehjuntamili-
ierMlanmarseiaktahun 1978, danakibaurya
banv'akyang telah melarikan diri ke negara

iirari sefierti-Bangladesh. " Dalam perkem-
ban ganselaniutnya, etrik rohhgya diintimi-
dasidengan pelbdgai bentukpemerasan dan
pencukaian iembarangan, penyi taan tanah'
penzusiran paksa dan pemusnahan rumah,
iarangan aris perkawinan antaretnik orang
Roh.iigya terus menerus dipaksa meniadi
buruhdalam pembangunan ialan raya. Atas

kekejamanini, sehtar200,000 orangRohingra
telah melarikan ke Bangladesh.

Padatahun 1991-1992, tedadilagr gdom-
bang pengungsi Rohingra dengan jurnlah
sekitarsatu juta orangke Bangladesh- \ Ierdia
melarikan diri karena dipaksa bekeria tanpa
harramn nlph militer \{r'enmer di nrnrol.-

RL-r

C

UNIVERSITAS MEDAN AREA



A4
r@ffi

Rektor UMA {uk
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%

MEDAN'(Wispada) : Rektor tlniversitas Medan Area{UMA)
Prof. Dr. H.AYakub Matondang, mengajak umat Islam untuk
melaksanakan zikir, mengingatAllah, setiap hari. Karena sekarang
ini banyak diantara kita yang tidak melal,ukan itu. Padahal zikir
merupakankegiatan utamayanghams dilakukan dalam kegiatan
kita sehari-hari.

"Setiap saat hatidan pikiran kitahanya dipenuhiberbagai
masalah kehidupan dunia," kata Prof. Yakub Matondang, pada
acara zikir akbar di Mes jid Taqwa, Kampus UMA ,Iumat (251
I I ) ma]am. Hadir dalam acara itu, civitas dan mahasiswa UMA.

Yakub Matondang mengatakan masyarakat saat ini berlomba-
lomba mengejar kesenangan duniawi. Sehingga banyak masalah
yang dihadapi, mulai dari persoalan pekerjaan, keluarga, wanita
atau pria idaman hati, tekanan dan problem hidup, trauma masa
lalu sena lain sebaginya.

" Sedikit sekali waktu tersisa untuk berdialo g dan berdzikir
mengingatAllah. Bahkan kadang kala tidak ada tempat sama sekali
didalam hati dan fikiran untuk berdzikir mengingatAllah," katanya

Disebutkannya, sebagian besar menusiatertipu oleh kehidupan
dunia Mereka tertipu oleh kesombongan dirinya. Mereka merasa
bangga dan takjub dengan kemampuan dirinya. Mereka merasa
tidakbutuhpadaAllah. Merekamerasam€unpu mengatasi segala
macam masalah yang adadihadapan mereka dengan kekuatan
dan kemampuannya sendiri. Merekamerasatidakperlu melibatkan
Allah dalam segala urusan. "Mereka menganggap menyediakan
wakuuntukberdialogdanberzikirmengingatAllahhanyamerupalan
usaha sia- sia, dan membuangwaktu percuma," katanya.

Sebenamya tidak demikian, justru, kataYakub Matondang,
zikir mengingatAllah itulah hal paling utama dalam kehidupan
ini.'Allah telah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadaNya
dengan sebanyak-banyaknya di mana pun kita berada, ketika
berdiri, duduk dan berbaring," sebutnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Qwan: "tlai
orang-orang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama)
Allah, zikir yang sebanyak- banyaknya. 42 - Dan b e rtasb ihl alt
kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (N lthzab 4l-42)

Sebelumnya, Ketua Pusat Islam UMA H IsmailYunus, dalam
sambutannya, mengatakan dengan kegiatanyang dilaksanakan
padahariitu, makadiharapkan dapatmembangunkarafter, sefringa
ciri-ciri kita sebagai seorang muslim terlih at. (m49/C)
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Rektor UMA Prof Yakub Matondang:

