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MEDAN (Waspada): PencakSilatMerpati Putih Kolat Universitas 
MedanArea (UMA) memperingatihari ulang tahun (HUT) dengan 
ditandai pemotongan nasi tumpeng sebagai syukuran ke 8 di 

Gelanggang Serbaguna UMA n Kolam Medan Estate, kemarin. 
Pembina Merpatih Putih Dr.Ir. Syahbuddin menekankan 

pentingnya menjaga budaya pencak silat sebagai warisan nenek 
moyang. Sehinngga suatu saat kelak tetap menjadi kebanggaan 
bagi anak cucu. Hal itu juga menjaga kesinambungan sebagai 
negera yang memiliki ragam kekeyaaan terbanyak di.dunia. 

Syahbuddin mengapresiasi kegiatan HUT di mana 
merupakan momentum untuk menjadikan harfsemakin baik 
dan langkah menu ju kesuksesan. " Bangsa ma ju itu mempe
ringati hari lahir sama dengan mengevaluasi kerja yang telah 
ada dan diperolehnya. Maksimal atau belum. Jika konteksnya 
maksimal, maka perlu mengembangkan sayap untuk 
menaklukan dunia secara berkesinambungan mencapai pres
tasi," ujar Syahbuddin yang juga dekan Pertanian UMA. , 

PelatihMerpati PutihKolat UMAHerrymenjelaskan keberadaan 
pencaksilattersebuthadirdi UMApada2008danmempunyaimisi, 
sehebatapapunsumbangsih yangtelah diberikan tetap berpedoman 
pada keildasan dan konsisten dalam bersikap. Hal itu sebagai cikal 
membenµtl< keperibadian inovatif dan religi. 

Paling tidak, kata Herry, mahasiswa UMAharus punya wama 
t e r s e n d i r i  dengan mahasiswa l ain.  A p a l a g i  t e n t a n g  
menumbuhkembangkan akar budaya pencak silat di perguruan 
tinggi sebagai tangga terakhir pendidikan." Merpati putih sudah 
menjadi bagian yang tak terpisahkan keberadaannya disetiap 
lembaga sip ii maupun 1NI /Po1ri dinegeri ini .. Tugas kita sebagai 

generasi mud,a mempertahankan dan mengembangkan pencak 
silat sebagai budaya agar Indonesia kian berdedikasi dengan 
peranan mahasiswa," katanya. 

Turut juga menyampaikan kata sambutan Ketua Panitia 
dan Ketua UKM Hendri Kumiawan.Acara HUT dihadiri Humas 
UMA, Ir. Asmah Indrawaty, MP dan seratusan anggota Merpati 
Putih yang tergabung dalam Kolat UMA. (crds/A) 
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Syahbuddin mengapresiasi kegiatan HUT di mana 
merupakan momentum untuk menjadikan harfsemakin baik 
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'UMA Peringati- HUT 

Medan, Realitas nenek moyang. Sehinngga suatu 
Pencak Silat Merpati Putih · saat kelak tetap menjadi ke-

Kolat Medan Area banggaan bagi anak cucu. Hal 
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H_al. 

Merpati Putih Kolat UMA 
Peringati HUT Ke-8 

Medan-andalas 
Pemotongan nasi tumpeng 

menandai peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-8 Pencak Silat 
Merpati Putih Kolat Universitas 
Medan Area (UMA) di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, kemarin. 

Pembina Merpatih Putih Dr Ir 
Syahbuddin MSi dalam sambu
tannya menekankan pentingnya 
menjaga buctaya pencak silat seba
gatwarisari moyang bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, suatu 
saat kelak pencak silat tetap men
jadi kebanggaan bagi anak-cucu. 

"Hal ini juga untuk menjaga 
kesinambungan sebagai negara 
yang memiliki ragam kekeyaaan 
terbanyak di dunia, salah satunya 
pencak silat," kata Dekan Fakultas 
Pertanian UMA ini. 

Syahbuddin juga mengapresiasi 

kegiatan HUT ke-8 Merpati Putih 
yang merupa)<an momentum untuk 
menjadikan oiahraga bela diri karya 
anak bangsa ini semakin baik dan 
berkembang di Medan, , _ 

"Bangsa maju itu dalam mem
peringati hari lahir sama dengan. 
mengevaluasi-kerja yang telah ada 
dan capaiannya, apakah sudah 
maksimal atau belum. Jika kon
teksnya maksimal, maka perlu 
mengembangkan sayap untuk 
menaklukan dunia secara berkesi
nambungan mencapai prestasi," 
ujar Syahbuddin. 

Pelatih Merpati Putih Kolat UMA 
Herry menjelaskan, keberadaan 
pencak silat tersebut hadir di UMA 
pada 2008 dan mempunyai misi, 
sehebat apapun sumbangsih yang 
telah diberikan tetap berpedoman 
pada keiklasan dan konsisten dalam 
bersikap. Hal itu sebagai cikal bakal 

membentuk keperibadian inovatif 
dan religi. Paling tidak, kata Herry, 
mahasiswa UMAharus punya warna 
tersendiri dengan mahasiswa Iain. 
Apalagi tentang menumbuhkem
bangkan akar budaya pepcak silat di 
perguruan tinggi sebagai tangga 
terakhir pendidikan. 

"Merpati putih sudah menjadi 
bagian yang takterpisahkan kebe
radaahnya di setiap lembaga sipil 
maupun TNI/Polri di negeri ini. 
Tugas kita sebagai generasi muda 
mempertahankan. dan mengem
bangkan pencak silat sebagai keka
yaan budaya bangsa," katanya. 

Turut menyampaikan sambutan 
Ketua Panitia dan Ketua UKM 
Hendri Kurniawan. Acara HUT 
dihadiri Humas UMA Ir Asmah 
Indrawaty MP dan seratusan 
anggota Merpati Putih yang terga
bung dalam Kolat UM_ A 1u.-n 

Merpati Putih Kolat UMA 
Peringati HUT Ke-8 

tumpeng 
Hari Ulang 

ke-8 Pencak Silat 
Universitas 
Gelanggang 
UMA, Jalan 

kegiatan HUT ke-8 Merpati Putih 
yang merupa)<an momentum untuk 
menjadikan oiahraga bela diri karya 
anak bangsa ini semakin baik dan 
berkembang di Medan, , _ 

"Bangsa maju itu dalam mem
peringati hari lahir sama dengan. 

membentuk keperibadian 
dan religi. Paling 
mahasiswa UMA
tersendiri dengan 
Apalagi tentang 
bangkan akar budaya 
perguruan tinggi sebagai 
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Halaman 26 

. Psikologi UMA 
Field Trip. ke Sabang 

Medan, (AnaJisa) 
Fakultas Psikologi Un.iversitas Medan 

Area ( UMA) melaksanakan field trip ke 
Provinsi Aceh dan Pemko Sabang belum 
lama ini". 

Kegiatan bertemakan lintas budaya 
tersebut men.itikberatkan pada p�ning
katan wawasat1 mahasiswa Psikologi 
UMA. 

Dosen mata .kuliah Syafrizaldi, S.Psi, 
M.Psi mengungkapkan hal itu didampingi 
Doseri Pendamping Ir. Marian Swandana, 
MM dan Andi Chandra, M.Psi, cli Kamp us 
I UMA, J alan Kolam Medan Estate, Rabu, 
(1/6,) 

Dijelaskannya, field rrip berlangsung 
selama lima hari dan diikuti 30 mahasiswa 
bersama tiga_ orang dosen pembimbing. 

Syafrizaldi menerangkan sewaktu 
di Ban,da Ac:eh mereka melakukan 
temu ram�h dengan Gubernur· Aceh 
diwakili Sekda beserta beberapa 
kepala dinas (SKPD). Selai:J.jutnya 
berkunjung k'.e Uriiversitas Syiah Kuala 
dan melakukan wawancara dengan 
beberapa tokoh masyarakat terkait 

· psikologi lintas budaya. 

"Suksesnya kegiatan tersebut, karn.i 
mengucapkan terimakasih kepada Rekto-

. rat, Dekan Psikolgi serta Yayasan 
PendidikanHaji Agus Salim dan Gubemur 
Aceh," ucap Syafirzal seraya meng
ungkapkan kekagumannya atas renovasi 1 
Masjid RayaBanda Aceh berbiaya Rpl,4 
triliun. 

Dia juga menjelaskan selama berada di 
Sabang, mahasiswa juga melakukan 
wawancara. masyarakat di kawasan titik 
nol yang merupakan tapal batas dan trade 
mark Negara Kesatuan Republik Indone
sia (NKRI). 

Tujuan.llya untuk mengenal lebih dekat
' 

tentang kehidupan masyarakat serta dae
rab wisata Sabang. 

Dosen Pendamping Ir. Marian Swan
dana menambahkanfield trip mahasiswadi 
Psikologi UMA di Provinsi Aceh dan 
Pemko Sabang juga untuk melihat kera-

. gaman budaya di kaji dalanuaung lingkup 
ilmu psikologi. 1 

"Mahasiswa bisa mengkaji perbedaan 
dari aspekkogn.itif, afektif dan psikomotor. 
dari ilmu psikologi. Sehingga mahasiswa 
pahatn budaya sendiri. (rel/twh) 

2 Juni 2016 Halaman 

. . Psikologi Psikologi UMA UMA 
Field Field TripTrip. . ke Sabang Sabang 

(AnaJisa) 
Psikologi Un.iversitas Medan 

melaksanakan melaksanakan field field trip ke 
dan Pemko Sabang Sabang belum 

bertemakan bertemakan lintas lintas budaya budaya 
men.itikberatkan men.itikberatkan pada p�ningp�ning

wawasat1 mahasiswa mahasiswa Psikologi Psikologi 

.kuliah Syafrizaldi, Syafrizaldi, S.Psi, 
mengungkapkan hal itu itu didampingi 

"Suksesnya kegiatan tersebut, 
mengucapkan terimakasih kepada 

. rat, Dekan Psikolgi serta Yayasan 
PendidikanHaji Agus Salim dan Gubemur 
Aceh," ucap Syafirzal Syafirzal seraya seraya 
ungkapkan ungkapkan kekagumannya kekagumannya atas renovasi 
Masjid Masjid RayaBanRayaBandada Aceh Aceh berbiaya
triliun. triliun. 

Dia jugajuga menjelaskan menjelaskan selama selama bera
Sabang, Sabang, mahasiswa mahasiswa juga juga melakukan 

masyarakat masyarakat di kawasan kawasan 
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ledan, Realitas '\Mengajarkan mahasiswa 
:0a1am rangka penge- m_engorganisir berbagai keg

alan budaya nusantara, iatan. Melatih kemampuan 
akultas'Psikologi Universi- internasional. 
s M edan Area ( UMA) AnaliS-a situasi dan per

�engadakan field trip ke masalahan serta. sebagai 
iemko Sabang Provinsi sarana promosi UMA se
ceh belum lama ini . bagai universitas temama di 
tMeourut Dasen mata kuli- Sumatera Utara. Tak lupa 
1h Syafrizaldi, S.Psi, M.Psi Rizal mengucapkan terima 
posen Pendamping Ir. Mar� kasih k�pad.a Rektorat, De
iln Swandana, MM danAnd1 kan Ps1kolg1 serta Yayasan 
�handra, S.Psi, M.Ps, di Pendidikan Haji Agus Salim 
CampusUMA, Jalan Kolam dan Gubemud NAO. 
�edan Estate, Rabu, (1/6) Adapun peserti;i yang 
tegiatan bertemakan lintas tnengikuti kegiatan yang 
iudaya tersebut menitik- dikatagorikan study tour itu 

ratkan pada peningkatan berjumlah 30 orang ditam
tawasan dan pencapaian bah 3 dosen selama 5 hari. 
ompetensi sebagairriana Rizal menerangkan sampai 
�mg telah ditetapkan ke- di Banda Aceh mereka 
�enterian pendidikan ting- mela�ukan mah 
· 

. . · dengan di-
Selain itu, be'rtujuan me- wakili Sekda be-

1bina hubungan kekeluar- berapa 
�an dan mer:i:ibina kecin- (SKPD). Temu r4mah den-
1an kepada, almam(!ter. gan tokoh Aceh, !Dinas Pari-

( 

wisata dan pendidikai;i. Ru- tang kehidupan masyarakat 
mah sakit. jiwa dilanjut ke serta daerah wisata. Tak 
Universitas Syiah Kuala ser- fupa peserta ujarnya , mel
ta meJakukan wawancara anjutkan perjalanan ke titik 
derigan beberapa masyar- nol sebagai tapal batas dan 
akat terkait topic mata kuli- trade mark Negara Kesatu
ah psikologi lintas blidaya. an Republik Indonesia 

1,4 triliun (NKRI). 
Melihat dari dekcit Ren- Sementara itu Dasen 

ovasi Masjid Raya Banda , Pendamping Ir. Marian Swa
Aceh." Cukup megah saya n,dana menjelaskan tentang 
kira setelah proses renova� pentingnya study tour bu
s i selesai. Sebab akan daya mengingat RI memili
membangun kubah dan pay� ki kekayaan keragaman 
ing sebagaimana kondisi budaya paling besar di dun-'. 
Masdijil Haram di Makkah. ia. Sehingga membuat lndo
Jadi i.ni diibaratkan prototype nesia terkenal. 
masjid kebanggaan muslim Fenomenan inilah yang 
didunia tersebut. Dana mendorong untuk dilakukan 
yang dikeluarkan saja men-, kedekatan budaya satu 
capai 1, 4 triliun. Cukup fan- sama lain. Termasuk did
tastis kan. ," ucapnya kag- alamnya kajian ilmu psi
um. · kologi memusatkan 

Selama berada Jli Sa- pada budaya manusia yang 
bang, hal serupa seperti akhirnya melahirkan sebuah 
\\'ancara dilakuka.n guna disiplin ilmu. 
mengenal lebih dekat te11- Keberadaan ini sebutnya, 

merupakan bidang ilmu 
yang harus dipahami maha-· 
siswa yang berfokus pada 
pada budaya dan perband
ingan budaya. Dimana per
adaban itu meruapakan ker
agaman budaya menjadikan 
antara satu dan lainnya 
memiliki. perbedaan asp�k 
kognitif, afektif dan psiko
motor yang menjadi 
pan pengkajian dalam 
lingkup ilmu psikologi. 
ya, "Jangan sampai 
asing lebih paham dan men
genal budaya 
Sementara 
kita sendiri diapatiskan dan 
ironisnya diabaikan. Jadi 
kita harus bangga, memper-

· ta hanka n dan rriengem
barigkan budaya ycing su
dah ada. Jangan'gampang 
n:iencintai pria atau wanita, 
tapi sulit mencintai budaya 
sendiri, "katanya mencon-
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WASPADA B3 
Selasa. · 

17 Mei 2016 . . 

Medan 

Israk Mikraj 
Keluarga Besar Universitas 

Medan Area (UMA) mempe
ringati Israk Mikraj Nabi Mu
hammad SAW 1437 H "Sema
lam Suntuk" dengan kegiatan 
diskusi keagarpaan, salat ta
hajud, zikir, dan doa bersama. 
Kegiatan tersebut dipusatkan 
di Masjid Taqwa Kampus I 
UMAJI. H Agus Salim, Medan 
Estate, Sabtu (14/5) malam 
hingga Minggu (15/5) pagi. 

