
DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA MA 

1. M.Ferdinand 

2. ZoelArdi 

3. H amdani 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. , 

13. 

14. 

15. 

: Seminar Nasional Kewirausahaan (Pema 
FT UMA) 

: Gedung Baznas 
: Sabtu/9 April 2016 
: 08.30 WIB s/d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERITA DIMU AT 

v � 
Waspada 

Realitas v 
Andalas v 

' 

/'\ 

I I 
T . T m:;AN 

� ( ---�c__ � -

� Wk'' -
,� 

Kabag Humas 8r.. Protokoler 

lr.lA�mah lndrawatL MP 
Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



WASPADA 
Kamis 

21 April 2016 

No. Form : FM - H PT-0 1-01 
Rev: 00 
Tgl Eff. 0 1  Des 20 12 

Mr Syafi-i Motivasi Mahasiswa UMA 
MEDAN (Waspada): Trai

ner dan m otivator termuda 
nomor 1 dilndonesiaMrSyafii 
Efendi mengatakan, pemuda 
Indonesia sudah memiliki ke
mampuan ilntukmenjadi wi
rausaha, tinggal mental dan 
cara pandang (mindset) untuk 
bisamandiri yangperlu digenjot 

"Saya akan merrtbuka piki
ran teman-teman mahasiswa 
U MA b a gaimana c aranya 
m enj adi pengusaha sukses 
dan menjadi orang yang men-

. c�ptakan kerja, bu-

kan menjadi pekerja. Kita ha
berani m enghadapi 

tangan zaman," katanya saat 
pada Seminar Na

sional Kewirausahaan dan Pe
muda Mandiri, Strategi Meng
hadapi MEA2016, yangdigelar 
Pemerintahan 
(Perna) Fakultas Uni
versitas Medan Area UMA) 
oekerjasama dengan Indone
sian Entrepreneur Club (IEC), 
Sabtu (9/4). 

Seminar yang digelar di 
Aula Baznas Sumut, Jalan Ru-

mah Sakit Haji Medan itu, di
buka Dekan FT UMA diwakili 
KetuaJumsan Teknik Industri 
Yuana Delvika ST, MT. Hadir 
dalam acara itu, Gub ernur 
Perna FT UMA Firza, Ketua 
Panitia Nurman Ginting dan 
ratusan mahasiswa UMA. 

mengatakan, peng
muda Indonesip hams 

melihat Masyarakat Ekonomi 
ASEAN atau MEA2016 
peluang, karena akan 
tawara yang 

hams dilakukan calon 

pengusaha muda, yakni fokus 
memperbaiki diri. Dalam hal 
ini, m engubah fokus tidak 
hanya_berkeinginan mencari 
kerja setelah lulus kuliah, tapi 
b a gaimana bisa m emili ki 
pemsahaan dan tidak terb e
lenggu oleh la tar pendidikan 
yang dimiliki. Ketua Jumsan 

. Tekniklndustri FT UMA Yuana 
Delvika mengapresiasi Perna 
FT UMA yang m enggelar se- . 
minar nasional kewirausahaan 
di luar kampus dan dihadiri 
ratusan peserta. (crds/A) 

Motivasi Mahasiswa 
kan menjadi pekerja. Kita ha

berani m enghadapi 
tangan zaman," katanya saat 

pada Seminar Na
sional Kewirausahaan dan Pe

mah Sakit Haji Medan itu, di
buka Dekan FT UMA diwakili 
KetuaJumsan Teknik Industri 
Yuana Delvika ST, MT. Hadir 
dalam acara itu, Gub ernur 
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Selasa, 12 April 2016 REALITAS 10 
Mr Syafii Motivasi Mahasiswa 

· UMA J adi Pengusaha 
Medan, Realitas 

Trainer dan motivator ter
muda nomor 1 di Indonesia Mr 
Syafii Efendi mengatakan, pe
muda Indonesia sudah memil
iki kemampuan untuk menjadi 
wirausaha, tinggal mental dan 
cara pandang (mindset) untuk 
bisa mandiri yang perlu digen
jot. 

"Saya akan membuka piki
ran teman-teman mahasiswa 
UMA bagaimana caranya 
menjadi pengusaha sukses dan 
menjadi orang yang mencipta
kan lapangan kerja, bukan 
menjadi pekerja. Kita harus 
berani menghadapi tantangan 
zaman," katanya saat berbic
ara pada Seminar Nasional 
Kewirausahaan dan Pemuda 
Mandiri, Strategi Menghada
pi MEA 2016, yang digelar 
Pemerintahan M ahasiswa 
(Perna) Fakultas Teknik Uni
versitas Medan Area (FT 
UMA) bekerjasama dengan 
Indonesian Enrrepreneur Club 
(IEC), Sabni (9/4). 

Semina.r yang digelar di 
Aula Barnas Sumut, Jalan 
Rumah Sakit Haji Medan itu, 
dibuka Dekan FT UMA di
wakili Ketua Jurusan Teknik 
Industri Yuan Delvika ST.., 
MT. Hadir dalam acara itu, 
Gubemur Perna FT UMA Fir
za, Ketua Panitia Nurman 
Ginting dan ratusan maha-

siswa UMA. · sional kewirausahaan di luar 
Syafii mengatakan, pen- kampus dan dihadiri ratusan 

gusaha muda Indonesia harus peserta. 
melihat Masyarakat Ekonomi "Saya apresiasi panitia 
ASEAN a tau MEA 2016 se- ' yang mampu 111enyelenggttra""' 
bagai peluang, karena akan kan seminar nasional dengan 
banyak tawaran yang masuk . pembicara trainer nasional, 

Namun, yang harus dilaku- dan dihadiri ratusan maha
kan calon pengusaha muda, siswa," kata Yuana . 
yakni fokus memperbaiki diri. Sebelumnya, Gubernur 
Dalam hal ini, mengubah fokus Perna U MA Firza dalam sam
tidak hanya berkeinginan men- butannya mengatakan, pemu
cari kerja setelah lulus kuli- da Indonesia dituntut mandiri, 
ah, tapi bagaimana bisa me- inovatif dan kreatif. KojJdis'i 
miliki perusahaan dan tidak ekonomi orang ma-yang le
terbelenggu oleh latar pendid- mah, katanya, tak lagi menja-, 
ikan yang dirniliki. � di alasan untuk tertinggal, 

"Kita hams fokus pada melainkan menjadi pemicu 
yang dikerjakan serta abaikan untuk bangkit. 
ha! yang tidak berkepeningan "Saya punya teman maha
dengan kita. Pengusaha harus siswa dari keluarga miskin. 
berani mengesampingkan yang W alau makan tidak makan, 
kurang baik atau kurang pent- tapi dengan semangat ingin 
ing," jelas pria 25 tahun kela- terlepas dari kemiskinan, ia 
hiran Medan yang kini sudah sangat kreatif' dan inovatif. 
menjadi trainer dan motivator Saat"ini si mahasiswa jurusan 
nasional. teknik arsitWµr ·ru sudah le-

Pendiri IEC ini menyatakan pas dari kemiskinan, karena 
saat ini ia tengah melakukan sudah berpenghasilan Rp2 ju ta 
road show ke berbagai provin- per minggu," katanya memo
si untuk mengubah mindset tivasi mahasiswa. 
anak-anak muda di Indonesia. Karena itu, katanya, maha
Dia berharap akan tercipta siswa perlu diberi bekal dan 
satu juta pengusaha muda In- dimotivasi agar tumbuh men
donesia pada 2040. jadi mahasiswa kreatif dan 

· Ketua Jurusan Teknik Indus- inovatif. "U ntuk itulah kita 
tri FT U MA Yuana Delvika menghadirkan trainer termu
mengapresiasi Perna FT U MA da nomor 1 di Indonesia Mr 
yang menggelar seminar na- Syafii ,"  kata Firza . (R-ji) 

motivator ter
Indonesia Indonesia Indon Mr 

mengatakan, pe
sudah memil

untuk menjadi menjadi men
wirausaha, tinggal mental dan 

(mindset) untuk 
perlu digen

membuka piki
teman-teman mahasiswa 

bagaimana caranya 
pengusaha sukses dan 

yang mencipta
kerja, bukan 

Kita harus 
menghadapi tantangan 

saat berbic
Seminar Nasional 

dan Pemuda 
Menghada

yang digelar 
M ahasiswa 
Teknik Uni

Syafii mengatakan, pen- kampus dan dihadiri 
gusaha muda Indonesia harus peserta. 
melihat Masyarakat Ekonomi "Saya apresiasi 
ASEAN a tau MEA 2016 se- ' yang mampu 111enyeleng
bagai peluang, karena akan kan seminar nasional 
banyak tawaran yang masuk . pembicara trainer 

Namun, yang harus dilaku- dan dihadiri 
pembicara trainer 

dihadiri 
pembicara trainer 

ratusan 
kan calon pengusaha muda, siswa," kata Yuana
yakni fokus memperbaiki diri. Sebelumnya, 
Dalam hal ini, mengubah fokus Perna U MA Firza 
tidak hanya berkeinginan men- butannya mengatak
cari kerja setelah lulus kuli- da Indonesia dituntut 
ah, tapi bagaimana bisa me- inovatif dan kreatif. 
miliki perusahaan dan tidak ekonomi orang 
terbelenggu oleh latar pendid- mah, katanya, tak 
ikan yang dirniliki. � di alasan untuk 

"Kita hams fokus pada melainkan menjadi 
yang dikerjakan dikerjakan diker serta abaikan untuk bangkit. 
ha! yang tidak berkepeningan "Saya punya 
dengan kita. Pengusaha harus siswa dari keluarga 
berani mengesampingkan yang W alau makan tidak 
kurang baik atau kurang pent- tapi dengan semangat 
ing," jelas pria 25 tahun kela- terlepas dari kemiskinan, 
hiran Medan yang kini sudah sangat kreatif' dan 
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,. "II Mr Syofii di Depan Mahasiswa UMA 
Calon Pengusaha Muda Harns Fokus 

Medan-andalas 
Trainer dan motivator ter

muda nomor 1 di Indonesia Mr 
Syafii Efendi mengatakan, pemu
da Indonesia sudah memiliki 
kemampuan untuk menjadi wi
rausaha, tinggal mental dan 
pandang (mindset) untuk bisa 
mandiri Ysmg perlu digenjot. 

"Saya akan membuka pikiran 
teman-teman mahasiswa UMA 
bagaimana caranya menjadi 
pengusaha sukses dan menjadi 
orang yang menciptakan la
pangan kerja, bukan menjadi 
pekerja. Kita hams berani meng
hadapi tantangan zaman," kata
nya saat berbicara pada Seminar 
Nasional Kewirausahaan dan 
Pemuda Mandiri, Strategi Meng
hadapi MEA 2016, yang digelar 
Pemerintahan Mahasiswa (Pe
rna) Fakultas Teknik Universitas 
Medan Area (FT UMA) beker
jasama dengan Indonesiari Entre
preneur Club (IEC), Sabtu (9/4). 

Seminar yang digelar di Aula 
Baznas Sumut, Jalan Rumah 
Sakit Haji Medan itu, dibuka 
Dekan FT UMA diwakili Ketua 
Jumsan Teknik Industri Yuana 

hasiswa UMA. 

