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: Rabu / 3 Juni 2015
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Halaman 12
Senin, 8 Juni 2015

Mahasiswa Psikologi UMA
Gali Kebudayaan Sabang

Medan,(Analisa)
Mahasiswa Fakultas psikologi Univer_

sitas Medan Area (UMA) menglali sistem
kebudayaan masyarakat di pulau Sabang,
Aceh.

Kegiatan itu merupakan bentuk kaiian
disiplin ilmu dalam pemahaman matakuiiah
Psikologi Lintas Budaya.

"Kegiatan dilaksanikan di pulau We
selama lima hari itu, mulai I 3-17 Mei 2O1 5
lalu. Tujuannya mencoba memahami manu_
sia yang berfokus pada budaya dan perban_
dingan antarbudaya,', jelas Dosen psikologi
!it..r Budaya UMA, Syafrizaldi S.pii
M.Psi kepada wartawan, Kamis (4/6) di
kampus UMA Jalan Kolam, Medan Esiate,
Pelcgt Sei Tuan, Deliserdang.
. Didampingi Kabag Humas UMA, Ir
Asmah Indrawaty Mp, dan Haini Anwar
Dalimunthe S.Psi Msi sertalrMerlan Swan_
dana MM" lebih lanjur Syafrizaldi menje_
Iaskan kunjungan studi mihasiswa t"rr"6rt
untuk melihat perbedaan dan keragaman
budaya dari aspek kognitit afekrifdin psi_
komotorik yang menjadi cakupan peng_

kajian dalam lingkup ilmu psikologi
, Dengan begitu. ungkap SyafrizJdi ma_
nasrswa mampu menggali lebih jauh ba_gatmana sistem kebudayaan yang
dijalankan masyarakar Sabang.

. Disamping itu, mahasiswi lrgu ..r.rr_
f 

ana.t]<an. pembelajaran -eng.nii Lerbagai
kearif,an lokal yang berlangsung di Sabai'g.
ACen. sehtngga menambahkan wawasan
dan wac.a11. berpikir matraslswa, alai
mampu lebih menghargai budaya d"an
keanekaragaman sebagai jati diri bangsa"Jumlah mahasiswa yang ikur 25 oiang
93n li.gu orang dosen p.naa,iping dan pemf
Drmtltng Japangan.' ujarnya seraya menye_
butkan dari kunjungan srudi juga uniuk
mendapatkan data informasi dan kirerangan
terkait kebudayaan yang ada pada -uJyu_rakat Sabang.

, , 
Selain iru.katanya mahasiswa juga me_

lakukan observasi dan wawancara yang
dilakukan. di 

. 
tempat ob.yek wisata yaknf

kawasan objek wisata SumurTiga dan Tugu
Kilometer Nol serta mengunlurigi Museu-m
Tsunami di Kora ganaalceh. Itwh)

-
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x0
Mahasiswa Fakultas psikologi UI\{A

.Meggali sistem Kebudayaan ol sanang
Medan,Reautas arakatdiSabang,meritratber- melakukan observasi danMahasiswa Fakultas uagai mai;;riir"*.rr r"r- *u'oii.u.u,,, sebutnva.Psikologi Universitas y"g* ial"yang i.re"*uri a-i;;i; "';ili;#;","";l$lri 

ou,Area (UMA) menggali sistem ratiat ieuigai perwujudan wawdncara yang dilakukan di

.l1l,j,:3',il11,:l'.'#'ii"!i; 5tma,*, 0,,',,.* ntm":fil-*iffi ffiitan itu merupakan sebagai jeraskan, *Trrurir*u ffi iig#"nrrguKilometerNolbentuk kajian disiplin 
ilm_.u ir.narf"if.an pembelajaran serra Daaum pernarraman-in"t ruri- ;;G;;iil;b;sri k#i;; il ffi ;;'T:i;;lt;ir*:fj'ah psikologi lintas budaya. lokai vu"e b"r6"gilg !i iiuiou-a."r, yang rujuannya"KegiaranfiridstuoyiReta Sabang, A?.h, sehi"ngga-da- ,ffinurgtragediyangper_trip terkait mata riuriah put *Ei,u*urrikil ;;i;;" ,ui?"rrnpu Aceh beberapaPsikolo-gi Lintas Budaya, di- b"n *u"uru blrpikir maha- tahun siram.laksanakan di pulau weh se- .ir*, ;;d;g"a.mampu lebih M"ru*tnya, kegiatanfiedlama tima hari itu, murai 13 - meneha;s;i-u,rari. 

-orri 
"ip)'n.io 

srudi rersebut sudah17 Mei 2015 lalu. Mataluli- t<ean6taialamannya"sebagai ie6erapa tari dilakukan. Dis-ah yang mencoba memaharyi jati diri uuigJ r.nu memi-li- adari b'atrwa kegiatan ini sa-manusia vang berfoku: pud" i<i 5elampfin rcrromunil.a ;;;i.;;; dlakukan secarabudaya dan perbanoingan sidan bersosiairriiv-g urir. ;;ilirlri";;;;r,#fi;;antar budaya, dimana pefbe- sebagai salah situ kompeten- dirasakan rnahasiswa melaku-daan dan keragaman budaya si roFtrtirr-vrrrg t r*, dimili- kan kegiatan ini sangat dirasa-menjadikan antara satu Oln U matrasiswa.' kan dai menambah wawasanlainnya memiliki perbedaan "peseiia yang -mengikuti serta pemikiran guna menun-dari aspek kognitif, afektif t"giut* i"iffigr,..H;r# j*, fi;"oaian komperensi

lilffiT:ff;!,ttrflHtifr Iffi ,:Xx'i,l3i"dt"*tr fi 
-,,,.ffi#;ffi,

lingkup ilmu osikologi rurirr,'prifuiogiiirt r-il* vut"i,Irpr,membinahubun-uMA,' kata dosen mata ful'i- ouvio.rgur:uiltrt-, zs or"ng iilt-.i.ruurgaan yang baikah Psikologi Lintas BudaJa dan tiga"o.;ng dosen pen- antar sesama mahasiswa ser-syafrizaldi sPsi Mpsi kepa- oamping oin-pembimbing ta membina kecinraan maha-da wartawan, Kamis (4t6i di tpqrqa;. K"giaLn mata kulir siswa 
-iepada 

almamatefkampus UMA Jalan Koram, ad ns'itotogi'iinrur-eudryu UilA, 'mengaiarkan 
maha_Medan Estate, percut Sei iru, untuk frrenoapatt<an aita .1r*, frgrr,,ana mengorga_Tuan, Deliserdang. informasiounLitr.unganter- nisir kegratan dan mengaturSyafrizaldi didampingi kait kebudayian yang aaa diri sendiri, melatih kemam_Haini Anwar Dalimuntrie praa *uryuii[ui q;brr-g, s;: il;"d*nikasi interperson_SPsiMsidanlrMarranswan- iain itu," *ut,urir*u'jugu il,-iai'*.rutih kemamouandana MM menyebutkan, melakukan tunrungan te u"e- ;;rg.ilii#;ffii #'#:maksud dan tuiuan kegiatan g.yp.u *a.ga dingan terlebih ,urfiut * y*g terjadi secaraitu diharapkan mahaiiswa dahrilu ;;;J;;:#;;;;i' :'ff31':

m.mpu menssati lebih iauh vans meniedr tiflf"ifl9 y:1-'^t:',1^,t:t:**;1tina

Jumat, 5 Juni 2}ls
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DAFTAR HADIR WARTAWAI{ KAMPTJS
I]NT\TtrRSITAS MEDAN ARtrA

Acara : Wawancara Ttg Izajah Palsu dg Dekan
FPSi

Tempat l Kampus UMA
Hari /Tanggal :Kamls / 4}uni2015
Pukul : 1O.OO WIB sld Selesai

NO NA Il{A HARTAN
PREDIKSI
BERITA
DIMUAT

T.TANGAN

t. Hendra M. Bisnis q*
)

v

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l1

12.

13.

14.

15.

Humas
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Bisndin
o

,s
xu

Kamis, 4 Juni 2015

Penggunaan ljazah Palsu

pitif Dr Abdul Munir: Prinsip Keiujuran Dirugikan
I zahendra ijazah, itu artiny4 dalam sisi pe- buat semua semakin jelasnya bau melalui media masa baik

kerjaan "pup*ii*,i *;;;J; {1nya-rjg3! palsu.ati.u tidak. koran-korantelahmenfnggung

MedanBisnis - Medan ke situ (tidakj"j"'., r"dt' ;f;y;. Dalam hLI ini, memberikan ke- soal universitas of Sumatera'

prof Dr Abdul Munir Mpd Menurutnya, kebijakan yang senangan bagi pe.gawai dan Imbauan itu secara tegas dika-

menyebutkan,prinsipkejujuran dilakukan Gubernui sumiteri masyaikatteritu.rgil*uh-.t"- takan Ketua Kopertis wilayah I

sangar dirugikan dalam penggu- ulaqa Gato! r";"'i.r"g."h" qrt- u ""eut p".ryruai ii.tggi, me.t- sumut Prof Dian Armanto ke-

naan ijazah palsu dalam lingkup lakukan *"f"*i "i;"8 
,*h.drp jadikan"ini tial yang sai[at pen- pada masyarakat untuk hati-

instansi pemerintahan yang di- ijazah pegawai ffi ;"dah ada iingmembuktikanmerelatidak hati untuk masuk perguruan

jadikan sebagai alat untuk pen- dan kemudia" fiiJr."["" i.rr- adi mengeluarkan ijazah palsu tinggi tersebut' Itu artinya, Ko-

ilaianjenjangkarirdanjabatan. fikasisudahsangattepat.Kemu- terjebut,'Yjelasnya'- pertis Wilayah I Sumut telah

',secara umum kalau ltu paga- Jiu", ""tut 
p"fii..r.riutr terkait .rika dikaji secira keseluruhan, memberi sinyal, bahwa pergu-

wai yang menggunakan ijazah dengan "r"";;il;;il;;.ri;:4 
diungkapkin Abdul Munir, pi- ruan tinggi itu tanpa izin' tanpa

;;;;;.i";".#iutia"r.ual'*si tersJbut, r.tiui ua"yu"gulrr\ai hak-pihik ryng berwenang un- akreditasi," uiarnva'

atau tidaknya disitu. Tetapi tandenganlegaliJir}J.,;;1h; tukrientelaahitubisameniberi- DijelaskanProfAbdulMunir,

prinsip yang sangat dirugikan borgu., p".,..iilirri;d;;i;" m" t"j"tu.u"- yang pasti untuk saat ini yang penting adalah

adalah masalah kejujuran yakni geri sipil tpNSi utirr-pll k.- pg"gui,ibilx"bUal6nanal14ter- Pendidikan Nasional (Diknas)

makna kejujuran,,' ungkap De- langsunganpe"rirsk"trrid"t"" kaitfregawalnegeri.AbiulMunir itumulaimewaspadai' "Artinya'

kan Fakultas psikologi Llniver: tertentu, *uliU fru?,i, dilegalisir *".&uiu"sku";kasus pengelua- Diknas harus mulai memetakan

sitas Medan Area (UMA) kepa- keKoordinatorperguruanTinggr ry" i;ri,rfr"it"sul ya.rg iilukotan kembali perguruan tinggi yang

d.a MedanBismls, Rabu (8/6) di swasta crop"riiii wilayafr"t unir/ersitas oi suma=tera sudah diberikan izin dan jangka izin-

Kampus UMA Jalan kifu*, Sumatera Utia (SumuO. i ?lngat lama..dilapo-rkan pihak nya itu berapa lama' Itu harus

Medan Estate. ,,Ternyata;il.utJl Koopertis Koplrtis wilayah I sumut ke ditandai atas tindaklanjut beri-

Karena, dijelaskan pria yang wilayah I s,r-"t ifalt iJ..." pihak Kepolisian. TernyatS., dia kutnya, itu bisa dicabut"' im-

dikenalsebagaipengamatpendi- tum, seharulryq ili secepat mer1"lati.a-rr, pih4 kepolisian buhnya seraya menjelaskan'

dikan itu, makna kejujuran itu mungkindi-b1a"ili"t,"t"gurrry.. -""ifumyaharus ad-alaporan. munculnyaijazahpalsuinitidak

harusditatadiRepubliklndone- oikatakurr,!iiru:k.ryr".ii:" "s""ri. umum kita sudah terlepasdarimasalahyangsifat-

sia (RI) ini. "Kalau pegawai su- dalam arti bahwa dengan me- m9-nSetahui, pihl\ Kopertis nyaakademikdan akanterlapor

dah tidak jujur, memanfp"f rs ngidentifikas i i;"i ifi, -"*- Wilayah I Sumut telah mengim- ke Kopertis' o
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPI]S

UNNTERSITAS MtrDANAREA

Acara

Tempat
Hari / Tanggal
Pukul

: Pertemuan Rektor-Rektor Membahas
MEA

: Hotel Madani
: Jum'atl 5 Juni 2015
: 14.3O WIB s/d Selesai

NO NAMA HARIAN
PREDIKSI

BERITA
DIMUAT

T.TAYAN

1. Ferninand Waspada -rK
2. Zul Ardi Realitas 1-/ ifrilz <'

3. M. Nasir Mandiri V {u.-^_

4. Swisma Jurnal Asia \-/ 'th,r-
5. Agustina B. Sore

r/l
/ (--/ /L/ /,/ /\---

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Humas

UNIVERSITAS MEDAN AREA



WASPADA

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

BLXSenin
15 Juni 2015

[mm ffi

Silaturahmi Pimpinan Universitas Sumut- Malaysia Di Medan

RektorUMA: PT Harus Mainkan
Peran Selesaikan Soal Rohingya

MEDAN(Waspada):Rekor
Universitas MedanArea ([JMA),
Prof. Dr. H. AliYakob Maton-
dang mengatakan, perguruan
tinggi diharapkan memainkan
peranan penting dalam rnenye-
lesaikan berbagai isu-isu kema-
nusian. Seperti yang tengah
dihadapi masyarakat muslim
Rohingya di Myanmar.

"Kalangan universitas
jangan hanya diam, melainkan
dapat menawarkan solusi me-
lalui pemikiran untuk menyele-
saikan permasalahan yang
dihadapi umat Muslim Rohing-
ya," kata Prof. AliYa-kob Man-
tondang kepada Waspadn, usat
bersilaturahmi dengan pimpi-
nan sejumlah universitas di Ho-
tel Madani Medan, Jumat (5/6)

Hadir dalam acaraitu, Naib
Canselor Universiti Sais Malay-
sia ([JSM), ProfDato'Dr. Omar
Osman, Rektor Universitas Nah-
datul Ulama, Prof Dr. Ir. H. Ah-
mad RaflqiThantawi,Wahl Rek-
tor III UMSU, Dr. Arifin Gultom.

Kemudian, Dekan FakUsu-
luddin UIN SU Dr. Sukiman,
Pengarah Pusat IGjian Penguru-
san Pembangunan Islam
(ISDEV) Prof Dr. Muhammad
Syukri Salleh, Wakil Dekan I
UMA DrHeriKusmanto dan
pakar politik pascasarjana UMA
DrWarjio, serta para pelajar
ISDEV Kasytul Mahali, lsnaini,
Irfan,Al-Umry

Prof Ya'kob Matondang
mengatakan, meskipun ada
prinsip tidak boleh campur
tangan, narnun, r-rniversitas bisa
memerahkan peranan penting
untuk menyelesaikan persoalan
itu. Apalagi, menjelang bulan
Ramadhan, etnis Rohingya di
Myanmar mengalami perla-
kuan tindak kekerasan .

"Perguruan tinggi bukanlah
menara gadingyang berdiri ko-
koh sendiri tapi sebagai bagian
dari masyarakat, perguruan
tinggi memiliki peran dan ko-
mitmen berpartisipasi dalam
misi kemanusian," katanya.

Dia mengakui, menangani
permasalahan umat Islam perlu
dilakukan bersama- sama
melalui kolaborasi den gan uni-
versitas di ASEAN, seperti Ma-
laysia dan lndonesia."Masalah
pelarian Rohingya yang perlu
ditangani bersama-sama demi
kemaslahatan umat," sebutnya

WakilRekorUMSUDr.Mu-
hammadArifln Gultom, bah-
kan mengatakan, UMSU telah
lama menjalin kerjasama aka-
demik dengan USM untuk
menghasilkan jurnal pem-
bangunan Islam serta bagai-
mana solusi penyelesaiannya.

Hal senada juga disampai-
kan Rektor Universitas Nahdatul
Ulama, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad
Rafiqi Thantawi. Bahkan dia,
menawarkan bagaimana men-
cadangkan agar dibangunkan
semangat satu Islam dalam me-
nyelamatkan dan memrntaskan
berbagai persoalan yang diha-
dapi umat Islam.

Bahkan, dia, mengajak

semua universitas Indonesia
dan Malaysiamewujudkan satu
komirnenpembangunan Islam
yangkuat dalam bidang-bidang
pengajian dan pendidikan Islam
lainnya.

Naib Canselor Universiti
Sais Malaysia (USM), Profesor
Dato'Dr. Omar Osman me-
nyambut baik gagasan yang di-
sampaikan para pimpinan uni-
versitas di Sumut terse-
but."USM setuju menanda-
tangani MoU dengan semua
universitas di Medan," katanya.

Bahkan, Osmanmenaw;f-
kan kolaborasi untuk melahir-
kan/membentuk majlis pem-
bangunan Islam sebagai wadah
pembangunan Islam yang
berkesinambungan. Meski,
USM berteraskan Sains dan
Teknologi, narnun, sebutnya,
bukan halangan untuk turut
membantu dalam pembangu-
nan ilmu dalam kalangan umat
lslam. (m49)
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H&B!F.H MAI{DIRI
sENtN,,,S 1uNl,2otS,

UMA r Universitv Sains Malaysia
Aiak PT Berkolaborasi

IVIEDAN I M,&NDIRI
Naib Conseior (Rektcir) Uni-

versiti Sains N'lalaysia (USM)
Profesor Dato' Dr 0mar 0s-
man rnena\varkan l.lolaborasi
:.ul{uii Intl;liirk*n rla;i rn*nl=
i:r: r:tlk rr; iij iis i..lcniha!r'ii{ri ruan
lsliil l:'lr'i;ag;;ti ..r' i1({i{ii pi.:lni:iul.
gilr;an Itlunr r"',it rg l-',e;'ka:Iitrilgt.
hulgarr.

