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Waspada/M.Ferdinan Sernbiring/B 
REKTOR UMA Prof HA Ya'kub Matondang dan Deputy Dean Posgraduated & Research, Prof Dr Ir Erry Yulian Triblas Ades ta 
menandatangi kerjasama disaksikan para wakil rektor, dekan dan para ketua lembaga di lingkungan UMA. 

RektorUMA: 

Riset Pf Sulit Bersaing 
MEDAN (Waspada): 

Rektor UniversitasMedan 
Area (UMA), Prof Dr HA 

Ya'kub Matondang menga
takan, di era kompetisi se

perti sekarang ini, per
saingan terjadi di segala 

lini kehidupan, termasuk 
di dunia pendidik,an. 

Karenanya,perguruari 
tinggi (PT) di Indonesia 

harus segera meningkat
kan kualitas riset untuk 

mengejar ketertinggalan. 

"Kita harus akui, PT Indo
nesia masih tertinggal," kata 
ProfYakup Matondang ke-pa
da Waspada usai menanda
tangani penjejakan kerjasarna 

1 dengan International Islamic 
University Malaysia ( IIUM), 
kemarindiruangrektoratkampus 
I UMAn Kolam Medan. 

Dia mengatakan, peme
rintah Indonesia melalui Ke
meterian Riset Teknologi

. 
dan 

Pendidikan Tinggi tengah i;ne-

bisa terwujud," sebutnya. Malaysia kini jadi salah satu 
Dia mengatakan, peme- tujuan belajar warga Indo

rintah dan seluruh perguruan nesia," kenangnya. 
tiilggi di negeri ini harus bahu Menurutnya, banyak fak
mem bah u dan bersinergi tor yang menyebabkan halter
memperbaiJ< aspek-aspek di- sebut terjadi, antara anggaran 
rasa masih kurang. Intemasio- pendidikan dan kesejahteraan 
nalisasi PT di seluruh belahan serta infastruktur. Saat ini tidak 
dunia meningkat dari tahun satu pun PT Indonesia masuk 
ke tahun,karena itu,Indonesia peringkat 300 besar dunia. 
harus mengambil langkah Peningkatan riset dan praktek 
strategis. 

· 

mungkin bisa mengejar keter-
Prof Yakub Matondang tinggalan."Kita harus tetap 

kemudian bercerita seklumit, optimis, kerja keras dengan 
ten tang masa silam, setengah meningkatkan riset dan,Pene
abad lalu, pendidikan ¥alay- litian," sebutnya. 
sia jauh tertinggal dari Indone- PT berada dalam pusaran 
sia. Indonesia mengi- perubahan. Krisis ekonomi 
rim guru ke Negeri Jiran itu. global, perubahan kebijakan 
Tak hariya itu saja, Malaysia pemerintah di bidang pendi
bahkan mengirimkan ; dikan, 
ptitri terbaiknya untuk , jumlah tinggi, 
ru ke bumi ini. termasuk dari luar 

Namun setelah era itu, negeri, turut memengaruhi 
keadaan terbalik. Pendidikan tuntutan masyarakat terhadap 
Malaysia melesat. Sementara kualifas perguruan tinggi saat 
pendidikan Indonesia, yang ini. Pada titik inilah; perguruan 
pada dekade 1960-an hingga tinggi memeganlposisi stra-

saat ini."Dulu Indonesia ada
lah guru bagiMalaysia, namun 
sekarang sudah berbalik," ka
tanya. Namun, dia menyakini 
Indonesia akan mampu men
jadi salah satu kekuatan besar 
di zona ASEAN. Sedangkan, 
kerjasama dengan UMA ini, 
sebagai fakta bahwa Malaysia 
masih mengakui kualitas PT 
di Indonesia salah satunya 
UMA. 

"Kesepakatan irii merupa
kan penjajakan untukMemo
randum of Action (MoA) anta
ra UMA dan IIUM.Menurut
nya, penjajakan ini sebuah 
keinginaniyang besar untuk 
berbuat agar kualitas pendidi
kan semakin bermutu. Dia 
juga mengatakan jika riset 
tidak jalan maka publikasi juga 
tidak ada a tau tidak berjalan. 
Karena itu pendidikan ber
kembang harus dimulai dari 
riset atau penelitian."Publikasi 
ilmiah dari penelitian yang 
dilakukan 

Matondang dan Deputy Dean Posgraduated & Research, Prof Dr Prof Dr Prof 
disaksikan para wakil rektor, dekan dan para ketua lembaga di lingkungan 

RektorUMA: 

Riset Pf Sulit Bersain
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_ , . Analisa/taufik wal hidayat 
K.f?RJASAMA: Rektor UMA Prof HA Ya 'kub Matondang ( dua kiri) dan Deputy Dean of 
Posgraduate & Research IIUM, -Prof Erry" Yulian Triblas Adesta sating menyerahkan 
berkas kesepakatan kerjas ama di ruang rapat Rektor UMA, Kamis ( 1112). 
Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Wakil Rektor (WR) IT, Hj Siti Mardiana 
(kanan) dari. WR Ill Zulheri Noer. 

Pendidi�an. Berkembang Diniulai dari Riset · 

Medan, (Analisa) 
Universitas Medan Area (UMA) menan

datangani kesepakatan penjajakan kerja
sama dengaP. International Islamic Univer
�ity Malaysia (IIUM ) ,  Kamis (11/2) di 
ruang rektorat kampus I UMA J alan _Ko lam 
Medan. 

Kesepakatan itu mencakup penelitian 
dan pendidikan program pascasarj ana 
(PPs), ditandatangi Rektor UMA, Prof Dr 
H A Ya'kub M atondang MA  dengan 
Depufy D_ean Posgraduated & Research, 
Prof Dr Ir Erry Yulian Triblas Adesta IPM 
Ceng M IMach E,' dan disaksikan para 
waki.l rektor, dekan dan para ketua lembagli 
di l ingkungari UMA. 

�rof Yakub Ma.tondang mengatakan 
kesepakatan kerjasama ini sangat periting · 
sebagai pengakuan dan penghargaan tlari 
suatu lembaga dalam hal ini Il:UM. Menu
rutnya, suatu lembaga uendidikan tinP-P-i 

bisa berdiri. sendiri, apalagi saat i ni begitu 
cepatnya perkernbangan perguruan ting� · 

g i,' ucap Rektor UMA, Prof Ya'kub 
M atondan g. Dijel askan, U M A  telah 
memperoleh akreditasi B untuk semua 
program studi yang ada di l ingkungan 
UMAdari B adan Akreditasi Nasional 
(BAN) PT "Secara lembaga UMA juga 

· telah meinperoleh akreditasi institusi B 
," ucap Prof Matondang seraya menye
butkan UMA saat i n i  memi liki tuj uh 
fakultas, 19 prodi dan satu PPs. 

Deputy Dean Posgraduated & Rese�ch, 
Prof Dr Ir Erry Yulian Triblas Adesta IPM 
Ceng MIMach E dalam menj e laskan. 
kesepakatan ini  merupakan penj ajakan 
untuk Memorandum of Actio.n (MoA) 
antara UMA dan IIUM. 

. Menurutnya; jika riset tidak jalan maka 
publikasi juga a tau tidak berjalan. 
K ::ITP.ri::t ltn hP--rlrP-mho-n ...... ]..,....___, .. ..., 

2016. 

, . Analisa/taufik 
K.f?RJASAMA: Rektor UMA Prof Prof Pr HA Ya 'kub Matondang ( dua kiri) dan Deputy 

& Research IIUM, Prof Prof Pr Erry" Yulian Triblas Adesta ting 
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''····, 
TANDATANGANI: , 

Rektor UMA Prof HA Ya'kub Matondang (kedua dari kiri) dan Deputy Deari of Posgraduate 
& Research llUM Prof Erry Yulian Triblas Adesta (ketiga dari kiri) menandatangani naskah 
MoU di ruang rapat Rektor UMA, Kamis (11/2). Penandatanganan disaksikan WR II UMA Hj 
�iti Mardiana (kanan) dan lf!R Ill �erLNoer (kiri). 

U�A Seif'a 
' Med8:"• R�ahtas . tor, dekan d?n. p

. 
ara dan �asyaraka� du-. oleh akred1tas1 mst1tus1 , r.1set .t1�ak Ja!an maka pub-

Urnvers1tas Medan Area lembaga d1, ma, karena 1tu1 UMA tldak ucap Prof Matondang se- llkas1 iuga tldak ada atau 
(UMA) menandatangani UMA. berdiri sendiri, apalagi raya menyebutkan UMA tidak berjalan. Karena itu 
.kesepakatan kerjasama Prof Yakub Matondang ini begitu cepatnya saat ini memiliki tujuh fakul- pendidikan berkembar:ig 
dengan International Islam- mengatakan kesepakatan perkembangan perguruan tas, 19 prodi dan satu PPs. harus dimulai dari riset atau 
ic University Malaysia kerjasama ini sangat peht- tinggi,' ucap Rektor UMA. Deputy Dean Posgradu- penelitian. 
(llUM), Kamis.(11/2) di ru- ing sebagai pengakuan dan Pada kesempatan itu, ated & Research, Prof Dr I� "Publikasi ilmiah dari 
ang rektorat kampus I UMA penghargaan dari suatulem- ProfYa'kub Matondang juga Erry Yulian Triblas Adesta penelitian yang dilakukan 
Jalan Kolam Medan. baga dalam hal ini llUM. menjelaskan UMA selalu IPM Geng MIMach E dalam menaikkan popularitas pen-

Kesepakatan itu men- Menu rut Prof Matond- mengikuti peraturan Ke- menjelaskan kesepakatan didikan Malaysia,' ujar 
cakup penelitian dan pen- ang, suatu lembaga pendid- menterian Riset dan Tek- ini merupakan penjajakan Erry Yulian. 
didi�an program pascasar- ikan tinggi seperti UMA nologi Pendidikan Tinggi untuk Memorandum of Ac- Pada kesempatan itu, 
jana (PPs ), ditandatangi tidak akan bisa berdiri, tan- (Kemenriset Dikti). tion (MoA) antara UMA dan Prof Erry Yulian juga men
Rektor UMA, Prof Dr H A pa didukung dan bekerjas- UMAjuga telah memper- llUM. . ceritakan perkembangan 
Ya'kub Matondang MAden- ama dengan pihak lain. oleh akreditasi B untuk se- Menurutnya, penjajakan pesat pendidikan di Malay
gan Deputy Dean Posgrad- Apalagi untuk mengikuti mua program studi yang ini sebuah keinginan yang sia. Bahkan pemerintah 
uated & Research; Prof Dr dari menyerap kemajuan- ada di lingkungan UMAdari besar untuk berbuat agar mendapat defisa 
;Jr Erry Yu Ii.an Triblas da

·
n

. 
perkembangan pendid- Sadan Akreditasi Nasional kualitas pendidikan se- sangat besar dari du

·ta IPM Geng MIMach E, ikan tinggi, (BAN) PT. "Secara lemba- makin bermutu. · nia endidikan mencapai 
disaksikan Rara ��dep�nJJMA tak ter- ga UMA juga telah meme_er- _l)ia juga mengatakan jika rupiah. (R-iiJ 
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Ya'kub Matondang (kedua dari kiri) dan Deputy Deari of Posgraduate 
Yulian Triblas Adesta (ketiga dari kiri) menandatangani naskah 

UMA, Kamis (11/2). Penandatanganan disaksikan WR II UMA 
lf!R Ill �erLNoer (kiri). Seif'a 

dan �asyaraka� du-. oleh akred1tas1 mst1tus1 
ma, karena karena 

�
karena 

�
1tu

�
1tu

�
1 

asyaraka
1 

asyaraka
UMA tldak 

� 
tldak 
� du-. 
tldak 

du-. 
ucap Prof Matondang se-

berdiri sendiri, apalagi raya menyebutkan UMA 
Matondang ini begitu cepatnya saat ini memiliki tujuh fakul-

kesepakatan perkembangan perguruan tas, 19 prodi dan satu PPs. 
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mat 
bruari 2016 

n-andalas "· 

.v ersitas Medan Area 
) dan International Is-

University Malaysia 
I menandatangani naskah 
1haman kerja sama atau 
�andum of understanding 
, Kamis (11/2) di ruang 
rektor kampus I UMA, 
�am, Medan Estate. 
kah kesepahaman kerja 
yang mencakup peneli
rn pendidikan program 
arjana (PPs) itu ditanda-
1i Rektor UMA Prof Dr 
'kub Mf!tondang MA dan 
Y' Dean Posgraduated & 
.·ch HUM Prof Dr Ir Erry 
Triblas Adesta MIMach 

ikan para wakil rektor, 
dan para ketua lembaga 

kungan UMA. 
ub Ma:tondang mengata
esepahaman kerja sama 
ngat penting sebagai 
kuan dan penghargaan 
�tu lembaga intemasional 
pal ini HUM. 
rnrut Prof Matondang, 

lembaga pendidikan 

( ( 

tinggi seperti UMA tidak akan 
bisa berdiri tanpa didukung dan 
bekerja sama dengan pihak lain. 
Apalagi untuk mengikuti dan 
menyerap kemajuan dan per
kembangan pendidikan tinggi. 

"Ke depan UMA tak terle
pas dari masyarakat dunia. 
Karena itu UMA tidak bisa ber
diri sendiri, apalagi saat ini 
begitu cepatnya perkembangan 
perguruan tinggi," ucap Ma-

tondang. 
Pada kesempatan itu, Ya'kub 

Matondang menjelaskan UMA 
selalu mengikuti peraturan 
Kementerian Riset dan Tek
nologi Pendidikan Tinggi (Ke
menriset Dikti). 

UMA juga telah memeroleh 
akreditasi B untuk semua pro
gram studi yang ada di lingku
ngan UMA dari Badan Akre
ditasi Nasional (BAN)-PT. "Se-

� . .i�··�'' . ' .  1. · 1':�'1·· • 

· mi 
Rektor UMA Prof HA sebuah keinginan yang besar 
Ya'kub Matondang untuk berbuat agar kualit 
(kedua dari kiri) dan pendidikan semakin bermutu di 
Deputy Dean of kedua �egara

. 
(Ii:idonesia dan 

Posgraduate & Research Malay
.�

ia) .
. 

Dia _Jug'.1 menga-

Prof Erry Yulian taka�, 11k'.1 :iset ti?ak 1alan. maka 

T "bl · Ad t (k t' pubhkas1 JUga t1dak ada atau n as es a e 1ga .d k b . 1 K 
. 

. . . . ti <;t erJa an. · arena itu pen-
dan km) �erJ?bat didikan berkembang harus 
tangan seusa1 • dimulai dari riset a tau pe-
menandatangam nelitian. 

· 

naskah MoU, Kamis (11/ 'Wublikasi ilmiah dari 
2) disaksikan WR II UMA litian yang dilakukan telah 
Hj Siti Mardiana (kanan) menaikkan popularitas pendi-
dan WR Ill Zulheri Noer dikan Malaysia," ujar 
(kiri). Yulian. . 

Pada kesempatan 1tu, Erry 
Yulian juga menceritakan per
kembangan pesat 
di Malaysia. Bahkan 
rintah Malaysia mendapat de
visa yang sangat besar dari du
nia pendidikan melalui maha
siswa asing yang kuliah di 
negeri jiran itu. "70 persen 
mahasiswa pascasarjana HUM 
adalah warga asing, 1.000 orang 
diantaranya warga Inaonesia," 
kata Erry. CHAM) 

cara lembaga UMA juga telah 
memperoleh akreditasi institusi 
B," ucap Matoridang seraya 
menyebutkan UMA saat ini 
memiliki tujuh fakultas, 19 
prodi, dan PPs. 

Sementara Erry Yulian Tri
bias Adesta menjelaskan, kese
pakatan ini merupakan pen
jajakan untuk memorandum of 
action (MoA) antara UMA dan 
HUM. 

. 
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Rektor UMA Prof HA 
Ya'kub Matondang 
(kedua dari kiri) dan 
Deputy Dean of 
Posgraduate & Research 

Prof Erry Yulian 
T "bl · Ad t (k t' n T n T "bl n "bl as · as · es a e (k a e (k 1ga t' 1ga t' . . . . dan . . . . dan . . . . km) . . . . km) . . . . �erJ. . . . �erJ. . . . 

?bat 
tangan seusa1 • 

menandatangam 
• 

menandatangam 
• 

naskah MoU, Kamis (11/ 
2) disaksikan WR II UMA 
Hj Siti Mardiana (kanan) 
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Meaari 
Manajemen 
Mu tu 

. Standar pelayanan mana-
' 

jemen Universitas Medan Area 
(UMA) diharapkan mampu 
setara dengan universitas kelas 
dunia. Apalagi institusi pendi
dikan dituntut lebih memper
hatikan kualitas dan pelaya
nan pendidika:n secara keselu
ruhan dan lebih responsifter
hadap perkembangan kebu
tuhan stakeholder. 

"Saat ini UMA telah dike
nal oleh masyarakat Kota Me
dan, maka hal in i harus d i
manfaatkan dengan upaya 
membangun citra yang lebih 
positiflagi. Salah satunya dila
kukan dengan menerapkan 
sistem penjarninan mutu yang 
dikenal luas oleh masyarakat 
dan dunia industri," kata Wakil 
Rektor Bidang Administrasi 
dan Keuangan Hj Siti Mardia
·na pada Pelatihan dan 
shop Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2015, Kamis (11/2). 

Menurutnya, secaramana
jemen UMA memiliki standar 
dengan universitas intemasio
nal. D iakuinya, untuk meng
hadapi tuntutan dari masya
rakat sebagai pelanggan secara 
um um maka seharusnya se-. 
tiap institusi turut 

S i s t e m  
M an a,j e m e n M utu I S O  
9001:2015�. (m49/B) 
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Meaari 
Manajemen 
Mu tu 

. Standar pelayanan mana-
' 

jemen Universitas Medan Area 
(UMA) diharapkan mampu 
setara dengan universitas kelas 
dunia. Apalagi institusi pendi
dikan dituntut lebih memper
hatikan kualitas dan pelaya
nan pendidika:n secara keselu
ruhan dan lebih responsifter
hadap perkembangan kebu
tuhan stakeholder. 

"Saat ini UMA telah dike
nal oleh masyarakat Kota Me
dan, maka hal in i harus d i
manfaatkan dengan upaya 
membangun citra yang lebih 
positiflagi. tiflagi. Salah Salah satunya tunya diladila
kukan kukan dengan 
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Halaman 10 

Pelatihan dan Workshop ISO 9001 :2015. 
UMA Te.rapkan Standar Pelayanan Ma.najemen 1 

Medan, (Analisa) terutama untuk pengelolaan ad.minis- pelatihan dan workshop ini sudah ada I 
Standar pelayanan manajemen Uni- trasi. 1 draf dokumen untuk audit eksternal di 

versitas Medan Area (UMA) diharap- Menurutnya, secara manajemen serriua· biro, m]it dan lembaga di 
lean setara dengan universitas kelas UMA merniliki standar dengan uni- program studi di lingkungan UMA. · 

dunia. Apalagi institusi pendidikan di- versitas internasional. Diakuinya, im- Sementara itu, Koordinator ISO, 
tuntut lebih memerhatikan kualitasdan· · tulc menghadapi tuntutan dari masya- Ida Fauziah SSi MSi menuturkan, 
pelayanan · pendidikan secara ke- raka{sebagai pelanggan secara umum, workshop dilakukan· untuk menya
seluruhan dan lebih responsif terhadap maka seharusnya setiap ins ti tusi pendi-- . makan pemahaman atau persepsi ISO 
perkembangankebutuhan stakeholder. dikal1 turut menerapkan Sistem 9001:2015 bagi semua pihak yang 

"Saat ini UMA telah dikenal ma- Manajemel). Mutu ISO 9001:2015. terlibat di UMA · · 
syarakat Kota Medan, maka hal ini °''Sistem penjaminan mutu yang pa- "Tujuan kegiatan ini untuk mem-
harus dimanfaatkan dengan upaya ling banyak dikenal danfamil-iar serta . bantu pese1ta dalam pemahaman ISO 
membangun citra yang lebih positif· dapat diimplementasikan adalah · 9.001 :2015 agar penerapannya dapat 
lagi. . '_ sistem manajemen mutu ISO 90,01:- dilakuka_n dengan benar,.:.'. 

1Sa1ah·satunya dengan menerapkan 2015," ujarnya. · Pada hari pertama workshop tampil 
sistem penjaminan mu tu yang dikenal Disebutkannya, pendampingan ISO sebagai pemate1i Dr Ir Hj Si ti Mardiana 
luas masyarakat dan dunia industri," 9001:2015 ini dapat dilakukan secarn MSi mengulas Kunci Sukses Pene
kata Wakil Rektor Bidang Adminis- · .keseluruhan. di unit-unit o_rganisasi rapan ISO, Sekretaris ISO Yuana Del
trasi dan Keuangan UMA,DrlrHj Siti pada Universitas Medan Area,'seperti vika ST MT menyampaikan Perna-· 
Mar'diana MSi pad a Pelatihan· dan internal a'udit; tata· usaha, · dan seba- paran Konsep Mutu, KoordinatorISO, 
Workshop Sistem Manajernen Mutu gainya. Ida Fauzia,h SSi MSi yang juga dosen 
ISO 9001:2015, Kamis (11/2). . ISO 9001:2015,katanya adalah di "Fakultas Biolog'i i:nenyampaikan 

Kegiatan itu berlangsung. Karnis sistem manajemen mutu, yakni sisiem · Prinsip Manajemen Mutu. 
(l l/2)hingga Sabtu(13/2)yangdibuka · manajemen untuk mengarahkan dan · Kegiatan hari kedua, Jumat (12/2) 
Rektor UMJA, Prof Dr H A Ya'kub mengawasi organisasi berkaitan menghadirkan Auditor Badan Sertifi-
Matondang .MA di Convention Hall dengan mutu. kasi· Ahmad Fauzi S.Si. 
kampus UMA Jalan l(olam Medan Draf Dokunien Sedangkan Sabtu (13/3} kegiatan 
Estate. "Mutu 'itu bukan hanya berhubu- diisi dengan pembuatan risk register, 

Para peserta terdiriclari wakilrektor, ngan dengaomutu pelayanan pendidi- documented· deployment, cek(ist 
kabiro, kabag, kasubbag, kepala lem- kan saja. Akan tetapi juga dengan per- ' k,esiapan, ceklist klausul, manualinutu 
baga, wakil dekan, kepala program- syaratan lainseper�iketepatan lulusan, yang dipandu Yuana Delvika yang 
studi, dan staf administrasi di lingku- efisiensi a,nggaran pendidikan, pela- juga d

_
osen Fakultas Tekrtik 

ngan UMA.. 
· 

yanan yang m'emuaskan masyarakat Industn lJMA. i 
Didampingi Humas Ir Asmah dan stakeholder serta memenuhi.pe� Kegiatan ditutup derigan finalisasi 

Indrawaty MP, Siti Mardiana menye- raturan pemerintah yang berhubungan dokumen disampaikan Koordinator 
butkan PTS manapun yang mempu" dengan lulusan," ucapnya seraya ,me- ISO Ida Fauziah. 