Syafii mengatakan, pengusa- · 

ha muda Indonesia hams melihat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
a tau MEA 2016 sebagai peluang, 
karena akan banyak tawaran yang 
masuk. 

Namun, yang hams dilakukan 
calon pengusaha mw.da, yakni 
fokus memperbaiki diri. Dalam 
hal ini, mengubah fokus tidak 

· hanya berkeinginan mencari 
kerja setelah lulus kuliah, tapi 
bagaimana bisa memiliki pemsa
haan dan tidak terbelenggu oleh 
latar pendidikan yang dimiliki. 

"Kita hams fokus pada yang 
dikerjakan serta abaikan hal yang 
tidak berkepeningan dengan kita. 
Pengusaha hams berani menge
sampingkan. yang kurang baik 
atau kurang penting," jelas pria 
25 tahun kelahiran Medan yang 
kini sudah menjadi trainer. dan 
motivator nasional. 

Pendiri IEC ini menyatakan 
saat ini ia tengah melakukan road 
show ke berbagai provinsi untuk 
mengubah mindset anak-anak 
muda di Indonesia. Dia berharap · 

akan tercipta satuiuta oe.rnrnsaha 

yang menggelar Seminar nasional 
kewirausahaan di luar kampus 
dan dihadiri ratusan peserta. 

"Saya apresiasi panitia yang 
mampu menyelenggarakan se
minar nasional dengan pembicara 
trainer nasional, dan dihadiri 
ratusan mahasiswa," kata Yuana. 

Sebeluqmya, Gubemur Pe
rna UMA Firza dalam sambu
tannya mengatakan, pemuda 
Indonesia dituntut mandiri, 
inovatif dan kreatif. Kondisi 
ekonomi orang tua y�ng lemah, 

. katanya, tak lagi menjadi alasan 
untuk tertinggal, melainkan 
menjadi pemicu untuk bangkit. 

"Saya punya teman maha
siswa dari keluarga miskin. 
Waiau makan tidak makan, tapi 
dengan semangat ingin terlepas 
dari kemiskinan, ia sangat kreatif 
dan inovatif. Saat ini si maha
siswa jumsan teknik arsitektur 
itu sudah lepas dari kemiskinan,. 
karena sudah berpenghasilan 
Rp2 juta per minggu," katanya 
memotivasi mahasiswa. 

Karena itu, katanya, mahasis-:a
�
f:::t ���

.
�e��:��

-��t!� 

II Mr Syofii di Depan Mahasiswa UMA 
Pengusaha Muda Harns Fokus 

motivator ter
Indonesia Mr 

mengatakan, pemu

hasiswa UMA. 

Syafii mengatakan, pengusa- · 

ha muda Indonesia hams melihat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 

yang menggelar Seminar 
kewirausahaan di 
dan dihadiri ratusan 

"Saya apresiasi 
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Biodiversitas 
Indonesia Terancain 

MEDAN (Waspa
da): Indonesia merupakan 

negeri dengan kekayai;m 
biodiversitas alias keane

karagaman hayati yang be
sar. Namun, ancaman ke
punahan biodiversitas te- · 

rus menghantui negeri ini. 

"Keanekaragaman hayati 
dengan ekosistem unik perlu 
mendapat perhatian dan pe
nyelamatan," kata Dekan Fa
kultas Biologi Universitas Me,
dan Area (UMA), Dr. Mufti Su
dibyo, M.Si, dalam seminar 
tentang:Eksplorasi Biodi
versitas di .((am pus I UMA JI. 
Kolam Medan Estate, Selasa 
(12/ 4). 

Kegiatan terse but dihadiri 
oleh puluhan siswa - siswi 
SMA, mahasiswa Biologi, dan 
para r.encinta alam. Dia 

mengatakan, perlu kerja sama 
semua pihak agar upaya pe
nyelamatan ini terlaksana 
dengan baik. Fakultas Biologi 
UMA berusaha menjadi pelo
por memberikan pemahaman 
kepada masyarakat betapa 
pentingnya menyelamatkan 
biodiversitas. 

Dia mengakui, posisi In
donesia sangat strategis dalam 
hal biodiversitas. Indonesia 
memilikikeanekaragaman ha
yati luar biasa. Terbukti, bang
sa ini mempunyai bermacam 
variasi baik tumbuhan dan 
hewan. Terkait ha! ini, kebera -
dan manusia dengan keaneka
ragaman biodiversitas alam 
merupakan dua ha! tidak 
dapat dipisahkan. " 

Pasalnya, biodiversitas 
alam memberikan jasa serta 
manfaat langsung untuk me-

menuhi kebutuhanhidup ma
nuasia, dan manusialah .yang 
memilikitanggung jawab un
tuk selalu mengelola, menjaga, 
merawat dan melestarikan -
nya. UMA sebagai lembaga 
pendidikan akan memberikan 
contoh untuk penyelamatan 
biodiversitas tersebut. 

"Ada dua hektare la.ban di 
kampus I UMA akan diman
faatkan untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati lang
ka yang ada di Indonesia, khu
susunya di Sumut,," sebutnya. 
Pembicara Seminiar , Mugi 
Mumpuni dosen Fakultas Bio
logi UMA mengatakan, se
jauh ini mayarakat belum op
timal memanfaatkan sumber 
daya alam hayati. Melalui ke
giatan ini UMAmengajakpara 
generasi muda, mulai dari 
pelajar pingga mahasiswa 

un g seputarpeman
· anameng

eksplor serta menja keane
karagama hayati t. _ 

Tidakhanya seputar k 
yaan biodiversitas alam Indo
nesia, Ia juga memaparkan 
penyebab hilangnya dan ber
kurangnya biodiversitas yang 
dimiliki Indonesia. Dianta
ranya adalah eksploitasi yang 
berlebihan, serta tingginya 
gayahidup dan pola konsums� 
masyarakat. 

Lebih lanjut, ia mengung
kapkan bahwa Keanekara
gaman hayati adalah aset dan 
masa depan ban_g§i_l. 
itu hams tetapdijaga agar 

, kelak bisa dinikmati anak cucu 
kita," katanya. Turut sebagai 
pembicara Ketua M apala 
UMA Zulfahmi Harahap 

(m49/l) 

Biodiversitas 
Indonesia Terancain 

mengatakan, perlu kerja sama 
semua pihak agar upaya pe
nyelamatan ini terlaksana 
dengan baik. Fakultas Biologi 

menuhi kebutuhanhidup ma
nuasia, dan manusialah .yang 
memilikitanggung jawab un
tuk selalu mengelola, menjaga, 
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REALITAS 

Kamis, 14 April 2016 

Fakultas Biologi UMA Seminar an 
Eksplorasi Bio_�iv�rsitas 

Medan, Realitas · 
Indonesia merupakan negeri 

dengan kekayaan biodiversitas 
alias keanekaragaman hayati 
yang besar. Namun, ancaman 
kepunahan biodiversitas terns 
menghantui negeri ini . 

"Keanekaragaman hayati 
dengaii ekosistem unik pf'.rlu 
mendapat perhatian dan penye
lamatan dengan memanfaat
kan dengan baik," kata Dekan 
Fakultas Biologi Universitas 
Medan Area (UMA), Dr . 
Mufti Sudibyo, M . Si, di Sem
inar Eksplorasi Biodiversitas 
di Kampus I UMA Jl . Kolam 
Medan Estate, Selasa (12/4). 

K�giatan'dihadiri oleh pu
luhan siswa SMA/SMK, ma
hasiswa Biologi, dan para pen
cinta alam dengan pembicara 
Mugi Mumpuni S.Si, MSi dan 

. Ketua Mapala UMA Zulfah
mi Harahap. 

Dia mengatakan, perlu 
kerja sama semua pihak agar 
upaya penyelamatan ini terlak
sana dengan baik. Fakultas 
Biologi UMA berusaha men
jadi pelopor memberikan pe
mahaman kepada masyarakat 
betapa pentingnya menyela
matkan biodiversitas. 

Diakuinya, posisi Indonesia 
sangat strategis dalam hal 
biodiversitas. Indonesia memi
liki 'keanekaragaman hayati 
luar biasa. TerbukJi, bangsa 
ini memounvai herm::ic'.:ntl 

alam merupakan dua hal tidak mengatak�auh ini may
dapat dipisahkan. arakat belum optimal meman-

Pasalnya, biodiversitas faatkan sumber alam 
alam memberikan jasa serta hayati. Melalui kegiatan · · 

manfaat langsung untuk me- UMA mengajak para genera
menuhi kebutuhan hidup man- si muda, mulai dari pelajar 
uasia, dan manusialah yang hingga mahasiswa untuk shar
memiliki tanggung jawab un- ing seputar pemanfaataan dan 
tuk selalu mengelola, menja- bagaimana mengeksplor serta 
ga, merawat dan melestarikan- menjaga keariekaragama ha-
nya. . yati tersebut. 

UMA sebagai lembaga Tidak hanya seputar kek-
pendidikan akan memberikan ayaan biodiversitas alam juga 
contoh untuk penyelamatan penyebab hilangnya dan.berk
biodiversitas.  "Ada dua hek- urangnya biodiversitas, diant
tare lahan di UMA akan di- aranya eksploitasi yang ber
manfaatkan untuk melestari- lebihan, serta tingginya gaya 
kan keanekaragaman hayati hidup dan pola konsumsi 
langka yang ada di Indonesia, masyarakat. Keanekaragaman 
khususnya di Sumut," sebut- hayati adalah aset dan masa 
nya. depan bangsa. "Karena itu 

Pembicara seminar, Mugi hams tetap dijaga agar kelak. 
Mumpuni S.Si, MSi yang jug bisa dinikmati anak cucu 
dosen Fakultas Biologi UMA kita," katanya. (R-ji) 

14 April 2016 

Fakultas Biologi UMA Seminar 
Eksplorasi Bio_�iv�rsitas 

Realitas · 
merupakan negeri 

kekayaan biodiversitas 
keanekaragaman hayati 

Namun, ancaman 
biodiversitas terns 

negeri ini . 
"Keanekaragaman hayati 

ekosistem unik pf'.rlu 
perhatian dan penye

dengan memanfaat
dengan baik," kata Dekan 

Biologi Universitas 
(UMA), Dr

alam merupakan dua hal tidak mengatak�auh 
dapat dipisahkan. arakat belum optimal 

Pasalnya, biodiversitas faatkan sumber 
alam memberikan jasa serta hayati. Melalui 
manfaat langsung untuk me- UMA mengajak mengajak menga
menuhi kebutuhan hidup man- si muda, mulai 
uasia, dan manusialah yang hingga mahasiswa 
memiliki tanggung jawab un- ing seputar pemanfaataan 
tuk selalu mengelola, menja-menja-men bagaimana mengeksplor 
ga, merawat dan melestarikan- menjaga menjaga men kearie
nya. . yati tersebut. 