Ketua Pusat Islam (PI) 
UMA H IsmetJunus IMP, SDE 
didampingi Kepala Humas 

· UMA Ir Asmah Indrawaty MP 
mengatakan, kegiatan kali ini 
mengambil tema "Pengaruh 
lbadah Shalat dan Zakat ter
h a d  a p K e c e r d a s a n  d a n  
Kesalehan Sosial". 

Pihaknya sengaja memilih 
topik terse but mengingat si
tuasi bangsa Indonesia yang 
penuh keonaran dan menyim
pang dari shirathal m usta
qim Galan lurus). "Hanya sha
lat !ah yang bisa menyelamat
kan akhlak generasi bangsa 
yang sudah hancur lebur, kare
na shalat yang dilakukan seca
ra benar mencegah berbuat ke� 
mungkaran dankeonaran," ujar 
Abu, sapaan akrab alumni uni
versitas di Mesir ini. (m49/B) 
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Medan 

Israk Mikraj 
Keluarga Besar Universitas 

Medan Area (UMA) mempe
ringati Israk Mikraj Nabi Mu
hammad ammad amm SAW 1437 H "Sema
lam Suntuk" dengan kegiatan 
diskusi keagarpaan, salat ta
hajud, zikir, dan doa bersama. 
Kegiatan tersebut dipusatkan 
di Masjid Taqwa Kampus I 
UMAJI. H Agus Salim, Medan 
Estate, Sabtu (14/5) malam 
hingga Minggu (15/5) pagi. 
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Hal.3 
UMA PERINGATI ISRA MIKRAJ "SEMAlAM SUNTUK" 

�Salat dan Zikir :Penyembuli Periyaf�it Sosial 
Keluarga Besar Universitas Medan Area (UMA) 
memperingati Isra dan Mikraj Nabi Muhammad 
SAW 1437 H dengan kegiatan "Semalam 
Suntuk" berupa diskusi keagamaan, Salat 
Tahajjud, zikir; dan doa bersama. Kegiatan 
tersebut dipusatkan di Masjid Taqwa Kampus I 
UMA, ]alan H Agus Salim, Medan Estate, Sabtu 
(14/5) malam hingga Minggu (15/5) pagi. 

Ketua Pusat Islam (Pl) 
UMA H IsmetJunus LMP 
SDE didarilpingi Kepala 

1 Humas UMA Ir Asmah 
Indrawaty MP kepada 
wartawan di sela-sela 
kegiatan, Sabtu (14/5) 
malam mengatakan, 
kegiatan kali ini mengambil 
tema "Pengaruh Ibadah 
Salat dan Zakat Terhadap 
Kecerdasan dan Kesalehan 
Sosial." 

Pihaknya sengaja 
memilih topik tersebut 
mengingat situasi bangsa 
Indonesia yang pen uh 
keonaran dan menyimpang 
dan shirathal mustaqim 
Galan lurus). "Hanya salat
lah yang bisa menyelamat
kan akhlak generasi bangsa 
yang sudah hancur lebur, 
karena salat yang dilakukan 
secara benar mencegah 

<1 berbuat kemungkaran dan 
keonaran," ujar Ab.u, sapaan 
akrab alumnus sebuah 

universitas di Mesir ini. 
Selain mencega� 

kemungkaran, katanya, salat 
menenangkan kehidupan 
batin. Sedangkan untuk 
menyembuhkan penyakit 
sosial ini, harus diperbanyak 
zikir, salat, dan membaca 
Alquran. . 

Kemudian, banyak 
hikmah salat yang dapat 
mencerdaskan kehidupan 
sosial. Di dalam salat ada 
ayat Alfatihah, dan iriti ayat 
tersebut adalah "Iyya 
kana'budu waiyya 
kana&ta'iin" (kepada-Mu 
kami menyembah dan 
kepada-Mu kami minta 
tolong). Kendati salat 
dilakukan sendiri-sendiri, 
tetapi Allah menyebut 
"na'budu" (kata kami). Ini 
artinya umat Islam diperin
tahkan meninggalkan sifat 
egoisme berlebihan dan 
harus menonjolkan 
"kekamian/kekitaan" guna 

Ketua Pusat Islam U MA H 
Ismet Junus LMP SOE 
merajut persatuan di tengah 
masyarakat. 

"Salat juga mengajarkan 
umat Islam bersifat luwes 
dan kreatif menghadapi 
keadaan. Misalnya bagi 
orang sakit, jika tidak bisa 
berdiri melaksanakan salat, 
bisa duduk atau berbaring. 
Kalau tak ada air untuk 
berwudhu bisa tayammum. 
Bagi musafir bisa menjamak 
dan qashar," kata Abu. 

Seperti biasanya, 
kegiatan "SemalamSuntuk" 

diawali dengan Salat Isya 
berjemaah. Setelah itu 
makan bersarria di Gedung 
PI UMA. Seusai makan 
bersama dilanjutkan diskusi 
dengan narasumber Rektor 
UMA Prof Dr HA Ya'kub 
Matondang IJ1A, Drs H 
Agus Salim Daulay MA, 
Kemal Fauzi, dan Ismet 

Junus. 
Seusai diskusi, pada 

Minggu dinihari dilanjutkan 
dengah Salat Tahajjud 
berjemaah. Setelah itu 
dilanjutkan dengan zikir dan 
doa bersama. Kemudian 
Salat Sub.uh berjemaah. Dan 
terakhir sarapan bersama 
dan berian bingkisan 
kepada

. 
seh1r..ulliemaah zikir. 

Ketua Yayas�di
kan Haji Agus Salim 
(YPHAS) Drs HM Erwin 
Siregar MBA mengatakan, 
kegiatan diskusi, Salat 
Tahajjud berjemaah, iikir, 
dan doa bersarii.a ini 
merupakan kegiatan tetap 
UMA pada setiap peringatan 
Isra Mikraj dan malam 
Nuzulul Quran pada bulan 
Ramadan. 

"Acara seperti ini sesuai 
dengan visi-misi UMA, 

yakni menghasilkan lulusan 
yang inovatif dan berakhlak," 
kata Erwin.(HAMJ · 

PERINGATI ISRA MIKRAJ "SEMAlAM SUNTUK" 

dan Zikir :Penyembuli Periyaf�it 
Universitas Medan Area (UMA) 

dan Mikraj Nabi Muhammad 
kegiatan "Semalam 

diskusi keagamaan, Salat 
doa bersama. Kegiatan 
di Masjid Taqwa Kampus I 
Salim, Medan Estate, Sabtu 

Minggu (15/5) pagi. 

universitas di Mesir ini. 
Selain mencega� 

kemungkaran, katanya, salat 

berjemaah. 

bersama dilanjutkan diskusi 
dengan 

Matondang 
Agus 

Junus. 

Minggu dinihari 
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1irrita �ore 
Selasa 

17 Mei 20.16 

Peringati lsra Mikraj 
UMA Gelar Diskusi 
Keagamaan dan Zikir 

MEDAN (Berita): Keluarga Besar 
Universitas Medan Area (UMA) 
memperingati Isra dan Mikraj Nabi 
Muhammad SAW 143.7 H dengan kegiatan 
"Semalam Suntuk" berupa diskusi 
keagamaan, salat tahajjud, zikir, dan doa 
bersama. Kegiatan tersebut dipusatkan di 
Masjid Taqwa Kam pus I UMA, Jalan H 
Agus Salim, Medan Estate, Sabtu (14/5) 
malam hingga Minggu (15 / 5) pagi. 

Ketua Pusat Islam (Pl) UMA H Ismet 
Junus LMP, SDE didampingi Kepala Humas 
UMA Ir Asmah Indrawaty MP kepada 
wartawan di sela-sela kegiatan, Sabtu (14/ 
5) malam mengatakan, kegiatan kali ini 
mengambil tema "Pengaruh Ibadah Salat 
dan Zakat terhadap Kecerdasan dan 
Kesalehan Sosial''. 

· 

Pihaknya sengaja memilih topik 
tersebut mengingat situasi bangsa Indone
sia yaqg pen uh keonaran dan menyimparig 
Clari shirathal mustaqim (jfilan lurus). 

Kema Pusatlslam UMAH Ismetfunus LMP, SDE. 

untuk berwudhu bisa tayammum. 

"Han ya salat-lah yang bisa menyelamatkan: 
akhlak generasi bangsa yang slidah hancur 
lebur, karena salat yang dilakukan secara 
b

.
enar 

· -
alumni sebuah universitas di Mesir iili. 

, Bagi musafir bisa menjamak qashar," 
· 

Seperti biasanya, kegiatan �. 
Selain mencegah kemungkaran, 

katanya, salat menenangkan kehidupan 
batin. Sedangkan untuk menyembuhkan 
penyakit sosial ini, harus diperbanyak zikir, 
salat dan membaca Alquran. 

Kemudian, banyak hikmah salat yang 
dapat mencerdaskan kehidupan sosial. Di 
dalam salat ada ayat Alfatihah, dan inti 
ayat terse but adalah "Iyya kana'budu 
waiyya kanasta' iin" (kepada-Mu kami 
menyembah dan kepada-Mu kami minta 
tolong). Kendati salat dilakukan sendiri
sendiri, tetapi Allah menyebut "na'budu" 
(kata kami). Ini artinya nmat Islam 
diperintahkan meninggalkan sifat egoisme 
horlohihr.n=-l rl.an ha-rnc mo.t:u:\nlnll--!:tin 

Suntuk" diawali dengan salat isa 
Setelah itu makan bersama di gedung PI 
UMA. Seusai makan bersama dilanjutkan 
diskusi dengan narasumber Rektor UMA 
Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, Drs H 
Agus Salim Daulay MA, Kemal Fauzi dan 
Ismet Junus. Seusai diskusi, pada Minggu 
dinihari dilanjutkan dengan salat tahajjud 
berjemaah. Setelah itu dilanjutkan dengan 
zikir dan doa bersama. Kemudian salat . 
subuh berjemaah. Dan. ter,akhir sarapan 
bersama dan pemberian bingkisan kepada 
seluruh jemaah zikir. 

· 

Ketua Yayasan Pefididikan Haji Agus 
S,alim (YPHAS) Drs HM Erwin Siregar MBA 
mtlina!lt!:tilr!lin lrtliai!l�n rlic'V11ci c:�l!:tit t!:ah!lH11rl 

Mikraj 
Gelar Diskusi 

Keagamaan dan Zikir 
(Berita): Keluarga Besar 

Medan Area (UMA) 
Isra dan Mikraj Nabi 

143.7 H dengan kegiatan 
Suntuk" berupa diskusi 

tahajjud, zikir, dan doa 
Kegiatan tersebut dipusatkan di 

Kam pus I UMA, Jalan H 
Medan Estate, Sabtu (14/5) 

Minggu (15 / 5) pagi. 
Islam (Pl) UMA H Ismet 
didampingi Kepala Humas 

Indrawaty MP kepada 
sela-sela kegiatan, Sabtu (14/ 

mengatakan, kegiatan kali ini 
"Pengaruh Ibadah Salat 

terhadap Kecerdasan dan 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area
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UMA Peringati lsra Mikraj 

Salat dan Zikir Penyembuh 
Penyakit Sosial 
Medan, BPB 

Peringatan Isra dan Mikraj 
Nabi Muhammad SAW 1437 
"Fr di kampus Universitas 
Medan Area (UMA) diisi 
dengan kegiatan "Semalam 
Suntuk" berupa diskusi 

.....__ keagamaan, salat tahajjud, 
zikir, dan doa bersama. 
Kegiatan tersebut dipusatkan 
di Masjid Taqwa Kampus I 
UMA Jalan H Agus Salim 
Medan Estate, Sabtu (14/5) 
mal.am hingga Minggu (15 / 5) 
pagi. . 

