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3. 
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VVA:�l'ADA. 
Ra bu 

13 Januari2016 

Kegaduhan 
Pelayakan Publik 2015 Buruk 

MEDAN (Waspada): 
Pada tahun2015;kondisi 

inasyarakat belum juga 
membaik. Mereka masih 

uga merasakan pelayanan 
publik yang bunik. Itu ter

jadi karena sepanjailg ta
hun kemarin; di negeri'ini 

terus terjadi 
kegaduhan politik. 

� ., 

Pengamat politik dari Uni
versitas Medan Area (UMA) 
Warjio, Ph.D, saat tampil seba 7 
gai pembicara dalam diskusi 
bulanan yang digelar Pascasar
j ana UMA, Senin ( 11/1).  di 
kampus II universitas itu. Dis
k u s  i hari i t u  dib.eri tema 
Refleksi AkhirTahun 2015 dah 
Prospek Tahun 20 16 Dalam 

Bidang Pemerintah, Hukum, 
Pendidikan dan Ketahanan 
Pangan. 

' Djsebtitkan Warjio, pelaya
nan publik pada 201 5  sangat 
buruk, tidak terkecuali di 
Sumut. Rakyat tidak tetlayani, 
karenalegis1atif dan eksekutif 
sibuk dengan kepeptingan 
politikny2 masing-masing. 

Selain disebabkan kega- · gasnya. 
duhan politi, buruknya pelaya- Setiap bu Ian 
nan publik di negeri ini pada Sementara itu, Wakil Di-
tahun 2015, juga disebabkan rektur Bidang Kemahasiswaan 
banyaknya pejabatyangterje- Mµazzul, SH Mhum, usai ke
ratlcasus korupsi. Baik di legis� giatantersebut menjelaskan, 
latif, eksekutif serta yudikatif. 'PPs UMA merancang diskusi 

"Perseteruan elit politik di terse but menjadl kegiatan 
lembaga legislatif dan ekse- setiap bulan. 
kutif menyebabkan pelayanan Pada diskusi sebelumnya, 
publik terabalkan� Kondisi itu diharikan peserta dari Peng
semakin diperparah dengan adilan Negeri Medan, Poh:esta 
banyaknya para pejabat publik Medan, Dinas Pendidikan Me
yahg terindikasi korupsi," dan, LBH Medan dan Forum 
sebµt Warjio: · Pusat Kajian dan Perlindungan 

Dia memprediksi, kegadu- Anak (PKPA) Medan. 
an politilCdan kasus korupsi D i s e b tit k a n n y a  p a r a  
tahun 2015 inasih berdampak peserta memberikan aspirasi 
kepada pelayanan publik pada yang cukup besar terhadap ke
tahun 2016. Behim lagi konflik giatan diskusi publik bulanan 
Pilkada serentakkemarin,juga PPs UMA, karena dilandasi 
akan menyuml:>ang persoalan keihginan untukmembangun 
baru yang berakibat kepada kerjasama dalam membentuk 
terabaikannya pelayanan kegfatan diskusi lanjutan. 
publik. "Peserta mengharapkan 

"Beberapa bulan kedepan, hasil diskusi publik ini dapat 
pelayanan publik belum mak- . diberikan kepada pemangku 
simal. Sebab, persitiwa dan kebijakan, sebagai bah an 
kasus korupsi tahun 2015 ma- kajian dalam perbaikan kinerja 
sih akan mempe ngaruhi di p e m e rln t a h a n ,' ujar 
pelayanan publik," tegasnya. Muazzul. Kegiatan itu dibuka 

Ketua Prodi MAP PPs W a k i l  D i r e k t u r  B i d a n g  
utv1A ini mengharapkan kete- Akademik Ir Erwin Pane MS. 
gangan - keteganan politik bisa Selain Warjio, tampil pem
diredakan pada 2016 ini. Baik bicara adalah Kepala Prodi 
eksekutif maupun legislatif Ilmu Hukum Dr M arlina SH 
diharapkan fokus kepada pe- MHum, Sekretaris Pro di Ma
layanan publik. Karena secara gister Manajemen Agribisnis 
hakiki itu !ah tugas pemerin- (MMA) Ir E Harso Kardinata 
tah, melayani rakyat secara MSc, Sekretaris Magister Psi
maksimal."Mereka bisa ber- kologi (MPsi) Azhar Azis SPsi 
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Bidang Pemerintah, Hukum, 
Pendidikan dan Ketahanan Ketahanan 
Pangan. 

Djsebtitkan Warjio, Djsebtitkan Warjio, Djsebtitkan pelaya
publik pada 201 5  1 5  sangat sangat 

buruk, tidak terkecuali kecuali di 
Sumut. Rakyat tidak tetlayani, 

legis1atif dan eksekutif 
dengan kepeptingan 

politikny2 masing-masing. 

Selain Selain disebabkan kega- · gasnya. 
duhan politi, buruknya pelaya-
nan publik di negeri ini pada Sementara 
tahun 2015, juga disebabkan rektur 
banyaknya pejabat yangterje- Mµazzul, 
ratlcasus korupsi. Baik di legis� giatantersebut 
latif, eksekutif serta yudikatif. 'PPs UMA 

"Perseteruan elit politik di terse 
lembaga legislatif dan ekse- setiap 
kutif menyebabkan pelayanan Pada 
publik terabalkan� Kondisi itu diharikan 
semakin diperparah diperparah dengan adilan 
banyaknya para para pejabat publik Medan, 
yahg terindikasi korupsi," dan, LBH 
sebµt Warjio: · Pusat 

Dia memprediksi, memprediksi, kegadu- Anak 
an politilCdan kasus korupsi kasus korupsi D i s e b tD i s e b t
tahun 2015 2015 inasih inasih berdamberdampak peserta 
kepada pelayanan publik pada yang cukup 
tahun 2016. Behim lagi konflik giatan 
Pilkada serentakkemarin,juga marin,juga PPs UMA, 
akan menyuml:>ang persoalan persoalan keihginan 
baru yang berakibat kepada kerjasama
terabaikannya pelapelayanan kegfatan 
publik. "Peserta 
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Halaman 5 

PPs UMA Gelar Diskusi Bulanan 
Perseteruan Politik Masih Pengaruhi Pelayanan Publik 
Medan, (Analisa) 

Pelayanan publik di  Sumate ra U tara 
(S umut) tahun 2015 te rbilang bu nik. 
Sal ah s atu sebabny a  p ad a  tahu n ter
sebu t terj adi gesekan-gesekan antara 
i ns ti tu si poli tik dengan ekseku tif. 

Perse te rua n poli tik a ntara para e li te 
le gis latif d an ekseku tif menyebabkan 
pel ay anan pub lik terabaika n. Kondisi 
i tu semaki h diperparah de ngan ba
nyaknya para pej abat publik yang te r
i ndikasi korupsi. 

Hal i tu di lingkapkanKe tuaPorgram 
S tud i (Prodi) fylagis ter  Admi nis trasi 
Publik U niversi
tas Medan (P�s UMA) D r  War
j io pada diskusi bu lanan p rogram PPs 
UMA ,  Sen in (1111 1)  di k ampus II UMA 
Jal an Sei Med an. . · 

Diskusi bertema "Refleksi 
tahu n 2015 dan P rospek tahun 2016 
d al am Bidang Peme rintah, Hukum, 
Pe ndidikan dan Ke tah annan Pangan" 
i tu di buka Wakil Direk tu r  Bidang 
Akademik, Ir Erwi n Pa ne MS. 

Se lain Warjio, tampil pembi cara lain
nya,  Kep ala l>rocii Ilmu Hukum , Dr M ar
ti na S H  MHum, Se kretaris � Ma gister 
ManajemenAgribisnis (MMA),lrEHarso 
KardinataMSc, SekretarisMagister Psiko
logi (MPsi), Azh ar Azis SPsi MA. 

Lebih lanju t Warj i o  me ngu ng
kapkan b any aknya para pejabat publik 
baik d i  pemerintah an maupun legis la tif 
terindikasi p oli tik dan belum redanya 
persete ruan eli t- el i t  poli tik,ju ga akan 
mempenga ruhi pe lay anan publik pada 
tahu n 2016 i ni. 

Bahkan diprediks i pelayanah publik 
masih terabaikan kare na tahu n -2016 
ini, pemerintah d an le gi s la tiflebih mem
fokuskan proses hasi l pi lkada serentak. 
"Tahu n 2016 pemerintah lebih mem
fokuskan hasi l pilkada, ba ik pelantikan · 
inaupun gu gatan pilkada,' cap Warjio .. · 

Kare na i tu ,  Ke tua P rodi MAP PPs 
UMA i ni mengharapkan ke te gangan -
kete ganan poli tik bisa di redakan, se 
hi ngga fokus pelay anan publ ik  bisa 
diwujudkan. 

W ak il Direktur Bidang Kemahasis 
waan,Mu azzul , S H  M Hum usai ke
gi atan tersebu tmenjel askan PPs UMA 
merancang diskusi bulanan i ni menjadi 
k egiatan yang tetap se tiap bu lan. Se
bany ak empat orang narasumbe r te rse
bu tme ngulas sesuai disipli n  i lmmunya 
masing - m asi ng. 

Diskus i bula n  pertama tersebu tj u ga 
· me nghadi rka n peserta dari Pe ngadi lan 
Ne geri Medan, Polres ta Medan,Dinas 
Pe ndidikan Medan,LB H Medan dan 
Forum Pus at Kajian d an Perli ndungan 
A nak (PKP A )  Meda n. 

Disebu tkannya para peserta mem
beri �an aspi rasi yang cuk up b esar te r
hadap ke giatan d iskusi publik bulanan 
PPs UMA, kare na di landasi kei ngi nan 
u ntuk membangu n  ke rja s am a  dal am 
membentuk ke giatan diskusi l anju tan. 

"P ara peserta mengharapkan hasil 
diskusi pub lik dapat dibe rikankepad a 
·para pema ngku kebij akan, seb agai 
bahan kajian dalam perb aikan ki nerj a  
di pemerintah �n. ,' uja r  Mua zzul. (twh) 

PPs UMA Gelar Diskusi Bulanan 
Politik Masih Pengaruhi Pelayanan 

ra U tara 
bilang bu nik. 

hu n ter
n antara 

ekseku tif. 
para e li te 
ebabkan 
Kondisi 

ngan ba
yang te r

SelSe lSe ain Warjio, tampil pembi cara lain
nya,  Kep ala l>rocii Ilmu Hukum , Dr M ar
ti na S H  MHum, S H  MHum, S H  Se kretaris kretaris kretar � Ma gister 
ManajemenAgribisnis (MMA),lrEHarso 
KardinatKardinatKardina aMSc, SekretarisMagissMagissMa ter Psikoter Psikote
logi (MPsi), Azh ar Azis SPsi MA. 

Lebih lanju t Warj i o  rj i o  r me ngu ng
kapkan b any aknya para pejabat pejabat pe publik 
baik d i  pemerind i  pemerind i  tah an maupun legis la tif 
terindikasi p oli tik dan belum redanya 
persete ruan eli t- el i t  poi t  poi t  li tik,ju ga akan 

W akW akW il Diril  Diril  
waan,Mu azz
gi atan tersebu
merancang 
k egiatan yang 
bany ak empat 
bu tme ngulas 
masing - m a

Diskus i 
· me nghadi rka
Ne geri Med
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DAFTAR HADIR W ARTA WAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Aca ra : Temu Pers MOU U MA dan Polyteknik Port 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. . 

13. 

14. 

15. 

Dickson 
: Kampus I 
: Senin /18 lanuari 2016 
: 11.30 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

v 
Analisa J 
Realitas 

' 

Hu mas 

mah Indrawati, MP 

Wal Analisa J 
Realitas 
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N o .  Form : FM - H PT-01-01 

Rev: 00 
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UMA · Jalin Kerjasama 
Dengan Universitas Malaysia 

MEDAN (Waspada): Kerjasama dengan berbagai pihak 
sudah menjadi kewajiban bagi Universitas Medan Area (UMA), 
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
andal, inovatif dan berakhlak. 

Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani 
antara UMA dan Politeknik Port Dickson Malaysia (Polipdmalay
sia) Negeri Sembilan Malaysia qukan hanya sekadar menan
datangani no ta kesepahaman, ta pi suatu langkah saling membe
rikan kontribusi untuk kemajuan bersama. 

Demikian disampaikan, Dekan Fakultas Teknik UMA,Prof 
Dr Dadan Ramdan kepada wartawan, Senin ( 18/ 1 )  di kampus 
I UMAJI Kolam Medan Estate. Penandatangan MoU dilakukan 
Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA dail T imbalan 
Pengarah Akademik Polipdmalaysia, En Charim B Ibrahim, 
Kamis ( 14/1) di Kampus II UMA, JI Sei Searyu Medan. 

DidampingiWakil Dekan BidangAkademik, Sherll Maulana 
ST MT dan Kabag Humas,Ir Asmah Indrawati MP, ProfDadan 
menyatakan suatu perguruan tinggi ingin maju dan berkembang 
hams bersinergi dengan universitas lain atau instansi yang 
berorientasi membangun kualitas akademik. Tanpa kerja sama 
dengan universitas atau lembaga pendidikan lainnya susah 
berkembang dan maju. 

Terkait nota kesepahaman kerjasama dengan Polipdmalay
sia, di antaranya UMA diminta untuk menjadi pembicara dalam 
kuliah umum dan menjadi penilai atau penguji serta melakukan 
riset. Selain itu, UMA diberikan kesempatan mengikuti ekspose 
karya-karya arsitektur dari berbagai perguruan tinggi yang 
memiliki prodi arsitektur. Ekspose dijadwalkan April 2016 
mendatang di Malaysia. 

· 

Sementara itu, dari Polipdmalaysia akan merekomendasikan 
lulusan mahasiswa D3-nya untuk kuliah Sl di UMA, serta 
meyediakan peralatan laboratorium kepada mahasiswa dan 
dose11 UMA untuk praktikum dan penelitian. "Karena itu UMA 
akan mengirim mahasiswa Teknik Mesin, Sipil dan Arsitektur 
ke Polipdmalaysia," ujar Prof Dadan. 

Sherllymenambahkan MoUdengan Polipdmalaysia) Negeri. 
3embilan Malaysia mendapat dukungan pen uh dari Yayasan 
PendidikanHajiAgusSalim.KarenaitudiaberllarapdariMoUtersebut 
khususnya TeknikArsitektur UMAsemakin berlruiilitas �emajuan dan perkembangan teknolm!'i. 

WASPADA 
Senin 

25 Januari 2016 

UMA · Jalin Kerjasama 
Dengan Universitas Malaysia 

MEDAN (Waspada): Kerjasama dengan berbagai pihak 
sudah menjadi kewajiban bagi Universitas Medan Area (UMA), 
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
andal, inovatif dan berakhlak. 

Memorandum of Understanding Understanding Underst (MoU) ditandatangani 
antara UMA dan Politeknik Port Dickson Malaysia (Polipdmalay
sia) Negeri Sembilan Malaysia qukan hanya sekadar menan
datangani no ta kesepahaman, ta pi ta pi ta suatu langkah saling membe
rikan kontribusi untuk kemajuan bersama. 

Demikian disampaikan, Dekan Fakultas Teknik UMA,Prof 
Dr Dadan Ramdan kepada wartawan, Senin ( 18/ 1 )  di kampus 
I UMAJI Kolam Medan Estate. Penandatangan MoU dilakukan 
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HARIAN I 

21 Janu� Halaman 27/ 
Tingkatkan. Kualitas Pendidikan 

• l, d . ' / , •  

UMA Terus Bangun Kerja Sama 
SAMA dengan berbagai pihak sudah 

adi kewajiban bagi U niversitas:Medan Area 
A). 

sama tersebut awal ·membangun sinergi 
mendukung peningkatan kualitas sumber 

qi.anusia (SDM) yang andal, inovatif dan -
adi Memorandum 'o,f Understanding atau 

yang ditandatangani aritara UMA cf.an 
Dickson Malaysia (Polipdmalaysia) 

Sembilan Malay'sia bukan hanya sekadar 
nota kesepahaman, tapi suatu 

saling membehkan kontribusi untuk 
bersama," ungkap DekanFakultas Teknik 

Dadan Ramdan M.Sc M.Eng kepada 
Senin (18/1) di kampus I UMA.Jalan 

m Medan Estate. · 

Mou dilakukan Rektor UMA 
HA Ya'kubMatondangMA dan Timbalan 

arah Akademik Polipdrualaysia, En CharimB 
(14/1) di Kampus JI UMA, Jalan 

Medan. 
W akil Dekan · Bidang Akademik, 

Maulana STMT dan Kabag Humas,lr Asmah 
MP, Prof Dadan menyatakan sliat1l' 
ti nggi ingin m.a ju dan berkembang harus 

nergi dengan universitas lain atau :instagsi 
berorientasi membangun. kualitas 

kerja sama dengan universitas 
embaga pendidikan lainnya susah berkembang 

. 
nota kes�pahman kerjasama dengan 

,di antaranya UMA. diminta un
pembicara 'dalam kuliah umum dan 

adi penilai atau pehguji serta melakukan riset. 

Se lain itu, UMA diberikari kesempatan mengikuti 
ekspose karya-karya arsitektur dari berbagai per-· 

·guruan ting'gi yang rnemiliki prodi arsitektur. 
Ekspose dijadwalkan April 2016 mendatang di 
Malaysia. 

Sementara itu, dari Polipdinalaysia akan�ereko
mendasikan lulusan rriahasiswa D3cnya untuk 
kuliah S 1 di UMA, serta meyediakan peralatan 
laboratorium kepada mahasiswa dan dosen UMA 
un_tuk praktikum dan penelitian .. 

"Karena itu UMA akan mengirim rnahasiswa 
Teknik Mesin, Sipil dan Arsitektur ke Polipd
malaysia," ujar Prof Dadan. 

ShePlly menambahkan MoU dengan Polipdma� 
laysia) Negeri Sembilan Malaysia mendapat 
dukungan penuh dari Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim. Karena itu dia berharap dari MolJ 
terseb,ut khususriya Teknik Arsitektur UMA 
semakin berkualitas sesuai dengan kemajuall' dan. 
perkembangan teknologi. 

Turut hadir dalam MoU terse but, Selain Rektor 
UMA, juga hadir di antaranya Wakil Rektor I, Dr 
Heri Kusmanto,W akil Rektor II; Dr Hj SitiMardiana 
serta dari Polipdrnalaysia, Dr Isham Shah Bin 
Hasan (pegawai e-learning PPD), H Ari Sardu dan 
pejabat Polidpmalaysia. (taufik wal hidayat) 

c . Anal,isa/istir'newa 
SALING SERAHl{AN: Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA dan Timbalan Pengarah 
Akademik Polipdmalaysia, En Charim ·B Ibrahim saling inenye,rahkan !poU yang telah ditandatangani, 
disaksikan para pejabat di lingkungan kedua universitas Kamis ( 141 �) di Kamp us II UMA, Jalan Sei 
Serayu Medan. ' . 

· ' · I 
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Kualitas Kualitas Pendidikan Pendidikan 
. ' / ' / , •  Bangun Bangun Kerja Kerja . Kerja . Sama Sama ' / Sama ' / , •  Sama , •  

diberikari diberikari kesempatan kesempatan mengikuti 
karya-karya arsitektur arsitektur dari dari berbagai berbagai per-· 

yang yang rnemiliki prodi rnemiliki prodi arsitektur. 
dijadwalkan April April 2016 2016 mendatang mendatang di 

dari PolipdinalaysiaPolipdinalaysia akanakan�ereko�ereko
lulusan rriahasiswa rriahasiswa D3cnya untuk 

UMA, UMA, serta meyediakan peralatan 
kepada mahasiswa mahasiswa dan dosen UMA 

dan penelitian .. 
UMA UMA akan akan mengirim mengirim rnahasiswa rnahasiswa 
Sipil dan Arsitektur ke Polipd
Prof Dadan. 

ShePlly ShePlly menambahkan MoU
laysia) laysia) Negeri Negeri Sembilan Sembilan Malaysia 
dukungan penuh dari Yayasan Yayasan 
Agus Salim. Karena itu itu dia dia 
terseb,ut khususkhususriya riya Teknik Teknik 
semakin berkualitas berkualitas sesuai sesuai dengan 
perkembangan perkembangan teknologi. 

Turut hadir dalam MoU dalam MoU terse 
UMA, UMA, juga hadir di antaranya 
Heri Kusmanto,W Kusmanto,W akil Rektor 
serta serta dari dari Polipdrnalaysia, Polipdrnalaysia, Dr Dr 
Hasan (pegawai e-learning PPD), 
pejabat Polidpmalaysia. (taufik 
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FT UMA dan 
Polipdmalaysia Mou 

Medan, Realitas 
Kerjasama dengan berbagai pihak: sudah menjadi kewajiban 

bagi Universitas Medan Area ( UMA). Kerja sama tersebut 
awal membangun sinergi untuk mendukung peningka1:<\Il kuali
tas sumber daya manusia (SDM).yang andal, inovatif dan be-
rakhlak:. 

· 

, "Jadi Memorandum of Understanding atau MoU yang ditan
datangani antara UMA dan Politeknik Port Dickson Malaysia 
(Polipdmalaysia) Negeri Sembilan Malaysia bukan hanya seka
dar menandatangani nota kesepahaman, tapi suatu langkah saling 
memberikan kontribusi untuk kemajuan bersama," ungkap De
kan Fakultas Teknik UMA,Prof Dr Dadan Ramdan M.Sc 
M.Eng kepada wartawan, Senin (18/1) di kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate.Penandatangan MoU dilakukan Rektor 
UMA Prof Dr HA Ya"kub Matondang MA Clan Timbalan Pen
garah Akademik Polipdmalaysia, En Charim B Ibrahim,Kamis 
(14/1) di Kampus II UMA, Jalan Sei Searyu Medan. 