UMA sebagai lembaga Tidak hanya 
pendidikan akan memberikan ayaan biodiversitas 
contoh untuk penyelamatan penyebab hilangnya 
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FA.KTUAL, AKURAT 

RABU 
13,APRIL 2015 

Fakultas Biologi UMA Seminarkan Eksplorasi Bio�ive.rsitas 
Medan (Mat�ari) 

Indonesia · merupakan negeri 
dengan kekayaan biodiversitas 
alias keanekaragaman hayati 
yang besar. Namun, ancaman 
kepunahan biodiversitas terus 
menghantui negeri ini. 
· "KeanekaJJagaman hayati den
gan ekosistem unik perlu mendap
a t perhatian dan penyelamatan 
dengan memanfaatkan dengan 
baik," kata Dekan Fakultas Biologi 
Universilas Medan Area (UMA), Dr 
Mufti Sudibyo, M.Si, di Seminar 
Ek si Biodiversitas di Ka.in 
I Jl. Kolam Estate, &-
lasa (12/ 4). 

Kegiatan dihadiri oleh pu uhan 
siswa SMA/SMK, mahasiswa Biolo
gi, dan para pencinta alam dengan 
pembicara Mugi Mumpuni S.Si, 
MSi dan Ketua Mapala UMA Zul
fahmi Harahap. 

Dia mengatakan, perlu kerja 
sama semua pihak agar upaya 
penyelamatan ini terlaksa,na den
gan baik. Fakultas Biologi UMA 
bei:usaha menjadi pelopor mem
berikan ' pemahaman kepada 
masyarakat betapa pentingnya 
menyelamatkan biodiversitas. 

Diakuinya, posisi Indonesia san
gat strategis dalam hal biodiversi
tas. Indonesia memiliki keanekatag
aman hayati luar biasa. Terbukti, 
bangsa ini mempunyai bermacam 
variasi baik tumbuhan dan hewan. 
Terkafr hal ini, keberadan manu
sia d ngan keanekaragaman biodi-
' rc:-itac .-..l.-.m ........ �....,.,......,..,...,],,_...,,.... ...1 ........ L. .... 1 

Peserta tekun mendengarkan pemaparan narasumber di Seminar Eksplorasi 'Biodiversitas yang diada
kan mahasiswa

. 
Fakultas Biologi di Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Selasa (12/4). 

tidak dapat Qipisahkan. 
Pasalnya, biodiversitas alam 

memberikan jasa serta manfaat 
langsung untuk memenuhi kebu
tuhan hidup manuasia, dan manu
sialah yang memiliki tanggting 
jawab untuk selalu mengelola, 
menjaga, merawat dan melestari-

' kannya. 
UMA sebagai lembaga pendidi

kan akan memberikan contoh un
biodiversitas. 

dua lahan di _1:�--

tarikan keanekaragaman hayati 
langka yang ada di Indonesia, 
khususnya di Sumut," sebutnya. 

Pembicara seminar; Mugi 
Mumpuni S.Si, MSi yang juga 
dosen Fakultas Biologi UMA men-

. gatakan, sejauh ini mayarakat 
belum optimal memanfaatkan 

sumber daya alam hayati. Mela
lui kegiatan ini UMA mengajak 
para generasi ri:iuda, mulai dari 

. pelajar hingga mahasiswa untuk 
s,har�ng .sepull1:r pe�an!aataan 

ta menjaga keanekaragama 
hayati tersebut. 

Tidak hanya sepufar kekayaan 
biodiversitas alam juga penyebab 

. hilangnya dan berkurangnya 
biodiversitas, diantaranya ek
sploitasi yang berlebihan, serta 
tingginya gaya hidup dan pola kon
sumsi masyarakat. Keanekaraga
man hayati adalah aset dan masa 
depan bangsa."Karena itu harus 
tetap dijaga agar kelak bisa dinik
inati anak cucu kita," katanya. 

FA.KTUAL, AKURAT 

RABU 
13,APRIL 2015 

UMA Seminarkan Eksplorasi 
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.';c n i n . /I) Ap1 ii 2(J I() ··1,.:,.., .• 
UMA Dipercaya sebagai Penyelenggara QPRD Pakpak Bharat Ikuti Bimtek Mcd:111, (Analisa) 

·· l,e111bag:1 Pc11elitian dan Pe11g:1bdi:111 f.:cpad:r IVlasyaraf.:at Uiiiversitas Mcdan _A:rea (LP2M Uf\'IA) 111cr1tr:1nsfc:r ilrrnr pcngc1:1hu:111 kcpe1da :111ggota dan sekr·ct:iri., dnv:m P:1k11:1k Bh.:lrat rncl:ilui bimbingan tcknis (Bimtek·1 'L'i:r111:1 tig:r h:1r·i 111ulai 14 - 16 April 2016 di Hotel Gr:rncl K:rr1:1v:1 Medan Kctu:.1 P:mitia B imtek Dr Susw:11i 1\11' 1 11cng:11ak:rn. kegiatan berlangsung alas kerja sam:1 U !'vi.!\ dcr1g:rn Badan Pencli clikan clan Pelatihan Kemenler· i an D:i l :1 m Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) T1 rju:1n n y a untuf.: optimalisasi fungsi dan tuga.' DPRO Pakpak ')F;DfRD;:seb<J,gai lembaga perwakila11 rakyat di claerah cl:111 beikedudu)cah sebagili unsur penyek11gg:11·:1:111 perneri111:1h daerah (Pemda) mempunyar pera11 pe11 t i11g. Per:i11 itu diwujudk:rn d:1!:1rn tiga fungsi DPRn di :1111:1r:111yu l"ungs i pcr1g:1w:1.,:111 clan 1,'gislatif,'' k:11:1 Su_,\\·;11i di1l:r111pi11gi J<:1h:1:; Hur11as UMA Aslllah Idrawati 13irntck ir1i.1:111jut Suswati dil:1k-;:111:1k:111 .,cj:il:111 dcng:111 l'n:iluran M c:ntt.:r · i Dalam N�geri Nom"r 34 tahun 20 I :1 ·'L"·1:1 .\111·:11 L�dara11 Mrnteri Dalam Negeri Non1or 160/3559/S.I t:rngg:il 9 Juli 2013 tenta�g;!Pctunjuk Teknis Orientasi cl:111 l',:r1cl:1':1111:rn tu:;:i' arigg'ot<{DPRD. l{L'ktnr UM!\. Pn1f Dr'A. Yakub Mato11d:mg berharap. , p:1rcr Jl<".'iL'rt:1 Rimtck mcmiliki rn
'
otiv:1.'1 mc111o'.ikuti kegiatan i11i. Tuju:111 khu.,us keg iatan rni :rd:1!:1'1 111,·rn1wn:1j:1m kcrn:1111pua11 p:ll":1 anggot:1 DPRD Paf.:pak Bhar·:J1 ".Sc t c lah B i m rcf.: . pemaharn:rn :111ggo1:1 DPRD h:1rus leb i h  haik. terk:iit tugas pokok dan fu11gsiny:1 :1rtiny:1 clewun puny:1 J'<:rnah:1man ko111prehen,,jf d:il:1m 1·:1ngL1 n1cncerma1i h ubungan eksekuti f clan legis l : 1t i f." k:1r:rny:1 J<cmudi :ur 11 1cr11 i l ik i waw:1.,:111 d:111 kL'lcr:11npil:111 d:i1:1rn 111crnaharni ., i .o;tcrn pcrj:ilanan di11:1s :111gg1ita Dl'RD clan rnerniliki kemamruan clalam mengcl1>!:1 day:1 t :il un mental d: il:m1 rncngen1b:111 tugas DPR D. 1-!.cktor juga mengatakan. UM;\ n1crup:1ka11 Perguru:111 Tinggi Swast:i (PTS) pertam;i )':111)2 rnc11dap:11f.::111 kepcrc:1-y:1:111 untt!k mcnyelenggarakan kegi:11:rn 13irmeJ.; 1ni. Semcnt:1ra . W:1kil Ketua DPRD l':1kp:1J.: Rh:11·:11. K:idri T1rm angger rnc11y:1rnbut kegi:11:in l3 i 111tck y:rng d i lakuk:111 llM/\ Di:1 [Hin herharar. 11.,:1i 1wl:1b:111:r:111 11irntL'f.: k,'.tll:1m11u:1n para :rnggota DPl,ZJ) l';1kp:rJ.; Hh:11·:11 scmak i n  h:1ik. 

"Kegiatan i n i  licrtuju:in un11rk reni11gk:1t:lll pcrn:ih:irn:rn J1L'.r:1n d:in fungsi legislatif tcruram:1 p:1d:1 1ier1gelnlaan cla.11 J'CllVll.'trn:in �mgg:1r:111 da er : .1h mc11uj11 \ch1r:i11 pcr·at11r:111 d:1erah dalam pen rngka tan rug:1s dan l11nµsi w:1J.;iJ n1k �11 ittr." 

Eff. 01 Des 20 I. 

n i n . . /I) App1 1 ii ii 2(J I() 
UMA Dipercaya sebagai Penyelenggara QPRD Pakpak Bharat Ikuti Bimtek Mcd:111, Mcd:111, (Analisa) 

l,e111bag:1 l,e111bag:1 Pc11elitian dan Pe11g:1bdi:111 f.:cpad:r IVlasyaraf.:at Uiiiversitas Uiiiversitas Mcdan _A:rea (LP2M Uf\'IA) 111cr1tr:1nsfc:r ilrrnr pcngc1:1hu:111 pcngc1:1hu:111 kcpe1da :111ggota dan sekr·ct:iri., dnv:m P:1k11:1k Bh.:lrat rncl:ilui bimbingan tcknis (Bimtek·1 'L'i:r111:1 tig:r h:1r·i i 14 - 16 April 2016 di Hotel Gr:rncl K:rr1:1v:1 Medan Kctu:.1 P:mitia B imtek Dr Susw:11i 1\11' 1 11cng:11ak:rn. kegiatan berlangsung alas kerja kerja sam:1 U !'vi.!\ dcr1g:rn Badan i clikan clan Pelatihan Kemenler· i an D:i l :1 m Negeri Republik Republik Republik Indonesia (Kemendagri) T1 rju:1n n y a untuf.: optimalisasi fungsi dan dan tuga.' DPRO Pakpak F;DfRD;F;DfRD;F;DfRD;:seb<J,gai seb<J,gai lembaga perwakila11 rakyat di claerah cl:111 beikedudu)cah beikedudu)cah sebagili sebagili unsur penyek11gg:11·:1:111 perneri111:1h daerah (Peemmda) mempunyar pera11 pe11 t i11g. Per:i11 itu diwujudk:rn d:1!:1rn tiga tiga fungsi DPRn di :1111:1r:111yu l"ungs i pcr1g:1w:1.,:111 clan 1,'gislatif,'' k:11:1 Su_,\\·;11i di1l:r111pi11gi J<:1h:1:; Hur11as UMA Aslllah Idrawati 13irntck ir1i.1:111jut ir1i.1:111jut Suswati dil:1k-;:111:1k:111 .,cj:il:111 dcng:111 l'n:iluran M
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Bl 
UMATran,sfer llmu.Ke 

. . . e· - .k An0·€J·�eta�-- · -· ·- . ;;; Jnl:ta., 
MED1\N ( Waspada): Lem- Peran Strategis 

liaga Pcnclitian dan Pengab-
ti i;m kcpada Masyarakat Uni- 'fugas·dai:'fFungsi'DPRD Pak-
1TrsiLas Medan Area (LP2M pak Bharaf '. B im tek digelar 
lJMJ\) rncntransfer ilmu tanggal 14-16April 2016. 
pcngctah11<111 kepada anggota "DPRD sebagai le mbaga 
dan sekretmis DPI}D Pakpak. · perw'akilahrakyat di daerah 

nis (Bfrntek). peme
s.ikan selama tiga hari,_di Ho- mem-
1 cl Grand 1 •. puny� p_�l'.�n penting. Pe�an 

Ketua 9r itu d1wujudkan dafam t1ga 
'.i11swati MP mengatak.�n; ke- fngsi DPRD, yakni pengawa 
giatan .• ,sa�1i"apgg�� danlcgisiasi," 

kp.ta Suswat1. 
I 'cncliclikan da1i Pelatilian Ke- Lanjutrwa, pennasalahan 
111enterian �aJi:i,in Negeri. Tu- dalam bidarig pengawasan 
juannya untl1kmendukung disebabkan olch kapasitas 
opLimalisasifuqgs_i dan tugas SumberDaya'Manusia (SDM), 
IWRD Pitkpak Bh<iral. belummaksimalnya penyu-

M enurllt Ketua · LP2M sunanrencanakerja pengawa-
l I IVli\ itu. t2m;iHimt:ekadalah san DPRD, clan rnasalah 

koinitmen atau motivasi 
anggofa DPRD;'kurang adanya 
respon dari eksekutif, serta 
leinahnya faktor dukungan 
masyarakat. • 

Sedangk<;U1, Rekt_or UMJ\, 
Prof Dr.(\. Ya.ku.b�<i-tondang 
beth�p;parapeserra::aimtek 
meiniliki motiv_'!:si mengi uti 
ke� ariini. 