Zikir Kegiatan Utama dalam Kehidupan
Medan, (Analisa)

Setiap saat, hati dan pikiran manusia dipenuhi oleh ber-
bagai masalah kehidupan dunia.Permasalahan itu mulai dari
pekerjaan, masalah keluarga, wanita atau pria idaman hati,
tekanan danproblemhidup, trauma masalalu dan sebagainya.-Sedikit sekali waktu yang tersisa untuk berdialog dan
berzikir mengingat Allah, bahkan kadang tidak ada tempat
sama sekali, di dalam hati dan pikiran untuk berzikir
mengingat Allah. Padahal zTkir mengingat Allah SWT
merupakan kegiatan utama yang seharusnya kita lakukan
dalam kegiatan sehari hari.

Ungkapan tersebut disampaikan Rektor Universitas
Medan Area (UMA) Prof DrH A Ya'kub MatondangMA,
pada pembukaan zlkir akbar yang digelar setiap bulannya
di Masjid Kampus UMA Medan, Jumat (.25/ll) malam.

Rektor menyeLrutkan, sebagian besar menusia tertipu
oleh kehidupan dunia. Manusia tertipu oleh kesombongan
dirinya dan bangga serta takjub dengan kemampuan dirinya
dan merasa tidak butuh pada Al1ah.

Bahkan manusia merasa mampu mengatasi segala ma-
cam masalah yang ada di hadapan mereka, dengan ke-
kuatan dan kemampuannya sendiri. Mereka merasa tidak
perlu melibatkan Allah dalam urusannya.

Sebenarnya, kata Rektor UMA tidak demikian, justru
zikir mengingat Allah itulah hal yang paling penting dan
utama dalam kehidupan untuk mengatasi berbagai masalah.

"Allah telah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada-
Nya dengan sebanyak banyalcrya di mana pun kita berada,
ketika berdiri. duduk dan berbaring. Sebagaimana dijelaskan
dalam beberapa ayat Quran," ungkap Prof Matondang.

Orang yang meremehkan dnn melalaikan zikir mengingat
A[ah, lanjut Prof Matondang maka Allah pun akan melu-
pakannya dan membiarkannya bergelimang dalam kesulitan
dan berbagai kerumitan hidup di dunia maupun akhirat.

Sebaliknya orang yang se^lalu ingat padaNya dan tidak
perlah lupa berzikir mengingat Allah, maka Allah akan
memperhatikan semua hajat kebutuhannya dan melapang-
kan hidupnya didunia maupun akhirat.

Ada beberapa cara berzikir mengingat AIIah. sebutnya.
seperti yang disebutkan dalam Alquran. Peftama berzikir
mengingat Allah dengan lidah atau lisan. kedr,ra berzikir
mengingat Allah den-san anggota tubuh dan rane ketiga
berzikir mengingat Allah di dalan.r hati dan t-rkiran.

Ketua Pusat Islam UNIA H Ismail Yunus dalam sam-
butannva mengucapkan svukur kepada.\1lah S\\-T karena
dapat melaksanakan zikr akbar ini. Dengan kegiiiiin ini.
katany'a diharapkan dapat membansun karakter L,aik untuk.
meniadi seorans muslirn.
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Dekan Pertanian UMA Dr Syahbuddin:

Pertanian Belum Dijadikan Platform
Kebrjakan Pembangunan

Medan, (Analisa)
Pin-ian-ran ke bank den-{an berlapis syarat

mr'nlpilkun sallrh satu (crrd:rllr nlcngapa
pertanian Inckrnesia belr-rr-n bisa clijarlikan
platlbrrir (prograrn) kebijakan pernbar
n gtl nltn.

Jika ini tidak bisa cliatasi. rnaka procluk
pertani an di kl-rawati rkan ticlak akarr nt,rmpu
bersaing dengan produk luar negeri. dan
neganl ini akan terbeb:rni dengan irnpor
r rrtt.:: tiltlli di re ktor l)crlaniun.