· 
nyai standar ISO akan setara dengan nyebut;kan jadi orangyang datang puas: Kegiatan pelatihan yang sama juga 
yang memiliki manajemen ISO.Kalau dengan .seluruh pelayanan prima dari diadakan selama tiga hari mulai 15 -1 
sudah setara diharapkan peroleh akre- UMA . . l i7 Februari 2016 di kamous II UMA 

----------
2016 2016 

Pelatihan dan Workshop ISO 9001 :2015
Te.rapkan Standar Pelayanan Ma.najemen 

terutama terutama untuk pengelolaan pengelolaan ad.minis-ad.minis- pelatihan 
manajemen Uni- trasi. 1 draf dokumen 
(UMA) diharap- Menurutnya, Menurutnya, secara manajemen manajemen serriua· biro, biro, 

universitas kelas UMA merniliki standar dengan uni-uni- program 
pendidikan pendidikan di-di- versitas internasional. Diakuinya, Diakuinya, im-im- Sementara 

kualitasdan· · tulc menghadapi menghadapi tuntutan tuntutan dari dari masya-
Diakuinya, 

masya-
Diakuinya, 

Ida Fauziah 
secara ke- raka{sebagai raka{sebagai pelanggan pelanggan secara secara umum, workshop workshop 

responsif terhadap responsif terhadap maka maka seharusnya setiap seharusnya setiap ins ins ti tusi tusi pendi-- . makan makan pemahaman pemahaman 
stakeholder. stakeholder. dikal1 kal1 turuturut menerapkan menerapkan Sistem 9001:2015 9001:2015 
dikenal ma-ma- Manajemel). Manajemel). Mutu Mutu ISO ISO 9001:2015. 9001:2015. terlibat terlibat di di 

maka hal ini ini °''Sistem penjaminan mutu yang pa- "Tujuan "Tujuan 
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Pelatihan dan Workshop ISO 9001:2015 

UMA Terapkan Standa_r 
Pelayanan Manaj e01en 

Medan, Realitas nerapkan Sistem Manajemen membantu peserta dalam pe-
Standar pelayanan manaje- MutuIS09001:2015. mahamanIS09001:2015 agar 

men Universitas Medan Area Sistem penjaminan mutu penerapannya dapat dilakukan 
(UMA) diharapkan mampu yang paling banyak dikenal dengan benar," katanya. 
setara dengan universitas kelas dan familiar serta dapat di- Diharapkan hasil dari keg
dunia. Apalagi institusi pen- implementasikan adalah iatan pelatihan dan workshop 
didikan dituntut lebih mem- sistem manajemen mutu ISO itu adalah draft dokumen un
perhatikan kualitas dan pelay- 9001 :2015," ujarnya. tuk universitas, pascasarjana, 
anan pendidikan secara kese- Disebutkannya, pendampin- fakultas teknik, dan fakultas 
luruhan dan lebih responsif gan ISO 9001 :2015 ini dapat psikologi. 
terhadap perkembangan kebu- dilakukan secara keseluruhan "Yang paling penting di
tuhan stakeholder. di unit-unit organisasi pada harapkan adalah peserta me-

" Saat ini UMA telah dike- Universitas Medan Area, sep- miliki pemahaman ISO yang 
nal oleh masyarakat Kota erti internal audit, tata usaha, seragam," ujamya. 
Medan, maka ha! ini harus dan sebagainya. Peserta kegiatan ini diikuti 
dimanfaatkan dengan upaya Dia menjelaskan, ISO oleh wakil rektor, kabiro, ka
membangun citra yapg lebih 9001 :2015 adalah Sistem bag, kasubbag, kepala lemba
positif lagi. Salah satunya di- Manajemen Mutu, yaitu sis- ga, wakil dekan, kepala pro
lakukan dengan menerapkan tern manajemen untuk menga- gram studi, dan staf adminis
sistem penjaminan mutu yang rahkan dan mengontrol organ- trasi di lingkungan UMA. 
dikenal luas oleh masyarakat isasi berkaitan dengan mutu. Pada hari pertama work
dan dunia industri," kata Wakil "Mutu itu bukan hanya ber- shop tampil sebagai pemateri 
Rektor Bidang Administrasi hubungan dengan mutu pelay- Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi 
dan Keuangan Dr Ir Hj Siti anan pendidikan saja. Akan mengulas Kunci Sukses Pen
Martliana MSi pada Pelatihan tetapi juga dengan persyaratan era pan, ISO, Sekretaris ISO 
dan Workshop Sistem Mana- lain seperti ketepatan lulusan, Yuana Delvika ST MT men
aenien Mutu ISO 9001 :2015, efisiensi anggaran pendidikan, . yampaikan Pemaparan Konsep 

s (1112). pelayanan yang memuaskan Mutu, Koordinator ISO Ida 
latihan dan workshop ber- masyarakat dan stakeholder Fauziah SSi MSi yang juga 
ung Kamis (1112) hingga dan bisa dipenuhinya peratu- dosen di Fakultas Biologi men

Sabtu (13/2) dibuka Rektor ranpemerintahyangberhubun- yampaikan Prinsip Manaje
Prof Prof Dr H A Ya 'kub gandengan lulusan," tuturnya. men Mutu. 
Matondang MA di Convention Jadi, kata dia, orang yang . Worshop di hari kedua, Ju
Hall kampus UMA J alan datang ke UMA puas dengan mat (12/2) menghadirkan Au
Kolam Medan Estate. seluruh pelayanan prima uni- ditor Badan Sertifikasi Ahmad 

Didampingi Humas Ir As- versitas ini. Fauzi S.Si. Pemateri dari luar 
mah Indrawaty MP, Siti Mar- Siti Mardiana berharap set- lingkungan UMA ini menyam
diana menyebutkan PTS ma- elah pelatihan dan workshop paikan materi Klausul 4 hing
napun yang punya standar ISO ini sudah ada draft dokumen ga 10. Sedangkan di hari ter
akan setara dengan yang pun- untuk audit ekstemal di semua akhir' Sabtu (13/3) kegiatan di
ya manajemen ISO. Kalau biro, unit dan lembaga di pro- isi dengan pembuatan risk reg
sudah setara diharapkan per- gram studi di UMA. Audit ister, documented deployment, 
oleh akreditasi. Dia menegas- ekstemal itu untuk kedatangan ceklist  kesiapan, ceklist  
kan, ISO untuk perbaikan audit ekstemal supaya ada ke- klaosul, manual mutu yang di-

mengeluar- f.'.f!u 
"':�:n;0e����k�!i:�� 

Terapkan 
Pelayanan Manaj e01en 

Realitas nerapkan Sistem Manajemen membantu peserta 
pelayanan manaje-manaje-mana MutuIS09001:2015. mahamanIS0

Universitas Medan Area Sistem penjaminan mutu penerapannya 
diharapkan mampu yang paling banyak dikenal dengan benar," 

universitas kelas dan familiar serta dapat di- Diharapkan hasil 
dunia. Apalagi institusi pen- implementasikan adalah iatan pelatihan 

dituntut lebih mem- sistem manajemen mutu ISO itu adalah draft 
kualitas dan pelay- 9001 :2015," ujarnya. tuk universitas, 

pendidikan secara kese- Disebutkannya, pendampin- fakultas teknik, 
lebih responsif gan ISO 9001 :2015 ini dapat psikologi. 

perkembangan kebu- dilakukan secara keseluruhan "Yang paling 
stakeholder. di unit-unit organisasi pada harapkan adalah 

UMA telah dike- Universitas Medan Area, sep- miliki pemahaman 
masyarakat Kota erti internal audit, tata usaha, seragam," ujamya. 

ha! ini harus dan sebagainya. Peserta kegiatan 
dimanfaatkan dengan upaya Dia menjelaskan, ISO oleh wakil rektor, 

citra yapg lebih 9001 :2015 adalah Sistem bag, kasubbag, 
Salah satunya di- Manajemen Mutu, yaitu sis- ga, wakil dekan, 

dengan menerapkan tern manajemen untuk menga- gram studi, dan 
penjaminan mutu yang rahkan dan mengontrol organ- trasi di lingkungan 
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. UMA Terapkan Standar Pelayanan Manajemen 
MEDAN (Berita): Standar 

pelayanan manajemen Univer
sitas MedanArea (UMA) diha
rapkan mampu setara dengan 
universitas kelas dunia. Apa
lagi institusi pendidikan di
tuntut lebih memperhatikan 
kualitas dan pelayanan pen
didikan secarakeseluruhan dan 

• lebjh respo n s if terh adap 
perkembangankebutuhan sta- ' 
keholder. 

Berita Sore/aje 

"Saat ini UMA telah dikenal 
oleh masyarakat Ko ta Medan, 
makahaliniharus dimanfaatkan 
dengan upaya membangun 
citra yang lebih positiflagi. Salah 
satunya dilakukan dengan 
menerapkan sistem penjami
nanmutuyang dikenal luas oleh 
masyarakat dan duniaindustri," 

Sekretaris ISO Yuana Delvika ST MT menyampaikan Pe
maparan Konsep Mutu pada Pelatihan dan Workshop Sistem 
Manajemen MutuISO 9001:2015 di Convention Hall kampus 
UMA]alan Kolam Medan Estate. 

kata Wakil Rektor Bidang Administrasi dari 
Keuangan Df'lr Hj Siti Mardiana MSi pada �e
latihan dan Workshop Sist¢m Manajemen Mutu 
ISO 9001:2015, Kamis (11/2). 

Pelatihan dan workshop berlangsung Ka
mis (11/2) hingga Sabtu (13/2) dibuka Rektor 
Prof Prof Dr H A Ya'kub Matondang MA di 
Convention Hall kampus UMA Jal an Ko lam 
Medan Estate. · 

Didampingi Humas Ir Asmah Indrawaty 
MP, Siti Mardiana menyebutkan PTS manapun 
yang pun ya standar ISO akan setara dengan 

. yang punya manajemen ISO. Kalau sud ah setara 
dih<Jfapkan peroleh akreditasi. Dia menegaskan, 

· ISO untuk perbaikan mutu, terutama untuk 
pengelolaan administrasi. 

Menurutnya, secara manajemen UMA 
memiliki standar dengan universitas intemasional 

· Diakuinya, untuk menghadapi tuntutan dari 
masyarakat sebagai pelanggan secara um urn 
maka seharusnya setiap institusi pendidikan 
turut menerapkan Sis tern Manajemen M·utu .· 

ISO 9001:2015. 
"Sistem penjarninan mutu yang paling banyak 

dikenal dan familiar serta dapat diimplemen:. 
tasikan adalah sistem manajemen mutu ISO 
9001:2015," ujarnya. 

D isebutkannya, pendampingan ISO 
9001:2015 ini dapat dilakukan secara keseluru
han di unit-unit organisasi pada Univ�rsitas 
Medan Area, seperti internal audit, tata usaha, 

r dan sebagainya. 
Dia menjelaskan, ISO 9001:2015 adalah Sis

tem ManajemenMutu, yaitu sistemmanaiemen 
untuk mengar<ihkan dan mengontrol organisasi 
berkaitan dengan mutu. 

"1'.A' .... t-•• � ..... h .... l ...... ......, h .... ...,. ... y ..... i....,., .... i.. .... t... ................ ..,. ...... ,...l,,. 

Siti Mardiana berharap setelah pelati
han dan workshop ini sudah ada draft dokumen 
t.intuk audit eksternal di semua biro, unit dan 
lembaga di program studi di UMA. Audit ekster
nal itu untukkedatangan audit eksternal supaya 
ada kewenangan mereka mengeluarkan sertifi
kat ISO. 

Sementara itu, Koordinator ISO Ida Fauziah 
SSi MSi menuturkan, workshop dilakukan untuk 

· menyamakan pemahaman a tau persepsi ISO 
9001:2015 bagi semua pihak yang terlibat di UMA 

"Tujuan kegiatan ini untuk membantu pe
serta dalam pemahaman ISO 9001:2015 agar 
penerapannya dapat dilakukan dengan be
nar," katanya. 

Diharapkan hasil dari kegiatan pelatihan 
dan workshop itu adalah draft dokumen untub 
universitas, pascasarjana, fakultas teknik, dan 
fakultas psikologi. 

"Yang paling pen ting diharapkan adalah 
peserta memiliki pemahaman ISO yang sera
gam," ujainya. 

Pesertakegiatan ini diikuti oleh wakil rektor, 1 
kabiro, kabag, kasubbag, kepala lembaga, wakil 
dekan, kepala program studi, dan staf adrninist
rasi di lingkungan UMA. 

Pada hari pertama workshop tampil sebagai 
pemateri Dr Ir Hj Si ti Mardiana MSi mengulas 
Kunci Sukses PenerapanISO, Sekretaris ISOYuana 
Delvika ST MT menyampaikan Perriaparan 
Konsep Mu tu, Koordinator ISO Ida Fauziah SSi 
MSi yang j uga do sen di Fakultas Biologi 
menyampaikan Prinsip Manajemen Mutu. 

Worshop di hari kedua, Jumat (12/2) 
menghadirkanAuditor Badan SertifikasiAhmad 

���i-���-=-:_����i
-������ ��ng������� 

• 

pendidikan 
memperhatikan 
pelayanan pen

secarakeseluruhan dan 
n s if terh adap 

angankebutuhan sta- ' 

UMA telah dikenal 
arakat Ko ta Medan, 

harus dimanfaatkan 
membangun 

positiflagi. Salah 
dilakukan dengan 

sistem penjami
dikenal luas oleh 
duniaindustri," 

Sekretaris ISO Yuana Delvika ST MT menyampaikan 
maparan Konsep Mutu pada Pelatihan dan Workshop 
Manajemen MutuISO 9001:2015 di Convention 
UMA]alan Kolam Medan Estate. 

Rektor Bidang Administrasi dari 
Hj Siti Mardiana MSi pada �e

rkshop Sist¢m ManajemenManajemenMana Mutu 
Kamis (11/2). 

dan workshop berlangsung Ka
hingga Sabtu (13/2) dibuka Rektor 

H A Ya'kub Matondang MA di 
Hall kampus UMA Jal an Ko lam 

· 

Didampingi Humas Ir Asmah Indrawaty 

Siti Mardiana berharap 
han dan workshop ini sudah ada 
t.intuk audit eksternal di semua 
lembaga di program studi di UMA. 
nal itu untukkedatangan audit 
ada kewenangan mereka mengeluarkan 
kat ISO. 

Sementara itu, Koordinator 
SSi MSi menuturkan, workshop 
menyamakan pemahaman 
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Sekretaris ISO Yuana Delvika ST MT menyampaikan Pemaparan Konsep Mufu pada Pelatihan dan Workshop Sill.tern Manajemen 
.Mutu ISO 90ql:2015, Kamis (1112) di Convention Hall kampus UMA Jalan Kolam Medan Es�ate. BPB/Agusfina 

an Wor shop ISO 9001:2015 

·BMA: Terapkan Standar Pelayana 
Manajem.e11.. 

Medan,BPB 
Standar pelayanan 

manajemen Universitas 
Medan Area (UMA) 
diharapkan mampu setara 
dengan universitas kelas 
dunia. Apalagi institusi 
pendidikan dituntut lebih 
memperhatikan kualitas dan 
pelayanan pendidikan secara 
keseluruhan dan lebih 
responsif terhadap 
perkembangan kebutuhai;i 
stakeholder. 

industri," kata Wakil Rektor 
· Bidang Administrasi dan 

: Keuangan Dr Ir Hj Siti 
Mardiana 'MSi pada 
Pelatihan dan i)'orkshop 

\ 
perbaikan mutu, terutama 
untuk pengelolaan 

keseluruhan di unit-unit 
organisasi pada Universitas 

"Saat ini UMA telah 
dikenaL oleh" masyarakat 
Kota Medan, maka hal ini 

·harus dimanfaatkan dengan, 
·upaya membangun citra 
yang lebih po�itif lagi. Salah 
satunya. dilakukan dengan 
menerapkan sistem 
penjaminan mutu yang 
dikenal luas oleh , 
masyarakat dan dunia 

. Sistem Manajemen Mu tu ISO 
9001:2015, Kamis (11/2). 

Pelatihan dan workshop 
berlangsung Kamis (11/2) 
hingga Sabtu (13 / 2) dibuka 
Rektor Prof Prof Dr H A 
Ya'kub Matondang MA di 
Convention Hall kampus 
UMA Jalan Kolam Medan 
Estate. 

Didampingi Humas Tr 
Asmah Indrawaty MP, Siti 

· Mardiana menyebutkan PTS 
manapun yang punya 
standar ISO akan setara 
dengan yang punya 
manajemen ISO. Kalau 
sudah setara diharapkan 
peroleh akreditasi. Dia 
menegaskan, ISO untuk 

katanya. 

administrasi. · 

Menurutnya, secara 
manajemen UMA memiliki 
.standar dengan uriversitas 
internas�onal. Diakuinya, 
untuk meµghadapi tuntutan 
dari masyarakat sebagai 
pelanggan secara umu� 
maka' seharusnya setiap 
institusi pendidikan turut 
menerapkan Sistem 

· .  Manajemen Mutu ISO 
9001:2015. 

"Sistem penjaminan mutu 
yang paling banyak dikenal 
dan familiar serta dapat 
diimplementasikan adalah 
sistem manajemen mutu ISO 
9001:2015," ujarnya. 

Disebutkannya, 
pendampingan ISO 
9001:2015 ini dapat 
dilakukan secara 

Medan Area, seperti internal 
audit, tata usaha, dan 
sebagainya. 

Dia menjelaskan, ISO 
9001:2015 adalah Sistem 
Manajemen Mutu, yaitu 
sistem manajemen untuk 
mengarahkan dan 
mengontrol 
berkaitan dengan mutu. 

"Mutu itu bukan hanya 
berhubungan dengan mutu 

pendidikan saja. 
Akan tetapi juga dengan 

. persyaratan lain seperti 
ketepatan lulusan, efisien�i 
anggaran pendidikan, 
pelayanan yang meni.uaskan 
masyarakat dan stakeholder 

. dan bisa dipenuhinya · 

peraturan pemerintah yang 
· berhubungan dengan 

lulusan," tuturnya. 

Ja:di, kata dia, orang yang 
datang ke UMApuas dengan 
seluruh pelayanan prima 
universita� ini. 

Siti Mardiana berharap 
setelah pelatihan dan 
workshop ini sudah· ada 
draft dokumen untuk audit 
eksternal di semua. birb, unit 
dan lembaga di program 
studi di UMA. Audit 
eksternal itu untuk 
kedata!lgan audit eksternal 
supaya ada kewenangan 
mereka mengeluarkan 
sertifikat ISO. 

Diharapkan hasil dari 
kegiatan pelatihan dan 
workshop itu adalah draft 
dokumen untuk universitas, · 

pascasarjana,, fakul tas 

yang juga aosen di Fakultas 
Biologi menyampaikan 
Prinsip Manajemen Mutt1. 

Worshop di hari kedua, 
Jumat (12/2) menghadirkan 
Auditor Badan Sertifikasi 
Ahmad Fauzi S.Si. Pemateri 
dari luar lingkungan UMA 
ini menyampaikan materi 
Klausul 4 hingga 10 .. 

Sementara itu, 
Koordinator ISO Ida Fauziah 

teknik, da:n fakultas · 

psikologi. 
"Yang paling penting 

diharapkan adalah peser�a 
memiliki pemahaman ISO 
yang seragam," ujarnya. 

Peserta kegiatan ini 
diikuti oleh wakil rektor, 
kabiro, kabag, kasubbag, 
kepala lembaga, wakil 
dekan, kepala program 
studi, dan staf administrasi 

UMA. 

Sedangkan di hari 
terakhir, Sabtu (13/3) 
kegiatan diisi dengan 
pembuatan ;risk register, 
documented deployment; 
ceklist kesiapan, ceklist . 
�fausul, manual mutu yang 
dipandu Yuana Delvika · 

· 

Manajem.e11.. 
industri," kata Wakil Rektor 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan Dr Ir Hj Siti 
Mardiana 'MSi pada 
Pelatihan dan i)'orkshop 

\ 
perbaikan mutu, terutama 
untuk pengelolaan 

Sistem Manajemen Mu tu ISO 
9001:2015, Kamis (11/2). 

Pelatihan dan workshop 
berlangsung Kamis (11/2) 
hingga Sabtu (13 / 2) dibuka 
Rektor Prof Prof Dr H A 
Ya'kub Matondang MA di 
Convention Hall kampus 
UMA Jalan Kolam Medan 
Estate. 

Didampingi Humas Tr 
Asmah Indrawaty MP, Siti 
Mardiana menyebutkan PTS 
manapun yang punya 
standar ISO akan setara 

administrasi. 
· 

Menurutnya, secara 
manajemen UMA memiliki 
.standar dengan uriversitas 
internas�onal. Diakuinya, 
untuk meµghadapi tuntutan 
dari masyarakat sebagai 
pelanggan secara umu� 
maka' maka' maka seharusnya setiap 
institusi pendidikan turut 
menerapkan Sistem 

· .  Manajemen Mutu ISO 
9001:2015. 

"Sistem penjaminan mutu 
yang paling banyak dikenal 
dan familiar serta dapat 
diimplementasikan adalah 
sistem manajemen mutu ISO 
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HARi 

SENIN m· 
15 FEBRUARI 2016_ 

UMA Terapkan Standar Pelayanan Manajemen 
Medan (Matah..ari) 

Standar pelayanan 
manajemen Universitas 
Medan Area (UMA) di
h arapkan mampu setara 
dengan universitas kelas 
duni a .  Apalagi ins titusi 
pendidikan di tuntut lebih 
memperhatikan kualitas 
dan pelayanan pendidikan 
secara keseluruhan dan 
lebih responsif terhadap 
perkembangan kebutuhan 
'stakeholder. 

"Saat ini UMA telah dike
nal oleh masyarakat Kota 
Medan, maka hal ini harus 
dimanfaatkan dengan up
aya membangun citra 
yang lebih · positif lagi. 
Sal:1h satunya dilakukan 
dengan menerapkan sistem 
penJaminan mutu yang 
dikenal luas oleh 
masyarakat dan dunia in-

. dustri," kata Wakil Rektor 
B idang Administrasi dan 
Keuangan Dr Ir Hj Siti Mar
diana M Si pada Pelatihan 
dan Workshop Sis tem 
M anaj emen Mutu · I SO 
9001:2015, Kamis (11/2). 

Pelatihan dan workshop 
berlangsung Kamis (ll/2) 
hingga Sabtu (13/2) dibu
ka Rektor Prof Prof Dr H A 
Ya'kub Matondang MA di 
Convention H all kampus 
UMA Jalan Kolam Medan 
Estate . 

. Didampingi Humas Ir As
mah I ndrawa ty MP, Siti 
Mardiana 

kan, ISO untuk perbaikan pascasarj ana, 
mutu, terutama untuk teknik, dan 
pengelolaan administrasi. psikologi. 

fakultas 
fakultas 

D isebutkannya, pen- Peserta kegiatan ini di-
dampingan I SO ikuti oleh wakil rektor, ka-
9001: 2015 ini dapat di- biro, kabag, kasubbag, ke
lakukan secara keseluru- pala lembaga, wakil dekan, 
han di unit-unit organisa- kepala program studi, dan 
si pada Universitas Medan staf administrasi di 
Area, seperti internal au- lingkungan UMA. Pada 
dit, tata usaha, dan se- hari pertama workshop 
b a gainya . tampil sebagai pemateri Dr 
· I a  menj elaskan, I S O  I r  Hj Siti  Mardiana MSi  

9001:2015 adalah Sistem mengulas Kunci Sukses 
Manajemen M utu, yaitu Penerapan ISO, Sekretaris 
sistem manajemen untuk ISO Yuana Delvika ST MT 
mengarahkan dan men- menyampaikan Pema
gontrol organisasi ber- paran Konsep Mutu, Koor
kai tan dengan mutu. dinator ISO Ida Fauziah SSi 

Si ti  Mardiana berharap MSi  yang· j uga dosen di 
se telah pelatihan dan Fakultas Biologi menyam
workshop ini sudah ada paikan Prinsip Manajemen 
draft dokumen untuk audit M utu. 
eksternal di semua biro, Worshop di  hftri kedua, 
unit dan lembaga di pro- Jumat (12/2) menghadir-

. gram studi di UMA. Audit kan Auditor B adan Serti
eksternal itu untuk keda- fikasi Ahmad Fauzi S.Si .  Pe
tang�n audit eksternaJ SU- materi dari Juar lingkun
paya ada kewenangan gan UMA ini menyampai
mereka mengeluarkan ser- kan materi Klausul 4 hing-
tifikat ISO.  ga 10. 

Sementara itu, Koordi- Di hari terakhir, Sabtu 
nator I SO Ida Fauziah SSi (13/3) kegiatan diisi den
M S i  menuturkan, work- gan. pembuatan risk regis
s hop dilakukan untuk ter, documented deploy� 

· menyamakan pemaha- ment, ceklist kesiapan, 
man atau persepsi I SO ceklist klausul,  manual  
9001:2015 bagi semua pi- mutu yang dipandu Yua
hak yang terlibat di UMA na Delvika yang juga dos-

"Tujuan kegiatan ini un- en Fak�ltas Teknik dan ln
tuk membantu peserta dustri UMA. Kegiatan ditu
dalam pemahaman I SO : tup dengan finalisasi doku-
9001: 2015 a�ar,.p�n�ra-l �=-�-�i�;_��_:ii:�.�.;��o���-

SENIN mm· m
15 FEBRUARI 2016_ 

Terapkan Standar Pelayanan Manajemen 
(Matah..ari) 

pelayanan 
Universitas 
(UMA) di

mampu setara 
versitas kelas 
lagi ins titusi 

tuntut lebih 
kan kualitas 

pelayanan pendidikan 
keseluruhan dan 

ponsif terhadap 
perkembangan kebutuhan 

UMA telah dike
masyarakat Kota 

kan, ISO untuk perbaikan pascasarj a
mutu, terutama untuk teknik, 
pengelolaan administrasi. psikologi. 

D isebutkannya, pen- Peserta kegiat
dampingan I SO ikuti oleh wakil 
9001: 2015 ini dapat di- biro, kabag, 
lakukan secara keseluru- pala lembaga, 
han di unit-unit organisa- kepala program 
si pada Universitas Medan staf admin
Area, seperti internal au- lingkungan 
dit, tata usaha, dan se- hari pertama 
b a gainya . tampil sebagai 
· I a  menj elaskan, I S O  I r  Hj Siti  

9001:2015 adalah Sistem mengulas 
Manajemen M utu, yaitu Penerapan 
sistem manajemen untuk ISO Yuana 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



DAFf AR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 
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Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1.  M. Ferdinand 

2. Taufik Wal 

: Pelatihan PMDK 

: Kampus I 
: Sabtu /20 Februari 2016 
: 08.30 WIS s/ d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

� 
Analisa 

· 

3. Zul Ardi Realitas v . 

4. Berita Sore v 

5. Swisma ' Jurnal Asia v 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12. 
. 

, 

13. 

14. 

15. 

...Hu mas 

ah Indrawati, MP 

Wal Analisa 

Realitas v 
Berita Sore v 

' Jurnal Asia v 
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PT Jangan Menambah 
Pengangguran ·lntelektual 

M�DAN (Waspada): 
Perguruan tinggi harus 

bisa mengurangi pengang
guran intelektual. "Kam
pus harus menghasilkan 
lulusan pendidikan ber-

kualitas agar dapat 
memasuki persaingan 

pasar kerja nasional dan 
intern�sional." 

Demlkian dikemukakan 
Wakil Rektor III UMA Ir H 
)Zulheri Noer MP.(foto) saat 
membuka Pelatihan Persiapan 
M e m a s_u ki  .D u n i a  Kerj a 
(PMDK) bagi calon wisuda
wan UMA, di Fisip UMA JI 
Kolam Medan Estate, Sabtu 
(20/2) . Turut hadir di anta
ranya Ketua Pusat Kewirau
sahaan dan Karier UMA, A 

-Prayudi Ketua Panitia, Hairul 
Anwar Dalimuthe, Staf Ahli 
Rektor, Ir Marian Swan-dana · 

dan Kclbag Humas UMA Ir 
1\.s.mah Indrawati MP. 

Dia mengatakan, menja
wab persoalan bangsa ini, 
UMA sebagai salahs atu per
guruan tinggi di Indonesia 
merevitalisasi diri menjadi 
lembaga pendidikan sekaligus 

lembaga pelatihan kerja yang 
diharapkan mampu melahir
kan calon-calon tenaga kerja 
yang siap pakai. 

"UMA tidakhanya mampu 
memberikan tanda kelulusan 
bagi para mahasiswanya, 
namun mendorong mahasis
wa berjiwa pengusaha sehing-

' ga kehadirannya ditengah
tengah masyarakat tidak me
nambah pengangguran. UMA 
berupay menghasilkan SDM 
Indonesia berkualitas dan siap 
memasuki pasar kerja secara 
cepat," ujarnya. 

Persaingan dalam mema
suki pasar kerja, lanjutnya, ber
tambah ketat dengan adanya · 
MEA. Oleh karena itu, para 
lulusan perguruan tinggi ter
masuk UMA hams ma"mpu 
mengikuti teknologi yang ber
kembang pesat dan memiliki 
keterampilan dan kompetensi 
kerja yang dibutuhkan dunia 
kerja dan industri. "Lulusan 
perguruan tinggi, termasuk 
UMA jangan sampai menam
bah pengangguran terdidik," 
imbaunya.Dia berharap lulu
san UMA mempersiapkan diri 
sebaik-baiknya. Persiapan 

akademik sudah bagus, na
mun persiapan 'soft skill' juga 
ditingkatkan. "Mulai sekarang 
rancanglah pilihan hidup se
baik-.baiknya. Barn kemudian 
melangkah merintis usaha 
a tau melamar kerja sesuai visi 
tersebut," katanyaDia menga
takan, keberhasilan program 
wirausaha ini akan memberi 
kontribusi besar terhadap sek
tor perekonomian," katanya. 
Menurut dia, sektor pendidi
kan mendesak dibenahi . Pem
belajaran berbasis.on-line un
tuk pendidikan eQ,trepreneur-

ship perlu terus didorong. 
UMA membekali para lulu
sannya dalam menghadapi 
dunia kerja dan usaha. Pem
bekalan dilakukan agar alumni 
UMA tidak "menyemak" di 
tengah-tengah masyarakat. 