Didampingi Wak:il Dekan Bidang Akademik, Sherll Maul
ana ST MT dan Kabag Humas,Ir Asmah lndrawati MP, Prof 
Dadan menyatakan suatu perguruan tinggi ingin maju dan 
berkernbang harus bersinergi dengan universitas lain atau in
stansi yang berorientasi membangun kualitas akademik. Tanpa 
kerja sama dengan universitas atau Iembaga pendidikan lain
ny:a susah berkembang dan maju. · 

Terkait nota kesepahman kerjasama dengan Polipdmalay
sia, di antaranya UMA diminta untuk menjadi pembicara dalam 
kuliah umum dan menjadi penilai atau penguji serta melaku
kan riset. SeJain itu, UMA diberikan kesempatan mengikuti 
ekspose karya-karya arsitektur dari berbagai perguruan tinggi 
yang memiliki prodi arsitektur. Ekspose dijadwalkan April 
2016  mendatang di Malaysia.Sementara,itu, dari Polipdma
laysia ak:an merekomendasi.kail lulusan mahasiswa D3-nya untuk 
kuliah Sl di UMA, serta meyediak:an peralatan laboratorium 
kepada mahasiswa dan dosen UMA · untuk praktikum dan pene
litian. "Karena itu UMA akan mengirim mahasiswa Teknik 
Mes in, Sipil dan Arsitektur ke Polipdmalaysia," ujar Prof 
Dadan. 

. 
· 

Sherlly menambahkan MoUdengan 
Sembil:m M:il:ivi:fa mi>nd!lnllt fi11k11na<>n "'"'-'"'h d,, .. ; 

Senin, 25 Januari 2016 

FT UMA dan 
Polipdmalaysia Mou 

Medan, Realitas 
Kerjasama dengan berbagai pihak: sudah menjadi kewajiban 

Universitas Medan Area ( UMA). Kerja sama tersebut 
awal membangun sinergi untuk mendukung peningka1:<\Il kuali

sumber daya manusia (SDM).yang andal, inovatif dan be-
rakhlak:. 

· 

"Jadi Memorandum of Understanding atau MoU yang ditan
datangani antara UMA dan Politeknik Port Dickson Malaysia 
(Polipdmalaysia) Negeri Sembilan Malaysia bukan hanya seka

menandatangani nota kesepahaman, tapi suatu langkah saling 
memberikan kontribusi untuk kemajuan bersama," ungkap De

Fakultas Teknik UMA,Prof Dr Dadan Ramdan M.Sc 
M.Eng kepada wartawan, Senin (18/1) di kampus I UMA Jalan 
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DAFfAR HADffi WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 
Tempat 
Hari I Tanggal 
Puku l 

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Swisma 

5. M. Nasir 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. , 
13. 

14. 

15. 

: Panen Raya Semangka ( FP) 
: Kampus I 
:. l um'at / 22 Januari 2016 
: 10.00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

v 

Analisa v 
Realitas \_/ 
Jumal Asia '\_/ 

Matahari 0 

' 

\ H u mas 

" 

Analisa v 
Realitas \_/ 
Jumal Asia '\_/ 

Matahari 0 
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�DA 
Kamis 
i 2016, 

( ( j 

.hasiswa Pertanian UMA Pan'en Semangka 
(Waspada): Fa

Universitas 
�a (FP UMA) mela-

n raya seniangka 
dan kuning seba
bn dari Kebun Per

UMSU 
edan Estate. 

raya 'ini berkat ker-
!hasiswa," kata De
lo\ Dr Ir Syahbuddin 

Si didampingi Ka
Ir Asmahlndrawa
da Waspada, Seniri 

panen 
makan, Jumat (22/ 

bs���k�������� b.gka sudah bisa di
tn waktu 50 sampai 

ta  beratnya mulai 
mpai6kg. 

untuk pe-· 
btiah semangka 

Syahbuddin, sekira 
�· d·engan rincian 
�lian bibit dan pu
gkan pengolahah 

lahan menggunakan traktor 
tid;;tk dihitung. 

:Pengan modal tersebut, 
panen raya semangka ini me
raup keuntungan Rp4 juta. 
"Panen raya pertama buah. 
semangka ini menjadikan 
semangat bagi mahasiswa 
untuk terus beraktifitas, karena 
pimpin fakultas senantiasa 
mendorong dan memotivasi 
mahasiswa pertanian untuk 
mengembangkan budidaya 
tanaman dan buah lainnya 
yang bermanfaat," jelasnya. 

Selainitu program kewira
usaha.an yang sudah dica.
nangkan pemerintah hendak
nya menjadi motivasi bagi ma
hasisw:a dan Julusan FP UMA 
agar �ems menjadi pengusaha 
muda berprestasi secara 
mandiri. . 

l.ebih lanjut dijelaskannya, 
tidak hanya buah semangka 
yang sukses di panen tapi se
belumnya seperti timun, cabai 

.merah, jagung juga sudah 
di,panen di FP UMA. Untuk 
lahan seluas 2,3 hektar itu juga 

ditanami dengan jenis karet, 
tumpang sari dan lainnya 

Ketua YayasanHajiAgus 
Salim Siregar Drs Erwin Si
regar MBA memberikah 
apresiasi dan berkenan me
lihat langsung panen raya 
tersebut. "Pak Erwin terke
jut setelah melihat hasil pa-

. nen buah semangka yang 
dihasilkan mahasiswa FP 
UMA yang buah semangka
nya cukup baik dan manis 
itu," kata dekan. · 

Syahbuddin berharap 
agar keberhasilan yang su
dak diraih mahasiswa FP 
UMA ini tidak hanya sam
pai disitu, ta pi hendaknya 
terns ditingkatkan dengan 
mengembangkan inovasi 
budidaya tanaman lainnya 
yang dapat menjadikan FP 
UMA ini .tidak kalah ber
saing dengan uni.versitas 
dan perguruan tinggi baik 
negeri maupun swasta ti-

. Uta
ra ta pi mancane

Waspada/Muhammad Ferdinan Sembiring/8 
DEKAN FP UMA Syahbuddin Kabag Humas UMAAsmah lndrawa i · 
dan mahasiswa sedang panen raya buah semangka disela-sela panen 
raya, kemarin. · 

· 
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UMA Pan'en Semangka 
dengan jenis karet, 

dan lainnya 
nHajiAg

lainnya 
Ag

lainnya 
us 

Drs Erwin Si
memberikah 
berkenan me

panen raya 
Erwin terke

melihat hasil pa-
semangka yang 

mahasiswa FP 
semangka
dan manis 
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HARIAN· 

2016 Halaman 

Kreativitas Mahasi�wa Per.tanian UMA. 
,Hasilkan Semallgk3 

r kreativi tas d a n  kerj a k eras 
>ertanian- M edan Area 
s-hasilkan panen raya semangka biji 
ming. ·' 
iangka·sebanyak 3 ton di areal 1200 
luas lahan seluruhnya 2,3 hektare di 

1baan Mahasiswa Pertani .a UMA di · 
M edan Estate, Jumat l al u .  

P ertani a n  UMA Dr Ir 
M S i  didampmgi" Kabag 

smah Indrawati MP kepada men
itivitas mahasiswa menanam pohon 
<an selama masa plantasi 50 sampai 
temyata ·sudah menghasilkan buah 
mg segar dan manis rasanya untuk, 

n semangka tersebut dihasil kan rata-
. mulai dari 3 kg sampai 6 kg. 
gembangan buah semangka ini,  l �njut 
bermodal awal sekitar Rp 6 00 ribu 

ukan untuk pembiayaan bibit dan 
1gkan pengolahan lahan menggunakan 
iihitung dalam biaya operasionalnya. 
al tersebut, panen raya.semangka ini 
1tungan Rp4 ju ta. ·  
y a  pertama buah s emangka i ni men
angat bagi mahasi swa. untuk terns. 
),<:arena pimpiri fakultas senanti asa. 

mendorong dan memo ti vasi mahasiswa per
tanian u_ntuk mengembangkan budidaya tanaman 
dan buah lainnya yang bermanfaat," jelasnya. 

Dekan. Pertani an UMA juga mengatakan,. 
pihaknya terus rnemotivasi mahasiswanya Lrntuk 
menggiatkan program kewirausahaan, yang juga 
sudah dicanangkan pemerintah 

"Sebenarnya tidak hanya buah sernangka yang 
sukses di panen tapi sebelumnya mahasiswa 
Petanian UMA juga sukses memanen timun, 
cabai merah, jagung. Laban yang digunakan seluas 
2,3 hektare dengan sistein t'umpang sari pada · 
tananian karet," ujarnya 

. 

Ketua Yayasan Agus S;,Uim Siregar.Ors 
Erwin Siregar apresiasi 
berkenan mel ihat langsi.rng panen raya tersebut. 

"Pak Erwin terkejut setelah rnelihat hasil panen 
buah s e_mangka. yang d i h a s i l kan mahasiswa 
Pertanian UMA yang buah sernangkanya cu_kup. 
baik dan manis itu," kata Syahbuddin. 

Dekan Pertanian UMA ini, be�·harap agar 
keberhasi lan y an.g sudak d i raih rnahasi swa 
Pertanian U M A  i ni langs\.rng berpuas · diri ta pi 
hendaknya terns ditingkatkan dengan mengem
bangkan i novasi budidaya tanaman l a i nnya 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(taufik hidayat) 

Analisa/taufik wal hidayat 
PANE/II SEMANGKA: DekanPertanian UMA, SyahbuddinHasibuan 
(dua kiri) didarnpingi Kabag Humas VMA AsmahJndrawati (kiri) 
bersamamahasiswa memperlihatkan hasil panen raya buahsemangka, 
belum .Zama ini di Kebun. Percobaan Pertania VMA Kolam 
Medan Estate. 

--i :;o z 
IC ct> 0 -< . . . ,, moo =ii 0 .., . 3 0 
'"""' .. 
0 ,, 
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Mahasi�wa Per.tanian UMA. 
Hasilkan Semallgk3 

vasi mahasiswa per
bangkan budidaya tanaman 

rmanfaat," jelasnya. 
juga mengatakan,. 

mahasiswanya Lrntuk 
rausahaan, yang juga 

pemerintah 
buah sernangka yang 

sebelumnya mahasiswa 
sukses memanen timun, 

yang digunakan seluas 
t'umpang sari pada · . t'umpang . t'umpang 

Agus S;,Uim Siregar.Ors 
apresiasi 
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HASILPANENRAYA: 
Dekan FP UMA Syahbuddin Hasibuan didampingi Kabag Humas UMA Asmah lndrawati 

dan mahasiswa sedang. memperlihatkan hasil panen raya buah semangka disela-sela 
·pi:inen raya, kemarin. 

p 
semangka 

Medan, Realitas . 
Berka_t kerja keras tanpa 

rnengenal lelah, Fakultas 
Pertanian Universitas Med
an Area {FP UMA) akhirnya 

t rnengadakan panen raya se
rnangka biji rnerah dan kun
ing sebanyak 3 ton di areal 
1200 rn2 disekitar,\luas lah
an seluruhnya 2,3,.hektar di 

[ Kebun Percobaan Maha
f siswa FP UMSU di Jalan 

. Kolarn Medan Estate. 
De!<an FP _UMA Dr Ir 

Syahbuddin Hasibuan MSi · 

didarnpingi Kabag Hurnas Ir 
Asrnah lndrawati MP kepa
da wartawan di areal lokasi 
lahan, Jurnat {22/1/2016) 
rnehjelaskan, serna-

ngka yang dikerjakan sela- modal tersebut, panen raya jadi pengusaha rnuda ber
rna rnasa plaritasi 50 sam- semangka ini Jieraup keu.n- prestasi secara mandiri. 
pai 60 hari itu temyata sudah tungan Rp 4 juta. "Panen Lebih Ian jut dijelaskan
meng hasil kan buah se- raya pertama buah semang- nya, tidak hanya·buah se
mangka yang segar dan ma- ka ini menjadikan semangat mangka yang sukses di 
nis rasanya untuk diko- bagi mahasiswa untuk terus panen tapi s�belumnya sep
msumsi. Dari panen se- beraktifitas, karena pimpin erti timun, cabai merah, jag
rhangka tersebut oihasilkan fakultas senantiasa mehdor- ung jliga sudah dipanen di 
rata-rata beratnya mulai dari ong dan memotivasi maha- FP UMA. Untuk lahan se-
3 kg sampai 6 kg. Dalam siswa pertanian untuk men- luas 2,3 hektar itu juga di-, 
menggiatkan usaha peng- gembangkan budidaya tan- tanami dengan jenis karet, 
embangan buah semangka aman dan buah lainnya yang tumpang sari dan lainnya. 
ini tambah Syahbuddin se- bermanfaat," jelasnya. ,Bahkan disaat paner,i raya 
kira Rp 600 ribu modal awal- · Motovasi Ketua Yayasan Haji Agus 
nya dikeluarkan untuk pem- Selain itu program kewir- Salim Siregar Ors Erwin Sire
biayaan berupa bibit dan pu- a.usahaan yang sudah di- ; gar MBA memberikan apre-1 
puk, sedangkan pengolahan canangkan pemerintah he;- · siasi dan berkenan melihat 
lahan r;nenggunakan traktor ndaknya menjadi motivasi langsung panen raya terse
tidak dihitung dalam biaya . bagi mahasiswa dan lulus- but. "Pak Erwin terkejut set
operasionalnya. Dengan an FP UMA agar terus men- elah melihat hasil panen 

buah semangka yang di
hasil kan mahasiswa FP 
UMA yang buah sernangkan
ya cukup baik dan manis itu," 
kata dekan. 

Syahbuddin berharap 
agar k eberhasilan yang 
sudak diraih mahasiswa FP 
l)MA ini tidak hanya sampai 
disitu, tapi hendaknya terus 
ditil")gkatkan dengan meng
embangkan inovasi budi
daya tanaman lainnya yang 
dapat menjadikan FP UMA 
ini tidak kalah bersaing den
gan universitas dan perguru
an tinggi baik negeri rnaupun 
swasta tidak hanya di Surn
atera Utara tapi juga di man-
canegara. 
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Syahbuddin Hasibuan didampingi Kabag Humas UMA Asmah lndrawati 
memperlihatkan hasil panen raya buah semangka disela-sela 

sela- modal tersebut, panen raya jadi pengusaha rnuda ber
sam- semangka ini Jieraup keu.n- prestasi secara mandiri. 

temyata sudah tungan Rp 4 juta. "Panen Lebih Ian jut Ian jut Ian dijelaskan
se- raya pertama buah semang- nya, tidak hanya·buah se
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Bii-didaya Tuiri6lqik3Il Jiwa 
l:lan I Jumal Asia lahan dan pemupukan buah semangka yang segar dan tidak hanya hendaknya 
Fakultas Pertanian Universitas susulan pemeliharaan buah hingga manis serta siap dipasarkan. semanagka tapi mentimun, cabai dengan mengembangkan inovasi 
�an Area (UMA) mela�ukan · pengendalian hama penyakit Dari panen semangka ter- merah, ja'gung yang hasilnya budidaya tanaman 
�bosan dengan membudidaya tanaman. , sebut, katanya dihasilkan rata- sudah dipanen di atas lahan sehingga dapat menjadikan �·arigka. Program ini sebagai · ' Menurutrwa tanaman semang- rata beratnya mulai dari 3 kg sel,uas 2,3 hektar yang ternyata fakultas ini tidal< kalah bersaing 
1ya menubuhkan jiwa wirau- ka pada dasarnya tidak mem- sampai 6 kg. Sedangkan untuk juga ditanami dengan jenis karet, dengan perguruan tinggi baik 
la (entrepreneurship) di butuhkan air yang terlalu banyak. membudidayakan usaha tersebut , tumpang sari dan lainnya. negeri maupun �wasta tidak 
�ngan mahasiswa. Budidaya Namun untuk proses fotosintesis membutuhkan biaya sekira Rp Syahbuddin berharap agar hanya di Sumut tapi juga di 
�a ngka menu r u t  Dekan sangat membutuhkan air. Tapi 600 ribu .sebagai modal awal k e b e r h a s i l a n  y a n g  sudak tingkat nasional. 

Pertanian UMA Dr Ir saat pembiayaan pupuk. FP UMA ini 
hbuddin Hasibuan MSi selain tanam, bibit disiram cukup basah N a m u n  pad a p e n g o l a h a n  

(swisma) 
berikan agar bibit tidak stress lahan traktor 

karena produktivitasnya dan dapat segera beradaptasi itu tidak dihitung dalam biaya 
masa kondisi 

singkat, sekira 60-65 harL Pada budidaya semangka , "Dengan modal tersebut, 
untuk proses perawatan atau pemeliharaannya panen raya semangka ini meraup 

�aya semangka membutuhl<aJI harus dilaku.kan secara rutin sejak keuntungan Rp 4 juta, sehingga 
ah gembur dan subur agar dimulai selesai penanaman hingga m e n u  m b u  h k a  n s e  m a n  g a t  
ildapatkan pertumbuhan dan buah semangka dipanen. / bagi mahasiswa .untuk terus 
�uksi optimum. Berkat kerja keras mem- beraktifitas serta mendorong 
'Karena itu pengolahan tanah budidaya semangka, akhirnya dan memotivasi mahasiswa 
ara intensif disertal pupuk fakultas pertanian UMA melakukan agar mengembangkan budidaya 

dan C1ir yang cukup panen raya semangka biji merah tanaman dan buah lainnya yang 
faktor penting yang dan kuning sebanyak 3 ton di bermanfaat," jelasnya. 

r mener'ltukan keberhasilan areal 1200 m2 di sekitar luas lahan Dengan budidaya pertanian 
!daya semangka," katanya di 2,3 hektar di kebun percobaan . itu, maka progr;am kewirausahaan 
ipu_s tersebut, Senin (25/1) mahasiswa di Jalan Kolam Medan yang dicanangkan pemerintah, 
�ntuk pemeliharaannya, kata Estate. l<atanya menjadi motivasi bagi 
hbuddin didampingi Kabag Dijelaskan Syahbuddin, buah ma�asiswa dan lulusan FP UMA 

as Ir Asmah Indrawati MP semcingka yang dikerjakan selama agar terus menjadi pengusaha 
.us dilakukan antara lain masa plantasi' 50 sampai 60 hari muda berpres�si secara mandiri. 
'yulaman, pemangkasan, itu ternyata mampu menghasilkan Dia menyebutkan, pihaknya 

Jurnaf Asia I Ant: swisma 
PANEN Dekan FP UMA Syahbuddin Hasibuan 
didarhpingi A!?mah dan mahasiswa sedang memperlihatkan 
hasil panen raya . 
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Tuiri6lqik3Il Jiwa 
semangka yang segar dan tidak hanya 

manis serta siap dipasarkan. semanagka tapi mentimun, cabai dengan 
Dari panen semangka ter- merah, ja'gung yang hasilnya 

sebut, katanya dihasilkan rata- sudah dipanen di atas lahan 
beratnya mulai dari 3 kg sel,uas 2,3 hektar yang ternyata fakultas 

sampai 6 kg. Sedangkan untuk juga ditanami dengan jenis karet, 
membudidayakan usaha tersebut , tumpang sari dan lainnya. 
membutuhkan biaya sekira Rp Syahbuddin berharap agar 

ribu .sebagai modal awal k e b e r h a s i l a n  y a n g  sudak 
pembiayaan pupuk. FP UMA ini 

m u n  pad a p e n g o l a h a n  
lahan traktor 

tidak dihitung dalam biaya 

"Dengan modal tersebut, 
panen raya semangka ini meraup 
keuntungan Rp 4 juta, sehingga 
m e n u  m b u  h k a  n s e  m a n  g a t  

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



26 JANUARI 

No.  Form : FM -H PT-01-01 
Rev: 00 
Tg l Eff. 01 Des 2012 

Dekan FP UMA SyahbuMin Hasibuan kiri jongkok) 
didampingi Kabag Humas UMA Asmah lndrawati (paling kiri . 
jongkok) dan mahasiswa sedang memperlihatkan hasil panen raya 
buah semangka disela-sela panen raya, kemarin. Matahari/Nsr 

Fakultas Pertanian UMA 
Panen Raya Semangka 
Medan (Matahari) . 

Berkat kerja keras tanpa mengenal lelah, Fakultas 
Pertanian Universitas Medan Area (FP UMA) akhirnya 
'mengadakan panen raya semangka biji merah dan kuning 
sebanyak 3 ton di areal 1200 m2 disekitar luas lahan 
seluruhnya 2,3 hektar di Kebun Percobaan Mahasiswa FP 
.UMSU di Jalan Kolam Medan Estate. 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbuddin Hasibuan MSi didamp
ingi Kabag Humas Ir Asmah Indrawati MP kepada war-

· 

tawan di areal lokasi lahan, Jumat (22/1/2016) menjelaskan, 
buah semangka yang dikerjakan selama masa plantasi 50 
sampai 60 hari itu ternyata sudah menghasilkan buah 
semangka yang segar dan manis rasanya untuk dikomsumsi. 