Hal itu dikatakan Dekan F-akultas
Pertanian UNIA. Dr Sl,ahbudclinHasibuan.
i\{.Si pada kuliah umum di hadapan se-
ratusan rnahasisu'a. dekan clan dosen
Universitas Islam Lubulranbatu, di Conven-
tion Hall Kampus UMA. Jal:rn Koiam.
Meclan E,state, SrbtLr (26ll l).

Lebih lanjut. Dr Syahbuclclin nrengata*
kan. seharusny:r lenrbaga seperti perban-
kan rnemberikan kenrudaharr bagi petani
untuk meningkatkan procluktivitas perta-
nian secara berkala. Bnkan rnembebani
dengan alasan kredit macet.

"Tak mengherankan bila ken-rudi:rn bank
terkesan mempersulit peminjarnan dcngan
berbagai dalih rnemberatkan. Akte iahir
atalr slrrat nikah terkadang bisa dijadikan
lr( r.riln. lniklrn r)ilntcnyu pennintlrurr y:rng
aneh-aneh." ujarnya.

Dicontohkannya, dengan bank yerng. ada
cii 'fiongkok. Jika nasabah mendapat kesu-
litrLn. \{odal akan ditarnbah guna mengeln-
hulikan pin-janran. Dan bank akan nlen-qilfll-
l.;l :Lliir cieitsarr r-nenjual prodr-rk nasabah
h,tr.:LrtlLirtlrn.

ll.rl ilLr .illrrkukun asar kreditur- tetap
r.Jrrf Lrn\ rir uslha clln peker.jaan. Brrkan
rr.i-:r'. ,..1 .1iin nrenrbebani btrnga tit'ru-ui
-::.'r--:.1 u.:lirr nli\ilhlilt tutr-rp tlan -jadi
. -'--.r'. h',rr,li.iinirlrrr.::rtnr..nr.llti

kinkan produk apa pun yang bersentuhan
dengan bank akan mengalami kegagalan
u saha.
Tidak sulit

Menurutnya, tidak sulit meningkatkan
produktivitas pertanian bila pemerintah
mengerti tuntutan petani pada masa datang.

Tuntutan itu cli antaranya bebas dari
racun pestisicla dan mikroba bagi kesehatan.
Sehingga produk yang dihasil bemilai gizi
tinggi dan mengandung khasiat bagi
kesehatan.

"Yang terjadi saat ini biaya operasional
untuk pertanian tinggi. Inilah yang menye-
babkan produk dalzrm negeri lebih mahal
dari luarnegeri. Ke depan iniharus menjadi
pemikiran, jika harga mau bersaing dan
produkpefianian kita bisa menembus pasar
internasional guna menambah nilai ekspor,"
ungkapnya.

Syahbuddin menjelaskan. langkah yang
harus diambil menyikapi perihal'sektor
pertanian tersebut dengan cara mengadakan
penyempurnan kelembagaan produk
perlanian. Selain itu memperbesar kebija-
kan makro yang mendukung pertanian.

Dicontohkannya tentang pola pertenian
masa depan yang dapat menunjang nilai
ekspor tinggi.

Di antaranya perlanian konvensional
dengan penggunaan varitas produktif yang
tahan kekurangan air dan hara. Meman-
faatkan biota pada lingkungan dan
penggunaan puprtk lebih bijaksana.

Ketua Panitia Pelaksana Ir-Gustami
Harahap, MP di sela-sel a acara menjelaskan
jajaran Universitas Islam Labuhanbaru
inenyambut baik kuliah umum. karena
bennanfaat bagi mereka di bidan-e Iptek
serta pengenalan laboratarium dan kebun
percobaan UNIA. (trvh)

e
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' berbagai dalih memberat-
kan. Akte lahir atau surat
nikah terkadang bisa dijadi-
kan acuan. lnikan namanya
permintaan yang aneh-aneh.