" l,4esk i lii &'! l.l*rlr,rr;-r.sk;ln
silirlii ri;l r:l ii:i'.1tl;r!{i, ;lirirr}un
iut 1;.t i l l'r 

"i 
I i; ir ii;,i,.",,l r-r i l i li i i r r'il i

i1.:! ilr uilii:.t:l | :tr,i r, I i: r l i-r+rii l:..ilr .

:,;l I I I il l'; ri.'.i r : r'. i,1,i, ;;1'1 1 i:' ;'ii1';1i 1: ;,;
l;li:|.; isiili:. !;'rtll i:t;;,i},j,in;
I.!a i,:l' i.lr {.}t t I L l...l,r laa ;t r 1 cia,,'it

pertemuan silaturahmi den-
gan pirnpinarr sejur-nlah uni-
versitas di Surnut, Jumat (5/6)
sore di Flotel Madani L,Iedan.

Peliemuan diselenggarakan
U rril.ersitas M*clan &rE:t
(LrMA) itu tlihadili Itr:ktor
{-trtr,'IA Prut' i}r tl Ali }'*'Jrni:
Matondang, ilektor U riuersi -

t as irt'irhdatul ti ku"ui: ttrl*fe:ir:r
ilr I r Ii ilhrilad l:laf iqi
i'lriiirtao,vir, Wakil liel,;,tctr I II
i r&'!.iil-] Dr $iitin f..inlt*mr. $ir:-

rr;utiiiu-r. iilr.,,k:,ur !rl;k l-llri"r.Ljlr,
i.f rir* i sj'ta:; .igi{;r:r liti4r,r i l-',,., ir "r;;ii.ili\llli j I-ii Suirirr:;.r;1, L lrrg,;.i-
iah iri-rsri.t Kaiia* Pcna*r,:ran

Pembangunan Islam (ISDEV)
Profesor Dr:. kluhamrnad
Syukri Saileh, Wakil f)ekan I
tlMA Ilr Heri Kusmalto dan
pakar nolitik pascasarjana
{JNtA I)r $*rr!io, sena para pei-
uiar lil-]iiV &lasylul l,llh;rii, is-
nairti. irlan. .{1- t.lmrv:

IMrnriirut lJata' {}smi;n,
iilii"l irtgin tt:l ue i'Llenjaii;r
I:uhunglu erat drngan uni-
r'rllriiU",-ll i:i1,ig,. r,:nrit,.
+. :, r:rt' t.t i ltrl klttr I r:.rrrili 1,.',, : :', I r ii i't -

-1 "..'':,.. ,r,'
. . t.ii:i_ii,.: ., .-qt-,.lilr;1 L1.i';t;;i;.".1,1 .

ii i-1 i : i ll . r i::: i r ::ii; r l.r'i*; i; i:fl i: i- !.t ;r .

l.lr'r:,ti. i,,ri;; I lrti;t ttigriva:rilrirl

baik gagasan yang disampai-
kal para pimpinan universi-
tas di Sunrut. Bahkan dia
menyatakan USM setuju
menandatangani MoU dengan
sernua universitas di Medan.

Sernentara itu Rektor IJMA
I'rof Dr Fl ,Ali Ya'kob lvlaton-
rlang mengatak*n, perguruan
ringgi tliharapkan rnemain kan
pL.ianan penting dalam
rncnyelesaikan herbagai isu-isu
iirlriliil"luslan.

l lia ; :req:'r:r"luI^!"tti. ifl.i{t
rir.r ii+:rrnai:usiar.: ten6ah enii
adupi nmsl,wakat aalaiah mur
llm ll*:hingl,a di Mvapmar. nsr
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UMA-USM Ajak PT Berkolaborasi

Akademisi B erperan Selesaikan
Pefinasalahan Sosial

Medan I JurnalAsia
Kalangan akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta, baik

di Indonesia, Malaysia dan negara ASEAN lainnya berperan dalam
menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

. "P9rgn tersebut merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat,,,
kata Rektor UMA Prof Dr H Ali ya,kob Matondang pada silaturahmi
sejumlah perguruan tinggi di Sumut dengan Universiti Sains Malaysia
(USlvl), akhir pekan kemarin di Hotel Madanilalan SM Raja, Medan.

. 
Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat relevjn dengan

salah satu bagian tri darma perguruan tinggi yang harus dilakulan
setiap insan universitas.

"Perguruan tinggi bukanlah menara gading yang berdiri kokoh
sendiri, tapi sebagai bagian dari masyarakat. Kareni itu perguruan
tinggi memiliki peran dan komitmen berpartisipasi dalam misi
kemanusian," katanya,

Dia mengakui, menangani permasalahan perlu dilakukan
bersama-sama melalui kolaborasi dengan kalangan akademisi dari
berbagai universitas di ASEAN, seper.ti Malaysia dan Indonesia.

Pada pertemuan yang diselenggarakan UMA itu dihadiri Naib
Conselor (Rektor) USM profesor Dato, Dr Omar Osman, Rektor
Universitas Nahdatul Ulama profesor Dr Ir H Ahmad RafiqiThantawi,
Pengarah Pusat Kajian pengurusan pembangunan Islam (ISDEVj
Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh dan sejumlah pimpinan
perguruan tinggi lainnya.

Pada pertemuan itu profesor Dato, Dr Omar Osman menawarkan
kolaborasi dengan universitas di Sumut, untuk mewujudkan jurnal
pembangunan Islam yang berteraskan teknologi secara beriama_
sama dengan berbagai bahasa. Bahkan dia menyatakan setuju
menandatangani MoU dengan semua universitas di Medan. (swismi)

t

UNIVERSITAS MEDAN AREA



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

Eeritc Sore
Selasa

9 Juni 2015

UIvIA - Universiti Sains Malaysia Ajak PT Berkolaborasi
MEDAN (Berita) : Naib Conselor (Rektor)

Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato'
DrOmar Osman menawarkankolaborasi untuk
melatrirkan dan membentuk majlis pembangunan
Islam sebagai wadah pembangunan Islam yang
berkesinambungan. "Meski USM berteraSkan
sairs dan telmologi, namun bukanhatangan untuk
turut"membantudalam pembangunan ilmudalam
kalanganumatlslarn,"katattofesorDato DrOmm
Osman dalam pertemuan silaturahmi dengan
pimpinansejunlahperguruantinggi (PT) diHotel
MadaniMedan.

Pertemuan diselenggarakan U n iversitas
Medan Area (,IMA) itu dih'a"diri ie[o; UMA proi
DrHAliYa kob Matondang, Rekor Universitas
Nahdaru,l Ulama Profesor Dr Ir H Ahmad Rafqi
Thantawi, \,Vakil Rektor Itr UMSU DrArifin Carltoni
Kemudian, Dekan Fak Usuluddin Universi tas Islam
NegeriSumut (JINS[)DrSukiman,PengarahPusat
IGjian Pengurusan Pembangunan lslam [SOU$
ProfesorDr. Muhammad Sy.ulci Salleh,Wakil De-
kan I UMA Dr Heri Kusmanto dan pakar politik
pascala4anaUMADrWadio,sertaparapeJaiarISDEV
Kasytul Mahali, Isnain i, Irfan, Al- Umry.

Menun rt Dato' Osman, USM ingin terus
menjalin hubungan erat dengan universitas di
Sumut, untuk mevmjudkan jumal pembangt-rran
Islam yang berteraskan teknologi secara bersama-
sama dengan berbagaibahasa- Diajugamenyam-
but baik gagasanyangdisampaikan para pimpinan
universitas di Sumut. Bahkan dia menyafakan
USMsetuju menandatanganiMoUdengansemua
universitas di Medan.

Sementaraitu RektorUMAProfDrHAliYa kob
Matondang mengaakan, perguruan tinggi diharap-
kan memainkan peranan penting dalam menye-
lesaikanberbagai isu-isu kemanusian. Damenye-
butkan, saat ini isu kemanusian tengah dihadapi
masyarakat adalahmuslimRohingyadiMyanmar.
"IGlangan universitas jangan hanya diam, melain-
kan dapat menawarkan solusi melalui pemikiran
untukmenyelesaikan permasalahan yang dihadapi
umat Muslim Rohingya," kata Prof Mantondang.

Gultom, bahkan mengatakan, UMSU telah lama
menjalin kerjasamaakademik dengan USM untLrk
menghasilkan jumal pembangunan Islam serta
bagaimana sol usi penyelesairurya.

Hal senadajuga disampaikan Rektor Unir,ersitas
Nahdatul Ulama, ProfDrlrHAhrnad Rafi qiThanla-
wi. Bahkan dia menawarkanbagaimand menca-
dangkan agar dibangunkan semangat saru Islam
dalam menyelamatkan dan menunaskanberbami
persoalanfangdihadapiumat Tslam. Balkan, dia,
mengaiak semua semuauniversitas hrdonesia dan
Malaysia mewuiudkan sarukominnen pembanzu-
nan Islam yangkuat dalam bidang-bidans penia-
iian dan p-endldikan Islam lai niya (aiei'
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UMA - UniversitySains Malaysia
Ajak PT Berkola6orasi
Medan, BPB

Naib Conqelor (Rektor) Universiti Sains
Malaysia (USM) Profesor Dato' Dr Omar
Osman menawarkan kolaborasi untuk
melahirkan dan membentuk majlis pem-
bangunan Islam sebagai wadah pem-
bangunan Islam yieng berkesinambungan.
"Meski USM berteraskan sains dan teknologi,
namun bukan halangan untuk turut mem-
bantu dalam pembangunan ilmu dalam
kalangan umat Islam," kata Profesor Dato'
Dr Omar Osman dalam pertemuan silatu-
rahmi dengan pimpinan sejumlah pergu-
ruan tinggi (PT), jumat (5/6) sore di Flotel
Madani Medan.

Pertemuan diselenggarakan Universitas
Medan Area (UMA) itu dihadiri Rektor
UMA Prof Dr H AIi Ya'kob Matondang,
Rektor Universitas Nahdah:l Ulama Profesor
Dr Ir H Ahmad Rafiqi Thantawi, Wakil
Rektor III UMSU Dr Arifin Gultom. Kemu-
dian, Dekan Fak Usuluddin Universitas Is-
lam Negeri Sunrut (UINSU) Dr Sukimarr,
Pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pem-
bangunan Islam (ISDEV) Profesor Dr.
Muhammad Syukri Salleh, Wakil Dekan I
UMA Dr Heri Kusmanto dan pakar politik
pascasarjana UMA Dr Warjio, serta para
pelajar ISDEV Kasyful Mahali Isnaini, Irfan,
Al-Umry.

Menurut Dato' Osman, USM ingin
terus menjalin hubungan erat dengan
universitas di Sumut, untuk mewu-
judkan jurnal pembangunan Islam yang
berteraskan teknologi secara bersama-
sama dengan berbagai bahasa. Dia juga
menyambut baik gagasan yang disam-
paikan para pimpinan universitas di
Sumut. Bahkan dia menyatakan USM
setuju menandatangani MoU dengan
semua universitas di Medan.

Sementara itu Rektor UMA Prof Dr H AIi
Ya'kob Matondang mengatakan, perguftlan
tinggi diharapkan memainkan peranan
penting dalam menyelesaikan berbagai isu-
isu kemanusian. Dia menyebutkan, saat ini
isu kemanusian tengah dihadapi masya-
rakat adalah rnuslim Rohingya di Myanmar.
"Kalangan universitas jangan hanya diam,
melainkan ciapat menawarkan solusi
melalui pemikiran untuk menyelesaikan

menjelang bulan Ramadhan, etnis Ro,
hingya di Myanmar mengalami perlakuan
tindak kekerasan. "Perguruan tinggi bu-
kadah menara gading yang berdiri kokoh
sendiri tapi sebagai bagian dari masyaraka!
perguruan tinggi memiliki peran dan
komitmen berpartisipasi dalam misi ke-
manusian," katanya.

Menurutnya, akademisi ikut berperan
menyelesaikan berbagai permasalahan
sosial dimulai dari yang paling dekat
dulu. Misalnya kasus yang rnenimpa
saudara kita Umat Muslim Rohinffa. Dia
mengakui, menangani permasalahan
umat Islam perlu dilakukan bersama-
sama melalui kolaborasi dengan unirer-
sitas di ASEAN, seperti Malaysia dan
Indonesia."Masalah pelarian Rohingya
yang perlu ditangani bersama-sama demi
kemaslahatan umat," sebutnya.

Dia menilai sangat baik jika kalangan
akademisi dari PTN dan PTS baik di In-
donesia, Malaysia, dan negara ASEAN
lainnya meningkatkan misi kemanusian
dan saling tolong menolong sebagai
umat manusia. "Pengabdian kepada
masyarakat relevan dengan Tri Darma
Perguruan Tinggi yang harus dilakukan
setiap insan universitas," katanya.

Para pimpinan universitas di Medan
tersebut menyambut baik gagasan yang
disampaikan Prof Matondang.

Wakil Rektor UMSU Dr. Muhammad
Ariffin Gultom, bahkan mengatakan, UMSU
telah lama menjalin kerjasama akademik
dengan USM untuk menghasilkan jurnal
pembangunan Islam serta bagaimana solusi
penyelesainnya. Hal senada juga disam-
paikan Rektor Universitas Nahdatul lJlama
Prof Dr Ir H Ahmad Rafiqi Thantawi. Bahkan
dia, menawarkan bagaimana mencadang-
kan agar dibangulkan semangat satu Islam
dalam menyelamatkan dan menuntaskan
berbagai persoalan yang dihadapi Umat Is-
lam.

"Kita harus bekerjasama membangun-
kan Umat Islatn melalui pendidikan
tinggi secara bersepadu. Meski aliran dan
pemikiran berbeda namun landasan Is-
lam sebagai agama yang membawa
rahmat kepada umat perlu ciipegang,"
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DIABADIKAN : lr Asma lndrawati MP fiilbab kuning) berfoto bersama mahasiswa FH UMA
usai kunjungannya di PT PIMS Berastagi yang mengelola peternakan sapi dan susu sapi
segar, belum lama ini. Kegiatan field trip yang diikuti sebanyak 110 mahasiswa FH UMA itu,
diharapkan dapat merubah mindset mahasiswa dari pegawai menjadi pengusaha.

3

Mahasis\rya FH UMA Field
Trip ke PT PIMS Berastagi

Field frip yang diikuti se-
banyak 110 mahasiswa FH
UMA itu, la4jutAsma, seka-
ligus agar dapat merubah mi-
ndset mahasiswa dari apega-
wai menjadi pengusaha. "De-
.ngan demikian, pembentukan
dan peningkatan kompetensi
mahasiswa melalui kegiatan
field trip, dapat membantu
program pemerintah dalam
mengurangi jumlah pengang-
gur?r;" terangnya.

Asmamenyebutkan, mem-
b4ngun jiwa entrepreneur
bukanlah hal yang mudah.
Untuk itg, katanya, maha-
siswa harus dimotivasi dan
divirusi dengan virus pntre-
preneurship dengan harapan
setelah menyeldsaikan ptn:
didikannya mampu mengelo-
la usaha serta tidak gentar
bersaing dengan kompetitor
yang telah terlebih dahulu
malang melintang di dunia
usaha.

" Kompetitor harus menja-
di guru sehingga kita dapat
memspelajari kelebihan dan
kekurangan perusahaan ko-
mpetitor menjadi kelebihan
basi oerusahaan vans kita

- Disebutkan Asmah, sebe-
lum- mahasiswa meninjau pT
PIMS yang sudah eksiidalam
peternakan sapi dan mengelo_
Ia susu sapi, mahasiswa sudah
terlebih dahulu meng,adakan
kunjungan secara kelompok
ke Usaha Mikro Kecil Me-
nengah (UMKM) yang ada
disekitar mereka dan dinilai
cukup sukses dalam mengelo-
la usaha.

"Dari kedua kegiatan ter-
sebut diharapkan mahasiswa
dapat membandingkan ba-
gaimana jalannya roda usaha
UMKM danperusahaanyang
mapan, sehingga merka akan
mendapatkan pengetahuan
bagaimana cara mengelola
suatu usaha kecil sehingga
bisa menjadi perusahaan yang
handal,' tuturnya.

Asma menambahkan, di
PT PIMS, rombongan kegia-
tan field trip diterima oleh Ir
Tatan mewakili manajemen
perusahaan yang didampingi
tiga orang stafttya yang me-
mandu dilapangan dan mem-
berikan informasi tentang ke-
beradaan dan fungsi serta tu-
sas dari PT PIMS. /r-ii)

Medan, Realitas
Guna membangunjiwa en-

trepreneur, mahasiswa Fakul-
tas Hukum Universitas Med-
an Area (FH UMA) melak-
sanakan field trip ke PT Pri-
ma Indo Mandiri Sejahtera
(PIMS) Jalan Djamin Ginting
No 5 Peceran - Berastagi,
Sumatera Utara - Indonesia.

Menurut Dosen Pembimb-
ing mata kuliah Kewirausa-
haan Ir Asmah Indrawati MP
kepada wartawan, Sabtu (13/
6), kegiatan memperluas nu-
ansa fikir ilmiah bagi maha-
siswa FH UMA itu dilaksan-
akan pada 6 Juni 2015 lalu.

Tujuan dari kegiatan itu,
agar mahasiswa dapat mem-
bandingkan teori yang diper-
oleh di bangku kuliah dengan
aplikasinya lapangan.

"Informasi terkini dan ter-
aktual dari praktisi yang ada
di lapangan tentang bagaim-
ana usaha dilakukan untuk
mampu mengembangkan us-
aha. Field trip ini dilakukan
dengan tujuan agar maha-
siswa dapat meningkatkan ko-
mpetensi mahasiswa di bi
dang yang terkait dan meng-
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Studi Lapangan ke Perusahaan
Peternakan Sapi

Medan, (Analisa)
Fakultas Hukum Universitas Medan

Area (FH UMA) melaksanakan fieldtrip
(studi lapangan) ke perusahaan peternakan
sapi dan mengelola susu sapi, ke di Jalan
Djamin Ginting Peceran Berastagi,
Sumatera Utara, baru - baru ini.