Dari panen semangka tersebut dihasilkan rata-rata 
beratnya mulai dari 3 kg sampai 6 kg. Dalam menggiatkan 
usaha pengembangan buah semangka ini tambah Syahbud
din sekira Rp 600 ribu modal awalnya dikeluarkan untuk , 
pembiayaan bernpa bibit dan pupuk, sedangkan pengolahan 
lahan menggunakan traktor tidak dihitung dalam biaya 
operasionalnya. Dengan modal tersebut, panen raya 
semangka ini meraup keuntungan Rp 4 juta. 

"Panen raya pertama buah semangka ini menjadikan 
semangat bagi mahasiswa untuk terns beraktifitas, karena 
pimpin fakultas senantiasa mendorong dan memoti\rasi 
mahasiswa pertanian untuk mengembangkan budidaya 
tanaman dan buah lainnya yang bermanfaat," jelasnya. 

Selain itu program kewirausahaan yang sudah dicanang
kan pemerintah hendaknya menjadi motivasi bagi maha
siswa dan lulusan FP UMA agar terns menjadi pengusaha 
muda berprestasi secara mandiri. 

Lebih lanjut tidak hanya buah semangka 
yang sukses di tapi cabai 
merah, dipanen di FP lahan 
seluas 2,3 itu 

sari dan 
Bahkan disaat panen raya Ketua Yayasan Haji A� Salim 

Siregar Drs Erwin Siregar MBA memberikan apresiasi dan 
hPrken::m melih:oit fan!T�mn!T n:oinPn r:oiv:oi tPIW'h11t. "P;i� F.rwin 

Dekan FP UMA SyahbuMin Hasibuan kiri jongkok) 
didampingi Kabag Humas UMA Asmah lndrawati (paling kiri . 
jongkok) dan mahasiswa sedang memperlihatkan hasil panen raya 
buah semangka disela-sela panen raya, kemarin. Matahari/Nsr 

Fakultas Pertanian UMA 
Panen Raya Semangka 
Medan (Matahari) . 

Berkat kerja keras tanpa mengenal lelah, Fakultas 
Pertanian Universitas Medan Area 

mengenal 
Area 

mengenal 
(FP UMA) akhirnya 

mengadakan panen raya semangka biji merah dan kuning 
sebanyak 3 ton di areal 1200 m2 disekitar luas lahan 
seluruhnya 2,3 hektar di Kebun Percobaan Mahasiswa FP 
UMSU di Jalan Kolam Medan Estate. 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbuddin Hasibuan MSi didamp
ingi Kabag Humas Ir Asmah Indrawati MP kepada war-

· didamp· didamp

tawan di areal lokasi lahan, Jumat (22/1/2016) menjelaskan, 
buah semangka yang dikerjakan selama masa plantasi 50 
sampai 60 hari itu ternyata sudah menghasilkan buah 
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Ba0fak Po·s 
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27 lanuari 2016 

( 

fakUltas Perttiftiin]JMJt tiinen- RliyO ·Semanglia 
segar 

tan pa dan manis rasanya untuk 
iltas dikomsumsi. 
; Medan Dari panen semangka 
rya tersebut dihasilkan rata-rata 
·�ya beratnya mulai dari 3 kg 
dan sampai 6 kg. Dalam meng-
rdi'· giatkan usaha pengem-
tar luas bangan buah semangka ini 
hektar tambah Syahbud�in, sekira 

\II ahas- Rp600 ribu modal awalnya 
9.n dikeluarkan untuk pem-

biayaan bernpa bibit dan 
Ir pupuk. Sedangkan pengo-

nMSi lahan lahan menggunakan 
umas Ir traktor tidak dihitung dalam 
> kepada biaya operasionalnya. 
bsi Dengan modal tersebut, 
ftaskan, panen-raya semangka ini 

meraup keuntungan Rp4 juta. 
1sa "Panen raya pertama buah 
hari itu, ini menjadikan 

hasilkan b . h . semangat ag1 ma �s1swa 

untuk terns beraktifitas; 
karena pimpin fakultas 
senantiasa mendorong dan 
memotivasi mahasiswa 
pertanian untuk mengem-
bangkan budidaya tanaman 
dan buah lainnya yang 
bermanfaat," jelasnya. 

Selain itu program ke-
wirausahaan yang sudah 
dicanangkan pemerintah 
hen,dak1wa menjadi motivasi 
bagi mahasiswa dan lulusan 
FP UMA agar terns menjadi 
pengusaha muda berprestasi 
secara mandiri. 

Lebih lanjut dijelaskannya, 
tidak hanya buah semangka 
yang sukses dipanen, tapi 
sebelumnya seperti timun, ' 
cabai merah, jagung juga 
sudah dipanen di FP UMA. 
U ntuk lahan seluas 2,3 hektar 

( 

itu juga ditanami dengan 
jenis karet, tumpang sari dan 
lainnya. 

Bahkan disaat panen raya 
Ketua Yayasan Haji Agus 
Salim Siregar Drs Erwin 
Siregar MBA memberikan 
ap.resiasi dan berkenan 
melihat langsung panen raya 
tersebut. 

"Pak Erwin terkejut setelah 
melihat hasil 'panen buah 
semangka yang dihasilkan 
mahasiswa FP UMA yang 
buah semangkanya cukup baik 
dan manis itu," kata dekan. 

Syahbuddin berharap 
keberhasilan yang sudah 
diraih mahasiswa FP UMA 
ini tidak hanya sampai di 
situ, tapi hendaknya terns 
ditingkatkan dengan 
ni.engembangkan inovasi 

Dekan.fP UMA Syahbuddin Hasibuan didampingi Ka):)ag Humas UMA 
Asmah Indrawati dan mahasiswa sedang memperlihatkan hasil panen 
raya buah sem��gka di sela-sela panen raya. BPB/Ist 
budidaya tanalnan lainnya 
yang dapat menjadikan FP 
UMA ini tidak kalah bersaing 
dengan universitas dan 

pergurnan tinggi baik negeri 
maupun swasta tidak hanya 
di Sumatera U tara tapi juga 
di mancanegara. M-8 
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]JMJt tiinen]JMJt tiinen]JMJt tii - RliyO ·Semanglia 
beraktifitas; 

fakultas 
dan 

mahasiswa 
mengem-

tanaman 
yang 

ke-
sudah 

pemerintah 
motivasi 

itu juga ditanami dengan 
jenis karet, tumpang sari dan 
lainnya. 

Bahkan disaat panen raya 
Ketua Yayasan Haji Agus 
Salim Siregar Drs Erwin 
Siregar MBA memberikan 
ap.ap.apresiasi dan berkenan 
melihat langsung panen raya 
tersebut. 

"Pak Erwin terkejut setelah 
melihat hasil 'panen buah 
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DAFTAR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 
Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukuf 

NO N A M A  

1. Taufik Wal 

2. Hamdani 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. , 

13. 

14. 

15. 

: Donor Darah ( Fisip) 
: Kam pus I 
: lum'at /22 lanuari 2016 
: 10.00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

Analisa v 
Andalas � 
M. Umum v 

' 

Hu  mas 

T.TANGAN 

Ir 1_Asmah Indrawati, M P  

Andalas � 
M. Umum v 
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Halaman 

SELASA, 26 JANUARI 2016 

· Perna FISIP UMA Gelar Semina'r dan Donor Darah 
Medan, (Mimbar) - Pemer

intahan Mahasiswa (Perna) Fakul
tas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) 
Universitas M edan Area (UMA) 
menggelar seminar di Convention 
Hall Kampus I UMA Jalan Kolam 
Medan Estate, Rabu lalu. 

Seminar dengan bertema" Tan
tangan Modemisasi di Kalangan 
Kaula Muda" itu dilanjutkan 
dengan donor darah .di pelataran 
fakultas FIS IP UMA bekerjasama 
dengan Palang Merah Indonesia 
(PMI) Medan. . 

· Kegiatan tersebut dibuka Wakil 
Dekan Bidang Kemahasiswaan, 
Armansyah Matondang S,Sos.M 

Gubernur PEMA 
UMA, Rizki Ananda Syah Putra 
mengatakan kegiatan seminar ber
manfaat untuk melihat tantangan 
sekaligus m�nganti sipasi darnpak 
modemisasi yang dihadapi para 
generasi muda. 

Dengan seminar, diharapkan 
menjadikan anak muda penerus 
bangsa di negeri ini, tidak lupa den
gan jatidiri bangsa. "Tantangan 
modemisasi yang hadir di kehidu
pan pemuda Indonesia mampu 
disikapi dengan tidak melupakan 
jati diri budaya bangsa," katanya 

Terkait donor darah, lanj ut 
Riz�i juga sangat mernbantu ke
hidupan manusia, Sebab setetes 
daqh sangat berarti bagi kelang
surgan dan aktivitas manusia. 

Wakil Dekan Bidang Kemaha
si!Waan, Armansyah Matondang 

DONOR DARAH : Mahasisvva FJSJP UA!fA seeking dia111bir darahnya pada acara donor di dalam 
bus unit donor darah PMI yang diparkirkan di halamun UMA, Rabu (2011). (Foto: !st) 

menyambut baik kegiatan semi- · gan di tengah - teilgah rnasyarakat. 
nilr dan donor clarah. "Kegiatan ini . Sernentara itu kegiatan donor 
yang sang:it bil ik  dan harus k i ta darah di kordin inatori Dr. Maula
duknng bersmna." tmgkapAnn:m·· na Baih:.1ki berj bP K. 
sy::ih . 

' ' . tan tel8diLll d 1k11tt 49 J-

Dia juga berharap mahasiswa dari 93 93 orang yang p0ndaftar 
U M A  harus lebih siap dalam untuk ikut donor darah. 
menghadapi ams globalisasi. Sebab "Peserta donor darah tidak . 
realita saat ini, kemampuan dan hanya datang dari1mahasiswa, dos
karakter yang baik harus sejalan en dan pegawai UMA tetapi juga 
agar mampu menghadapi tantan- masyarakat wnum,'; tambah Ket-

ua Panitia, Reza Rejeki Hasugian. 
Reza j uga mengucapkan teri-

, 
ma kasih kepalja·s0rnua-pihak yim 
tumt rncmbantu Ja n menyukses

''.•1mcm s1:minar dan donor 
da 

Kegiatan donor darah turut 
dihadiri Wakil Rektor Bidang Ke
mahasiswaan UMA, Ir. Zoe! Heri 
Noer MP yang juga mendukung 
kegiatan tersebut. (014) 

JANUARI 2016 

UMA Gelar Semina'r dan 
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Mahasiswa FISIP dan pegawai U MA sedang diambil darahnya pada 
acara donor di dalam bus unit donor darah PMI di halarrian FISIP 
U M A. 

Perna FISIP UMA Gelar 
.S�min� dan Donor Darah 
Medan-andalas 

Pemerintahan Mahasiswa (Pe
rna) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas Medan 
Are'\ (UMA) menggelar seminar 
bertajuk "Tantangan Modernisasi 
d.i Kalangan Kaula Muda'.' di 
Convention Hall Kampus I UMA, 

Jalan Kolam, Medan Estate, 
kemarin. 

Seusai seminar, kegiatan dilan
jutkan dengan donor darah di 
pelataran FISIP UMA bekerja 
sama dengan Palang Merah Indo
nesia (PMI) Medan. Kegiatan 
tersebut dibuka Wakil Dekan 
Bidahg Kemahasiswaan FISIP 

Armansyah Matondang 
. 

&ibernur Perna FISIP UMA 
RizUl Ananda Syah Putra menga
takah, seminar untuk melihat 
tantangan sekaligus menganti
sipasl dampak modernisasi yang 
dihadapi generasi muda. 

"Dengan seminar, diharapkan 

darah sangat berarti bagi kelang
sungan dan aktifitas manusia. 

Wakil Dekan Bidang Kemaha
siswaan FISIP UMA Armansyah 
Matondang menyambut baik ke
giatan seminar dan donor darah 
tersebut. " Kegiatan ini yang 
sangat baik dan hams kita dukung 
bersama," ungkap Armansyah. 

Dia juga berharap Mahasiswa 
UMA lebih siap dalam menghadapi 
arus globalisasi. Sebab realita saat 
ini; kemampuan dan karakter yang 
baik harus sejalari agar mampu 
menghadapi tantangan di tengah
tengah masyarakat. 

Kegiatan donor darah yang 
dikoordininatori Dr Maulana 
Baihaki itu be1ialan sukses, diikuti 
49 pendonor dari 93 orang yang 
mendaftar ikut donor darah. 

"Peserta donor darah tidak 
hanya datang dari mahasiswa, 
dosen, dan pegawai UMA tetapi 
juga masyarakat umum," tambah 
Ketua Panitia �eza Reieki 

Mahasiswa FISIP dan pegawai U MA sedang diambil darahnya pada 
acara donor di dalam bus unit donor darah PMI di halarrian FISIP 
U M A. 

Perna FISIP UMA Gelar 
.S�min� dan Donor Darah Darah Da
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1 Halaman lO 

. Perna FIS IP UMA Gelar 
. ' 

Donor Darah 
Medan, (Analisa) 

Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Falml
tas I l mu So-sial  I l mu Politik (FIS I P) Uni
versitas Medan Area (UMA) menggelar 
-seminardi Convention Hall Kampus I UMA 
Jalan- Kolam Medan Estate, Rabu (2 0/1). 

Seminar behema "Tantangan Modemi
sasi di Kalangan Kawula Muda" itu dilan

jutkan dengan doaor darah di · pelataran Fl
SIP UMA beke1jasama dengan Palang Me
rar Indonesia (PMI) Medan. Kegiatan terse- · 

but dibuka Wakil Dekan Bidang Kemaha
si swaan, Armansyah Matondang SSos. 

Gubemur PEM;\ FISIP UMA, Rizki 
Ananda Syah Putra mengatakan, lcegiatan 
seminar bermanfaat un tuk me lib at tantangan 
sekaligus mengantisipasi dampak - mo
dernisasi yang dihadapi para generasi muda. 

D�ngan seminar, diharapkan menjadikan 
anakmu'da penerus bangsa di negeri ini, tidak 
lupa dengan jatidiri bangsa. "Tantangan 
modernisasi yang hadir c;l.i kehidupan pemuda 
Indonesia mampu disikapi dengan tidak me
lupakan jati diri butlaya bangsa," katanya. 

Terkait donor darah, lanjut Rizki juga 

sang at membantu kehidu pan manusia; sebab 
setetes darah sangat berarti bagi kelang
sungan dan aktivitas manusia . 

. W al9. l Dekan Bi dang _ Ke11J.ahasiswaan, 
Armansyah . Matondang men yam but baik 
kegiatan seminar dan donor daiah . "Kegia
tan ini yang sangat baik dan harus kita 
dukung bersama," ungkap Armansyah. 

Diajugaberharap mahasiswaUMA harus 
lebih siap dalam menghadapi atus globa
l isasi .  Sebab realita saat ini,  kemampuan 
dan karakter yang baik harus sejalan agar 
mampu menghadapi tantangan di tengah -
tengah masyarakat. 

Sementara itu kegiatan donor darah di kor
dininatoti Dr. MaulanaBaihaki berjalan sukses. 
Kegiatan tersebut diikuti 49 pendonor dari. 93 
orang yang. menda,ftar. "Peserta donor darah 
tidak hanya datang dari ma.Q.asiswa, dosen dan 
pegaw'ai UMA t'etapi juga masyarakat umum," 
tambah Ketua Panitia, Reza Rejeki Hasugian. 

�egiatan donor darah turut dibadiri W akil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir H 
Zulheri Noer MP yang juga mendukung 

. kegiatan tersebut. (twh) 
· · 

Januari 2016 1 Halaman

Perna FIS FIS IP IP UMA UMA Gelar Gelar 
. ' 

FIS 
. ' 

FIS 
Donor Donor DaDarah 

(Analisa) 
Pemerintahan Mahasiswa (Pema) (Pema) FalmlFalml

I l mu Politik (FIS I P) UniUni
Area (UMA) menggelar menggelar 

Convention Hall Kampus I UI UMA MA 
Medan Estate, Rabu (2(2 0/1). . 

ar behema "Tantangan ModemiModemi
ngan Kawula Muda" itu itu dilann

doaor darah di · pelataran Fl
jasamajasama dengan dengan Palang MePalang Me

(PMI) Medan. Kegiatan terse-terse- · 

Wakil Dekan Bidang KemahaKemaha
Armansyah Matondang SSos. SSos. 

PEM;\ FISIP UMA, UMA, Rizki Rizki 

sang at sang at sang membantu membantu kehidu kehidu pan pan kehidu pan kehidu manusia
setetes darah sangat setetes darah sangat berarti berarti bagi 
sungan dan aktivitas manusia manusia . 

. W al9. l Dekan Bi dangg _ _ Ke11J.ah
Armansyah . Matondang Matondang men yam but 
kegiatan seminar dan dan donor donor daiah
tan ini yang sangat baik dan 
dukung bersama," ungkap Armansyah. 

Diajugaberharap mahasiswaUMA
lebih lebih siap dalam menghadapi menghadapi atus 
l isasi .  Sebab realita saat ini,  kemampuan 
dan karakter dan karakter yang baik harus se
mampu menghadapi tantangan di 
tengah rakat. 
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DAFTAR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 
T JNTVF.RSITAS MF.DAN ARRA 

Acara 

Tempat 
Hari l 1-anggai 
Pukul 

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Taufik Wal Hida at 

3. Zut Ardi 4. 
Zahendra 

5. 

1 �. 

: Field Trip M K. Kewirausahaan ke 
Sial lagan, Pa rapat ( FP 8r. FBio ) 

: Kampus I 
: Sabtu / 23 lan uari 20 1 6  
: 1 1 .00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
RFJUT A TF,RRIT 

Was ada t/ 
Analisa 

Kealitas 

M. Bisnis v 

nuiiiiis 

lr.�smah Indrawati, M P 

Wal Hida Hida at at Analisa 

Kealitas 

M. Bisnis v 
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, Waspada/lst · 

N Pembimb ing Asmah Ind rawaty bersl:lma 
iswa UMA y.!£!g menggelar field trip ke Samoir. 

Mahasiswa Dorong. Warga 
Berbisnis Lewat Media Online 

p 

MEDAN (Waspada): · Mahasiswa FaJq.J.ltas 
qan BiologiUni,versitas Med,anArea (UMA) m;endorong 
perajin pa�g dan ulos di DesaSiallagan, Samosir' me

' "Potensi bisnis }l.asil ka.rya warga Desa Siallagan sangat 
menjanjikan jika dikelola secara profesional," kata; Paian 
SevenPurbaketuaiombonganmahasiswaUMAyangmela
kukankunjunganlapangankeDesaSiallagan, Sabtu (23/l) . 

Didampingi rekanya, Ayu Wanda Syahputri, dan Sri 
Leli Sitorus, Paian kepada wartawan, Selasa (26/ 1) di UMA 
mengatakan, kemampuan warga desa untuk membuat 
patung, ulos dan asesoris lainnya sangat luar biasa, namun, 
pemasaranya masih tradisonal. ; · 

Karena itu, tnya, saat berbi�-bincang dengan· .. 
mereka, kami 
model pemasaran on line dalam menjual 
ka."Kalau penjualannya dilak:Uka.n secara online, ka-mi 
yakin, ka.rya mereka akan dikep.al Se�aluas.'' sebutnya. 

Ayu menanibahkan, pemasaran berbasis online 
pilihan yang sangat tepat bagi warga desa �tuk 

karya mereka . Karena itu, tim UMA 
beranggotakan 71 mahasiswa dengan �bimbing oleh 

indraw.ati bergantian memberikan pemahaman 
�arwarga . �gd,ekat derigan Darum Toba 
1tu memanfaatkan 

warga d.e.sa, 
J; �· ,, 

pemasaran proaU.I<-prodijk ""l<era.jlnan,merel<a m:asifi menggunakan model tradlsional. Karena itu;· kami mencoba memberikan saran . "Kita jug� lnformasikan tentang pemasaran berbasis online atau melaltli media sosial," kata Ayu, . Didampingi, Okto Marpa1'.lng, Gemasih, dan Hendrico Nababan serta Gilang Maulana, Ayu menga�akan, 1penjualan dan pemasaran memang lebih sering dilakukan warga secara manual dengan dipajang di halaman rumah-· rumah warga desa ."Padahru saat ini bisa dikatakan budaya masyarakat untuk. berbelanja atau melakukan aktivitas jual beli sudah mulai bergeser, banyak orang memilih 'ual beli imline karena dinilai lebih praktis,'.'. imbuhnya. Dengan begitu ia b.eserta pm m�n�ol:orig warga menjuhl ker�jinan mer�� m�lijui SitU.S egitu, pemasaran kerajirtan warga '.'Kita membangun rasa percaya diri masyarakat untuk berwirausaha secara profes_ional," katanya: ··· · Sementara itu,Asmah Jndrawati selaku dosen pendamping mengatakan, kunjungan mahasiswa ini bertujuan; agarmereka bisa membanding antara teori yangdiperoleh di b�gku kuliah d,engan praktek lapangan. "Saya bangga karena kehadirarl mahasiswa UMA memben manfaat bagi warga desa Siallagan. Kegiatan mahasiswaini juga merupakan realisasi dari kepedulian µMA terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Asmah. (m49/B) 
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Mahasiswa Dorong. Warga 
Berbisnis Lewat Media Online 

FaJq.J.ltas 
(UMA) m;endorong 

Samosir' me

Siallagan sangat 
esional," kata; Paian 

UMAyangmela
Siallagan, Sabtu (23/l) . 

pemasaran proaproaUproa.I<-prodijk ""l<era.jlnan,merel<a menggunakan model tradlsional. Karena mencoba memberikan saran . "Kita jug� lnformasikan tentang pemasaran berbasis online atau melaltli sosial," kata Ayu, . Didampingi, Okto Marpa1'.lng, Gemasih, dan Nababan serta Gilang Maulana, Ayu menga�akan, 1penjualan 1penjualan 1 dan pemasaran memang lebih sering
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Halaman 16 

Fieldtrip di  Desa Sial lagan Samosir 

Mahasiswa UMA. Sarankan Gunakan Media "Online" 
" l  . . . . 