· adhlah 
kerriampuan para ariggota 
D PRD 

�emaha -
man anggota DPRD .harus 
lebih baik terkhlt tugaspokok 
dan fungsinya. Artinya dewan 
punya pemaharrian 'kom
p rehensif dalam rangka 
men·cerinati h ub un ga n 
eksekufif dan legislati f , " 
kat;inya. (m49/C) 

--�--.:='Ill 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Bl 
UMATran,,sfer llmu.Ke 

. . . e· -An0·€J·�eta�-- · -· ·--· ·--· ·-
e

.
ee;;; eJnlJnl· Jnl· :ta

Waspada): Lem- Peran Strategis Strategis Strategis 
Pengab-

Masyarakat Uni- 'fu'fu'f gas·dai:'fFungsi'DPRD dai:'fFungsi'DPRD dai:'fFungsi'DPRD Pak-
Area (LP2M pak Bha

dai:'fFungsi'DPRD 
a

dai:'fFungsi'DPRD 
raf

dai:'fFungsi'DPRD 
af

dai:'fFungsi'DPRD 
'. B im tek digelar 

rncntransfer ilmu tanggal 14-16April 2016. 
a anggota "DPRD sebagai sebagai le mbaga 

Pakpak. Pakpak. · perw'akilahrakyat perw'akilahrakyat perw'akilahrakyat di daerah 

peme
hari,_di Ho- mem-

puny� � �l'.�n penting. penting. penting. Pe

koinitmen atau 
anggofa anggofa DPRD;'kurang 
respon respon dari ekseku
leinaahnya hnya faktor dukungan 
masyaarrakat. 

Sedangk<;U1, Sedangk<;U1, Rekt
Prof Dr.(\. Dr.(\. Ya.ku.b�<i-tondang 
beth�p;parapeserra::aimtek beth�p;parapeserra::aimtek 

Ya.ku.b�<i-tondang 
beth�p;parapeserra::aimtek 

Ya.ku.b�<i-tondang 
meiniliki motiv_'!:si motiv_'!:si motiv_'!:si 
ke� ariini. ariini. 
adhlah adhlah 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
1-iari I Tanggal 
Pukul 

NO N A M A 

M.Fcrdimrnd 

: Bimtek (DPRD Pak Pak Barat) 

: Grand Kanaya 
: Rabu/ 13 April 2016 
: 19.30 WIB s/d Selesai 

PREDIKSI 

HARIAN BERITA DIMUAT T.TANGAN 

,'d{y. 
Taufik Wal Analisa V' --

3. ' 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

, 

14. 

15. 

----

·--·· ·--

-- ---·· --·-

·-----------·-

----------

Kabag Humas & Protokoler 

\ 

Ir. mah· Indrawa�i, MP 

. 

' 
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Sen in, 18 Apri I 2016 

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

Senin. I K April 

. UMA Dipercaya sebagai Penyelenggara 
Pakpak Bharat Ikuti Bimtek 

(Analisa) 
'�:•4embaga Peneliti'an dan Pengabdian kepada Masyaraknt 

Um'versitas Medan Area (LP2M UMA) rnentransfer ilmu 
kepada anggota dan se_kretaris dewan 

_
Pakpak 

melalu1 b1mbmgan tekn1 s  (B1mtek) selarna uga h;m 
rnulai 14 - 16 April 2016 di Hotel Grand Kanaya Medan. 

· Ketua Panitia Bimtek Dr Suswati MP rnengatakan. 
kegi'atan berlangsung atas kerja sama· UMA dengan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Kerrtenterian Da l am Negeri 

Ind'o�esia (Kemendagri ) . Tu j uannya untuk 
optimahsas1 fungs1 dan tugas DPRD Pakpak 

· · 

· perwakilan rakyat ct i daerah dan 
b:eI: seb!lgili unsur penyelenggaraan pemerintah 
d�eiah (Pemda) m�mpunyai peran pent ing . Peran itu 
diwujudkan dalam tiga fungsi DPRD di antaranya fungsi 
pengawasan dan kgislatif," kma Suswati cliclampingi Ka hag 
Hu mas UMA Asrnah Idrawati. 

B initek ini ,lanj�t Suswati d.ilaksanakan sejalan dengan 
Peraturan Menteri DaJarn:N�geri Npmor 34 tahun 2013 serta 
Surat Eda.ran Ment�,ri Ne,geti Nomor _160/3559/SJ 
tanggal 9 Juli 20 I Tekllis�Orientasi clan 
Pendala1min tugas :' ; . , 

Rekt.or UMA, Prof Dr Matbndang berharap. 
para peserta Bimtek niemiliki mengiknti kegiatan 
ini. Tujuan !<.husus kegiatan ini aclala11 rnempertajam ke
rnampuan para anggota DPRD Pakpak Bharat. 

"Setelah B imtek, pemaharnan anggotaDPRD harns lebih 
baik, terkait tugas pokok dan fungsinya artinya dew an punya 
pemahaman komprehensif clalam rangka mencermati 
hubungan eksekutif dan Jegislatif," katanya. 

Kemuclian memiliki wawasan clan keterampi Ian clalam 
memahami sistem pe1:jalanan clinas anggota DPRD clan 
memilik.i kemampuan dalam mengelola daya tahan me9tal 
clalam mengemb;m tugas DPR D : 

Rektor juga mengatakan, UMA merupakan Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) pe1tama yang mendapatkan keperca
yaan untuk menyelenggarakan kegiatan Bimtek ini. 

Sementara, Wak.il Ketua DPRD Pakpak Bharat, Kadri 
Tumangger menyambut kegiatan Bimtek yang clilakukan 
UMA. Dia pun berharap, usai pelaksanaan Bimtek 
kemampuan para anggota DPRD Pakpak Bharat semakin 
baik. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman 
peran dan fungsi legislatif terutama pada dan 
penyusunan anggaran daernh menuju sebuah 

Sen in, in, 18 Apri I Apri I 2016 2016 Senin. I K April April 

UMA UMA Dipercaya sebagai Penyelenggara 
Pakpak Bharat Ikuti Bimtek 

(Analisa) (Analisa) 
4embaga Peneliti'an dan Pengabdian kepada Masyaraknt 

Um'versitas 
4e

Um'versitas 
4e

Medan Area (LP2M UMA) rnentransfer ilmu 
kepada anggota dan se_kretaris dewan 

_
Pakpak 

melalu1 melalu1 melalu1 b1mbmgan b1mbmgan b1mbmgan tekn1 s  (B1mtek) 
se_kretaris 

(B1mtek) 
se_kretaris 

selarna 
se_kretaris 

selarna 
se_kretaris 

uga h;m h;m 
lai 14 - 16 April 2016 di Hotel Grand Kanaya Medan. 
Ketua Panitia Bimtek Dr Suswati MP rnengatakan. 

kegi'atan berlangsung atas kerja sama· UMA dengan Badan 
Pendidikan Pendidikan dan dan Pelatihan Pelatihan Kerrtenterian Da l am Negeri 

Ind'o�esia (Kemmendagri ) . Tu j uannya untuk 
optimahsas1 optimahsas1 

�
optimahsas1 

�
fungs1 dan tugas DPRD Pakpak 

· · · · 
fungs1 

· · 
fungs1 

· perwakilan perwakilan rakyat ct i daerah dan 
seb!lgili unsur seb!lgili unsur seb!lgili unsur penyelenggaraan pemerintah 

d�eiah (Pemda) m�mpunynyai peran pent ing . Peran itu 
diwujudkan diwujudkan dalam dalam tiga tiga fungsi fungsi DPRD di antaranya fungsi 
pengawasan dan dan kgislatif," kma Suswati cliclampingi Ka hag 

mas UMA Asrnah A Asrnah Idrawati. 
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No. Form : FM-HPT-01-01 

Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012 

Bl 
LJM,A Transfer:·l+mu Ke 

MEDAN (Waspada): Lem- k� fuitmen a tau motivasi 
baga Penelitian dan Pengab- angg()ta DPRD,ckurahg adanya 
di an kepada Masyarakat Uni- Pak- .resj0n. dai;i ekseku'fif, serta 
versitas Medan, Area (LP�M pcik digel_ar leniahnya fakter duk1mgan 
UMAl m entiansfer ilmu tanggal 14 ,16'April 2·016,. masy�rAfcat. .· • 

pengetahuan kepii.da'anggot!l "'DPRD sebagai lembaga . · Sedangk@, Rektor -UMA, 
dan sekretaris DPI,tl;) Pakpak / penva:kilah,'rakyat di daerall Y�uh�$!pndang 

sebag'af -
nis tailntek). . perile-• . merigikut i 
s�an selailla tiga haj.'i�>'di }.lei .• · me�- _ . 
tel GrandKeH�Y.� pu?y� P_��4n� Pe�aI) , · 

Ketu� P,�fi:1ti� 1tu �iwu1udkan t1ga · keIIJ,ampuap.yar�·anggota 
Suswati MPmenga ke- fngsi DPru;:>,_ yakni peng;:iwa-

dfill,legislasi>'' 
k-fft'a Suswa'.t�. � man .harus' 

· Lanjutnya,,permasal han lebih baik 
N,egeri.' i'm: ctafam b\oang pertgawasan · cta:n ctewail. 

disebabkan oleJ:i k�p�sitas · punya pem ah'aman 'kom
tuga:s (SDN1); p rehensif da'l<J.m angka 
· ' qeluID:mak\simalnyapenyu" · m er1·ce·rmati hubul1ga n  

sunanrencanakerjapengawa- eksek u'fif dan l e gisla tif," 
UMAitu, temaBimtekadalah s an DPR D,' dan masa l ah katanya. (m49/C) 

Bl 
Transfer:·l+mu Ke 

(Waspada): Lem- k� fuitmen a tau 
dan Pengab- angg()ta DPRD,cDPRD,cDPRD, kurahg 

Masyarakat Uni- Pak-Pak- .resj0n. dai;i eksek
Area (LP�M pcik pcik digel_ar digel_ar leniahnya fakter 

fer ilmu tanggal 14 ,16'April 2·
digel_ar 

·
digel_ar 

016,016,016. masy�rAfcat. 
leniahnya 
masy�rAfcat. 
leniahnya 

.· 

kepii.da'anggot!l "'DPRD sebagai lembaga . . · Sedangk@, Re
DPI,tl;) Pakpak Pakpak / penva:kilah,'rakyat di daerall Y�uh�$!pndang Y�uh�$!pndang 

sebag'af -
. perile-• . . 

haj.'i >'di }.lei 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO NA M A  

1. M.Ferdinand 

2. T aufik Wal H idayat 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
, 

13. 