Bandingkan dengan bank
yang ada di Tiongkok. Jika
nasabah mendapat kesuli-
tan. Modal akan ditambah
guna mengembalikan pinja-
man. Dan bank akan men-
gambil alih dengan menjual
produk nasabah bersangku-
tan. Hal ini dilakukan agar
kreditur tetap mempunyai
usaha dan pekerjaan. Bu(an
menyita dan membebani
bunga tinggi sehingga usa-
ha nasabah tutup dan jadi
pengangguran. Kondisi ini
sangat memungkinkan pro-
duk apapun yang bersentu-
han dbngan bank airarr men-
galami kegagalan usaha, ,,

ungkapnya.
Menurutnya, tidak sulit

meningkatkan prod uktifitas
pertanian bila penrerintah
mengerti tuntutan konsumen
pada masa datang. Diant-
aranya, aman. Bebas dari
racun pestisida dan mikroba
bagi kesehatan. Sehingga
mempenqaruhi oenoelolaan

BMA

Seiasa, 29 Nopember 2016 .l el:----- ,. -_.=_-_=_11
UMA Beri Kuliah lJmum tJniversitas lslam Labuhai frtu
Dekan FP Dr,syahhuddin : pertanian Belum

Diiadikan Platform Kebiiakan Pemhangu nan
Medan, Realitas

Pinjaman ke bank dengan
berlapis syarat merupakan
salah satu kendala menga-
pa pertanian belum bisa di-
jadikan platform kebijakan
pembangunan. Jika ini tidak
bisa diatasi, maka produk
pertanran dikhawatirkan tidak
akan mampu bersaing den-
gan produk luar negeri dan
negera ini akan terbebani
dengan import yang tinggi
drsektor pertanian. Hal itu
dikatakan Dekan Fakultas
Pertanian UMADT. lr. Syah-
buddin Hasibuan, M.Si fada
kuliah umum dihadapan se-
ratusan mahasiswa, dekan,
dosen Universitas lslam La-
buhan Batu, di Convention
Hall Kampus UMA, Jalan
Kolam, Medan Estate, Sab-
tu(26t11).

Dikatakannya, seharusn-
ya lembaga seperti bank dan
lainnya memberikan ke-
mudahan bagi petani untuk
meningkatkan prodiktivitas
pertanian secara berkala.
Bukan membebani dengan
alasan kredlt macet. " Tak
mengherankan bila kemudi-
an bank terkesan memper-

laantanamanhamaterpadu. juga memberi contoh ten_
Produk mempunyai nilai iaig pota pertanian masa

plzlt]lg,Or,oan.mengandung depan yang dapat menun_
Knastar Dagr kesehatan. jang nilai ekspor tinggi. Di_
M u t u. ti n g g i s e rta h a ru s -antiranya 

pertinian t<-o-nven_
diproduksi dengan cara tidak sional O'engJn-p"ng g, narn
menurunkan mutu tingkun_ varitas proOut<tif yai!tan.in
gan. Mempunyai rekam je- kekurahgan air'Oari nara.
JaK produt(st. Harus tersedia Memanfaatkan biota pada
9,191, wgf tu yang tepat tingkungan dan penggunaan

I?lggllgtharuskompetitif, pupuk tebih bijakiina. "
p:?quftllitas tlnggi dan biaya Tidak ada tagi pirpuk patsu
produksi murah. " yang.ter_ dan penyaluran pupuklebih
jadi pada saat inicost 6iaya kecii daii tahin'ydng tebih
oprasional.tinggi. Inilah yang besar. Faktor ini mery;OGn
,naenyebabkan produk da.lam prgduk pertanian ataini sep-negerilebih mahaldari luar ertijalan ditempatdan lebih
negeri...Kedepan ini harus bes-ar tergantung pada im_

111:.gi qglikiran jika har- port. padSharriti punya ia_
ga 

Tay Dersarng dan produk han sangat tuas OiOanOing
pertanian kita bisa menem_ negara AsEnru tainnyi Y

bus pasar internasionalguna taribahn ya-
menambah nilai ekspor , Ketua panitia pelaksanaujalnya tr.iustamiHrrahat Mill;-