Kegiatan itu untuk membangun jiwa
entrepreneur, dan memperluas nuansa ber-
fikir ilmiah bagi mahasiswa FH UMA,
ungkap Dosen Pembimbing Kewira-
usahaan Ir Asmah Indrawati MP, Sabtu
(13/6) di ruang kerjanya kampus I UMA
Jalan Kolam Medan Estate.

"Informasi terkini dan teraktual dari
praktisi yang ada di lapangan tenrang ba-
gaimana usaha dilakukan agar mampu
mengembangkanusaha.," ujarAsmah yang
juga Kabag Humas UMA.
. Dijelaskannya, kegiatan itu dilaksanakan,

Sabtu 6 Juni 2015, diikuti sebanyak 110
mahasiswa FH UMA. Dengan kegiatan
tersebut diharapkan juga mampu merubah
mindset mahasiswa dari pegawai menjadi
pengusaha.

Dengan demikian, pembentukan dan
peningkatan kompetensi mahasiswa me-
lalui kegiatan field tip, dapat membantu
program pemerintah dalam mengurangi
jumlah pengangguran.

Senin, l5 Juni 2015 Halaman 9

Mahasiswa Hukum UMA

UMKM
Asmah menyebutkan, membangun jirva

entrepreneur bukanlah hal yang mudah.
Untuk itu, katanya, mahasiswa harus
dimotivasi dan "divirusi" dengan "virus
entrepreneurship" dengan harapan setelah
menyelesaikan pendidikannya mampu
mengelola usaha, serta tidak gentarbersaing
dengan kompetitor yang telah terlebih
dahulu malang melintang,di dunia usaha.

"Kompetitor harub menjadi guru,
sehingga kita dapat mempelajari kelebihan
dan kekurangan perusahaan kompetitor,
sehingga hasilnya juga akan menjadi
positif." ungkapnya.

Disebutkan Asmah, sebelum mahasiswa
meninjau PT PIMS yang sudah mahasiswa
sudah terlebih dahulu mengadakan kun-
jungan secara kelompok ke Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) yang ada
disekitar perusahaan tersebut.

"Dari keduakegiatanitudiharapkan maha-
siswa dapat membandingkan bagaimana
jalannya roda usaha IIMKM dan perusahaan
yang map€rn, sehingga mereka akan men-
dapatkan pengetahuan bagaimana cara
mengelola suatu usaha kecil sehingga bisa
menjadi perusahaan yang andal," ungkapnya
seraya menyebutkan pihaknya di terima k
Tatan mewakili manajemen PT PIMS. (twh)

i
{
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Mahasiswa FH UMA Fietd

lrip ke PT K|MS Berastagi
I zahendra

MedanBisnis - Medan

_ Guna membangun jiwa entrepreneur, mahasiswa
lakultas Hukum [Iniversitas Medan Area (FH
UMA) melaksanakan field trip ke pT prima Indo
Mandiri Sejahtera (pIMS) Jalan Djamin Ciniing No
5 Pe_ceran - Berastagi, Sumatera tjtu.u _ tndonesia.

Menurut dosen pembimbing mata kuliah Kewi_
rausahaan Ir Asmah Indrawat-i Uf kepada wa.ta_
wan. Sabtu.(rs/6). kegiatan memperluas^nuu.,ru fiki.
um_lan Dagr mahaslswa FH UMA itu dilaksanakan
pada 6 Juni zots lalu. Tujgan dari kegiatan i*, uru.
mahas,iswa dapat membandingki'n t"o.iyung
diperoleh di bangku kuliah deriga, upfif.uJinyu
lapangan.

"Informasi terkini dan teraktual dari praktisi yang
ada di lapangan renrang bagai*unu u.rtu Jiirfimn
lllyk Turnp, mengembangkan usaha. Field tripini
ollakukan rtengan tujuan agar mahasiswa dipat
meningkathan kompetensi mahasiswa di bidang
IiiC l:.k"ia dan menggali informasi sebanyak.rya
dari naras.umber yang handal di bidang kewira_
usanaan, katanya.

^_Field 
trip yang diikuti sebanyak Ito mahasiswa

l!_y,Yo i.tu, Ianju! Asma. sekatis", ugu;-J;put
merubah mrndset mahasiswa dari apegawai menjidi
pengusaha.

, ,'Dengan 
demikian. pembentukan dan pening_

katan.kompetensi mahasiswa melal u i kegiaian rfe,ld
tnp, dapat membantu program pemeriritah dalam
mengurangi jumlah penganggurin," katanva.

Asma merryebutkan, mem-bangun jiwa inireor"_
neurlukanlah hal yang mudah. f ntuk itu. Lriuiyr.
mahasrswa harus dimotiv_asi dan divirusi denganvirus entrepreneurship dengan harapan r"i.iut
menyelesaika-n. pendidi kannya mampu mengelola
usaha serta tidak gentar bersaing dengan ko-r?tiao.
yang telah terlebih dahulu milang* melintang di
dunia usaha.

_ _Disebutkan Asmah, sebelum mahasiswa meniniau
PT PIMS y-ang sudah eksis dalam peternakan slpi
dan mengelola susu sapi. mahasiswa suarf, G"Uifl
ctahulu mengadakan kunjungan secara kelompok ke
Usaha Mikro Kecil Meneng[h (UMKM) ru,i* uau
disekitar mereka dan dinilai cukup suksis a'utu*
mengelola usaha.

. "Dari kedua kegiatan tersgbut diharapkan maha_
siswa dapat membandingkan bagaimana :rfu""yuroda usaha UMKM dan perusahiu, yu.rg -upu.r,sehingga merka akan mendapatkan i""["tufri*"bagaimana ca.ra menselnli o,,.+,, ^,,"^"l"^ i-:^,,
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Tim Asesor BAN-PT Visitasi UMA
MEDAN (Waspada): Tim

asesor Badan Akreditasi Nasio-
nal Perguruan Tinggr (BAN-PT)
melakukan visitasi[e Univeris-
tas Medan Area (UMA) di Il.
Kolam Medan Estate Dada 7- 9
Iuni 2015.

"Msitasi ini bernrj uan untuk
menentukan dan memberi
penilaian terkait al<reditasi insti-
tusi UMA," kata Rektor UMA
Prof. Dr. H. AYa'kob Matondang
ffo t o) kep ada sejurnlah medial
S_gnin (15 /6) di kampus UMA

Dia menargetkan, akreditasi UMA mendapat nilaiA atau B.
"Kami optimis meraih nilai terbaik_karena segalabentuk persiapan
di nniversitas ini sudah matang. UMA me htlikt out pitlulu'san
setiap tahun terus meningkat. Kemudian fasiiitas penunlang *ur_
puntemampuan para dosennya tidaklagi diragukan,,,tegasnya.
. KeJengkapan se-perti kerjasama antir instlnsi luga ida, ini
juga salah satu yangdinilai. "selama ini, civitas UtUe suain bekeria
keras mempersia.pkan diri untuk visitasi ini dan kami yakin
memperoleh nilai terbaik," kata rektor

Rektor menjelaskan, lima anggota tim asesor yang melakukan
visitgsiyakni Prof. Dr. EkaAfiranTroena dari Univirrsit"as Arawijaya
(Unbraw), Prof . Dr. Rusdinal dari Universitas Negeri padirig,
Dr. Rila Mandala dari Instirut Teh:rologi Bandung ttis) , nof. Oi
Sugiyono dariUniversitas Negeriyogylkarta OIfr0 a# prof. Oi.
Sarwiji Suwandi. Kehadiran, tim asesoi diterima pimpinan univer_
sitas serta badan peniaminan mutu UMA.@;4q'
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Medan, Realitas
Setelah mendapat predikat Kampus Sehat dari

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)
Wilayah I Sumut beberapa waktu lalu, Universitas
Medan Area (UMA) mendapat kepercayaan rnenjadi
pembina f 6 perguruan tinggiswasta (PTS)di
Sumatera Utara (Sumut)"

Hal itu diungkapkan Wakil
Rektor I UMA Dr H Heii
Kusmanto MA kepada war-
tawan di ruang kerja Rektor
UMA, Prof Dr H A Ya'kub
Matondang, Senin (15i6) di
Kampus I Jalan Kolarn, Med-
an Estate, Percut Sei Tuan,
Deliserdang.

Tl hadir saat itu, Wak-
il Rei*,i II UMA Dr Ir Siti
Mardiana MSi, Wakil Rektor
III Ir H Zulheri Noer MP dan
Kepala Bagian (Kabag) Hu-
mas UMa Ir Asma trndrawati
MP, Heri menyebutkan, ke-
percayaan iru diketahui civi-
tas UMA, setelah rnendapat
kunjungan lirna orang tim as-
sesor akreditasi institut dari
Badan Akretlitasi Nasioual
(BAN) - Perguruan Tiirggi
(PT) ke UMA Karnpus I di
Jalan Kolam IVIedan Estate
pada 7 hingga 9 Juni lalu.
Dari kunjungan tersebut,
UMA membidik akreditasi
minimal B. 'UMA tidak men-
ganggap PTS lain sebagai
pesaing, namun sebaliknya,
UMA menganggapnya se-
bagai mitra, " jelasnya.

ta (UNY) dan Sarwiji Suwan-
di (Prof Dr MPd). Sebelumn-
ya, tim asesor ini diterima oleh
pihak. Setelahnya, ada perte-
muan asesor dengan pimpinan
fakultas dan pimpinan univer-
sitas serta badan penjaminan
mutu UMA.

Heri Kusmanto menam-
bahkan, penilaian tim asesor
BAN-PT tersebut juga men-
jurus kepada kebijakan pen-
gelolaan PT, apakah sesuai
dengan visi-misi kampus dan
seberapa jauh capaian. "Dan
penilaian tersebut tidak han-
ya dibuktikan lewat ucapan
saja, tetapi disertakan dengan
dokumen-dokumen yang
membuktikan. Kemungkinan
hasilnya akan diketahui sebu-
lan lagi," kata Heri.

Evaluasi kerjasama dengan
institusi pendidikan lain juga
menjadi penilaian tim asesor
tersebut. Selain pengecekan, tim
asesor juga mengadakan perte-
muan dengan para alunlni.

"Ada pujian soal kebersa-
maan yang terjalin di UMA.
Selain itu pujian juga diberikan
terkait ketiadaan konflik dalam

tersebut kami nilai merupa-
kan keingintahuan beliau un-
tuk melihat bagairnana PTS
sehat tersebut. Ada dialog
dengan pimpinan. Kami me-
nilai dengan kunjungan kepa-
la BAN-PT juga menunjuk-
kan perhatiannya ke UMA.
Ini semakin meyakinkan
kami," ucapnya.

Sedangkan, Rektor UMA
Prof Dr H A Ya'kub Maton-
dang menambahkan, pada
k-unjungan tersebut, tim ase-
sor BAN-PT akan mengakred-
itasi UMA secara institusi,
sementara untuk program stu-
di (Prodi) selanjutnya akan
dilakukan oleh badan mandi-
ri. Ya'kub menjelaskan, tim
asesor melakukan audiensi
dengan para pimpinan UMA
termasuk dirinya serta
mengecek berkas borang ser-
ta hal lain yang dinilai penr
ing untuk tujuan penilaian
tersebut. Tim tersebut juga
melakukan kuqiungan lapan-
gan ke fasilitas yang dimiliki.

Ambisi meraih akreditasi
minimal B, menurut Ya'kub,
bukan tidak didukung beber-
apa pertimbangan, antara lain
dari 15 prodi yang dimiliki

UMA, kesemuanya dengan
akreditas B. Sementara dari
empat program pascasarjana,
tiga di antaranya juga memi-
liki akreditas B sementara
satu lainnya masih dalam
proses reakreditasi. "Lima
orang tim asesor BAN-PT
yang datang juga kami me-
nilai sebagai salah satu pelu-
ang UMA meraih akreditasi
B atau A yang menjadi hara-
pan kami karena biasanya tim
asesor yang daang ke PTS itu
tiga orang saja, maksimal
empat. Apalagi setelah ke

UMA, tim asesor terseb
menyebutkan mereka akan I

UNJ (Universitas Nege
Jakarta), " kata rektor.

Sementira itu Wakil Rel
tor III Zulheri Noer menar
bahkan, pencapaian akredii
B merupakan penghargar
kategori baik kepada instit
si Dengan begiru UMA bi
semakin dipercaya. "Penet
maan PNS juga mempertir
bangkan akreditasi PT yak
minimal B. Akreditasi ters
but akan berlaku selama lin
tahun," kata Zulheri. fnia
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Terkait Akreditasi lnstitusi

Tim Asesor BAN-P
ke UMA

Medan, (Analisa)
Lima orang tim asesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-frD melakukan visitasi ke
Uniireri stas Medin Area (UMA) di Jalan Kolarn Medan

Visitasi tersebut untuk akreditasi UMA, yang
dilaksanakau selarna tiga hari mulai ? - 9 Juni 2015
lalu.

"Visitasi ini bertujuan untuk menentukan dan
memberikan penilaian terkait akreditasi Institusi
UMA;" ungkap Rektor UMA, Prof Dr H.A Ya'kob
Matondang kepada sejumlah wartawan Senin (15/6)
ruang rektor karripu$ U,MA.

Rektor berharap, UMA setelah divisitasi , mendapat
nilai A atau B, "Kami optimis meraih nilai tertraik
karena segala bentuk persiapan di universitas ini sudah
matang.
. UMA memiliki hralitas lulusan yang berkarya di

rnasyarakat- Sebab fasilitas penunjang tersedia dan
kemampuan para dosennya tak lagi diragukan,"
UCapnya ,'

Dipaparkannya, p€rsyaratan tujuh standar yang
ditetapkan uutuk akreditasi insiiflrsi yang dipenuhi
,terkait kebijkan pengelolaan ipergqruail tinggi" mulai
dari administrasi,kelengkapan fasilitas penunjang,
Bistsm ,,tre-lajar noeng4iar,, lulusan, alumni hingga
kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain.
, Apalagi Saat,ini '15 ,program $tudi (prodi)r,yang
dirniliki IUMA, kese$luanya dengan akreditas E.
Sementara :daq' empat program pascasarjana, tiga di
antaraaya juga memiliki akreditas'F samentara satu
lainnya masih dalam proses reakreditasi.

Rektor menjelaskan, kelima tirn aseso: tersebut
adalah hof. Dr. Eka Afnan Tfoeaa dari Univ.ersitae
Brawijaya (Unbraw), Prof . Dr, Rusdinal dari Univer-
sitas Negeri Fadang , Dr. RiIa Mandala dari Institut
Teknologi Bandung (ITE), Pso-f .Dr, Sugi,yo-,no. dari
Universitas Negeri Yogyaka.m*'(UNY) dan Frof. Dr.
Sarwiji Suwandi.
lVIelihat Fasilitas

Tirn temebut juga ruelakukan kuqiungao dan
menilai fasilitas yang dimiliki. '*Lima orang tim
a$e$or BAN-PT yang datang juga kami menilai
sebagai salah satu psluang UMA meraih akreditasi B
atau A yang menjadi harapan kami. K arena biasanya
tim asesar yang dalang ke PIS itu tiga oratg saja,
mak*irnal empat, Apalagi setelah ke UMA, tim asesor
meuyebutkan moreka akan ke I-INJ (IJniversitas
Negeri lakarta),'t' kata,riektor: UMA didampingi rf,fa\il
Rektor I UMA Dr. Heri Kusmanto. lMakil Rektor 1I
UMA, Siti Mardiana Wakil Rektor III Zulheri Noet
dan Kepala Bagian (Kabag) Humas UMA, Asmah
Indrawati

Heri Kusmanto menambahkan, tim asesor BAN-
PT tersetrut mpnitai kebijakan pengelolaan PT, apakah
sesuai dengan visi-misi kampus dan seberapa jauh
capaian.

Selain pengecekan" tim asesor juga rnengadakan
peftemualr dengaa para alp4ni. "Ada pujian soal
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MEDAN, MANDIRI

Lima orang tim asesor Badan Akredi-
tasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-
PT) melakukan visitasi ke Univeristas
Medan Area (UMA) di Ialan Kolam
Medan Estate pada 7 hingga 9 Iuni
lalu.

Kehadiran tim dalam
rangka akrerlitasi institusi.
"Visitasi ini bertujuan un-
tuk mentukan dan mem-
berikan penilaian terkait
akreditasi Institusi UMAe "
kata Rektor UM.\ Prof.Dr.
H.A Ya'kob Matondang ke-
pada sejumlah media, Se-
nin (1516) dikampus UMA.

Dia mengatakan, pi-
haknya menargetkan,
akreditasi UMA mendap-
at nilai A atau B. Ambisi
meraih akreditasi minimal
B, menurut rektor, bukan
tidak didukung beberapa
pertimbangan, antara lain
dari r5 prodi yang dimili-
ki tlMA, keser-nuanya den-
gan akreditas B. Sementa-
ra dari empat program
pascasarjana, tiga di ant-
aranya juga memiliki
akreditas B sementara
satu lainnya masih dalam
proses reakreditasi.

Rektor menjelaskan, ke
lima tim asesor tersebut
adalah Prof. Dr. Eka Afrran

froena dari Universitas
,Brawijaya (Unbraw), Prof
. Dr, Rusdinal dari Univer-
isltas Negeri Padang , Dr.
Rila-trda-udala dari Institut
Teknologi Bandung (ITB),
Prof .Dr, Sugiyono dari

UMA secara institusi, se-
menntara untuk program
studi (Prodi) selanjutnya
akan dilakukan olehbadan
mandiri:

Matondang mengata-
kan, dalam kunjungan ifu,
tim asesor mengecek ber-
kas borang serta hal lain
yang dinilai penting untuk
tujuan penilaian tersebut.
Tim tersebut juga melaku-
kan kunjungan lapangan
ke fasilitas yang dimiliki.