Samosir, (Analisa) . 
Mithasiswa Fakultas Pertanian dan 

Biologi U niversitas Medan Area 
(UMA) mendorong perajin patung dan 

. ulos di Desa Siallagan, Samosir untuk 
memanfaatkan media online dalamme
masarkan karya meteka. 

Dorongan tersebut diungkapkan 
sa.at melakukan fieldtrip di De·sa 
Siallagan, Kabupaten Samosir, Sabtu 
pekan lalu. 

Hal itu disampaikan Ketua rombo" 
. 

ngan fieldtirp mahasiswa Pertanian dan 
Biologi UMA, Paian Seven Purba 
didampingi, Sekretans Ayu Wanda 
Syabputri, dan Bendahara Sri Leli 
Sitorus, kepada wartawan, Selasa (26/ 
1) d.i kampus I UMA 

Dijelaskannya, kemampuan warga 
Desa Siallagan untukmembuat patung, 
ulos dan asesoris lainnya sangat luar 
biasa, namun, pemasaran basil karya
nya masib bersifat trndisonal. Padabal 
jika di�elola secara profesional maka 

Analisa/istimewa 
LAKSANAKAN FIELDTRIP : Rombongan mahasiswa Pertanian dan Biologi 
UMA bersama dosen pembimbing, Ir Asamah Indrawati MP berfoto bersama 
setibanya d( Desa Siallagan sebelum melaksanakanfiel{i.trip,, belum lama ini. 

l 

potenis bisnisnya luar biasa. 
Karena itu, lanjut Paian, pibaknya 

mendorong warga desa agar meman
faatkan model pemasaran online dalam 

· menjual basil karya mereka. · 

Ayu menambahkan, ketika metar--1 
. sanakan fieldtrip, rombongan mah'a

siswa berjurnlah 7 0  orang, menggu
nakan 2 bus dan diqampingi dosen 
pembimbing.Ir Asmab Indrawati,MP. J Di lokasi fieldtrip yang berdekatan 
dengan objek wisa.ta Danau Toba, 
selmn memberikan masukan kepada 
para perajin, para · mabasiswa juga 
berkesempatan belajar secara sek,ilas 
cara - cara pembuatan ulas dan patung. 

"Kerajinan patung dan pembuatan 
ulas yang mereka lakukan merupakan 
kerajinan yang dilalrukah: secara turun
temuran," ungkap Ayu. 

Dosen pembimbing yang jugadosen 
mata kuliah kewirausahaan, Asmah 
Iridrawati M,P mengatakan, kunjungan 
mahasiswa ini bertujuan, agar mereka 
bisa membanding antara teori yang 
diperoleb di bangku kuliah dengan 
praktik lapangan. 

. . "Saya bangga karena kebadiran 
mahasiswa UMA memberi manfaat 
bagi warga Desa Siallagan. Kegiatan 
mahasiswa ini jug a merupakan realisasi 
dari kepedulian UMA terbadap kese- i 
jahteraan masyarakat," kata Asmah 1 
(twh) . 

· 

1 6  

Fieldtrip di  Desa Sial lagan Samosir 

UMAUMA. SaSarankan rankan Gunakan Gunakan Media Media . . . 

Pertanian dan 
Medan Area Area 

patung dan 
Siallagan, Samosir untuk 

dalamme

diungkapkan 
di De·sa 

ngan fieldtirp mahasiswa mahasiswa Pertanian dan dan 
Biologi Biologi UMA, Paian Paian Seven Purba Purba 
didampingi, didampingi, SekrSekretans etans Ayu Wanda Wanda 
Syabputri, dan Bendahara Bendahara Sri Leli Leli 
Sitorus, kepada wartawan, Selasa Selasa (26/ 
1) d.i kampus I UMA 

Dijelaskannya, kemampuan warga 
Desa Siallagan untukmembuat patung, 
ulos dan asesoris lainnya sangat luar 

potenis potenis bisnisn
Karena Karena 

mendorong mendorong 
faatkan mfaatkan mfaatka

· menjual menjual 
Ayu Ayu menambahkan, ketika 

. sanakan sanakan 
siswa siswa berjurnlah 
nakan nakan 2 
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Rabu, 27 Januari 2016 REALITAS . 7 
Mahasiswa UMA Dorong Warga Gunakan 

Media Online Dalam Berbisnis 
Medan, Realitas dilakukan secara online, kami dipajang di halaman rumah-

. Mahasiswa Fakµltas Perta- yakin, karya mereka akan rumah warga desa . "Padahal 
niaii dan Biologi Universitas dikenal secara luas, "  sebut- saat ini bisa dikatakan budaya . 
Medan Area (UMA) mendor- nya. masyarakat untuk berbelanja 
ong perajin patung dan ulos Ayu menamhahkan, pe- atau melakukan aktivitas jual · 

di Desa Siallagan, Samosir masaran berbasis online men- beli sudah mulai berg es er; 
memanfaatkan media online jadi pilihan . yang sangat tepat banyak orang memilih jual 
untuk memasarkan karya bagi warga desa untuk mem- beli online karena dinilai leb
mereka: perkenalkan karya mereka . ih praktis, "  imbuhnya. .. 

"Potensi bisnis hasil karya Karena itu, tim UMA berang- Dengan begitu ia beserta 
warga Desa Siallagan sangat . gotakan 71  mahasiswa dengan tim mendorong warga menjual 
menjanjikan jika dikelola se- dibimbing oleh Ir Asmah in- kerajinan mereka melalui si
cara.profesional, "  kata, Paian drawati bergantian memberi- tus online, dengan begitu, 
Seven Pu.rba ketua rqmbongan kan pemahaman agar warga masaran kerajinan warga men
mahasiswa UMA yang mela- Desa Siallagan yang dekat ingkat. "Kita membangun rasa 
kukan kunjungan lapangan ke dengan Danau Toba itu me- percaya diri masyarakat 
Desa Siallagan, Sabtu (23/1) . manfaatkan media online. berwirausaha secara prnfe-

Didampingi rekanya, Ayu Selama ini, menurut pen- sional, "  katanya. 
Wanda Syahputri , dan Sri gakuan warga desa, pemasa- Sementara itu, Asmah 
Leli Sitorus, Paian kepada ran produk�produk kerajinan · drawati selaku dosen 
wartawan, Selasa (26/ 1) di masih, menggunakan damping mengatakan, 

. UMA mengatakan, kemam- model tradisional. Karena itu, gan mahasiswa ini bertujuan, 
· puan warga desa untuk mem- kami mencoba memberikan agar mereka bisa memband
buat patung, ulos dan asesoris saran . "Kita juga informasi- ing antara teori yang diper
lainnya sangat luar biasa, na- kan tentang pemasaran berba- oleh di bangku kuliah dengan 
mun, pemasaranya masih sis online atau melalui media praktek lapangan. " S ay a 
tradisonal. sosial, ,,. kata Ayu. bangga karena kehadiran ma-

Karena itu, lanjutnya, saat Didampingi,  Okto Mar- liasiswa UMA memberi man-
berbicang'-bincang dengan ,paung, Gemasih, dan Hendri- faat, bagi warga desa Sialla
mereka, kami ·mendorong co Nababan s·erta Gilang gan. Kegiatan mahasiswaini 
warga desa agar memanfaat- Maulana, Ayu mengatakan, juga merupakan realisasi dari . 
kan model pemasaran online penjualan dan pemasaran me- kepedulian UMA terhadap 
dalam menjual basil karya mang lebih sering dilakukan kesejahte'raan masyarakat, "  
mereka. "Kalau penjualannya warga secara manual dengan · kjta Asmah. (R-jiJ 

Januari 2016 REALIT
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(UMA) mendor- nya. masyarakat untuk 

patung dan ulos Ayu menamhahkan, pe- atau melakukan 
Siallagan, Samosir masaran berbasis online men- beli sudah mulai 
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Guna mengembangkan pemasaran usaha kecil 
menengah (UKM), mahasiswa Universitas Medan Area 
(UMA) memberikan solusi sistem online kepada pelaku 
usaha di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, 
Kabupaten Samosir. Hal itu dilakukan agar bisnis usaha 
di lokasi pariwisata Sumatera Utara (Sumut) bisa 
dikenal di seluruh mancanegara. 

Menurut Ketua Panitia field trip UMA Paian Seven. 
Boy Purba di dampingi Sekertaris Ayu Wanda, 
Bendahata Sri Deli Sitorus dan dosen pembimbing Ir 
Asmah Indrawati MP, usaha masyarakat Desa Sialla
gan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir mulai 
bergairah kembali pada 2001, setelah bangkrut karena 
krisis moneter pada tahun 1998. . 

"Cara masyarakat di sana masih sistem manual dan 
mengharapkap kepada wisatawan yang datang. 
Rombongan mahasiswa UMA dari Fakultas Pertanian 
dan Fakulta.5 Biologi sebanyak 71 orang tilrun langsung 
mulai bagaimana cara membuat ulos, pakaian khas 
Samosir, ukiran patung dari kayu dan tongkat ukiran, 
serta bagaimana menarik pembeli," ujar Paian, Selasa 
(26/1) siang di ruang Biro Rektor UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate. . 

Didampingi mahasiswalainnya yakni Okto Marpaung, 
Gema5ih Hendrico Nababan, dan Gilang Maulana, Paian 
mengaku mereka mendapatkan ilmu baru dalam me- . 
18.ksanakan studi lapangan di Desa Siallagan, Kecamat<J,n 
Simanindo, Kabupaten Samosir yang dilaksanakan, 
Sabtu (23/1) lalu. ·�Kami menghatapkan, ilmu yang 
diperoleh,, dapat dikembangkan untuk bekal diri dan · 

nantinya di kembangkan· untuk masyarakat," ujarnya: 
Sekertaris Panitia field trip Ayu Wanda: menam

bahkan, meteka sangat menyayangkan pelaku usaha di 
Desa Siallagan tidak memahami bagaimana cara 
perriasaran Dnline. "Padahal kalau dilakukan dedgan 
pengembangan secara online, usaha masyarakat Desa 
Sialla!!an hisa hanvak m�min:it. KPmmli:m nPh lrn ��"h" 
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Acara 

Tempat 
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Pukul  

NO N A M A  

1. Zul Ardi 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
, 12. 

13. 

14. 

15. 

: Wawancara Dengan Peneliti Pisang Dr. 
Suswati 

: Kampus I 
: Senin / 25 Jan uari 2016 
: 09.00 WIB s/ d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

Realitas 

' 

H u  mas 

T.TANGAN 
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lnedan, betes dianju�kan untuk ma-
Setelah meng- kan pisang. Disampirig itu, 

pisang raksasa makanan ringan ini tanpa 
mendapat dana hiqah bahan pengawet. Hanya ter

lari Dikti, tidak membuat diri dari pisang, teri, cabe, 
)ekerja keras ini berhenti bawang putih, garam dan 

Semula berbahan g u la d e n gan harga R p  
rentah diolahnya menjadi 20.000. Brandnya sedang 
nakanan yang enak dan kita urus di Balai POM, " ujar 
[urih. Hingga pada akhirri- Dr. Ir. Suswati, MP di Kam= 
ra menjadi cemilan berna- pus Universitas M�an Area 

a Sang Rido ( Pisang,  (UMA) belum .lama ini. 
eri Balado). Suswati saat ini merupa-

" Sang rido dioriantasikan kan peneliti pisang dari 
13bagai pengganti kentang . . Fakultas Pertania n UMA 
tasanya agak manis se- menyebutkan, jenis 'pisang 
rgaimana ciri khas pisang. yang diproduksi jadi shak itu 
1eda sama kentang yang adalah pisang roti.Menurut-· 

berasa bila dicicipi. nya, pisang tersebut mem
penderita dia- punyai kadar air rendah den-

gan bobot tandan tinggi . 
Bisa mencapai 20 hingga 30 
kilogram perkilo. Disamping 
itu ada jenis pisang Fhia 17 
mampu berbobot 40 kilo
gram ,pertandan. 

Saat ini UMA, kata Sus
wati m e mpun_yai kebu n 
pisarg di Desa Tanju n g  
Rejo Percut Sei Tua, Deli 
Serdang . .De ngan j e n is 
Pisang Roti, Barangan dan 
Fhia 17 sebagai pengem
bangan kebun produksi. 
Akhir bulan Februari dipre
diksikan bisa dipanen. FP 
UMA menambah pengem
bangan pisang kepok dika
renakan mulai langka mel
akukan loborasi gengan 

kelompok 
pisang Rejo. 

Pere
mpuan 

Ditambahkan nya, dis
amping meningkatkan pe
nelitian ti9ntang pisang dan 
menumbuhkan semangat 
kewirausahaan bagi jajaran 
ma'hasiswa dan dosen 
UMA. '> 

Sang Rido juga diharap
ka bisa meningkatkan per
ekonomian masyarakat ser
ta aktifitas pemberdayaan 
perempuan. " Semua sisi 
bisa dimanfatkan untuk peri
ingkatan ekonomi kerakya
tan bila semangat bekerja 
dan bersikap mandiri dik-

edepankan. Termasuk me
manfaatkan sumber daya 
lokal seperti pisang untuk 
menjadi mata pencaharian, 
" katanya. . 

Keuntungan yang diper-
9leh denganmemanfaatkan 
pisang sebagai bahan ma-, 
kanan ringan kata Suswati, 
pisang mudah dicari dan ke
segarannya terjamin. Bisa 
diolah menjadi makanan 

seperti nuget, 
dan stick. Sus juga rnereri� 
canakan akan mengem� 
bangkan tepung pisang 
bagai subtitusi tepung teri-' 
gu dengan harga lebih mu-' 
rah dari tepung import terse
but. ( R . ./.I) 

-I ;;o z 
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bobot tandan tinggi . 
mencapai 20 hingga 30 

kilogram perkilo. Disamping 
ada jenis pisang Fhia 17 

kelompok 
pisang Rejo. Rejo. Re

Pere
mpuan 

edepankan. 
manf
lokal 
menjadi 
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betes dianjurkan untuk ma-
Setelah meng- kan pisang. Disampirig itu, 

j:!mbangkan pisang raksasa 'makanan iingan ini tanpa 
dan mendapat dana hibah bahan pengawet. Hanya ter
dari Dikti, tidak membuat diri dari pisang, teri, cabe, 
peke,rja keras ini berhenti bawang putih, garam d�I') 
)erkarya., Semula berbahan g u l a  d e n g a n  harga RP 
ftientah diolahnya menjadi Brandnya sedang 
!1a�anan yang dan kita urus d! Balai POM, " ujar 
�uri�. Hingga pada akhirn- Dr. Ir. Suswatl, MP di Kam.;. 
fa .rhenjadi cemilan berna- pus Universlfas M�an Ai"ea 
na Sang Rido ( Pi�alig, (UMA) belum .lama ini. 
reri · 

Suswati 'saat ini merupa-
." S.ang lido dioriantasikan kan penel iti pi sang dari 

;ebagai pengganti' kentang . . Fakultas Pertania ·n UMA 
�asanya agak· manis se- · menyebutkan, jenis 'pisang 
�agaimana ciri khas pisang. yang diproduksi jadi soak itu 
3eda sarria kentang y{:mg adalah pisang, roti. Me�urut-· 

idak berasa bil� diciCipi. nya, pisang tersebut: mem� 
\pa,lagi bagi penderita dia- punyai kadar air rendah den-

gan bobot 
. 
tandan tinggi. \elompok tani edepankan. Termasuk 

Bisa mericapai 20 hingga 30 · pisang Tanjung Rejo. · manfaatkan . sumber ·daya! � 

kilogram perkilo. DiSS:mplng . Pemberdayaan Pere-1· seperti pisang untukl 
itu ada jenis Fhia 1 7  m�uan menjadi mata pencaharian ,  
mampu berbobot 40 kilo- Ditambahkannya, d is- " katanya. . 
gram pertandan. ampihg meningkatkan pe- •Keuntungan yang 

Saat ini UMA, kata Sus- nelitian tentang pisang dan oleh dengahmemanfaatkari' 
wati mempunyai  kebun menumbuhkan semangat pisang sebagai bahan- ma
pisang di Dess Ta njung kewirausahaan bagi jajaran kanan ringan kata Suswati, 
Rejo· Percut S_ei Tua, Deli. mahasiswa d a n  dosen pisang m,udah dicari dan k�, 
s·erdang . . Dengan jeni's UMA. •.l 1 .  , segarannya terjamin. Biss 
Pisang Roti, Barangan dan .. Sang Rido juga didlah menjadi makanan 
Fhia 1 7  sebagai pengem- ka bisa per- gan sepe'rti nuget, 
bangan ke.bµn produksi . ekonomian masyarakat ser- dan stick. Sus juga 
A�hlr bulan Februari ta aktifitas pemberdayaan canakan a kan  mengem
diksikan bisa dipanen. FP perempuan. " Semua sisi bangkan tepung pisang se
µMA menambah pei:agem- bisa dimanfatkan untuk pen- bagai subtitusi tepung teri
bangan pisang kepok dika- ingkatan e�onomi kerakya- gu .dengan· harga lebih mu
renakan mulai langka m�I- . tan bila semangat bekerja ralil dari tepung import terse
akul<an loborasi d�ngan dan bersikap mandiri dik- but. ( R. JIJ 

bobot 
. 
tandan tinggi. \elompok tani edep

mericapai 20 hingga 30 · pisang Tanjung Rejo. Rejo. Re · manf
kilogram perkilo. DiSS:mplng . Pemberdayaan Pere-1· 

ada jenis Fhia 1 7  m�uan menjadi 
mampu berbobot 40 kilo- Ditambahkannya, d is- " katanya. 
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Halaman 10 

Populasi . Orangutan 
Terancam Punah r .  

\.fedan, (Analisa) 
Populasi orangutan terancam pu-

1ah. Sebab habitat orangutan di ka
wasan Sumut dan Aceh kini diram
Jah, menjadi kebun kelapa sawit. 

"Ada sekitar 1 5ribu hektare ruang 
hidup orangutan di kawasan Taman 
Nasional Gunung Leuser .(TNGL) 
dan Kabupaten Langkat habis di
rambah mafia tanah. Akibatnya me-

Analisa/taufik wal hidayat 
Dekan Fakultas Biologi UMA Dr Mufti Sudibyo (dua 

didampingi Kabag Humas, Jr Asmah Indrawati MP dan Ketua Panitia 
Amri (ka.nan) memberikan cenderamatan kepada Direktur YOSL

Panut Hadisiswovo. usai kuliah umum Rabu (2 711 ) di kampus l UMA. 

ngancam keberlanjutan konservasi 
satwa liar di kawasan �ersebut," ung- · 
kap Direktur Yayasan Orangutan 
Sumatera Lestari/Orangutan liif9r
mation Centre (YOSL/OIC), Panut 
Hadisiswoyo;SS MSc saat. rnem
berikan kuliah umum di Convention 
H a l l  Universitas M edan Area 
(UMA) , Rabu (27/1). . . 

Kuliah umurrig dihadiri ratusan 
peserta bei:asal dari, mahasiswa 
berbagai universitas dan siswa 
pencinta alam dari berbagai sekolah 

.di Medan. . . 

Lebih lanjut dikatakannya, popu
lasi orangutan akan terns be:rkurang 
karena, alih fungsi lahan hutan terµs 
terjadi. Banyaknya perburuan dan· 
perdagangan· orangutan serta· pene
gakan hukum masih lemah terkait 
kasus-kasus perburnan dan perda
g�ngan orangutan. 

Selain itu katanya, kurangnya 
koordiqasi .antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, termasuk pi
hak-pihak terkait dalam penanganan 
pelestariari orangutan dan penunta
san kasus orangutan. 

Menurntnya perambahan terns 
terjadi ·karena tidak ada penegakan
dan penuntasan hukum terhadap pe
rambahan lahan h1Jtan secara illegal. 

. Restorasi 
Untuk menimlun pelestarian or� 

angutan Sumatera, pemerintah perlu 
merestorasi hutan Aceh dan Sumut. 
Karena ada sekitar 7 . 000 orangu'tan 
di kawasan .itu, 1. 400 di antaranya 
berada di Langkat dan Batahgtoru. 

Kawasan - kawasan itu harus di
selamatkan dengan cara mei:estorasi 
ekosistem. Konversi huta.r ntuk 
tariaman indtistri hanya: aU me-
ngancam keberadaan orangutan. 

Panut juga mengatakan banyak 
kasus perambahan hutan, perburuan 
dan perdagangan satwa liar yang me
reka giring ke ranah huki.frn, tetapi 
penegakan hukum belum berpihak 
kepada penyelamatan populasi satwa 
liar. 

Sejak"2007, YSOL-IOC melaku
kari upaya restorasi di Resor Sei Be
tung, Langkat. - Restorasi lahan .ter
sebutjliga bertujuan untuk mengem
balikan habitat yang 
mulai terancam, sehingga berdam
pak ke kehidupan manusia. . 