"UMA terns berupaya te
rns meningkatkan kualitas ke
lulusan, agar bisa berkarya di 
dunia kerja dan usaha. Bahkan 
bisa menciptakan lapangan 
kerja bagi orang lain," ungkap
nya KetuaPanitia, Hairu!Anwar 
D alimunthe mengatakan 
persiapan dalam memasuki 
dunia kerja ini sangat pen ting.' 

Sebab para lulusan UMA 
nantinya mampu memper
siapkan secara dini, ketika 
melakukan pelamaran kerja.'' 
PMDK tahun ini sedikitnya 
diikuti 200 peserta dari 203 
calon wisudawan yang akan 
diwisuda pada27 Febrnari me
datang," ungkapnya . Kegiatan 
PMDK ini, ungkapnya me
nampilkan sejumlah nara
sumber di antaranya Ir Marian 
Swan d a n a  M M ,  m at e r i  
"Motivasi Guna Persiapan 
Memasu_ki Dunia Kerja dan 
.Usaha". (m49/D 

ngan Menambah 
Pengangguran ·lntelekt

lembaga pelatihan kerja yang 
diharapkan mampu 

pelatihan kerja yang 
diharapkan mampu 

pelatihan kerja yang 
melahir

kan calon-calon tenaga kerja 
yang siap pakai. 

"UMA tidakhanya mampu 
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Lulusan UMA Dipersiapl.{an Tak 
Canggung Masuki Duni�a Kerja 

FOTO BERSAMA : 
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan UMA Ir H Zul heri Noer MP dan para narasumber 

dan panitia pada Pelatihan Persiapan Memasuki Du·nia Kerja bagi wisudawan UMA di 
II Fakultas lsipol, Sabtu (20/2) . 

selain mela- atihari pembekalan menghada- tips test online, cybertest, i.Ilfo 
Universitas Medan Area mar pekerjaan, "  tutur Zulheri. pi dunia kerja perlu bagi ca- loker online . 

(UMA) menunjukkan keseri- Zulheri mengungkapkan, Ion wisudawan. Pasalnya, Tampil sebagai narasum-
usan manajemen kepeminipi- communitity depelop•ment seringkali mahasiswa begitu ber Ir Marian Suwandana 
nannya dalam menata .lulusan merupakan materi baru dalam tamat kuliah gagal terjun ke MM, mantan ketua pusat kar
agar tidak canggung memasu- pelatihan kali ini menjel askan dunia kerja akibat tidak tahu ir kewirausahaan UMA, men� 
ki dunia kerja.  tentang bagaimana lulusan apa yang akan dilakukannya. yampaikan materi "Motivasi 

" Ini bukti ketulusan kita melakukan pendekatan kepada Namun, sebutnya, UMA te- . Guna Persiapan Memasuki 
da melepas lulusan UMA, masyarakat dan baga imana · lah berfikir tentang ha! ini . Dun.ia Kerja dan Usaha" . KekU persaingan dunia kerja bergerak di bidang NGO/LSM. dengan membantu calon wisu- f mudian, Yusri SH MHum 
sangat berat perlu berbagai ' " Ide pelatihan ini luar bi daw:an untuk mengatasi keg- : de-.ngan materi "Community 
persiapan. Untuk itu, pelati- asa. untuk memberi bekal ke- agapan a tau kecanggungan Development" . Sedangkan 
han se_perti ini sangat perlu pada 330 calon wisuci'awan memasuki dunia kerja. Suryani Hardjo SPSi MA, 
diikuti, "  kata Wakil Rektor ang ak'an diwisuda pai:la 2'1 "Sering para fresh gradu- menuturkan "Strategi Meng-
Bidang Kemahasiswaaan Ir H Februari 2016 ini, " ujamya. ate tidak tahu pada saat di- 'nadapi Psikotes dan Wawan-
Zulheri Noer MP ketika mem- Kendati demikian, Zulheri · wawancarai ada ha! sepele cara " .  Sementara Adi Satria 
buka P�latiha� Persia�an Me� mengaku kecewa minimnya yang b i s  a menggagalkah ST, mengulas tentan.� " Meth:. 1masuk1 Duma KefJa bag1 minat peserta terhadap pelati- wawancara im. Nah, melalui buat Surat Lamaran �online 
wisudawan UMA di Gedung · han itu. Menurutnya berbagai pelatihan ini diharapkan pe- dan Mencari Lowongan Ker
Serbaguna II Fakultas lsipol, upaya dilakukan untuk tingkat- serta dapat mendapatkan man- ja Online " .  (R-ji) 
Sabtu (20/2). kan kualitas lulusan UMA. Ini . faatnya, " kat.anya. · 

Zulheri mengungkapkan, dilakukan karena UMA tidak Dia juga berpesan lulusari' 
segala proses akademik telah mau lulusannya ' menyemak' di perguruan t inggi dapat meng

l dilakukan untuk menyiapkan' ' tengah masyarakat. gunakan koimunitas perkawan
\ lulusan yang akan melamar Ditegaskannya, pelatiha . an yang bi sa membantu men
kerja atau membuka lapangan sebagai pembekalan mengh dapatkan dunia kerja. . . . .  
kerja. Materi pelatihan persia- adapi dan memasuki dunia ker- Semel.ltara Ketua Panitia 
pan memasuki dunia kerja kali ja bagi lulus�n ��A tid_a Hai�ul  Anwar Dalim1:1nte 

l ini, kata Zulheri ,  juga meng- hanya sampa1 d1 situ saJa .  SPS1 menuturkan, pelatihan 
hadirkan narasumber yang te- Alumni bisa datang ke Pusat berlan gsung dari pagi hingga· 
lah berpengalaman. Pemateri Karir dan Kewirausahaan sore b,ari itu memuat berbag:!, 
menu-::arnn!ti:ilr___!)n u:ntulr T l'-.A._ A --- -------" • ,. . •• 

• 

Bidang Kemahasiswaaan UMA Ir H Zul heri Noer MP dan para narasumber 
Pelatihan Persiapan Memasuki Du·nia Kerja Kerja Ker bagi wisudawan 

Fakultas lsipol, Sabtu (20/2) . 
selain mela- atihari pembekalan menghada- tips test 

pekerjaan, "  tutur Zulheri. pi dunia kerja kerja ker perlu bagi ca- loker online
mengungkapkan, Ion wisudawan. Pasalnya, Tampil sebagai 

communitity depelop•ment seringkali mahasiswa begitu ber Ir 
merupakan materi baru dalam tamat kuliah gagal terjun terjun ter ke MM, mantan 

kali ini menjel menjel men askan dunia kerja akibat tidak tahu ir kewirausahaan 
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�rrita �ore 
Selasa 
23 Febn.iari 20 1 6  

tu lusan U MA D ipers iapkan 
Tak Canggung Masuki Dun ia Kerja 

MEDAN (Berita): Univer
sitas Medan Area (UMA) me
nunjukkan keseriusan ma
najemen kepemimpinannya 
dalam menata lulusan agar 
tidak canggung memasuki . 
dunia kerja. 

"Ini bukti kettilusan kita 

dalam melepas lulusan UMA, haan," ujarnya. 
karena persaingan dunia kerja Sebelumnya, Ketua Pusat 
sangat berat perlu berbagai Karir dan Kewirausahaan 
persiapan. Untuk itu, pelati- UMAAPrayudi SE MMjuga 
han seperti ini sangat perlu menyayangkan peserta yang 
diikuti," kata Wakil Rektor tidak hadir karena tidak tahu 
Bidang Kemahasiswaaan Ir betapa pentingnya,kegiatan 
H Zulheri Noer MP ketika ini. Padahal, menurutnya, 
membuka Pelatihan Persia- pelatihan penibekalan meng
pan Memasuki Dunia Kerja hadapi dunia kerja perlu bagi 
bagi wisudawan UMA di �- calon wisudawan. Pasalnya, 
dung Serbaguna II Fakultas seringkali mahasiswa begitu 
Isipol� Sabti:N20/2�. u r JHlfamat kuliah gagal terjun ke 

Zulheri mengungkapkan, dunia kerja akibat tidak tahu 
segala proses akademik telah apa yang akan dilakukannya. 
dilakukan untuk menyiapkan Namun, sebutnya, UMA telah 
lulusan yang akan melamar berfikir tentang hal ini dengan 
kerj a  a tau membuka l a - membantu calon wisudawan 
pangan kerja. Materi pelati- untuk mengatasi kegagapan 
han.persiapan memasuki du- atau kecanggungan mema
nia kerja kali ini, kata Zulheri, suki dunia kerja. 
juga menghadirkan narasum- ' "Sering para fresh gra
ber yang telah berpengala- duate tidak tahu pada saat 
man. Pemateri menyampai- diwawancarai ada hal sepele 
kan tips-tips untukmendapat- yang bisa menggagalkan 
kan pekerjaan. wawancara itu. Nah, melalui . 

"Kegagapan dan kecang- pelatihan ini diharapkan 
gunganjanganjadi batu san- peserta dapat mendapatkan 
dungan urituk memasuki du- manfaatn:ya," katanya. , 
nia kerja. Materi yang disam- Diajuga berpesan lulusan 

narastimber bisajadi perguruan tinggi dapat meng
tambah bagi calon wisu- gunakan komunitas perkaw'a

da�an yang memilih bekerja nan yang bisa membantu 
dan membuka lapangan kerja. mendapatkan dunia kerja. 
Sa ya .yakin pasti ada yang Sementara Ketua Panitia 
ingin buka lapangan kerja, HairulAnwar Dalimunte SPSi 
selain melamar pekerjaan," menuturkan, pelatihan ber
tutur Zulheri. langsung dari pagihingga sore 

Zulheri mengungkapkan, . hari\itu memuat berbagai 
communitity depelopment me- materi disampaikan para 
nipakan materi baru dalam narasumberuntukmembekali 
pelatihan ka1i ini menjelaskan alumni jadi wirausaha agar 
tentang bagaimana lulusan · cepat bekerja. 
melakukan pendekatan kepa- Dalam pelatihan dihadiri 
da masyarakat dan bagai- Kabag Humas UMAir Mimah 
mana bergerak di bidang Indrawati MP itu disampai: 
NGO/LSM. kan materi mempersiapkan 

"Ide pelatihan ini luar · SDM di dunia kerja, tips dan 
bias a untuk memberi bekal trik menghadapi wawancara · 

kepada 330 calon wisudawan dan psikotes, konsep lamaran 
yang akan diwisuda pada 27 kerja terbaik, communitity 
Februari 2016 ini," ujarnya. depelopment, tips test online, 

Kendati demikian, Zulheri cybertest, info laker online. 
mengaku kecewa minimnya Tampil sebagai narasum
minat peserta terhadap pela- her Ir Suwandana · 

tihan itu. Menurutnya berba- MM, tan ketua pus at 
gai upaya dilakukan untuk karir UMA, 
tingkatk� kualitas lulusan menyampaikan materi ''Moti
UMA. Ini dilakukan karena vasi Guna Mema
UMA tidak mau lulusann_va suki n1mi::i KPri::i 

diikuti," kata Wakil Rektor tidak hadir karena tidak tahu 
Bidang Kemahasiswaaan Ir betapa pentingnya,kegiatan 

Zulheri Noer MP ketika ini. Padahal, menurutnya, 
membuka Pelatihan Persia- pelatihan penibekalan meng
pan Memasuki Dunia Kerja hadapi dunia kerja perlu bagi 
bagi wisudawan UMA di �- calon wisudawan. Pasalnya, 
dung Serbaguna II Fakultas seringkali mahasiswa begitu 
Isipol� Sabti:N20/2�. u r JHlfamat kuliah gagal terjun ke 

Zulheri mengungkapkan, dunia kerja akibat dunia kerja akibat tidak tidak tahu tahu 
segala proses akademik telah apa apa yang akan dilakukannya. dilakukannya. 
dilakukan untuk menyiapkan Namun, Namun, sebutnya, UMA telah telah 
lulusan yang yang akan akan melamar melamar berfikir tentang hal ini dengan dengan 
kerj a  a tau tau membuka l a - membantu calon wisudawan 
pangan kerjkerja. Materi pelati-pelati- untuk mengatasi kegagapan 
han.persiapan ersiapan memasuki memasuki du-du- atau kecanggungan kecanggungan mema
nia kerja kali kali ini, kata kata Zulheri, Zulheri, suki dunia kerja. ja. kerja. ker
juga menghadirmenghadirkankanmenghadirkanmenghadir narasum-narasum- ' "Sering para para fresh gra
ber yang telah telah berpengala-berpengala- duate tidak tahu tahu pada saat 
man. Pemateri Pemateri menyampai-menyampai- diwawancarai diwawancarai ada ada hal sepele 
kan tips-tipspstips-tipstips-ti untukmendapat-mendapat- yang bisa menggagalkan menggagalkan 
kan pekerjaan. wawancara itu. Nah, Nah, melalui . 

"Kegagapan "Kegagapan dan kecang-kecang- pelatihan pelatihan ini diharapkan 
gunganjangannganjadi jadi batu batu san- peserta peserta dapat dapat mendapatkan mendapatkan 
dungan urituk urituk memasuki du- manfaatn:manfaatn:ya," ya," katanya. katanya. , 
nia kerja. Materi Materi yang disam- Diajuga Diajuga berpeberpesan lulusan 

narastimber binarastimber bisajadi perguruan perguruan tinggi tinggi dapat meng
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Canggung Mas 
Dunia Kerj a 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan UMA Ir H Zulheri Noer MP, para narasumber dan 
panitia pada Pelatihan Persiapan Memasuki Dunia Kerja bagi wisudawan UMA di Ge
dung Serbaguna II Fakultas Isipol, Sabtu (20/2). BPB/Agustina 

NI bukti ketulusan · 

kita dalam melepas 
lulusan UMA, 
karena persaingan 
dunia kerja sangat 
berat perlu 
berbagai 
penriapan. Untuk 
itu, pelatihan 

seperti ini sangat perlu diikuti," kata 
Wakil Rektqr Bidang 
Kemahasiswaaan Ir H Zulheri Noer 
MP ketika membuka Pelatihan 
P�rsiapan Memasuki Dunia Kerja bagi 
wisudawan UMA di Gedung 
Serbaguna II Fakultas Isipol, Sabtu 
(20/2). 

Zulheri mengungkapkan, segala 
proses akademik telah dila!<Ukan 
untuk menyiapkan lulusan yang akan 
melamar kerja atau membuka · 

lapangari kerja. Materi pelatihan 
persiapan memasuki dunia kerja kali 
ini, kata Zulheri, juga menghadirkan 
narasumber yang telah 
berpengalaman. Pemateri 
menyampaikan tips-tips untuk 
mendapatkan pekerjaan. 

!IV .... ,._,... ,._ � - ,... ._ ::.l �- 1 ..... ...... _ ..._ ..._� � - --- ·-

Zulheri mengungkapkan, 
communitity depelopment merupakan 
materi barn dalam pelatihan kali ini 
menjelaskan tentang bagaimana 
lulusan melakukan pendekatan kepada 
masyarakat dan bagaimana bergerak di 
bi dang NGO /LSM. 

"Ide pelatihan ini luar biasa untuk 
memberi bekal kepada 330 calon 
wisudawan yang akan diwisuda pada 
27 Februari 2016_ini," ujarnya. 

Kendati demikian, Zulheri 
mengaku kecewa minirnnya minat 
peserta terhadap pelatihan itu. 
Menurutny·a berbagai upaya dilakukan 
untuk tingk<:ttkan kualitas lulusan 

. UMA. Ini dilakukan k<l,rena _UMA tidak 
mau lulusannya 'meriyemak' di tengah 
masyarakat. 

Ditegaskannya, pelatihan sebagai 
pembekalan menghadapi dan 
memasuki' dunia kerja bagi lulusan 
UMA tidak hanya sampai di situ saja. 
Alumni bisa datang ke Pusat Karir dan 
Kewirausahaan UMA. · 

"UMA akan membumikan Pusat 
Karir Kewirausahaan," ujarnya. 

v __ . .  ���-
e!����,

,�e;ii� -��_5-��-�a;� ,d.:l. 

BP5 . 
Kini, ada yang menarik 
dari inovasi dosen dan 

mahasiswa Institut 
Teknologi Medan (ITM) 
dalam mengaplikasikan 

ilmunya. Mereka 
membuat sebuah alat 

pengupas nanas yang bisa 
membereskah proses 

merepotkan itu hanya 
dalam tiga detik. 

sebutnya, UMA telah berfikir tentang
hal ini dengan membantu calon 
wisudawan untuk mengatasi 
kegagap<ll},C!tau kec�nggungan 
memasuki dunia kerja. 

"Sering para fresh graduate tidak 
tahu pada saat diwawancarai ada hal 
sepele yang "bisa inenggagalkan 
wawancara itu. Nah, melalui pelatihan 
ini diharapkan peserta dapat 

. mendapatkan manfaatnya," katanya. 
Dia juga berpesan lulusan 

perguruan tinggi dapat menggunakan 
komunitas perkawanan yang bisa 
membantu mendapatkan dunia kerja. 

Sementara Ketua Panitia Hairul 
Anwar Dalimunte SPSi menuturkan, 
pelatihan berlangsung dari pagi hingga 
sore hari itu memuat berbagai materi 
disampaikan para narasumber untuk 
membekali alumni jadi wirausaha agar 
cepat bekerja. 

· 

Dalam pelatihan dihadiri Kabag 
Humas UMA Ir Asmah Indrawati)MP 
itu dis�mpaikan materi 
mempersiapkan SDM di dunia kerja, 
tips dan trik menghadapi wawancara 
dan psikotes, konsep lamaran kerja 
terbaik, communitity depelopment, 
tips test online, cybertest, info loker 

· online. · 

Tampil sebagai narasumber Ir 
Marian Suwandana MM, mantan ketua 
pusat karir kewirausahaan UMA, ., . . .. ,. " . . 

• 

Kemahasiswaaan UMA Ir H Zulheri Noer MP, para narasumber dan 
pada Pelatihan Persiapan Memasuki Dunia Kerja bagi wisudawan UMA di Ge

Sabtu (20/2). BPB/Agustina 

ketulusan · 

melepas 
Zulheri mengungkapkan, 

communitity depelopment merupakan 
materi barn dalam pelatihan kali ini 

mahasiswa 
Teknologi 
dalam 

ilmunya. 
membuat sebuah 

pengupas nanas 
membereskah 

merepotkan 
dalam tiga 

sebutnya, 
hal ini dengan 
wisudawan 
kegagap
memasuki 

"Sering 
tahu pada 
sepele yang
wawancara 
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JmtNALASIA 
Senin, 22 Februari 2016 

UMA Hasilkan Lrilusan ;Bersaing di Dunia Kerja dan .Wirausaha 
I Jumal.Asia 

Universitas Medan Area (UMA) 
konsen hasilkan lulusan bersaing 
di bursa kerja dan 

dunia wirausaha. Karena itu 
para mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan studi dibekal i  
kemampuan dalam memasuki 
'clunia kerja oan wirausaha. 

"Persaingan dunia kerja dan 
usaha saat ini cukup kompetitif. 
Karena itu UMA serius agar para 
lulusannya i'nampu berdaya saing 
dan berkompetisi dalam 'dunia 
kerja," kata Wakil Rektor (WR) 
iii, Ir H Zulheri Noer MP saat 
membuka pelatihan persiapan 
memasuki dunia kerja (PMDK) 
di aula FISIP UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate, 5abtu 

Menurut Zulheri, hanYci orang-
. orang yang memiliki kompetensi, 

kemampuan dan kepribadian 
handal mampu menjawab tan
tangan persaingan memasuki 
dunia kerja yang begitu ketat dan 
berwirausaha. 

"Alumni UMA harus menjadi 
yang terdepan pencipta lapangan 
kerja. Karena itu kita memiliki 
pusat kewi ra usa h a a n  ya ng 
selama ini menjadi andalan ma
hasiswa menuju seorang wirau
sahawan atau pekerja profesional," 

Dijelaskan pembe
kalan dilakukan agar alumni UMA 
tidak "menyemak" di tengah 
masyara'kat. Karenanya terus 
berupaya meningkatkan. kualitas 

kelulusan agar bisa berkarya di 
dunia kerja dan usaha. 

Setelah pelatihan  i n i ,  d i 
y a k i n  i para a l u m n i  mampu 
menjawab semua persaingan 
dalam memasuki dun ia kerja 
sebagai bekal untuk sukses di 
dunia kerja dan usaha. Karena 
dia juga berharap agar pusat 
kewirausahaan dan karier UMA 
meng-update data-data alumni 

. yang telah berhasil memasuki 
dunia kerja. 

Ke g i a t a n  i n i ,  kata n ya ,  
merupakan agenda rutin karena 
manfaat pelatihan  in i  untuk 
menjawab persaingan, sehingga 
bisa mengantarkan alumni diterima 
bekerja di perusahaan nasional 
maupun internasional. 

Pada pelatihan itu dihadiri Ketua 
Pusat Kewirausahaan dan Karier 
UMA, A Prayudi SE MM, Ketua 
Panitia Hairul Anwar Dalimuthe, 
Staf Ahli Rektor Ir Mar1an Swandana 
MM dari Kabag Humas UMA Ir 
Asmah Indrawati MP. 

Ketua panitia, Hairul Anwar 
Dalimunthe SPsi MSi mengatakan, 
persiapan dalam memasuki dunia 
kerja ini sangat penting. Sebab 
para lulusan UMA nantinya rnampu 
mempersiapkan Sec:ara dini, ketika 
melakukan pelamaran kerja. 

Disebutkannya, PMDK diikuti 
200-an peserta dari 303 calon 
wisudawan yang akan diwisuda 
pada 27 Februari mendatang 
dengan menampilkan sejumlah 
narasumber diantaranya Ir Marian 

Sv-,:andana MM, Psikolog Suryani 
Hardjo SPsi MA, Yusri,SH MHum. 

Ketua Pusat Kewirausahaan 
dan Karier UMA, A Prayudi SE MM 
berharap para alumni mampu 
mengap l ikas ikan  i l m u  yang 
diperoleh dalam pelatihan in i .  
Terutarna dalam membuat lamaran 
kerja dan sikap mental dalam 
melamar kerja. 

D i je laskannya,  pe lat ihan 
i n i  merupakan bag ian  dar i  
pemantapan SDM alumni yang 
sudah baik dalam memasuki 
dunia kerja. Selain tips dan trik 
menghadapi wawancara dan 
psikotes, konsep lamaran kerja 
dan tips test online, cybertest dan 
inh lowongan kerja online. 

(swisma) 
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Bersaing di Dunia Kerja dan 
kelulusan agar bisa berkarya di 
dunia kerja dan usaha. 

Setelah pelatihan  i n i ,  d i 
y a k i n  i para a l u m n i  mampu 
menjawab semua persaingan 

Pada pelatihan itu dihadiri Ketua Ketua Ke
Pusat Kewirausahaan wirausahaan wir dan Karier 
UMA, A Prayudi SE MM, Ketua 
Panitia Hairul Anwar Dalimuthe, 
Staf Ahli Rektor Ir Mar1an Swandana 
MM dari 
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DAFf AR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

: Yudisium FT 

: Kampus I 
: Sabtu/20 Februari 2016 
: 09.00 WIB s/d Selesai 

NO N A M A  HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

1.  M. Ferdinand 

2. Taufik Wal Analisa 

3. Zul Ardi Realitas 

4. Hamdani Andalas 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 
• 

13. 

14. 

15. 

v 
v 
v 

' 

Hu mas 

Ir. Asmah Indrawati, MP 

l 

Wal Analisa 

Realitas 

Andalas 

v 
v 
v 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



28 Februari 201 6'  

Prof Dadan Ramdan: 

N o .  Form : FM- H PT- 0 1 -0 1  

Rev : 00 
Tgl Eff. 0 1  Des 20 1 2  

24 
Yudisium Standar Nasional 

Medan, (Analisa) 
Fakultas Tei}nik �) Universitas Medan Area (UMA) 

menggelar upacara yudisium (pelepasan) bagi 4.8 lulu
sannya, di Convention Hall Kampus I UMA, Jal an Ko lam 
Medan Estate, Sabtu pekan lalu . 

Prof Dadan Ramdan dalarn sambutannya mengatakan, 
yudisi\lm merupakan salah satu standar proses pendidikan 
nasional. Waktu yang diberikan dalam menempuh 
pendidikan S 1 adalah empat tahun dan batas maksirnum 
tujuh tahun. . 

"Tradisi yudisium ini merupakan standar nasional yang 
telah ditetapkan," katanya seraya berpesan agar lulusan FT 
UMA menjaga nama baik almarnater di manapun berada. 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Zulheri Noer 
mengatakan, UMA senantiasa meningkatkan kualitas 
kelulusan dengan menambah fasilitas belajar berupa sarana 
dan prasarana guna menunjang proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, lulusan UMA memiliki kompetensi, 
soft skill dan jiwa entrepeneur sebagai penunjang dalam 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

"Tak hanya itu, UMA juga membekali mahasiswa 
yang akan diwisuda dengan Pelatihan Persiapan Memasuki 
Dunia Kerja (PMDK). Hal ini sangat berguna bagi lulusan 
UMA dfilam menghadapi dunia kerja," kata :Zulheri. , 

Dalam a:c'ara itu, empat lulu'san terbaik.FT UMA periode 
pertama tahun .akademik 20 15/20 16 menerirna piagam 
penghargaan, Rahmat Hidaya( dari prodi teknik sipil, Rizal 
Pramono (teknik mesin}, ·Gading Muda (teknik industri), 
dan Yasbun, Wijaya Pohan dari teknik.arsitektur. (twh) 

. Analisa/taufik wal hidayat 
SERAHKAN SERTIFIKAT: Pekan FT UMA, PrctDa-
dan. Rnm,/rm »M» .. - -� 1- 1• •·•· • 

28 Februari 201 6'  

Prof Dadan Ramdan: 
24 24 

Yudisium Yudisium Standar Standar Nasional Nasional 
Medan, Medan, (Analisa) (Analisa) 

Fakultas Fakultas Tei}nik Tei}nik �) Universitas Medan Area (UMA) 
menggelar menggelar upacara upacara yudisium (pelepasan) elepasan) bagi 4.8 lulu
sannya, di Convention Convention Hall Kampus Kampus I UMA, Jal an Ko lam 
Medan Estate, Sabtu pekan lalu . . 