Ketua Pusat Islam (PI) 
UMA H Ismet Junus LMP, 
SDE didampingi Kepala 
Hui:nas UMA Ir Asmah 
Indrawaty MP kepada 
wartawan di sela-sela 
kegiatan, Sabtu (14/5) malam 
mengatakan, kegiatan kali ini 
mengambil tema "Pengaruh 

'lbadah Salat dan Zakat 
terhadap Kecerdasan dan 
Kesalehan Sosial". 

Pihaknya sengaja memilih 
'--' topik tersebut mengingat 

situasi bkngsa Indonesia' 
yang penuh keonaran dan 
menyimpang dari shirathal 
mustaqim Qalan lurus). 
''Hanya salat-lah yang bisa 
menyelamatkan akhlak 
generasi bangsa yang sudah 
hancur lebur, karena salat 
yang dilakukan secara benar 
mencegah berbuat .

kemungkaran dan keonaran," 
ujar Abu, sapaan akrab 
alumni sebuah universitas di 
Mesir ini. 

Selain mencegah 
kemungkaran, katanya, salat 
menenangkan kehidupan 
batin. Sedangkan untuk 
menyembuhkan penyakit 
sosial ini, harus diperbanyak 
zikir, salat dan membaca 

kepada-Mu kami minta 
tolong). 

Kendati salat dilakukan 
sendiri-sendiri, tetapi Allah 
menyebut "na'budu" (kata 
kami). Ini artinya umat Islam 
diperintahkan meninggalkan 
sifat egoisme berlebihan, dan 
harus menonjolkan 
"kekamian/kekitaan" guna 
merajut persatuan di tengah 
masyarakat. 

"Sal.at juga mengajarkan ' 
umat Islam bersifat luwes 
dan kreatif menghadapi 
keadaan. Misalnya bagi 
orang sakit, jika tidak bisa 
berdiri melaksanakan salat, 
bisa duduk atau berbaring. 
Kalau tak ada air m1tuk -

berwudhu bisa tayammum. ' 
Bagi musafir bisa menjamak 
dan qashar," kata Abu. 

Seperti biasanya, kegiatan 
"Semalam Suntuk" diawali 
dengan salat isa berjamaah. 
Setelah itu makan bersama di 
ged ung PI UMA. Seusai 
makan bersama dilanjutkan 
diskusi dengan narasumber 
Rektor UMA Prof Dr HA 
Ya'kub Matondang MA, Drs 
H.Agus S.alimJ)� MA, 
Kemal Fauzi dan Ismet Junus. 

Seusai diskusi, pada 
Minggu dinihari dilanjutkan 
dengan salat tahajjud 
berjemaah. Sete.lah itu 
dilanjutkan dengan zikir dan 
doa bersama. Kemudian salat 
f;Ubuh berjemaah. Dan 
terakhir sara·pan bersama dan 
pemberian bingkisan kepada 
seluruh jemaah zikir. 

Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS) 
Drs HM Erwin Siregar MBA 
mengatakan, kegiatan 
diskusi, salat tahajjud 
berjemaah, zikir dan doa 
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Kendati salat dilakukan 
sendiri-sendiri, tetapi Allah 
menyebut "na'budu" (kata 
kami). Ini artinya umat Islam 
diperintahkan meninggalkan 
sifat egoisme berlebihan, dan 
harus menonjolkan 
"kekamian/kekitaan" guna 
merajut persatuan di tengah 
masyarakat. 

"Sal.at juga mengajarkan ' 
umat Islam bersifat luwes 
dan kreatif menghadapi 
keadaan. Misalnya bagi 
orang sakit, jika tidak bisa 
berdiri melaksanakan salat, 
bisa duduk atau berbaring. 
Kalau tak ada air m1tuk -

berwudhu bisa tayammum. ' 
Bagi musafir bisa menjamak 
dan qashar," kata Abu. 

Seperti biasanya, kegiatan 
"Semalam Suntuk" diawali 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area
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UMA Peringati lsra Mikraj "Semalam Suntuk" Salat dan Zikir Penyembuh Penyakit Sosial 
Medan (Matahari) 

Keluarga Besar Universitas Medan Area (UMA) memperin
gati Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW 1437 H dengan 
kegiatan "Semalam Suntuk" berupa diskusi keagan1aan, salal 
tahajjud, zikir, dan doa bersama. Kegiatan tersebut dipusat
kan di Maajid Taqwa Kampus I UMA, Jalan H Agus Salim, 
Medan Es late, Sabtu (14/ 5) ma.lam hingga Minggu (15/ 5) pagi. 

Ketua Pusal Islam (PI) UMA H Ismet Junus LMP, SDE 
didampingi Kepala H umas UMA Ir Asmah indrawaty MP ke
pada wartawan di sela-sela kegi�tan, Sabtu (14/ 5) malam men
gatakan, kegialan kali ini mengambil tema "Pengaruh Ibadah 
Sa.lat dan Zakat terhadap Kecerdasan dan Kesalehan Sosial". 

Pihaknya sengaja memilih topik tersebu t mengingat siluasi 
bangsa Indonesia yang pen uh keonaran dan menyimpang dari 
shirathal mustaqim (jalan lurus). "Hanya salat-lah yang bisa 
menyelamatkan akhlak generasi bangsa yang sudah hancur 
lebur, karena salat yang dilakukan secara benar mehcegah ber
buat kemungkaran dan keonaran," ujar Abu, sapaan akrab 
alumni sebuah universitas di Mesir ini. 

Selain mencegah kemungkaran, katanya, salat menenang
kan kehidupan ha.tin. Sedangkan untuk menyembuhkan pen
yakit sosial ini, harus diperbanyak zikir, salat dan membaca 
Alquran. 

Kemudian, banyak salat yang dapat mencerdaskan 
kehidupan sosial. Di dalam salat ada ayat Alfatil1ah, dan inti 
ayat tersebut adalah "Iyya kana'budu waiyya kanasta'iin" (ke
pada-l\'lu kami menyembah dan kepada-Mu kami minta 
tolong). 

"Sa.lat juga mengajarkan umat Islam bersifat luwes dan kre
atif menghadapi keadaan. Misalnya bagi orang sakit, jika tidak 
bisa berdiri melaksanakan salat, bisa duduk atau berbaring. 
Kalau tak ada air untuk berwudhu bisa tayammum. Bagi 
musafir bisa menjamak dan qashar," kala Abu. 

Scpcrti biasanya, kegiatan "Semalan1 Suntuk" diawali den
gan salat isa berjamaal1. Setelah ilu makan bersama di gedung 
PI UMA. Seusai makan bersama dilanjutkan diskusi dengan 
narasumber Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, 
Drs H Agus Salinl Daulay MA, Kemal Fauzi dan Ismet Junu.S. 

Seusai diskusi, pada Minggu dinil1ari dilanjutkan dengan 
salat tahajjud berjemaah. Setelah itu dilai�jutkan dengan zikir 
dan doa bersama. Kemudian sala t sub uh berjemaal1. Dan tera
khir sarapai1 bersan1a dan pemberian bingkisan kepada selu-
ruh jemaah zikir. . 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) ,Ors 
HM Envin Siregar MBA mengatakan, kegiatan diskusi, salat 
tahajjud berjemaah, zikir dan doa bersaina ini 
iatan tetap UMA nada sefom n<>,,;no,,t...,,, fo�Ql, u:J .. ___ .i 

UMA Peringati lsra Mikraj "Semalam Suntuk" Salat dan Zikir Penyembuh Penyakit Sosial 
Medan (Matahari) 

Keluarga Besar Universitas Medan Area (UMA) memperin
gati Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW 1437 H dengan 
kegiatan "Semalam Suntuk" berupa diskusi keagan1aan, salal 
tahajjud, zikir, dan doa bersama. Kegiatan tersebut dipusat
kan di Maajid Taqwa Kampus I UMA, Jalan H Agus Salim, 
Medan Es late, Sabtu (14/ 5) ma.lam hingga Minggu (15/ 5) pagi. 

Ketua Ketua Pusal Pusal Islam Islam (PI) (PI) UMA UMA H H Ismet Ismet Junus Junus LMP, LMP, SDE 
didampingi Kepala H umas UMA Ir Asmah Asmah indrawaty MP MP ke
pada wartawan di sela-sela kegi�tan, Sabtu Sabtu (14/ 5) malam menmen
gatakan, kegialan kali ini mengambil tema tema "Pengaruh "Pengaruh Ibadah Ibadah 
Sa.lat dan Zakat terhadap Kecerdasan dan Kesalehan Sosial". 

Pihaknya sengaja memilih topik tersebu t mengingat siluasi 
bangsa Indonesia yang pen uh keonaran dan menyimpang dari 
shirathal mustaqim (jalan lurus). "Hanya salat-lah yang bisa 
menyelamatkan akhlak generasi bangsa yang sudah hancur 
lebur, karena salat yang dilakukan secara benar mehcegah ber
buat kemungkaran dan keonaran," ujar Abu, sapaan akrab 
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Sh�!at dan Zikir Penyembuh Sosial 

Jurnal Asia I Ist 
:ERAMAH. Ketua Pusat Islam UMA H Ismet Junus LMP SDE saat �emberikan ceramah agama dalam rangkaian memperingati Israk 
an Mikraj Nabi Muhammad SAW 1437 H. 

Medan I Jurnal Asia 
Keluarg!'l Besar Universitas 

Medan Area (UMA) memperi
ngati Israk dan, Mikraj Nabi Mu
hammad SAW 1437 H dengan 
kegiatan "semalam suntuk" be
rupa diskusi keagamaan, sholat 
tahajjud, zikir, dan doa bersama. 

Kegiatan tersebut dipusatkan 
di Masjid Taqwa Kampus I UMA, 
Jalan H Agus Salim, Medan 
Estate, Sabtu (14/5) malam 
hingga Minggu (15/5) pagi. 

· 
Ketua Pusat Islam (PI) UMA, H 

Ju nus LMP SDE didampingi 
Kepala Humas UMA, Ir Asmah 
Indrawaty MP mengatakan, 
kegiatan kali ini mengambil tema 
"Pengaruh Ibadah Sholat dan 
Zakat terhadap Kecerdasan dan 
Kesalehan Sosial". 

Pihaknya sengaja memilih 
topik tersebut mengingat situasi 
bangsa . Indonesia yang pen uh 

' keonaran dan menyimparig dari 
shirathal mustaqim (jalan lurus). 

"Hanya sholatlah yang bisa 
menyelamc;itkan akhlak generasi 
bangsa yang sudah hancur lebur, 
karena sholat yang dilakukan 

secara benar mencegah berbuat 
kemungkaran ·dan keonaran," 
ujar Abu, sapaan akrab alumni 
sebuah'Universitas di Mesir ini. 

Selain mencegah kemung
karan, katanya, sholat me
nenangkan kehidupan batin. 
Sedangkan untuk menyembuh
kan penyakit sosial ini, harus 
diperbanyak zikir, salat dan 
membaca Alquran. Kemudian, 
banyak hikmah sholat yang 
dapat mencerdaskan kehidupan 
sosial. 

Dia menyebutkan, umat Islam 
diperintahkan meninggalkan 
sifat egoisme berlebihan, dan 
harus menonjolkan "kekamian/ 
kekitaan" guna merajut per
satuan di tengah masyarakat. 

Menurutnya, sholat juga 
mengajarkan umat Islam bersifat 
luwes dan kreatif menghadapi 
keadaan. Misalnya bagi orang· 
sakit, jika tidak bisa berdiri 
melaksana.kan sholat, bisa du
duk atau berbaring. Kalau tak 
ada air untuk berwudhu bisa 
tayammum. Bagi musafir bisa 
menjamak dan qashar. 

Seperti biasanya, kegiatan 
"Semalam Suntuk" diawali de
ng an Sholat Isa berjamaah 
dan dilanjutkan diskusi dengan 
narasumber Rektor UMA Prof Dr 
HA Ya'kub Matondang MA, Drs 
H Agu� Salim Daulay MA, Kemal 
Fauzi dan Ismet Junus. 

Seusai diskusi, pada Minggu 
dinihari dilanjotkan dengan sho
lat tahajjud berjemaah. Setelah 
itu zikir dan doa bersama. Kemu
dian Sholat Subuh berjemaah 
dan diakhiri sarapan bersama 
dan pemberian bingkisan kepada 
seluruh jemaah zikir. 

Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS), Drs 
HM Erwin Siregar MBA me
ngatakan, kegiatan diskusi, 
sholat tahajjud berjemaah, zikir 

. dan doa bersama ini merupakan 
kegiatan tetap UMA pada setiap 
peringatan Israk Mikraj dan 
malam Nuzulul Quran pada 
bulan Ramadan. "Acara seperti 
ini sesuai dengan visi-misi UMA, 
yakni menghasilkan lulusan yang 
inovatif dan berakhlak," kata 
Erwin. (swisma) · 

-I ;ti :z IQ ct> 0 - < . 
• • "Tl m o o � 0., . 3 0 .... 

0 ct> CJ) 
N 0 .... N 

"Tl 3: 
I 

I 
� I 0 .... 

I 0 .... 

Penyembuh Sosial 
Medan I Jurnal Asia 

Keluarg!'l Besar Universitas 
Medan Area (UMA) memperi
ngati Israk dan, Mikraj Nabi Mu
hammad SAW 1437 H dengan 
kegiatan "semalam suntuk" be
rupa diskusi keagamaan, sholat 
tahajjud, zikir, dan doa bersama. 

Kegiatan tersebut dipusatkan 
Masjid Taqwa Kampus I UMA, 

Jalan H Agus Salim, Medan 
Estate, Sabtu (14/5) malam 
hingga Minggu (15/5) pagi. 