Dekan Fakultas Biologi UMA, 
. Dr Mufti Sudibyo mengatakan, ku

liah umum ini penting menambah 
wawasan mahasiswa. "Kami juga 
mengapresiasi beasiswa Pedu"li 
Orangutan yang diberikan YOSL/ 
OIC kepada mahasiswa," katanya 
didampingi Kabag Humas UM;\, 
Asmah lndrawati dan Ketua 
Supriadi Amri. (twh) 

1 6  

pulasi . Orangutngut
rarancncam am PuPunah nah 
"Ada sekitar 1 5ribu hektarehektare ruang ruang 

orangutan orangutan di kawasan kawasan Taman Taman 
Nasional Gunung Gunung Leuser Leuser .(TNGL) GL) 

Kabupaten Kabupaten Langkat Langkat habis didi
mafia tanah. Akibatnya me-

ngancam keberlanngancam keberlanjutan ngancam keberlanjutan ngancam keberlan konservasi konservasi 
satwa liar di kawasan �erseb�ersebut," 
kap Direktur Yayasan kap Direktur Yayasan Orangutan 
Sumatera LestaLestari/Orangutan 
mation mation Centre (YOSL/(YOSL/OIC), OIC), 
HadisiswoyHadisiswoyo;SS o;SS MSc MSc 
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h Urnum Di u·MA: 

ngiitarl Habis 
amb8h · 

� (Waspada): dan siswa pencinta alam dari 
ribu hektar berbagai universitas dan seko

di · lah di M edan. 
ian Nasional Dia mengatakan, terjadi 
iuser (TNGL) · perusakan hutan cukup masif 
angkat habis · dalam beberap tahun ter
lnafia tanah. akhir.Perambahan liar meng
�gal tersebut' akibatkan rusaknya l S  ribu 
bberlanjutan hektar yang' merupak'an 
l:wa liar yang ruang hidup orangutan yang 
.lindungi itu.' dilepasliarkan untuk kon-

. 
· servasi. 

h diduga ikut "Perambifilan terus terjadi 
perambahan . dan belum berhenti selama 

ngkat. Hal ini· tidak ada penetapan aturan 
fpulasi oraryg- yang tegas dari pemerintah 
rn itu, " kara terhadap hutan-hutan itu," 
�n Orangutan ujarnya. Untuk menjamin ke- . 
btOrangutan berlangsungan hidup orang
intere (YOSL- utan sumatera, pemerintah 
Iaqisiswoyo, perlu merestorasi hutanAceh 
>aikan kuliah dan Sumut. 
!rsitas M edan "Ada sekitar 7.000 orang
JU (27 / H yang utan di kawasan itu, 1.400 
ill mahasiswa diantaranya berada di 

dan Batangtoru, M adina da
pat diselamatkan dengan cara 
merestorasi ekosistem. Kon� 
versi hutan untuk tanaman 
industri hanya akan meng
ancam keberadaan orang- ngembalikan habitat satwa
utan," ucapnya . satwa yang mulai terancam, 

. Dia mengatakan, banyak se h i ngga b e rda m p a k  k e  
kasus perambahan hutan, per- kehidupan manusia. 
buruan dan perdagangan sat- "Ini juga bentuk mitigasi 
wa liar mereka giring ke ranah konflik dengan satwa, seperti 
hukum, Namun, penegakan ' gajah dan orangutan karena 
hukum belum berpih,ak kepa- . mereka akan merambah ke 
da penyelamatan populasi rumah-rumah warga jika 
satwa liar. · · habitatnya mulai dijamah," 

Panut menyatakan, pihak- ujar Panut. 
nya teta:p 'memaksimalkan . Selain itu, pihaknya bersa
upaya yang bisa dilakukart. ma l e mbaga pendidikan 
Sejak2007,YSOL-IOC melaku- mengkampanyekan kepada 
kan upaya restorasi di Resor pelajar dan mahasiswa agar 
Sei �etung, Langkat. Hingga peduli dengan lingkungan 
saat ini sudah ribuan hektar fl.aura dan fauna. 
lahan telah dita- , Dia megatakan, Y OSL � 

naman ' lahan terse- OIC melaksanakan program 
but juga untuk me- beasiswa orangutan. 

Saat ini penerima beasiswa 
dari program terse but sudah 
banyak terse bar di beberapa 
kampus seperti di Sumut. 
Sementata itu, Dekan Fakultas 
Biologi UMA, Dr Mukty Su
dibyo mengatakan, kuliah 
umum ini penting menambah 
wawasan mahasiswa. "Kami 
juga mengapresiasi beasiswa 
Peduli Orangutan yang dibe
rikan Y OSL- OIC kepada ma
hasiswa," katanya didampingi 
K<lbag Humas UMA, Ir Asmah 
Indrayati danKetua Panitia, 
Supriagi Amri. · 

Dia mengatakan, pemaha
man betapa pentir).gnya peduli. 
dengan flaura dan fauna perli · 

ditanamkan kepada generasi 
muda sejak dini."Kalau bisa 
sejak SD sudah ditanamkan 
kecintaan mereka terhadap 

· satwa liar," katanya. Kegiatan 
ini, bentuk I(; pedulian UMA 
terhadap pe starian satwa 
liar.''Kami jug' ikut berperan 
melakukan a-upa,ya kon
servasi alam da pelestarian 
lingkungan khus snya penye
lamatan Orangut Sumatera 
dan 

-I ;;o 2 
lC (!) 0 
- < . 

• • "Tl moo =t: 0 ., . 
3 0 

....... 

0 
(!) 
(/) 
N 
0 
....... 
N 

"Tl 
3: 

I 
:::c 
� 

I 
0 
....... 

I 
0 
....... 

Habis 
· 

dina da
dengan cara 

ekosistem. Kon� 
tanaman 

akan meng
keberadaan orang- ngembalikan habitat satwa

satwa yang mulai terancam, 
n, banyak se h i ngga b e rda m p a k  k e  

Saat ini penerima 
dari program terse 
banyak terse bar di 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



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

Jumat, 29 Januari 2016 REALITAS 3 
Dialog Orangutan di UMA 

: Perambahan Hutan 
Ancam Populasi .Orangutan di Langkat 

Medan, Realitas 
Sebanyak 15  ribu hektar 

ruang hidup orangutan di ka
wasan Taman Nasional Gunung 
Leuser (TNGL) dan Kab . 
Langkat habis dirambah mafia 
tanah. Aktivitas ilegal tersebut 
mengancam keberlanjutan kon
servasi satwa liar yang dilind
ungi itu. 

" Mafia tanah diduga ikut 
bermain dafam perambahan 
hutan di Kab Langkat. Hal ini 
mengancam populasi orangutan 
di kawasan itu, " kara Direk
tur Yayasan Orangutan Sumat
era Lestari/Orangutan Informa
tion Center (YOSL-OIC), Pa
nut fladisiswoyo, ketika meya
rripaikan kuliah umum di Uni
versitas Medan Area (UMA), 
Ra bu (27 / 1 )  yang dihadiri 
sejumlah mahasiswa dan siswa 
pencinta alam dari berbagai uni
versitas dan sekolah di Med
;m. Dia mengatakan, terjadi 
perusakan hutan cukup masif 
dalam beberap tahun tera
khir. Perambahanliar mengak
ibatkan rusaknya 15  ribu hek
tar yang merupakan ruang 
hidup orangutan yang dile
pasliarkan untuk konservasi. 

"Perambahan terus terjadi 
dan belum berhenti selama 
tidak ada penetapan aturan yang 
tegas dari pemerintah terhadap 
hutan-hutan itu,"  ujamya. Un
tuk menjamin keberlangsung<µi 
hichm m::m011t:m i:nmllt�r� ne-

estorasi ekosistem. Konversi mereka akan merambah ke ru
hutan untuk tanaman industri mah-rwnah wargajika .habitat
hanya akan mengancam ke- nya mulai dijamah, "  ujar Pa
beradaan orangutan, "  ucapn- nut. Selain itu, pihaknya ber
ya Dia mengatakan, banyak sama lembaga pendidikan 
kasus perambahan hutan, per- mengkampanyekan kepaqa pel

. buruan dan perdagangan satwa ajar dan mahasiswa agar pedu
liar mereka giring ke ranah li dengan lingkungan flaura dan 
hukum, Namtin, penegakan hu- _ fauna. 
kum belum berpihak kepada Dia megatakan, YOSL -
penyelamatan populasi satwa OIC melaksanakan program 
liar. beasiswa peduli orangutan. Saat 

Panut menyatakan, pihakn- ini penerima beasiswa dari pro
ya tetap memaksimalkan upaya gram tersebut sudah banyak 
yang bisa dilakukan. Sejak . tersebar di beberapa kampus 
2007, YSOL-IOC melakukan seperti di Sumut. Sementara 
upaya restorasi di Resor Sei itu, Dekan Fakultas Biologi 
Betung, Langkat. Hingga saat UMA, Dr Mukt:Y-
ini sudah ribuan hektar lahan gatakall, kuliah umum ini pent
gundul yang telah ditanaman ing menambah wawasan maha
Restorasi lahan tersebut juga siswa. "Kamijuga mengapre
bertujuan untuk mengembalikan siasi beasiswa Peduli Orangu
habitat satwa-satwa yang mu- tan yang diberikan YOSL - OIC 
lai terancam, sehingga berdam- · kepada mahasiswa,"  katanya 
pak ke kehidupan manusia. didampingi I<.abag Humas 

" Ini juga bentuk mitigasi UMA, Ir Asmah Indrawati dan 
konflik dengan saiwa, seperti Ketua Panitia, Supriadi Amri. 
gajah dan orangutan karena (R-ji) 

Dialog Orangutan di UMA 

: Perambahan Hutan 
m Populasi .Orangutan di La

Realitas 
15  ribu hektar 

orangutan di ka
Nasional Gunung 

(TNGL) dan Kab . 
dirambah mafia 

Aktivitas ilegal tersebut 
keberlanjutan keberlanjutan keberlan kon

satwa liar yang dilind

tanah diduga ikut 
dafam perambahan 

Langkat. Hal ini 
populasi orangutan 

estorasi ekosistem. Konversi mereka akan merambah 
hutan untuk tanaman industri mah-rwnah warga
hanya akan mengancam ke- nya mulai dijamahdijamahdi
beradaan orangutan, "  ucapn- nut. Selain itu, 
ya Dia mengatakan, banyak sama lembaga 
kasus perambahan hutan, per- mengkampanyekan 

. buruan dan perdagangan satwa ajar dan mahasiswa 
liar mereka giring ke ranah li dengan lingkungan 
hukum, Namtin, Namtin, Nam penegakan hu- _ fauna. 
kum belum berpihak kepada Dia megatakan, 
penyelamatan populasi satwa OIC melaksanakan 
liar. beasiswa peduli 

Panut menyatakan, pihakn- ini penerima beasiswa 
ya tetap memaksimalkan upaya gram tersebut 
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28 Januari 2016 

15 HABRAT OIANGUrAN 
'· Jo • ,< I • . 

HABIS DI · BAH MAFIA 
11.edan-andalas 

Sebanyak 15 ribu hektare hab
tat orangutan di kawasan Taman 
�asional Gunung Leuser (TNGL) 
ran Kabupaten Langkat serta 
�abupaten Tapanuli Selatan 
f apsel) habis dirambah mafia 
mah. Aktifitas ilegal tersebut 
aengancam keberlanjutan kon
lwvasi satwa yang dilindungi itu. 

"Mafia tanah diduga ikut ber
�ain dalam perambahan hutan di 
tabupaten Langkat dan 1/NGL. 
!al ini mengancam populasi or
hgutan di kawasan itu,"  kata 
irektur Yayasan Orangutan Sumat
ratestari/Orangutan Information 
fntere (YOSL-OIC), Panut Hadis-
1woyo, ketika menyampaikan 
Wiah umum di Gedung Serba
�na·.Kanlpus I UMA,Jqian Kolam 
[edan Estate, Rabu (27/1). 

Di depan ratusan mahasiswa 
Ul siswa pencinta alam dari berb-
!ai universiu;s dan sekolah di Med
L Panutmengatakan, perusakanhu
h cukup masif dalam beberap tahun 
takhir ini di Sumut. 

andalas I hamdani 

Dekan Fakultas Biologi U M A  Dr M ukty Sudibyo Ckedua dari kiri) 
didampingi Kabag Hum as U MA Ir Asmahlndrawati M P  dan Ketua 
Panitia Supriadi Amri Ckanan) memt>erikan cenderamatan kepada 
D i rekt u r  Yayasan O ra n g utan S u m atera Le sta ri/Orangutan 
InformationCentere CYOSL-OIC} Panut Hadisiswoyo, seusai kul iah 
umum di kampus U M A, Rabu C27/l> .  

Padahal, ada sekitar 7 .000 oran- gutan hid up di kawasan itu, dan 

1 .400 di antaranya berada di 
Langkat dan Batangtoru, 1apsel. 
Perambahan itu akibat lemahnya 
pengawasan dan penegakan hukum. 

"Banyak perambahan hu
tan, perburuan dan perdagangan 
satwa yang dilindungi digiring ke 
ranah hukum, namun pelakunya 
jarang tersentuh hukum. Penega
kan hukum belum berpihak kepa
da penyelarrlatan populasi satwa 
yanE dilindungi," kata Panut. 

· Panut menyatakan, pihalmya 
tetap memaksimalkan upaya yang 
bisa dilakukan. Sejak 2007, YSOL
IOC melakukan upaya restorasi di 
Resor· Sei Betung, Langkat. 

Hingga saat ini sudah ribuan 
hektare lahan gundul yang telah 
direstorasi guna mengembalikan 
habitat satwa-satwa yang mulai 
te'ranca\n puna, sehingga berdam
pak kepada ekosistem lingkungan. 

"Konflik satwa seperti gajah dan 
orangutan dengan manusia karena 
habitat mereka mulai dijarriah 
manusia, akibatnya mereka 
merambah ke ruma4-rumah war-

ga," tambah P'dnut. 
Selain itu, pihaknya qersama 

lembaga pendidikan rrfengam
panyekan kepada pelajardan ma
hasiswa agar peduli dengan flaura 
dan fauna. Dia juga megatakan, 
YOSL - OIC melaksanakan pro
gram beasiswa peduli orangutan. 

Saat ini penerima beasiswa dari 
program tersebut sudah tersel:iar 
di beberapakampusdiSum4t Dalam 
kesempatan itu, fakultas Bi
ologi UMA Dr Mukty Sudibyo men
gatakan, kuliah Lm1um ini untuk me
nambah wawasan mal1asiswa dan 
siswa. "Kami juga mengapresiasi bea
siswa Peduli Orangutan yang diberi
kan YOSL-OICkepadamahasiswd," 
kata Mukty yang didampingi Kabag 
HumasUMA Ir Asmah lndrawati 
dan Ketua Panitia Supriadi Amri. 

Dia mengatakan, pemahaman 
betapa pentingnya peduli dengan 
flaura dan fauna perli ditanamkan 
kepada generasi muda sejak dini. 
"Kalau bisa sejak SD sudah ditan
amkan kecintaan mereka terhadap 
satWa liar," katai:iya. (HA.Ml 
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1 .400 di antaranya berada di 
Langkat dan Batangtoru, 1apsel. 
Perambahan itu akibat lemahnya 
pengawasan dan penegakan hukum. 

"Banyak perambahan hu
tan, perburuan dan perdagangan 
satwa yang dilindungi digiring ke 
ranah hukum, namun pelakunya 
jarang tersentuh hukum. Penega
kan hukum belum berpihak kepa
da penyelarrlatan populasi satwa 
yanE dilindungi," kata Panut. 

· Panut menyatakan, pihalmya 
tetap memaksimalkan upaya yang 
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DAFTAR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara : MOU U MA dan G race Farm, CV. Horas, PT. 
Anugerah Maritim Lestari, Indo Tropical  
Farm 

Tempat ·: Kam pus I 
Hari I Tanggal 
Puku l  

NO N A M A  

1 .  M .  Ferdinand 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Hamdani Nst. 

5. Zahendra 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12. 

13. 

14. 

15. 

: Rabu / 27 Januari 20 16 
: 09.00 WIB s/ d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

v 
Analisa � 
Realitas v 

' Anadalas v 
M. Bisnis v 

' 

Hu  mas 

' 

Ferdinand 

Wal 

Nst. 

v 
Analisa � 
Realitas v 

' Anadalas v 
M. Bisnis v 
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UMA Dan 4 Perusahaan 
Holtikultura Teken MoU 

. MEDAN (Waspada) : Uni
versitas Medan 'Area (UMA) 
menjalin kerjasama dengan 
em pat perusahaan yang ber
gerak dibidang holtikultura. 
Kerj asama itu disahkan di
bingkai melalui penanda
tanganan Memmorendum of 
Understanding (MoU), kema
rin di ruangrapatRektor UMA 
JI Kolam, Medan Estate. 

Hadir dalam MoUitu Di
rektur PT Grace Farm Liduan 
Ruslie dan CVHoras, Direktur 
PT Anugtah Maritim Lestari 
(PT Amal) Mohm Ridho Syah
dan dan Direktur PT Indo Tro� 
pical FarmJohanWahyudi. Tu- , 
rut hadir dalam penanda
tangan itu, Rektor UMS Prof 
Dr HA Ya'kub Matondang, Se
ke'rtaris Yayasan Pendidikan 
H Agus Salim Dr M Akb ar 
Siregar MSi, Wakil Rektor (WR) 
III Ir Zulheri Noer MP, Dekan 

Fakultas Biologi Dr Mufti 
Sudibyo, Dekan fakultasTeknik 
Prof Dr DadanRamdan, Dekan 
Fakultas Hukum Dr Utary: 
MaharayB,KepalalPMirHanijah 
MT danKepalalP2MDrSuswati. 

Menurut Rektor UMA Prof 
Dr H A Ya'kub Matondang, ke
sepakatan kerjasama itu meru
pakan dari tindaklanjut yang 
sebelumnya telah dibicarakan 
bersama. Kerjasama itu juga 
telah lama dilakukan UMA 
dan em pat perusahaan terse
but. "Kami sepakat melaksa
nakan kerjasama dibidang Tri 
Dharma Perguruan Tinggi be
rupa pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan, penelitian dan 
peri.gembangan serta pengab
dian kepada masyarakat khu
susnya bidang terkait penge
lolaan budidaya holtikultura 
dan pemberdayaanmasyarakat 

� sekitar," ujarrektor. (m49/A) 

WASPADA 
. Kamis 

1 1  Februari 201 6  

UMA Dan 4 Perusahaan 
Holtikultura Teken MoU 

. MEDAN (Waspada) : Uni
versitas Medan 'Area (UMA) 
menjalin kerjasama kerjasama ker dengan 
em pat perusahaan yang ber
gerak dibidang holtikultura. 
Kerj aKerj aKer sama itu disahkan di
bingkai melalui penanda
tanganan Memmorendum mmorendum mmor of 
Understanding derstanding der (MoU), U), U kema
rin di ruangrapatRektor UMA 

Fakultas Biologi Dr Mufti 
Sudibyo, Dekan fakultasTeknik 
Prof Dr DadanRamdan, Dekan 
Fakultas Hukum Dr Utary: 
MaharayB,KepalalPMirHanijah MaharayB,KepalalPMirHanijah MaharayB,KepalalPMirHani
MT danKepalalP2MDrSuswati. 

Menurut Rektor UMA Prof 
Dr H A YaH A YaH A 'kub Matondang, ke
sepakatan kerjasama itu meru
pakan dari tindaklanjut yang 
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Jumat, 29 Januari 20 1 6  Halamai:i 10 

Rektor UMA, Prof A Ya'kut;i Matondang: 

Kerja Sama Upaya Memperluas 
Hubungan Kerja · 

Medan, (Analisa) 
Rektor UMA, Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA 

menyatakan kerja sama merupalrnn upaya memperluas 
hubungan kerja yang bermanfaat bagi para'dosen, maha
siswa untuk melakukan penelitiart dan pengabdian. . 

Dari kerja sama yang dilakukan juga sebagai bukti 
pengakuan kepada masyarakat dan pem.erintah. 

Hal iti.l disampaikan Rektor. Universitas Medan Area 
(UMA) dalam sambutannya sebelum menandatangani 
kesepakatan kerja sama dengan empat perusahruin swasta, 
Rabu (27/l )·di kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Penandatangan kerja sama di bidang Tri :Pharma 
Perguruan Tinggi dengan Grace Farm, Tambak Ricky, 

. CV Horas, PT Anugerah Maritim Lestari, 9an lndo Tro-
fical Farm terse but dilakukan Rektor UMA bersama para 
pernimpin perusahaan, disaksikan Seicretaris Yayasan . 
Pi;:ndikan Haji Agus Salim, Dr M Akbar Siregar dan para ] 
wakil rektor se1ta dekan 'd i  lingkungan UMA. · I 

Lebih lanjut dikatakan Rektor, institusi pendidiKa:n J 
·agar maju dan berkembang serta semakin tinggi kuali- I 
tasnya diperlukan kerja sama dengan semua pihak, baik I 
lembaga pemerintah dan swasta. 

Dari kerja sama yang dilakukart akan mendapat nilai 
tainbah si;:hingga ke depan akan semakin bisa mening
katkan peluang kesempatan kerja bagi mahasiswa. 