Prof Dadan Ramdan dalarn sambutannya mengatakan, mengatakan, 
yudisi\lmyudisi\lm merupakan salah satu standar proses pendidikan pendidikan 
nasional. Waktu yang diberikan dalam menempuh menempuh 
pendidikan pendidikan S 1 adalah empat tahun dan empat tahun dan batas maksirnum maksirnum 
tujuh tahun. tahun. . 

"Tradisi yudisium yudisium ini merupakan merupakan standar nasional yang 
telah ditetapkan," katanya seraya katanya seraya berpesan berpesan agar agar lulusan lulusan FT 
UMA menjaga menjaga men nama nama baik baik almarnater almarnater di manapun manapun berada. 

Wakil Rektor Rektor Bidang Kemahasiswaan Zulheri Zulheri Noer 
mengatakan, mengatakan, UMA senantiasa meningkatkan kualitas senantiasa meningkatkan kualitas 

Bidang 
senantiasa meningkatkan kualitas 

Bidang 

kelulusan dengan dengan menambah fasilitas fasilitas belajar berupa belajar berupa sarana 
dan prasarana prasarana guna guna menunjang proses belajar belajar mengajar. mengajar. 

Dengan Dengan demikian, demikian, lulusan UMA memiliki memiliki kompetensi, kompetensi, 
soft skill dan dan jiwa jiwa entrepeneur sebagai sebagai penunjang penunjang dalam 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



HARIAN 

Sen in,  29 Februari 20 1 6  
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Rev : 00 
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FT UMA Lepas 48 Lulusan 
Medan, Realitas 

Fakultas Teknik (Ff) Uni
versitas Medan Area (UMA) 
menggelar upacara yudisium 
(pelepasan) bagi 48 lulusannya, 

' di Convention Hall Kanipus I 
UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, kemarin. 

Sel)anyak 48 peserta yang 
mengikuti upacara yusdisium, 
adalah calon wisudawan yang 
akan diwisuda di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I UMA, 
Sabtu (27 /2) hari ini. 

Prof Dadan Ramdan dalam 
sambutannya mengatakan, yu
disium merupakan salah satu 
standar proses pendidikan na
sional: Waktu yang diberikan 
dalam meneinpuh �ndidikan 

S l  adalah empat tahun dan ba
tas maksimum tujuh tahun. 

"Tradisi yudisium ini mer
upakan standar nasional yang 
telah ditetapkan, " katanya se
raya berpesan agar lulusan Ff 
UMA menjaga nama baik al
mamater di manapun berada. 

Wakil Rektor Bidang Kema
hasiswaan Zulheri Noer men
gatakan, UMA senantiasa men
ingkatkan kualitas kelulusan 
dengan menambah fasilitas be
lajar berupa sarana dan prasa
rana guna menunjang proses 
belajar mengajar. 

Dengan demikian, lulusan 
UMA memiliki kompetensi, 
soft skill danjiwa entrepeneur 
sebagai penunjang dalam meng-

hadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). 

. 

"Tak hanya itu, UMAjuga 
membekali mahasiswa yang 
akan diwisuda dengan Pelatihan 
Persiapan Memasuki Dunia 
Kerja (PMDK) . Hal ini sangat 
berguna bagi lulusan UMA 
dalam menghadapi dunia ker
ja, " kata'Zulheri. 

Dalam acara itu, empat lu
lusan terbaik FT UMA peri
ode pertama tahun akademik 
2015/201 6  menerima piagam 
penghargaan, Rahmat Hidayat 
dari prodi teknik sipil, Rizal 
Pramono (teknik mesin), Gad
ing Muda (teknik industri), dan 
Yasbun Wijaya Pohan dari 
teknik arsitektur. (R-ji) 

.. 

HARIAN 

Februari 20 1 6  

UMA Lepas 48 Lulusa
Realitas 

Teknik (Ff) Uni
Area (UMA) 

upacara yudisium 

S l  adalah empat tahun dan ba
tas maksimum tujuh tujuh tu tahun. 

"Tradisi yudisium ini mer
upakan standar nasional yang 

hadapi Masyarakat 
ASEAN (MEA). 

"Tak hanya 
membekali membekali mem mahasiswa 
akan diwisuda dengan 
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Sabtu 

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

Hal . 15 
FT UMA Lepa� 48 Lulusan 

Medan-andalas 
Fakultas Teknik (FT) Univer

sitas Medan Area (UMA) meng
gelar upacara yudisium (pelepa
san) bagi 48 lulusannya, di Con
vention Hall Kampus I UMA, 
Jalan Kolam Medan Estate, 
kemarin. 

Sebanyak 48 peserta yang 
mengikuti upacara yusdisium, 
adalah calon wisudawan yang akan 
diwisuda di Gelanggang Serba
guna Kampus I UMA, Sabtu (27/ 
2) hari ini. 

Prof Dadan Ramdan dalam 
sam'butannya mengatakan, yudi
sium merupakan salah satu stan
dar proses pendidikan nasional. 
Waktu yang diberikan dalam 

menempuh pendidikan Sl adalah 
empat tahun dan batas maksimum 
tujuh tahun. 

"Tradisi yudisium ini merupa
kan standar nasional yang telah 
ditetapkan," katanya seraya ber
pesan agar lulusan FT UMA 
menjaga nama baik almamater di 
manapun berada. 

Wakil Rektor Bidang Kema
hasiswaan Zulheri Noer menga
takan, UMA senantiasa mening
katkan kualitas kelulusan dengan 
menambah fasilitas belajar berupa 
sarana dan prasarana guna me
nunjang proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, lulusan 
UMA memiliki kompetensi, soft 
skill dan jiwa entrepeneur sebagai 

penunjang dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). 

"Tak hanya itu, UMA juga 
membekali mahasiswa yang akan . 
diwisuda dengan an Per
siapan Memasuki Dunia erja 
(PMDK). Hal ini sangat berg 
bagi lulusan UMA dalam meng
hadapi dunia kerja," kata Zulheri. 

Dalam acara itu, empat lulusan 
terbaik FT UMA periode pertama 
tahun akademik 2015/2016 mene
rima piagam penghargaan, Rah
ma1 Hidayat dari prodi teknik 
sipil, Rizal Pramono (teknik 
mesin), Gatling Muda (teknik 
industri), dan Yasbun Wijaya 
Pohan dari teknik arsitektur. CHAM) 

YUOIS!U!VI 
Dekan FT UMA Prof 
Dadan Ramdan 
(kir i)  didampingi 
Wakil Dekan I l l  
Sherlly Maulana ST, 
MT menyerahkan 
sertifikat kepada 
lulusan FT U MA 
ya ng diyudisum , d i  
Convention H a l l  
Ka mpus I ,UMA, 
Jalan Kolam 
Medann Estate. 
andalas/hamdani 

btu 

FT UMA Lepa� 48 Lulusan 
Medan-andalas 

Teknik (FT) Univer
Area (UMA) meng

yudisium (pelepa
lulusannya, di Con

Hall Kampus I UMA, 
Medan Estate, 

48 peserta yang 
upacara yusdisium, 

calon wisudawan akan 

menempuh pendidikan Sl adalah 
empat tahun dan batas maksimum 
tujuh tahun. 

"Tradisi yudisium ini merupa
kan standar nasional yang telah 
ditetapkan," katanya seraya ber
pesan agar lulusan FT UMA 
menjaga nama baik almamater di 
manapun berada. 

Wakil Rektor Bidang Kema
hasis Zulheri Noer 

penunjang 
Masyarakat 
(MEA). 

"Tak hanya 
membekali 
diwisuda dengan 
siapan Memasuki Dunia 
(PMDK). Hal 
bagi lulusan 
hadapi dunia 

Dalam 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



DAFf AR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1.  Taufik W al 

2. Zul Ardi 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12. 
' 

13. 

14. 

15. 

: Pertunjukan Kolaborasi Seni 
(Pers Release) 

: Kampus I 
: Sabtu/20 Februari 2016 
: 10.00 WIB s/ d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA TERBIT 

Analisa 

Realitas v 

' 

' 

Hu mas 

, 

T.TANGAN 

Ir. l\smah Indrawati, MP 

Realitas v 

' 
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Kaillis, 3 Maret 20 1 6  Halaman 

�.<;' 

Mahasis,wa , FIS IP T�njukkaIJ 
· �Kreativitas Seni 

MAHASISW A FIS IP Uni versitas Medan Area 
(UMA), menunjukkan kreativitas seni dan budaya · 

dengan tampil sebagai salah satu peserta "Seni 
dan B udaya" bertStjuk GELIAT 1 3  di Bale 
Marojahan Medan Jumat 19 Februari 20 1 6  . . 

Mahasiswa itu terdiri terdiri Lia Farida dan· 
Tari (Komunikasi 20 1 5 ) ,  Novi (Komunikasi , 
2014), Togar Parlindungan/Gadin (Komunikasi 
2013),  Delf otista ( Kepemerintilhan 13) ,  Zahara 
Anggraini Siregar (Kepemerintahan 2014 ) . Rizky 
A nanda S yahputra ( Kepemeri ntan 2 0 1 2 )  
membacakan puisi tentang "Ingin Kedamaian", 
basil ciptaannya sendiri. 

· Pertw1jukan dimulai pukul 20.00 sampai 23 .45 
WIB itu dihadiri sejumlah koniunitas seni ,  
budayawan, seninam se Kota Medan. 

Kreativitas mahasiswa ini  diarahkan · oleh 
{\.gung Suharyanto, S.Sn, MSi salah seorang Dosen 
Komunikasi UMA yang juga · · sosok yang telah 
lama berkecimpung di dunia .kesenian. 

"T.ampi l riya mahasiswa FISIP UMA di
perturijukkan itu merupakan kebanggaan karena 

p . tida.k semua penggiat seni khususi;1ya dari 
'mahasiswa diundang ke, Bale Marojahan Medan," 
ujar Agung. 

Dijelaskannya, kreativitas \naha13iswa FISIP 
Ul'y1A muncul setefah ada · gagasan beberapa 
mahasiswa untukberolah seni dan workshop· tari . 
Beberapa mahasiswa terdiri dari Program Studi 
Ilmu Komunikasi ,  Administrasi Publik dan 
Kepemerintahan menyatakan kebulatan tebid 
untuk • bergabung dalam satu s o l idaritas 
mengembangkan seni dan budaya di Fakultas 
Ilmti Sosial dan Politik (FISIP) UMA. 

Dilestarikan 
· 

! - Mereka merasa, seni dan budaya perlu 
dilestarikan. dan dikembangkkan sebagai usaha . 
untuk i;nembentertgi budi dan karakter Indonesia 
di dunia yang global. Pada saat workshop tari 
dilakukan selama hampir satu bulan, lebih untk 
pendalaman gerak dan olah tubuh, belum kepada 
materi tradisi. .. · 

�'Untuk merriulai tari , memanp s,aya pilih 
1 dengan'pendalanian gerak'dan olahlubuh sebagai 
penguatan fisikal dan' pernaf,as1m, kemudian 

dilanjutkan denga� mempelajari tari-tari tradisi 
Nusantara," kata Mas Agung, begitu panggilan 
akrabnya. · 

DiceritAkannya, ketika latihan baru 3 minggu, 
B ale M aroj ah an dipimpin M .  S u w arsono 
memberikan undangan untuk mengisi acara Gelait 
1 3  Bale Marojahan. 

Kesempatan inipun tidak disia-siak:an, Setiap 
hari .selama 1 minggu berlatih di Gelangang, 
Mahasiswa Kampus 1 UMA untuk membuat 
sebuah formatpertunj ukan pendek selama 1 0  meni t. 

Mahasiswa yang belwn mengenaJ gerak: tari 
dan kelenturan tubuh sebagai media ekspresi seni, 
pada awalnya sangatkesulitan untuk mengiku tiny a. 

Kerj a  keras dan tanpa pantang menyerah, 
mereka beru saha menguasai semua karakter gerak: 
yang kbih terarah ke teatrikal, untuk sebuah 
pertunj ukan kolaborasi seni. 

Fi Jm tentang keberagaman agama di Medan 
'clan bentuk-bentuk ritual agama di seltiruh dunia, 
menjadi background di antara gerak tubuh 

rnahasiswa. FISIPIL UMA. 
. Ditambahkannya, penampilan perdana di Bale 

Maroj ahan merupakan satu-satu nya bentuk 
pertunjukan kolaborasi geiak, film dan puisi yang 
berbeda dengan pertunjukan lainpya. 

· 

Hal itulah yang menjadi daya tarils: tersendiri 
untuk diapresiasi lebih oleh penonton d an 
penyelenggara, ·karena ,penampiJa!l' dari FISIP 
UMA puriya keunikan dan berhasil memukau 
penonton. · .· 

· 

Wakil Dek.an Bidang kemilhasiswa FIS I.P 
UMA Armansyah Matond ang, S . S os,  M S i  
mengapresiasi kreativitas mahasiswa FISIP UM.A_ 
yang me11gikuti Geliat 1 3  Marojall;u'I. 

"Kata kunci dari kegiatan adalah 
berawal dari kesederhanaan untuk sebuah 
kesuksesan dan kebersamaan" ujar Armansyall 
seraya · rnenyebutkan pementa:'ian mahasiswa 
tersebut direstui Wakil Rektor il l lr. Zulheri Noer, 
MS.  dan FISIP UMA, Prof. Dr M Arif 

, Nasution, wal hidayat) 

·: ··! . . , . Analisa/istimewa 
MiEMPERf{ENAil<4N: M,ahasiswa fISIP [/MA yang tampil palia acara "Seni dan Budaya " 
bertajuk GELI1..! .J} m<:.,_nyperker:.alkan dirinya,

_
Jumflt ( 121_?) di 1!,,�le .Jx!.aroj_ahaf!:. Afec}_f!:!!: _ _ 
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ntara," kata kata Mas Agung, begitu panggilan 
· 

DiceritAkannya, DiceritAkannya, ketika latihan baru 3 minggu, 
M aM arojroj ahah an dipimpin dipimpin M .  S u w arsono rsono 

memberikan memberikan undangan undangan untuk mengisi mengisi acara acara Gelait 
MaroMarojahan. Marojahan. Maro

Kesempatan Kesempatan inipun inipun tidak disiatidak disia-siak:an, Setiap 
.selama 1 minggu minggu berlatih di di GelangangGelangang, 

Mahasiswa Kampus 1 UMA untuk untuk membuat membuat 
matpertunj ukan pendek selama 1 0  meni meni t. 

Mahasiswa yang belwn mengenmengenaJ gerak: tari 
kelenturan tubuh sebagai media ekspresi tubuh sebagai media ekspresi seni, seni, 
awalnya ssangatkesulitan untuk untuk mengiku tiny tiny a. 

keras keras dan tanpa pantang menyerah, menyerah, 
beru saha saha menguasai semua karakter karakter gerak: gerak: 

yang kbih terarah ke teatrikal, teatrikal, untuk untuk sebuah sebuah sebua
ukan kolaborasi seni. 

tentang keberagaman keberagaman agama di Medan 
bentuk-bentuk ritual agama di seltiruh seltiruh selt dunia, 

menjadi background di antara gerak tubuh 

. Ditambahkannya, tambahkannya, 
MarojMarojMaro ahan merupakan merupakan 
pertunjupertunjupertun kan kolaborasi kolaborasi 
berbeda dengan berbeda dengan pertun

Hal itulah yang 
untuk untuk diapresiasi 
penyelpenyelenggara, ·karena 
UMA puriya puriya keunikan 
penonton. penonton. 

· 

Wakil Dek.an Dek.an Bidang 
UMA ArmaArmansyansyah 
mengapresiasi kreativitas kreativitas 
yang me11gikuti me11gikuti Geliat Geliat 

"Kata "Kata kunci kunci dari
berawal berawal dari dari kesederhanaan 
kesuksesan kesuksesan dan dan kebersamaan" 
seraya · rnenyebutkan 
tersebut direstui Wakil
MS.  dan FI

, Nasution, 
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Mahasiswa FISIP UMA Peserta ·seni 
' 

Budaya GELIAT 13 di Bale Marojahan 
Medan, Realitas undang ke Bale Marojahan 

Mahasiswa FISIP Univer- Medan, " ujar Agung. 
sitas Medan Area (UMA) , Dijelaskannya, kreativitas 
menunjukkan .kreativitas seni mahasiswa FISIP UMA muh
dan budaya dengan tampil se- culsetelah ada gagasan beber
bagai salah satu peserta "Seni apa mahasiswa untlik berolah 
dan Buda ya" bertajuk GELi- · seni dan workshop tari. Beber
A T 1 3  di Bale Marojahan apa mahasiswa terdiri dari 
Medan Jumat 19 Februari Program Studi Ilmu Komurii-
2016. kasi, Administrasi Publik dan 

Mahasiswa itu terdiri ter- Kepemerintahan menyatakan 
diri Lia Farida dan Tari (Ko- kebulatan tekad untuk ber
munikasi 2015), Novi (Komu- gabung dalam satu solidaritas 
nikasi�014), Togar Parlindun- mengeinbangkan seni dan bu
gan/Garlin (Komunikasi 2013), · daya di Fakultas Ilmu Sosial 
Delfiotista ( Kepemerintahan dan Politik (FISIP) UMA. 
13), Zahara Anggraini Siregar Perlu Dilestarikan 
(Kepemerintahan 2014). Riz- Mereka merasa, seni dan 
ky Ananda Syahputra (Kepe- budaya perlu dilestarikan dan 
merintan 2012) membacakan dikembangkkan sebagai usaha 
puisi tentang "Ingin Kedama- untuk membentengi budi dan 
ian",  basil ciptaannya sendi- karakter Indonesia di dunia 
ri. yang global . Pada saat work-

Pertunjukan dimulai pukul shop tari dilakukan selama 
20.00 sampai 23.45 WIB itu hampir satu bulan, lebih untk 
dihadiri sejumlah komunitas pendalaman gerak dan olah 
seni, budayawan, seninam se tubuh, belum kepada materi 
Kota Medan. tradisi. 

Kreativitas mahasiswa ini "Untuk memulai tari, me7 
diarahkan oleh Agung Su- mang saya pilih dengan pen
haryanto, S.Sn, MSi salah se- dalaman gerak dan olah tubuh 
orang Dosen Komunikasi sebagai penguatan fisikal dan 
UMA yang juga sosok yang pernafasan, kemudian dilanjut
telah lama berkecimpung di kan dengan mempelajari tari
dunia kesenian. LJiri tr:11fo:i Nmiimt!lr<> " bt<> 

warsono memberikan undan._ 
gan untuk mengisi acara Ge
lait 13  Bale Marojahan. 

Kesempatan inipun tidak 
disia-siakan, Setiap hari sela
ma 1 minggu berlatih di De
langang Mahasiswa Kampus 1 
UMA untuk membuat sebuah 
format pertunjukan pendek se
lama 10 menit. Mahasiswa 
yang belum mengenal gerak 
tari dan kelenturan tubuh se
bagai media ekspresi seni, 
pada awalnya sangat kesulitan 
untuk mengikutinya. 

Kerja keras dan tanpa pan
tang menyerah, mereka beru
saha menguasai semua-karhl<
ter gerak yang lebih terarah 
ke teatrikal, untuk sebuah per
tunjukan kolaborasi seni. 

Film tentang keberagaman 
agama di Medan dan bentuk
bentuk ritual agama di selu
ruh dunia, menjadi background 
di antara gerak tubuh maha
siswa FISIPIL UMA. Ditam
bahkannya, penampilan per
dana di Bale Marojahan meru
pakan satu-satunya bentuk per -
tunjukan kolaborasi gerak, film 
dan puisi yang berbeda dengan 
pertutijukan lainnya. 

Am���-��!��Y-:�_§ ���ja?i 

• 

Maret 2016 

asiswa FISIP UMA Peserta ·se
ya GELIAT GELIAT GELIA 13 di Bale Maro

Realitas undang ke Bale Marojahan 
FISIP Univer- Medan, " ujar Agung. 

Medan Area (UMA) , Dijelaskannya, Dijelaskannya, Di kreativitas 
.kreativitas seni mahasiswa FISIP UMA muh

dengan tampil se- culsetelah ada gagasan beber
peserta "Seni apa mahasiswa untlik berolah 

bertajuk bertajuk berta GELi- · seni dan workshop tari. Beber
Bale Marojahan apa mahasiswa terdiri dari 

19 Februari Program Studi Ilmu Komurii-

warsono memberikan 
gan untuk men
lait 13  Bale Maro

Kesempatan 
disia-siakan, Setiap hari 
ma 1 minggu berlatih di De
langang Mahasiswa 
UMA untuk membuat 
format pertunjukan unjukan un
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Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. Taufik Wal 

2. Zul Ardi 

3. M. Nasir 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12. 
' 

13. 

14. 

15. 

: Yudisium Fakultas Psikologi 

: Kampus I 
: Kam is/ 25 Februari 2016 
: 09.00 WIB s/d Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA TERBIT 

Analisa v 
Realitas 

Matahari v 

' 

' 

Hu mas 

T.TANGAN 

Ir. Asmah Indrawati, MP 

l 

Realitas 

Matahari Matahari Matahar v 

' 
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Halaman 5 

Dekan Psikologi U MA· Prof Dr Abdu l  MPd 
ranggungjawab Sarjana Jauh Lebih ·Berat 

Medan, (Analisa) gungjawabnya lebih luas," ungkap Prof 
Dekan Fakultas Psikologi Univer- Abdul Munir saat Jilewidisium 68 lulu

sitas Medan Area (UMA) Prof Dr Ab- san psikologi UMA, .di Convention 
dul Munir, MPd menyatakan alumni Hall Kampus I, Jalan Kolam Me_dan 
hams lebih siap ketika telah menjadi Estfite, Juniat pekan lalu 
sarjana. Sebab tahggungjawab sebagai Menurut Prof Munir, sesuai kaidah 
sarjana jauh lebih berat dibandingkan · · ilniu yang dipelajari, fakultas psikologi 
saat menjalani· studi. hams menerapkan kesiaparr mental, 

· Apalagijikfi melihat persainganker- terutaina para alumninya memasuki 
jasemakin meluas dengan tingkatkom- atau menciptakan dunia kerja. Penerac 
petisi' pendidikan yang kian berkem- pan ·profesionalitas kerja derrgan du
bang. kungan personal (kepribadian) perlu 

"Pada saat ini orang berlomba-lom- dikedepankan dalam menghadapi 
ba untuk meraih gelar sarjana di ber- _MEA. 
bagai perguruan tinggi swasta maupun W akil Dekan Bi dang Akademik 
neg�ri. Padahal in�njadi sarjana tang- . Zuhdi Budiman, S .Psi,M.Psi menye-

butkan� pelepasan sarjana tersebut 
berasal dari 3 jurusan di lingkungan 
Fakultas Psikologi . .  

"A.cam pelepasan alumni a tau yudi
sium ini sudah dilakukan 5 kali. Kita 
mengharapkan agar para lulusan siap 
n:lental. Artinxa, para sarjana psikologi 
tidak terbuai dengan gelar sarjana. Me
lainkan hams mampu mensiriergiskan 
gelar dan menciptakan lapangan kerja; 
" ungkapnya. · · 

Ditambahkannya, yang memper- ' 
oleh indeks prestasi (IP) terbaik ma- : 
sing-masing, diraih .Safira Nurul Aini 
dengan IP , 3,77 dan Adzhany Mastu-

· rah Lubis, IP, 3,62. (twh) 

an Psikologi U MA· Prof Dr Abdu l  MP
nggungjawab Sarjana Sarjana Sar Jauh Jauh Lebih Lebih 

gungjawabnya gungjawabnya lebih lebih luas," luas," ungkap Prof butkan� butkan� pelepasan 
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Rabu, 2 Maret 2016 

Fakultas Psikologi UMA 
Yudisiuill - 68 -Lulu,san 

Medan, Realitas 
Fakultas Psikologi Univer

sitas Medan Area (UMA) 
menggelar yudisium 68 lulus
an , di Convention Hall Kam
pus I, Jalan Kolam Medan 
Estate, kemarin. 

Wakil Dekan Bidang Aka
demik Zuhdi Budiman, S . Psi, 
M . Psi dalam laporannya 
menyebutkan, pelepasan saija
na tersebut diikuti 68 peserta 
dari 3 jurusan di Fakultas 
Psikologi. Bertujuan melepas 
sebagai alumni sarjana psyk
ologi sebelum diwisuda. 

" Acara pelepasan alumni 
atau yudisium ini sudah dilaku
kan 5 kali. Kita mengharap
kan agar para lulusan siap 
mental ketika diwisuda dan 
setelah itu. Artinya, para sar
jana psyikologi tidak terbuai 
dengafl gelar sarjana. Melain
kan harus mampu mensinergis
kan gelar dan menciptakan 
lapangan kerja, " ungkapnya. 

Senientara itu, Dekan Prof. utama para alumninya mema
Dr. Abdul Munir, M.Pd men- suki atau menciptakan dunia

· 

erangkan tentang pentingnya kerja. Penerapan profesional
ke-siapan alumni setelah men- itas kerja dengan dukungan 
jadi sarjana. Hal itu menu- personal ( kepribadian) perlu 
rutnya jauh lebih berat diband- dikedepankan dalam mengh
ing ketika menjalani masa stu- adapi MEA. Jangan kita dia
di. Apalagi jika melihat per- jari tenaga atau pengajar as
saingan kerja semakin meluas ing. Tapi kitalah yang mem
disebabkan tingkat pendidikan · beri pelajaran dan masukan ke
yang kian berkembang. " pada mereka. Sebab, harkat 
Pada saat ini orang berlomba- dan martabat bangsa maupun 
lomba meraih gelar diberb- almamater dipertaruhkan 
agai perguruan tinggi swasta dalam menjajaki ,setiap kema
maupun negeri. - juan dan teknologi, " ujar 

Itu menunjukan mereka Munir. 
merasa belum cukup dengan Adapun yang memperoleh 
apa yang telah diperoleh . Indeks Prestasi terball} masing
Setidaknya raihan gelas S2 masing, Safira Nurul Aini, IP 
menjadi posisi terendah jika 3 ,77 dan Adzhany Masturah 
suatu bangsa ingin mendapat- Lubis, IP, 3 ,  62 . Hadir pada 
kan SDM berkualitas dan acara yudisium tersebut, pihak 
kuantitas . dekan dan para wakil,dosen, 

Sesuai dengan kaidah ilrnu alumni serta orangtua wisu
y ang dipelaj ar i ,  fakultas dawan tt;rbaik. Fakultas Psik
psikologi sebutnya harus men- _ ologi UMA Y:udisium 68 Lu
erapkan kesiapan mental, ter- lusan . (R-ji) 

ultas Psikologi UMA 
Yudisiuill - 68 -Lulu,lu,lusa

Medan, Realitas 
Psikologi Univer

Area (UMA) 
yudisium 68 lulus

Convention Hall Kam
Kolam Medan 

Bidang Aka
Budiman, S . Psi, 

laporannya 
pelepasan saija

diikuti 68 peserta 
di Fakultas 

juan melepas 
sarjana psyk

diwisuda. 
pelepasan alumni 

sudah dilaku
mengharap

Senientara itu, Dekan Prof. utama para alumninya 
Dr. Abdul Munir, M.Pd men- suki atau menciptakan 
erangkan tentang pentingnya kerja. kerja. ker Penerapan 
ke-siapan ke-siapan ke alumni setelah men- itas kerja dengan 
jadi sarjana. sarjana. sar Hal itu menu- personal ( kepribadian) 
rutnya jauh lebih berat diband- dikedepankan dalam 
ing ketika menjalani menjalani men masa stu- adapi MEA. Jangan 
di. Apalagi jika melihat per- jari tenaga atau 
saingan kerja semakin meluas ing. Tapi kitalah 
disebabkan tingkat pendidikan · beri pelajaran pelajaran pela dan 
yang kian berkembang. " pada mereka. Sebab
Pada saat ini orang berlomba- dan martabat ban
lomba meraih gelar diberb- almamater diper
agai perguruan tinggi swasta dalam menjamenjamen jaki jajaki ja
maupun negeri. - juan dan teknologi, 

Itu menunjukan menunjukan menun mereka Munir. 
merasa belum cukup dengan Adapun yang 
apa yang telah diperoleh . Indeks Prestasi ter
Setidaknya raihan gelas S2 masing Safira Nurul 
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Faku ltas Psikologi · u MA Yudisium 68 Lul usan 
Medan (Mamhari) · 

Fakultas Psikologi Universi
tas Medan Area (UMA) 
menggelar yudisiµm 68 lulu
san , di Convention Hall Kam
pus I, .Talan Kolam Medan Es
tate, kemarin. 