"Lima orang tim asesor
BAN-PT yang datang juga
kami menilai sebagai salah
satu peluang UMA meraih
akreditasiBatauAyang
menjadi harapan kami
karena biasanya tim ase-
sor yang datang ke PTS itu
tiga orang saja, maksimal
empat. Apa lagi setelah ke
UMA, tim asesoi tersebut
menyebutkan mereka
akan ke UNJ. (Universitas
Negeri Jakarta)," kata re-
ktor UMA didampingi
Wakil Rektor I UMA Dr.
Heri Kusmanto, Wakil Re-
ktor II UMA,, Siti Mardiana
Wakil Rektor III Zulheri
Noer dan Humas UMA,
Asmah Indrawati.

Sementara itu, Heri Kus-
manto menambahkafl, p€-

saja, tetapi disertakan
dengan dokumen-doku-
men yang membuktikan.
Kemungkinan hasilnya
akan

diketahui sebulan lagi,"
kata Heri.

Evaluasi kerjasama
dngn institusi pendidikan
lain juga menjadi pe-
nilaian tim asesor
tersebut.Selain pengece-
kan, tim asesor juga men-
gadakan pertemuan den-
gan para alumni. "Ada
pujian soal kebersamaan
yang terjalin di UMA. Se-
lain itu pujan juga diberi-
kan terkait

ketiadaan konflik dalam
internal UMA," kata Heri.

Bahkan sehari berselang
'setelah kedatangan tim
asesor, Ketua BAN-PT
Mansyur Ramly juga men-
datangi kampus I UMA
untuk memantau aktifitas
kampus sehat versi Koor-
dinasi Perguruan Tinggi
Swasta (Kopertis) Wilayah
I Sumut tersebut. "Kunjun-
gan tersebut kami nilai
merupakan keingintahuan
beliau untuk melihat baga-
iamana PTS sehat tersebut.
Ada dialog dengan pimpi-
nan. Kami menilai dengan
kunjungan kepala BAN-PT
juga'menunjukkan per-
hatiannya ke UMA. Ini se-
makin meyakinkan kami,"
ucapnya.

Sementara Zulheri Noer
menambahkan, penca-
paian akreditas B meupa-
kan penghargaan kategori

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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B, Keinginan itu didukung
beberapa peftimbangan, antara
lain dari 15 prodi yang dimiliki
universitas ini, kesemuanya
akreditas B. Sementara dari
empat program pascasarjana,
tiga di antaranya juga memiliki
akreditas B sementara satu
lainnya masih dalam proses
reakreditasi.

Matondang juga menyebut-
kan, setelah mendapat predikat
perguruan tinggi sehat, UMA
mendapat kepercayaan menjadi
pembina 16 PTS di Sumut.

Menurutnya, penilaian tim
asesor BAN-PT tersebut juga
menjurus kepada kebijakan
pengelolaan PT, apakah sesuai
dengan visi-misi kampus dan
seberapa jauh capaiannya.

"Evaluasi kerjasama dengan
institusi pendidikan lain juga
menjadi penilaian tim asesor
tersebut termasuk pengecekan
maupun kebersamaan yang
te{alin di universitas ini," katanya.

. Menurut Matondang, sehari
setelah kedatangan tim asesor,
Ketua BAN-PT Mansyur Ramly
juga mendatangi kampus I
UMA untuk memantau aktifitas
kampus sehat versi Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis) Wilayah I Sumut
tersebut.

"Kunjungan tersebut kami
nilai merupakan keingintahuan
beliau untuk melihat bagaimana
PTS sehat tersebut. Kunjungan
itu juga menunjukkan perhatian
ke UMA," ucapnya. (swisma)

BAN PTAkreditasi Institusi UMA
Dipercaya Bina 16 PTS di Sumut

Medan lJurnal Asia
Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN PT)
melakukan visitasi (kunjungan)
ke Univeristas Medan Area untuk
mengakreditasi institut tersebut
sesuai UU No 12 tahun 2012
tentang' pendidikan tinggi.

"Pada kunjungan tersebut,
tim asesor BAN-PT sebanyak
5 orang itu mengakreditasi
institusi kita dengan penilaian
7 standar yang ditetapkan tim
asesol" kata Rektor UMA, Prof Dr
H AYa'kub Matondang di kampus
tersebut Jalan Kolam Medan
Estate, Senin (15/6).

Didampingi Wakil Rektor I Dr
H Heri Kusmanto MA, Matondang
menyebutkan pihaknya berharap
akan meraih akreditasi minimal

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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UMA Dipercaya Bina
16 PTS di Sumut

MEDAN (Berita): Setelah mendapat
predikat Kampus Sehat dari
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis)Wilayah T Sumut beberapa waktu
lalu, Universitas MedanArea (UMA)
mendapat kepercayaan menjadi pembina
16 perguruan tinggi swasta (PTS) di

Hal itu diungkapkanWakil Rektor I
UMA Dr H Heri Kusmanto MA kepada
wartawan di ruang kerja Rektor UMA, Prof
Dr HAYa'kub Matondang, kemarin di
Kampus I falan Kolam, Medan Estate.

Turut hadir saat itu, Wakil Rektor II
UMADTIT Siti Mardiana MSi,Wakil Rektor
III Ir H Zulheri Noer MP dan Kepala Bagian
(Kabag) Humas UMA IrAsma Indrawati
MB Heri menyebutkan, kepercayaan itu
diketahui civitas UMA, setelah mendapat
kunjungan lima orang tim assesor
akreditasi institut dari Badan Akreditasi
Nasional (BAN) -PerguruanTinggi (PT) ke
UMA Kampus I diJalan Kolam Medan
Estate pada 7 hingga 9 funi lalu. Dari
kunjungan tersebut, UMA membidik
akreditasi minimal B. "UMA tidak
menganggap PTS lain sebagai pesaing,
namun sebaliknya, UMA menganggapnya
sebagai mitra," lelasnya.

Kelima tim asesor tersebut adalah Prof
Dr SE Eka Afnan Troena dari Universitas
Brawijaya (Unbraw), Prof Dr MPd Rusdinal
dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr
Ir MEng Rila Mandala dari Institut
Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Sugiyono
dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
dan Sarwiji Suwandi (Prof DrMPd).
Sebelumnya, tim asesor ini diterima oleh
pihak. Setelahnya, ada pertemuan asesor
dengan pimpinan fakultas dan pimpinan
universitas serta badan penjaminan
mutu IIMA.

Heri Kusmanto menambahkan,
penilaian tim asesor BAN-PT tersebut juga
menjurus kepada kebijakan pengelolaan
PT apakah sesuai dengan visi-misi kampus
dan seberapa jauh capaian.

"Dan penilaian tersebut tidak hanya
dibuktikan lewat ucapan saia, tetapi

kebersamaan yang te{alin di UMA. Selain
itu pujian juga diberikan terkait ketiadaan
konflik dalam internal UMA," kata Heri.

Bahkan sehari berselang setelah
kedatangan tim asesor, Ketua BAN-PT
Mansyur Ramly juga mendatangi kampus I
UMAuntuk memantau aktifitas kampus
sehat versi Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut tersebut.
"Kunjungan tersebut kami nilai merupakan
keingintahuan beliau untuk melihat
bagaimana PTS sehat tersebut. Ada dialog
dengan pimpinan. Kami menilai denSan
kunjungan kepala BAN-PT juga
menunjukkan perhatiannya ke UMA. Ini
semakin meyakinkan kami," ucapnya.

Sedangkan, Rektor UMA Prof Dr H A
Ya kub Matondang menambahkan, pada
kunjungan tersebut, tim asesor BAN-PT
akan mengakreditasi UMA secara institusi,
sementara untuk program studi (Prodi)
selanjutnya akan dilakukan oleh badan
mandiri.

Ya'kub menjelaskan, tim asesor
melakukan audiensi dengan para
pimpinan UMA termasuk dirinya serta
mengecek berkas borang serta hal lain yang
dinilai penting untuk tujuan penilaian
tersebu t. Tim tersebut juga
melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas
yangdimiliki.

Ambisi meraih akreditasi minimal B,
menurutYa'kub, bukan tidak didukung
beberapa pertimbangan, antara lain dari 15
prodi yang dimiliki UMA, kesemuanya
dengan akreditas B. Sementara dari empat
program pascasarjana, tiga di antaranya e
juga memiliki akreditas B sementara satu/'
iai-nnya masih dalam proses reakreditagil
"Lima orang tim asesor BAN-PT yang '

datangjugakamimenilaisebagai t
salah satrl peluang UMAmeraih
akreditasi B atauAyang menjadi harapan
kami karena biasanya tim asesor yang
datang ke PTS itu tiga orang saja,
maksimal empat. Apalagi setelah ke UMA,
tim asesor tersebut menyebutkan mereka
akan ke UNJ (Universitas Negeri
Iakarta)," kata rektor.

No.4421 tahun ke-17
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Tim Asesor
BAN.PT

Visitasi UMA
Medan, BPB

Lima orang tim asesor Badan Akre-
litasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) melakukan visitasi (kun-
fungan) ke Universitas Medan Area
(UMA) dalam rangka pelaksanaan
asesmen lapangan. Kehadiran tinr
merupakan tindak lanjut pengajuan
borang Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi (AIPT) yang telah diajukan
UMA beberapa waktu lalu.

"Selama dua hari, 7-9 Juni lalu tim
asesor bertugas melakukan asesmen
Iapangan antara lain meneliti visi dari
borang diajukan pihak UMA dalam
bentuk tujuh komponen. Asesor juga
melakukan evaluasi dan verifikasi
data, baik yang bersifat kualitatif
maupun kuantitatif," kata Rektor UMA
Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA,
kepada wartawan di Kampus I |alan
Kolam Medan Estate, kemarin.

Didampingi Wakil Rektor (WR) I
UMA Dr H Heri Kusmanto MA, WR II
Dr Hj Siti Mardiana MSi, WR III Ir H
Zulheri Noer MP dan Kepala Bagian
(Kabag) Humas UMA Ir Asmah Indra-
wati MP, menyatakan optimis UMA
akan memperoleh akreditasi insitusi
dengan predikat yang baik. "UMA
berharap memperoleh akredirasi ins-
titusi A atau sedidaknya B, sebab i5
program studi (prodi) 51 yang diasuh
UMA semuanya terakreditas B. Se-
mentara dari empat program pas-
casarjana, tiga di antaranya juga telah
terakreditas B, sedangkan satu prodi
lainnya masih proses reakreditasi,"
kata Matondang.

Dia juga menyatakan gembira rneli-
hat kualitas dan kapasitas lima orang
tim asesor BAN-PT yang melakukan
asesmen di UMA. Kelima tim asesor
tersebut adalah Prof Eka Afnan Troena,

mantan Rektor Universitas Brawiiava
(Unbraw) Malang, prof Rusdinal hiri
Universitas Negeri padang (UNp), DrIr Rila Mandala MEng d"aii tnsiltut
Teknologi Bandung (lfB), prof Susi_
yono dari Universitas Negeri yos;a_
karta (UNY) dan prof SarwYf i Su*a?Ji.

Menurut rektor, biasanva tim asesor
BAN-PT yang melakukan asesmen
dalam rangka AIPT hanva 3_4 orans.
Tapi yang datang ke UMA sebanvJk
Irma orang. "Ini artinyaXlm ,s"lo,
memandang UMA sebigai per-gu.rua+
tinggi besar, karena tiil as'esoi vans
sama juga melakukan visitasi ke'UniY
versitas Negeri lakarta (UNI) dalam
rangka AlPT," kata rektor.

Bahkan sehari berselang setelah
kedatangan tim asesor, t<etuiSaN_pi
Prof Mansyur Ramly iuga mensuniunei
kampus UMA yang dlnobatf,an'ole"h
Koordinasj Perguruan Tinggi Swasta
(K,onerlp_) Wilayah I Sumut st"bagai p I-S
Sehat. "Kuniungan Lersebut ka#l nilai
merupakan keingintahuan beliau
(Ketua BAN-PT-Red) untuk melihar
kondisi PTS sehat versi Kopertis ini.
Ketua BAN-PT saat dialos. densan
rektorat dan pimpinan yavfsan p"en_
didikan Haii Agus Salim iuea menun_
jukkan perhatiannya ke U[1n.,, ram_
bah Matondang.

WR I UMA Heri Kusmanto menam_
bahkan, penilaian tim asesor BAN-PT
menjurus kepada kebiiakan Dense_
lolaan PT, apakah setrri dengjn vlsi-
misi kamp-us dan seberapa jaih capa_
rannya. "Dan penilaian tersebut lidak
hanya dibuktikan lewat ucapan saia,
tetapi disertakan dengan dokumen_
dokumen yang membrJktikan,', tutur
Heri seraya menambahkan hasil tim
asesor AIPT untuk UMA akan dike_
tahui sebulan lagi. na-a
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UMA Dapat Menjadi Pembina 15 PTS di Sumut
I zahendra

MedanBisnis - Medan
Setelah mendapat predikat Kampus

Sehat dari Koordinator Perguruan
Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I

Sumut beberapa waktu lalu, Universi-
tas Medan Area (UMA) mendapat
kepercayaan menjadi pembina 16
perguruan tinggi swasta (PTS) di
Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu diungkapkan Wakil Rektor I

UMA Dr H Heri Kusmanto MA kepada

wartawan diruang keqa ReKor UMA Prof

Dr H AYa'kub Matondang, Senin (15/6)

di Kampus lJalan Kolam. Turut hadirsaat
itu, Wakil Rekorll UMADr lrSiti Mardiana

MSi, Wakil Rektor lll lr H Zulheri Noer

MP dan Kepala Bagian (Kabag) Humas

UMA lrAsma lndrawati MP.

Heri menyebutkan, kepercayaan itu

diketahui civitas UMA, setelah men-
dapat kunjungan lima orang tim asse-
sor akreditasi institut dari Badan Akre-
ditasi Nasional (BAN) - Perguruan
Tinggi (PT) ke UMA Kampus I pada 7
hingga 9 Juni lalu. Dari kunjungan
tersebut, UMA membidik akreditasi
minimal B. 'UMA tidak menganggap
PTS lain sebagai pesaing, namun
sebaliknya, UMA menganggapnya
sebagai mitra," jelasnya.

Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub Ma-

tondang menambahkan, pada kunju-
ngan tersebut, tim asesor BAN-PT
akan mengakreditasi UMA secara ins-

titusi, sementara untuk program studi
(Prodi) selanjutnya akan dilakukan

oleh badan mandiri.
Ya'kub men,jelaskan, tim asesor

melakukan audiensi dengan para
pimpinan UMA termasuk dirinya serta
mengecek berkas borang, serta hal
lain yang dinilai penting untuk tujuan
penilaian tersebut. Tim tersebut juga

melakukan kunjungan lapangan ke
fasilitas yang dimiliki.

Ambisi meraih akreditasi minimal B,

menurut Ya'kub, bukan tidak didukung
beberapa pertimbangan, antara lain
dari 15 prodi yang dimiliki UMA,
kesemuanya dengan akreditas B.
Sementara dari empat program pas-
casarjana, tiga di antaranya juga
memiliki akreditas B sementara satu
lainnya masih dalam proses
reakreditasi. a
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Tim Asesor BAI\-PT l(unjungi tlMA
Medan-andalas

Lima orang tim asesor Badan
Akreditasi Nasional Perguruan
Tinegi (BAN-PT) melakukan
visitasi ke Univeristas Medan
fuea (UMA) dalam rangka pelak-
sanaan asesmen lapangan. Keha-
diran tim merupakan tindak
lanjut pengajuan borang Akre-
ditasi Institusi Perguruan Tinggi
(AIPT) yang telah diajukan lJMA
beberapa waktu lalu.

"selama dua hari (7-9 Juni
la1u) tim asesor bertugas mela-
kukan asesmen iapangan yang
antara lain meneliti visi dari
borang yang diajukan pihak IIMA
dalam bentuk tujuh komponen.
Asesor juga melakukan evaluasi
dan verifikasi data, baik yang
bersifat kualitatif maupun kuan-
titatif," kata Rektor UMA Prof
Dr HA Ya'kub Matondang MA,
kepada wartawan di Kampus I
UMA, Jalan Kolam, Medan
Estate, Senin (15/6).

Didampingi Wakil Rektor
(WR) I UMA Dr H Heri Kus-
manto MA, WR II Dr Hj Siti
Mardiana MSi, WR III Ir H

Zu\heri Noer MP, dan Kepala
Bagian (Kabag) Humas UMA Ir
Asmah Indrawati MP, menya-
takan optimis UMA akan mem-
peroleh akreditasi insitusi
dengan predikat yang baik.

"UMA berharap memperoleh
dkreditasi institusi A atau setidak-
nya B, sebab 15 program studi
(prodi) 51 yang diasuh UMA
semuanya terakreditas B. Semen-
tara dari empat progmm pasca-

sarjana. tiga di antaranya juga
telah terakreditas B, sedangkan
satu prodi lainnya masih proses
reakreditasi, " kata Matondang.

Dia juga menyatakan gembira
melihat kuaiitas dan kapasitas lima
orang tim asesor BAN-PT yang
melakukan asesmen di UMA.
Kelima tim asesor tersebut adalah

Prof Eka Afnan Troena mantan
Rektor Universitas Brawijaya
Malang, Prof Rusdinal dari Uni-
versitas Negeri Padang (Lll\P),
Dr Ir Rila Mandala MEng dari
Institut Teknologi Bandung
(ITB), Prof Sugiyono dari Uni-
versitas Negeri Yogyakarta
(tNY), dan Prof Sarwiji Suwandi.

Menumt rektor, biasanya tim
asesor BAN-PT yang melakukan
asesmen dalam rangka AIP'|
hanya 3-4 orang. Tapi yang
datang ke UMA sebanyak lima
orang. "Ini artinya, tim asesor
memandang UMA sebagai per-
guruan tinggi besar, tarena tim
asesor yang sama juga mela-
kukan visitasi ke Universitas
Negeri Jakarta (UNJ) dalam
rangka AIPT," kata rekior.

Bahkan sehari berselang
setelah kedatangan ti: - lsesor,
Ketua BAN-PT Proi -/Insyur
Ramly juga mengunjungi Kam-
pus UMA yang dinobatkan oleh
Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta (Kopertis) Wilayah I
Sumut sebagai PTS Sehat.