"Di sainping itu kerja sama yang !mis biµ!< kepada peng
usaha, pemerintah, dan berbagai pihak akan lebih mening
katkan pengakuan di mata masyarakat dan. penierintah," ujar 
Rektor seraya menyebutkan UMA menipak;an perguruan 1 
tin.ggi sehar yang akreditasi institusinya bemilai B .  
. · Sekretaris Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Dr 
M Akbar Siregar memberikan apresiasi atas kerja sama 
yang dilakukan, sebab bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
"Y ayasan sangat bergembira dan berharap terns berlanjut 
kerja sama ini," ujar Dr M Akbar . 

. Kesepakatan kerja sama tersebut untuk bidang Tti 
Dharma 'Perguruan Tinggi, berupa pelaksanaan pendi
dikan dan pelatihan, perielitian dan pengembartgan, serta 
pengabdian di masyarakat khususnya bidang terk�t da-
1 � • . . • • 

• 

Jumat, t, 29 Januari 20 1 6  Halamai:i ai:i a 10 

Rektor Rektor UMA, UMA, Prof Prof A A Ya'kut;i Ya'kut;i Matondang: Matondang: 

Kerja Kerja Ker Sama Upaya Upaya Memperluas Memperluas 
Hubungan Kerja ja Kerja Ker · 

Medan, (Analisa) 
Rektor UMA, Prof Dr HA Ya'kub Ya'kub Matondang Matondang MA 

menyatakan menyatakan kerja kerja ker sama merupalrnn upaya merupalrnn upaya memperluas memperluas 
hubungan hubungan kerkerja ja kerja kerkerja ker yang bermanfaat bagi bagi para'

merupalrnn upaya 
'

merupalrnn upaya 
dosen, dosen, maha

siswa untuk untuk melakukan penelitiart dan pengabdidan pengabdianan. . . 
Dari kerDari kerja Dari kerja Dari ker sama yang dilakukan kukan juga sebagai sebagai bukti 

pengakuan kepada pengakuan kepada masyarakat dan dan pem.erintah. ntah. 
Hal iti.l disampaikan disampaikan Rektor. Rektor. Universitas Universitas Medan Medan Area Area 

(UMA) (UMA) dalam dalam sambutannya sambutannya sebelum sebelum menandatanmenandatangani gani 
kekesepakatan sepakatan kesepakatan kekesepakatan ke kerkerja ja kerja kerkerja ker sama dengan empat perusahruin empat perusahruin swasta, 
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Kam is, 28 Januari 2916 

UMA dan Empat Perusahaai, 
Holtikultura Tandatangani MoU 

Medan, Realitas 
Universitas Medan Area 

(UMA) menjalin kerjasama 
dengan empat perusahaan yang 
bergerak dibidang holtikultu
ra. Kerjasama itu disahkan 
dengan penandatanganan Me
mmorendum of Understanding 
(MoU) , Rabu (271 1 )  di ruang 
rapat Rektor U M A  Jal an 
Kolam, Medan Estate . 

H adir dalam M o U  itu 
D irektur PT Grace Farm 
Liduan Ruslie dan CV Horas, 
Direktur PT Anugrah Maritim 
Lestari (PT Amal) Mohm Rid
ho Syahdan dan Direktur PT 
Indo Tropical Farm Johan 
Wahyudi . Turut hadir dalam 
penandatangan itu, Rektor 
UMS Prof Dr H A  Ya' kub 
Matondang, Sekertaris Ya
yasan Pe�didikan H Agus 
Salim Dr M Akbar Siregar 
MSi, Wakil Rektor (WR) III 
Ir Zulheri Noer MP, WR II 
Bidang Keuangan Drs H Siti 
Mardiana, Dekan Fakultas 

Biologi Dr Mufti Sudibyo, jut rektor, mutu pendidikan 
. Dekan Fakultas Teknik Prof Yayasan Pendidikan H Agus 
Dr Dadan Ramdan, Dekan Salim akan lebih meningkat 
f akultas Hukum Dr Utary bagi mahasiswa UMA, 
Ma)laray B, Kepala LPM Ir Fakultas Biologi dan Fakultas 
Hanij ah M T  dan Kepala Pertanian. " Kita berharap , 
LP2M Dr Suswati. mahasiswa UMA dapat terus 

Menurut Rektor UMA Prof meningkatkan dan memper
Dr H A  Ya' kub Matondang , dalam mutu penelitian di pe
kesepakatan kerjasama itu rusahaan 'yang sudah bekerjas
merupakan dari tindaklanjut · ama dengan UMA, " terangn
yang sebelumnya telah dibic- ya. 
arakan bersama. Kerjasama Direktur PT Anugrah Mar
itu juga telah larna dilakukan itim Lestari (PT Amal) Mohm 
UMA dan empat perusahaan Ridho Syahdan menyebutkan, 
tersebut. pihaknya berharap agar UMA 

"Sepakat melaksanakan ker- terus mengirimkan maha-: 
jasama dibidang Tri Dharma siswanya untuk melakukan ; 
Perguruan Tinggi berupa pel- pengembangan penelitian daw 
aksanaan pendidikan dan pel- pelatihan di perusahaan yang : 
atihan, penelitian dan pengem- berdomisili di Desa Kuala · 
bangan serta pengabdian kepa- Separuh, Kecamatan Gebang, · 

da masyarakat khususnya Kabupaten Langkat dan di ka
bidang terkait pengelolaan bu- wasan pantai cermin, Kabu
didaya holtikultura dan pem- paten Serdang Bedagei (Ser
berdayaan masyarakat seki- gei) . "Kita berharap kerjasa- · 

tar, " ujar rektor . ma i9ni terns berlanjut, " un-
Dengan kerjasama ini, Ian- gkapqya. (R-ji) 

· 

28 Januari 2916 

UMA dan Empat Perusahaa
kultura Tandatangani MoU 

Realitas 
Medan Area 

jalin kerjasama 
perusahaan yang 

dibidang holtikultu

Biologi Dr Mufti Dr Mufti Dr Muf Sudibyo, jut rektor, mutu 
. Dekan Fakultas Teknik Prof Yayasan Pendidikan 
Dr Dadan Ramdan, Dekan Salim akan lebih 
f akultas Hukum Dr Utary bagi mahasiswa 
Ma)laray B, Kepala LPM Ir Fakultas Biologi 
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UMA da11 Empat Perusaliaan 
Jalin Kerja Sama 

Medan-andalas 
Universitas Medan Area (UMA) 

menjalin kerja sama dengan empat 
perusahaan yang bergerak di bidang 
perikanan dan pertanian, yakni PT 
Grace Farm, CV Horas, PT Anugrah 
Maritim Lestari (PT Amal), dan J;>T 
Indo Tropical Farm. Pendatanganan 
MoU digelar di ruang rapat Rektor' 
UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, 
Rabu (27/1). 

Naskah kesepahaman kerja sama 
atau memorandum of understanding 
(MoU) ditandangani Rektor UMA 
Prof DPHA Ya'kub Matondang MA, 
Direktur PT Grace Farm dan CV 
Horas Riduan Ruslie, Direktur PT 
PT Amal Muhammad Ridho Syah
dan Nasution, dan Direktur PT Indo 
Tropical Farm Johan Wahyudi. 

' 

Penandatanganan disaksikan 
Sekretaris Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim (YPHAS) Dr HM Akbar 
Siregar MSi Wakil Rektor (WR) II 
Bidang Keuangan Dr Ir Hj S iti 
Mardiana.MSi, WR III Bidang Kema
hasiswaan Ir H Zulheri Noer MP, 
Dekan Fakultas Biologi Dr Mufti 
Sudibyo, Dekan Fakultas Teknik 
Prof Dr Dadan Ramdan MSc, Dekan 
Fakultas Hukum Dr Utary Maharay 
B, Kepala Lembaga Penjamin Mutu 
(LPM) UMA Ir Hj Haniza MT, Ke
pala Lembaga Penelitian dan Pe
ngabdian pada Masyarakat (LP2M) 
Dr Suswati MP, dan Humas UMA Ir 
Asmah Indrawati MP. 

Rektor UMA Ya'kub Matondang 
men�h

.�
rapk

.
an k�rj

_
a 

_
san_ia _i_ni . akan 

bisa dengan leluasa melakukan 
penelitian dan praktik di empat 
perusa·haan tersebut , "  kata 
Rektor. 

Dalam kesempatan itu, Sekre
taris YPHAS Akbar Siregar meng
imbau seluruI:i fakultas.di lingkungan 
UMA untuk mengatnbil bagian da
lam implementasi kerja sama itti: 

" Kerja sama ini bukan hanya 
melibatkan fakultas biologi dan 
pertanian, tapi seluruh fakultas yang 
ada bisa mengambil peran. Misalnya 
fakultas hukum bisa melaku-kan 
pengkajian dan mengadvokasi agar 
empat perusahaan tidak terjerat 
masalah hukum terutama Jbasalah 
lahan pertanian dan perikanan,"  kata 
Akbar Siregar. · 

Direktur PT Amal M Ridho Syah
dan Nasution berharap UMA terns 
mengirimkan mahasiswanya untuk 
melakukan p'enelitian dan pelatihari 
di perusahaannya yang berdomisili 
di Desa Kuala Serapuh, Kecamatan 
Gebang, Kabupaten Langkat"dan 
kawasan Pantai CefI\iin, Kabupaten 
Serdang B edagai (Sergai) .� " Kita 
berharap kerja sama ini teris ber
lanjutan," katanya. 

Direktur PT Grace Farm ' Riduan 
Ruslie mengatakan, kalangap. aka
demisi sudah saatnya ambil bagian 
dalam meningkatkan produksi per
ikanan. Sebab, pengelolaan p er
ikanan Indonesia masih kalah jauh 
dengan Thailand dan Vietnam. 

"Ayo kalangan kampus khusus
nya UMA membankl kami mengem-

-

mat 
Januari 2016 

UMA da11 Empat Perusaliaan 
Jalin Kerja Sama 

Medan-andalas 
Universitas Medan Area (UMA) 

jalin kerja sama dengan empat 
perusahaan yang bergerak di bidang 
perikanan dan pertanian, yakni PT 
Grace Farm, CV Horas, PT Anugrah 

Lestari (PT Amal), dan J;>T 
Tropical Farm. Pendatanganan 
digelar di ruang rapat Rektor' 
Jalan Kolam, Medan Estate, 

(27/1). 
Naskah kesepahaman kerja kerja ker sama 

of understanding 

bisa dengan leluasa melakukan 
penelitian dan praktik di empat 
perusa·haan tersebut , "  
Rektor. 

Dalam kesempatan itu, Sekre
taris YPHAS Akbar Siregar 
imbau seluruI:i fakultas.di lingkungan 
UMA untuk mengatnbil bagian 
lam implementasi kerja sama 

" Kerja sama ini bukan 
melibatkan fakultas biologi 
pertanian, tapi seluruh fakultas yang 

bisa mengambil Misalnya 
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penandatanganan Memoran- Anugrah Maritim Lestari (PT Agus Siregar, 
dum of Understanding (MoU), Amal) Mohm Ridho Syahdan , Wakil Rektor (WR) III Zulheri 
Rabu (27 /1) di ruang rapat Rek- dan Direktur PT Indo Tropical Noer, WR II Bidang Keuangan fl 
tor UMA Jalan Kolam, Medan . Farm Johan Wahyudi. Siti Mardiana, Dekan Fakultas 
Estate. Turut hadir dalam penan- Biologi Mufti Sudibyo, Dekan 

MedanBisnis - Medan 
: Universitas Medari Area 
euMA) menjalin kerja sama 
ifengari empat perusahaan yang 
pergerak di bidarig hortikultura. 

. 
�erja sama itu disahkan dengan 

Hadirdalam MoU itu Direktur datangan itu, Rektor UMS Prof Fakultas Tekhik Prof Dadan PT Grace Farm Liduan Ruslie Dr H A  Ya'kub Matoridang, Sek- Ramdan, Dekan Fakultas Hu
dan CV Horas, Direktur ·PT retaris Yayasan Pendidikan H kum Utary Maharay B, Kepala 

LPM Hanijah MT dan Kepala 
LP2M Suswati. 

Menuiut Rektor UMA Prof Dr 
HA Ya'kub Matondang, kesepa
katan kerja sama itu merupakan 
tindaklanjut yang sebelurnriya 
telah dibicarakan bersama. Kerja 

' sama itu juga telah lama dila-

kukan UMA dan empat peru
sahaan tersebut. 

"Sepakat melaksanakan kerja
sama dibidang Tri Dharma Per

guruan Tinggi berupa pelak
sanaan pendidikan dan pela
tihan, peneliti'an dan pengem
bangan serta pengab�ian k�pada 
masyarakat khususnya bidang 
terkait pengelolaan budidaya 
holtikultura dan pemberdayaan . 
masyarakat sekitar,'.' ujar Ya'kub. 

Dengan kerja sama ini, lanjut 
Ya'kub, mutu pendidikan Ya-
yasan · 

Pendidikan H Agus Salim akan 
lebih meningkat bagi mahasiswa 
UMA, baik Fakultas Biologi dan 
Fakultas Pertani;tn. "Kita ber-

harap, mahasiswa UMA dapat 
terus meningkatkan dan mem
perdalam inutu penelitian di 
perusahaan yang sudah bekerja 
sama dengan UMA," terangpya. 

Direktur PT Anugrah Maritim 
Lestari (PT Amal) Mohm Ridho 
Syahdan menyebutkan, pihaknya 
berharap agar UMA terus mengi
rimkan mahasiswanya untuk 
melakukan pengembangan pe
nelitian dan pelatihan di peru- 1 
sahaan yang berdomisili di Desa 
Kuala Separuh, Kecaniatan Ge
bang, Kabupaten Langkat dan di 
kawasan pantai cermin, Kabu
pat.en Serdang Bedagei (Sergei). 
"Kita berharap kerja sama ini 
t�s berla�jut," ungkapnya. • 

. . · 4·4·4 · . · . 
penandatanganan Memoran- Anugrah Maritim Lestari (PT 
dum of Understanding (MoU), Amal) Mohm Ridho Syahdan 
Rabu (27 /1) (27 /1) (27 di ruang rapat Rek- dan Direktur PT Indo Tropical 
tor UMA Jalan Kolam, Kolam, Medan . . Farm Johan Farm Johan WahyWahyudi. udi. 
Estate. Estate. Turut hadir dalam dalam penan-

HadirdalamHadirdalam MoUMoU itu Direktur Direktur datangan datangan itu, itu, Rektor UMS UMS Prof 
PT Grace Grace Farm Farm Liduan Liduan Ruslie Ruslie Dr H A  YaH A  YaH A  'kub Matoridang, Sek-
dan dan CV CV Horas, Horas, Direktur ·PT ·PT retaris retaris Yayasan Yayasan Ya Pendidikan 
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DAFf AR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Aca ra 
Tempat 
Hari I Tanggal 
Puku l 

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Zul Ardi 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 .  

12. , 
13. 

14. 

15. 

: Perlombaan Stand Up  Comedy ( FH)  
: Kampus I 
: Kamis / 28 Januari 2016 
: 14.00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

\./ 

Realitas v 
Derita Sore 

' 

, 

H u  mas 

Ir. Asmah Indrawati, MP  
" 
.... 

Realitas v 
Derita Sore 

' 
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WASPADA 
Senin 

1 Februari 201 6  

Stand Up Comedy FH UMA 
MEDAN (Waspada): Sebanyak 35 peserta mengikuti ajang 

Mencari Bakat Stand Up Comedy 2016 digelar Fakultas Hukum 
Univesitas Medan Area (FH UMA) di kampus UMA JI Ko lam 
Medan Estate, Kamis (28 1 1 ) .  

Peserta terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa dari sejumlah 
perguruan tinggi di Ko ta Medan. Mereka berusaha maksimal 
membawakan materi komedinya di hadapan penonton."Peserta 
yang mengikuti ajang ini dituntut memiliki cakrawala luas 
ketika membawakan materi komedinya," tutur Kabag Humas 
UMA Ir Asmah Indrawati MP sebelum perlombaan dimulai. 

Dia mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang untuk mengasah 
kreativitas siswa dan mahasiswa. "Manfaatkan ajang ini untuk 
mengasah bakat dan kreativitas kalian," tambahnya. ·Pada 
kesempatan itu, Asmah juga memberikan motivasi kepada 
para peserta agar bersemangat dalam berkompetisi. 

Dekan FH UMA Dr Utary Maharany Barus mengapresiasi 
dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa 
UMA. "Pihak fakultas dan juga universitas pasti mendukung 
pen uh segala kegiatan yang membentuk karakter dan kreativitas 
mahasiswa," kata dekan didampingi Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan Ridho Mubarak dan Wakil Dekan Bidang 
Akademik Anggreini Atmei Lu bis. Dekan berharap kegiatan 
yang digelar itu dapat membangkitkan daya pikir siswa dan 
mahasiswa agar lebih kreatif dan berwawasan luas. 

· 

Ketua Panitia Stand Up Comedy 2016 UMAJoe Hendri PA 
menjelaskan pemenang dalam perlombaan ini hams memenu- . 
hi kriteria disyaratkan juri."Peserta hai:us 
perhatian juri dengan menampilkan teknik penyampaian materi 
yang m e narik. Selain _itu ,  p embawaan p e s e rt a  ketika 
menyampaikan materikomedijuga menjadi poin penting dalam 
penilaian," tutur Joe yang akrab disapa Ateng itu. 

Joe menegaskan, materi lawakail yang disampaikan peserta 
harus orisinil atau materi yang dibuat sendiri .  Panitia 
menyediakan hadiah benipa tropi dan uang p_embinaan bagi 
pemenang dalam ajang ini. Diungkapkannya, saat ini komunitas 
stand u p  c o m edy s e d ang dilakukan p enggo dokan di  
UMA. "Rencananya karni akan menyebut komunitas ini dengan 
Stand up Comedy "Club Campus," ucapriya. (m49/B) 

WASPADA 
Senin 

Februari 201 6  

Stand Stand St Up Comedy Comedy Come FH UMA 
MEDAN (Waspada): Sebanyak 35 peserta mengikuti ajang 

Mencari Bakat Stand Up Comedy 2016 digelar Fakultas Hukum 
Univesitas Medan Area (FH UMA) di kampus UMA JI Ko lam 
Medan Estate, Kamis (28 1 1 ) .  

Peserta terdiri terdiri dari dari siswa SMA dan dan mahasiswa mahasiswa dari dari sejumlah sejumlah 
perguruan tinggi di Ko ta Medan. Mereka berusaha maksimal maksimal 
membamembawakan wakan membawakan membamembawakan memba materi materi komedinya komedinya di di hadapan hadapan penonton."Peserta penonton."Peserta 
yang mengikuti ajang ini dituntut memiliki cakrawala luas 
ketika membawakan materi komedinya," tutur Kabag Humas 
UMA Ir Asmah Indrawati MP sebelum perlombaan dimulai. 

Dia mengatakan, kegiatan ini sebagai ajang untuk mengasah 
kreativitas kreativitas siswa dan siswa dan mahasismahasiswa. wa. "Man"Manfafaatkan atkan ajajang ini untuk 
mengasah mengasah bakat dan kreativitas kreativitas kalian," tambtambahnya. Pada 
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Stand Up Comedy 2016 UMA, Asah 
Kreativitas Siswa dan Mahasiswa · 

Medan, Realitas ativitas kalian, " tutur Asmah. 
Sebanyak 35 peserta mera- Pada k�empatan itu Asmah 

maikan ajang Fakultas Hukum juga memberilGµl motivasi ke
U nivesitas Medan Area (FH pada para peserta agar berse
UMA) Mencari Bakat Stand mangat dalam berkompetisi .  
Up Comedy 201 6  di aula ka- -Secara terpisah, Ketua Pan
mpus Jalan Kolam Medari Es- itia Stand Up Comedy 2016  
tate, Kamis (28!1 ) .  UMA Joe Hendri P A  men-

Peserta terdiri dari siswa jelaskan pemenang dalam per
SMA dan mahasiswa dari lombaan ini harus memenuhi 
sejumlah perguruan tinggi di kfiteria yang disyaratkan oleh 
Kota Medan itu tampak beru- juri. 
saha maksimal dalam mem- �1. "Peser1lJtarus mampu men

• .  bawakan materi komedinya di ciiri{j>erhatian juri 
'.hadapan penonton. nampilkan teknik penyampaian ' " Peserta yang mengikuti materi yang menarik. Selain 
ajang ini merupakan pribadi itu, pembawaan peserta keti-
yang kreatif karena dituntut ka menyampaikan materi ko
harus memiliki cakrawala luas medi juga menjadi po in pent
ketika membawakan materi fng dalam penilaian, " tutur 
komedinya, " tutur Wakil Re- · Joe yang akrab disapa Ateng 
ktor III UMA Bidang Kema- itu. 

· 

hasiswaan Ir Zulhery Noer Joe menegaskan, materi la
MP diwakili Humas UMA lr wakan yang disampaikan pe
Asmah Indrawati MP dalam serta harus orisinil atau ma
sambutannya sebelum perlom- teri yang dibuat sendiri. Pani
baan dimulai. tia menyediakan hadiah beru� 

Menurutnya, peserta ini pa tropi dan'uang pembinaan 
nantinya bakal mampu bersa- bagi pemenang dalam ajang 
ing dan sukses setelah me- ini. Dia menuturkan, perlom
namatkan studinya. Dia juga baan ini digelar untuk mem
melihat kegiatan ini sebagai bangkitkan daya pikir siswa 
ajang untuk mengasah kre� dan mahasiswa agar lebih kre
ativitas siswa dan mahasiswa. atif dan berwawasan luas . 