Wakil Dekan Bidang Aka
demik Zuhdi 
B udiman,S.Psi,M.Psi dalam 
laporannya - menyebutkan, 
pelepasan sarjana tersebut di
ikuti 68 peserta dari 3 juru� 
san di Fakultas Psikologi. Ber-

tujuan melepas sebagai alum
ni sarjana psykologi sebelum 
diwisuda. 

"Acara pelepasan alumni 
atau yudisium ini sudah di
lakukan 5 kali. · Kita meng
harapkan agar para hilusan 
siap mental ketika diwisuda 
dan setelah itu. Artinya, para 
sarjana psyikologi tidak ter- . 
buai dcngan gelar sarjana. Me
lai nkan harus mampu 
mensinergiskan gelar dan 
menciptakan lapangan ke�ja, 

" ungkapnya. 
Sementara itu, Dekan Prof. 

Dr. Abdul Munir, M.Pd men
erangkan tentang pentingn
ya kesiapan alumni setelah 
menj ad i  sarjana. Hal  itu 
menuru tnya jauh lebih berat 
dibanding ketika menj alani 
masa studi. Apalagi jika meli
hat persaingan kerja semakin 
meluas disebabkan tinght 
pendidikan yang kian , 
berkembang. 

"Pada saat ini orang berlom-

ba-lomba merail1 gelar diber- · 

• bagai pergurua,u tinggi swas
ta maupun uegeri. I tu meuun
j ukan mereka merasa belum 
cukup dengan apa yang telah 
diperoleh. Setidaknya raihan 
gelas S2 menjadi posisi ter
endah jika suatu bangsa ingiu 
mendapatkan SDM berkuali
las dan kuantitas. 

Sesuai dengan kaidah ilnrn 
yang dipelaj ari, fakultas 
psikologi sebutnya harus me
nerapkan kesiapan mental, 
terutan:i.a para alum ninya 
memasuki atau me,nciptakan 
dunia kerja.  Penerapan pro
fesionalitas kerja dengan 
dukungan pers6nal ( keprib
adian) perlu dikedepankan 
dalam menghadapi MEA . 
.Ja ngan kita diajari tenaga 
atau pengajar asing. Tapi ki
tala h ya ng rnemberi pelaja
ra n dan masuka n kepada 
mereka.  Sebab, harkat dan 
martabat bangsa maupun al
mama ter diperta ruhkan 
dalam setiap kema
juan dan " ujar Mu: 

. 
Adapuu yang memperoleh 

I ndeks Prestasi terbaik mas
ing-masing, Safira Nurul 
Aini, I P  3,77 dan Adzhany 
Masturah Lubis, IP, 3 , 6 2 .  
Hadir pada acm'a yudisium 
tersebut, pihak dekan dan 
para wakil,dosen, alumni ser
ta orangtua wisuqawan ter
baik. (Nsr) 

· 

3 MARET MARET 2016 

ikologi · u MA Yudisium 
tujuan melepas sebagai alum
ni sarjana psykologi sebelum 
diwisuda. 

"Acara pelepasan alumni 
atau yudisium ini sudah di
lakukan 5 kali. · Kita meng
harapkan agar para hilusan 
siap mental ketika diwisuda 
dan setelah itu. Artinya, para 
sarjana sarjana sar psyikologi tidak ter- . 
buai dcngan gelar sarjana. Me
lai nkan harus mampu 
mensinergiskan gelar dan 

" ungkapnya. 
Sementara itu, Dekan Prof. 

Dr. Abdul Munir, M.Pd men
erangkan tentang pentingn
ya kesiapan alumni setelah 
menj ad i  sarjana. sarjana. sar Hal itu 
menuru tnya jauh lebih berat 
dibanding ketika menj amenj amen lani 
masa studi. Apalagi jika meli
hat persaingan kerja kerja ker semakin 
meluas disebabkan tinght 
pendidikan yang kian
berkembang. 
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Acara 
Tempat 
H a ri I Ta nggal 
Pukul 

N O  N A M A  

1 .  M .  Ferdinand 

: Pelepasa n Al u m n i  Pascasa rj a n a  & M O U  
: G ra nd Ka naya 

: J u m 'at/ 26 Febru a ri 20 1 6  
· 1 4  WIB s/ d Selesa i . . 

HARIAN PREDIKSI 
BERIT A TERBIT 

T.TANGAN 

i/ 

2. Taufik Wal Analisa L,,./ 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

rn. 

1 1 .  

1 2. 

1 3. , 

· 1 4. 

15.  

Realitas 

? 

J , 

H u  mas 
\ Jr!J_i ____ _ 

I r. a h  Ind rawati, M P  

l 

Realitas Realitas Reali

? 
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· dan .fakWtas dalam 
· pendidikan qisinliiktiti claerah oleh akreditasi sebagai 
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dalam 

sL'.!t,:' lt,:' ltet�t,:tet�dtet�dtet�" '  d" '  

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



HARIAN 

. Form : FM - H PT- 0 1 - 0 1  
Rev : 0 0  
Tg l Eff. 0 1  Des 20 1 2  

Sabtu, S aret 20 1 6  Ha1aman 5 

:.ps UMA Lantik 
Ikatan Alumni 

·Medan, (Analisa) ' . 
Program P; 1sc asarja na Un i vers i tas !'!Jedan Area ( P Ps 

U M A )  menggL' l ar acara pe lepasa.n w i suclawan clan pe l an
tikan Lkaran ; l um n i  M A P  periode 20 1 6-20 1 8  di H cit:el 
Grand Kanay�1 . J u mat pekan l alu.  

Kegiatan itu juga d i rangkaikan penari.datanganan ke
sepakatan ke1j asama atau Memorandum of Understandinp, 
(MoU) antara PPs· U M A  clengan Sekretaris Daerah ( Sekda) 
Kabupaten Aceh Timur di bidang pendidikan, penel it ian 
dan pengabdian kepada masyarakat .  

Penandatanganan cl i l akLik a n  Rek toc UMA, Prof D r  H A  
Y a ' k u b  Matonclang, MA clan Sekcla Aceh Timur M .l ksan 
A hy :ll,S .STP, MAP 

Direktur PPs UMA, Prof Dr fr Retn a  Astuti Kurwar
dh an i , MS pada sambutannya mengatakan si laturahmi 
penting clilakukan dengan alumni untuk membangun clan 
lebih rnernbesa rkan PPs UMA 

.Rektor UM A pada kesempatan i tu menje laskan U M A  
berupaya menambah prodi S - 2  clan S-3. Setelah sebelumny:1 
syw·at-syarat u ntu k kebutuhan itu telah dilayangkan atau 
d i sampa.ikan kc Di1jen Di kti . 

U ntuk .pihak11ya, kata Rektor tetap dan terus berkipn}h 
membangun du nia pendidikan modern berbasis inovatif clan 
berakhlak. sebagai simbol kampus mampu menciptakan 
generasi muda · berkompeten clan profesional . 

Hal  itu cl ibuk tikan cle11gan ti ngk::i t an prestasi  uni versitas 
clan faku l tas cL t lam memperoleh akreclitasi ' sebagai sa l ah 

· satu ha ! terpen t ing pacla clun ia pendidi kan dalam mem
peroleh status hergengs i .  

" 1 9  prodi yang d i m i l i k i  U M A  semuanya akreditasi B ,  
begi t u  j uga i ns t i tus i ny a dengan n i l a i  B .  l n i  menunj u k an 
U M A  tidak ada beclan ya dengan PTN sesuai clengan 
katagori nya," ucap Rektor. 

D i a j uga men yebutkan PTN j uga acla memperoleh C, clan 
itu t i clak sebancli ngj i ka d i kaitkan fasil i tas PTN yang notabene 
m i l ik pemerintah . 

"Kami b erh arap agar k e l u arga a l u m n i  tidak u sah 
menunggu lulus SNMPTN, karena memang suclah ticlak acla 
bedanya , " urai Rektor. 

Ke tu a A l umn i lkatan Nlagis ter Aclministrasi Publik Pasca
sarjana UMA, M Ikhsan Ahyat, S . STP, MAP menyebutkan 
para eksekuti f clan legislatif cli  Aceh Timur cenclerung 
me m i l i h  kampus UM A untuk memperol'eh penclidikari S 2 .  

· Hal i t u  telah dibuktikan pacla tahun 2000 pemeri ntah 
k abupaten mengadakan k e1:jasama kepacla U M A  di �i dang 
... -.o. .... ..-1: ,-1: ·-�-- . 

Sabtu, btu, S S aret 20 1 6  Ha1aman 5 

:.ps :.ps UMA UMA Lantik 
Ikatan Alumni 

·Medan, (Analisa) ' . 
Program P; 1sc asarjarja na Un i vers i tas !'!Jedan Area ( P Ps 

U M A )  menggL'L'L l ar acara pe lepasa.n w i suclawan clan pe l an
tikan Lkaran ; l um n i  M A P  periode 20 1 6-20 1 8  di H cit:el 
Grand Kanay�1 . J u mat pekan l alu.  

Kegiatan itu juga d i rangkaikan penari.datanganan ke
sepakatan ke1j asama atau Memorandum of Understandinp, 
(MoU) antara PPs· U M A  clengan Sekretaris Daerah ( Sekda) 

abupaten Aceh Timur di bidang pendidikan, penel it ian 
dan pengabdian kepada masyarakat .  

Penandatanganan cl i l akLik a n  Rek toc UMA, Prof D r  H A  
Y a ' k u b  Matonclang, MA clan Sekcla Aceh Timur M .l ksan 

hy :ll,S .STP, MAP 
Direktur PPs UMA, Prof Dr fr Retn a  Astuti Kurwar
an i , MS pada sambutannya mengatakan si laturahmi 

penting clilakukan dengan alumni untuk membangun clan 
bih rnernbesa rkan PPs UMA 
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3 
Pelepasan Wisudawan 

Program :P"�sca.sarj.alla UMA 
Meda11, Realitas . lain. Mengingat, bentuk keg- menunjukan UMA tidak ada 

Program Pastasarj{Ulll Uni� ' iatan .apapun jika ·. J;>ermiiara ' 'b¢��iiy'a dengan PTN sesuai , 
versitas Medan Area (UMA) positip , retap :berguria ;bagi · · �en'gan · 

menggeiar acara ' 'pelepasan masyarakat dan bangsa::·;Dis- . . juga ada 
wisudawan serta pelantikan amping itu, perana!l aliimni meinperoleh C, pan itu tidak 
ikatan Alumni MAP priode yang tak kalah pentirtgnya,  �· seqanding j'ika dikaitkan fasil-
20 1 6-20 1 8  di Hotel Grand menjaga tri dharma perguru�· itas 'PTN yang notabene milik 
Kanaya, kemarin. . ·an -tinggi ,  ". ujarnya. pemeri11tah .  'Kami berharap 

Disamping itu, juga diada- Akreditasi B agar keluarga alumni. ticlak 
kan MoU antara Prngram Pas- Rektor Prof. Dr .  H . A  us4h menunggu lulus SN-
casarjai1a UMA dengan Sek- . Ya'kub Matondang, MA pada MPTN, karena memang sudah 
retaris Daerah Kabupaten . kesempatan itu menjelaskan.; tidak ada bedanya, " urai Re
Aceh Timur dibidang pendicli- UMA berupaya menambah ktor. 
kan, penelitian clan pengabdi- · prodi S :i dan 3 .  Setelah sebe.: · Kdnia Alumni Ikatan Mag
an kepada masyarakaf: Penan- lumnya ·syarat-syarat - untuk ister A:dn:iinistrasi Publik Pas
datariganan dilakukanRektor kebutuhan itti telah dilayatig- casarjana UMA;'. M Ikhsan 
UMA Prof.Dr:H.A' Ya',irub kan atau disampaikan ke Dirjen . Ahyat, S . STP, M .AP menye
Matondang, MA dan Sekda . olkti. · 

r . . , butkan para �ksekitif dan:i�g" 
Aceh Timur M . Iksan Ahyat, UMA katanya,  akan teiu� islative di Aceh Tiµiur c�n
S .STP, M.AP didampingi ked- , berkipr.ah membangun duni(;l derung memilih kampus U,MA 
u<t unsur m4sing-masing lem- ·. :pendidikan modern berba:sis urtti.lk memperoleh ,pendidikan 
baga. Direktur Pascasarjana . dan,ber�lak sebagai. ,- S2. ltti telah dibu�ikan pada 
UMA Prof:Dr.kRetna Astu- ·· bahwa kampus mam- d·ahuii 2000 pem�Tiii.tah' •kabu
ti Kurwardhani;MS .Pada ,�aITI- . p� �uda; .'Pl\teii mengada_k?Q kerjas�a 
butannya menerangkan pent- ·.' professional . · . . kepad.a 'UMA d1b1dang pend1d
ingnya melakukan silaturrah- Kepercayaan yang telalt dibe- �: ikan; " Jiclak'heran j ika para 
mi antar. alumni 1u1U!k men- rikan masyarakat merupakan · alumni UMA banyak men
garr_ibil mi,mfaat ata:� )c�idah :\(�j ian ��nuj_u k�m� :s�hat . ,d�d,li�jabatan ?i. -Jegisl�tiv� 
dan apa yang telah d1peroleh dan favont. . . ""' ·. · maupun eksekuhf Dommas1 
di perguruan tinggi. Itu sebut- • .Hal itu dibuk.tikan dengan 'alumni di Aceh 'Timur di
nya, penting dilaktikan untuk . tirigkata'.n prestasi uriivers�t'ils�"harapkan bisa memajukan cl.an 
menjaga keutuhan clan persatu- dan fakultas dalam meniper� · lebih banyak karya yang dicip
an dari apa yang telah diban- o1eh akreditasi sebagai salah takan untuk I/MA dan daer
gun alurimi. satu ha! terpenting pada dunia ah . Untuk itli\. membentuk 

'. " Dengan keberad�an in! , pendidikan dalan�.memperole� wadah, atau itu 
d1mana ada moment J1elant1- · status bergengsL "1 1 9  prod1 niudah yang sul1t 
kan, pelepasa? alumn\ serta ")'.ang di�ilik.iUMA s.e,m1:1an- . Solusin.ya\ 
MoU eksekut1f dan le.qibaga ya akred1tas1 B, ,.beg1tu 1uga 
nf'niiir1 ilr�n h ; o o  ,.1 : : 1 _  . .. , -' · ' . . . 

Maret 201 6 6 

Peleplepasasan Wisudawan 
ProgProgram ram :P"�sca�sca.sasarjrj.alla alla UMA UMA 

itas . lain. Mengingat, Mengingat, bentuk keg- menunjukan jukan menunjukan menun UMA 
Program Pastasarj{Ulll Uni� ' iatan iatan .apapuapapun jika ·. J;>ermiiara 

keg-
J;>ermiiara 

keg-
' 'b¢��iiy'a dengan 

Medan Area (UMA) positippositip , , retap :berguria ;bagi · · �en'gan �en'gan 
acara ' 

Area 
' 

Area 
'pelepasan masymasyarakat arakat dan dan bangsa::·;Dis- . . 

serta pelantikan amping itu, perana!l aliimni meinperoleh 
MAP priode yang yang tak kalah pentirtgnya,  �· seqanding j'ika 
Hotel Grand menjaga Grand menjaga 

yang 
Grand menjaga 

yang 
tri tri dharma dharma perguru�· perguru�· itasitas 'PTN PTN yangyang

kemarin. . ·an -tingg-tinggi ,  ". ujarnya. pemeri11tpemeri11tah .  ah .  '
itu, juga diada- Akreditasi B agar keluarga keluarga 

ra PrngrPrngram Pas- Rektor Prof. Dr .  H . A  us4h menunggu 
UMA dengan dengan Sek- . Ya'kYa'kub Matondang, MA MA pada pada MPTN, karena MPTN, karena 

erah Kabupaten Kabupaten . kesempatan itu kesempatan itu menjelmenjelmen askan.; askan.; tidak tidak ada bedanya, 
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DAFTAR HADIR W ARTAW AN KAMPUS 
UNIVERSIT AS MEDAN AREA 

Acara : Wisuda Sarjana & Pascasarjana UMA 
Periode I Th . 2016 

Tempat : GSG - UMA 
Hari / Tanggal : Sabtu /27 Februari 2016 
Pukul : 07.30 WIB S/d Selesai 

PREDIKSI 
NO N A M A  HARIAN DERITA DIMUAT 

1 .  v Ferdinan Sembirin W as ada t/ 
2. \/ Taufik W al Hida at Analisa 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

J Zul Ardi 

v' Hamdani 

Bukit · 

M. Nasir 
.!) 

Frans /to� ('  
Hendra 

v S ai ul . 

v Devi Marlin 

Swisma Naibaho 

12 • 

, 
A ustina 

13. 

14. 

15. Dame · 

Realitas 

Andalas 

SIB 

Matahari 

Sumut Pos 

Medan Bisnis 

Portibi 

Jurnal Asia 

, 
Derita Sore 

Medan Pos 

M. Umum 

Metro 24 ·am 

<JB;)t rPa5 t ro1 cB 
v 

J 
l/ 

v 
� 

Kabag Humas & Protokoler 

l Hida Hida at at Analisa 

o� ('  o� ('  

Marlin 

Realitas 

Andalas 

SIB 

Matahari 

Sumut Pos 

Medan Bisnis 

Portibi 

<JB;)t <JB;)t <JB rPa5 t 
v 

J 
l/ 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M  A 

16. J Mimin 

17. J Ike 

18. Simar 

19. Juli 

20. Ika 

21.  Silvi 

22. Goodman . 

23. Udin 

24. Ali Nordin 

25. Evi 

26. Irene 

27. Ucok 

28. 

29. 

30. 

: Wisuda Sarjana & Pascasarjana UMA 
Periode I Th. 2016 

: GSG - UMA 
: Sabtu / 27 Februari 2016 
: 07 .30 WIB s/d Selesai 

HARIAN 

TVRI 

TVRI 

RRI 

Kiss FM 

Sin do 

Tri bun f&:J \J tt H G  

Min uan 

Ti ikor 

Sumut 24 

Per·uan an 

Koran Medan 

PREDIKSI 
DERITA DIMUAT T.TANGAN 

Mf .  
v 

v 

Kabag Humas & Protokoler 

l 

. . 

Nordin 

TVRI 

TVRI 

RRI 

Kiss FM 

Sin do 

Tri bun f&:J f&:J \J tt H G  tt H G  

Min uan uan 

Ti Ti ikor ikor 

v 

v 
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B8 
UMA Konsisten 
Terapl<an Budaya Mutu 

MEDAN (Waspada): Universitas Medan Area (UMA) me: 
nyatakan secara konsisten dan terns menerus berupaya me
ngawal jalannya sebuah proses pendidikan yang bermu
tu."UMA berkomitmen untuk mempercepat peningkatan 
mutu melalui master plan yang fokus pada peningkatan nilai 
akreditasi program studi, akreditasi ins1;itusi, akreditasi jurnal, 
sistem penjaminan mutu internal dan ISO 9001:2015,'' kata 
Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA pada wisuda 
34 7 lulusan sarjana dan magister, Sabtu (27 /2) di kampus 
JI Kolam Medan Estate. · 

Menurut rektor, tema wisuda 'Dengan Implementasi SPMI 
(Sistem Penjaminan Mu tu Internal) , Kita Perkukuh SPME 
(Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) untuk Percepatan Mutu 
UMA' sejalan dengan komitmen UMA tersebut. 

Pengembangan UMAke depan, katarektor, tetap berorien
tasi pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, 
akuntabilitas dan pencitraan publik. 

Secara kelembagaan, kata rektor, UMA telah membentuk 
Lembaga Penjaminan Mutu yang memiliki tugas pokok dan 
fungsi untukmenangani masalah penjp.minan mutu internal. 
Rektor mengatakan, UMA secara lengkap telah menyam
paikan laporan Evaluasi Program Studi Berdasar Evaluasi 
Diri (EPSBED), yang merupakan basis data untuk penjaminan 
mutu pendidikan. 

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Agus Salim, 
Drs Erwin Siregar n didampingi Kahumas UMA Ir Asmah 
lddrawati MP mengatakan upaya peningkatan mutu itu 
dilakukan dengan pelaksanaan manajemen mu tu melall!i 
sertifikasi ISO 9000:2015, dan juga telah melaksanakan 
penjaminan mutu melalui SPMI dan SPME yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMA. 

Erwin mengungkapkan, berkaitan dengan penjaminan 
mutu yang telah dila:ksanakan maka UMA kemb ali 
mendapatkan prestasi dengan masuk kategori 4 besar dari 
253 perguruan tinggi di Sumut. Prestasi lainnya, UMA 
menduduki peringkat 158 dari 3.320 perguruan tinggi di 
Indonesia yang ditetapkan menteri riset, teknologi dan 
pendidikan tinggi tentang klasifikasi dan peringkat perguruan 
tinggi tahun 2015. 

· 

Ditegaskannya, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim 
sebagai penyelenggara UMA, akan tetap mendukungprogram 
kerja universitas dan fakultas dalam melaksanakan perc atan 
tnutu pendidiJ<an. 

· 

rwin Jc,.mh�l: - -

Kamis 
10 Maret 20 1 6  B8 B8 

UMA Konsisten 
Terapl<an Budaya Mutu 

MEDAN (Waspada)(Waspada)(W : Universitas Medan Area (UMA) me: 
nyatakan secara konsisten dan terns menerus berupaya me
ngawal jalannya sebuah proses pendidikan yang bermu
tu."UMA berkomitmen untuk mempercepat peningkatan 
mutu melalui master plan yang fokus pada peningkatan nilai 
akreditasi program studi, akreditasi ins1;itusi, akreditasi jurnal, 
sistem penjaminan mutu internal dan ISO 9001:2015,'' kata 
Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA pada wisuda 
34 7 lulusan sarjana dan magister, Sabtu (27 /2) di kampus 
JI Kolam Medan Estate. · · 

Menurut Menurut rektor, rektor, tema tema wisuda wisuda 'Dengan Implementasi Implementasi SPMI SPMI 
(Sistem Penjaminan (Sistem Penjaminan Mu Mu tu Internal)Internal) , Kita Kita Perkukuh Perkukuh SPME 
(Sistem Penjaminan Mutu Mutu Eksternal) untuk Percepatan Percepatan Mutu Mutu 
UMA' UMA' sejalan dengan komitmen UMA tersebut. tersebut. 

Pengembangan UMAke depan, katarektor, tetap berorienberorien
tasi tasi pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pendidikan, 
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UMA Konsisten Mengawal 
Proses Pendidikan Bermutu 

Medan, (Analisa) 
Vniversitas Medan Area (UMA) secara konsisten dan 

terns menerus berupaya mengawal jalannya proses 
pendidikan yang bermutu. · 

Komitmen itu dengan mempercepat peningkatan mutu 
melalui master plan, berfokus pada peningkatan . nilai 
akreditasi program studi, akreditasi institusi, akreditasijurnal, 
sistem penjarninan niutu i nternal .dan ISO 900 1 :20 1 5 .  

Hal i tu dikatakan Rektor UMA Prof Dr H A  Ya'kub 
Matondang MA pada wisuda 347 lulusan sarjana dan mag
ister, Sabtu (27/2) di kampus Jalan Kolam Medan Estate. 

Menurut Rektor, pengembangan UMA ke depan, tetap 
berorientasi pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
peningkatan mu tu dan daya saing serta·penguatan tata kelola; . 
akuntabilitas dan pencitraan publik. -

Secara kelembl1gaan, UMA telah membentuk Lembaga 
PenjaminanMutu (LPM) yang memiliki tu gas pokok, fungsi 
untuk menangani masalah penjaminan mutu internal . 

UMA secara lengkap telah menyampaikan laporan 
Evaluasi Program Studi Berdasar Evaluasi Diri (EPSBED), 
yang merupakan ·basis · data untuk pen.j aminan mutu· 
pendidikan. 

Proses pembelaj�·an di UMA nienggunalcan metode 
"Student Centered Learning", agar mahasiswa dapat terlibat 
aktif untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan peri
laku.  " Ini sekaligus diharapkan dapat mengembangkan 
kualitas SDM yang diperlukan masyarakat dan negara," 
ujarnya. 

Berkaitan dengan pe.ningkatarr mutu SDM, pada wisuda 
itu juga diumumkan seorang · dosen UMA yang berhasil 
meraih gelar profesor, yakni Prof Dr It Hj Yusniar Lubis 
MMA. "Secara resmi beliau diisytiliarkan sebagai Guru 
Besar dalam bidang Ilmu . Manajemen Agribisnis pada 
Fakultas Pertanian UMA, "  kata Rektor. ' 

Dengan demikian, kata rektor, UMA telah memiliki lima 
ornng Guru Besar yaitu Prof Zulkarnain Lubis, Prof Ahmad 
Rafiqi Tantawi, ProfRetna Astuti Kuswardharti, ProfDadan ' 
Ramdan, dan Prof Yusniar Lubis. 
Berperan Penting 

· 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) 
Drs HM Erwin Si J:egar MBA, juga mengatakan saat ini 
UMA selalu berupaya semaksimal mungkin untuk terns 
nieningkatkan mu tu dan kualitas pendidikannya secara berke
sinambungan. 