"Kunjungan tersebut kami
niiai merupakan keingintahuan
beliau (Ketua BAN-PT-Red)
untuk melihat kondisi PTS sehat
versi Kopertis ini. Ketua BAN-
PT saat dialog dengan rektorat
dan pimpinan Yayasan Pendidi-
kan ttraji Agus Salim juga memrn-
jukkan perhatiannya ke UMA,"
tambah Matondang. tHerrl)

,rttt t" i:t,'r'it.rillir. ;i
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MEDAN - Universitas Medan
fu ea (UMA) menargetkan mem-
peroleh akreditasi minimal B.
Sebanyaklima orang tim asesor
akreditasi institut dari Badan
Akreditasi Nasional (BAN) -
Perguruan Tinggi (PT) telah
mengunjungi UMA Kampus I di
Ja-lan Kolam Medan Estate pada
7 - 9 Juni lalu untuk melakukan
peniJaian.

Rektor UMA, A Yakub Ma-
tondang, mengatakan, ambisi
meraih akreditasiminimal B di-
dukung beberapa pertimbang-
an, antara lain dari 15 program
studi (prodi) yang dimiliki
UMA, semuanya berakreditasi
B. Sementara dari empat pro-
gram pascasarjana, tigadi anta-
ranya j uga memiliki akreditasi B
dan satu.lainnya masih dalam
proses rea)<reditasi.

"Limaorangtim asesor BAN-
PTyang datang juga kami me-
nilai sebagai salah satu peluang
UMAmeraih akreditasi B atauA
yang menjadi harapan kami
karenabiasanya tim asesoryang
datang ke PTS itu tiga orang
saja, maksimal empat. Apalagi

setelah ke UMA, tim asesor ter-
sebut menyebutkan mereka
akan ke UNJ (Universitas Nege-
ri Jakarta)," kataYakub di ruang
rel<tor UMA, Senin (15/6).

Wakil Rektor I UMA, Heri
Kusmanto, menambahkan, pe,
nilaian tim asesor BAN-PT ter-
sebutjuga menjurus kepada ke-
bijakan pengelolaan PT, apakah
sesuai visi-misi kampus dan
seberapa jauh capaiannya. peni-
laian tersebut tidak hanya di-
buktikan lewat ucapan saja, te-
tapi disertakan dengan doku-
men-dokumen untuk mem-
buktikan. "Kemungki nan hasil-
nya akan diketahui sebulan
lagi,"kataHeri.

Sementara Wakil Rektor III,
Zulheri Noer, menambahkan,
pencapaian akreditasi B me-
rupakan penghargaan kategori
baik kepada institusi. Dengan
begitu, UMAbisasemakin diper-
caya masyarakat. "Penerimaan
PNS juga mempertimbangkan
akreditasi Pl yakni minimal B.
Akreditasi tersebutakanberlaku
selamalimatahun,"kataZulheri.

O syukriamal
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Tempat
Hari / Tanggal
Pukul

: Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
: Kampus I
: Selasa / tG Juni 2A15
: O9.OO WIB sl d Selesai

NO I\T A [ /f Alt A rvt Ft IIARIAN
PREDIKSI
BERI'TA
DIMUAT

r.?)NGAN

1. Ferninand Waspada dtr,
J Zul Ardi Realitas V
3. TaufikWal Hidayat Analisa 1-/ v'
4. Agustina B. Sore lr/ fryl*
5. Sukri Sindo frt"'[
6.

1

8.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Humas
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Prof. Dr. HA. ya'Kub

B8
Mahasiswa Ujung Tombak
Penerapan 4 pllal Kebangsaan

MEDAN ( Wasoada) : Rekor Universitas Medan fuea (UMA).
Prof. Dr. H. Aya'Kub MarondangMA;ilfi"#ieran matrasisr,radalam mensosialisasikan Emprt pit* iil[*grj.* sangat besar.Di mana mahasiswa merupalu" -otoi p""!!!rai< peruUafran."Kegiatan sos i al i sas i' Em par pilai KeB?ngsaan sangatbermanfaat bagi mahasiswu. r"pugui p"n"r.,iJf".r".uri Uangsa,,,kata Profya'kub usai membuku k"gi;il;;i"ipif * t"Uangi"ri,yang digelar bersama sejunlah anlgota Mpfl Rl'ili d;;r-tr"MA'
, Rektor mengatakan, keluargab"esarUMafr"*.Ur1rgg";1",
kepercayaan MpR sebagai t"m[ut peryei""gg*u* .osialisasi
lmpat 

pilar Kebangsaan. ..Saya nuiup ,f;?i,usiswa dapatmenyosiarlisasikannya kepada misyarakai,,; Lutu n"nor, S"ilru(16/6).
Selain mahasiswa Fakujtasllmu Sosial (Fisip) UMA, kegiatan

sosi alisasi i !y iysl dihad i ri mahasiswa pgig"fi'"",rngCi ;"c*idan swasra di Medan. Sebagai n-*rr-f ei ie'ru, eua* S6riJE*iMPR RI Drs H Zainut Tau*hid Sa,adi MSt--'--"'
KetuaFraksi pppDrs Irgan Chairul NlalfizMSi, Drs MAswinHasibuan MAp (dosen rg}i dan UMA);;;; 6ruqrer"Lu*uii,peragawati yang kini terjun ke dunia politik diprakstppni"i".
Rekt or berh arap sosialisas i dupu r - "nr-Uul.rkan 

kesadarandalam diri mahasis,va bahwa p;.;J;;ffi.aurr rut, pit*merupakan perekat bangsa.
Pancasila sesuai den gan perkembangan zaman, dinamis, tidakbertentangan dengan lguTS manapun. Rektor menjelaskan,pendiri dan pencetus paricasila ada.lah orang_;ilgyarrg Uerfikirmodern.
"Pancasila dilahirkan demi masa depan yang dinamis. Untukitu,mahasiswa iuga harus.mampu meianiLtkin cita_cita yangterkandung dalam pancasila,,, uiarnya. S"ilri-u r,*rsumber

Drs M Aswin Hasibuan MAp juga;edyef utk;-;ah^i.,ru h;;dapar meniru jejak para pendiri 6*gril"tiku-;;r^uilku" kncasila
_ ulerayangmaitu, termasukkinimemasukimasapilkada,

lT:*:, gT m en j a di pe me rsa nr,,' uJ amy". 
"e"hk* 

b"U".;;
tl:1,^ry]l_.1\dan 

orga n isasi kemasyarakaran telah berr"putiuioan Dertekad untuk berDegang teguh serta mempertahankan
empat pilar kehidupan bungru tersebut.
- ^ -Em-patpilartersebut 

adalalp-ancasila, Undang_UndangDasar
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia tNG]], dan Bhinneka
Tunggal Ika. Sedangkan narasumner Ol,ikiasolawau memintamanasrswa daDat mensimnlcrnenfaciLen n iloi -.it^i D^..^^^:r ^
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Mahasiswa U tulA Di harapkan

Rekor Universitas Medan PPP juga.
Area (UMA) Prof Dr H A
Ya'Kub Matondang MA
menyatakan peran mahasiswa
dalam mensosialisasikan Em-
pat Pilar Kebangsaan sangat
diharapkan sebagai motor
penggerak perubahan suatu
bangsa dan negara.

Untuk itu, kegiatan Sosial-
isasi 4 Pilar Kebangsaan di
UMA diadakan bekerjasama
dengan Fraksi Partai Persatu-
an Pembangunan (PPP) MPR
RI menurut reklor bermanfaat
bagi mahasiswa sebagai
penerus generasi bangsa.

"Saya berterima kasih
UMA dipercaya sebagai tem-
pat penyelenggara sosialisasi 4
Pilar Kebangsaan. Saya harap
mahasiswa dapat menyosial-
isasikannya kepada masya-
rakat, " kata rektor pada kegia-
tan itu di Convention Hall ka-
mpus UMA Jalan Kolam Med-
an Estate, Selasa (16/6).

Selain mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial (Fisip) UMA,
kegiatan sosialisasi itu juga
dihadiri mahasiswa dari per-
guruan tinggi negeri dan
swasta di Medan. Tampil se-
bagai narasumber Sosialisasi
4 Pilar Kebangsaan di UMAjpl Ketua Badan Sosialisasi
MPR RI Drs H Zaimrt Tarr-

Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan
Medan, Realitas jun ke dunia politik di Fraksi Pilkada, Pancasila tetap men-

jadi pemersatu, " ujarnya.
Bahkan beberapa partai

politik dan. organisasi ke-
masyarakatan telah bersepa-
kat dan bertekad untuk ber-
pegang teguh serta memper-
tahankan empat pilar kehidu-
pan bangsa tersebut. Empat
pilar dimaksud dimanfaatkan
sebagai landasan perjuangan
dalam menyusun program
kerja dan dalam melaksana-
kan kegiatannya.

Empat pilar tersebut adalah
Pancasila, Undang,Undang
Dasar 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI),
dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan narasumber
Okky Asokawati meminta
mahasiswa dapat mengimple-
mentasikan nilai-nilai Pan-
casila dalam kehidupan se-
hari-hari.

"Nilai-nilai yang terkand-
ung dalam Pancasila dari Sila
ke I sampai Sila Sila ke V
yang harus diaplikasikan atau
dijabarkan dalam setiap keg-
iatan dalam kehidupan sehari-
hari,' kata Okky.

Pada kesempatan itu Okky
juga mengajak kaum perem-
puan agar jangan sungkan
untuk terjun ke dunia politik
demi kebaikan dan kese-
iahtpraan Lorrm nAr-h^'.--

$0

Pada kesempaan inr rektor
juga berharap kegiatan sosial-
isasi itu dapat menumbuhkan
kesadaran dalam diri maha-
siswa bahwa Parrcasila sebagai
salah satu pilar merupakan
perekat bangsa. Dia menutur-
kan, Pancasila sesuai dengan
perkembangan zaman, dina-
mis, tidak bertentangan den-
gan agama manapun,

Rektor menjelaskan, pen-
diri dan pencetus Pancasila
adalah orang-orang yang ber-
fikir modern. Mereka mela-
hirkan pancasila dengan
ideologi modern karena me-
reka berfikir panjangjauh ke
depan sehingga Pancasila
mampu menjadi perekat ke-
majemukan agama, suku,
bangsa di Indonesia.

'Pancasila dilahirkan demi.
masa depan yang dinamis.
Untuk itu mahasiswa juga
harus mampu melanjutkan
cita-cita yang terkandung
dalam Pancasila, " ujarnya.

Sementara narasumber
Drs M Aswin Hasibuan MAP
juga menyebutkan mahasiswa
harus dapat meniru jejak para
pendiri bangsa ketika mela-
hirkan Pancasila. Sebab, kata
dosen UMA dan UIN ini,
nqrle mcce Kemerrlelrqon Pf
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Mahasiswa UMA Diharapkan Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan
MEDAN (Berita): Rektor

Universitas Medan Area
(UMA) Prof Dr HAYa'Kub
Matondang MA menyatakan
peran mahasiswa dalam men-
sosialisasikan Empat Pilar
Kebangsaan sangat diha-
rapkan sebagai motor peng-
gerak perubahan suatu bang-
sa dan negara.

Untuk itu, kegiatan Sosia-
lisasi 4 Pilar Kebangsaan di
UMA diadakan bekerj asama
dengan'Fraksi Partai Persa-
tuan Pembangunan (PPP)
MPR RI menurut rektor ber-
manfaat bagi mahasiswa seba-
gai penems generasi bangsa.

"Saya berterima kasih
UMA dipercaya sebagai tem-
pat penyelenggara sosialisasi
4 Pilar Kebangsaan. Saya ha-
rap mahasiswa dapat menyo-
sialisasikannya kepada ma-
syarakat," kata rektor pada
kegiatan itu di Convention
Hall kampus UMA Jalan
Kolam Medan Estate, Selasa
(16t6).

Selain mahasiswa Fakul-
tas Ilmu Sosial (Fisip) UM{
kegiatan sosialisasi itu juga
dihadiri mahasiswa dari per-
guruAn tinggi negeri dan

swasta di Medan. Tampil se-
bagai narasumber Sosiafisasi
4 Pilar Kebangsaan di UMA
itu, Ketua Badan Sosialisasi
MPR RI Drs H Zainut Tauhid
Sa'adi MSi, Ketua Fraksi PPP
Drs Irgan Chaiml Malfi z MSi,
Drs MAswinHasibuanMAP
(dosen UIN dan UMA), dan
Okky Asokawati peragawati
yang kini teijun ke dunia poli-
tik di Fraksi PPP juga.

Pada kesempatan itu rek-
tor juga berharap kegiatan
sosialisasi itu dapat menum-
buhkan kesadaran dalam dir:i
mahasiswa bahwa Pancasila
sebagai salah satu pilar meru-
pakan perekat bangsa. Dia
menuturkan, Pancasila sesuai
dengan perkembangan za-
man, dinamis, tidak berten-
tangan dengan agama mana-
pun.

Rektor menjelaskan, pen-
diri dan pencetus Pancasila
adalah orang-orang yang
berfikir modern. Mereka
melahirkan pancasila dengan
ideologi modern karena me-
reka berfikir panjangjauh ke
depan sehingga Pancasila
mampu menjadi perekat
kemaj emukan agama, suku,

bangsa di Indonesia.
"Pancasila dilahirkan de-

mi masa depan yang dinamis.
Untuk itu mahasiswa juga
harus mampu melanjutkan
cita-cita yang terkandung
dalam Pancasila," ujarnya.

Sementara narasumber
Drs MAswin Hasibuan MAP
juga menyebutkan mahasiswa
hanrs dapat menirujejak para
pendiri bangsa ketika melahir-
kan Pancasila. Sebab, kata
dosen UMA dan IIIN ini, pada
masa Kemerdekaan RI, Har-
kitnas, Sumpah Pemuda,
Orde Baru ke masa Reformasi,
Pancasila di era itu tetap se-
bagai ideologi pemersatu.

"Di era yang lima itu, ter-
masuk kini memasuki masa
Pilkada, Pancasila tetap men-
jadi pemersatu," ujarnya.

Bahkan beberapa partai
politik dan organisasi kema-
syarakatan telah bersepakat
dan bertekad untuk berpe-
gang teguh serta memper-
tahankan empat pilar kehidu-
pan bangsa tersebut. Empat
pilar dimalsud dimanfaatkan
sebagai landasan perjuangan
dalam menyusun program
kerja dan dalam melaksana-

kan kegiatannya.
Empat pilar tersebut ada-

lah Pancasila, Undang-Un-
dang Dasar 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NI(RI), dan Bhinneka T'ung-
gal Ika.

Sedangkan narasumber
OkkyAsokawati meminta ma-
hasiswa dapat mengimple-
mentasikan nilai-nilai Pan-
casila dalam kehidupan se-
hari-hari.

l'Nilai-nilai yang terkan-
dung dalam Pancasila dari
Sila ke I sampai Sila Sila ke
V yang harus diaplikasikan
atau dijabarkan dalam setiap
kegiatan dalam kehidupan
sehari-hari," kata Okky.

Pada kesempatan itu
Okky juga mengajak kaum
perempuan agar j angan sung-
kan untuk terjun ke dunia
politik demi kebaikan dan ke-
sejahteraan kaum perem-
puan.

"Perempuan juga bisa
berpolitik untuk memajukan
sistem pendidikan dan kese-
hatan di Indonesia. Irri semua
juga demi kebaikan kaum
perempuan," qjarnya.

(oie)
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Vlahasiswa UIVIA

Dih arupkan Sosialisasikan

lPilar Kebangsaan
Medan, BPB

Itektor Universitas Medan Area (UMA) Prof

Dr H A Ya'Kub Matondang MA menyatakan
oeran mahasiswa dalam mensosialisasikan
Empat Pilar Kebangsaan sangat diharapkan
sebigai motor penggerak perubahan suatu

.' oangsa dannegara.

Untuk itq, kegiatan So-
sialisasi 4 Pilar Kebangsaan
di UMA diadakan beker-
iasama dengan Fraksi Par-
iai Persatuan Pembangu-
nan (PPP) MPR RI menurut
rektor bermanfaat bagi ma-
hasiswa sebagai Penerus
senerasi banqsa.
" "Sruu ber"terima kasih
UMA'diPercaYa sebagai
tempat PenYelenggdro so-
sialisasi 4 Pilar Kebangsaan'
Saya haraP mahasiswa da-
pai menyosialisasikannYa
i<er:ada masyarakat," kata
,"ito. pada i<egiatan itu di
Convention Hall kamPus
UMA lalan Kolam Medan
Estate, Selasa \L6/6).

Selain mahasiswa Fa-
kultas Ilmu Sosial (FisiP)

Kebanssaan di UMA itu,
Ketua "Budun Sosialisasi
MPR RI Drs H Zainut Tau'
hid Sa'adi MSi, Ketua Fraksi
PPP Drs Irgan Chairul Mal-
fiz MSi. Drs M Aswin Hasi-
buan MAP (dosen UIN dan
UMA), dan OkkY Asoka-
wati peragawati Yang kini
teriun ke 

"dunia 
Politik di

Fraksi PPP iuga.
Pada kesi:mPatan itu rek-

tor juga berharaP kegiatan
sosialisasi itu daPat me-
numbuhkan kesadaran da-
lam diri mahasiswa bahwa
Pancasila sebagai salah
satu pilar meruPakan Pe-
rekat banssa. Dia menu-
turkan, Plncasila sesuai
dengan perkembangan za'
,nar,] di.tu*is, tidak berten-

melahirkan Pancasila de-
ngan ideologi modern ka-
re-na mereka berfikir Pan-
jang jauh ke dePan sehing-
qa Pancasila mampu men1a-

di perekat kemajemukan
agarna, suku, bangsa di In-
donesia.

"Pancasila dilahirkan
demi masa dePan Yang di-
namis. Untuk itu maha-
siswa juga harus mamPu
melanjutkan cita-cita Yang
terkandung dalam Panca-
sila," ujarnya.