· 
Estate, Sabtu (14/5) malam 

· 
Estate, Sabtu (14/5) malam 

Ketua Pusat Islam (PI) UMA, H 
Ju nus LMP SDE didampingi 

Kepala Humas UMA, Ir Asmah 

secara benar mencegah berbuat 
kemungkaran ·dan keonaran," 
ujar Abu, sapaan akrab alumni 
sebuah'Universitas di Mesir ini. 

Selain mencegah kemung
karan, katanya, sholat me
nenangkan kehidupan batin. 
Sedangkan untuk menyembuh
kan penyakit sosial ini, harus 
diperbanyak zikir, zikir, zikir salat dan 
membaca Alquran. Kemudian, 
banyak hikmah sholat yang 
dapat mencerdaskan kehidupan 
sosial. 

Dia menyebutkan, umat Islam 
diperintahkan meninggalkan 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA MA 

1. M .Ferdinand 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Hamdani 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. I 

13. 

14. 

15. 

: Seminar Internasional" Stop Ilegal 
Killing, Taking, Trade of Migratory Birds" 

: Kampus I, Convention Hall 
: Senin /16 Mei 2016 
: 14.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERI TA DIM UAT 

v 
v " 

Analisa 

v Realitas 

Andalas 

' v tf-zvG· Berita Sore 
� 

Kabag lff umas & Protokoler 
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M'ASPADA 
Kam is 
26 Mei 2016 

·Mahasiswa Biologi UMA 
Teliti Btir�g- Migran 

MEDAN C»'.aspada):Mah�sis'Ya �) Univer
sitas Medan Area (UMA) dipimpin Sudibyo 
MSi mengamati langsung burung migran di hutan mangrove 
kawasan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, 
Kabupaten Deli Serdang, kemarin. 

Mufti Sudibyo didampingiWakil Dekan III FB Abdul Karim 
SSi, MSi, Kepala Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP, Ketua 
Panitia Poppy RA Lumbantobing, Sekretaris Adetia dan 
Bendahara Vikra Amanda mengatakan, kegiatan pengamatan 
burung migrah cl.i hutan mangrove (bakau) dilakukan dalam 
memperingati Hari Burung Migran Dunia atau Migratory Bird 
Day yang jatuh pada setiap 1 O Mei. 

Mufti menjelaskan, pihaknya memilih melakukan 
pengamatan burung migran di kawasan hutan mangrove Percut 
Sei Tuan mengingat migrasi burung merupakan indikator 
kesehatan sebuah ekosistem. Kalau hutannya sehat, burung 
dari berbagai Negara di dunia akan datang. 

Menurutnya, migrasi burung merupakan keajaiban al.am. 
Burung migran terbang ratusan bahkan ribuan kilometer untuk 
menemukan ekologi dan habitat terbaik untuk makan. dan 
b e r k e m b a n g b i a k .  K e t i k a  l o k a s i  h a b i t a tnya t i d a k  
menguntungkan, maka burung akan terbang ke daerah lain 
yang dianggap lebih baik. 

"Kami memilih lokasi di Persut Sei Tuan karena terjadinya 
degradasi hutan mangrove akibat alih fungsi lahan beberapa 
tahun terakhir ini. Burung memang masih ada di kawasan hutan 
mangrove, tetapi jumlah dan jenisnya sudah berkurang. Ini 
menunjukkan adanya degradasi hutan mangrove. Karena itu 
aJ.ih fungsi hutan mangrove yang sering dijadikan tambak harus 
dihentikan," kata Mufti. 

Ketua Pantia Poppy RA Lumbantobing menjelaskan, 
s.ebelum melakukan pengamatan burung migran di Percut 
Sei Tuan, panitia terlebih dahulu menggelar diskusi umum 
bertema "Stop Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory 
Bird" (Setop Perburuan dan Perdagangan Burung �igran) di 
Convention Hall Kamp us I UMA Jalan Ko lam Mecl.an Estate, 
Senin (16/5). (m49/A) 

M'ASPADA M'ASPADA M'
Kam is 
26 Mei 2016 

·Mahasiswa Biologi UMA 
Teliti Btir�g- Migran 

MEDAN C»'.aspada):Mah�sis'Ya �) �) Univer
sitas Medan Area (UMA) dipimpin Sudibyo 
MSi mengamati langsung burung migran di hutan mangrove 
kawasan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, 
Kabupaten Deli Serdang, kemarin. 

Mufti Sudibyo didampingiWakil Dekan III FB Abdul Karim 
SSi, MSi, Kepala Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP, Ketua 
Panitia Poppy RA Lumbantobing, Sekretaris Adetia dan 
Bendahara Vikra Amanda mengatakan, kegiatan pengamatan 
burung migrah cl.i hutan mangrove (bakau) dilakukan dalam 
memperingati memperingati Hari Burung Burung Migran Migran Dunia atau Migratory Migratory Bird 
Day Day yang jatuh pada setiap 1 O Mei. 

Mufti menjelaskan, pihaknya memilih memilih melakukan melakukan 
pengamatan pengamatan burung migran di kawasan hutan hutan mangrove Percut Percut 
Sei Sei Tuan mengingat migrasi burung merupakan merupakan indikator indikator 
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Halarnan 11 

Melihat Hutan Mangrove Percl.Jt Sei Tuan 
Mahasiswa Biol9gi. UMA Amati 

Burung Migran · 

Percut Sei Tuan, (Analisa) 
Mahasiswa Fakultas Biologi (FB) Univer

sitas Medan Area (UMA) dipimpin Dekan, Dr 
Mufti Sudibyo MSi mengamati1 langsung 
burung migran di hutan man-grove kawasan 
Desa Tanjung Rejo, Ke!;amatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa ( 17 /5). 
. . Mufti Sudibyo didampingi Wakil Dekan 
IDFB Abdul Karim SSi, MSi, Kepala Humas 
UMAir Asmahlndrawati MP, Ketua Panitia 
Poppy RA Lumbantobing, Sekretaris Adetia 
dan Bendahara Vikra Amanda mengatakan, 
kegiatan pengamatan bunmg migrah di hutan 

· mangrove (bakau) dilakukan dalam 
mempe1ingati Hari Burung Migran Dunia 
.atau Migratory Bird Day yang jawh pada 
setiap 10 Mei. 

Mufti menjelaskan, pihaknya memilih 
melakukan pengamatan burung· migran di 
kawasan hutan mangrove ·Percut Sei Tuan 
m·engingat migrasi · burung merupakan 
indikator kesehatan sebuah ekosistem. Kalau 
hutannya sehat, burung dari berbagai Negara 
di dunia akan datang: 

Menurutnya, migrasi bunmg merupakart 
keaj9iban alam.' Burung migran terbang 
ratusan bahkan ribuan kilometer untuk 
menemukari ekologi dan habitat terbaik untuk 

· makan dan berkembangbi.ik. Ketika lokasi 
.. habitatnya tidak menguntungkan, maka 

burung · akan terbang ke daerah lain yang 

dianggap lebih baik. 
"Kami memilih lokasi di Persut Sei Tuan 

karena terjadinya degradasi hutan mangrove 
akibatalih fungsi lahan beberapa tahun terakhir 
ini. Burung memang masih ·ada di kawasan 
hutan mangrove, tetapi jwnlah dan jenisnya 
sudah berkurang. Ini menunjukkan adanya 
degradasi hutan mangrove. Karena itu alih 
fungsi hutan mangrove yang sering dijadikan 
tambak harus dihentikan," kata Mufti. 

Ketua Pantia Poppy RA Lumbantobing · 
menjelaskan, sebelum melakukan penga
matan burung migran di Percut Sei Tuan, 
paqitia terlebih dl_lhulu menggelar diskusi 
umum bertema "Stop illegal Killing, Taking 
and Trade of Migratory .Bird" (Setop 
Perburuan dan PerdaganganBurnng Migran) 
di Convention Hall Kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, Senin ( 16/5). 

DiskusiitUmenampilkannarasumberGiyanto 
SSi, peneliti burnngmigrandaii YayasanAkasia 
Indone,sia(YKl)danHasriAtxlillahdariSumatera 
Rainforest Institute (SRI). 

HasriAbclillahmengungkapkan, pihakuya 
sudahmelakukanpenelitianbnmg sejak20U. 
Ternyata ditemukim puluhah spesies buning 
migran di pesisir Pantai Deliserdang, di 
antaranya I)esa Tanjung Rejo, f'ercut Sei 
Tuan. Setelah diidentifikasi; katanya, butung 
migran itu berasal dari Thailand, China, 
Hongkong dan Jepang. (twh) 

- . . 

Mahasiswa Biol9gi. UMA Amati 
Burung Migran · 

Tuan, (Analisa) 
Fakultas Biologi (F(FB) B) UniverUniver

(UMA) dipimpin dipimpin Dekan, Dr Dr 
MSi mengamatimengamati1 langsung langsung 

di hutan man-grove grove kawasan kawasan 
Rejo, Rejo, Re Ke!;amatan Ke!;amatan Percut Sei 

Deli Serdang, Selasa Selasa ( 17 /5). 
Sudibyo didampingi Wakil Wakil Dekan 

Karim SSi, MSi, Kepala Kepala Humas 
Asmahlndrawati MP, KetuaKetua Panitia 

Lumbantobing, Sekretaris Sekretaris Adetia Adetia 
Vikra Vikra Amanda Amanda mengatakan, mengatakan, 

pengamatan bunmg bunmg migrah migrah di di hutan hutan 
(bakau) didilakulakukan kan dalam 

Hari Burung Burung Migran Migran Dunia 
Bird Bird Day yang jawh pada 

laskan, pihaknya pihaknya memilih memilih 
pengamatan burung· migran di migran di 

mangrove mangrove ·Percut Sei Sei Tuan Tuan 
migrasi migrasi · burung merupakan 

dianggap lebih baik. 
"Kami "Kami memilih lokasi memilih lokasi di di Persut Persut 

karena karena terjadinya degradasi hutan 
akibatakibatalih fungsi lahan beberapa tahun 
ini. ini. Burung memang masih ·ada di 
hutan mangrove, tetapi jwnlah dan tetapi jwnlah dan 
sudah berkurang. berkurang. Ini menunjukkan jukkan menunjukkan menun
degradasi degradasi hutan mangrove. KKarena 
fungsi ngsi hutan mangrove yang sering 
tambak harus dihentikan," tambak harus dihentikan," kata kata Mufti. Mufti. 

Ketua Ketua Pantia Poppy Pantia Poppy RA Lumbantobing Lumbantobing 
menmenjelaskan, jelaskan, menjelaskan, men sebelum sebelum melakukan 
mmatan atan burung burung mimigran gran di di Percut Sei Tuan, 
paqitia terlebih dl_lhulu menggelar menggelar 
umum bertema "Stop illegillegal Killing, Killing, 
and Trade of Migratory .Bird" 
Perburuan rburuan r dan PerdaganganBurnng Burnng 
di Convention Hall Kampus I UMA 
Kolam Medan Estate, Senin ( 1( 16/5). 

DiskusiitUmenampilkannarasumberGilkannarasumberGDiskusiitUmenampilkannarasumberGDiskusiitUmenamp
SSi, peneliti burnngmigrandaii daii YayasanYayasan
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SEMINARKAN : 
Para pembicara tampil  pada d iskusi umum "Stop I l legal Ki l l ing,  Taking and Trade of 

Migratory Bird" di Kampus I UMA, Senin ( 1 6/5). Diskusi yang digelar mahasiswa Biologi · 

UMA itu di lakukan sebelum mengamati burung migran di hutan mangrove kawasan Desa · 

Tanj1,mg Rejo, I?ercut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 

Percut Sei Tuan, Realitas Negara di dunia akan datang . 
Mahasiswa Fakultas Biolo- Menurutnya; migrasi burung 

gi (FB) Universitas Medan merupakan keajaiban alam. 
Area (UMA) dipimpin Dekan, Burung migran terbang ratusan 
Dr Mufti Sudibyo MSi men- bahkan ribuan kilometer untuk 
gamati langsung burung rnigran menemukan ekologi dan habitat 
di hutan mangrove kawasan terbaik untuk makan dan berk
Desa Tanjung Rejo, Kecarna- embangbiak. Ketika lokasi hab-
tan Percut Sei Tuan, Kabupat- itatnya tidak menguntungkan, 
en Deli Serdang, Selasa (17 /5). maka burung akan terbang ke 

Mufti Sudibyo didampingi daerah lain yang dianggap lebih 
Wakil Dekan III FB Abdul Ka- baik. . 
rim SSi, MSi, Kepala Humas "Kami memilih lokasi di 
UMA Ir Asmah lndrawati MP, Persut Sei Tuan karena terjad
Ketua Panitia Poppy RA Lum- inya degradasi hutan mangrove 
bantobing, Sekretaris Adetia dan akibat alih fungsi lahan bebera
Bendahara Vikra Amanda men- pa tahun terakhir ini. Burung 
gatakan, kegiatan pengarnatan. memang masih ada di kawasan 
burung migrah di hutan man- hutan mangrove, tetapi jumlah 
grove (bakau) dilakukan dal� danjenisnya sudah berkurang. 
memperingati Hari Burung Mi- Ini menunjukkan adanya degra-

-·--- �--! _ ... ___ :1 .«:! -�.._...,,_ .  D!-...l rlnn! hu+o..-. mo"�\10 UnT"'.OMO it.1 

Trade of Migratory Bird" (Ser, 
op Perburuan clan Perdagangan 
Burung Migran) di Convention 
Hall Kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, Senin (16/ 

Diskusi itu menampilkan 
naraslimber Giyanto SSi, penel
iti burung migran dari Y ayasan 
Akasia Indonesia (YKI) dan 
Hasri Abdillah dari Sumatera 
Rainforest Institute (SRI) . 