Menurutnya perguruan tinggi merupakan institusi yang 
berperan penting dan posisi strategis sebagai pencapaian 
tujuan pendidik<;m. . "Untuk itu, perguruan ti11ggi harus dapat m'elakukan 
upaya peningkatan mutu dalam mewujudkan sumber daya 
manusia berkualitas secara berkesimbungan," kata Erwin 
didampingi Ka Humas UMA Ir Asmah lndrawati MP. 

Disebutkannya, upaya peningkatan mu tu . itu dilakukan 
dengan peiaksanaan manajerµen mutu melalui sertifikasi 
ISO 9000:20 1 5, dan juga telah melaksanakan penjarninan 
mutu melalui SPMI (Sistem Penjarninan Mu tu Internal),  dan1 
SPME (Sistem Penjami.nan J\1utu Eksternal)SPMI. 

· Erwin mengungkapkan, berkaitan dengan penjaminai1 
mutu yan·g telah dilaksanakan maka UMA . keJUbal i 
mendapatkan prestasi dengan masuk kategori 4 besar dari 
25�;,,����·���������g� �! ,rS

Am�u_: -' · - _, _ _t_· _ _  • ,i� . : 

-

akrakreditasi program studi, akreditasi akreditasi ak institusi, akreditaakreditaakr sijurnal, 
sistem sistem penjarninan penjarninan niniutu i nternal .dan ISO 900 1 :20 1 5 .  

Hal i tu i tu i t dikatakan dikatakan Rektor UMA Prof Dr Dr H A  Ya'Ya'kub 
Matondang MA MA pada pada wisuda 347 lulusan sarjana jana sarjana sar dan dan mag

ter, Sabtu (27/2) di kampus Jalan Kolam Medan Estate. 
Menurut Rektor, pengembangan UMA ke depan, tetap 

berorientasi pada pemerataan pemerataan dan perluasan akses akses pendidikan, 
peningkatan mu tu dan dan daya saing serta·penguatan tata kelola; . 
akuntabilitas dan pencitraan publik. --

Secara kelembl1gaan, UMA telah membentuk membentuk Lembaga 
PenjaminanMPenjaminanMPen utu (LPM) yang memiliki tu gas pokok, fungsi 
untuk menangani masalah penjapenjapen minan mutu internal . 

UMA UMA secara lengkap telah menyampaikan laporan 
Evaluasi Evaluasi Program Studi Berdasar Evaluasi Diri (EPSBED), 
yang merupakan ·basis · data data untuk untuk pen.j aminan mutu· 
pendidikan. 

Proses pembelaj�pembelaj�pembela ·an j�·an j� di UMA nienggunalcan metode 
"Student "Student Centered Learning", agar mahasiswa dapat terlibat 
aktif untuk untuk mengembangkan pengetahuan, sikap pengetahuan, sikap dan peri
laku.  " Ini sekaligus ligus diharapkan dapat mengembangkan 
kualitas SDM yang diperluyang diperlukan masyarakat dan negara," a," 
ujarnya. 

Berkaitan dengan pe.ningkatarr mutu SDM, pada pada wisuda 
itu juga diumumkan seorang · dosen UMA yang UMA yang berhasil 
meraih gelar profesor, yakni Prof Dr It Hj YusnYusniar Lubis 
MMA. "Secara resmi beliau diisytiliarkan sebagai Guru 
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REALITA.S 
Senin, 29 Februari 2016 

Rektor: UMA Konisten 
Kawai Pendidikan Bermutu 

Medan, Realiias tahuan, sikap dan prilaku. (LPM) UMA. 
Universitas Medan Area " Ini sekaligus diharapkan Erwin mengungkapkan, ber-

(UMA) menyatakan secara dapat mengembangkan kuali- kaitan dengan penjaminan 
konsisten dan terus menerus · tas SDM yang diperlukan mutu yang telah dilaksanakan 
berupaya mengawal jalannya masyarakat dan negara , " maka UMA kembali mendap
sebuah proses pendidikan yang ujamya. . atkan prestasi dengan' masuk 
bermutu. . ' Berkaitan dengan peningka- kategori 4 besar dari 253 per-

"UMA berkomitmen untuk tan mutu SDM, pada wisuda guruan tinggi di Sumut. Presta
mempercepat peningkatan itu juga diumumkan seorang si lainnya, UMA menduduki 
mutu melalui master plan yang dosen UMA yang berhasil peringkat 158 dari 3 .320 per
fokus pada peningkatan nilai meraih jabatan akademik pro- guruan tinggi di Indonesia yang 
akreditasi program studi ,  fesor, yakni Prof Dr Ir Hj Yus- ditetapkan menteri riset,  
akreditasi institusi, akredita- niar Lubis MMA. teknologi dan pendidikan ting
si jurnal, sistem penjaminan " Secara resmi beliau dii- gi tentang klasifikasi dan per

. mu tu internal dan I S O  sytiharkan sebagai Guru Besar ingkat perguruan tinggi tahun 
9001 :2015,"  kata Rektor UMA dalam bidang Ilmu Manaje- 2015. 
Prof Dr HA Ya'kub Maton- men Agribisnis pada Fakultas Ditegaskannya, Yayasan 
dang MA pada wisuda 347 lu- Pertanian UMA," kata rektor. Pendidikan Jiaji Agus Salim 
lusan sarjana dan magister, Dengan demikian, kata re- sebagai penye enggara UMA, 
Sabtu (27 /2) di kampus Jalan ktor, UMA telah memiliki akan tetap mendukung 
.Kolam Medan Estate . lima orang Guru Besar yaitu gram kerja universitas dan 

Menurut rektor, tema wisu� Prof Zulkamain Lu bis, Prof fakultas dalam melaksanakan 
da ' Dengan Implementasi Ahmad Rafiqi Tantawi,  Prof percepatan mutu pendidikan . • 

SPMI (Sistem Penj aminan Retna Astuti Kuswardhani, Erwin kembali menegas
Mutu Internal), Kita Perkukuh Prof Dadan Ramdan, dan Prof kan, pengembangan sumber 
SPME (Sistem Penj aminan Yusniar Lubis. daya manusia UMA khususn
Mutii Eksternal) untuk Perce- Sementara, Ketua Yayasan ya bagi staf pengajar serius 
patan Mutu UMA' sejalan Pendidikan Haji Agus Salim . dilakuk�n, terutama untuk 
dengan komitmen UMA terse- (YPHAS) Drs HM Erwin penelitian nasional dan inter-
but. Siregar MBA, juga mengata- nasional. 

Pengembangan UMA ke kan saat ini UMA selalu beru- · " Sekarang UMA telah me-
depan, kata rektor, tetap ber- paya semaksimal mungkin un- miliki 5 Guru Besar dengan 
orientasi pada pemerataan dan tuk terus meningkatkan mutu dikukuhkan ProfYusniar Lubis 
perluasan akses pendidikan, dan kualitas pendidikannya pada rangkaian wisuda ini. 
peningkatan mutu dan daya secara berkesinambungan. Saat ini 12 orang dosen UMA 
saing serta penguatan tata kel- Menurutnya perguruan ting- sudah menyelesaikan program 
ola, akuntabilitas dan penci- gi merupakan institusl yang dokto r .  Ini meriunj ukkan 
traan publik. berperan penting dan posisi pengembangan SDM serius 

Secara kelembagaan, kata 'strategis sebagai pencapaian dilakukan, "  katanya. 
rektor, UMA telah memben- tujuan pendidikan. ' Untuk meningkatkan mu tu 
tuk Lembaga Penj aminan "Untuk itu, perguruan ting- pendidikan, UMA membangun 
Mutu yang memiliki tugas gi harus dapat melakukan up- kerjasama dengan luar negeri 
pokok dan fungsi untuk menan- aya peningkatall mutu dalam terutama Thailand, Malaysia 
gani masalah penjaminan mutu mewujudkan sumber day a danjuga dengan negara-nega
intemal. Rektor mengatakan, manusia berkualitas secara ra lain 
UMA secara lengkap telah berkesimbungan, " kata Erwin Erwin mengungkapkan, 

�:��3!�������?1!1����!: �i?�e��-��?:��� UMA Ir �-��:.�������/�����a 

• 

Kawai Pendidikan Bermu
Realiias tahuan, sikap dan prilaku. (LPM) UMA. 

Medan Area " Ini sekaligus diharapkan Erwin mengungkapkan, 
menyatakan secara dapat mengembangkan kuali- kaitan dengan 

terus menerus · tas SDM yang diperlukan mutu yang telah 
mengawal jalannya masyarakat dan negara , " maka UMA kem

pendidikan yang ujamya. . atkan prestasi 
. ' Berkaitan dengan peningka- kategori 4 besar dari 

berkomitmen untuk tan mutu SDM, pada wisuda guruan tinggi di 
peningkatan itu juga diumumkan seorang si lainnya, UMA 

master plan yang dosen UMA yang berhasil peringkat 158 
peningkatan nilai meraih jabatan akademik pro- guruan tinggi di 
program studi ,  fesor, yakni Prof Dr Ir Hj Yus- ditetapkan menteri 

institusi, akredita- niar Lubis MMA. teknologi dan pendidikan 
sistem penjaminan penjaminan pen " Secara resmi beliau dii- gi tentang klasifikasi 

internal dan I S O  sytiharkan sebagai Guru Besar ingkat perguruan 
kata Rektor UMA dalam bidang Ilmu Manaje-Manaje-Mana 2015. 

Ya'kub Maton- men Agribisnis pada Fakultas Ditegaskanny
wisuda 347 lu- Pertanian UMA," kata rektor. Pendidikan Jia
dan magister, Dengan demikian, kata re- sebagai penye 

kampus Jalan ktor, UMA telah memiliki akan tetap mendukung 
Estate . lima orang Guru Besar yaitu gram kerja universitas 
or, tema wisu� Prof Zulkamain Lu bis, Prof fakultas dalam 
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Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA 

Lulusan UMA Diharapkan 
lnovatif dan Berakhlak 

Medan-andalas Dia menyatakan kebang-
Lulusan Universitas Med- gaannya, salah seorang Dasen 

an Area (UMA) diharapkan UMA Prof Dr Ir Hj Yusniar 
menjadi intelektual yang ino- Lubis MMA meraih jabatan 
vatif dan berakhlak yang kelak tertinggi akademik guru besar 
segala aktifitas kesehariannya (profesor) dalam bidang Ilmu 
dipandang sebagai ibadah ke- Manajemen Agribisnis Fakul
pada Tuhan. Hal ini sebagai tas Pertanian UMA. , 
perwujudan dari visi UMA Dengan demikian UMA 
dalam menciptakan sumber kini memiliki lima guru besar, 
daya manusia (SDM) yang in- yakni Prof Ir H Zulkarnairi 
ovatifdan berakhlak. Lubis MS PhD, Prof Dr Ir H 

Hal itu · dikatakan Rektor Ahi;nad Rafi qi Tantawi MS, UMA Prof Dr HA Ya'kub Ma- Prof Dr Ir Hj Retna Astuti 
tondang MA dalam pidatonya Kuswardhani MS, dan Prof Dr 
pada wisuda 34 7 lulusan UMA Dadan Ramdan MSc MEng. 
di Gelanggang Serbaguna Ka- Sedangkan 19 Dasen UMA 
rilpus I, Jalan Kolam, Medan sedang melanjutkan pendidi
Estate, Sabtu (27 /2). kan doktoral di dalam dan luar 

Hadir dalam acara itu, Koor- negeri. 
dinatorPerguruanTinggi Swas- Sementara itu, Ketua 
ta (Kopertis) Wilayah I Sumut YPHAS Er�n Siregar berpe
Prof Di<1n,Armanto, Ketua Ya- san kepada wisudawan dalam 
yasan ��pdidikan Haji A

. 
gus aktifitasnya di tengah-tengah 

Salim (YPHAS) Drs HM Er- masyarakat selalu mengede
win Siregar MBA, para wakil pankan karakter kepribadian 
rektor, dekan, dan keluarga dan selalu memberikan yang 
wisudawan. . terbaik dan dijiwai dengan 

Menurut Rektor, 
•. � !'_a�.-� 

lr�n of.;JM rl�n �t,hlQJ, h��" ., ,,,. .. 

Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA 

Lulusan UMA Diharapkan 
lnovatif dan Berakhlak 

Medan-andalas Dia menyatakan kebang-
Lulusan Universitas Med- gaannya, salah seorang Dasen 

an Area (UMA) diharapkan UMA Prof Dr Ir Hj Yusniar 
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SENIN 
29 FEBRUARI 2016 

UMA Masuk Peringkat 4 Besar PT di Sumut 
Medan (Matahari) telah melaksanakan sistern 

Perguruan tinggi harus penjarninan mu tu · melalui 
berkualitas, berdaya SPMI dan SPME yang dilak

, dalam kompetisi sanakan oleh Lembaga Pen
ha} itu diperlihatkan Univer- jarninan Mutu (LPM UMA). 
sitas Medan Area (UMA) ber- Kedepan yayasan senan
kaitan dengan penjaminan tiasa mendukung program 
mutu yang kembali menda- kerja universitas dan fakul
patkan prestasi masuk kat� >cl.al-am melaksanakan 
gori 4 besar dari 253 pergu- percepatan peningkatan 
ruan tinggi di Sumut dan -per- mutu pendidikan, memper
ingkat 158 dari 3.320 -pergu_- tahankan status UMA sebagai 
ruan tinggi di I ndone�ia yang perguruan tinggi sehat dan 
ditet1\l)kan Kemenristek Dik- meningkatkan nilai akredi-
fi tafiun 2015. . tasi menjadi A. 

Hal it dikemukakan Ket- Sedangkan Rektor UMA 
ua Yayasa Pendidikan Haji Prof drt H A Ya'kub Maton
Agus Salim Drs Erwin Sire- . dang MA mengatakan, apa 
gar MBA pada sambutannya yang telah diraih selama ini 
dihadapan 347 wisudawan di usianya ke 33 tahun, UMA 

-.Ji..kampus Jalan Kolarn Med� diharapkan dapat meng
an Estate� -Sabtu (27/2). hasilkan alumni yang ber-

Erwin mengatakan, saat ini m1,1 tu yang dapat berkiprah 
UMA terus meningkatkan di berbagai sektor pemban
mutu dan kualitas pendidikan- gunan.  
nya secara berkesinambun- Satu kebanggaan 'di tahun 
gan telah melaksanakari ini dalam peningkatan mutu 
manajemen mutu melalui surnberdaya manusia (SDM), 
serti:fikasi ISO, 900'1:2q15 juga 1 orang dosen Prof Dr Ir Hj 

Yusniar Lubis MMA.berhasil 
rneraih jabatan professor dan 
menjadi guru besar dalam 
bidang ilrnu rnanajernen 
agribisnis di Fakultas Perta
nian UMA. 

Dengan dernikian, kata re
ktor, UMA telah memiliki 

eFang Guru Besar yaitu 
Prof Zulkarnain Lubis, Prof 
Ahmad Rafiqi Tantawi, Prof 
Retna As.tuti Kuswardhani, 
Prof Dadail Ramdan, dan. Prof 
Yusniar Lu bis disamplng .ada 
19 dosen yang sedang melan
jutkan pendidikan doktor di 
dalam dan luar negeri. 

Bahkan kata .rektor, seban
yak 138 mahasiswa UMA 
berhasil mendapatkan bea- -
siswa dari Dikti, Bank Niaga, 
PLN, Bidik Misi dan Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim. 

UMA juga dipercaya 
melakukah 15 penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyaraka t atas biaya Ke
menristek Dikti, seperti 
hibah enelitian strategi na-

sional, hibah bersaing dari 
hibah pengabdian kepada 
masyarakat (PPM) IbM, se
mentara penelitian dan peng
a bdian kepada masyarakat 
dengan biaya DIP A UMA se
banyak 11 kegiatan. 

Namun Prof Matondang .. 
mengingat-ka pada-
wisudawan agar mampu 
berpikir inovatif serta memi
liki moral dan akhlak mulia. 
Pada era ini telah terjadi 
pergeseran · nilai-nilai sosial 
dalam rnasyarakat, karenan-. 
ya pendidikan etika ' dan 
akhlak hendaknya menjadi 
perhatian khusus. 

" Ilmu pengetahuan ·dan 
keterampilan yang dimiliki 
tanpa dibarengi etika akan 
dapat menghancurkan eksis
tensi umat manusia. Intelek
tual yang inovatif dan bera-

. khlak dicitrakan sebagai _in-· 
telektual yang bertaqwa di
mana seluruh aktifitasnya di
pandang sebagai ibadah," 

- ujarnya. (Nsr) 

• 

SENIN 
29 FEBRUARI 2016 

suk Peringkat 4 Besar PT 
telah melaksanakan sistern 
penjarninpenjarninpen an mu tu · melalui 
SPMI dan SPME yang dilak
sanakan oleh Lembaga Pen
jarninan Mutu (LPM UMA). 

Kedepan yayasan senan
tiasa mendukung program 
kerja universitas dan fakul

Yusniar Lubis MMA.berhasil 
rneraih jabatan professor dan 
menjamenjamen di guru besar dalam 
bidang ilrnu rnanajernen 
agribisnis di Fakultas Perta
nian UMA. 

Dengan dernikian, kata re
ktor, UMA telah memiliki 
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UMA Wisuda 
347 Sarjana · 

dan Magister 
MEDAN-Universitas Medan Area (UMA) 

mewisuda 34 7 lwusan sarjana (Sl) danmagister 
(S2)periodepertama2016diaulakarnpuspergu
ruan tinggi itu, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu 
( 27 /2) lalu. Dari 347 lulusan terse but, 299 orang 
merupakanlulusan Sl dan 48 orangadalah S2. 

Diantararatusanlulusan,AdrianSyahputradari 
Fakultas Hukum didaulatjadilulusan terbaikSl 
dengan nilai indeks prestasikumulatif(IPK) 3,84. 
SedangkanlulusanS2 dariMagister PsikologiRifi 
HamdaniLubis, meraihIPK3,91. 

Rektor UMA A Ya'kub Matondang, dalam pi
datonyamengatakan, untuklulusanSl yang di

. wisuda berasal dari 7fakultas, yakni Teknik, Perta
nian, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial Politik, 
Psikologi, danBiologi. Sedangkanlulusan S2 dari 
,program studi Magister AdministrasiPublik, Ma
gister Agribisnis, Magister IlrnuHukum, danMa
gister Psikologi. 

"Sampaisaatini, UMA telahmemilikialumnise
banyak22.564 orang, dan secarakonsisten serta 
terus-menerus berupayamengawal jalannya se
buah prosespendidikanyangbermutu. UMAjuga 
berkornitrnen mempercepatpeningkatanmutu 
melalui masterplanyangfokus pada peningkat
annilai akreditasi program studi, akreditasiinsti
tusi, akreditasi jurnal, sistem penjarninanmutu , 
internal danISO 9001:2015;' beber Ya'kub. 

Ya'kub juga mengatakan, pendidikan etika dan 
akhlakhendaknya jadi perhatiankhusus saatini, 
di tengah pergeseran nilai-nilai sosial dalam 
masyarakat. Karena, tanpa dibarengi etika, ilmu 
pengetahuan danketerampilanyang dimiliki da
pat menghancurkan eksistensi umat manusia. 
''.<\lumni perguruan tinggi yangdihasilkan terma" 
suk UMA, diharapkan rnampu berpikir inovatif 
sertamemiliki akhlakmulia. Untukitu, pengem
bangan UMA ke depan tetap berorientasi pada 
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
peningkatanmutu dan daya saing, serta penguat
an tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan pub
lik. Karenanya, secarakelembagaan UMA telah 
membentuk Lembaga Penjarninan Mutu yang 
merniliki tugas pokok dan fungsi menangani 
masalahpenjaminanmutuintemal;' ungkapnya 

Ketua YayasanPendidikanHajiAgusSalim, BM 
Erwin Siregarmengatakan, UMAselalu berupaya 
semaksirnalmungkin terusmeningkatkaniftutu 

dan Magister 
MEDAN-Universitas Medan Area (UMA) 

mewisuda 34 7 34 7 34 lwusan sarjana (Sl) danmagister 
(S2)periodepertama2016diaulakarnpuspergu
ruan tinggi itu, Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu 
( 27 /2) lalu. Dari 347 lulusan terse but, 299 orang 
merupakanlulusan Sl dan 48 orangadalah S2. 

Diantararatusanlulusan,AdrianSyahputradari 
Fakultas Hukum didaulatjadilulusan terbaterbater ikSl 
dengan nilai indeks prestasikumulatif(IPK) 3,84. 
SedangkanlulusanS2 dariMagister PsikologiRifi 
HamdaniLubis, meraihIPK3,91. 

Rektor UMA A Ya'kub Matondang, dalam pi
datonyamengatakan, datonyamengatakan, daton untuklulusanSl yang di

. wisuda berasal dari 7fakultas, yakni Teknik, Perta
nian, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial Politik, 
Psikologi, danBiologi. Sedangkanlulusan S2 dari 
,program studi Magister AdministrasiPublik, Ma
gister Agribisnis, Magister IlrnuHukum, danMa
gister Psikologi. 

"Sampaisaatini, UMA telahmemilikialumnise
banyak22.564 orang, dan secarakonsisten serta 
terus-menerus berupayamengawal jalannya se
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Sebanyak 347 lulusan yang terdiri dari 299 orang lulusan 
strata satu ·(SI) dan 48 lulusan strata dua (S2) diwisuda 
Periode I tahun 20I6 Universitas Medan Area (UMA) di 
aula kampus Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (27/2). 

Di aritara lulusan tersebut, Adrian Syahputra dari 
Fakultas Hukum (FH) dan lulusan Magister Psikologi, Rifi 
Hamdani Lubis menjadi wisudawan terbaik. Adrian 
Syahputra menjadi lulusan terbaik setela:h memperoleh 
nilai indeks prestasi kmnulatif (IPK) 3,84, sementara Rifi 
Hamdani L.ubis meraih IPK 3,91. Keduanya langsung 
dldaulatbergantian menjadi perwakilan ma:hasiswa SI dan 
S2 yang menyampaik<\11 pidato di depan Rektor UMA, A 
Ya'kub Maiondang, Koordinator Koordinasi Perguruan 
Tinggi Swa:sta (Kopertis) Wilaya:h I, Dian Armanto serta 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, M Erwin 
Siregar dan ta.mu serta keluarga wisudawan. 

Dalam ara:hannya, A Ya'kub Matondang mengatakan, 
ke-299 lulusan SI te.rsebut berasal dari 7 fakultas yakni 
Teknik, Pertanian, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial Politik; 
Psikologi dan Biologi. Sedangkan ke- 48 li.tlsan S2 
merupakan alumni program studi (Prodi) Ma:gister 
Adminis.trasi Publik, Magister Agribisnis, Maiister Ilmu 
Hukum dan Magister Psikologi. 

"Sampai saat ini, UMA tela:h memiliki alumni sebanyak 
22.564 orang dan alumni yang dihasilkan diharapkan 
mampu berpikir inovatif serta memiliki modan akhlak 
mulia," katanya. . . . · 

Sementara M' Erwin "8iregar menjelaskan, UMA terns 
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya secara 
berkesinambungan. "UMA kembali mendapat ·prestasi 
masuk kategori em.pat besar dari 253 perguruan tinggi di 
'Sumut dan peringkat I58 dari 3.320 perguruan tinggi di 
Indonesia ditetapkan Kemenristek Dikti tentang klasifikasi 
dan peringkat perguruan tinggi tahun 20I5;' katanya. • 

Miii1111u, 28 Februari 2016 

347 Lulusan Sl 
dan dan 52 52 · · UMUMA A Diwisuda 7 

• iahenc}ra iahenc}ra 
MedanBisnis MedanBisnis - MedMed� � . 

Sebanyak Sebanyak 347 lulusan yang terdiri dari 299 orang lulusan 
strata satu strata satu ·(SI) (SI) dan 48 lulusan strata dua (S2) strata dua (S2) diwisuda diwisuda 
Periode I tahun tahun 20I6 Universitas Medan Area Area (UMA) di 
aula kampus Jalan Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu Sabtu (27/2). (27/2). (27

Di Di aritara aritara lulusan lulusan tersebut, Adrian Syahputra Syahputra dari 
Fakultas Fakultas Hukum Hukum (FH) (FH) dan dan lulusan lulusan MMagister gister Psikologi, Psikologi, Rifi Rifi 
Hamdani Lubis menjadi menjadi men wisudawan wisudawan terbaik. terbaik. Adrian Adrian 
Syahputra menjadi lulusan terbaik setela:h memperoleh memperoleh 
nilai indeks nilai indeks prestasi prestasi kmnulatif kmnulatif (IPK) PK) 3,84, sementara tara sementara semen Rifi Rifi 
Hamdani Hamdani L.ubis ubis meraih meraih IPK IPK 3,91. 3,91. Keduanya Keduanya langsung langsung 
dldaulatdldaulatbergantian bergantian menjadi menjadi men perwakilan perwakilan ma:hasiswa ma:hasiswa SI SI dan dan 
S2 yang yang menyampaikmenyampaik<\11 pidato di pidato di depan Rektor Rektor UMA, UMA, A 
Ya'kub 'kub MaMaiondang, iondang, Maiondang, MaMaiondang, Ma Koordinator Koordinator 

menyampaik
Koordinator 

menyampaik pidato di 
Koordinator 

pidato di pidato di 
Koordinator 

pidato di 
Koordinasi Perguruan 
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UMA Komibnen Percepat 
Peninullatan Mutu Universitas 

MEDAN I CENTRAL 
Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA 

menegaskan, UMA komitmen untuk mempercepat 
peningkatan mutu universitas melalui master plan 
yang fokus pada peningkatan nilai akredi�asi pro
gram studi, akreditasi instusi, akreditasi jurnal, 
sistem penjaminan mutu internal dan ISO 9001-
2015. 

"Diharapkan UMA dapat menghasilkan alumni 
)lang bermutu.yang dapat berkiprah di berbagai sek
tor pembangunan," ujarnya. 

Disebutkan, .UMA secara konsisten an terus-mner
is berupaya mengawal jalannya sebuah proses pen
didikan yang bermutu, selalu ikut dalam seminar 
nasional dan internasional serta meningkatkan kual
itas sesuai dengan kriteria dan standar yang dikenal 
dalam penjaminan mutu. 