"Manfaatkan ajang ini uri- . Diungkapkannya, saat ini 
tuk mengasah bakat dan kre- komunitas stand up comedy se-

dang dilakukan penggodokan. 
" Rencananya kami akan 

menyebut komunitas ini den
gan Sta_nd up Comedy Club 
Campus, "  ucapnya. 

Seperti diketahui Stand-up 
comedy berarti harfiah "kome
di berdiri " adalah salah satu 
genre profesi melawak yang 
pelawaknya (kadang disebut 
komika) membawakan lawa
kannya di atas panggung seor
ang diri . Biasanya, di depan 
pemirsa langsung, dengan cara , 
bermonolog mengenai sesuatu 
topik. Koinika membawakan 
materi · mereka dengan gaya 
monolog, walaupun ada beber
apa jurus yang mengharuskan 
mereka berinteraksi dengan 

· penonton. 
Apresiasi 
Terpisah Dekan Fakultit:s 

Hukum Dr. Utary Maharany 
Barus SH, MHum didampin
gi Wakil Dekan kemaha
siswaan Ridho Mubarak. SH. 
MH. W akil dekan Akademik 
Anggreini Atmei Lubis SH. 
Mhum. Sangat mengapresiasi 
kegiatan yang · dilak�anakan 
mahasiswa tersebut. Men
dukung sepenuhnya kegiatap 
yang arahnya membentuk kar
akter dan kreatifitas maha
siswl. (R:JiJ 

Up Comedy 2016 UMA, Asah 
Kreativitas Siswa dan Mahasiswa 

Realitas ativitas kalian, " tutur Asmah. 
peserta mera- Pada k�empatan itu Asmah 

Fakultas Hukum juga memberilGµl motivasi ke
Medan Area (FH pada para peserta agar berse

Bakat Stand mangat dalam berkompetisberkompetisberkom i. 
di aula ka- -Secara terpisah, Ketua Pan

Jalan Kolam Medari Es- itia Stand Up Comedy 2016  
1 ) .  UMA Joe Hendri P A  men-

dari siswa jelaskan pemenang dalam per
mahasiswa dari lombaan ini harus memenuhi 

dang dilakukan penggodokan
" Rencananya 

menyebut komunitas 
gan Sta_nd up Comedy 
Campus, "  ucapnya. ucapnya. ucapn

Seperti diketahui 
comedy berarti harfiah 
di berdiri " adalah salah 
genre profesi profesi prof melawak 
pelawaknya (kadang 
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Semua Berita Layak Cetak 
2 201 6/22 Rabiul No. 4490 tahun ko-1 8  

Stand Up Comedy 201 6 -UMA Asah 
Kreativitas Siswa dan Mahasiswa 

MEDAN (Berita): Sebanyak 35 peserta 
meramaikan ajfJ.n'g Fakultas Hukum Unive-· 
sitas Medan Area (FH UMAJ Mencari Bakat 
Stand Up Cpmedy2016 di aula kamptJS 
J alan Kolarh Medan Estate, Kamis '(28/ l) .  

Peserta terdiri dari siswa SMA clan · 

mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi 
·di Ko ta Medan itu tampak berusaha 

· 

maksimal dalam membawakan materi 
komedinya di hadapan penonton. 

"Peserta yang mengikuti ajang ini 
merupakan pribadi yang kreatifkarena 
di tun tut harus memiliki cakrawala luas 
k.etika memb-awakan materi komedinya,'' 
tutur Wakil Rektor III UMA Bidang 
Kemahasiswaan Ir Zulhery N oer MP 

· diwakili Humas UMA Ir Asmah Indrawati 
MP dalam sambutannya sebelum 
perlombaan dimulai.. 

Mermrtttnya, pS'�erm tn:t nantmya 
manipu bersaing dan sukses setelah 
menamatkan studinya. Dia juga melihat 
kegiatan .ini sebagai ajang untuk mengasah 
kreativitas siswa dan mahasiswa. 

"Manfaatkan ajang ini untuk mengasah 
bakat clan kreativitas kalian,'' tutur Asmah. 

Pada kesempatan itu Asmah juga , . 
memberikan motivasi kepada para peserta 
agar bersemangat qalam berkompetisi. 

Secara terpisah, Dekan FH UMA Dr 
Utary Maharany Barus SH MHum 
mengapresiasi dan mendukung kegiatan 
yang dilaksanakan mahasiswa UMA. 

"Pihak fakultas dan juga universitas 
pasti mendukung penuh segala kegiatan 
yang membentuk karakter dan kreativitas 
mahasiswa,'' kata dekan didampingi Wakil 
Dekan Bi dang Kemahasiswaan Ridho 
Mubarak SH MH dan Wakil Dekan Bi dang 
Akademik Anggreini Atmei Lu bis ,'?H 
MHum. Dekan berharap kegiatan yang 
digelar itu dapat membangkitkan daya 
pikir siswa dan mahasiswa agar lebih kreatif 
dan berwawasan luas. 

· 

Ketua Panitia Stand Up Comedy 201 6  
UMA Joe Hendri PA menjelaskan 
pemenang dalam perlombaan ini harus 

Berita Sore/aje 
Hum�s UMA Ir As mah Indrawati MP 

memberikan motivasi kepilda peserta FH UMA 
Mencari Bakat Stand Up Comedy 201 6 di 
aula kampus Jalan Ko lam Medan Estate, Ka
m is (2811). 
disampaikan peserta harus orisinil a tau 
materi yang dibuat sendiri. Panitia 
menyediakan hadiah berupa tropi dan 
uang pembinaan bagi pemenang dalam 
ajang ini. 

Diungkapkannya, saat ini komunitas 
stand up comedy sedang dilakukan . 
penggodokan di UMA .. 

"Rencananya kami akan menyebut 
komunitas ini dengan Stand up Comedy 
Club Campus," ucapnya, 

Seperti diketahui Stand-up comedy 
ben�rti harfiah "kom�i ber

_
diri"

_
adc,tlah 

Up Comedy 201 6 -UMA Asah 
as Siswa dan Mahasiswa 

Sebanyak 35 peserta 
Fakultas Hukum Unive-· 

(FH UMAJ Mencari Bakat 
16 di aula kamptJS 

Medan Estate, Kamis '(28/ l) .  
dari siswa SMA clan · 

sejumlah perguruan tinggi 
tampak berusaha 

· 

membawakan materi 
hadapan penonton. 

mengikuti ajang ini 
yang kreatifkarena 

harus memiliki cakrawala luas 
materi komedinya,'' 

III UMA Bidang 
Zulhery N oer MP 

UMA Ir Asmah Indrawati 
sambutannya sebelum 

dimulai.. 
pS'�erm tn:t nantmya 
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Up comeay 20 1 s  UMA 
Asah Kreativ i tas Siswa /dan  Mahas iswa 

Medan, BPB 
Sebanyak 35 peserta 

meramaikan ajang Fakultas 
Hukum U nivesitas Medan 
Area (FH UMA) Mencari 
Bakat Stand U p  Comedy 
2016 di aula kampus Jalan 
Kolam Medan Estate, Kamis 

(28/1) .  

Humas UMA Irl 
Asmah Indrawati! 
MP memberikanl ��" 

motivasi kepada 
peserta FH UMA 

Mencari Bakat 
Stand Up 

Comedy 2 0 1 6  di•

I aula kampus 
J alan Kolam1 

Medan Estate,, 
Kamis (28/ 1 ) .1 

BPB/ Agustina 

Peserta terdiri dari siswa 
SMA dan mahasiswa dari 
sejumlah perguruan tinggi 
di Kota Medan itu tampak 
berusaha maksimal dalam 
membawakan materi 
komedinya di had�pan 

penonton. 
"Peserta yang mengikuti 

ajang ini merupakan pribadi 
yang 

kreatif karena dituntut 
' · harus memiliki cakrawala 

luas ketika membawakan 
materi komedinya," tutur 
Wakil Rektor III UMA 
Bidang Keinahasiswaah Ir 
Zulhery Noer MP diwakili 
Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP dalam 
sambutannya sebelum 
perlombaan dimulai. 

Menurutnya, peserta ini 
nantinya bakal mampu 
bersaing dan sukses setelah 
menamatkan studinya. Dia 
juga melihat kegiatan ini 
sebagai ajang untuk 
mengasah kreativitas siswa 
dan mahasiswa. 

· "Manfaatkan ajang ini 
untuk mengasah bakat dan 
kreativitas kalian, 1 1 tutur 
Asmah. ' 

Pada kesernpatan itu 
Asmah juga memberikan 
rnotivasi kepada para 
peserta agar bersernangat 
dalam berkompetisi. 

Secara terpisah, Dekan FH 
UMA Dr U tary Maharany 
Barus SHMHum 
mengapresiasi dan 

rnendukung kegiatan yang 
dilaksanakan rnahasiswa FH 
UMA. 

"Pihak fakultas dan juga 
urtiversitas pasti 
mendukung penuh segala 
kegiatan yang membentuk 
karakter dan kreativitas 
mahasiSwa,11 kata dekan 
didampingi Wakil Dekan 
Bidang Kernahasiswaan 
Ridho Mubarak SH MH dan 
Wakil Dekan Bidang 
Akademik Anggl"eini Atrnei 
Lubis SH MHurn. 

Dekan berharap kegiatan 
yang digelar itu dapat 
rnernbangkitkan daya pikir 
siswa dan rnahasiswa agar 
lebih kreatif dan 
l:>erwawasan luas. 

Ketua Panitia Stand U p  
Comedy 2016 UMA Joe 
Hendri PA rnenjelaskan 
pemenang dalarn 
perlombaan ini hams 
rnernenuhi kriteria yang 
disyaratkan oleh juri. 

"Peserta harus rnampu 
mencuri perhatian juri 
dengan rnenampilkan teknik 
penyampaian materi yang 
menarik. Selain itu, 
pembawaan peserta ketika 
menyarnpaikan rnateri 
komedi juga rnenjadi poin , 

penting da1arn penilaian," 
tutur Joe yang akrab disapa 
Ateng itu. 

sedang i;l.ilakukan 
penggodokan di UM]}. 

i atas panggung seorang 
Biasanya, di depan 

pernirsa dengan 
cara bermonolog mengenai 
sesuatu topik. 

Joe rnenegaskan, materi 
lawakan yang disampaikan 
peserta harus orisinil atau 

"Rencananya karni akan 
rnenyebut komunitas ini 
dengan Stand up ·comedy 
Club C<!rnpus," ucaRnya. l · Kornika membawakan 

Humas UMA Irl 
Asmah Indrawati! 

l 
Indrawati! 

l 
MP memberikanl 

Indrawati! 
MP memberikanl 

Indrawati! 
��" 

motivasi kepada 
peserta FH UMA 

Mencari Bakat 
Stand Up 

Comedy 2 0 1 6  di•

I 
di•

I 
di•

aula kampus 
J alan Kolam1 

I 
1 
I 

Medan Estate, , 
Kamis (28/ 1 ) .1 , 1 , 

BPB/ Agustina 
1 

Agustina 
1 

penonton. 
"Peserta yang mengikuti 

ajang ini merupakan pribadi 
yang 

kreatif karena dituntut 
' · harus memiliki cakrawala 

luas ketika membawakan 
materi komedinya," tutur 
Wakil Rektor III UMA 
Bidang Keinahasiswaah Ir 
Zulhery Noer MP diwakili 
Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP dalam 
sambutannya sebelum 
perlombaan dimulai. 

Menurutnya, peserta ini 
nantinya bakal mampu 
bersaing dan sukses 

mampu 
sukses 

mampu 
setelah 

menamatkan studinya. Dia 
juga melihat kegiatan ini 
sebagai ajang untuk 
mengasah kreativitas siswa 
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DAFf AR HADIR W ARTA WAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Taufik Wal 

3. 
. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
, 12. 

13. 

14. 

15. 

: Tem u  Pers Fieldtrip M hs Magister Hukum 
ke KPK dan Lembaga H ukum Jakarta 

.: Ka mpus II 
: lum'at / 29 lanuari 20 16 
: 1 1 .00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

v 

Analisa v 

' 

' 

H u  mas 

T.TANGAN 

Ir. �smah Indrawati, M P  

Wal Analisa v 

' 
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1 a h asiswa Mag ister H u ku m  U MA Ke · KPK· 
Waspada) : 
antasanKo
nilai bahwa 
rn korupsi 
�as.KPK se-

bagai institilsi maupuri lemba
ga bel"Wenanglainnya, namun 
perlunya dukungan dari se
mua pihak termasuk kainpus, 
salah satunya Universitas 

Medan Area (UMA) . J 
· "UMA sebagai bagian dari 
tatanan bangsa ini hams terns 
memberikan konstribusinya 
kepada pemberantasan ko-

rnpsi," kata Devisi Pengemc 
bang�n Masyarakat KPK Jo
nathan saat menerima kun
jungan 50 mahasiswa Magister 
Hukum Pascsarjana UMA, ke
marin di gedung KPK, Jakarta. 

Menwut Jonathan, pergu
man tinggi, seperti UMA yang 
banyak di isi oleh pemikiryang 
handal dan belllm terkonta
minasi, akan sangat memban
tu KPK dalam memberantas 
korupsi yang saat ini terjadi di 
semua sektor."Untuk membe- · 

rantas korupsi, kita perlu ber
sama. KPK butuh dukungan 
dan energi dari civitas akade
mika PTN dan PTS, seperti . 
UMA yang punya pengetah�
an untuk melawa11' upaya
upaya korupsi," ucapnya. Jo
nathan mengharapkan, se-
mua perguruan tinggi mem

. berikan kon tribusinya kepada 
l lem baga peneg�k hukum, 

seperti KPK. Sedangkan, Di-
rekturPascasq

_

·�a l.)MA, Prof. 
Dr.Retna Astut1 �uswarda-

. ni,MS didampingi ProfDr Edy 
. Warman SH, MHum menga-

Waspada/ist 
ibangan Masyarakat KPK]onathan (tengah) menerima cenderamata dari 
ongan mahasiswaMagister Hukum Pasca UMA, Prof Dr Edy War-man (Kiri) 
ktur Bidang Kemahasiswaan, Muazzul (kanan). 

takan, pihak siap memberikan 
kontribusi kepada semula 
lembaga penegaka hukum, 
tidak terkecuali KPK."Korupsi 

adalah musuh bersam anak . Diamenjelaskan, seba
b a n g s  a i n i , "  s e b u t n y a .  nyak SO mahasiswa Prog
Sedangkan kunjungqn ke KPK ram Pascasarjana Magister 
ini, katanya, dalam rangka Hukum UMA mengikuti 
m enambah pengalaman kegiatanfieldtrip . Kegiatan 
keilmuan paramahasiswaMa- ini merupakan bagian ke
gister Hukum UMA . Saat dis- giatan pembelajaran ma
kusi dengan mahasiswa, pihak hasiswa dalam rangka pe
KPK banyak menyampaikan ngembangan wawasan 
terkait den�an tugas-tugas akademikdan keahlianhu� 
KPK dalam pencegankomspi. kum .. ' ' Kegfatan proses 
Selairi ke KPK, para mahasis- · dalam ben
wa juga mengadakan kunc tuk fl?.ahas�swa 
jungap. ke Universit�s Gajah program Stu�1 
Mada (UGM) dan Umvers1tas · Hukum UMA .im 

'Islam Indonesia (UII).· · · na�an d�ngan llletqd e  
Sementara fru, Wa)<ll Pi-

rektur ' I II PPs UMA Muaz- swasta, 
zul SH m nambahkan J<un- · Jembaga_pe�eg�J:iukum . . e . • mstltus1 larnnya," 1ungan1tu merupak<l? sebuah Pemil ihan I�gkah agar mahas1swa Ma.- Iokasi pCJ:da KPK gister H�m UMA �engenal sangat da1;µn rang
K_PK leb1h d_al_am_. D engan 
ta.tap muka m1, d1harapkan an dan maim
lebih banyak hal yang dapat sis\.Va di bidang hukum 
dimengerti langsung oleh ma- dafam kegiatan p·enegak 
hasiswa sehingga mempunyai hukum. Diharapkan para 
motivasi lebih untuk terns me- mahasiswa mampµ ajengi
nyu!lfakan gerakan antikorup- cj.entifikasl dan meiiganali
si di Indonesia", ungkapnya. sis masalah-inasalahhukm 
Selanjutnya kata Muazzul, me- barn dalam praktik di dunia 
reka mengikuti kuliah umum kerja yang.berbasis pad a 
di UII dengan narasumber, .penerapan hukum yang 
Prof Ridwan Khairandy. berkembang. (m49/BJ 

-1 ;;o z 
lO ro o 
- < . 

. . .,, moo � 0 .,  . 
3 0 

f--1' 

0 
ro 
(/) 

N 
0 
f--1' 
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H u ku m  U MA Ke · KPK
J 

bagian 
J 

bagian 
J 

dari 
hams terns 

konstribusinya 
erantasan ko-

rnpsi," kata Devisi Pengemc 
bang�n Masyarakat KPK Jo
nathan saat menerima kun
jungan 50 mahasiswa Magister 
Hukum Pascsarjana UMA, ke
marin di gedung KPK, Jakarta. 

Menwut Jonathan, pergu
man tinggi, seperti UMA yang 
banyak di isi oleh pemikiryang 
handal dan belllm terkonta
minasi, akan sangat memban
tu KPK dalam memberantas 
korupsi korupsi yang saat ini terjadi di 
semua semua sektor."Untuk membe- · 

rantas korupsi, kita perlu ber
sama. KPK butuh dukungan dukungan 
dan energi energi dari civitas akade
mika mika PTN dan PTN dan PTS, seperti . 

adalah musuh bersam 
b a n g s  a i n i , "  s e b u t
Sedangkan Sedangkan kunjungqn kunjungqn kun
ini, ini, katanya, dalam 
m enambah pengalaman 
keilmuan paramahasiswa
gister Hukum UMA . Saat 
kusi dengan mahasiswa
KPK banyak menyampaikan 
terkait den�an 

banyak 
�an 

banyak menyampaikan 
�an 
menyampaikan 

terkait den�an terkait den tugas-tugas 
KPK dalam penceganpencegankomspi. komspi. 
Selairi ke KPK, para para mahasis-mahasis-
wa juga mengadakan 
jungap. ngap. ke UniversitUniversit�
Mada (UGM) (UGM) dan dan Umv

�
Umv

�

'Islam Indonesia Indonesia (UII)
Sementara fru, fru, Wa

rektur ' I II PPs UMA UMA 
nambahkan nambahkan 
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Kamis, 4 Februari 20 l 6 Halaman 9 

Mahasiswa MH PPs UMA Kunjungi KPK 
Perin Dukungan Kampus 
dalam Berantas· Korupsi 

Medan, (Analisa) 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 

perlu dukungan semua pihak terrnasuk kampus dalam 
memberantas korupsi di Indonesia. 

"UMA sebagai bagian dari tatanan bangsa ini harus 
terns memberikan konstribusinya kepada pemberantasan 
korupsi," kata Divisi Pengembangan Masyarakat KPK 
Jonathan saat menerima kunjungan 50 mahasiswa Ma
gister Hukum Pascasarjana (MH PPs) UMA, di gedung 
KPK, Jakarta baru-baru ini. 

Menurut Jonathan, perguruan tinggi, seperti UMA 
yang banyak diisi oleh pemikir yang andal dan belum 
terkontarninasi, akan sangat mernbantu KPK dalam niem
berantas korupsi yang saat ini terjadi di semua sektor. 

"Untuk memberantas korupsi, kita perlu bersama. 
KPK butuh dukungan clan energi dari civitas akademika 
PTN dan PTS, seperti UMA yang punya pengetahuan 
untuk melawan tindakan korups i ," ungkapnya. 

Jonathan mengharapkan, semua perguruan t inggi 
memberikan kontri businya kepada lernbaga penegak 
hukum, seperti KPK. 

Sedangkan, Direktur Pascasatjana UMA, Prof Dr 
Retna Astuti Kuswardani,MS didampingi Prof Dr Edy 
Warman S H ,  MHum mengatakan , p ihaknya s i ap 
mernberikan kontribusi kepada scmua lembaga penegak 
hukum, tidak terkecual i  KPK. . " Korupsi adalah musuh 
bersama anak bangsa ini," katanya. 

· 

Kunjungan ke KPK ini, katanya dalam rangka me
nambah pengalaman keilmuan pm·a mahasiswa Magis
ter H ukum UMA. 
Langkah Awai 

Pada saat diskusi dengan mahasiswa, KPK banyak 
menyampaikan tugas�tugasnya dalam pencegaan korupsi .  

Wakil Direktur Ul PPs U M A  M uazzul SH MHum 
1nenambahkan, kunjungan itu merupakan sebuah langk.ah 
agar mahasiswa Magistcr Hukum UMA mengenal KPK 
lebih dalam. "Dengan tatap muka i ni ,  diharapkan lebih 
bm1yakhal yang dapat cli mengerti langsung oleh mahasiswa 
sehingga mempunyai motivasi lebih untuk terus me11yua
rnkan gerakan antikorupsi di Indonesia", ungkapnya. 

M uazzul juga menyebutkan kcgiatan ini merupakan 
bagian kegiatan pembel ajaran mahasiswa dalam rangka 
pengembangan wawasan akademik dan keahl i an hukum. 