Hasri Abdillah mengungkap
kan, pihaknya sudah melakukan 
penelitian brung sejak 201 1 .  
Ternyata ditemukan puluhan 
spesies burung migran di pesi
sir Pantai Deli Serdang, di ant
aranya Desa Tanjung Rejo, Per
cut Sei Tuan. Setelah diidenti
fikasi, katanya, 
;t11 hPr<i"-<11 rhri Chi-

Kamis, 19 Mei 2016 
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Hal .  

FB UMA Amati Burung 
Migran di Percut Sei Tuan 
Medan-andalas 

Fakultas Biologi (FB) Universitas Medan Area 
(UMA) dipimpin Dekan, Dr Mufti Sudibyo MSi, 
mengamati burui;ig migran di hutan mangrove 
kawasan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (17/5). 

Mufti Sudibyo didampingi Wakil Dekan III FB 
Abdul Karim SSi MSi, Kepala Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP, Ketua Pantia Poppy RA Lumbantobing, 
Sekretaris Adetia, dan Bendahara Vikra Amanda 
mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka 
memperingati Hari Burung Migran Dunia atau Mi
gratory Bird Day yang jatuh pada setiap 10 Mei. 

Mufti menjelaskan, pihaknya memilih melakukan 
pengamatan terhadap burung migran di kawasan 
hutan mangrove Percut Sei Tuan mengingat mi,gvt�i 
burung merupakan indikator kesehatan sebuah 
ekosistem. Kalau hutannya sehat, burung dari 
berbagai negara di dunia akan datang. 

Menurutnya, mlgrasi burung merupakan keajaiban 
alam. Biirung migran terbang ratusan bahkan ribuan 
kilometer untuk menemukan ekologi dan habitat 
terbaik untuk makan dan berkembang biak. Dan ketika 
lokasi habitatnya tidak menguntungkan, maka burung 
akan terbang ke daerah lain yang dianggap lebih baik. 

"Kami memilih lokasi di Percut Sei Tuan karena 
terjadinya degrad�si hutan mangrove akibat alih 
fungsi lahan beberapa tahun terakhir ini. Burung 

.. memang masih ada di kawasan hutan mangrove, 
tetapi jumlah dan jenisnya sudah berkurang. Ini 
rnenunjukkan adanya degradasi hutan mangrove. 
Karena itu alih fungsi hutan mangrove yahg sering 
dijadikan tambak harus dihentikan," kata Mufti. 

Dalam kesempatan itu, Poppy RA Lumbantobing 
menjelaskan, sebelum melakukan pengamatan 
terhadap burung migran di Percut Sei Tuan, panitia 
terlebih dahulu menggeJar diskusi umum bertema 
"Stop Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory, 
Bird" (Setop Perburuan dan Perdagangan Burung 
Migran) di convention hall Kampus I UMA, Jalan 
Kolam, Medan Estate, Senin (16/5). 

Diskusi rhenampilkan narasumber Giyanto SSi, 
peneliti burung migran dari Yayasan Akasia Indo
nesia (YKI) dan Hasri Abdillah dari Sumatera 
Rainforest Institute (SRI). 

· 

Hasri Abdillah mengungkapkan, pihaknya s.udaW 
m'elakukan penelitian terhadap burung sejak 2011: 
Ternyata dit.emukan . p_uh1h_an _spesi_es buruJ1E 
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FB UMA Amati Burung 
Migran di Percut Sei Tuan 
Medan-andalas 

Fakultas Biologi (FB) Universitas Medan Area 
(UMA) dipimpin Dekan, Dr Mufti Sudibyo MSi, 
mengamati burui;ig migran di hutan mangrove 
kawasan Desa Tanjung Rejo, ung Rejo, ung Re Kecamatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (17/5). 

Mufti Sudibyo didampingi Wakil Dekan III FB 
Abdul Karim SSi MSi, Kepala Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP, Ketua Pantia Poppy RA Lumbantobing, 
Sekretaris Adetia, dan Bendahara Vikra Amanda 
mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka 
memperingati Hari Burung Migran Dunia atau Mi
gratory Bird Day yang jatuh pada setiap 10 Mei. 

Mufti menjelaskan, menjelaskan, men pihaknya memilih melakukan 
pengamatan terhadap burung migran di kawasan 
hutan mangrove Percut Sei Tuan mengingat mi,gvt�i 
burung merupakan indikator kesehatan sebuah 
ekosistem. Kalau hutannya sehat, burung dari 
berbagai negara di dunia akan datang. 

Menurutnya, mlgrasi burung merupakan keajaiban 
alam. Biirung 

Menurutnya, 
alam. Biirung 

Menurutnya, 
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Biologi \JMA P�ri�.9��i . .  M igratory B�rd · Day 
MEDAN (Berita): Ffil{u1-

ta{ Biologi (FB) Universitas 
Medan Area (UMA) melaku
kan pengamatan burung 
migran di hutan mangrove 
kawasan Desa Desa Tanjung 
Rejo, Kecamatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Ser-
dang, Selasa (17/5). 

Dekan Dr Mufti Sudibyo 
MSi mengatakan, kegiatan ini 
digelar dalam rangka mem
peringati Hari Burung Migran 
Dunia atau Migratory Bird 
iOay yang jatuh pada setiap 

10 Mei. 
Mufti menjelaskan, pihak

nya memilih melakukan 
pengamatan burung migran 

. di kawasan hutan mangrove 
Percut Sei Tuan mengingat 
migrasi burung merupakan 
indikator kesehatan sebuah 
ekosistem. ''Kalau hutannya 
sehat, burung dari berbagai 
negara di dunia akan datang," 
katanya didampingi Wakil 
Dekan III FB Abdul Karim 
SSi, MSi, Kepala Huinas UMA 
Ir Asmah Indrawati MPkepa-

da wartawan, Rabu (18/5). 
Menurutnya, migrasi bu

rung merupakan keajaiban 
alam. Burung migran terbang 
ratusan bahkan ribuan kilo
meter untuk menemukan eko
logi dan habitat terbaik untuk 
makan dan berkembangbiak. . 
Dan ketika lokasi habitatnya 
tidak menguntungkan, maka 
burung akan terbang ke da
erah lain yang dianggap lebih 
baik. 

Dalam kesempatan itu, 
Ketua Panitia Poppy RA 

Lumbantobing didampingi. 
SekretarisAdetia dan Benda
hara Vikra Amanda menje
laskan, sebelum melakukan 
pengamatan burung migrant 
di Percut Sei Tuan, panitia 
terlebih dahulu menggelar 
diskusi umum bertema iStop 
Illegal Killing, Taking and 
Trade of Migratory Birdi 
(Setop Perburuan dan Perda
gangan Burung Migran) di 
convention hall Kampus I 
UMA, J alan Kolam Medan 
Estate, Senin (16/5). (aje) 

jblerita �ore 
Ju mat 

20 M� i 2016 

logi \JMA P�ri�.9��i . .  M i. .  M i. .  grato
10 Mei. 

Mufti menjelaskan, menjelaskan, men pihak
nya memilih melakukan 
pengamatan burung migran 
di kawasan hutan mangrove 
Percut Sei Tuan mengingat 
migrasi burung merupakan 
indikator kesehatan sebuah 
ekosistem. ''Kalau hutannya 
sehat, burung dari berbagai 

da wartawan, Rabu (18/5). 
Menurutnya, migrasi bu

rung merupakan keajaiban keajaiban kea
alam. Burung migran terbang 
ratusan bahkan ribuan kilo
meter untuk menemukan eko
logi dan habitat terbaik untuk 
makan dan berkembangbiaberkembangbiaberkem k. 
Dan ketika lokasi habitatnya 
tidak menguntungkan, maka 
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Fakultas Affiati Burling Migran 
s Biologi (FB) Univer

an Area (UMA) 
pengamatan burung 

hutan mangrove 
Desa Desa Tanjw1g 

Percut Sei 
upaten Deli Serdang, 

. . . . 
Dr Mufti Sudibyo MSi 
;an, kegiatan.ilu digelar 
lgka memperingati 
mg Migran Dunfa atau 

Bird Day yan!j' jatuh 
tp 10 Mei. 
iTle.njelaskan, pihaknya 
nelakukan 

'b . ran unmg n1Jgran 
h u tan h1angrove Perl:ut  

. " · ·' : engmgat nugras1 ·. 

burung merupakan mdikator 
kesehatan sebuah ekosistem. 

"Kalau hutannya sehat, 
burung dari berbagai negara di 
dunia akan datang," katanya 
didampmgi Wakil Dekan III FB 
Abdul Karim SSi, MSi, Kepala 
Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP kepada 
wartawan, Rabu (18/5). 

Menurutnya, migrasi bunmg 
merupakan keajaiban alam. 
Burung migran terbang ratusan 
bahkan ribuan kilometer untuk 
menemukan ekologi clan habitat 
terbaik untuk makan clan · 

berkembangbiak. li)an ketika 
!Okasi habitatnya 

· menguntungkan, maka burung 
akan terbang ke daerah lam 

yang dianggap lebih baik. 
"Kami memilih lokasi di 

Percut Sei Tuan karena 
terjadinya degradasi hutan 
mangrove akibat alih fungsi 
lahan beberapa tahun terakhir 
ini. Burung memang masih ada 
di kawasan hutan ·mangrove, 
tetapi jurnlah cl.an jenisnya 
sudah berkurang. Ini 
menunjukkan adanya degradasi 
hutan mangrove. Karena itu alih 
fungsi hutan mangrov� yang 
serirlg dijadikan tambak harus . 
dihentikan," kata Mufti. 

Dalam kesempatan itu, Ketua 
Panitia Poppy RA Lumbantobmg 

· didampingi Sekretaris Adetia 
dan Bendahara, Vikra Amanda 
menjelaskan, SE;�elum 

melakukan pengamatan burung 
migrant di Percut Sei Tuan, 
panitia terlebih dahulu 
menggelar diskusi umum 
bertema "Stop Illegal Killmg, 
Takmg and Trade of Migratory 
Bird" (Setop Perburuan dan 
Perdagangan Burung Migran) di 
convention hall Kampus I UMA, 
Jalan Kolam Medan Estate, Senin 
(16/5). 

Diskusi umum menampilkan 
narasumber Giyanto SSi, 
peneliti burung migrant dari 
Yayasan Akasia Indonesia (YKI) 
dan Hasri Abdillah dari 
Sumatera Rainforest Institute 
(SRI). 

Hasri 
pihaknya 

sudah melakukan penelitian 
brung sejak 2011. Temyata 
ditemukan puluhan spesies 
burung migran di pesisir Pantai 
Deli Serdang, di antaranya Desa 
Tanjung Rejo, Percut Sei Tuan. 
Setelah diidentifikasi, katanya, 
burung migran itu berasal dari 
Thailand, China, Hongkong dari 
Jepang. 

"Tapi akibat pemahaman 
yang millim pada burung · 

migran, banyak warga yang 
menangkap burung-burung itu 
untuk dijual dan disantap. 
Perubahan fungsi hutan 
mangrove di pesisir Pantai Deli 
Serdangjuga mengancam 
keberadaan burung-burung 
migran itu," ungkapnya. M-8 

-I ;:o z c.o Cl> 0 - < . • • '"Tl m o o � o • . 3 0 .... 
0 Cl> (Jl 
N 0 .... N 

'"Tl � 
I 

� I 0 .... 
I 0 .... 

Kamis ·� 

19 Mei 2016 

Affiati Burling Migran 
dianggap lebih baik. 

"Kami memilih lokasi di 
Sei Tuan karena 

jadinya degradasi hutan 
mangrove akibat alih fungsi 

beberapa tahun terakhir 
Burung memang masih ada 

kawasan hutan ·mangrove, 
jurnlah cl.an jenisnya 
berkurang. Ini 

menunjukkan adanya degradasi 
mangrove. Karena itu alih 
hutan mangrov� yang 

melakukan pengamatan burung 
migrant di Percut Sei Tuan, 
panitia terlebih dahulu 
menggelar diskusi umum 
bertema "Stop Illegal Killmg, 
Takmg and Trade of Migratory 
Bird" (Setop Perburuan dan 
Perdagangan Burung Migran) di 
convention hall Kampus I UMA, 
Jalan Kolam Medan Estate, Senin 
(16/5). 

Diskusi umum menampilkan 
narasumber Giyanto SSi, 
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UMA Dapat Jatah Bidikmisi 35 Orang 
MEDAN (Waspada): Uni

versitas Medan Area (UMA) 
kembali dipercaya pemerin
tah untuk menerima mahasis
wa Bidikmisi tahun 2016. Ke
peracayaan ini tidak terlepas 
dari keberhasilUMAmemper
tahankan akreditasinya seba
gai universitas paling sehat di 
Sumatera Utara. 

"Kami tentunya bangga 
dan berterima kasih kepada 
pemerihtah yang memper
cayakan UMA sebagai salah 
satu PTS penerima beasiswa 
Bidilahisi, " kata Wakil Rektor 
ID UMA, Z.Oelheri Noer kepada 
Waspada, Rabu (25/5) . Iame
ngatakan, kepercayaan terse
but telah membuktikan bahwa 
UMA memiliki reputasi yang 
sama dengan PTN . 

" Selama ini masyarakat 
hanya tahu kalau penerima 
beasiswa Bidikmisi itu hanya 
USU dan Unimed, padahal ti
dak demikian, UMA juga telah 
dipercaya menjadi penyeleng-

gara Bidikmisi, " ujarnya. Ia 
menyampaikan bahwa beasis
wa Bidikmisi diberikan kepa
da calon mahasiswa ekonomi 
lemah tetapi berprestasi secara 
akademik. 