Dia juga mengharapkan alumni UMA terampil 
dalam kegiatan keilmuan serta ahli dalam menerap
kan teknologi dalam rangka meningkatkan kecer
dasan, ketrampilan dan karakater yang bermartabat. 

Dia juga menilai, pada era ini telah terjadi pergesa
ran nilai-nilai sosial dalam masyarakat, karenanya 
pendidikan etika akhlak hendaknya menjadi perhatian 
khusu's bagi kita. 

"llmu Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. 
tanpa dibarengi dengan etika akan dapat menghan
curkan eksistensi umat manusia, "  katanya pada pi
dato wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas 
MedanArea berjumlah 34 7 orang periode I tahun 2016 
di Kam pus Jl Kolam Medan Estate Sabtu (27 /2). 

ke 347 wisudawan berasal strata·satu (Sl) berjum
lahh 299 orang, dari 7 fakultas yaitu, Teknik, Perta
nian, Ekonomi, Hukum, llmu Sosial Politik, Psikolo
gi dan Biologi. 

Sedangkan alumni program srtudi magister admin
itrasi publik, magister agribisnis, magister ilm,u hu
kum dan magister psikologi. 

· Wisuda turut dihadiri, Koordinator Kopertis 
Wilayah I Sumut, Prof Dr Dian Arman to, MPd, Ket
ua Yayasan Pendidikan Haji  Agus Salim, Drs 
H.Erwin Siregar MBA, orangtua wisudawan. 

Menurutnya, disinilah relevansi UMA dengan vis
inya menghasilkan SDM inovatif dan berakhlak. 
"Alumni yang dihasilkan diharapkan mampu berfi.kir 
inovatif serta memiliki moral dan akhlak mulia," 
UJarnya. 

Dengan wisuda ini, sampai saat in! UMA telah me
miliki alumni sebanyak 22.564 orang. 
- KetuaYayasan Pendidikan Haji Agus Salim Drs 
H Erwin Siregar MBA mengatakan, Universitas Med
an Area, selalu berupaya semaksimal mungkin, un
tuk terus nieningkatkan mutu dan kualitas pendid
ikannya secaa berkesinambungan, telah melaksan: 
akan manajemen mutu, melalui sertifikasi ISO 
90001: .2015 danjuga telah melaksanakansislem pen
jaminan mutu melalui SPMI dan SPMEA;Y ang di-
1 .... 1 _ _ _ __ - 1- - ·- _ J  _ ]_ J: :I T'\ • 1' • ;'.:'r" T'"!r."ll Ir 

)lang bermutu.yang dapat berkiprah di berbagai sek
tor pembangunan," ujarnya. 

Disebutkan, .UMA secara konsisten an terus-mner
is berupaya mengawal jalannya sebuah proses pen
didikan yang bermutu, selalu ikut dalam seminar 
nasional dan internasional serta meningkatkan kual
itas sesuai dengan kriteria dan standar yang dikenal 
dalam penjapenjapen minan mutu. 

Dia juga mengharapkan alumni UMA terampil 
dalam kegiatan keilmuan serta ahli dalam menerap
kan teknologi dalam rangka meningkatkan kecer
dasan, ketrampilan dan karakater yang bermartabat. 

Dia juga menilai, pada era ini telah terjadi pergesa
ran nilai-nilai sosial dalam masyarakat, karenanya 
pendidikan etika akhlak hendaknya menjadi perhatian 
khusu's bagi kita. 

"llmu Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. 
tanpa dibarengi dengan etika akan dapat menghan
curkan eksistensi umat manusia, "  katanya pada pi
dato wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas 
MedanArea berjumlah 34 7 orang periode I tahun 2016 
di Kam pus Kam pus Kam Jl Kolam Medan Estate Sabtu (27 /2). 

ke 347 wisudawan berasal strata·satu (Sl) berjum
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Lulusan UMA Jadi 
lntelektual lnovatif dan Berakhlak 

Rektor UMA 
Prof HA Ya'kub 

Matondang 

MEDAN (Portibi DNP) : Lulusan 
Universitas Medan Area (UMA) 
diharapkan menjadi inlelektual yang 
inovatif dan berakhlak yang kelak 
segala aktifitas kesehariannya 
dipandang sebagai ibadah kepada 
Tuhan. Hal ini sebagai perwujudan 
dari visi UMA dalam menciptakan 
somber daya .rnanusia (SOM) yang 
inovatif dan berakhlak. 

Hal itu dikatakan Rektor UMA Prof 
Dr HA Ya'kuo ivlatondang MA dalam 
pidatonya pada wisuda 34 7 lulusan 
UMA di  Gelanggang Serbaguna 
Kampus I ,  Jalan Kolam, Medan 
Estate, Sabtu (27/2). 

Hadir dalam acara itu, Kordinator 
Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wil:o"�" ' "'  - · ·  • ,., __ , ,..... . _  . . .  

Armanto, Ketua Yayasan Per.didikan Haji Agus Salim (YPHAS) 
Ors HM Erwin Siregar MBA. para wakil rector, dekan dan 
keluarga wisudawa n .  

· 

Menurut rektpr, pendidikan etika C1an menjadi 
perhatian Pasalnya, 
sosial sudah sangat kompleks. 

"l lmu pengetahuan dan keterampilan yang dimil iki tanpa 
dibarengi etika dan akhlak akan menghancurkan eksistensi umat 
rria nusia," tandas mantan Rektor IAIN Sumut ini .  

No. Form : FM - H PT-01-01 
Rev : 00 
Tg l Eff. 0 1  Des 2012 

Dia menyatakan kebanggaannya, salah dosen UMA Prof D r  I r  
H j  Yusniar Lubis MMA meraih jabatan tertinggi akademik guru 
besar (profesor) dalam bidang llmu Manajemen Agribisnis 
Fakultas Pertanian UMA. Dengan demikian UMA kini memiliki lima 
guru besar, yakni Prof Ir  H Zulkarnain Lub�s MS. PhD, Prof Dr Ir 
H Ahmad Rafiqi Tantawi MS, Pro(Dr Ir Hj Retna Astuti 
Kuswardhani MS dan Prof Dr Dadan Ramdan MSc, M Eng. 
Sedangkan 1 9  dosen U!v1A sedang melaniutkan pendidikan 
doktoral d i  dalam dan luar neoeri. HAM 

S LASA 1 MARET 20 1  e 
1437 H 

Lulusan UMA Jadi 
telektual lnovatif dan Berakhlak 

MEDAN (Portibi DNP) : Lulusan 
Universitas Medan Area (UMA) 
diharapkan menjadi inlelektual yang 
inovatif dan berakhlak yang kelak 
segala aktifitas kesehariannya 
dipandang sebagai ibadah kepada 
Tuhan. Hal ini sebagai perwujudan 
dari visi UMA dalam menciptakan 
somber daya .rnanusia (SOM) yang 
inovatif dan berakhlak. 

Hal itu dikatakan Rektor UMA Prof 
Dr HA Ya'kuo ivlatondang MA dalam 
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senin, 29 Februari 201& 11 
U-tIA Pe,ringkat= l-58 dari 3 .320 -PT se-IndoQ��ia 

P Medan I Jurnal Asia 
U n ivers itas Medan  Area 

menempati peringkat 158 · dC!ri 
3 . 3 2 0  perg u ru a n  t i n g g i  se 
Indonesia seperti d itetapkan 
Kementerian Riset, Teknologi 
d a n  P e n d i d i k a n  T i n g g i  
(Kemenristekdikti). 

"Pencapaian peringkat tersebut 
h a s i l  · kerjasama 

pimpinan dan civitas akademika 
lainnya upaya 
mutu dan kual itas 
secara berkesinambungan." Kata 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Sa l im (YPHAS), Drs HM 

MBA, d i  
Medan 

Estate, Sabtu (27/2). 

. Menurut Erwin di hadapan 
347 lulusan sarjana dan magister, 
peningkatan mutu ifu dilakukan 
dengan pelaksanaan manajemen 
mutu . mela l u i  1 sertifi kasi ISO 
9000:2015 dan penjaminan mutu 
melalui Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) dan Sistem Pen
jaminan Mutu Eksternal (SPME) 
yang d i l aksanakan Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) UMA. 

Erwin mengungkapkan, ber
kaitan dengan penjaminan mutu 
yang dilaksanakan iitu, maka UMA 
kembali mendapatkan prestasi 
dengan masuk kategori 4 besar 
dari 270 perguruan t inggi d i  
Sumut. _ 

· 

Pe n g e m b a n g a n  s u mb e r  

daya manusia UMA khususnya 
bagi staf pengajar, kata Erwin 
se r i u s  d i l a k u ka n ,  terutama 
untuk penelitian nasional dan 
internasional. 

Terkait ha l  i tu,  UMA k in i  
memil iki 5 guru besar dengan 
dikukuhkannya Prof Yusniar Lubis 
pada rangkaian wisuda kali ini .  
Dengan demikian saat ini  12 
dosen UMA sudah menyelesaikan 
program doktoral. 

Rektor UMA, Prof Dr HA Ya'kub 
Matondang MA menyebutkan, 
p i h a knya secara kons isten 
dan terus menerus berupaya 
mengawal jalannya sebuah proses 
pendidikan yang .bermutu. 

"Kami  berkomitmen untuk 

mempercepat peningkatan mutu aktif untuk mengembangkan 
melalui master plan yang fokus pengetahuan, sikap dan perilaku. 
pada peningkatan nilai akreditasi In i  sekaligus diharapkan dapat 
p r o g r a m  stu d i ,  a kred i ta's i  .' mengembangkan kual itas SDM 
institusi, akreditasi jurnal, , si$tem - yang diperlukan masyarakat dan 
penjaminan mutu in_ternal dan Negara . 
ISO 9001:2015," kata Matondang. Secara kelembagaan, kata 

D i kata ka n nya , . pen g e m - rektor, UMA telah membentuk LPM 
bangan UMA . ke depan tetap yang memiliki tugas pokok dan 

:.Pada pem�rataan Jungsi untuk menangani masalah 
dan perluasan akses pendidikan, penjaminan mutu internal. 
pen ingkatan mutu dan daya . "Kamijuga telah menyampaikan 
saing serta penguatan tata kelola, laporan. Evaluasi Program Studi 
a ku ntab i l itas dan pencitraan Berdasar Evaluasi Diri (EPSBED) 
publik. secara lengkap kepada pemerintah 

Menurut rektor, 'proses pem- - 'yang merupakan basis data untuk 
belajaran di UMA menggunakan penjaminan mutu pendidikan," 
metodeStudentCentered Learning, ungkapnya. 
agar mahasiswa dapat terlibat (swisma) 
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58 dari 3 .320 -PT se-In
daya manusia UMA khususnya 
bagi staf pengajar, pengajar, pengajar kata Erwin 
se r i u s  d i l a k u ka n ,  terutama 
untuk penelitian nasional dan 
internasional. 

mempercepat peningkatan peningkatan peningk mutu 
melalui master plan yang fokus 
pada peningkatan nilai akreditasi 
p r o g r a m  stu d i ,  a kred i ta'
institusi, akreditasi jurnal, si$tem 
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Medan 
secara konsisten 

upaya mengawal 
pendidikan yang · · 

untuk 
mut u melalui 

institusi, 
penjaminan mu tu 

kata Rektor 
Matondari'

g MA 
n sarjana dan 

kampus Jalan 

jabatan akadenllk prOfesor, yakni Prof Dr " 
Ir Hj Yusniar Lubis MMA. · 

"Secara resmi beliau diisytiharkan 
sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu 
Manajemen Agribisnis pada Fakultas ' 

UMA," rektor. · 

Dengan demikian, kata rektor, UMA 
telah memiliki lima orang Guru Besar yait 
Prof Zulkarnain Lubis, Prof Ahmad Rafiqi 
Tantawi, ProfRetna Astuti Kuswardhani, 
ProfDadan Ramdan, dan ProfYusniar 
Lubis. 

Sementara, Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS) Drs HM Erwin 
Siregar MBA, juga mengatakan saat ini 
UMA selalu berupaya semaksimal .. · �e d�pan, ata J;Intuk terns meningkatkan mutu pada . . . . kuahtas pend1d1kannya secara 

daya saing berkesinambungan. 
dan · · Menurutnya perguruan tinggi 

an, kata rektor, 

p;te?liliki tugas 
meriangani · 

internal. 
, UMA secara 

la po ran 
Berdasar 
yang merupakan 

merupakan institusi yang berperan pen ting dan posisi strategis sebagai pencapaian tujuan pendidikan. · 
"Untuk itu, perguruan tinggi harus dapat melakµkan upaya peningkatan hmtu dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas secara berkesimbungan," kata · Erwin didampingi Kahumas UMA Ir Asmah Indrawati MP. · · 

Centered 

Disebutkamiya, upaya p�ningkatan mutu iti.J dilakukah dengan pelaksariaan 
manajemen mutu melaltii sertifikasi ISO 9000:2015, dan juga telah melaksanakan penjapi.inan mutu melalui SPMI (Sistem Penj,amihan Mutu Internal) dan SPME (Sistem .Penjmninan Mutu Ekstemal) yang dilaksanclkan oleh Lembaga Penjaminan 

·or agar mahasiswa· 
k menge�bangkan 

·as SDM yang 
Mutu (LPM) UMA. 

· 

Erwin merigungkapkan, berkaitan 
· dengan penjaminan mutu yang telah 

di)aksanakan maka UMA k;embali 
mutu mendapatkan prestasi dengan masuk kategori 4 besar d�ri 253 pergu'i-uan tinggi d 

1g berJ:i�sil merc!!)h.,, Sumut. · 

( 

. Berita Sore/ist Ketua YPHAS Drs HM Erwin Si11?gar, 
.
Rektor UMA Prof pr HA Ya'kub Matondang dan Koordi-' nator Kopertis Wil-1 Sum1p ProfDianArmanto serta dosen UlvfA proJ sesL zvi:§Kda d..£.. kampus /alan Estate, . 

hii';.nya�MA m�duduici peringk�t 1 58 da�i 3.320 perguruan tinggi Indonesia yang ditetapkan menteri riset te��logi. dan pendidikan tinggi ten tang
' 

klas1f1kas1 dan peringkat perguruan tinggi tahun 20l5. · 

Ditegaskannya, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim sebagai penyelenggara UMA, ak,an tetap mendukung program kerj a  universitas dan fakultas dalam melaks�nakan pe�cepatan mu tu Erwm kembah menegaskan, pengemb�ngan sumber daya manusia UMA' khususnya bagi stafpengajar serius dilakukan, terutama untuk penelitian nasional dan internasional. . · "Sekarang UMA telah memiliki 5 Guru Besar dengan dikukuhkan ProfYusniar Lubis P�.
da rangkaian wisuda ini. Saat ini 1 2  orang d o  sen UMA sudah menyelesaikan program doktor. Ini menunjukkan pengembangan SDM serius dilakukan " katcmw1. ' 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, UMA membangun kerjasama dengcin luar negeri terutama Thailand, Malaysia dan juga dengan negara-negara lain 
Erwin mengungkapkan, UMA mewajibkan mahasiswa mampu menguasai iT (Informasi Teknologi) dan baliasa inggris seb�gai standar UMA ke depannya. Turut hadir dan memberikan kata sambutan dalam prosesi wisuda itu Koordinator Kopertis Wil-I Sumut .Prof Dr Dian Arman to MPd MA M_Sc P

_
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Ir Asmah 

Ketua YPHAS Drs HM Erwin Si11?gaSi11?gaSi11? r, 
.
Rektor UMA Prof pr HA nator Kopertis Wil-1 Sum1p ProfDiProfDiPro anArfDianArfDi manto manto mant serta dosen UlvfA sesL zvi:§Kda d..£.. kampus /alan Estate, 

hii';.nya�MA�MA� m�duduici peringk�t 1 58 da�i 3.320 perguruan tinggi Indonesia yang dite
�

dite
�

tapkan menteri riset te��logi. dan pendidikan tinggi ten tang
' 

kla
�

kla
�

s1f
�

s1f
�

1ks1f1ks1f as1 dan peringkat perguruan tinggi tinggi tingtahun 20l5. ting· ting
Ditegaskannya, Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim sebagai penyelenggara UMAak,a

Unt
UMA mem
negeri teru
dengan 
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UMA K;omitm�n Tingkatkan Mutu 
Medan, BPB 

Universitas Medan Area (UMA) 
menyatakan secara konsisten dan terus 
menerus berupaya mengawal jalannya 
sebuah proses pendidikan yang bermutu . 

"UMA berkomitmen untuk mempercepat 
peningkatan mutu melalui master plan yang 
fokus pada peningkatan ni lai akreditasi 
program studi, akreditasi institusi, akreditasi 
jurnal, sistem penjaminan mutu internal dan 
ISO 900 1 : 20 1 5," kata Rektor UMA Prof Dr HA 
Ya'kub Matondang MA i:iada wisuda 347 
lulusan sarjana dan magister, Sabtu (27/2) di 
kampus Jalan Kolam Medan Estate . .  

Menurut rektor, tema wisuda 'Dengan 
implementasi SPMI (Sistem Penjaminan Mu.tu 
Infernal), Kita Perkukuh SPME (Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal) unt1,1k 
Percepatan Mutu UMA' sejalan dengan 
komitmen UMA tersebut. · 

· 

Pengembangan UMA ke depan, kata 
rektor, tetap berorientasi pada pemerataan 
dan perluasan akses pendidikan, peningkatan 
mutu dan daya saing serta penguatan tata 
kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 

� Secara kelembagaan, kata rektor, . UMA 
telah niembentuk Lembaga Penjaminan Mutu 
yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 
menangani masalah penjaminan mutu 

· internal .  Rektor mengatakan, UMA secara 
lengkap telah menyampaikan laporan Evaluasi 
Program Studi Berdasar Evaluasi Diri 
(EPSBED), yang merupakan basis data untuk 
penjaminan mutu pendidikan. 

Proses pembelajaran di  UMA menggunakan 
metode Student Centered Learning, menurut 
rektor agar mahasiswa dapat terlibat aktif 
untuk mengembangkan pengetahuan, sikap 
dan prilaku. 

"Ini sekaligus diharapkan dapat 
mengembangkan kualitas SDM yang 
diperlukan masyarakat dan . negara," ujarnya. 

- Berkaitan dengan ·peningkatan mutu SDM, 
pada wisuda itu juga diumumkan seorang 
dosen UMA yang berhasil meraih jabatan 
akademik profesor, yakni Prof Dr Ir Hj Yusniar 
Lubis MMA. 

' 

"Secara resmi beliau diisytiharkan sebagai 
Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen 
Agribisnis pada Fakultas Pertanian UMA," 
kata rektor. · 

Dengan demikian, kata rektor, Ut;1A telah 
memiliki lima orang Guru Besar yaitu Prof 
Zulkarnain Lubis, Prof Ahmad Rafiqi Tantawi, 
Prof Retna Astuti Kuswardhani, Prof Dadan 
Ramdan, dan Prof Yusniar Lubis. 

Sementara, Ketua Yayasan Pendidikan Haji 

Agus Salim (YPHAS) Drs HM Erwin Siregar 
MBA, juga_ mengatakan saat ini UMA selalu 
berupaya semaksimal mungkin untuk terus 
meningkatkan mutu dan kual itas 
pendidikannya secara berkesinambungari. 

Menurutnya perguruan tinggi merupakan 
institusi yang berperan penting dan posisi 
strategis sebagai pencapaian tujuan 
pendid ikan .  

"Untuk itu, perguruan tinggi harus dapat 
melakukan upaya peningkatan mutu dalam 
mewujudkan sumber daya manusia 
berkualitas secara berkesimbungan," kata 
Erwin didampingi Kahumas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP. 

Disebutkannya, upaya peningkatan mutu 
itu dilakukan dengan pelaksanaan manajemen 
mutu melalui sertifikasi ISO 9000: 20 1 5, dan 
juga telah melaksanakan penjaminan mutu 
mela lui  SPMI dan SPME yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMA. 

Erwin mengungkapkan, berkaitan dengan 
penjaminan mutu yang telah dilaksanakan 
maka UMA kembali mendapatkan prestasi 
dengan masuk kategori 4 besar dari 253 
perguruan tinggi di Sumut. Prestasi lainnya, 
UMA menduduki peringkat 158 dari 3 .320 
perguru'ln tinggi di Indonesia yang 
ditetapkan menteri riset, teknologi dan 
pendidikan tinggi tentang klasifikasi dan 
peringkat perguruan tinggi tahun 2015. 

Ditegaskannya, Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim sebagai penyelenggara UMA, 
akan tetap mendukung program kerja 
universitas dan fakultas dalam melaksanakan 
percepatan mutu pendidikan. 

Erwin kembali menegaskan, pengembangan 
sumber daya manusia UMA khususnya bagi 
staf pengajar serius di lakukan, terutama 
untuk penelitian nasional dar;i internasional. 

"Sekarang UMA telah mem�iki 5 Guru Besar 
dengan dikukuhkan Prof Yusniar Lubis pada 
rangkaian wisuda ini .  Saat ini 12 orang dosen 
UMA sudah menyelesaikan program doktor. 

· Ini menunjukkan pengembangan SDM serius 
dilakukan," katanya. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, UMA 
membangun kerjasama dengan luar negeri· 
terutama Thailand, Malaysia dan juga dengan 
negara-negara lain 

Erwin mengungkapkan, UMA mewajibkan 
mahasiswa mampu menguasai IT (Informasi 
Teknologi) dan bahasa inggris seba�ai 
standar UMA ke depannya. Turut hadir dan 
memberikan kata sambutan dalam prosesi 
wisuda itu Koordinator Kopertis Wil-_I Sumut 
Prof Dr Dian Armanto MPd MA MSc PhD. M-8 
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pemerataan 
peningkatan 

tata 
publik. 

UMA 
Mutu 

untuk 

secara 
Evaluasi 

untuk 

menggunakan 
menurut 

aktif 
sikap 

ujarnya. 
SDM, 

yang 
oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMA. 

Erwin mengungkapkan, berkaitan dengan 
penjaminan mutu yang telah dilaksanakan 
maka UMA kembali mendapatkan prestasi 
dengan masuk kategori 4 besar dari 253 
perguruan tinggi di Sumut. Prestasi lainnya, 
UMA menduduki peringkat 158 dari 3 .320 
perguru'ln tinggi di Indonesia yang 
ditetapkan menteri riset, teknologi dan 
pendidikan tinggi tentang klasifikasi dan 
peringkat perguruan tinggi tahun 2015. 

Ditegaskannya, Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim sebagai penyelenggara UMA, 
akan tetap mendukung program kerja 
universitas dan fakultas dalam melaksanakan 
percepatan mutu pendidikan. 

Erwin kembali menegaskan, pengembangan 
sumber daya manusia UMA khususnya bagi 
staf pengajar serius di lakukan, terutama 
untuk penelitian nasional dar;i internasional. 

"Sekarang UMA telah mem�iki 5 Guru Besar 
dengan dikukuhkan Prof Yusniar Lubis pada 
rangkaian wisuda ini .  Saat ini 12 orang dosen 
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347 Sarjana dan Pascasarjana UMA Dlwlsuda 
Altunni UMA Diharapkan Jadi 

Intelektual Herinovatif dan,Berakhlak 
M edan (Medan Pos) 

A lu m n'i U n ivers i l'<ls M eda n 
Area (U MA) d i h a rapkan men
j a d  i i n tcle ktual yang i novat if  
d a n  b e ra k h la k yang kelak 
sega la akt i fi ta s  kesel}ar ian-
nya d i pa n da ng sebagai ibada h  

' J<c pada Tu h a n .  H el l  i n i, meru
p a k a n  p e rw u j udan dari v i s i  
U M A cla la m  u paya nya m e n 
c i p tL1 k a 1 1  S O M  y�rng i n ova t i f  · 

d<1 11 b c rakh b k. 
WL' j a 1 1ga 1 1  i n i  

l� c k t cn U M !\  D r  H A 
Y:i ' k u l i MA p a da 

w i s u d:1 2 99 Sc1rj a 11 a  
t«H<l J 11 fl rn g r ;1 

11ta 1 1  
2 I 20 1 6  

di  
I 

.'i1!1 J t 1 1  (27 / 2 ) .  
11ie 1 11-

lci t,1 � ;1 m h 1 1 t.\ t l 
d i 11;1 t,l 1 ·  I 

MSc P ll cl  dan Ketua 
Yaya s a 11 H a j i  

S <i l i rn  D rs E rw i n  
s1, rt;.1 d i had iri  

PTS,  
i n s ta n s i  pc1rw1i 11 ta h /  swasta, 
o r a n g  tua se rt:a 

c i v i ta c;  a k a de m i ka 

Rekt o 1 ·  j u g;J menjabilrka n 
b te ta p zi j l e l i t i n g n ya p e 11 d i 

cl i ka 11 ct i k;1 cLrn a k h la k s e 
h i n g g a  i n i h a rn s  m e n j a d i  
pc r h at i a n  k i ta b e r s a rn a .  Se.qab, d i  crCJ saat i n i, pergeseran 
n i la i - n i la i socia l  sudah sa ngat: 
ko m p le ks . 

13 a h k a n ,  kata Rekt:o r, i lmu 
p c n g e tJ h u a n  dan k et era m 

p i la n y a n g  d i  m i  I i  k i  . ta n p a  
cl i b a re n g i e t i ka da n a k h la k  
m u la i a k a n  rn c�n gh a n cu rkan 
e k s i stensi  \.1 1nat rn a n u s i a .  

kal i  i n i  " De ngan l m-plementasi  
S P M I, K i ta P e r - k u k u h  S P M E  
u ntuk percepaan Peningkatan 
Muhl U MA, yang sejalan c£ngan 
ko m i tm e n  U M A  y a n g  
m e m p e rc e p a t  p e n i ng- k a ta n  
m u tu l u l u s a n  m e la l u i  master 
p la n  ya n g  fo c u s  p a da 
p e n i n gkata n  N i la i  Akre d i ta s i  
Progra m Sru d i, Akred ita s i  l n 
s t i tusi ,  Akred idasi  ) u rn a l, S is 
tem Penja m i n a n  M u tu I nte rnal 
dan ISO 900 1 - 2 0 1 5 .  