14. 

15. 

: Seminar Fotografi Jurnalistik 

: Aula Serbaguna 
: Kamis/14 April 2016 
: 08.00 WIB s/ d Selesai 

PREDI KSI 
HARIAN DERITA DIM UAT 

Analisa V' 

� Realitas 

' 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir. Asmah Indrawati, MP 
1 

dayat 

� Realitas 
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sabtu, 7 Mei 20 1 6  

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

Halaman 7 

Mahasiswa· Haros Menggali .Potensi Diri 
Komuriikasi UMA Seminarkan Foto Jurnal ist ik 

. Medan, {Analisa) 
· DekanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Polltik (FISIP) UMA; Prof M Arif Na
sution melalui Wakil Dekan Bidang 
Akademik, Drs Indra Muda Hutasuhut 
MAP menyatakan mahasiswa harus te
rns menggali potensi dii·i, agar berdaya 
saing sehingga bisa bermanfaat bagi 

. masyarakat dan dirinya sendiri. 
1 · " Kembangkan potensi diri dengan 

melakukan kreativitas yang inovatl.f. 
Keterampilan harus ditingkatkan," ujar 
Indra pada saat membuka "Seminar 
Fotografi dan Pelatiha.n Foto Jurna· 
listik" yang digelar mahasi �wa Ko.mu-

nikasi FISIP UMA baru - baru ii:ii di 
Convention Hall Kampus I UMA Jalan 

· Kolarri Medan Estate. Tampil sebagai 
pembicara Irsan Muliadi fotografer 
Kantor Berita Antara Medan. 

Lebih lanjut Indra mengatakan, 
masuknya era Masya.rakat Ekonomi 
ASEA.N (MEA ) ,  mahasiswa hams 
kreatif dari mandiri, supaya bisa ber-

. kompetis1 dan tidak menjadi pel).onton . 
di negeri sendiri. 

· 

· "Saya sangat gembira dan memberi
kan peng hargaan atas penyelenggaraan 
seminar ini, semoga seminar seperti ini 
sering dilakukan untul< meningkatkan 

. kreativitas anak-anak muda,"ujar Indra 
Muda. 

Ketua Panitia Pelaksana, Sugiyanto 
didainpingi Sekretaris Amel, 13enda
hara Imel, Tim Dekorasi Afriza .Salma 

. dan Devita menyebutkan kegiatan ters�- ' 
but diikuti 70 peserta, terdiri daii maha
siswa Ilmu Komunikasi UMA dan pela-
jar SMA/SMK se Ko ta Medan. Seminar ' 
juga -dirangkaikan pelatihan dengan 
materi mengenai teknik- tek nik dasar 
pengembi lan foto serta bagaimana me
qgatur cahaya agar menghasilkan foto 
yang baik. 

· 

(twh) 

MahasiswaMahasiswa· Haros Haros MengMenggali gali .Potensi Potensi 
muriikasasi UMA SemSeminarkan kan Foto Jurnal is

Sosial dan Ilmu Ilmu 
M Arif NaNa

Dekan Bidang Bidang 
Hutasuhut Hutasuhut 

menyatakan mahasiswa harus te
agar berdaya 

bisa bermanfaat bagi 

nikasi FISIP nikasi FISIP UMA baru -baru - baru ii:ii di 
Convention Convention Hall Kampus Kampus I UMA UMA Jalan 

· KolaKolarri Medan Estate. rri Medan Estate. Tampil Tampil sebagai sebagai 
pembicara ra Irsan Irsan Muliadi Muliadi fotografer fotografer 
Kantor BeBerita rita Antara Medan. 

Lebih lanjut Indra mengatakan, mengatakan, 
masuknya era masuknya era Masya.rakat Ekonomi Ekonomi 
ASEA.N (MEA ) ,  mahasiswa mahasiswa hams hams 

. kreativitas kreativitas 
Muda. Muda. 

Ketua Panitia 
didainpingi 
hara hara Imel, 

. dan Devita dan Devita 
but diikuti 
siswa Ilmu 
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Senin, 2 

( ( 

Komunikasr UMA ·seminarkan Foto 
Medan, Realitas ' Pelatihan Foto Jurnalistik" dan memberikan peng har- nar .seperi ini sering di laku- "ujar tndra Muda. 

Dekan Fakultas l lmu So- ya ng d ig e l a r  mahasiswa gaan atas penyelenggaraan kan , u ntuk meni ngkatkan Ke'tua Panitia Pelaksana, 
dan l lm u  Politik (F ISIP)  K o m u n ikasi  Fl S I P  U MA seminar ini ,  semoga semi- kreativitas anak-anak muda, Sugiyanto didampngi Sekre-

U MA, Prof M Arif Nasuion bani - baru ini di Convention 
· 

taris Amel, Bendahara Imel, 
melalui Wakil Dekan Bidang Hall Kampus I UMA Jalan Tim Dekorasi Afriza Salma 
Akademik, Drs Indra Muda Kolam Medan Estate. dan Devita menyebutkan 

+.-fl utasu h ut MAP menyata- Tampil sebagai pembic- kegiatan l:ersebut di ikuti (0 
kan mahasiswa harus terus ara l rsan M u liadi fotografer peserta, terdiri da,ri maha-
menggali potensi d i ri ,  agar Kantor Serita Antara Med- siswa llmu Komunikasi UMA 

s a i n g  s e h i n gga an.  Lebih lanjut Indra Muda dan pelajar SMA/SM K  se 
bisa bermanfaat bagi mas- mengatakan, masuknya era kota Medan. 
yarakat dan dirinya sendiri . "  M a s y a r a k a t  E k o n o m i ' Seminar juga dirangkai-
Kembangkan pote nsi  d i r  ASEAN (MEA), mahasiswa kan pelatihan dengan materi 
dengan melakukan kreativi- harus kreatif dan mandiri ,  mengenai  teknik- tek n i k  
t a s  ya ng inovatif. Keter- supaya bisa berkompetisi dasar pengembi lan foto serta 
ampilan harus ditingkatkan," dan tidak menjadi penonton bagaiman mengatur cahaya 
ujar Indra pada saat mem- di negeri send iri .  . a g a r:  m e n g  h a s i l ka nfoto 

"Seminar Fotografi "Saya sangat gembira ... 

-I ;ti z 
lO ct> 0 
- < . 

• • "T1 m o o � o ..., . 3 0 � 
0 ct> Cf) 
N 0 � 
N 

"T1 
3: 

I 
:I: 
� I 0 � 

I 
0 
� 

seminarinari kanarkanar n Foto 
dan memberikan peng har- nar .seperi ini sering di laku- "ujar 
gaan atas penyelenggaraan kan , u ntuk meni ngkatkan 
seminar ini ,  semoga semi- kreativitas anak-anak muda, Sugiyanto · 

taris 
Tim 
dan 
kegiatan 
peserta, 
siswa 
dan 
kota 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAM PUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Aca ra 

Tem pat 
H a ri / Tanggal 
Pukul 
----

NO N A M A 

l .  M. Ferdinand 

Taufik Wal 

3.  

4.  

5. 

6. 

1 J .  

13. 

1 4. 

: Kuliah Um um "Trias Politika" oleh Prof. 
Dr. J i mly Assiiddiq ie, SH, M H  

: Ka m pus 2 
: J u m'at/ 22 Apri l 20 16 
: 17 .00 WIB s/d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERITA DIMUA T 

.. ·· 
,,,.,,..-

L 
Analisa v 

' 

' 

T.TANGAN 

Kabag H u mas & Protokoler 

' 

Ir. fsma
,
h Indrawati, M P  

Wal Analisa v 

' 
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Sabtu, 7 Mei 20 16.. 

No. Form : FM - H PT-0 1-01 
Rev: 00 

Tgl Eff. 01 Des 20 12 

hlalaman 5 

·' Prof F?Ps; WMA .· . ;; 

· 

Disandera · Kepenti-ogan il f  
. . . . . . . 

Medan, (Analisa) 
ProfJimly Asshiddiqie menyatakan 

dalam praktik produk hukum di lndo
. nesia ban yak dlsaildera kepentingan -
·kepentingan politik. Karena itu pe
, lak,samian hukunr di Indonesia masih 
pincang, · 

Kepincangari terse but juga disebab
kan ,nilai-nilai etika .. politik atau. ·etika 
berhulcuin tidak · dipakai sebagaimana 
mestinya. 

Bahkanj ika dicennati perkembangan 
pengelolaan negara ·saat ini, perhatian 
terhadap politik (kekuasaan) mendapat 
porsi perhatia_n yang begitu besar 
dibanding kan hukum. 

Hal itu dikatakan Prof Jimly Asshid
diqie saat memberikan kuliah umurn di 
Pascasarjana (P,Ps)Universitas Medan 
Area (UMA),  Jumat pekan lalu. 

Kuliah umum berterna: "Trias Poli
tica" itu juga :dihad iri Wakil Rektor I 
UMA , DrHeri Kusmanto. D i rcktur PPs 

.U M A , Prof. Retna Astuti, Waki l D irel ·
tur B idang. Ke1jasama, I r. Rizal Aziz, 
MP, Ketua Prodi Magistcr Administr::si 
Publik, Dr. Warjio, MA 

Menurut Prof· Jimly; jangan blarkan 
hukum sendirian, mengawa·si prilaku 

: publ ik,  j i ka d i biarkan hukum berjalan 

sendirian maka Dalain kesempatan itu, ,Jimly meng- · 

tanpa etika, dan ini berbahaya. ·. harapkan PPs UMA rnerijadi pel6p9r 
' Karena itu, begitu penti11gnya etika dalam kajian hukum dan .inampu me

mendampingi hukµm.' Hukuq1 tidak ngembangkan sistem etika sebagai ruh-
boleh berjalan tanpa etika. · ' nya hukum. 