. Beasiswa Bidikmisi terse
but .diberikan setelah maha
siswa melewati tahapan seleksi 
yang dilakukan oleh UMA 
yang delanjutnya dilaporkan 
ke Menteri Riset, Teknqlogi 
dan Pendidikan Tinggi. "Al
hamdulillah, tahun akademik 
2016/2017 UMAdipercaya pe
merintah menyeleksi dan me
nerima 35 mahasiswa Bidik
misi dari Kementerian Pendi
dikan Tinggi RI," kata Zoelheri 
Noer diidampingi Ketua Pani
tia Penerimaan Mahasiswa 
Barn (PMB) UMA, Laili Alfi ta 

. dan Kepala Biro Administrasi 
Kemahasiswaan, Sri Irawati 
S.Sos MAP dan Kabag Humas 
UMA, Ir Asmah Indrawati MP, 

Zoelheri menjelaskan 
pendaftaran program Bidikmi-

si UMA sudah dibuka dan 
berkas calon mahasiswa akan 
diterima selambat -lambatnya 
tanggal 25 Agustus 2016. Per
syara tan calon mahasiswa 
program beasiswa Bidikmisi 
UMA, antara lain lulusan sMA 
dan sederajat yang lulus tahun 
2016 dan berprestasi secara 
akademikdengan peringkat 1-10 
di sekolah asal calon peserta. 

"Calon mahasiswa hams 
benar-benar dari keluarga ti
dak rnampu secara ekonomi. 
Calon mahasiswa benar mem
punyai kemauan untuk me
lanjutkan studinya," kata
nya. Untuk merp.astikan apa
kah cal on mahasiswa itu me
mang miskin, maka UMA akan 
melakukan cross check lang
sung ke kedi(lman cal on ma
hasiswa. Dia juga meminta 
kepada setiap sekolah bersifat 
objektif dan tidak melakukan 
praktekkecurangandalammem
berikan form lembaran biodata 
yang bersangkutan (m49/C) 

Dapat Jatah Jatah Ja Bidikmisi 35 Or
(Waspada): (Waspada): (W Uni

Medan Area (UMA) 
dipercaya pemerin
menerima mahasis

tahun 2016. Ke
tidak terlepas 

UMAmemper
terlepas 

UMAmemper
terlepas 

akreditasinya seba
paling sehat di 

Utara. 

gara Bidikmisi, " ujarnya. Ia 
menyampaikan bahwa beasis
wa Bidikmisi diberikan kepa
da calon mahasiswa ekonomi 
lemah tetapi berprestasi secara 
akademik. 

. Beasiswa Bidikmisi terse
but .diberikan setelah maha
siswa melewati tahapan seleksi 
yang dilakukan oleh UMA 

si UMA sudah 
berkas calon mahasiswa 
diterima selambat -lambatnya 
tanggal 25 Agustus 
syara tan calon 
program beasiswa 
UMA, antara lain 
dan sederajat yang 
2016 dan berprestasi 
akademikdengan 
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Halaman 

I Pemerintah Percayakan UMA 
. , Teririla Mahasiswa Bidikmisi 

�edan, (Analii;a) · dengan peringkat 1 - 1 0  di sekolah asal cal on 
Universitas Medan Area (UMA) kem- peserta. 

bali mendapat kepercayaan dari pemerintah. · "Cal on mahasiswa harus benar-benar 
untuk merekrot mahasiswa baru melalui qari keluarga tidak mampli secara ekonomi 
jalur Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan B agi · dengan mengutamakan sebagai pemegang 
¥ahasiswa Berprestasi) untuk: 35 orang. Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau seje
Mahasiswa B idikrnisi biaya kuliahnya di- nisriya. Calon mahasiswa benar me u-
tanggung oleh pemerintah. nyai kemauan untukmelanjutkan studinya, 

"Alhamdulillah, pada tahun akademik kata Zulheri. 
· 

20 1 6/20 17 UMA dipercaya pemerintah un- Untuk memastikan apakah calon ma
tuk menyeleksi dan menerima 35 mahasis- hasiswa itu memang mis.kin, maka UMA 
wa B idikrnisi dari Kementer1an Pendidikan a:kan mela.kukan cross check langsung ke 
Tinggi .RI," kata Wakil Rektor UMA Bi- kediaman calon mahasiswa. 
dang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP Diajuga meminta kepada setiap sekolah 

.kepada wartawan di kampus l UMA Jalan bersifat objektif dan tidak 'mel akukan 
Kolam Medan Estate; Selasa ( 1 8/5) .  praktik kecurangan dalam memberikan 

Didampingi Ketua Panitia Penerimaari . form lembaran biodata yang bersangkutan. 
Mahasiswa Baru (PMB) UMA, Lail i  Alfita Zulheri Noer juga menjelaskan UMA 
dan Kepala Biro Administrasi Kemahasis- Tahon Akademik (TA) 20 1 6  /20 1 7  menya
waan, Sri Irawati S.Sos MAP dan Kabag takan kesiapannya menampung 3000 maha
Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP, siswa barn untuk 19 prodi prog1'am. Strata 
Zulheri menjelaskan pendaftaran program Satu (S 1 )  dan 4 prodi untuk program pasca
B idikrnisi dibuka dan berkas sarjana (S2). 
calon mahasiswa akan selambat- Selain itu� mulai TA 20 1 6  ini UMA 
lambatnya '25 Agustus 20 1 6. membuka program doktor (S3) prodi Ad-

P.ersyaratan calon mahasiswa program ministrasi Puhlik: .. 
B�asiswa Bidikrnisi UMA, antara lain Ju- . sudah kita mulai Mei ini akan berlangsung 
lusan SMA dan sederajat yang l ulus tahun pertengahan September 20 1 6," uq.gkapnya: 
20 1 6  dan berprestasi secara akad1<mik (twh) 

· · 

Mei 2016 , Halaman 

PemerinPemerintah Percayakan Percayakan UMA UMA 
ririla ririla ririla Mahasiswa Mahasiswa BiBidikmisi dikmisi 

(Analii;a) (Analii;a) · dengan dengan peringkat 1 - 1 0  di sekolah di sekolah 1 - 1 0  di sekolah 1 - 1 0  
Medan Medan Area (UMA) kem- peserta. 

kepercayaan kepercayaan dari pemerintahpemerintah. · "Cal on mahasiswa mahasiswa harus 
untuk merekrot mahasiswa mahasiswa baru baru melalui melalui qari keluarga rga tidak mampli mampli secara 

Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan Pendidikan B agi · dengan mengutamakan utamakan sebagai 
BerprestasBerprestasi) i) untuk: 35 orang. Kartu Pengaman Sosial Sosial (KPS) (KPS) 

dikrnisi dikrnisi biaya biaya kuliahnya di- nisriya. Calon mahasiswa mahasiswa benar 
oleh pemerintah. pemerintah. nyai kemauan untukmelamelanjutkan 

ulillah, h, pada tahun tahun akademik kata Zulheri. 
· 

UMA dipedipercaya pemerintah un- Untuk un- Untuk memastimemastikan kan apakah 
menyeleksi dan menerima menyeleksi dan menerima 35 mahasis- hasiswa hasiswa itu memang memang mimis.s.kin, kin, 

daridari Kementer1an PenPendidikan a:kan a:kan mela.kmela.kmela ukan ukan cross check 
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Hal . 3 
UMA Seleksi Mabasiswa Program Bidikmisi 

Medan-andalas 
Universitas Medan Area 

(UMA) kembali mendapat 
kepercayaan dari pemerintah 
untuk merekrut mahasiswa 
baru melalui jalur Beasiswa 
PendidikanBagil\ifahasiswaBer
prestasi (Bidikmisi) untuk35or
ang. Biayakuliahdan biayahidup 
penerima Bidikmisi ditang
gung oleh pemerintah. 

'i\lhamdulillah, pada tahun 
akademik 2016/2017 UMA 
dipercaya pemerintah untuk 
menyeleksi <lan' menerima 35 
mahasiswa Bidikmisi dari Ke
menterian Riset, Telmologi, clan 
fuxlidikan Tmggi RI,''kata Wclkil 
Rektor UMA Bidang Kemaha
siswaan Ir Zulheri Noer MP ke
pada wartawan di kampus I 
UMAJalan Kolam, Medan Es
tate, Selasa (24/5). 

· Didampingi Ketua Panitia 
Penerimaan Mahasiswa Barn 

(PMB) UMA Laili Alfita, Ke
pala Biro Administrasi Kema
hasiswaan Sri Irawati SSos 
MAP dan Kabag Humas 
UMA Ir Asmah lndrawati 
MP, Zulheri menjelaskan 
pendaftaran program Bidik
misi UMA sudah dibuka dan 
berkas calon mahasiswa akan 
diterima selambat-lambatnya 
tanggal 25 Agustus 2016. 

Persyaratan calon maha
siswa program Bidikmisi 
UMA, antara lain lulusan SMA 
dan sederajat yang lulus tahun 
2016, dari keluarga kurang 
mampu secara ekonomi na
mun berprestasi secara aka
demik dengan peringkat 1-10 
di sekolah asal calort peserta. 

"Calon mahasiswa hams 
. benar-benar. dari keluarga 

tidak mampu secara ekonomi 
dengan menguta.makan se
bagai pemegang Kartu Pen-

gaman Sosial (KPS) atau se
jenisnya. Calon mahasiswa 
benar mempunyai kemauan 
untuk melanjutkan studinya," 
kata Zulheri. Untuk memas
tikan apakah calon mahasiswa 
itu memang miskin, maka 
UMA akan melakukan cross 
check langsung ke kediaman 
calon mahasiswa. 

Dia juga meminta kepada 
setiap sekolah bersifat objek
tif dan tidak melakukan prak
tik kecurangan dalam mem
berikan form lembaran, bio
data calon mahasiswa yang 
bersangkutan. 

Zulheri Noer juga men
jelaskan UMA Tahun Aka
demik (TA) 2016/2017 men
yatakan kesiapannya menam
pung 3.000 mahasiswa barn 
untuk 19 prodi program Stra
ta Satu (Sl) dan 4 prodi pro
gram pascasarjana (S2). 

l 

Selain itu, mulai TA 2016 
ini UMA telah membuka pro
gram doktor (S3) prodi Ad
ministrasi Publik. "Peneri
maan mahasiswa barn sudah 
kita mulai Mei ini akan ber
langsung pertengahan Sep
tember 2016," pungkasnya. 

Dia menambahkaii, UMA 
juga akan memberikan bea
siswa berupa uang kuliah gratis 
selama setahun bagi calon 
yang tergolong dalam kate
gori ranking 1 serta ranltjng 2 
dan 3 diberikan gratis 50 per
sen uang kuliah. 

"Selain itu j uga UMA 
memberikan keringanan bagi 
keluarga yang turun temurun 
kuliah di UMA. Syaratnya Kartu 
Keluarga (KK), Kartu Tanda 
l\ifahasiswa (KTM), dan ijazah. 
Ini juga mendapatkan fasilitas 
pemotongan uang kuliah dari 
UMA, "  ujamya. <HAM). 

Seleksi Mabasiswa Program 
Area 

mendapat 
pemerintah 
mahasiswa 

Beasiswa 

or
yahidup 
ditang

(PMB) UMA Laili Alfita, Ke
pala Biro Administrasi Kema
hasiswaan Sri Irawati SSos 
MAP dan Kabag Humas 
UMA Ir Asmah lndrawati 
MP, Zulheri menjelaskan 
pendaftaran program Bidik
misi UMA sudah dibuka dan 
berkas calon mahasiswa akan 
diterima selambat-lambatnya 

gaman Sosial (KPS) atau se
jenisnya. Calon mahasiswa 
benar mempunyai kemauan 
untuk melanjutkan studinya," 
kata Zulheri. Untuk memas
tikan apakah calon mahasiswa 
itu memang miskin, maka 
UMA akan melakukan cross 
check langsung ke kediaman 
calon mahasiswa. juga 
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Kemend i kt i  Percayakan U M� 
Terima Mahasiswa Bidikmisi 

MEDAN (Berita): Universitas Medan sejenisnya. Calon mahasiswa benar 
Area (UMA) kembali mendapat mempunyai kemaiian untuk melanjutkan 
kepercayaan 'dari pemerintah untuk studinya. 
menerima mahasiswa baru U ntuk memastikan apakah cal on 
melalui jalur Bidikmisi (Beasiswa mahasiswa itu memang miskin, maka UMA 
Pendidikan Bagi Mahasiswa (l�il,ll melakukan cross check langsung ke 
Berprestasi) untuk 35 orang. · kediaman cal on mahasiswa. 