Da la rn ran gka p e n ingkata n 
m u tu S O M ,  ta h u n  i 1 1 i  s a la h  
seora n g  dosen U M A  P i:o f D r  I r 
Hj Y u s n i a r  Lubis  M M A  nwra ih  
j < 1b<1 ta n  <l kade m i k  g u rn  h e s a r  
( p ro fessor) d a lC1 1 11 b id ci 1ig l lnH: 
M a n a j e m e n  A g r i h i s n i s  F ;1 -
k u l t<1 s Perta n i a n  U M /\.  D e 1 1 g;rn 
de m i k i <rn U M /\  k i n i  m e rn i l i k i  
5 g u r u  b e s a r, ya k n i P ro f  I r 1 1  
Z u l k a rn a i n L u b i s  M S ,  P h D ,  
f ' ro f D r I r  H A h m a d  H a fi q i  
T;1 11 t;1wi MS, P ro f  D r I r  I i i  H e t n a  
Astu t i  K u s wa rd h a n i  MS dan 
Prof Dr  Dadan Rarnd a 1 1  M Sc

'
, M . 

E n g  dan 19 .dosen seda 1 1g 1i1e
lanjutkan pend i d i ka n  doktoral 
di dala rn  dan lua r  negei'i. 

S e rn e n ta ra i tu ,  Ketua Ya 
y a s a n  P e n d i d i ka n  H a j i  Agus 
S a l i m  O rs HM E rw i n  S i rega r 
M BA rn e n y a rn p a i ka n  u p aya 
s e rn a k s i m a l  m u n g k i n  y a n g  
d i lakukan U M A  u nruk meni ng

. katkan m u tu pe n d i d i ka n pya 
s e ca ra b e rk e s i n arn b u n g a n ,  
seperti  m e laksan a kan m a n a 
jemen muru melalui  sert: i fi kasi  
ISO 9 00 1 : 2 0 1 5  dan j uga telah 
m e la ks a n a k a n  s i stern p e n j a 
rn i n a n  muru sesuai  S P M I  dan 
S P M E. 

B e rk a i ta n  i t u ,  U M A  k i n i  
rnera i h  p resta s i  ya i tu: m a s u k  
k a t e g o r i  4 b e s a r  d a r i  2 5 3  di �matei·a 

harapkan 
Intelektual Herinovatif dan,Berakhlak 

dan (Medan Pos) 
u m n'i U n ivers i l'<ls M eda n 
(U MA) d i h a rapkan men

i n tcle ktual yang i novat if  
b e ra k h la k yang kelak 
la akt i fi ta s  kesel}ar ian-

d i pa n da ng sebagai ibada h  
pada Tu h a n .  H el l  H el l  H e i n i, meru

p a k a n  p e rw u j udan dari v i s i  
cla la m  u paya nya m e n 

k a 1 1  S O M  y�rng i n ova t i f  · 

b c rakh b k. 
WL' j a 1 1ga 1 1  i n i  

c k t cn U M !\  D r  H A 
i ' k u l i MA p a da 

w i s u d:1 2 99 Sc1rj a 11 a  
t«H<l J t«H<l J t«H< 11 fl rn g r ;1 

11ta 1 1  
2 I 20 1 6  

I 
.'i1!1 J t 1 1  (27 / 2 ) .  (27 / 2 ) .  (27 

kal i  i n i  " De ngan l m-plementasi  
S P M I, K i ta P e r - k u k u h  S P M E  
u ntuk percepaan Peningkatan 
Muhl Muhl Muh U MA, yang sejalan c£ngan 
ko m i tm e n  U M A  y a n g  
m e m p e rc e p a t  p e n i ng- k a ta n  
m u tu l u l u s a n  m e la l u i  master 
p la n  ya n g  fo c u s  p a da 
p e n i n gkata n  N i la i  Akre d i ta s i  e d i ta s i  e d i t
Progra m Sru d i, Akred itita s i  l n 
s t i tusi ,  Akred idasi  ) u rn a l, ) u rn a l, ) u rn a l S is 
tem Penja m i n a n  M u tu I nte rnal 
dan ISO 900 1 - 2 0 1 5 .  

Da la rn ran gka p e n ingkata n 
m u tu S O M ,  ta h u n  i 1 1 i  s a la h  
seora n g  dosen U M A  P i:o f D r  I r 
Hj Y u s n i a r  Lubis  M M A  nwra ih  
j < 1b<1 tj < 1b<1 tj < 1b< a n  <l kade m i k  g u rn  h e s a r  
( p ro fessor) d a lC1 1 11 b id ci 1ig l lnH: 
M a n a j e m e n  A g r i h i s n i s  F ;1 -
k u l t<1 s Perta n i a n  U M /\.  D e 1 1 g;rn 
de m i k i <rn U M /\  k i n i  m e rn i l i k i  
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Komit Peningka·tan Lulusan 
er- jaminan mutu ISO 

ien- 9001 :20 15," kata Rektor UMA 
ter- Prof Dr HA Ya'kub Matondang 
Wal MA pada wisuda 34 7 lulusan sar-. 
idi- jana dan magister, Sabtu (27 /2) di 
, kampus Jalan Kolam Medan Es
tuk tate. 
utu Menurut rektor, tema wisuda 
tus 'Dengan Implementasi SPMI 

(Sistem Penjaminan Mutu Inter
nal), Kita Perkukuh S�ME (Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal) un-

tuk Percepatan Mutu UMA' se
jalan dengan komitmen UMA 

· tersebut. 
Pengembangan UMA ke 

depan, kata rektor, tetap berori
entasi pada pemerataan dan per
luasan akses pendidikan, pen
ingkatan mutu dan daya saing ser
ta penguatan tata kelola, akuntabil
itas dan pencitraan publik. 

Secara kelembagaan, kata rek
tor, UMA telah membentuk Lem-

baga Penjaminan Mutu yang me
miliki tugas pokok dan fungsi un
tukmenangani masalah penjami
nan mutu internal. Rektor menga
takan, UMA secara lengkap telah 
menyampaikan laporan Evaluasi 
Program Studi Berdasar Evaluasi 
Diri (EPSBED), yarig merupakan 
basis data untuk penjaminan mutU 
pendidikan. 

Proses pembelajaran di UMA 
menggunakan metode Student 
Centered Learning, menurut rek
tor agar mahasiswa dapat terlibat 
aktif untuk mengembangkan 
pengefahuan, sikap dan prilaku. 

"Ini sekaligus diharapkan da
patmengembangkan kualitas SDM 
yang diperlukan masyarakat dan 

' negara," ujarnya. 
Berkaitan dengan peningkatan 

mu tu SDM, pada wisuda itu juga 
diumumkan seorang dosen UMA 
yang berhasil meraihjabatan aka
demik profesor, yakni Prof Dr Ir 
Hj Yusniar Lubis MMA. 

Siregar, Rektor UMA �rof Dr HA Ya'kub Matondang dan Koordinator 
Armanto �erta dosen. UMA berfoto bersama sebelum prosesi wisuda 

' "Secararesmibeliau diisytihar
kan sebagai Guru Besar dalam 
bid_ang Ilmu Manajemen Agribis-Estate. (Foto: 1st) 

nis pada Fakultas Pertanian 
UMA," kata rektor. 

Dengan demikian, kata rektor, 
UMA telah memiliki lima orang 
Guru Besar yaitu ProfZulkarnain 
Lubis, Prof Ahmad Rafiqi Tantawi, 
Prof Retna Astuti Kuswardhani, 
Prof Dadan Ramdan, dan Prof 
Yusniar Lubis. 

Sementara, Ketua Yayasan 
Pendidikan Haj i  Agus Salim 
(YPHAS) Drs HM Erwin Siregar 
MBA, juga mengatakan saat ini 
UMA selalu berupaya semaksimal 
mungkin untuk terus meningkat
kan mutu dan kualitas pendidikan
nya secara berkesinambungan. · 

Menurutnya perguruan tinggi 
merupakan institusi yang berper
an penting dan posisi strategis se
bagai pencapaian tujuan pendidi
kan. 

"Untuk itu, perguruan tinggi 
harus dapat melakukan upaya 
peningkatan mutu daJam. mewu
j udkan sumber daya manusia 
berkualitas secara berkesimbun� 
gan," kata Erwin didainpingi Kahu
mas UMA Ir Asmah Indrawati 

MP. 
Disebutkannya, upaya pen

ingkatan mutu itu dilakukan den
gart pi!laksanaan manajemen mutu 
melalui sertifikasi ISO 9000:2015, 
dan juga telah melaksanakan pen
jaminan mutu melalui SPMI dan 
SPME yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Penj aminan Mutu 
(LPM) UMA. 

Erwin mengungkapkan, ber
kaitan dengan penjaminan mutu 
yang telah dilaksanakan maka 
UMA kembali mendapatkan 
prestasi dengan masuk kategori 4 
besar dari 253 perguruan tinggi di 
Sumut. Prestasi lainnya, UMA 
menduduki peringkat 1 5 8  dari 
3 .320 perguruan di Indone
sia yang ditetapkan menteri riset, 
teknologi dan pendidikan tinggi 
tentang klasifikasi dan peringkat 
perguruan tinggi tahun 2015. 

Ditegaskannya, Yayasan Pen
didikan Haji Agus Salim sebagai 
penyelenggara UMA, akan tetap 
mendukung program kerja univer
sitas dan fakultas dalam melaksan-

' akan percepatan mutu pendidikan. -

Erwin kembali menegask 
pengembangan sumber daya man' 
sia UMA kjmsusnya bagi staf pe) 
gajar serius dilakukan, 
untuk penelitian nasional dan i 
ternasionaL 

"Sekarang UMA telah mem 
iki 5 Guru Besar dengan 
hkan ProfYusniar Lubis pada 
kaian wisuda ini. Saat ini 12 oran 

· d<;>sen UMA sudah menyelesaikll 
P.rogram doktor. Ini menunjukk� 
pengembangan SDM serius di 
lakukan," katanya. 

Untuk meningkatkan mut 
pendidikan, UMA membang� 
kerjasama dengan luar negeri ten! 
tama Thailand, Malaysia danju 
dengan negara-negara lain 

Erwin mengungkapkan, UM 
mewajibkan mahasiswa mamp 
menguasai IT (Informasi 
gi) dan bahasa inggris sebagai 
dar UMA ke depannya. 

Turut hadir dan memberika 
kata sambutan dalam prosesi 
da itu Koordinator Kopertis Wil-) 
SumutProfDr Dian Armanto 
MA MSc PhD. (014) 

-i ;;a z 
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Diri (EPSBED), yarig merupakan 
basis data untuk penjaminan penjaminan pen mutU 
pendidikan. 

Proses pembelajaran di pembelajaran di pembela UMA 
menggunakan metode menggunakan metode menggunaka Student 
Centered Learning, menurut rek
tor agar mahasiswa dapat terlibat 
aktif untuk mengembangkan 
pengefahuan, sikap dan prilaku. 

"Ini sekaligus diharapkan da
patmengembangkan kualitas SDM 
yang diperlukan masyarakat dan 

' negara," ujarnya. 
Berkaitan dengan peningkatan 

mu tu SDM, pada wisuda itu juga 
diumumkan seorang dosen UMA 
yang berhasil meraihjabatan aka
demik profesor, yakni Prof Dr Ir 
Hj Yusniar Lubis MMA. 
' "Secararesmibeliau diisytihar
kan sebagai Guru Besar dalam 
bid_ang Ilmu Manajemen Manajemen Mana Agribis-

Prof Dadan Ramdan, dan Prof 
Yusniar Lubis. 

Sementara, Ketua Yayasan 
Pendidikan Haj i  Haj i  Ha Agus Salim 
(YPHAS) Drs HM Erwin Siregar 
MBA, juga mengatakan saat 
UMA selalu berupaya semaksimal 
mungkin untuk terus meningkat
kan mutu dan kualitas pendidikan
nya secara berkesinambungan. 

Menurutnya perguruan tinggi 
merupakan institusi yang berper
an penting dan posisi strategis 
bagai pencapaian tujuan pendidi
kan. 

"Untuk itu, perguruan tinggi 
harus dapat melakukan upaya 
peningkatan mutu daJam. daJam. da mewu
j udkan sumber daya manusia 
berkualitas secara berkesimbun� 
gan," kata Erwin didainpingi Kahu
mas UMA Ir Asmah Indrawati 
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Universitas,Medan Area Gelar: 
Wisuda Sariana dan Pasca Sariana 

Medan (TIPIKOR)·Universi· 
tas ·M e d a n  Area m e n g g e l a r  
upaca ra wisuda Sarjana d a n  
pasca sarjana periode I 201 5/ 
201 6. Acara diselenggarakan 
d iGelanggang Mahasiswa .Ka
mpus I U MA pada 27 Februari 
20 1 6, mengambil Terna " Den
gan l mplementasi SPMI ,  Kita 
Perkukuh SPME untuk Perce
patan Peningkatan Mutu Uni
versitas Medan Area " Acara 
Wisuda i n i  d i h ad i ri Kopert is  
Wilayah I ,  Ketua I Penguru s  
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim, Pimpinan PTS, �enat, 
Civitas Akademi k ,  OrangTua 
Serta Para Wisudawan. 

Acara Wisuda ini melepas 
3 4  7 w i s u d a w a n/t i  s a rj a ri a  
d a n  p a  sea sarjanc:I . . Dengan 
Program Strata I sebanyak 
299 wisudawan/ti yang terdiri 
dari tujuh fakultas yaitu fakul
tas teknik, Pertanian,  Psikolo
g i ,  Ekonomi,  H u k u m ,  B iologi 
dan Fisipol.  Sedangkan pro
gram pascasarj a n a  berjum
lah 48 wisudawan/ti dari em- · 

pat program studi yaitu Mag
ister Administrasi Publik, Mag
ister Agribisnis,  Magister Hu
kum dan Magister Psikologi .  

U ca p a n  Selamat d i u c a p -

kan o l e h  Rektor Prof Dr, HA 
Ya'kub Matondang, MA Kepa· 
da para Wisudawan/ti sarja
na dan pasca s a 8 a n a  yang 
te lah berhasil menyelesaikan 
studinya d i  U niversitas Med
an A re a  ( U MA) . Rektor b e r
har ap A l u m n i  U MA menj a d i  
m a n u s i a  y a n g  i n ovat i f  d a n  
b e ra k h l a k  i n te l e k tu a l  s e rta  
berkarakter 

· 

Dalam sambutan Prof Dr 
H A  Ya' k u b  M ato n d a n g ,  MA 
menyampaikan saat ini U niver
sitas Medan Area telah memi
l ik i  Alumni  sebanyak 2 2 . 564 
ora n g ,  dan juga terus men
i n g katkan perce patan mutu 
d e n g a n  m e n g i m plementasi
k a n  S P M I  dan m e n g i m p l e 
mentasikan ISO 9 0 0 1  : 20 1 5  
yang di laksanakaq oleh lem
baga penjaminan mutu U MA. 
s e s u a i  d e n g a ri  kr iter ia d a n  
sta n d a r  d a l a m  Penj a m i n a n  
Mutu (Quality Assurance).  Se-
1.a in  -itu , untuk mengembang
kan U MA terus menjalin ker
jasama baik dari instansi Pe
merintah maupun swasta ser
ta berbagai perguruan t inggi 
b a i k  d a l a m  m a u p u n  l u a r  
negeri. U niversitas Medan Area 
p a d a  s a a t  i n i  t e l a h  m e r a i h  

akreditasi dengan peringkat B 
· b a i k  program studi  m a u p u n  

l nstitusi dari Badan Akreditasi 
Perguruan Tinggi (BAN . - PT). 
d a n  j u g a  t e l a h  m e n y u s u n  . 
Rencana Strategis dan Ren
c a n a  l nd u k  Pengem b a n g a n  
(RI P )  201 0-2020 Jadi bisa di
pastikan ijazah yang dikeluar
kan oleh U MA adalah ijazah 
yang diakui  dan sah.dan U MA 
terus berusaha menjadi U n i
versitas terbaik dan favorit d i  
Sumatera Utara. 

Dalam acara tersebut j uga 
dihadiri oleh Koordinator Kop
ertis wi laya h I Sumuf· Aceh 
Prof. Dian Armanto, M . Pd. ,  M .A. 
M . Sc.  P h . D .  Beliau menyam
paikan bahwa UMA saat in i  
telah banyak mengirirn dosen 
yang menjadi penelit i .  Tetapi 
b e l i a u  terus berharap a g a r  
U MA menjadi motivator agar 
meningkatkan jumlah dosen
nya menjadi  penelit i ,  karena 
penel i t ian  akan menj a d i ka n  
banyak h a l  termasuk pengem
ba n g a n  i l m u  p e n g eta h u a n ,  
s e rta  u n t u k  m e n i n g ka t k a n  
kesejahteraan dosen.  

· 

U capan selamat juga dis
a m p a i k a n  o l e h  K e t ua Ya
y a s a n  H aj i  A g u s  S a l i m  

(YPHAS) H .  M. Erwin Sire
gar, M BA, Mba,  Belia� berpe
san agar lulusan U MA dapat 
menjadi pioner di  ·masyarakat 
d e n g a n  m e n g i m plementasi
kan kerja keras, juju'r, d isipl in 
dalam kondisi  apapun harus 
mengedepankan hal  tersebut. 
Kemudian memil ik i  n i la i-ni la i  
sosial  d i  tengah masyarakat. 
K e s u k s e s a n  y a n g  s u k s e s  
adalah yang membawa kebai-. 
kan kepada orang lain.  

Ketua YP HAS j u ga men
yampajkan perg u ru a n  t inggi  
merupakan i ntitusi yang me
mil ik i  · peran penting dan po
sisi strategis mencapai tujuan 
pend i d i k a n .  Oleh karena itu 
pent ing bagi l nst i tusi  u ntuk 
mening katkan mutu dan kual
itas secara b erkes i n a m b u n
gan.  Hal  tersebut dapat dini lai  
dari berbagai prestasi yang 
dira ih ,  U MA masuk peringkat 
4 besar dari 253 perguruan 
t inggi di  I ndonesia, di Sumat
era Utara , peringkat 1 58 dari 

. 3 . 320 perguruan t inggi di In
donesia.  Yang ditetapkan oleh 
Menteri Riset, Teknologi dan 
P e n d i d i k a n  T i n g g i  Republ ik  
I ndonesia ( R I STEKDIKT I )  di  
Tahun 20. 1 5  .. (Ali Nurdin) 
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iversitas,Medan Area 
Sariana Sariana Sar dan Pasca 

kan o l e h  Rektor Prof Dr, HA 
Ya'kub Matondang, MA Kepa· 
da para Wisudawan/ti sarjasarjasar
na dan pasca s a 8 a n a  yang 
te lah berhasil menyelesaikan 
studinya d i  U niversitas Med
an A re a  ( U MA) . Rektor b e r
har ap A l u m n i  U MA menj a d i  
m a n u s i a  y a n g  i n ovat i f  d a n  
b e ra k h l a k  i n t e l e ktu a l  s e rta  
berkarakter 

· 

akreditasi dengan peringkat B 
· b a i k  program studi  m a u p u n  

l nstitusi dari Badan Akreditasi 
Perguruan Tinggi (BAN . - PT). 
d a n  j u g a  t e l a h  m e n y u s u n  
Rencana Strategis dan Ren
c a n a  l nd u k  Pengem b a n g a n  
(RI P )  201 0-2020 Jadi bisa di
pastikan ijazah yang dikeluar
kan oleh U MA adalah ijazah 
yang diakui  dan sah.dan U MA 
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SELASA, 1 MARET 2016 I EDISI 90/TAHUN IX 

I SELASA, . 1 MARET 2016 

7 l lmu  Tan pa Eti ka 
Hancu rkan Eksistensi Manusia 
MEDAN, JAM 11.00 WIB 

Rektor Universitas Medan 
Area (UMA), Prof Dr HA Ya'kub 
Matondang MA mengatakan, 
telah terjadi pergeseran nilai
nilai sosial dalam masyarakat. 
Makanya, pendidikan etika 
dan akhlak harus menjadi 
perhatian khusus bagi kita. Ilmu 
pengetahuan dan keterampilan 
yang dimiliki tanpa dibarengi 
dengan etika akan dapat 
menghancurkan eksistensi umat 
manusia. 

Hal itu disampaikan Ya'kub 
dalam acara wisuda sarjana dan 
magister di  Kampus UMA, Jalan 
Kolam, Medan Estate, Sabtu 

· 

(27/2) jam 1 1.00 wib. Ya'kub 
menjelaskan, alumni yang 
dihasilkan diharapkan mampu 
berfikir inovatif serta memiliki 
moral dan akhlak mulia. 

"Wisuda bukan akhir dari 
tahapan menuntut ilmu, namun 
langkah awal yang menandai ke
suksesan dalam menyelesaikan 
studi. Kemampuan yang 
sesungguhnya akan diuji di 
tengah masyarakat," kata 
Ya'kub. Dilanjutkannya, alumni 
yang bermutu adalah alumni 
yang bisa memenuhi standar 
mutu pendidikan yang diukur 
dari seberapa besar manfaatnya 
bagi stakeholders, baik dari 
kalangan internal maupun 
eksternal. 

Dijelaskannya, dalam rangka 
penihgkatan mutu SDM, tahi.m 
ini satu orana rln�Pn ht>rh:>cil 

meraih jabatan akademik . 
profesor yaitu Prof Dr Hj Yusniar 
Lubis MMA. Dengan demikian, 
UMA telah memiliki 5 orang 
guru besar dan 19 orang yang 
sedang melanjutkan pendidikan 
doktor di  dalam dan luar negeri. 

Selain itu, sebanyak 138 
mahasiswa mendapatkan .. · 

beasiswa dari Dikti, Bank 
Niaga, PLN, Bidik Misi dan 

· Y;;iyasan Pendidikan Haji 
Agus Salim. Sementara, 
Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim Drs M Erwin 
Siregar MBA mengatakan, 
untuk terus meningkatkan 
mutu dan kualitas pendidikan 
secara berkesinambungan, 
pihaknya telah melaksanakan 
manajemen mutu melalui 
sertifikasi ISO 9001 :2015. Tak 1 
hanya itu, yayasan juga telah 
melaksanakan sistem penja
minan mutu melalui SPMI dan 
SPME yang dilaksanakan oleh 
Lempaga Penjaminan Mutu 
(LPM UMA). "Saya berpesan, 
agar dalam beraktivitas di 
masyarakat jangan lupa 
untuk selalu mengedepankan 
karakter kepribadian, dan selalu 
memberikan yang terbaik, yang · 
dijiwai dengan akhlak dalJ budi 
pekerti yang rnulia. Implementa
sikan selalu prinsip "kerja ·keras ' 
dan ikhlas, jujur, bertanggung 
jawab, adil, peduli, disiplin, · 

visioner serta senang menolong 
dan bekerjasama," katanya.i_ 

' 1..1�-' 
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7 l lmu  Tan pa Eti ka 
Hancu rkan Eksistensi Manusia 
MEDAN, JAM 11.00 WIB 

Rektor Universitas Medan 
Area (UMA), Prof Dr HA Ya'kub 
Matondang MA mengatakan, 
telah terjadi terjadi ter pergeseran nilai
nilai sosial dalam masyarakat. 
Makanya, pendidikan etika 
dan akhlak harus menjadi 
perhatian khusus bagi kita. Ilmu 

meraih jabatan akademik . 
profesor profesor prof yaitu Prof Dr Hj Yusniar 
Lubis MMA. Dengan demikian, 
UMA telah memiliki 5 orang 
guru besar dan 19 orang yang 
sedang melanjutkan pendidikan 
doktor di  dalam dan luar negeri. 

Selain itu, sebanyak 138 
mahasiswa mendapatkan .. · 
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347 Lulusan UMA Diwisuda 
Medan (PB) 

Ketua Yayasan Pendidikan 
' Hajl Agus Salim (YPHAS) Drs HM Erwin Siregar MBA men

gatakan, Universitas Medan Area 
(UMA menempati peringkat 158 
dari 3.320 perguruan tinggi se 
Indonesia seperti ditetapkan 
Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemen
ristekdikti). 

"Pencapaian peringkat terse
but merupakan hasil kerjasama 
pimpinan dan civitas akademika 
lainnya dalam upaya meningkat
kan mutu dan kualitas pendidi
kan secara berkesinambungan." 
Kata Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS), Drs HM Erwin Siregar MBA, di ka
mpus tersebutJa!an Kolam Med
an Estate, Sabtu (27/2). 

Menurut Erwin di hadapan 
34 7 lulusan sarjana dan magister, 
.peningkatan mutu itu dilakukan 
dengan pelaksanaan manajemen 
mutu melalui sertifikasi ISO 
9000:2015 dan penjaminan mutu 
melalui Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) dan Sistem 
Pen-jaminan Muiu Eksternal 
(SPME) yang dilaksanakan Lem-

baga Penjaminan Mutu (LPM) UMA. Erwin mengungkapkan, 
berkaitan de11gan penjaminan 
mutu yang dilaksana:kan iitu, 
maka UMA kembali mendapat
kan prestasi dengan masuk kate-. 
gori 4 besar dari 270 perguruan 
tinggi di Sumut. 

Pengembangan sumber daya 
manusia UMA khususnya bagi 
staf pengajar, kata Erwin serius 
dilakukan, terutama untuk pene
Iitian nasional dan internasional. 

Terkait ha! itu, UMA kini 
memiliki 5 guru besar dengan 
dikukuhkannya Prof Yusniar 
Lubis pada rangkaian wisuda kali 
ini. Dengan demikian saat ini 12 
dosen UMA sudah menyelesai-
kan program doktoral. 

· 

Rektor UMA, Prof Dr HA 
Ya'kub Matondapg MA menye
butkan, pihaknya secara konsis
ten dan terus menerus berupaya 
mengawal jalan:nya sebuah pros.:
es pendidikan yang bermutu. 
" Kami berkomitmen untuk 
mempercepat peningkatan mutu 
melalui master plan yang fokus 
pada peningkatan nilai akreditasi 
program studi, akreditasi insti
tusi, akredita.,si jurnal, sistem 

penjaminan mutu internal dan 
ISO 9001 :2015," kata Maton
dang. 

Dikatakannya, pengemban
gan UMA ke depan tetap berori
entasi pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan 
mutu dan daya saing serta 
tan �ta kelola, �tabilitas dan 
penc1traan pubhk. · 

Menurut rektor, proses 1 
pembelajaran di UMA meng
gunakan metode Student Cen
tered Learning, agar mahasiswa 
dapat terlibat aktif untuk meng
embangkan pengetahuan, sikap . 
dan perilaku. Ini sekaligus di-

. harapkan dapat mengembangkan 
kualitas SDM yang diperlukan 
masyarakat dan Negara. 

Secara kelembagaan, kata 
rektor, UMA telah membentuk 
LPM yang memiliki tugas pokok · danfungsi untukmenanganimasalah 
penjaininan mutu internal. "Kamj 
juga telah menyampaikan laporan 
Evaluasi Program Studi Berdasar 
Evaluasi Diri (EPSBED) secara 
lengkap kepada pemerintah yang 
merupakan basis data untuk pen
jaminan mutu>pendidikan, "  
ungkappya.(gs) 
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