.Penyempurnaan Kele- ela-selaacara menjelaskanmb_agaan jajaran Universitas I'slam La_

, _ 9yrh9rgdin menjetas- bunan Batu menyambut baik
Kan,.tangkah yang harus di_ kuliah umum cjisebabkan
ambil menyikapi prihal sek- bermanfaat baqi mereka di_torpertaniantersebutdengan bidang iptek #rta penge_
cara mengadakan penyem- nalan jaboratanum dan [e_
puman Kete_mbagaan produk bun percobaan UMA. KuliaF
pe(anian. Serta memperbe- umum selain dihadiri .1 

C d,c,=sar kehiiakan malzr^ ',^^^ ^* r^-: I rr l

o
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UMA. lain agar melakukan hal seru-
Kegiatan yang digagas pa. Sebelumnya ikatanMAp

IuTli MAP detgan,Kehra juga.memberi sanflrnan bagi
Panitia Rahmad Rezeki dan kaum dhuafa. Itu menunjukin
inisiasi Joko berlangsnng me- penting silaturahim antir ke-
riahdengansuasanakegembi- ldarga, berbagi dan penca-
raandariparapeserta. Apalagi paian hidup sehat. Sebab.
usai gerak jalan disediakan dalam nrbuhiyangsehatterda-
berbagaihadiahdalambentuk; pat jiwa yang sehat, katanya
lucky draw, sehingga menam-. mengingatkan".
bah acara kian semarak . .,; Hal serupa disebutkan WI{

Direktur Pascasarjana III Dr. Zultieri Noer Mp den-
Prof.Reuro Astuti pada samb- gan menjelaskan silarurrahinr
utannya mengatakan, kegiatan penting diberdayakan dalalr
jalan santai merupakan bagi bentuk apapun disebabkan ber-
an dari ekstrakulikuler kam- dampak luas d-alam menyaru-
pus agar terjahn komunikasi kanvisimisiaLmamarer. Mem-
dan mempererat silaturrahim bangun kinerla tidak akan su-
alunui dan U\1.{. Selain iru. Iit jika dibarengi dengan se-
::::::e niuk ikaran menjadi mangat kebersamaan salinc

ffiffi,&ffi,ffiKeM

Rabu, 30 Nopember 2016

Medan, Realitas
Ikatan Magister Adminis-

trasi Publik Universitas Med-
an Area menggelar jalan san-
tai dengan start dan fiqishrdi
Kampui Pascasarjana UMA,
Jalan Setia Budi, Medan,
Minggu (27111).

Jalan santai tersebut dile-
pas Wakil Rektor I Bidang
Akademik Dr. Heri Kusman-
to, MA mewakili Rektor
UMA diikuti 300 peserta ter-
diri dari keluarga alrmrii dan
jajaran Pascasarjana. Turut
hadk. ll-ekil Retror tr BidAng
Keuangau .t-n SDM Dr.$.Ir
Srri l{ardiam. M.Si. Wakil
R.fttr m Brdary Kemaha-
*isreen Dr.ZuI@' Noer,

liW'.*iill!{qiifl nlu:,lr,u.
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crengai r"iru' p"ir,*iiif,l,# H::ffi; semakin lanciLr.
inisiasi l.t" u"ir"roJrns -..,16 rrrn np-,,L -,-l]11 ::nod1 tlikatakan wakit llcktori'isiasi roko berranssung.meriah a* p".,i, 1*4 xJi:t".r:yj"i,'iii"y''I'J /:;l::;kqkeluarsaan. Usaf n..ik;ulo, oir..iirir" N":. -Mt-k;;;,,;;J j.;,, surrrui irri .jrrp.'i.ti;'ru f*;L*m ffi,".*,:'i)1i1 :"::::lx!:: or,i* membangun keber-nii"?i* pp, i',;;,' "iiiT?",,o a,,,,i ilIiTfltTrTl"ii*il;"i,r",i.r?r","",,,".
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