Sementara narasumber
Drs M Aswin Hasibuan
MAP iuga menYebutkan ma-
hasiswa-harus daPat meniru
ieiak para Pendiri bangsa
Letika' melahirkan Pancasila.
Sebab, kata dosen UMA dan
UIN ini, pada masa Kemer-
dekaan RI, Harkitnas, Sum-
oah Pemuda, Orde Baru ke
masa Reformasi, Pancasila di
era itu tetap sebagai ideologi
oemersatu.' "Di era Yang lima itu,
termasuk kini -memasuki

masa Pilkada, Pancasila
tetap menjadi Pemersatu,"

'i"J11,1:.^ L^l^^.-nc -rrrri

lar kehidupan bangsa ter-
sebut. Empat Piiar d-i-mak-
sud dimanfaatkan sebagai
landasan periuangan da-
lam menyusun Program
kerja dan-dalam melaksa-
nakan kegiatannya'

Emr:at "pilar teisebut ada-
lah Paniasila. Undang-
Undans Dasar 1945, Ne-
gara Ke"satuan RePublik In-
Ionesia (NKRI), dan Bhin-
neka Tunggal Ika'

Sedang-kan narasumber
Okkv Asokawati meminta
mahasiswa daPat mengim-
olementasikah nilai-nilai
hancasila dalam kehidu-
oan sehari-hari. "Nilai-nilai
irang terkandung dalam
i'aniasila dari Sila ke I
sampai Sila Sila ke V Yang
harus diaPlikasikan atau
diiabarkan dalam setiaP
kegiatan dalam kehiduPan
seliari-hari," kata Okky.

Pada kesemPatan itu Ok-
ky iuga mengajak. kaum
perempuan agar Iangan
iunskdn untuk teriun ke
dunia politik demi kebaikan
dan kesejahteraan kaum
perempuan. "PeremPuan
i,,o, hi'ca hernolitik untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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BBM Mahal Dan Langka,
Tbngkol Jagu ng Sol ubi nya

BAIIAN bakarminyak (BBM) mahal dan
langka? Itu sudah meniadi hal rutin baei
kebanyakan masyarakat indonesi a. Namufi ,jika ada terobosan untuk mensembanekan
energi altematilselain minvakUuiri atauBEN{a.
Itulah yang seharusnya menjadi perhatian,
senrngga persoalan BBM, kelak tidak lasi
membuat pusing masyarakat.

Salah satu energi alternatifvane banvak
d ikembangkan d i seiunrlah perzuruin tirissi
negeri dan swasta di indonesia, siat ini adafi"h
pemanfaatan briket sampah organikyangmtuah,
mudah didapar dan rimahiinsklnian.
-. Misalnya,dari limbah pertfnian*setelah

dipanen banyak sampah organik melimpah,

natifpenggunaan bahan bakar.
Briket memiliki beberapa ke_
un ggulan, antara lain : mudah
dibuat, bahan pembuarnya mu_
dah di dapat, pianas yan g dih asil-
kan rungga I 00 deraiat Celcius
dan mudah pemakaiannya.

. Prosespembuatanrrya,per_
tama, bersihkan tongkoliagimg
dan pastikan sudahleringl feY

ill."?,1,?ff:l"mf,Uf#:
por pengaftmgan(reakor karbo_
nisasi). Setelah dicetakan. pe-
ngenlgan (bisa dengan menje-
mur di bawah sin#matahari
selama 1-2 hari). Terakhirpe_
ngemasan

Menurut Saipul, gagasan ini
mu-ncul selain karena banyak
melihat. banyaknya limbah ja-
grlg ai desa iru,hereka juga
ingin melalui kega tan ini pei_
clapatan m asyaraka( Simblap
yang mayoritas miskin,bisa
bertambah.

, , U?trk peralatan,pihaloya
bekerjasama denganFakul ths
Teloik LrMA Di m"ana FT UMA

seperti jeramipadi, tongkol jagr.mg, dan hlir
kacang. Biasanya sampah-sampah itu hanva
dibakarsehingga menyeUaUkzur' polusi udaia-

Padahal bahan-bahan teriebut dapat
diolah -menjadi arang yang selanlur iyi
ogunakan sebagai bahan pembuat briket
sampah organik.

Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas
Medan Area UMa; 561pq1 Sif,otang, Vik_ra
Ananda, Poppy Rizky, ilan Rabih t"ertarik
mengembangkan bri ket I 

jm bah ton gkol
jagung unruk dimanfaatkan sebaeai b;han
bakar alternatif yang ramah linfkungan.

L,anjut ke hal A2 kot. 5

t angkati av;irl para malxsisw" i;ifi i*itir, iogr,,g karena
1l-\r| it u m ern bu at p Lopos ai aue.J *vi-U*'vni dif"mrkun
KLllaml I pci rcL Eidt ke Dii\:ti; a ga-r sluilpah io n gkoi lagun g,,, sebut*"ll,lp^itg.dana hibah.I - siapirr r<e[ii"-w*[uai, s"r*arunarnouutah, dari 1.000 

llS {0], a{arrrpingi.Vak;I Dekanproposal yang diajuka, pencliri nt rhk BioGIAbtuI Kaijrnd;dad^scjumlai r p9rffi q1r tinggi ;, Ka b a t il;ffi , Ar;rl, il d;fnegen d:rn swasta dilndonesia,, . watv.-. - -- -1, -'*
lTVu 92 yang diberi kesem:' ' :-{;enurut 

Saipul, kualitas

txlHfi,:3,.:;:'#Tqifi 
IilH l"#Hffi;iilf#dari tigayang diterima da

l"!,"i'f#:ii'l#n,, 0, r., ;mr*mlifl**ln:
nrut, hanyaUMAsatu-sanrnya " sampalr alanfi divr"gd,ililr;r""hbiiiti;,?.r'u..,disa;;ik;il#ig*ffii
T"y3^S.!:tT:t plut *"_ h;t;ii;rilr," I" 

"u.r"ii i*gnyampail(an metode kesiatan- suilah tidak berguna. ., --o
Lri Hotel Madani Mcdanfu sak-. :, .';srik"r n,J,irif;n t._u_pr_
'*i::,L*Ti!*l:, !r,Eyi.,: ,n p;;y;i,;;;pi yang baik.Derelan olnvdtakan lolos, dan tidak mudah pha#n se_

:m*:s,ff ix*?"tg,"fiff; Hig#ffiT#f,."fflr
iuta untuk kegiatan terse6uL r;p"* T.i;;;.tfipas, briket te_Pembuaran biiket ronokol ja_ ,!uir. TllA.uh il;.yJ;;;;i;!
11 

u r r g d ilalorkan di Desa" Sinio - 
-sratil," j elasnya- 

-iaranya 
Saipullap, 

lp9.|gatsinar*a hhb. Karo. u.u,?ti,ririli'iaiune meniaair] qesa rerscbut sangat po, pilihan se6agai silahiaru aiter_

telah membuat mesin cetak
otomatis."Dengan mesin ini
brsa menghasilkan 300 briket
perhari," kata Saipul Selain, me_
srn cetak, alat lain yang sudah
dimodi fikasi s"p".r o firrgku /
drum.

. . $fulyurt toribriketjagung
ini seribu kali lebih tinggi aiEanl
dmg batu bara."Jika memasak
air dengan briket tongkol iagung
akan lebih cepat mating di5anl
_omg memasak air dengan batu
bara. Sehingga bi sa me-nggan ti _

Kan elpi,i,"katanva.

. WakilDekandidangKema_
nasrswaan, Abdul IGrim meng-
apresiasi lceatif mahasiswanya
karena mampu berkarva me-
motirrai dan membina miasyara_
kat khususnya di Desa Simolip
untuk menhgkatkan perekono_
mian. Iiarena briket vane diha_
silkan selain bisa dip6rgr-ilakan
unt* pqmasak iuga bisa dijual
per Krto harganyay Rp 3.000
nmgga Rp5.000.

MuhammadFerdfumn
Sembiring.

Yl%fj!:ry.1g Gengah) manasxii pii ixongi siiT
memben kan keteranon n 

_pers d idam pingi, Kabag fiumas
ItMA, Asm.ah lylmwEry (kanrnl ion'wiTiit'iir"ion nt Fak.Biologi, Abdul Karim.
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BERIKAN KETERANGAN : Wakil Dekan Bidanq Kemahasiswaan, Abdul Karim,SSi,MSi dan KabagHumas UMA, trAsmah rndrawati,Mp bersama siipur sinotans,E;iil;;iiibah bina desa.

Mahasiswa UMA Kembali Raih
Prestasi Pengabdian Masyarakat
Medan, Realias

Mahasiswa Universitas
MedanArea (UMA) kembali
meraih prestasi di bidang
pengabdian masyarakat. pres-
tasi kali ini ditunjukkan oleh
Tim Mahasiswa Biologi UM-
A terdiri dari Saipul Sihotang,
Rabiah, Vikra Amanda dan
Poppy Rizky A.L.

"Alhamdulillah UMA me-
njadi satu-satunya pergupan
tinggi swasra (PTS) di Sumat-
era Utara yang berhasil
meraih dana hibah bina desa
dari Dirjen Pendidikan Ting-
gi (Dikti) tahun 2015,,, ujar
tim peneliti Saipul kepada
wartawan, Selasa (2316) di
kampus I UMA Jalan Kolam
Medan Estate.

Didampingi,Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan, Ab-
dul Karim,SSi,MSi dan Ka-
bag Humas UMA, Ir Asmah
Indrawati,MP, Saipul men-
jelaskan raihan prestasi itu,
setelah proposal mereka ber-
judul "Peningkatan penuap-
atan Penduduk Desa .Simnlen

oleh Dikti. Namun hanya tiga
proposal dipilih Dikti unruk
Sumatera Utara yakni dua
dari Unimed dan satu dari
UMA," jelas Saipul seraya
menyebutkan presentasi pro-
posal dilakukan Minggu (14l
6) lalu di Hotel Madani.

Limbah tongkol jagung
Dij elaskannya, pihaknya men-
gambil lokasi di Desa Simo-
lap Tagah Karo, setelah meli-
hat banlaknya limbah tongkol
jagung yang. tidak dimanfaat-
kan sebagai pengganti bahan
bakar minyak (BBM).

Setelah berkonsultasi den-
gan dosen pembimbing, Dr
Suswati, akhirnya dirinya
bersama rekan-rekan memo-
tivasi warga Simofap untuk
mengubah limbah tongkol ja-
gung menjadi briket arang se-
bagai bahan bakar alternatif.

Briket Arang
Pembuatannya dengan

menggunakan alat mesin ce-
tak briket otomatis yang dira-
kit mahasiswa Fakultas Tek-
nik dqn Elinlnai D.^.-. --*

6000 kalori, memiliki asap
sedikit dan briket panjangn-
ya 10 cm dan diameter 5 cm.

" Untuk membuat briket
tersebut kami membentuk kel-
ompok tani berjurnlah 10 hing-
ga 15 orang untuk dilatih agar
bisa membuat briket arang.
Mereka kami bina hingga ma-
hir agar bisa membuat sendi
ri,'ujar Saipul yang menye-
butkan dana hibah yang mere-
ka peroleh sebesar Rp45 juta.

Wakil Dekan Bidang Ke-
mahasiswaan, Abdul Karim
mengapresiasi kreatif maha-
siswanya karena mampu
berkarya memotivai dan
membina masyarakat khusus-
nya di Desa Simolap untuk
meningkatkan perekonomian.
Karena briket yang dihasilkan
selain bisa dipergunakan un-
tuk memasak juga bisa dijual
per kilo harganyay Rp 3.000
hingga Rp5.000.

"Raihan dana hibah bina
desa ini adalah karya dan
prestasi yang membangga-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Satu-satunya PTS di Sumut

reka karni bina hingga mahir agar bisa
membuat sendiri,' ujar Saipul yang
menyebutkan dana hibah yang mereka
peroleh .sebesar Rp45 juta.

Wakil Dekan Bidans Kemaha-
siswaan, Abclul Karim mJngapresiasi
kreatif mahasiswanya karena lnampu
berkarya memotivai dan membina ma-
syarakat khususnya di Desa Simolap
untuk meningkatkan perekonomian.
Karena briket yang dihasilkan selain
bisa dipergunakan untuk memasakjuga
bisa dijual per kilo harganya Rp 3.000
hingga Rp5.OO0.

"R.aihan dana hibah bina desa ini
udalah karyu dan preslasi yang mern-
banggakan. Apalagi proposal peneli-
tian mereka terpilh menjudi \atu-satu-
nya perwakilan PTS di Sumut. Karya
,mahasiswa Biologi UMA Ini juga se-
suai dengan visi dan misi UMA yang
selaluh berkarya, berinovatif dan man-
diri,'Jelas Abdul Karim. (twh)

Mahasiswa UMA Raih Dana Hibah Dikti
Medan, (Analisa)

Mahasiswa Universitas MedanArea
(UMA) kembali meraih prestasi di
bidang pengabdian masyarakat.
Prestasi kali i4i ditunjukkan oleh Tim
Mahasiswa Biologi UMA terdiri dari
Saiput Sihotang, Rabiah, Vikra
Amanda dan Poppy Rizky A.L.

"Alhamdulillah UMA menjadi satu-
satunya perguruan tinggi swasta (PTS)
di SumateraUtarayan!berhasil meraih
dana hibah bina desa dari Dirjen
PendidikanTinggi (Dikti) tz*run 20 I 5,"
ujar tim peneliti Saipul kepada warta-
wan, Selasa (.23/6) di kampr-rs I UMA
Jalan Kolam Medan Estate.

Didampingi,Wakil Dekan Bidang
Kem:rhasiswaan, Abdul Karim, MSi dan
Kabag Hr-rmas tlMA, IrAsmah Indrawati
MP, Saipul menjelaskan raihzm prestasi
itu, setelahproposal rnerekaber;'udul'lPe-
ningkatan Pendapatan Penduduk Desa
Simolap Kabupaten Karo Melalui
Pemanfaatan Limbnh Tongkol Jagung
sebagai Biobriket Ararg," terpilih dari
1,281 proposal se Indonesia sebagai
peraih dana hibah bina desa.

"Untuk seluruh Indonesia ada 92
proposal yang didanai oleh Dikti.
Namun hanya tiga proposal dipilih
Dikti untuk Sumatera Utara yakni dua
dari Unimed dan satu dari UMA."
jelas Saipul seraya menyebutkan
presentasi proposal di lakukan Minggu
(.14/6) lalu di Hotei Madani.
Limbah Tongkol Jagung

Dij elaskannya, pihaknya mengam-
bil lokasi di Desa Simolap Tanah Karo,
setelah melihat banyaknya limbah
tongkol jagung yang tidak diman-
faatkan sebagai pengganti bahan bakar

minyak (BBM).
Setel ah bertonsultasi dengan dosen

pembimbing, Dr Suswati, akhirnya
dirinya bersama rekan-rekan memo-
tivasi warga Simolap untuk rnengubah
Iimbah tongkol -iagung menjadi briket
arang sebagai bahan bakar alternatif.

Pembuatannya dengan menggunzrkar-r
alat rnesin cetak briket otomatis yungr
dirakit mahasiswa Fakultas Teknik dan
Biologi. Proses pembuatannya tidak
terlalu rumit, hanya membutuhkan tong
atau drum, mesin penepung dan mesin
cetak otomatis dan ember. Setelah
dicetak kemr-rdian dijemur selama 12
jam, briket arang itu menghasilkan panas
antara 20OOhingga 6000 kalori, rnemiliki
asap sedikit dan briket panjangnya lO
cm dan diameter 5 cm.

"Untuk membuat briket tersebr-rt
kami membentuk kelompok tani ber-
jumlah l0hingga 15 orang untukdilatih
agar bisa membr-rat briket arang. Me-

AnalisMaufik wal
hidayat

JEI,ASKAN:
Mahasiswa
Bir-tlogi UMA,
Saiptul Sihotang
(tengah)
didampingi
Asmah Indrawati
dan Abdul Karim
menjelaskan
upaya timnya
meraih dana
hibah desa dari
Dikri, Selasa (23/
6) li kampus I
UMA.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Mahasiswa Fakultas Biologi UMA Saipul Sihotang (tengah) didampingi WD ilt Abdut Karim (kanan) dan
Humas UMA Asmah lndrawati saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (23/6).

i
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Mahasiswa Biologi UMA 0lah
To[gkol Jagung Jadi Briket

Medan.andalas

. Biasanya tongkol
Jagung seusal panen
hanya dipandang seba-
gai limbah sehingga
pilihannya dibuang atau
dibakar. Thpi bagi Maha-
siswa Fakultas Biologi
Universitas Medan Area
(UMA), tongkol jagung
bisa diolah menjadi
bahan bakar komersial
dan ramah lingkungan,
yakni briket.

"Briket dari tongkol jagung
bisa menjadi bahan bakar peng-
ganti elpiji, karena memiliki nilai
kalori yang lebih tinggi seribu
kalori dibanding batubara," kata
Saipul Sihotang, salah seorang
mahasiswa yang meneliti dan
mengembangkan briket tongkol
jagung, itu kepada wartawan di
Kampus I UMA, Jalan Kolam,
Medan Estate, Selasa (2316).

Saipul bersama tiga mahasiswa
Fakultas Biologi lainnya, yakni
Rabiah, Vikra Amanda, dan Poppy
Rizkytelahmengujicoba briket tong-
kol jagung, ternyata jika diman-
fratlianuntukmemasakairakanlebih
cepat matang dibanding menggu-
nakan bahan bakar batubara.

' Jadi, briket tongkol jagr-ng me-
rupakan energi alternatif yang paiing
bagus digunakan oleh..masyarakat
sebagai pengganti elpiji. Saatnya
pemerintah melirik bahan bakar
alternatif ini dengan menggerakkan
pemanfaatannya di masyarakat,"

Pendidikan Tinggi (Dikti) agar
mendapatkan dana hibah desa.

Saipul dkk kemudian diberi
kesempatan mempresentasikan
proposal program hibah bina desa
berjudul "Peningkatan Penda-
patan Penduduk Desa Simolap
Kabupaten Karo Melalui Peman-
faatan Limbah Tongkol Jagung
Sebagai Biobriketfuang" di Hotel
Madani pekan lalu.