· 
· · 

· 
· ' . I , . . . ' . I Lebih lanjutProf Jimly mel).yebu,tkan . Sebab, hukum dan e.�.i�� t�dak: bis.a r 

demokrasi dapat berjalanjika etik:;i ber- , . . , . . · 

kaitan dengan . hukurp .dapat l:ierjalan- . · , "'Kalau keduany� berl<:.�Iabb,fasi, �a
dengan balk. N anmn saat ipi pengelo- ka keadilap di rilasyar�t bisa te,rwujµ;d 
laan negara lebih mengedepai�k;m etika · nyata,'' te,gas Jimly . . , 
politik (kekuasaan) · 

, Untuk ,itu etika p�us terus dikawal 
"Padahal, peranan hukum sangat agar penyelenggara demol}rasi bisa : 

pen ting daliunmeml:iai;igun bangsaiQi," amanah.. untuk melahirkan pernimpi n . 
kata Prof Jimly Assl:ilddiqie. .:· amanah, demokratis dan berkualitas. . 1 
Scjala�1 . . . , .· !; : , _.  , ,. , .  "qaJ.�µ�)}s,tila11.Isl�, etfk:a i�u akhj.iik:. : 

, .J>rof J1mly JUga · p�cj.fl: 'i �;µIl,l teryS!,,)llemperJuapgJ<.annya agar 
saat ini, permasalahan negaratidak dapat menjadi urusan negara, tidak sekadar ! 
disefosaikan hanya kekuasaan dalaµ1 urusan pribadi," katanya. ! 
arti oleh perangkat pemerintah. Perlu Ketua Prodi Magister Adrninistrasi i 
adanya konsep trias pol i tika. Publik (MAP) PPs UMA, Dr. Warjio i 

Etika dalam mengurus politik dan menyahuti harapan Prof Jimly yang , 
hukum, lanjutnya harus sejalan. Namun, ingin PPs UMA menjadi pelopordalam ! 
saat i n i  masih terkesan jalan masing- kaj i an hukum dan etika, 
masing. Padahal harus1iya tic,iak demi- "!tu sangat tepat. Apal agi kalau 
kian. diselaraskan dengan visi. dan misi 

"Etika adalah bagian dari hukum ka- UMA yang ingiri melahirkan ·lulusan 
rena hukum adalah etika di.normakan. yang unggul di:tn kompetitif dalam 
Idealnya meletakkan etika sebagai !au- bingkai akhlakul karim'ah," ucap Prof 
tan di atasnya berlayarkapalckapal Jimly. · · 

hukum,"kafa Prof Jimlv 1•--"-' 

Prof F?Ps; WM

nderndera · · KeKepentpenti-ogi-ogan 
. 

i-og
. 

i-og
menyatakan 

sendirian maka maka Dalain 
tanpa etika, dan ini ini berbahaya. berbahaya. ·. ·. harapkan 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA MA 

1. M.Ferdinand 

2. T aufik Wal 

3. ZulArdi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. , 

13. 

14 . 

15. 

: Kuliah Umum Pendidikan Karakter oleh 
Prof. Dr. Mansyur Ramli, SE, MSi ( FPsi) 

: Convention Hall  
: Selasa/26 April 2016 
: 08.30 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERITA DIMU AT 

v 
Analisa v 
Realitas 

Kabag Humas & Protokoler 

Wal Analisa v 
Realitas 
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WASPADA 
, Seni 

23 Mei 2016 

.Ketua BAN PT Kuliah 
Urnum Di Psikologi UMAt 

MEDAN (Waspada): Ketua BadanAk:re.ditasi Nasional Pergu
ruan Tinggi (BAN PT) Prof Dr Mansyur Ramli, SE M.Si mengat.a
k�, saat ini pemerintah ingin mengubah image tentang swnber 
daya manusia (SDM) yang dipandang dari faktor produksi 
inenjadi as et b erkarakter keperibadian yang baik. 

"Paradigma bagaihlana manusia dipandang sebagai faktor 
produksi sudah melekat. Dan image itu hams diganti dengan 
menempatkannya sebagai aset yang berharga. Inilah swnbang
sih psikologi bagi manaj emen ekonomi," ujar Mansyur pada 
kuliah um um Fakultas Psikologi di Convention Hall UMA, JI 
Kolam Medan Estate barn - barn ini. 

Di hadapan, Dekan Fakultas Psikologi , Prof Abdul Munir 
dan seratusan mahasiswa psikol ogi UMA ini, dengan tegas' 
Ketua BAN PT RI mengatakan pendidikan karakt er yang 

· mengarah terciptanya SDM sebagai aset hams didasari pada 
em pat olah. • • · ' 1 ' 

Keempat olah itu adalah 6lah pikir,- olah ha�i, olah rasa 
dan olah raga. D�ngan olah pikir sebutnya,'akan terb entukl 
kepribadian c erdas, kritis, inovatif b eroriantasi ilmu dan 
teknologi (Iptek) .  · 

Sementara pendidikan karakter olah ha ti, menekankan 
sifat jujur, beriman, rela berkorban dan berjiwa patriot. Ada pun 
olah rasa akan menumbuhkan kepribadian, ramah, santun 
rapi, suka menol ong dan berjiwa nasionalis serta tida,k ego is. 

Sedangkan olahraga menciptakan manusia 
kpperatif dan t!dak mencederai pisik maupun perasaan 

orang lain. 
"Olahraga kita belum sepenuhnya menjalankan pendidikan 

karakter. Sehingga yang muncul kemudian sesama atlit saling 
berkelahi dan bertindak kurang sprotifketika b eitanding. Iika 
semua kriteria pendidikan karakter bisa b erj alan, akan 

. mendapatkan tipe manusia yang fat onah, amanah, tangguh 
dan sidiq, ujar Prof Mansyur. 

D ekan Psikol ogi UMA, Prol' Abdul Munir mengatakan 
karakter kepribadian yang baik merupakan faktoryang men 
tukan keb erhasilan di tengah - t engah masyarakat. Karena 

· kepribadicin seseorang itu bersumber dari hati. Hati akan selalu 
berbuat baikdan bermanfaat bagi orang lain. Makanya tanyakan 
hati kita ketika hendak melakukan ses�atu. (cr4s!AJ 

.Ketua BAN PT Kuliah 
Urnum Di Psikologi UMA

MEDAN (Waspada): Ketua BadanAk:re.ditasi BadanAk:re.ditasi BadanAk:re Nasional Pergu
ruan Tinggi (BAN PT) Prof Dr Mansyur Ramli, SE M.Si mengat.ngat.ngata
k�, saat ini pemerintah ingin mengubah image tentang swnber 
daya manusia (SDM) yang dipandang dari faktor produksi 
inenjadi 
daya 
inenjadi 
daya 

as et b erkarakter 
yang 

akter 
yang 

keperibadian yang baik. 
"Paradigma bagaihlana manusia dipandang sebagai faktor 

produksi sudah melekat. Dan image itu hams diganti dengan 
menempatkannya sebagai aset yang berharga. Inilah swnbang
sih psikologi bagi manaj emen ekonomi," ujar Mansyur pada 
kuliah um um Fakultas Psikologi di Convention Hall UMA, JI 
Kolam Medan Estate barn - barn ini. 

Di hadapan, Dekan Fakultas Psikologi , Prof Abdul Munir 
dan seratusan mahasiswa psikol ogi UMA ini, dengan tegas
Ketua BAN PT RI mengatakan pendidikan karakt er yang 

· mengarah terciptanya SDM sebagai aset hams didasari pada 
em pat olah. • • · ' 1 ' 

pada 
' 

pada 

Keempat olah itu adalah 6lah pikir,- olah ha�i, olah rasa 
dan olah raga. D�ngan olah pikir sebutnya,'akan terb entuk
kepribadian c erdas, kritis, inovatif b eroriantasi ilmu dan 
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Halaman 1 1  

Ketua BAN PT, Prof Mansyur Raml i  
Pemerintah login Ubah Image tentang SD� 

Meda�, (Analisa) 
Ketua Badan Akreditasi Nasional Per

guruan Tinggi (BAN PT) Prof Dr Mansyur 
Ramli, SE M.Si menyatakan saat ini pe
merintah ingin mengubah image tentang 
sumber daya manusia (SDM) yang · di
pandang dari faktor produksi menjadi aset . 
berkarakter kepribadian yang baik. 

· "Paradigma bagaimana manusia. dipan
dang sebagai .faktor produksi sudah me
lekat. Image itu harus diganti dengan me
nempatkannya sebagai aset yang berharga. 
In,ilah sumbangsili psikologi bagi ·inana
jemen ekonomi," ujar Mansyur pada kuliah 
umum Fakultas Psikologi di Convention 
Hall UMA, Jalan Kolam Medan Estate 
baru - baru ini. 

Di hadapan, Dekan Fakultas Psikologi , 
Prof Abdul Munir dan seratusan mahasiswa 
psikologi UMA ini, dengan tegas Ketua 
BAN PT RI mengatakan pendidikan ka-

, rakter yang mengaral) terciptanya SDM se
bagai aset harus didasari pada empat olah. 

Keempat olah itu adalah pikir, hati, rasa 
dan olahraga. Dengan olah pikir sebutnya, 
akan terbentuk k.epribadian cerdas, kritis, ino
vatif berotjantasi ilmu dan teknologi (Iptek). 

Sementara pendidikari karakter olah 
hati, menekankan sifat jujur, beriman, rela 
berkorban dan berjiwa patriot. 

Adapun oJah rasa akan- menurnbuhkan 
kepribadian, ramah, santun rapi, suka me
nolong dan berj iwa nasionalis serta tidak 
egois. Sedangkan olahraga menciptakan 
manusia tangguh, sportif, disi in,  kopt:ratif 

· dan tidak mencederai fisik maupun 
an orahg lain. 

"Olahraga kita belum sepenuhnya men
jalankan pendidikan karakter. Sehingga 
yang muncul kemudian sesama atlet saling 
berkelahi dan bertindak kurang sprotif 
ketika bertanding. Jika semua kriteria pen
didikan kar:lkter bisa berjalan, akan men
dapatkan tipe manusia yangfatonah, ama-J 
nah, tangguh dan sidiq, ujar ProfMansyur. 

Dekan Psikologi UMA; Prof Abdul 
Munir mengatakan karakter kepribadian 
yang baik merupakan faki:or yang meoentu
kan keberhasilah di tengah - tengah rnasya
rakat. Karena kepribadian seseorahg itu 
bers'umber dari hati. Hati akan selalu ber
buat baik dan bermanfaat bagi orang l ain.  
Makanya _tanyakan hati kita ketika hendak 
melakukan sesuatu. (twh) 

20 1 6  Halaman 

Ketua BAN PT, Prof Mansyur Raml i  
Pemerintah Pemerintah login login Ubah Image tentang tentang SD� SD� 

(Analisa) 
Akreditasi ditasi Nasional Per

(BAN PT) Prof Dr Prof Dr Mansyur Mansyur 
menyatakan menyatakan saat ini saat ini pe

ingin mengubah ingin mengubah image tentang 
manusia manusia (SDM) yang · didi

faktor faktor produksi produksi menjadi menjadi asetaset . 
kepribadian kepribadian yang yang baik. baik. 

bagaimana bagaimana manusiamanusia. dipandipan
ktor ktor produksi produksi sudah mesudah me
harus harus diganti diganti dengan dengan me

sebagai sebagai aset yang aset yang berharga. berharga. 
i psikologi psikologi bagi bagi ·inana

Sementara pendidipendidikari karakter 
hati, menekankan menekankan sifat jujur, beriman, 
berkorban dan berjiwa berjiwa ber patriot. 