'1\lhamdulillah, pada tahun Dia juga meminta kepada setiap sekolah 
2016/2017 UMA dipercaya pemerintah bersifat objektif dan tidak melakukan 
untuk menyeleksi dan menerima 35 praktek kecurangan dalam memberikan 
mahasiswa Bidikmisi dari form lembaran biodata yang bersangkutan. 
Kementerian Pendidikan Tinggi RI," kata Zulheri Noer juga menjelaskan UMA 
Wakil Rektor UMA Bi dang Kemahasiswaan Tahun Akademik (TA) 2016 / 2017 
Ir Zulheri N oer MP kepada wartawan di menyatakan kesiapannya menampung 3000 
kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, mahasiswa baru untuk 1 9  prodi program 
kemarin. Strata Satu (Sl) dan 4 proai untuk program 

Didampingi Ketua Panitia pascasarjana (S2). 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMA Selain itu, mulai TA 2016 ini UMA telah 
Laili Alfi ta dan Kepala Biro Administrasi membuka program doktor (S3) prodi 
Kemahasiswaan Sri Irawati S.Sos MAP dan Administrasi Publik. "Penerimaan 
Kabaglfumas UMA Ir Asmah Indrawati mahasiswa baru sudah klta mulai Mei ini 
MP, Zulheri menjelaskan pendaftaran akan berlangsung pertengahan September 

Bidikmisi UMA s'udah dibuka dan 2016," ujarnya. 
calon m_alw�iswa akan diterima Dia menambahkann, UMA juga akan 

selambat-lamba�ya pada 25 Agustus 2016. memberikan beasiswa berupa uang kuli 
· Dis�butkannya;.pe(S,yaratan calon gratis selama setahun bagi calon yang 

mahasiswa program Beasiswa Bidikmisi tergolong dalam kategori rangking 1 serta 
UMA, antara lain lulusan SMA dan rangking 2 dan 3 diberikan gratis 50 persen 
sederajat yang lulus tahun 2016 dan digratiskan uang kuliah. 
berprestasi secara akademik dengan Selain itu juga UMA memberikan 
peringkat 1-10 di sekolah asal cal on keringanan bagi keluarga yang turun 
peserta. temurun kuliah di UMA. Syaratnya kartu 

Zulheri mengingatkan, calon keluarga (KK), kartu tanda mahasiswa 
mahasiswa hams benar-benar dari (KTM) dan ijazah. 
keluarga tidak mampu secara ekonomi "Jni juga mendapatkan fasilitas 
dengan mengutamakan sebagai pemegang pemotongan uang kuliah dari UMA," 
Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau ujarnya. (aje) 

mend i kt i  Percaya kan 
ima Mahasiswa Bidikmisi 

(Berita): Universitas Medan sejenisnya. Calon mahasiswa benar 
(UMA) kembali mendapat mempunyai kemaiian untuk melanjutkan 

'dari pemerintah untuk studinya. 
mahasiswa baru U ntuk memastikan apakah 

Bidikmisi (Beasiswa mahasiswa itu memang miskin, 
Bagi Mahasiswa (l�il,ll melakukan cross check langsung ke 

untuk 35 orang. · kediaman cal on mahasiswa. 
'1\lhamdulillah, pada tahun Dia juga meminta kepada setiap 

UMA dipercaya pemerintah bersifat objektif dan tidak melakukan 
menyeleksi dan menerima 35 praktek kecurangan dalam memberikan 

Bidikmisi dari form lembaran biodata yang bersangkutan. 
Pendidikan Tinggi RI," kata Zulheri Noer juga menjelaskan 

UMA Bi dang Bi dang Bi Kemahasiswaan Tahun Akademik (TA) (TA) (T 2016 / 2017 
MP kepada wartawan di menyatakan kesiapannya menampung 
Jalan Kolam Medan Estate, mahasiswa baru untuk 1 9  prodi 

Strata Satu (Sl) dan 4 proai untuk 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



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

Rev : 00 
Tgl Eff. 01 Des 20 1 2  

SEN IN 
23 M EI 2016 

�emenCli�ti Percaya�an UMA 
Terima Mahasiswa Bidikmisi 

Medan, BPB 
Universitas Medan Area 

(UMA) kembali mendapat 
kepercayaan dari pemerintah 
untuk menerima mahasiswa 
baru melalui jalur Bidikmisi 
(Beasiswa Pendidikan Bagi 
Mahasiswa Berpre�tasi) 
untuk 35 orang. . , 

"Alhamd ulillah, pada 
tahun akademik 2016/2017 
UMA dipercaya pemerintah 
untuk menyeleksi dan 
menerima 35 mahasiswa 
Bidikmisi dari Kementerian 
Pendidikan Tinggi RI," kata 
Wakil Rektor UMA Bidang 
Kemahasiswaan Ir Zulheri 
Noer MP kepada wartawan 
di kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, 
kemarin. 

Didampingi Ketua Panitia 
Penerimaan Mahasiswa Baru 
(PMB) UMA Laili Alfita dan 
Kepala Biro Administrasi 
Kemabasiswaan Sri lrawati 
S.Sos MAP dan Kabag 
.Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP, Zulheri 
menjelaskan pendaftaran 

Bidikmisi UMA 
dibuka dan berkas 

calon mahasiswa akan 
diterima selambat-lambatnya 
pada 25 Agustus 2016. 

Disebutkaru1ya, 
persyaratan calon mahasiswa 
program Beasiswa Bidikmisi 

· UMA, antara lain lulusan 
SMA dan sederajat yang lulus 
tahun 2016 dan ber.prestasi 
secara akademik dengan 
peringkat 1-10 di sekolah asal 
calon peserta. 

Zulheri mengingatkan, 
calon mahasiswa harus 
benar-benar dari keluarga 

sejenisnya. Calon mahasiswa 
benar mempunyai kemauan 
untuk melanjutkan studinya. 

Untuk memastikan apakah 
calon mahasiswa itu memang 
miskin, maka UMA akan . 
melakukan cross check 
langsung ke kediaman calon 
mahasiswa. 

Dia juga meminta kepada 
setiap sekolah bersifat 
objektif dan tidak melakukan 
praktek kecuranga:n dalam 
memberikan form lembaran 
biodata yang bersangkutan. 

Zulheri Noer juga men
jelaskan UMA Tahun 
Akademik (TA) 2016 /2017 
menyatakan kesiapannya 
menampung 3000 mahasiswa 
baru untuk 19 prodi program 
Strata Satu (Sl) dan 4 prodi 
umtuk prog.ram pascasatjana 
(S2). 

Selain itu, mulai TA 2016 
ini .UMA telah membuka 
program doktor (S3) prodi 
Administrasi Publik. " Peheri
maan mahasiswa baru sudah 
kita mulai Mei ini akan 
berlangsung pertengahan 
September 2016," ujarnya. 

Dia menambahkann, UMA 
juga akan memberikan 
beasiswa berupa uang kuliah 
gratis selama setahun .bagi 
calon yang tergolong dalam 
kategori rangking 1 serta 
rangking 2 dan 3 diberikan 
gratis 50 persen digratiskan 
uang kuliah. 

Selain itu juga UMA 
memberikan keringanan bagi 
keluarga yang hirun temurun 
kuliah di UMA. Syaratnya 
kartu keluarga (KK), �artu 
tanda mahasiswa dan 
iiazah. · 

Medan, BPB 
Universitas Medan Area 

(UMA) kembali mendapat 
kepercayaan dari pemerintah 
untuk menerima mahasiswa 
baru melalui jalur Bidikmisi 
(Beasiswa Pendidikan Bagi 
Mahasiswa Berpre�tasi) 
untuk 35 orang. . , 

"Alhamd ulillah, pada 
tahun akademik 2016/2017 
UMA dipercaya pemerintah 
untuk menyeleksi dan 
menerima 35 mahasiswa 
Bidikmisi dari Kementerian 
Pendidikan Tinggi RI," kata 
Wakil Rektor UMA Bidang 
Kemahasiswaan Ir Zulheri 
Noer MP kepada wartawan 

kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, 
kemarin. 

Didampingi Ketua Panitia 

sejenisnya. Calon mahasiswa 
benar mempunyai kemauan 
untuk melanjutkan studinya. 

Untuk memastikan apakah 
calon mahasiswa itu memang 
miskin, maka UMA akan . 
melakukan cross check 
langsung ke kediaman calon 
mahasiswa. 

Dia juga meminta kepada 
setiap sekolah bersifat 
objektif dan tidak melakukan 
praktek kecuranga:n dalam 
memberikan form lembaran 
biodata yang bersangkutan. 

Zulheri Noer juga men
jelaskan UMA Tahun 
Akademik (TA) 2016 /2017 
menyatakan kesiapannya 
menampung 3000 mahasiswa 
baru untuk 19 prodi program 
Strata Satu (Sl) dan 4 prodi 
umtuk prog.ram pascasatjana 
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35  Mahasiswa UMA Terima 
Bidikmisi Kemenristekdikti 

Medan I lumal Asia 
Kementerian riset teknologi dan 

pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) 
jJefc.ayakan Universitas Medan Area 
(UMA) kembali untuk merekrut 35 
mahasiswa baru melalui jalur 
Bidikmisi Beasiswa Pendidikan Bagi 
Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) 
2016. 

"Pemberian bantuan melalui 
jalur bidikmisi itu sebagai upaya 
memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa berprestasi namun 
berasal dari keluarga kurang 
mampu yang biaya kuliahnya 
ditanggung pemerintah," ungkap 
Wakil Rektor UMA Bidang Kema
hasiswaan, Ir Zulheri Noer MP 
di kampus tersebut Jalan Kolam 
Medan Estate, Senin (30/5). 

Zulheri didampingi Ketua panitia 
penerimaan mahasiswa baru 
(PMB), Laili Alfita menyebutkan, 
pada tahun akademik 2016/2017 
ini UMA diperc.aya untuk menyeleksi 
dan menerima 35 mahasiswa 
Bidikmisi yang pendaftaran sudah 
dibuka dan berkas c.alon mahasiswa 
akan diterima selambat-lambatnya 
25 Agustus mendatang. 

Dijelaskannya, persyaratan 
ca lon maha siswa program 
Bidikmisi itu antara lain lulusan 
SMA sederajat yang lulus 2016 
dan berprestasi sec.ara akademik 
dengan peringkat 1-10 di sekolah 
asal c.alon peserta. 

Zulheri meminta agar calon 

Sosial ( KPS) atau sejenisnya 
dan mempunyai kemauan untuk 
melanjutkan studinya. 

Menurut Zulheri, untuk me
mastikan ca!on mahasiswa itu 
memang berasal dari keluarga 
tidak mampu secara ekonomi, 
maka pihaknya akan melakukan 
cross check langsung ke kediaman 
c.alon 

Dia juga meminta kepada setiap 
sekolah ber5ifat objektif dan tidak 
melakukan praktek kecurangan 
dalam memberikan form lembaran 
biodata yang bersangkutan. 

Zulheri Noer menjelaskan, UMA 
pada Tahun Akademik 2016/2017-

siap menampung 3.000 mahasi5wa 
baru untuk 19 prodi program Strata 
Satu (51) dan 4 prodi pasc.asarjana 
(52). 

Sela in itu juga membuka 
program doktor (53) prodi Adm-
inistrasi Publik yang penerimaan 
mahasiswa baru tersebut akan 
berakhir pertengahan September 
2016. 

Selain pemberian bantuan 
bdisikmisi, UMA juga akan mem
berikan beasiswa berupa uang 
kuliah gratis selama setahun 
bagi c.alon yang tergolong dalam 
kategori rangking 1 serta rangking 
2 dan 3 gratis 50 persen uang 
kuliah. "Kita juga memberikan ke
ringanan bagi keluarga yang turun 
temurun kuliah di UMA. .' 

Syaratnya· kartu 

JM.NALJM.NALJM.N ASIA 
Selasa, 31 Mei 2016 

35  Mahasiswa UMA Terima 
Bidikmisi Kemenristekdikti 

Medan I lumal Asia 
Kementerian riset teknologi dan 

pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) 
jJefc.ayakan Universitas Medan Area 
(UMA) kembali untuk merekrut 35 
mahasiswa baru melalui jalur 
Bidikmisi Beasiswa Pendidikan Bagi 

siswa Berprestasi (Bidikmisi) 

emberian bantuan melalui 
bidikmisi itu sebagai upaya 

memberikan kesempatan kepada 

Sosial ( KPS) atau sejenisnya 
dan mempunyai kemauan untuk 
melanjutkan studinya. 

Menurut Zulheri, untuk me
mastikan ca!on mahasiswa itu 
memang berasal dari keluarga 
tidak mampu secara ekonomi, 
maka pihaknya akan melakukan 
cross check langsung ke kediaman 
c.alon 

Dia juga meminta meminta kepada setiap 
sekolah ber5ifat objektif dan tidak 
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UMA Dipercaya Pemerintah 
Rekrut Mahasiswa Bid ikmisi 
Universitas Medan Area (UMA) kembali dipercaya 

pemerintah untuk merekrut mahasiswa baru jalur pro
gram Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi 
(Bidikmisi) di 35 program studi (prodi) yang di tanggung 
biaya kuliah ditambah uang kebutuhan hidup Rp 600 
ribu per bulan. 

"Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 35 prodi di UMA 
menerima caloh mahasiswajalur program Bidikmisi. Ini 
kepercayaan pemerintah kepada UMA menerimany 
untuk Seleksi  M a ndiri  Beasiswa Bidikmisi  dari  
Kementerian Pendidikan Tinggi RI," kata Wakil Rektor 
UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zuheri Noer MP �pada 
wartawan di kampus 'I UMA Jalan Kolam No 1 e 
Estate, Selasa ( 18/5/2016). 

Didampingi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) UMA Laili Alfita dan Kepala Biro ADM 
Kemahasiswaan Sri Irawati serta Kabag Humas UMA Ir 
Asma Indrawati MP, Zulheri rnenjelaskan pendaftaran 
program bidikmisiUMA sudah dibuka dan berkas calon 
mahasiswa akan di teri rna selambat-larnbatnya 2 5  
Agustus 2016. 

Persyaratan calon mahasiswa progFam Beasiswa 
Bidikmisi UMA, antara lain lulusan SMA/SMK/MA/ 
MAK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada 
tahun 2016 dan berprestasi secara akademik dengan 
peringkat lsampai 10 di sekolah asal calon peserta dan 
berusia saat mendaftarmaksirnal 21 tahun. 