"Alhamdu1illah, dari 1.281
proposal yang diajukan sejumlah
perguruan tinggi di Indonesia,

Simoiap, Kecamatan Tiga Bi-
nanga, Kabupaten Karo sebagai
bina desa, karena daerah tersebut
sangat potensial untuk mengem-
bangkan teknologi sederhana ini.
Desa Simalop merupakan sentra
jagung di Sumut.

Pengolahan limbah tongkol
jagung jadi briket, tambah Saipul,
tergolong sederhana. Pertama,
bersihkan tongkol jagung dan
pastikan sudah kering. Kemudian,
tongkol jagung yang sudah kering
dimasukkan ke kompor penga-

pengeringan lewat mesin. Ter-
akhir dilakukan pengemasan ber-
ukuran 10 X 5 cm per kemasan.

Lewat program ini, kelompok
tani diberi'pemahaman cara
mengolah limbah tongkol jagung
menjadi briket. "Program ini
merupakan pemberdayaan eko-
nomi masyarakat desa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil
Dekan III Fakultas Biologi UMA
Abdul Karim mengatakan, maha-
siswa bisa memenangkan pro-
gram hibah bina desa karena
sebelumnva telah melakukan

andalas/hamdani
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Mahasiswa Biologi UlvlA Peroleh Dana Hibah Bina Desa
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Rabu, 24 Juni 2015

BERPRESTASI a medonbisnis/ist

MAHASISWA UMA berprestasi, Saipul Sihotang (tengah) didampingi
dosen pembimbing Abdul Karim SSi MSi (kanan) dan Kabag Humas
UMA lr Asma lndrawati MP memberikan penjelasan.atas keber-
hasilannya, Selasa (2316). UMA salah satu perguruan tinggi swasta di
Sumut yang memperoleh dana hibah dari Dikti dalam bidang
pengabdian kepada masyarakat.

I zahendra

MedanBisnis-Medan
Mahasiswa Universitas Medan

Area (UMA) kembali meraih
prestasi di bidang pengabdian
masyarakat. Prestasi kali ini
ditunjukkan oleh tim mahasiswa
Biologi UMA terdiri dari Saipul
Sihotang, Rabiah, Vikra Amanda
dan Poppy RizlryAL.

' Alhamdulillah UMA menj adi
satu-satunya perguruan tinggi
swasta (PTS) di Sumatera Utara
yang berhasil meraih dana hibah
Bina Desa Simolap Kabupaten

aro dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti) tahun
2o15," ujar Tim Peneliti Saipul
Sihotang kepada wartawan, Se-
lasa (zz16) di kampus I UMA
Jalan Kolam Medan Es.bate.

Didampingi, Wakil Dekan Bi-
dang Kemahasiswaan, Abdul
Karim SSi MSi dan Kabag Hu-
mas UMA Ir Asmah Indrawati
MP, Saipul mengungkapkan rai-
han prestasi itu, setelah proposal
mereka berjudul "Peningkatan
Pendapatan Penduduk Desa Si-
molap Kabupaten Karo Melalui
Pemanfaatan Limbah Tongkol
Jagun g sebagai Biobriket Arang"
terpilih dari t,28t proposal se
Indonesia sebagai peraih dana
hibah bina desa.

"Untuk seluruh Indonesia ada
g2 proposal yang didanai oleh
Dikti. Namun hanya tiga pro-
posal dipilih Dikti untuk Suma-

Saipul seraya menyebutkan pre-
sentasi proposal dilakukan, Mi-
nggu (r+/6) di Hotel Madani.

Limbah tongkol jagung, Saipul
menjelaskan, pihaknya mengam-
bil lokasi di Desa Simolap Ka-
bupaten Karo. Hal itu setelah
dilakukan survey melihat ba-
nyaknya limbah tongkol jugong
yang tidak dimanfaatkan sebagai
pengganti bahan bakar minyak
(BBM). Setelah berkonsultasi
dengan dosen pembimbing, Dr
Suswati, kemudian bersama re-
kan satu timnya memotivasi ma-

jagung menjadi briket arang
sebagai bahan bakar alternatif
al.au biobriket arang.

Pembuatannya, dijelaskan Sai-
pul, dengan menggunakan alat
mesin cetak briket otomatis yang
dirakit mahasiswa Fakultas Tek-
nik (FT)dan Biologi UMA Pro-
ses pembuatannya tidak terlalu
rumit, hanya membutuhkan tong
atau drum, mesin penepung dan
mesin pencetak otomatis dan
ember. Setelah dicetak kemudian
dijemur selama 12 jam. Briket
arang itu menghasilkan panas

sedikit. Briket panjangnya 1o cm
dan diameter 5 cm.

"Untuk membuat briket ter-
sebut kami membentuk kelompok
tanibedumlah 1o hingga15 orang
untuk dilatih agar bisa membuat
briket arang dan dipasarkan. Hal
ini untuk meningkatkan pen-
dapatan perkapita masyarakat
yang pengangguran sebesar 2,o8
% dengan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,7 "/" dan
jumlah rumah tang$a usaha per-
tanian sebesar 69,57 % (angka
tahun 2O13). Mereka kami bina
hingga mahir agar bisa membuat
sendiri," ujar $aipul yang menye-
butkan dana hibah yang mereka
peroleh sebesar Rp 45 juta.

Wakil Dekan Bidang Kema-
hasiswaan, Abdul Karim meng-
apresiasi kreatif mahasiswanya
karena mampu berkarya memo-
tivasi dan membina masyarakat
khususnya di Desa Simolap Ka-
bupaten Karo untuk mening-
katkan perekonomian. Karena,
briket yang dihasilkan selain bisa
dipergunakan untuk memasak
juga bisa dijual per kilo harganya
Rp 3.ooo hingga Rp 5.ooo.

"Raihan dana hibah bina desa
ini adalah karya dan prestasi
yang membanggakan. Apalagi
proposal penelitian mereka ter-
pilh menjadi satu-satunya per-
wakilan PTS di Sumut. Karya
mahasiswa Biologi IIMA Ini juga
sesuai dengan visi dan misi UMA
yang selaluh berkarya, berino-

da
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DAFTAR HADIR WARTAWAN IL{MPI]S
UI{N'ERSITAS MtrDAN AREA

Acara : Buka Puasa Bersama
Tempat : Kampus I
Hari / Tanggal : Selasa /23 Juni 2015
Pukul : 18.OO WIB s/d Selesai

Humas

NO NA1!IA HARIAN
PREDIKSI
BERITA
DIMUAT

T.TANGAi.{

1. Ferninand Wasnada V
t. Zul Ardi Reaiitas W
3. Taufik Wal Hidayat Analisa \L
4. Agustina B. Sore

5. &I. Nasir &Iandiri 1,t /

6. Srvisma r..---t a -:-r, lll ll4t fLsl.l 'q^fii-
1

v

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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WASPADA
Jumat
26 Juni 2015

W ffi3
Bersama Civita sTru

hdrawaty, MP sertapara dosen,
mahasiswa dan Ketua Ketua
Pusat Islam UMAH. IsmetJumrs
LMP SDE.

"Kegiatan ini rutin dilaksa-
nakan setiap tahun untt* lebih
mempererat tali silaturahim,,,
kata Rektor UMA, profya kub
Matondang..

Menurut rektor, tuiuan uta_
ma bukapuasa bersama unnrk
merajutkembali tali silaturahim,
kealcraban maupun kekeraba-
tan. Meski setiap hari sudah
benatap muka, nafirun momen

BukaPuasa
MEDAN (Waspada): Guna

mempererat tali silaturahim, ke-
luarga besar Universitas Medan
tuea, Selasa (2316) menggelar
acara berbuka puasa di Mesjid
Thqwa kampus UMA

Hadir dalam acara itu, Ketua
Yayasan Pendidikan A gus Salim
Drs. M. Erwin Siregar, Rektor
UMA Prof. Dr. IIAYa kub Man-
tondang, Wakil Rektor I Dr. H.
Heri Kusmanto, WahI Rektor II
Dr. Hj. Siti Mardiana danWakil
Rektor III Ir. H. Zu]hery Noer ser-
ta IGbag Humas UfiaR t esmah

buka puasa memiliki nilai emo-
sional karena biasanya diselingi
dengan canda daniawa.

Kata rektot kegiatan buka
puasa bersama ini sudah men_
jadi hadisi UMA Melalui acara
ini, bisa menambah wawasan
agama."Buka puasa bersama
tidakhanya terbatas pada nilai
silaturahim maupun berbagi
saja Namun pasti banyak sekaii
maimayang tersembunvi terkait
acara yangberlangsung pada
waktu bulan ramadhan,,,
sebutnya. (ru49)
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Kamis
25 Juni 2015

fqFry

TUJUANutamadari
acara berbuka puasa bersa-
ma adalah merajut kembali

tali silaturrahim, keakra-
ban maupun kekerabatan.

"Mesh mungkin setiap hari
ki ta sudah bertatap muka, tetapi
momen buka puasa bersama
merupakan momen sangat
emosional, dimana biasanya
diselingidengancandadantawi,"
ujar Rektor UMA, prof. ya'kub
Matondang Selasa (2316) saat
menggelar acara berbuka puasa
bersama Keluarga desar
Univercias MedanArea di Masjid
ThqwakampusUMA.

Hadir KetuaYa\rasan Pendidi -
kanAgus Salim, nri ir4 Arwin Sire-
gar, Rektor UMA Prof. Dr FIA
Yakub Mantondang\A/akil Rekor
I Dr H Heri Kusmanto, Wakil
Rektor II Dr Hj Siti N,Iardiana dan
Wqkil Rekor III Ir H ZulheryNoer
serta Kabag Humas Uiv,la lr

Aslnah Indrawaty MP serta para
dosen, mahasiswa, dan ketua-
ketuapusat Islam UMAH Ismet
JunusLMBSDE.

Setelah berbuka acara diisi
shalat magrib dan makan ma.lam
bersama. "Kegiatan ini rutin
dilaklkan setiap ahun, bertujuan
mempererat keakaban di antara
sesame civitas UMA dan mem-
peremttali silahrnatrim," kata dia

Kegiatanbukapuasabersama
ini sudah menjadi tradisi UMA
Melalui acaiaitubisamenambah
keilmuanagama.

"Bukapuasabersama, bukan
pulahanya lerbatas pada nilai
silaturrah im maupun berbagi
saja, namun pasti banyak seka-ii
makn tersembturl terkai t acara
yang berlangsung pada bulan
Ramadhan."

Hikmah lain dari kegial"an
beftukaptrasa adalahpaniangnla
umur dan lapangnya rezeki.
Terkaif p anj an gnya umur, dia

mengakumusahilblsameryakr-
kan silaturrahim kepada semua
hadirin.

"Saya tidak munekin dalam
sehari bisa silaturrahifi ke mrnah
Andasantra'Ibtapi dengan raalcu
yang singkatini hta sudah saling
b ers_il aturrahim, " pa p amya.
_ Rezekijugamenjadilapang.

feleki, kata dia, tidak hanya
berkaitan dengan materi tetapi
menu buka bersama merupakan
an ugerah yang perlu disyukuri.

Sebenamya, kata Reko4 ba-
nyaksekali hilcnah dan manfaat
buka puasabersama Selain me-
nin gka tkan uklxuwah, juga seba -
gaimedia ev-alwi dan dikldunhtk
meningkad@n kualitas amma dan
kerja akademik. "Artiiva mo-
mentumbukapuasaUutcan hanya
acara rutinitas, namun lebih jauh
agar makna dari ibadah puasa
ini unnrk meningka&an kimtitas
keimanan dan lieilmuan civi tas
UMA,"katadia.(m49)

B7
H

Momen SangatEmosional
luasa Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Keilmuan
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Buka Puasa BersAInAUMA
Tonj olkan Azas Kekeiuargaan

Medan, Realitas
Suasana hangat kekeluar-

gaan tergambar dalam kegia-
tan berbuka puasa civitas ak-
ademika Universitas Medan
Area di Mesjid Taqwa kam-
pus Jalan Kolam Medan Es-
tate, Selasa (2316).

Ketua Yayasan Pendidikan
Agus Salim Drs M Erwin
Siregar, Rektor UMA Prof
Dr HA Ya'kub Mantondang,
Wakil Rektor I, II, dan III Dr
H Heri Kusmanto, Dr Hj Siti
Mardiana dan Ir H Zulhery
Noer, Ketua Ketua Pusat Is-
lam UMA H Ismet Junus
LMP SDE, Kabag Humas
UMA Ir Asmah Indrawaty
MP serta para dosen, staf
pegawai dan mahasiswa du-
duk bersama menikmati sa-
jian berbuka puasa.

"Kegiatan ini rutin setiap
tahunnya bernrjuan untuk leb-
ih mempererat keakraban di-
antara sesama civitas UMA
dan mempererat tali silatura-
him, " kata Rektor UMA Prof
Ya'kub Matondang.

Rektor menyatakan azas
kekeluargaan memang diton-
jolkan di kampus ini, sehing-
ga tali silaturahim makin erat
antara pimpinan, rektor, wak-
il rektor, dekan, dan wakil
dekan serta dosen dan kar-

yawan universitas.
Menurut rektor, tujuan

utama buka puasa bersama
secara umum biasanya untuk
merajut kembali tali silatura-
him, keakraban maupun kek-
erabatan.

Meskipun bisa jadi setiap
hari sudah bertatap muka
akan tetapi momen buka pua-
sa merupakan momen yang
sangat emosional di mana
biasanya diselingi dengan
canda dan tawa.

Kata reklor, kegiatan buka
puasa bersama ini sudah men-
jadi tradisiUMA. Melalui ac-
ara ini bisa menambah keil-
muan ag:ilna.

"Berbuka puasa bersama
tidak hanya terbatas pada nilai
silaturahim maupun berbagi
saja. Namun pasti banyak
sekali makna yang tersembu-
nyi terkait acara yang ber-
langsung pada waktu Bulan
Ramadhan," sebutnya.

)ia menilai kegiatan ini,
juga bagian dari upaya men-
ingkatkan ketaqwaan dan ke-
im,nan keluarga besar UMA.
Selain itu, sebut rektor, hik-
mah lain daru kegiatan ber-
buka puasa ini adalah adalah
panjangnya umur dan lapang-
nya rezeki.

Terkait panjangnya umur

ia mengaku mustahil bisa
menjalankan silaturahmi ke-
pada semua hadirin.

"Saya tidak mungkin da-
lam sehari bisa silaturahmi ke
rumah anda semua. Tetapi
dengan waktu yang singkat
ini kita sudah saling bersila-
turahmi,' paparnya.

Rezeki tambahnya juga
me4jadi lapang. Rezeki jelas-
nya tidak hanya berkaitan
dengan materi tetapi menu
buka bersama merupakan an-
ugerah yang perlu disyukuri.

Sebenarnya, kata rektor,
banyak sekali hikmah dan
manfaat buka puasa bersama.
Selain meningkatkan ukhu-
wah, juga sebagai media,
evalusi dan dikusi untuk men-
ingkatkan kualitas agama dan
kerja.

"Artinya momentumbuka
puasa ini bukan hanya acara
rutinitas saja, namun lebih
jauh agar makrn dari ibadah
puasa di bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan kualitas
keimanan dan keilmuan civi-
tas UMA,"

Acara berbuka puasa diisi
dengan pembukaan tajil, sha-
lat magrib, dan makan malam
serta diakhiri dengan sholat
tarawih.

G-in
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Bersama Tingkatkan silaturahim
UMA Berbuka Puasa Bersama

Acara itu juga dihadiri di
antaranya Ketua Yayasan
Pendidikan Agus Salim, Drs
M. Erwin Siregar, Wakil
Rektor I,I[,dan III yakni Dr
H Heri Kusmanto. DrHi Siti
Mardiana dan Ir H Z;uihery
Noer serta Kabag Humas
UMA Ir Asmah Indrawaty
MP serta para dosen, maha-
siswa, dan Ketua Ketuapusat
Isiam UMA H Ismet Junus
LMP. SDE. (twh)

No. Foi'm
Rev: 00

Jumat, 26 luni 2O75

Momen Buka Puasa

Keluarga Besar
Medan, (Analisa)

Keluarga besar Universi-
tas Medan Area menggelar
acara berbuka puasa bersama
Selasa (2316) di Masjid Taq-
wa Kampus I UMA Jalan
Kolam Medan Estate.

"Kegiatan ini rutin setiap

kali makna yang tersembunyi
terkait acara yang berlang-
sung pada waktu Rama-
dan,"ujarnya seraya menye-
butkan berbuka puasa bersa-
ma juga bagian dari upaya
meningkatkan ketakwaan
dan keimanan keluarga besar

tahunnya bertujuan untuk le_
bih mempererat kea$aban di
antara sesama civitas aka_
demika UMA," kata Rektor
UMA.

Dijelaskannya. ruiuan uta-
ma buka puasa bersama se_
cara umum untuk merajut

UMA.
Rezeki

Selain itu, sebut rektor.
hikmah lain daru kegiatan
berbukapuasa adalah adalah
panjangnya umur dan lapa-
ngnya rezeki.

Terkait panjangnya umur

kembali tali silaturahim. ke_
akraban maupun kekeraba_
tan.

. Meskipun bisajadi, setiap
hari sudah berralap muka
akan tetapi momen buka pua_
sa rnerupakan momen yang
sangat emosional di mana

ia mengaku mustahil bisa
menj alankan silaturahmi ke-
pada semua hadirin. "Saya
tidak mungkin dalam sehiri
bisa silaturahmi ke rumah

'anda semua.
Tetapi dengan waktu

yang singkat ini kita sudah
saiing bersilaturahmi," pa-
parnya.

Rezeki tambahnya juga
menj adi lapang. Rezeki jelas-
nya tidak hanya berkaitan

biasanya diselingi dengan
canda dan tawa.Bahkan buka
puasan bersama bisa menam_
bah ilmu agama.

."Buka puasa bersama ti_
dak hanya terbatas pada ni tal
sr laturahim maupun berbagi
saj a. Namun pasti banyak se_

dengan materi tetapi menu
buka bersama merupakan
anugerah yang periu di-
syukuri.

Sebenamya, kata rektor,
banyak sekali hikmah dan
manf'aat buka puasa bersa-
ma.