Adapun oJah oJah rasa akanakan- menurnbuhmenurnbuh
kepribadian, ramah, santun rapi, suka 
nolong dan berj iberj iber wa nasionalis serta 
egois. Sedangkan olahraga menci
manusia tangguh, sportif, disi in,  kopt:ratif 

· dan tidak mencederai fisik maupun 
an orahg lain. 

"Olahraga kita kita belum belum sepenuhnya mensepenuhnya men
jalankan pendidikan pendidikan karakter. karakter. Sehi
yang muncul kemudian muncul kemudian sesama sesama atlet 
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Senin, .23 Mei 2016 REALITAS 3 
· Ketua BAN-PT Kuliah 

Ulllulll di UMA 
Medan, Realitas psikologi UMA ini, dengan te- lain. 

Ke tu a Badan Akreditasi gas Ketua BAN PT RI menga- "Qlahraga kita bdum sep-
N asional Perguruan Tinggi takan pendidikan karakter yang enuhnya menjalankan pendidi
(BAN PT) Prof Dr Marisyur mengarah terciptanya SDM kan� karakter. Sehingga yang 
Ramli, SE M . Si menyatakan sebagai aset harus ·ctidasari muncul kemudian sesama atlit 
saat ini pemerintah ingin men- · pada einpat olah. saling berkelahi dan bertindak 
gubah image tentang sumber Keempat olah itu adalah kurang sprotif ketika bertand

·daya manusia (SDM) yang di- olah pikir, olah hati, olah rasa ing . Jika semua kriteria pen
pandang dafr faktor produksi dan olah .raga. Dengan· olah didikan bisa berjalan; 
menjadi aset berkarakter kep- pikir sebutnya, akan terbentuk akan mendapatkan tipe manu-. 
eribadiari yang baik. kepril;ladian cerdas, kritis,  in- sia yang fatopah, amailah, tang-

" Paradigma bagaimana ovatif beroriantasi ilmu dan guh dan sidiq, u·ar Prof Man-
manusia dipandang sebagai fak- teknologi (lptek). SY-Uf. 
tor produksi sudah melekat. Sementara pendidikan kar- Dekan Psikologi , Prof 
Dan image itu harus diganti akter olah hati, menekankan Abdul Munir menga kar-
dengan menernpatkannya se- sifat jujur , beriman, rela akter kepribadian yang 

gai aset yang berharga. Inilah berkorban dan berjiwa patriot. merupakan faktor yang menen
sumbangsih psikologi bagi . Adapun olah rasa akan tukan keberhasilan di tengah -
manajemen ekonomi, "  ujar menumbuhkan kepribadian, ra- tengah . masyarakat . Karena 
Mansyur pada kuliah umuni mah, santun rapi,  suka me- kepribadian seseorang itu ber
Fakultas Psikologi di Conven- nolong dan berjiwa nasionalis sumber dari hati. 
tion Hall UMA, Jafan Kolam serta tidak egois. Sedangkan Hati akan · selalu berbuat 
Medan Estate baru - baru ini. olahraga mencirtakanJ· manusia baikdan bermanfaat bagi orang 

Di hadapari, Dekan Fakul- tangguh, sportif disiplin, kop- lain. Makanya tanyakan hati 
· tas Psikologi , Prof Abdul Mu- eratif dan tidak mencederai · kita ketika hendak melakukan 
nir dan seratusan mahasiswa pisik maupun perasaan orang sesuatu. (R-ji) 

Mei 2016 REALITAS 

ua BAN-PT Kuli
Ulllulll di UMA 

psikologi UMA ini, dengan te- lain. 
Akreditasi gas Ketua BAN PT RI menga- "Qlahraga kita bdum 

Perguruan Tinggi takan pendidikan karakter yang enuhnya menjalamenjalamen nkan 
Marisyur mengarah terciptanya SDM kan�kan�kan karakter. Sehingga 

menyatakan sebagai aset harus ·ctidasari muncul kemudian sesama atlit 
ingin men- · pada einpat olah. saling berkelahi dan 
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Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA MA 

1. M.Ferdinand 

2. T aufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
, 

13. 

14. 

15. 

: Lomba dan Pameran Fotografi 

: Kampus I 
: Selasa / 26 April 2016 
: 08.30 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN DERITA DIMU AT T .TANGAN 

Analisa v 
Realitas \./ · · 

' 

( 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir. Asmah Indrawati, MP 
l 

Realitas \./
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· . · · · Analisa/taufik wal hidayat 
PEMJ!NANOFOTO: : Dekan _FIS/PUMA, Pro/Dr M Arif 
Nasutwn M� menyerahkan piala kepada para pemenang 
lomba foto tmgkat �MA sederajat, di kampus FISIP UMA 
Jalan Kolain Medan Estate, Selasa (2614). 

Halamari 9 

Foto ·Bernuansa Sosial Perin Disosialisasikan 
· Medan, (Analisa) 
\ · bernuansa so
sfal yang menyentuh ak
tivitas kehidupan masyarakat 
perli.1 di.bangun dan disosiali
sasikan. kepada masyarakat 
khususnya mahasiswa dan 
generasi muda. · 

Seb ab menurut Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial Iimu 
Politik (FISIP) Universitas 
Medan Area (UMA), Prof 
Dr M Arif Nasmion MA, 
foto-foto tersebut bisa me
nunjukan proses pembang
unaiI karakter, yang sebe� 
narnya terj adi di tengah 
kehidupan masyarakat. 

Hal itu disampaikan De
kan FISIP UMA dalam sam
butannya ketika membuka 
acara "Selasar FISIP UMA 
20 1 6  dalam Lomba Foto
grafi dan Pameran Foto"; 
Selasa (26/4) di fakultas 
setempat Jalan Kolam Me
dan Estate. 

Kegiatan fomba dan pa
meran foto tersebut diikuti 
berbagai SMA di · Medan 
dan Sumatera Utara, para 
komunitas fotografer. Se
banyak 70 foto dilombakan 
dary. dipamerkan dalam ke- . 

......... 

giatan itu. Ketua Panitia Pelaksana, 
Turut hadir, Wakil Rektor Agung S u haryorto S . S o s  

bidang Kemahasiswaan, · Ir . MSi didampingiSekretaris, 
Zulheri Noer MP, Wakil De- Taufik Wal Hidayat, S.Sos 
kan Bidang Kemahasiswaan MAP mengatakan lomba 
FIS IP UM'!\, Armansyah foto ini sebagai upaya mem
Matondang, S . So s  M . S i ,  bangkitkan semangat dalam 

· Wakil Dekan Bidang Aka- pendokumentasian foto khu
demmik, Drs,Indra Muda, susnya foto-foto kuliner 
para doseri, manasiswa dan daerah di kalangan generasi 
pelajar SMA/SMK penggiat · ·. muda. 
.foto. . Pendokumentasian me-

Lebih lanjut · Pr·of Arif lal ui fotcigrafi terhadap 
menyebutkan keberadaan berbagai jenis kulin�r dae
suatu foto dapat menunjuk- . rah, akari merij adi penting, . 
kan karakter suatu tempat: karena memiliki ciri khas 
Bahkan foto akan "berbicara tersendiri untuk lebih dekat · 
" terhadap suatu proses da- dan mengenal kuliner 'ctae
lam aktivitas ya:ng dijalani rah dalam identitas suatu 
�asyarakat. irnta/dearah. 

Dekan FISIP UMA ini "Ke depan kita akan gelar 
j uga merasa b angga dan foto - foto bernuasa sosial 
memberikan arpresiasi ke- yang merupakan"' ka:rakter 
pada panitia pela�s.ana, se- dari FISIP," ujar Agung. 
raya . mengusulkan pame- Pad a lomba foto ter
ran foto bisa digelar 3 kali sebu.t , ungkap Agung be
dalam setahun. "Black and 
white dalam pameran foto 
dirasa punya makna yang 
cukup strategis .  Ke depan 

· bisa. kita �gendakan untuk 
menyalurkan ekspresi se
n i;'.' jelasnya seraya me- j 
m1nta. . 

berapa S MA/S M K  sede
rajat antusias mengirimkan · 

foto seperti dari SMA Pa
rulian 1 ,  SMK Multi 
Medan, SMA N 3 Medan, 
SMA Dharmawangsa, SM
KN 8 Medan,  S MA N  1 
B arus Tapteng, MA Swas- · 

ta MTI C a ndung B u kit 
Tiriggi, S MAN 7 Medan, 
MTS N 2 Medan, dan ko
munitas foto. 

Dewan j ufi Ferdi S i 
regar M. Kom, dalam peni
laiannya merriutuskan jua
ra 1 ,  M Arif Patih Perdana 
Lubis dan SMA Negeri I 
B arus Tapteng, Juara 11, 
Sutan Beni Haris Pasaribu 
dari S M K  M ul t i  Karya 

· Medan, Juara III,  Aditia 
Fauzi (SMK Multi Karya) 
dan pemenang foto fav9rit 
diraih Arriilah Nisa dari 
SMAN I B arus Tapteng 
(twh) 

· . · · · Analisa/taufik wal hidayat hidayat hida
PEMJ!NAPEMJ!NANOFOTO: : Dekan _FIS/PUMA, Pro/Dr Pro/Dr Pro M Arif 
NaNa
PEMJ!NA
Na
PEMJ!NAPEMJ!NA
Na
PEMJ!NA

sutwn M� 
PEMJ!NA

M� 
PEMJ!NA

menyerahkan piala 
_FIS/P

piala 
_FIS/P

kep
_FIS/P

kep
_FIS/P

ada para pemenang 
lombalomba foto 

M� 
oto 

M� 
foto f tmgkat 

M� 
tmgkat 

M� 
�MA sederajat, sederajat, sedera di kampus kampus kam FISIP UMA 

Jalan Jalan Kolain Medan Estate, Selasa (261(261(26 4). 14). 1

ernuansa ernuansa SoSosial Perin Perin DiDisossos
giatan giatan itu. itu. Ketua Ketua Panitia Panitia Pelaksana, Pelaksana, 

TurutTurut hadir, hadir, WakilWakil Rektor Rektor Agung S u haryorto S . S o s  
bidang KemaKemahasiswaan, hasiswaan, · Ir . MSi didampingiSekretariekretaris, 
Zulheri NoerNoer MP, MP, Wakil De- Taufik Wal Hidayat, Hidayat, S.S.Sos 
kan Bidang Kemahasiswaan Kemahasiswaan MAP mengatakan mengatakan lomba lomba 
FIS IP UM'!\, UM'!\, Armansyah Armansyah foto ini sebagai sebagai upaya upaya memmem
Matondang, Matondang, S . SS . So s  M . S i ,  bangkitkan semangat semangat dalam dalam 

· Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Aka- pendokumentasian foto khu
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Dekan FISIP UMA : Foto Nuansa 
Sosial Perlu Disosialisasikan 

Medan, Realitas merasa bangga dan memberi- tas suatu kota/dearah. 
Poto - foto bernuasa sosial kan arpresiasi kepada panitia "Ke depan kita akan gelar 

yang menyentuh aktivitas ke- pelaksana, seraya mengusul- foto - foto bemuasa sosial yang 
liidupan masyarakat perlu kan pameranfoto bisa digelar merupakan karakter dari FI-. 
dibangun dan disosialisasikan 3. kali dalam setahun. "Black SIP, " ujar Agung. 
kepada masyarakat khususnya and white dalam pameran foto Pada lomba foto tersebut, 
mahasiswa dan generasi muda. dirasa punya makna yang cuk- ungkap Agung beberapa SMA/ 