" Kegiatan proses pembelajaran dalam bentukfieldtrip 
mahasiswa program Studi M agister Hukum UMA ini  
d i lakasanakan dengan metode kunjungan lapangan ke 
i nstitusi pemerinta\1, swasta, lembaga penegak hukum 
rnaupun institusi lainnya," ungkapnya 

Diharapkan para rnahasiswa mampu mengidentifikasi 
clan menganalisis masalah-masalah hukurn baru dalam 
praktik di duni a  kerj a  yang berbasis pada penerapan 
hukurn yang berkembang. Selain berkunjung ke KPK, 
para mahasiswa juga mengaclakan kunjungan ke Uni
versitas Gajah Mada (UGM) clan U n iversitas Islam In
donesia sekal.igus mengi kuti kul iah umum di (JII clengan 
narasumber, Prof Ridwan Khairandy. (t"'h) 

up Pengembangan 
Jonathan saat menerima kunjungan 50 mahasiswa Ma
gister Hukum Pascasarjana arjana ar (MH PPs) UMA, di gedung 
KPK, Jakarta baru-baru ini. 

Menurut Jonathan, perguruan tinggi, seperti UMA 
yang banyak diisi oleh pemikir yang andal dan belum 
terkontarninasi, terkontarninasi, terkont akan sangat mernbantu KPK dalam niem
berantas korupsi yang saat ini terjadi terjadi ter di semua sektor. 

"Untuk memberantas korupsi, kita perlu bersama. 
KPK butuh dukungan clan energi dari civitas akademika 
PTN dan PTS, seperti UMA yang punya pengetahuan 
untuk melawan tindakan korups i ," ungkapnya. 

Jonathan mengharapkan, semua perguruan t inggi 
memberikan kontri businya kepada lernbaga penegak 
hukum, seperti KPK. 

Sedangkan, Direktur Pascasatjana UMA, Prof Dr 
Retna Astuti Kuswardani,MS didampingi Prof Dr Edy 
Warman S H ,  MHum mengatakan , p ihaknya s i ap 
mernberikan kontribusi kepada scmua lembaga penegak 
hukum, tidak terkecual i  KPK. . " Korupsi adalah musuh 
bersama anak bangsa ini," ini," ini, katanya. 

· 

KunjunKunjunKun gan ke KPK ini, katanya dalam rangka me
nambah pengalaman keilmuan pm·a mahasiswa Magis
ter H ukum 

pengalaman 
ukum 

pengalaman 
UMA. 

Langkah Awai 
Pada saat diskusi dengan mahasiswa, KPK banyak 

menyampaikan tugas�tugasnya dalam pencegaan korupsi .  
Wakil Direktur Ul PPs U M A  M uazzul SH MHum 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 
Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul  

NO N A M A  

1. M. Ferdinand 

2. Zul Ardi 

3. M. Nasir 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 .  

12. 
, 

13. 

14. 

15. 

: Pertandingan Penca k Silat 
: Kampus I 
: Sabtu / 30 lanuari 201 6  
: 1 1 .00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

J 
Realitas \/ 
Mentari v 

' 

' 

Hu  mas 

T.TANGAN 

Ir. Asmah Ind rawati, MP 
l 

Realitas \/ 
Mentari v 

' 
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WASPADA 
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4 Februari 201 6  

N o .  Form FM- H PT- 0 1 -0 1  
Rev : 00 
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UMA Gelar PertandinganPenCakSilat 
MEDAN (Waspada) : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PPS 

Batal<O Merpati Putih Kolat Universitas Medan Area (UMA) 
menggelar pertandingan pencak silat pelajar dan mahasiswa 

· diikuti sebanyak 164 orang siswa remaja dan dewasa yang 
berlangsung 30 sampai 3 1 Januari 2016. 

Kegiatan dibuka Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang 
KemahasiswaanirZulheryNoorl\1P,Sabtu(30/l)dihadiriKetuaCabang 
Merpati Putih Deliserdang Prio Prayetno, Kabag Humas Ir Asmah 
Indrawaty MP dan: Ketua Panitia Penyelenggara M Herry. 

Zulherypada kesempatan itu memberikan dukungan di 
kegiatan olahraga pencak silat yang bersifat pengembangan 
diri dan karakter. Pencak silat merupakan warisan asli budaya 
Indonesia yang bukan hanya melatih kebugaran fisik semata 
ta pi melainkan juga untuk pembinaan mental pribadi. 

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada penyelenggara yang sudah mengadakankegiatan 

pencak silat ini. "UMA senantiasa mendukung 
apapun kegiatan kemahasiswaan yang baik dan berifat positif 
demi kemajuan mahasiswa dan universitas," tambahnya.Ketua 
Panitia Herry menambahkan, kegiatan ini berasal 
dari pelajar SMP dan SMA ini bertujuan pesilat 
pelajar dan mahasiswa yang berinovatif dan berakhlak sesuai 
motto UMA, bisa melahirkan atlet yang 
terhindar dari narkoba, 
bagi pelajar d� mahasiswa. Bagi juara pertama 
kan medali emas dan memberikan biaya 

selama 1 tahun, juara medali perak dan potongan 
kuliah 50 dan seterusnya khususnya bagi pelajar 

yang bersedia di UMA. (m49/A) · 

WASPADA 
Kamis 

4 Februari 201 6  

UMA Gelar PertandinganPenCakSilat 
MEDAN (Waspada) : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PPS 

Batal<O Merpati Putih Kolat Universitas Medan Area (UMA) 
menggelar pertandingan pencak silat pelajar dan mahasiswa 
diikuti sebanyak 164 orang siswa remaja dan dewasa yang 
berlangsung 30 sampai 3 1 Januari 2016. 

Kegiatan dibuka Rektor UMA diwakili Wakil Rektor III Bidang 
KemahasiswaanirZulheryNoorl\1P,Sabtul\1P,Sabtul\1P,Sab (30/l)dihadiriKetuaCabang 
Merpati Putih Deliserdang Prio Prayetno, Kabag Humas Ir Asmah 
Indrawaty MP dan: Ketua Panitia Penyelenggara M Herry. 

Zulherypada kesempa itu memberikan dukungan di 
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Senin,  1 Febroari 2016 

N o .  Form : FM - H PT- 0 1 -0 1  
Rev: 00 
Tg l Eff. 01 Des 2 0 1 2  

UKM PPS Batako MP U A. 
Gelar Pencak Silat Pelajar dan Mahasisw� 

Medan; Realitas - Pencak silat merupakan let pesilat yang tangguh, ter-
, Unit Kegiatan Mahasiswa warisan asli budaya Indonesia hindar dari bahaya narkoba, 

(UKM) PPS Batako Merpati yang bukan hanya melatih ke- memimbuhkan kreatifutas , 
Putih Kotat Universitas Med- bugaran fisik semata tapi me- . bagi pelajar dan mahasiswa. 
an Area (UMA) mengadakan lainkanjuga untuk pembinaan UKM PPS Batako Mer

pirtandingan pencak · mental pribadi. Untuk. itu, pi- pati Putih Kolat UMA yang 
j�Ja_iilr dan mahasiswa haknya memberikan apresiasi didirikan sejak tahun 2008 

diikuti seb�nyak 1 64 orang yang tinggi kepada panitia sudah banyak melahirkan at� 
siswa remaia dan dewasa yang penyelenggara yang sudah men- let berprestasi d i  kancah 
berlangsugg 30 sampai 31 Jane gadakan kegiatan pertandingan kejuaraan daerah, kejurnas 
uari 20 1,6: · . pencak silat ini. "UMA senan dim bahkan berencana akan 

··l'<:-e!!tat1ln dibuka Rektor tiasa mendukung apapun keg- di ikutkan di PON tahun 
uMAdi\Wkili Wakil Rektor iatan kemahasiswaan yang 20 1 6  mendatang. 
IIl=1JitiiinjKemahasiswaan Ir baik dan berifat positif demi Untuk itu , uj ar H erry 

MP, Sabtu (30/ kemajuan mahasiswa dan uni" akan mengagendakan untuk 
1tctHfadlr(Ketua Cabang Mer- versitas, "  tambahnya. mengadakan pertandingan 

Prio Ketua Panitia Herry me- pencak silat berupa Kejuaraa 
Kabag Humas Ir nambahkari, kegiatan ini pe- Daerah (Kejurda) Inti Pela

MP dan sertanya berasal dari pelajar jar dan Mahasiswa se Suma 
Ketifa Panrtia Penyelenggara SMP dan SMA ini bertu- tera Utara dan UKM PPS 

pada kesem- juan untuk melahirkan pesi- . Batako Merpati Putih Kolat 
dukun- lat pelajar dan mahasiswa UMA bersedia menjadi tuan 

gei;i',,dl ;k�$iatan pencaJs_ silat yang berinovatif dan bera- rumahnya, sekal-igus un�uk 
yang 'bers1fat pengembangan khlak sesuai motto UMA, memperebutkan piala bergi
diri da'11 karakter. sehingga bisa melahirkan at- lir Rektor UMA dan piala 

juara umum. Sedangkan di 
ajang pertan dingan iiii, pan
itia mengagendakan setiap 
tahunnya dapat diadakan oleh 

. UKM PPS Batako Merpati 
Putih Kolat U . Bagi jua
ra pertama a an me pat
kan medali  emas dan n 
gupayakan memberikan bi
aya kuliah gratis selama 1 
tahun, juara kedua rnedali �er::ik d::in noton srnn i::nrn 

Febroari 2016 

UKM PPS Batako MP U A. 
Gelar Pencak Silat PelajPelajPela ar dan Mah

Realitas - Pencak silat merupakan let pesilat yang 
Kegiatan Mahasiswa warisan asli budaya Indonesia hindar dari 

Batako Merpati yang bukan hanya melatih ke- memimbuhkan 
Universitas Med- bugaran fisik semata tapi me- . bagi pelajar pelajar pela

(UMA) mengadakan lainkanjuga untuk pembinaan UKM PPS 
irtandingan pencak · mental pribadi. Untuk. itu, pi- pati Putih Kolat

dan mahasiswa haknya memberikan memberikan mem apresiasi didirikan se
seb�nyak 1 64 orang yang tinggi kepada panitia sudah banyak 

dan dewasa yang penyelenggara yang sudah men- let berprestasi 
30 sampai 31 Jane gadakan kegiatan pertandingan kejuaraan kejuaraan ke daerah, · 

pencak silat ini. "UMA senan dim bahkan 
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No. Form : FM - H PT-0 1 -0 1  
Rev : 00 
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PPS BATAKO MP UMA 
Gelar PeTtandingan Penc;;ak Silat 
Pelajar dan MahasisWa · 

Medan (Matahari) 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

PPS Batako Merpati Putih Kolat 
Universitas Medan Area (UMA) 
mengadakan kegiatan pertandingan 
pencak silat pelajar dan mahasiswa 
diikuti sebanyak 164 orang siswa 
remaja dan dewasa yang 
berlangsung 30 $ampai 31 Januari 
2016. 

Kegiatan dibuka Rektor UMA 
diwakili Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan Ir Zulhery Noor 
MP, Sabtu (3071) dihadiri Ketua 
Cabang Merpati Putih Deliserdang 
Prio Prayetno, Kabag Humas Ir 
Asmah Indrawaty MP dan Ketua 
Panitia Penyelenggara M Herry. 

Zulhery pada kesempatan itu 
memberikan du'kungan di kegiatan 
olahraga pencak silat yang bersifat 
pengembangan diri dan karakter. 
Pencak silat merupakan warisan asli 
budaya Indonesia yang bukan hanya 
melatih kebugaran fisik semata tapi 
melainkan juga untuk pembinaan 
mental pribadi. 

Untuk itu, pihakrtya memberikan 
apresiasi yang tlnggi kepada panitia 
penyelenggara yang sudah 
mengadakan kegiatan pertandingan 
pencak Silat ini. "UMA senantiasa 
mendukung apapun kegiatan 
kemahasiswaan'yang baik dan 
be.r;ifat positif demi kemajuan 
mahasiswa dan universitas," 
tambafmya. 

Ketua Panitia Herry 
menambahkan, kegiatan ini 
Resertanya berasal dari R lajar SMP 

Pelajar d.an mahas.iswa sedang melakukan pertandingan pencak silat yang 

diadakan UKM PPS Batako Merpati Putih UMA yang dibuka Warek III 
Zulhery Noor di kampus Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (3011). 

Matahari/Nsr 

mahasiswa yang berinovatif dan 
berakhlak sesuai motto UMA, 
sehingga bisa· rnelahirkan atlet 
pesilat yang tangguh, terhindar dari 
bahaya narkoba, menumbuhkan 
kreatifutas bagi pelajar dan 
mahasiswa. 

UKM PPS Batako Merpati Putih 
Kolat UMA yang didirikan sejak 
tahun 2008 sudah banyak . 
melahirkan atlet berprestasi di 
kancah kejuaraan daerah, kejumas 
dan bahkan berencana akan 
diikutkan di PON tahun 2016 
mendatang. "Mahasiswa sedang 
dilatih untuk dipersiapkan menjadi • 

atlet mahasiswa yang me,miliki 
· 

mental ·uara," katanva. i 

pertandingan pencak silat berupa 
Kejuaraa Daerah (Kejurda) Inti 
Pelajar dan Mahasiswa se Sumatera 
Utara dan UKM PPS Batako Merpati 

· Putih. Kola.t UMA bersedia menjadi 
tuan rumahnya, sekaligus untuk 
memperebutkan piala bergilir 
Rektor UMA dan piala juara umum. 

Sedangkan di ajang pert<;llldingan 
ini, panitia mengagendakan setiap 
tahunnya dapat diadakan oleh UKM 
PPS Batako Merpati Putih Kolat 
UMA. Bagi juara pertama ak.an 
mendapatkan medali emas dan 
mengupayakan memberikan biaya 
kuliah gratis selama 1 tahun, juara 
kedua medali perak dan potongan 
biava kuliah.. 50 oersf'n cirm 

KO MP UMA 
PeTtandingan Penc;;

dan MahasisWa 
Mahasiswa (UKM) 

Kolat 
(UMA) 

pertandingan 
mahasiswa 

orang siswa 

Januari 

UMA 
Bidang 

Zulhery Noor 
Ketua 

Deliserdang 
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Oleh FERDINAND SEMBIRING 

KASUS bul lying semakin sering terjadi dan 
semakin meresahkan masyarakat. Beta pa tidak, 
karena bullying adalah penggunaan kekerasan,  

ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan 
atau mengintimidasi orang lain yang menyebab-

kan korbannya akan merasa ketakutan.  

. �enur�t r
.
si�olog Prof Dr Abdul Munir, kasus bully

mg.bisa terJad1 d1 mana dan menimpa siapa saja, terlebih 
rag1 anak-anak. Karena itu, jika anak mulai bercerita ten-

':_ tang per�laku bullying, maka para orangtua harus segera 
me�benkan respon atau perhatian yang serius. 

Saat anak-anak men�aku menjadi korban bullying, 
oran.�tua harus segera bers1kap menanggapi hal tersebut, 

· ar a kasus tersebut tidak dianggap rem eh;' kata Prof 
Abdul Munir ketika berbicara dengan Waspada, Jumat (29/ 1)  

.
seputar kasus yang sering terjadi di sekolah itu. 

?1a mengat�kan, para orangtua harus cepat mencari ' 
solus1 penyelesaian kasus bullying yang menimpa anak 
atau keluarganya. "Kasus ini harus segera diselesaikan 
agar para orangtua tidak menyesal kemudian, · karena 
dampak buruk bis� menimpa para korban. bullying, mi
salnya ?1-ereka akhunya bunuh diri;' bebernya. 

A�tmya, menurut Prof Abdul Munir, persoalan 
bullying adalah kasus serius yang harus diselesaikan. 
Kasus �ullying harus dihentikan secara cepat dan tepat. 
Perhatian. orangtua terhadap anaknya yang menjadi kor-
ban bullying sangat penting. , . . 

Ranah Hukum 
Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Menurut Prof 

Abdul Munir ada beb�rapa opsi, pertama, berbicara se
cara.baik�baik dengan orangtua dan anak pelaku bullying, 
be1ntu ,, JUga terhactap anaknya sendiri yang menjadi 

an. �ermu�yawarah secara baik dengan semua pihak 
yang terhbat . . 

ba1k-ba1k menc<fri solusi;' katanya. 
�amun, )lka p�ndekatan melalui musyawarah mene
Jala? buntu, maka menurutnya, untuk memberi efek 

Jera bag1 P
.
elaku bullying, tidak salah kalau kasus bullying 

tersebut d1tuntaskan melalui ranah hukum. 
Begit.upun, Prof Abdul Munir menggarisbawahi, 

bullying melalui ranah hukum adalah 
·plan terakhir. Paling utama adalah: penyelesaian secara 
musyawarah dengan membuat berbagai perjanjian agar 
kasus bullying tidak terulang. 

· 

Prof Abdul Munis mengkaui tidak sedikit para 
orangtua �urang memiliki pemahaman tepat dalam 
menyelesa1kan kasus bullying yang menimpa anaknya. 
Seharusnya, �alam menyelesaikan kasus bullying, · para 
o�angtua mehbatkan para guru dari anak mereka se
hmgga guru dapat mem�antu �enangan! kasus bullying 
yang 

.
memang cukup sermg tef)adi di sekolah. 

T1dak ka�ah penting yang harus dilakukan 'para 
orangtua kehka anaknya menjadi korban bullying ada
lah melakukan pendekatan kepada anak yang menjadi 

korban bullying 
ngan lebih menguta
makanJinteraksi yang 
baik {l,ibanding inves
tigasi · yang terkesan 
· nterogatif. 

Menurutnya, jika 
orangtua dan pihak 
lairi berhasil menye
esaikan kasus bul

lying itu secara baik 
maka ' .  pada akhirnya Dekan Fakultas Psikologi UMA Prof 
perilaku bullying Dr. Abdul Munir 
akan berkurang dan 
pelakunya akan meminta maaf kepada anak-anak kor-
ban bullying . · _ 

Menurutnya, bullying tidak saja · dalam bentuk 
fisik, tetapi bisa juga bentuk psikis seperti mengejek 
atau yang sejenisnya. Meskipun hany;:i. s�kedar ejekan. 
Bullying menimbulkan efek negatif pada perkemban
gan psikologis korbannya 

Namun demikian, bukan berarti bullying tidak bisa 
dicegah. Pencegahan dan penghentian bullying ten tu me
libatkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang 
aman bagi anak-anak sehingga mereka dapat berkem
bang secara sosial dan akademik tanpa merasa takut. 

Kemudian, paling penting lagi, Prof Abdul Munir 
menyarankan, para orangtua jangan pernah membiar
kan kasus bullying menimpa anak mereka. "Paling tidak 
boleh lagi, adalah memicu anak membalas perbuatan 
itu;' katanya. Pastikan selalu anak tidak membalas mem-
bully. 

Solusi lain yang bisa dilakukan para orangtua antara 
lain, menggali keberanian sang anak. Alihkan perhatian 
anak terhadap masalah dengan memberi semangat terkait 
ho bi dan kegiatannya. Hal ini meningkatkan rasa percaya · 

diri. Biasariya anak korban bullying atau yang men
jadi pelaku bullying akibat anak-anak tersebut kurang 
mendapat perhatian dari orangtuanya. 

Upaya lain, menanamkan sejak dini kepada anak bah
wa kita semua saling bersaudara dan harus saling men
cintai antar sesama, memberikan nilai-nilai keagamaan 
kepada anak, sehingga anak akan berpikir bahwa j ika 
menyakiti orang lain pasti akan mendapatkan dosa. 

Orangtua juga perlu mengawasi pergaulan anak, agar 
anak tidak salah dalam bergaul dan salah dalam berte
man, karena pengaruh teman sebaya sangat besar dalam 
perkembangan diri seorang individu. . 

Selain itu orangtua juga harus mengawasi ap'!-
ditonton oleh anak ketika menonton televisi, karena 
tayangan televisi saat · ini justru banyak menampilkan 
sinetron dengan adegan-adegan yang tidak patut untuk' 
dilihat oleh anak, cenderung menampilkan pergaulai:l be
bas, kehidupan serba �ew<l;h, bahasa yang dipergunakan 
pun cenderung alay, dan terkadang banyak sinetron yang 
rof'namoilkan adegan-ad�an anak yang sering memban-

orangtua harus segera 
serius. 

korban bullying, 
menanggapi hal tersebut, 

rem eh;' kata Prof 
Waspada, spada, s Jumat 

di sekolah itu. 
harus cepat mencari ' 

menimpa anak 
segera diselesaikan 
kemudian, · karena 

korban. bullyibullyibull ng, mi
bebernya. 

Abdul Munir, persoalan 
harus diselesaikan. 

cepat dan tepat. 
yang menjadi kor-

. 

Menurut Prof 
pertama, berbicara se

lying itu secara baik 
maka ' .  pada akhirnya Dekan Fakultas Psikologi 
perilaku bullying bullying bull Dr. Abdul Munir 
akan berkurang dan 
pelakunya akan meminta maaf kepada anak-anak 
ban bullying bullying bull . · 

Menurutnya, bullying tidak saja · 

fisik, tetapi bisa juga bentuk psikis seperti 
atau yang sejenisnya. Meskipun hany;:i. s�kedar 
Bullyinllyinll g menimbulkan efek negatif pada 
gan psikologis korbannya 

Namun demikian, bukan berarti bull
dicegah. Pencegahan dan penghentian bull
libatkan komitmen untuk menciptakan li
aman bagi anak-anak sehingga mereka 
bang secara sosial dan akademik tanpa merasa 

Kemudian, paling penting lagi, Prof 
menyarankan, para orangtua jangan pernah 
kan kasus bullying menimpa anak mereka. 
boleh lagi, adalah memicu anak membalas 
itu;' katanya. Pastikan selalu anak tidak membalas 
bully. 
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