' Selain meningkatkan uk-
huwah, juga sebagai media,
evalusi dan diskusi untuk me-
ningkatkan kr-ralitas agama
drn kerju.
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REKIOR UMA Prof Ya'kub Matondang sedang berlcincang dengan Ketua YPAS Erwin afl"n3rtoljii?i
suasana menjelang berbuka puasa bersama civitas akademika UMAdi Masjid Taqwa kampus Jalan
Kolam Medan Estate.

UMA Tonjolkan Azas Kekeluargaan
MEDAN(Benro): Suasana

hangat ke.keluargaan tergam-
bar dalam kegiatan berbuka
puasa civitas akademika
Universitas Medan Area di
Mesjid Taqwa kampus Jalan
Kolam Medan Estate, Selasa

.. KetuaYayasan Pendidi-
kanAgus Salim (YPAS) Drs,
M Erwin Siregar, Rektor IIMA
Prof Dr HAYa'kub Manton-
dang, Wakil Rektor I, II, dan
III Dr H Heri Kusmanto, Dr
Hj Siti Mardiana dan Ir H
Zulhery Noer, Ketua Ketua
Pusat Islam UMA H Ismet Ju-
nusLMPSDE,KabagHumas
IIMA Ir Asmah [rdrawaty MP
serta para dosen, staf pegawai
dan mahasiswa duduk ber-
sama menikmati sajian ber-
buka puasa.

"Kegiatan ini rutin setiap
tahunnya bertujuan untuk
lebih mempereiat keakraban
diantara sesama civitas UMA
dan memperkuat tali silatu-

jolkan di kampus ini, sehingga
tali silaturahim makin erat
antara pimpinan, rekbor, wakil
rekbor, dekaru dan wakil dekan
serta dosen dan karyawan
universitas.

Menurut rektor, tqjuan
utama buka puasa bersama
separa umum biasanya untrrk
merajut kembali tali silatu-
rahim, keakraban maupun
kekerabatan.

Meskipun bisa jadi setiap
hari sudah bertatap muka
akan tetapi momen buka
puasa merupakan momen
yang sangat emosional di ma-
na biasanya diselingi dengan
canda dan tawa.

IGta rekbor, kegiatan buka
puasa bersama ini sudah men-
jadi tradisi UMA. Melalui
acara ini bisa menambah ke-
ilmuan agama.

"Berbuka puasa bersama
tidak hanya terbatas pada
nilai silaturahim maupun ber-
bagi saja. Namun pasti ba-

Dia menilai kegiatan ini,
juga bagian dari upaya me-
ningkatkan ketaqwaan dan
keimanan keluarga besar
UMA.

"Artinya momentumbuka
puasa ini bukanhanya acara
rutinit-as saja, namun lebjlr
.j auh agar maknaTari ibadah
puasa di bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan kualitas
keimanan dan keilmuan
civitas UMA," ujarnya.

Diamenyebutkanmoment
bulan Ramadan ini sebaiknya
ada peningkatan UMA dari
segi spiritual, moral dan ki-
nerja sehingga UMA akan
lebih dipercaya oleh masya-
rakat.

"Pelayanan yang diberi-
kan UMA akan lebih prima
dibandingkan dengan sebe-
lumnya karena telah ada pe-
ningkatan kinerja dan spi-
ritual," katanya.

Acara berbuka puasa diisi
dengan pembukaan tajil, sha-
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UMA Tonjolkan Azas

Medan, BPB
Suasana hangat kekelu_

argaan tergambar dalam ke_
giatan berbuka puasa civitas
akademika Universitas Medan
Area di Mesjid Taqwa kampus
]alan Kolam Medan Estate,
Selasa (23/6).

Ketua Yayasan pendidikan
Agus Salim (YPAS) Drs M
Erwin Siregar, Rektor UMA
Prof Dr HA Ya,kub Manton-
dang, Wakil Rektor I, II, dan
III Dr H Heri Kusmanto, Dr Hj
Siti Mardiana danlr HZulhery
Noer, Ketua Ketua pusat Islam
UMA H Ismetlunus LMp SDE,
KabagHumas UMA Ir Asmah
Indrawaty MP serta para do-
sen, staf pegawai dan ma-
hasiswa duduk bersama me-
nikmati sajian berbuka puasa.

-"Kegiatan ini rutin setiap
tahunnya bertujuan untuk
lebih mempererat keakraban
di antara sesama civitas UMA
dan memperkuat tali sila-
turahim," kata Rektor UMA
Prof Ya'kub Matondang.

Rektor menyatakan azas
kekeluargaan memang diton-
jolkan di kampus ini, sehingga
tali silaturahim makin erat
antara pimpinan, rektor, wakil
rektor, dekaru dan wakil de-
kan serta dosen dan karyawan
universitas.

Men r-ru t rektor, tujuan u tama
buka puasa bersama secara
umuT biasanya untuk merajut
kembali tali silaturahim, ke-

momen buka puasa merupakan
momen yang sangat emosional
di mana biasanya diselingi de-
ngan canda dan tawa.

Kata rektor, kegiatan buka
puasa bersama ini sudah men_
jadi tradisi UMA. Melaiui
acara ini bisa menambah
keilmuan agama.,,Berbuka
puasa bersama tidak hanva
terbatas pada nilai silaturahim
maupun berbagi saja. Namun
pasti banyak sekali makna
yang tersembunyi terkait acara
yang berlangsung pada waktu
Bulan Ramadhan," sebutnya.

. Da menilai kegiatan ini, jlga
bagian dari upaya meningkaikan
ketaqwaan dan keimanan ke-
luarga besar UMA. ,,Artinya
momenhrm buka puasa ini bukan
hanya acara ruthitas saja, namun
Iebih jauh agar maku dari ibadah
puasa di Bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan kualitas
keimanan dan keilmuan civitas
IJMA," ujamya.

Dia menyebutkan moment
Bulan Ramadan ini sebaiknya
ada peningkatan UMA diri
segi spiritual, moral dan ki-
nerja sehingga UMA akan
lebih dipercaya oleh masya-
rakat. "Pelayanan yang dibe-
rikan UMA akan lebih prima
dibandingkan dengan sebe-
lumnya karena telah ada pe-
ningkatan kinerja dan spiri-
tual," katanya.

Acara berbuka puasa diisi
dengan pembukaan tajil, sha-
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UMA Tonjolkan Azas
Kekeluargaarr

Medan I JurnalAsia
Suasana hangat kekeluar-

gaan tergambar dalam ke-
giatan berbuka puasa civitas
akademika Universitas Medan
Area di Mesjid Taqwa kampus
Jalan Kolam Medan Estate,
Selasa (2316).

Selain tampak hadir Ketua
Yayasan Pendidikan Agus Salim
Drs M Erwin Siregar, Rektor
UMA Prof Dr HA Ya'kub Man-
tondang juga para wakil rektor
I, II, dan III serta Ketua Ketua
Pusat Islam H Ismet Junus
LMP SDE dan para dosen, staf
pegawai dan mahasiswa duduk
bersama menikmati sajian
berbuka puasa.

"Kegiatan ini rutin setiap
tahunnya bertujuan untuk
lebih mempererat keakraban
diantara sesama civitas dan
mempererat tali silaturahim,"
kata Prof Ya'kub Matondang.

Rektor menyatakan azas
kekeluargaan memang diton-
jolkan di kampus ini, sehingga
tali silaturahim makin erat
antara pimpinan, rektoq wakil
rektor, dekan dan wakil dekan,
serta dosen dan karyawan
universitas.

Tujuan utama buka puasa

bersama secara umum biasanya
untuk merajut kembali tali sila-
turahim, keakraban maupun
kekerabatan. Meskipun bisa
jadi setiap hari sudah bertatap
muka akan tetapi momen buka
puasa merupakan momen yang
sangat emosional dimana bia-
sanya diselingi dengan canda
dan tawa.

Dia menilai kegiatan ini
juga bagian dari upaya me-
ningkatkan ketaqwaan dan
keimanan keluarga besar UMA.
Selain itu, hikmah lain dari
kegiatan ini adalah adalah
menjalankan silaturahmi ke-
pada semua hadirin.

Sebenarnya, kata rektor,
banyak sekali hikmah dan man-
faat buka puasa bersama.
Selain meningkatkan ukhuwah,
juga sebagai media, evalusi
dan dikusi untuk meningkatkan
kualitas agama dan kerja.

"Artinya momentum buka
puasa ini bukan hanya acara
rutinitas saja, namun lebih
jauh agar makna dari ibadah
puasa di bulan Ramadan ini
untuk meningkatkan kualitas
keimanan dan keilmuan civitas
akademika," katanya.

(swisma)
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Buka Puasa di UMA Tbnjolkan
Azas Kekeluargaan

MEDAN, MANDIRI
Suasana hangat kekeluar-

gaan tergambar dalam kegia-
tan berbukapuasa civitas aka-
demika Universitas Medan
Area di Mesjid Taqwa kampus
Ialan Kolam Medan Estate, Se-
lasamalam (2316).

Ketua Yayasan Pendidikan
Agus Salim Drs M Erwin Sire-
gar, Rektor UMA Prof Dr HA
Ya'kub Mantondang, Wakil
Rektor I, II, dan III Dr H Heri
Kusmanto, DrHj Siti Mardiana
dan

Ir H Zulhery Noer, Ketua
Ketua Pusat Islam UMA H Is-
met Junus LMP SDE, Kabag
Humas UMA IrAsmah Indra-
waty MP serta para dosen, staf
pegawai dan mahasiswa duduk
bersama meniknati sajian ber-
bukapuasa.

"Kegiatan ini rutin setiap
tahunnya bertujuan untuk leb-
ih mempererat keakraban di-
antare sgsama civitas UMA dan
mempeterat tali silaturahim, "
kataRektor UMA Prof Ya'kub
Matondang.

Rektor menyatakan azas
kekeluargaan memang diton-
jolkan dilqmpus ini, sehingga
tali silaturdhim makin erat ant-
ara pimpinan, rektor, wakil re-

ktori dekan, dan wakil dekan
serta dosen dan karyawan uni-
versitas.

Menurut rektor, tujuan uta-
ma buka puasa bersama secara
umum biasanya untuk merajut
kembali tali silaturahim, keakra-
ban. maupun kekerabatan.
Meskipun bisa jadi setiap hari
sudah bertatap muka akan teta-
pi momen buka puasa merupa-
kan momen yang sangat emo-
sional di mana biasanya diselin-
gi dengan canda dan tawa.

Kata rektor, kegiatan buka
puasa bersama ini sudah men-
jadi tradisi UMA. Melalui ac-
ara ini bisa menambah keil-
muan agama. "Berbuka puasa
bersama tidak hanya terbatas
pada nilai silaturahirn maupun
berbagi saja. Namunpasti ban-
yak sekali makna yang tersem-
bunyi terkait acara yang ber-
langsung pada waktu Bulan
Ramadhan," sebutnya.

Dia menilai kegiatan ini, juga
bagian dari upaya meningkat-
kan ketaqwaan dan keimanan
keluarga besar UMA. Selain itu,
sebut rektor, hikmah lain daru
kegiatan berbuka puasaini ad-
alah adalah panjangnyaumur
dan lapangnya rezeki. Terkait
panjangnya umur ia mengaku

mustahil bisa menjalankan sil-
aturahmi kepada semua hadi-
rin.

"Saya tidak mungkin dalam
sehari bisa silaturahmi ke ru-
mah anda semua. Tetapi den-
gan waktu yang singkat ini kita
sudah saling bersilaturahmi,"
paparnya. Rezeki tambahnya
juga menjadi lapang. Rezeki
jelasnya tidak hanya berkaitan
dengan materi tetapi menu
buka bersama merupakan
anugerah yang perlu disyuku-
n,

Sebenarnya, kata rektor,
banyak sekali hikmah dan
manfaat buka puasa bersama.
Selain meningkatkan ukhuwah,
juga sebagai media, evalusi dan
dikusi untuk meningkatkan
kualitas agama dan kerja.

"Artinya momentum buka
puasa ini bukan hanya acara
rutinitas saja, namun lebih jauh
agar makna dari ibadah puasa
di bulan Ramadan ini untuk
meningkatkan kualitas ke-
imanan dan keilmuan civitas
UMA,"ujarnya.

Acara berbuka puasa diisi
dengan pembukaan tajil, sha-
lat magrib, dan makan malam
serta diakhiri dengan sholat
tarawih. nsr
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Alquran Satukan IImu
Pengetahuan dan Thuhid

UMA Peringati Nuzulut euran
Nledan..( Analisa.)

Civitas Akademika Universirus Medun
f."" qyAl memperingati Nuzulul euran,
Sabtu 

_(4/7) di Masjid Thqwa fampus ti-nrli
Jalan Kolam Medan Estate.

Ustaz Dr HAhmad ZuhriLc. MA dalam
tausyiahnya 

-mengatakan konsep Alquran
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
adalah untuk menyatukan ilmu pengetahuan
dan tauhid.

. Selain itu. karanya Alquran diturunkan
kepada Nabi Muham-ad' dalom dimensi
ruang dan waktu yang berbeda, bukan dalanr
dimensi dunia atau dimensi dalam pemi_
kiran/otak manusia.

Karenanya, dalam proses turunnya Al_
quran yang datangnya dari Allah SWT me_
lalui malaikat kemudian disampaikan ke_
pada Nabi Muhammad di luar dimensi du-
nia, yang tidak bisa dipikirkan dalam dimen_si manusia (dunia).

Menurut, Ustaz Ahmad Zuhri, Alquran
sebagai petunjuk bagi umat Islam jrgu -"rr_jelaskan peradaban manusia dengari.rns.p
ilmu pengetahuan dan menjawab"peradaban
dan perkembangan manusia.
Tradisi

Dia juga mengatakan rradisi peringatan

Nuzulul Quran yang dilakukan di Indonesia
sangat luar biasa, tidak hanya di Inclonesia
t^.lu.gi j.rq1 diperingati di Asia Tenggara,
Afrika bahkan negara Mesir.

Dengan peringatan Nuzulul euran, kita di-
hzuapkan untuk mampu menggali n-raknaAl_
quran dalam penjabaran ilmu pengetahuan
serta mampu memahami dan mengaplika_
sikan konsepAlquran sebagai petunlu-i< hidup.

Rektor UMA diwakili Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan. Ir H Zulheri Noer.
MP mengatakan peringatan Nuzulul eurun
mgrup3k31 momen yang tepat untuk menge_
valuasi diri kita, sejauhmana kita telah ie_
ngirnplementasikan makna Alquran dalam
kehidupan.

.7t,lheri juga berharap dari peringatan Nu_
zulul Quran civitas akademilia UMA mam_
pu mengevaluasi diri agar lebih baik lagi da_
lam mcngamalkan Alquran.

Turut hadir dalam kegiaran itu. di anra_

lanya Wakil Rektor II,Dr Hj Siti Mardiana.
Direktur Pascasarjana UMA, prof Hj Retno
Astuti Kuswandani, Ketua pusai Islam
y]\!A, h Ismet Yunus, Lc , Kabag Humas
UMA,IT Asmah Indrawatl Mp, paia dekan.
dosen, mahasiswa dan pegawai di lingku-
ngan UMA. (twh)
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UMA Peringati l\uzulul Quran
Medan-andalas

, Civitas akademika Univer-
sitas Medan Area (UMA) mem-
peringati Nuzulul Quran, Sabtu
(4/7) di Masjid Taqwa Kampus I
UMA, Jalan Kolam, Medan
Estate.

Ustaz Dr H AhmadZuhriLC
MA dalam tausyiahnya menga-
takan konsep Algqran yang
diturunkan kepada Nabi Muham-
mad adalah untuk menyatukan
ilmu pengetahuan dan tauhid.

, Selain itu, katanya, Alquran
diturunkan kepada Nabi Muham-
mad dalam dimensi ruang dan
waktu yang berbeda, bukan
dalam dimensi dunia atau dimensi
dalam pemikir an/ otak man u sia.

"Karenanya, dalam proses
turunnya Alquran yang datang-
nya dari Allah SWT melalui
malaikat kemudian disampaikan
kepada NabiMuharnirnd diluar
dimensi dunia, yang tidak bisa
dipikirkan daiam dimensi ma-
nusia (dunia)," kata Dosen UIN
Sumrit dan Fakultas Psikoiogi
UMA ini.

Menurut, Ustaz Ahmad Zuh-
ri, Alquran sebagai petunjuk bagi

WR lll UMA lr H Zulheri Noer MP

umat Islam juga menjelaskan
peradaban manusia dengan kon-
sep ilmu pengetahuan dan men-
jawab peradaban dan perkem-
bangan manusia.

Dia juga mengatakan tradisi
)eringatan.Nu2ulul Quran yang
dilakukan di Indonesia sangat
luar biasa, tidak hanya di Indo-
nesia tetapijuga diperingati di
Asia Tenggara, Afrika bahkan
Negara Mesir.

"Dengan peringatan Nuzulul
Quran, kita diharapkan untuk

rnampu menggdli makna Alquran
dalam penjabaran ilmu pengeta-
huan serta mampu memahami
dan mengaplikasikan konsep
AJquran sebagai petunjuk hidup,"
tandasnya.

Rektor UMA diwakili Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan
Ir H Zulheri Noer MP mengata-
kan, peringatan Nuzulul Quran
merupakan momen yang tepat
untuk mengevaluasi diri kita,
sejauh mana kita telah meng-
implementasikan makna Alquran
dalam liehidupan.

Zulheri juga berharap dari
peringatan Nuzulul Quran civitas
akademika UMA mampu meng-
evaluasi diri agar lebih baik lagi
dalam mengamalkan Alquran.

Turut hadir dalam kegiatan
itu. diantaranya Wakil Rektor II
UMA Dr Hj Siti Mardiarra MSI,
Direktur Pascasarjana,tlMA.P. rof.
Dr Hj Retno ,A.stuti Kuswandani
MS, Ketua Pusat Islam UMA H
Ismet Junus LC, Kabag Humas
UMA Ir Asmah'Indrawati MP,
para dekan, dosen, mahasiswa,
dan pegawai di lingkungan
UMA.rH.qrur
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