Sebab menurut Dekan Fa- up .strategis. Ke depan bisa SMK sederajat antusias men
kultas Ilmu Sosial Ilmu Poli- kita agendakan untuk men- girimkan foto seperti dari 
tik (FISIP) Universitas Med- yalurkan ekspresi seni, "  jelas- SMA Parulian l ,  SMK Jvfulli 
an Area (UMA), Prof Dr M nya seraya meminta ungkapn- . Karya Medan, SMA' 3 Med
Arif Nasution MA, foto - foto ya. an, SMA Dharmawangsa, 
tersebut bisa menunjukan pros- Ketua Panitia Pelaksana, SMKN 8 Medan,' SMAN 1 
es pembangunan karakter, Agung Suharyono S . Sos MSi Barus Tapteng, MA Swasta 
yang terjadi di ten- didampingiSekretaris, Taufik ¥TI Candung Bukit Tinggi, 
gah kehidupan masyarakat. Wal Hidayat, S . Sos MAP SMAN 7 Medan, MTS N 2 

Hal itu disampaikan Dekan mengatakan !Omba foto ini se- Medan; dan komunitas foto. 
FISIP UMA dalam sambutan- bagai upaya membangkitkan Tamp ii sebagai juara 1 ,  M 
nya ketika membuka acara semangat dalam pendokuinen- Arif Patih Perdana Lu bis dan 
"Selasar FISIP UMA 2016 tasian foto khususnya foto - foto SMA Negeri I Barus Tapteng, 
dalam Lomba Fotograti dan kuliner daerah di kalangan._._ luara Jl , �utan...BenLHa.r.is 
Pameran Foto" , Selasa (26/4) generasi muda. Pasaribu dari SMK Multi 
di fa�ltas setempat Jalan Pendokumentasian melalui Karya Medan, Juara III , Adi-
Kolam Medan Estate . fotografi terhadap berbagai tia Fauzi (SMK Multi Karya) 

Kegiatan lomba dan pame- jenis kuliner daerah, akan dan pemenang foto favorit 
ran foto tersebut diikuti berb- menjadi penting, karena me- diraih Amilah Nisa  dari  
agai SMA di  Medan dan miliki ciri khas tersendiri un- SMAN I Barus Tapteng 
Sumatera Utara, para komu- . tuk lebih dekat dan mengenal (twh)Analisa:/taufik wal hi
nitas fotografer. Sebanyak 70 kuliner daerah dalam identi- day at. (R-ji) 
foto dilombakan dan dipamer
kan dalam kegiatan itu. 

Turut hadir, W akil Rektor 
bidang. Kemahasiswaan, Ir 
Zulheri Noer MP, Wakil De
kan· Bidang Kemahasiswaan 
FISIP UMA, Armansyah Ma-
tondang, S . Sos M .Si, Wakil 
Dekan Bidang Akademmik, 
Drs,lndra Muda, para dosen , 
mahasiswa dan pelajar SMA/ 
SMK penggiat foto. 

Lebih lanjut Prof Arif 
menyebutkan keberadaan suatu 
foto dapat menunjukkan karak-
L- . ..... :. 

kan FISIP UMA : Foto Nuansa 
sial Perlu Disosialisasikan 

Realitas merasa bangga dan memberi- tas suatu kota/dearah
bernuasa sosial kan arpresiasi kepada panitia "Ke depan kita 

aktivitas ke- pelaksana, seraya mengusul- foto - foto bemuasa 
masyarakat perlu kan pameranfoto bisa digelar merupakan karakter 

disosialisasikan 3. kali dalam setahun. "Black SIP, " ujar Agung. 
masyarakat khususnya and white dalam pameran foto Pada lomba foto 

generasi muda. dirasa punya makna yang cuk- ungkap Agung beberapa 
Sebab menurut Dekan Fa- up .strategis. Ke depan bisa SMK sederajat sederajat sedera antusias men

Ilmu Sosial Ilmu Poli- kita agendakan untuk men- girimkan foto 
Universitas Med- yalurkan ekspresi seni, "  jelas- SMA Parulian l ,  

Prof Dr M nya seraya meminta ungkapn- . Karya Medan, SMA' 
MA, foto - foto ya. an, SMA Dharmawangsa, 

menunjukan pros- Ketua Panitia Pelaksana, SMKN 8 Medan,' 
pembangunan karakter, Agung Suharyono S . Sos MSi Barus Tapteng, 

terjadi terjadi ter di ten- didampingiSekretaris, Taufik ¥TI Candung Bukit 
masyarakat. Wal Hidayat, S . Sos MAP SMAN 7 Medan, 

disampaikan Dekan mengatakan !Omba foto ini se- Medan; dan komunitas 
dalam sambutan- bagai upaya membangkitkan Tamp ii Tamp ii Tamp sebagai juara 

ketika membuka acara dalam pendokuinen- Arif Patih Perdana 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA MA 

1. M.Ferdinand 

2. T aufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
, 

13. 

14. 

15. 

: lnnotech Award PRSU 2016 (FT) 

: Kampus I 
: Jum'at/29 April 2016 
: 13.30 WIB s/d Selesai 

HARIAN 

Analisa 

Realitas 

PREDIKSI 
DERITA DIMU AT 

v 
( 

' 

T .TANGAN 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir. Asmah Indrawati, MP 
l 

Realitas Realitas ( 
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5 Juni 20 o 

.Teknik· UMA Raih 
Prestasi Innotech 2016 · 

Medan, (Analisa) 

.a 

Tim Teknik UMA berhasil meraib juara 2 dan 3 
piala Gubemur Sumatera Utara (Gubsu) pada lomba 
Nort Sumatera Innovation (Innotech) Award belum 
lama ini. · 

" Tim Teknik UMA meraih juara 2 dan 3, dengan 
produk Mesin Pengaduk Bumbu Keripik Otomatis 
dan produk Mesin pengering pupuk dengan sensor 
digital .  Perlombaan diadakan pada acara Pekaa Raya 
Sumatera Utara tahun 20 1 6," ungkap Dekan Teknik ; 
UMA, Prof. Dadan Ramdan, M.Eag, Ph.D 

Dijelaskannya, kedua inovasi tersebut dikembang
kan oleh mahasiswa Teknik industri dan Mahasiswa 
Teknik Mesin Universitas Medan Area, Mai . Kardo 
dan Wahyu. 

Kedua Inovasi tersebut bersaing dengan inovasi
inovasi dari Perguruan Tinggi lainnya yang j uga 
menjadi peserta lomba. 

Produk Inovasi Pengaduk Bumb� Keripik Oto
matis bertujuan untuk membantu para pengusaha 
keripik agar lebih mudah dalam mengaduk pro- . 
duknya, sedangkan mesl.n. pengeriag pukuk dapat 1 
dimanfaatkan oleh petani untuk memudahkan dalam \ 
pengolahan pupuk. . · . 

" Kami berharap prestasi ini bisa terus diper-.1 
tahanka.Il dan menjadi contoh bagi mahasiswa UMA 
lainnya untuk berprestasi,' ungkap Prof Dadan (twh) 1 

5 Juni 20 20 o 

.TeTeknikknik· UMA UMA Raih Raih 
Prestasi Innotech Innotech 2016 · 

Medan, (Analisa) Medan, (Analisa) 

.a 

Tim Teknik UMA berhasil berhasil meraib juara 2 dan dan 3 
piala Gubemur Sumatera Utara Utara (Gubsu) pada lomba pada lomba 
Nort Sumatera Innovation ation (Innotech) Award Award belum 
lama ini. · 

" Tim Teknik UMA meraih juara 2 dan 3, dengan dengan 
produk Mesin Pengaduk Bumbu Keripik Otomatis Otomatis 
dan dan produk produk Mesin pengering pupuk dengan sensor sensor 
digital .  Perlombaan Perlombaan diadakan pada acara Pekaa Raya Raya 
Sumatera Utara tahun 20 1 6," ungkap Dekan Teknik knik ; 
UMA, Prof. Dadan Ramdan, Ramdan, M.Eag, Ph.D 

Dijelaskannya, kedua kedua inovasi inovasi tersebut dikembangembang
kan oleh mahasiswa Teknik industri dan Mahasiswa Mahasiswa 
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REALITAS 

Senin,  6 Juni  2016 

Tim Teknik UMA Juara 2 dan 3 Piala 
Gubsu Sumatera Innovation Award 

Medan, Rea1itas 
Tim Teknik UMA berha

sil meraih juara 2 dan 3 piala 
Gubernur Sumatera Utara 
(Gubsu) pada lomba Nort 
Sumatera Irinovation (lnno
techt) Award belum lama ini. 

" Tim Teknik UMA mer
aih juara 2 dan 3, dengan 
produk_Mesin Pengaduk Bum� 
bu Keripik Otomatis dan 
produk Mesin pengering pu
puk dengan sensor digital . 
Perlombaan diada.kan p�da 
acara Pekan Raya Sumatera 
U tara tahun 2016 , ' · ungkap 
Dekan Teknik UMA, Prof. 
Dadan Ramdan, M.Eng, Ph.D 

Dijelaskannya, kedua in
ov_asi tersebut dikembangkan 
oleh mahasiswa Teknik in
dustri dan Mahasiswa Teknik 
Mesin U niversitas Medan 

Area, Mai Kardo dan Wahyu. 
'Kedua Inovasi tersebut ber -

saing dengan inovasi-inovasi 
dari Perguruan Tinggi lainnya 
yang juga menj adi peserta 
lomba. 

Produk lnovasi Pengaduk 
Bumbu Keripik Otomatis ber
tujuan untuk membantu p�ra 
pengusaha keripik agar lebih 
mudah dalam mengaduk prod
uknya, sedangkan mesin pen
gering pukuk dapat dimanfaat
kan oleh petani · untuk me. 
mudahkan dalam pengolahan 
pupuk. 

· 

" Kami berharap prestasi 
ini bisa terus dipertahankan 
dan menjadi contoh bagi ma
hasiswa UMA lainnya untuk 
berprestasi , '  ungkap Prof 
Dadan 

· 

(R-ji) 

REALITAS REALITAS REALIT

nin,  6 Juni  2016 

Tim Teknik UMA Juara 2 dan 3 Piala 
Gubsu Sumatera Innovation Award 

Medan, Rea1itas Rea1itas Rea
Tim Teknik UMA berha

sil meraih juara 2 dan 3 piala 
Gubernur Sumatera Utara 
(Gubsu) pada lomba Nort 
Sumatera Irinovation (lnno
techt) Award belum lama ini. 

Tim Teknik UMA mer
juara 2 dan 3, dengan 

Area, Mai Kardo dan Wahyu. 
'Kedua 'Kedua 'K Inovasi tersebut ber -ber -ber 

saing dengan inovasi-inovasi 
dari Perguruan Tinggi lainnya 
yang juga menj amenj amen di peserta 
lomba. 

Produk lnovasi Pengaduk 
Bumbu Keripik Otomatis ber
tujuan untuk membantu p�ra 
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