"Calon mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu 
secara ekonomi dengan mengutamakan pemegang Kartu 
Pengaman Sosial ( KPS) atau sej en isnya d an calon 
mahasiswa b e n a r  mempunyai  kemauan 
untukmelanjutkan studinya," katanya. 

Kemudian, calon mahasiswa bersedia mengikuti dan 
mema tuhi peraturan yang ditetapkan UMA terkait 
dengan beasiswa program bidikmisi. Untuk informasi 
lebih terperinci calon mahasiswa dapat menghubungi 
Biro Administrasi dan Kemahasiswaan (BAK) UMA di 
kampus I dan bisa datang langsung. 

Sementara untuk memastikan apakah calon mahasiswa 
itu. memang miskinmaka UMA akan melakukan cross 
check langsung ke rumah calonmahasiswa. Dia meminta 
,kepada setiap sekolah bersifat  obj e k ti f  dan t idak 
melakukan praktek kecm:angan dalam memberikan form 
lembaran biodata yang bersangkutan. 

Ketua Panitia PMB UMA Laili Alfita menambahkan, 
sebanyak 35 prodi jalur program bidikmisi yang akan · 

Cliterima, diantaranya, prodi Teknik Arsitektur dan 
rreknik Industri. "Sebelumnya Teknik Arsitektur tidak 
mendapat porsi dalam menerima calon mahasiswa pro-
gram bidikmisi," ungkapnya. . 

Untuk j alur umum, DMA siap menampung 3.000 
mahasis·wa baru untuk 19 prodi progran1 Strata S (S1) 
d:.ln A nrcu:li nnf·:ul.: ,.,,.,...,.... .... -- � � - - -- -- · ,,.. -=- " ., 

Rekrut Mahasiswa Bid ikmisi 
Universitas Medan Area (UMA) kembali dipercaya 

pemerintah untuk merekrut mahasiswa baru jalur pro
gram Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi 
(Bidikmisi) di 35 program studi (prodi) yang di tanggung 
biaya kuliah ditambah uang kebutuhan hidup Rp 600 
ribu per bulan. 

"Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 35 prodi di UMA 
menerima menerima caloh caloh mahasiswajalur mahasiswajalur program program Bidikmisi. Ini 
kepercayaan kepercayaan pemerintah pemerintah kepada UMA kepada UMA menerimany 
untuk untuk Seleksi  M a ndiri  Beasiswa Bidikmisi  Bidikmisi  dari  
Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi RI," RI," kata kata Wakil Wakil Rektor 
UMA UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zuheri Zuheri Noer MP MP �pada 
wartawan wartawan di kampus 'I 'I UMA UMA Jalan Kolam No 1 e 1 e 
Estate, Estate, Selasa ( 18/5/2016). 8/5/2016). 

Didampingi Ketua Ketua Panitia Panitia Penerimaan MaMahasiswa 
Baru (PMB) UMA Laili Alfita Alfita dan Kepala dan Kepala Biro Biro ADM 
Kemahasiswaan Kemahasiswaan Sri Irawati serta Kabag Kabag Humas Humas UMA Ir 
Asma Asma Indrawati MP, Zulheri rnenjelaskan rnenjelaskan rnen pendaftaran pendaftaran 
program program bidikmisiUMA sudah sudah dibuka dan berkas berkas calon 
mahasiswa mahasiswa akan di teri rna a selambat-larnbatnya selambat-larnbatnya 2 5  
Agustus Agustus 2016. 

Persyaratan calon calon mahasiswa swa progFprogFam am Beasiswa 
Bidikmisi Bidikmisi UMA, antara antara lain lulusan SMA/SMK/MA/ SMA/SMK/MA/ 
MAK MAK atau bentuk lain yang yang sederasederajat sederajat sedera yang lulus pada pada 
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MetfanBisnis . . . 

Minl}l)U, 12 Juni 2016 B tUMA Terima Calon Mahasiswa 
35 Prodi 

• zahendra 
MedanBisnis - Medan 

Universitas Medan Area (UMA) kembali 
�mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk 
�erekrut mahasiswa barn melalui jalur Beasiswa 
Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidik
masi) untuk 35 program studi (prodi). 

Mereka yang diterima menjadi mahasiswa 
melaluijalur Bidikmisiakan ditanggungbiayakuliah 
oleh pemerintah ditambah uang kebutuhan hidup 
sebesar Rp 600 ribu per bulan. "Alhamdulillah, fui 
kepercayaan pemerintah kepa.da UMA memberi
kan penerimaan lebih untuk Seleksi Mandiri Bea
siswaBidikMisi dari Kement.erian Pendidikan Tmg
gi RI," kata Wakil Rektor UMA Bidang Ke
mahasiswaanlrZuheriNoer MP dikampus I UMA 
Jalan Kolam No.I Medan Estate, Sabtu (11/6). 

Didampingi Ketua Panitia Penerimaan 
. Mahasiswa Baru (PMB) UMA Laili Alfita dan 
Sri Irawati Kepala Biro ADM Kemahasiswaan 
serta Kabag Humas UMA Ir Asma Indrawati 
MP, dijelaskan Zulheri pendaftaran program 
Bidikmisi UMA sudah dibuka dan berkas 
calon mahasiswa akan diterima selambat
lambatnya 25 Agustus 2016. 

Adapun persyaratan calon mahasiswa program 
Beasiswa Bidikmisi UMA, antara lain lulusan 
SMA/SMK/MA/MAKatau bentuk lain sederajat 
yang lulus pada tahun 2016 dan berprestasi secara 
akademik dengan peringkat 1-10 di sekolah asal 
calon peserta. Selain itu, calon mahasiswa saat 
mendafta.r maksimal berusia 21 tahun. 

Ketua Panitia PMB UMA Laili Alfita me
nambahkan, sebanyak 35 prodi jalur program 
Bidikmisi yang akan diterima, di antaranya, 
prodi Teknik Arsitektur dan Teknik Industri. 
Untuk jalur umum, pada tahun akademik 
2016/2017 ini, UMA siap menampung 3.000 
mahasiswa baru untuk 19 prodi program 
Strata Satu (Sl) dan 4 prodi untuk program 
pascasarjana (S2). Selain itu, mulai TA 2016 

· ini UMA telah membuka program doktor (S3) 
prodi Administrasi Publik. • 
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tUMA Terima Calon Mahasiswa 
35 Prodi 

• zahendra 
MedanBisnis - Medan 

Universitas Medan Area (UMA) kembali 
�mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk 
�erekrut mahasiswa barn melalui jalur Beasiswa 
Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidik
masi) untuk 35 program studi (prodi). 

Mereka yang diterima menjadi menjadi men mahasiswa 
melaluijalur Bidikmisiakan ditanggungbiayakuliah ditanggungbiayakuliah ditanggungbia
oleh pemerintah ditambah uang kebutuhan hidup 
sebesar Rp 600 ribu per bulan. "Alhamdulillah, "Alhamdulillah, "Alhamd fui 
kepercayaan kepercayaan keperca pemerintah kepa.da UMA memberi
kan penerimaan penerimaan pene lebih untuk Seleksi Mandiri Bea
siswaBidikMisi dari Kement.erian Pendidikan Tmg
gi RI," kata Wakil Rektor UMA Bidang Ke
mahasiswaanlrZuheriNoer MP dikampus I UMA 
Jalan Kolam No.I Medan Estate, Sabtu (11/6). 

Didampingi Ketua Panitia Penerimaan 
. Mahasiswa Baru (PMB) UMA Laili Alfita dan 
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Halaman 

20 MEI 2016 

Teri lna 
ver- kepada wartawan di kampus I 
em- UMA Jalan Kolam No 1 Medan 
dari Estate, Selasa ( 1 8/5). 

Didampingi Ketua Panitia 
alur Penerirriaan Mahasiswa Baru 

(PMB) UMALaili Alfita dan Sri 
Irawati Kepala Biro ADM Ke
mahasiswaan serta Kabag Hu

ang mas UMA Ir  Asma Indrawati 
swa MP, .Zulheri menjelaskan pen-

daftaran program bidikmisi  
UMA sudah dibuka dan ber

ang kas c a l o n  mahasi swa akan 
Rp diterima selambat-lambatnya 

tanggal 25 Agustus 20 1 6. 
Adapun persyaratan calon 

mahasiswa progral)l Beasiswa 
ima Bidikmisi  U MA ,  antara lain 

luh�san S MA / S M K/MA/ 
aan M A K  atau bentuk lain yang 

1em- sederaj a t  yang lu lus  pada 
tahun 2 0 1 6  dan berprestasi 

;idik secara akademik dengan pe
ringkat 1 - 1 0  di  sekolah asal 
calon peserta. Selain itu, calon 

lria- , . mahasi swa saat mendaftar 
MP maksimal berusia 2 1  tahun. 

"Calon mah�siswa h arus 
benar-benar dari keluarga tidak 
mampu secara ekonorhi dengan 
mengutamakan sebagai p e 
megang Kartu Pengaman So
sial ( K P S )  atau sej en i snya.  
Calon mahasiswa benar mem
punyai kemauan untuk me
lanjutkan studinya," kata Zul
heri. 

Kemudian, katanya, calon 
mahasiswa bersedia mengikuti 
dan mematuhi peraturan yang 
di tetapkan U M A  terkait  
dengan beasiswa p rogram 
bidikmisi .  "Untuk informasi 
lebih terperinci calon maha
siswa dapat menghubungi Biro 
A d m i n i strasi  dan Kemaha
siswaan (BAK) UMA di kam
pus I dan bisa datang lang
sung," kata Zulheri. 

Sementara, untuk memas
tikan apakah calon mahasiswa 
itu memang miskin mak;i UMA 
akan melakukan cross check 

cqJ� 

mahasiswa. Dia juga ineminta 
kepada setiap sekolah bersifat 
objektif dan tidak melakukan 
p raktek kecurangan dalam 
memberikan form l embaran 
biodata yang bersangkutan. 

Ketua PMB UMA 
Laili menambahkan, se
banyak 35 program 
bidikmisi yang akan 
diantaranya, prodi . Ar
sitektur dan Teknik Industr i .  
"Sebelumnya 

mendapat porsi dalam 
calon 

program ungkap
nya.  

U ntuk j alur umum, pada 
tahun akademik 20 1 6/2 0 1 7  ini, 
UMA siap menampung 3 000 

Wakil Rektor UMA Bidang fr Noer MP didampingi Ketua Panitia 
Baru lrawati ADM Kemc 

siswaan serta Humas fr Asma penerimaan 
hasiswa di UMA. 

mahasiswa barn untuk 1 9  prodi "Penerimaan mahasi swa 
program Strata Satu (S l )  dan 4 barn sudah kita mulai Mei ini 
prodi untuk program pasca- akan berlangsung sampai Sep
sarjana (S2).  Selain itu, mulai tember 20 1 6," pungkasnya. 
TA120 1 6  ini UMA telah mem- Dia menambahkann, UMA 
buk� program doktor (S3) prodi j uga akan memberi kan bea
�1hinistrasi Pl!._bljL_ ' siswa berupa uang kuliah gratis 

s e l ama setahun bagi calon 
yang tergolong dalam kategori 
ranking I serta ranking 2 dan 3 
diberi kan grat i s  5 0  persen 
digratiskan uang kuliah. 
. "Selain itujuga UMA mem
berikn keringanan bagi 

ga yang turun temurnn 
di UMA. Syaratnya kartu k 
arga (KK),  kartu tanda 
si'swa (KTM) dan ijaza h .  
j uga men dapatkan p a s i l  
pemotongan uang ku l i ah 
U MA,"']elasnya. (01 4) 

-I ;u z lO ('[) 0 - < . m . .  "Tl 
o: -, 

0 3 
!--" 

0 ('[) (/) 
N 0 !--" N 

"Tl 3: 
I 

::c 

� 0 
!--" 

I 0 
!--" 

snya.  
mem

untuk me
Zul

katanya, calon 
mengikuti 

peraturan yang 
terkait  
ogram 

rmasi 
maha

Biro 
Kemaha

kam
lang

memas
mahasiswa 

UMA 
check 
cqJ� 

biodata yang bersangkutan. 
Ketua PMB UMA 

Laili menambahkan, se
banyak 35 program 
bidikmisi yang akan 
diantaranya, prodi . Ar
sitektur dan Teknik Industr i .  
"Sebelumnya 

mendapat porsi dalam 
calon 

program ungkap
nya.  

U ntuk j alur umum, pada 
tahun akademik 20 1 6/2 0 1 7  ini, 
UMA siap menampung 3 000 

Wakil Rektor UMA Bidang 
Bar

siswaan serta Humas 
hasiswa di UMA. 

mahasiswa barn untuk 1 9  prodi "Penerimaan mahas
program Strata Satu (S l )  dan 4 barn sudah kita mulai Mei 
prodi untuk program pasca- akan berlangsung sampai 
sarjana sarjana sar (S2).  Selain itu, mulai tember 20 1 6," pungkasnya. 
TA120 1 6  ini UMA telah mem- Dia menambahkann, 
buk� 

1
buk� 

1
program doktor (S3) prodi j uga akan memberi kan 

�1hinist�1hinist�1 rasi Pl!._bljL_ ' siswa berupa uang kuliah 
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· Su.mu.1:. Pos 

UMA Terima Calon Mahasiswa Bidikmisi 

Pendaftaran 
Ditutup 

25 Agustus 
MEDAN-UniversitasMedanArea (UMA) kembali 

mendapatkepercayaan dari Kemenristekdikti un
tukmerekrutmahasiswa baru Tahun Akademik 
2016/2017 melalui jalur Beasiswa Pendidikan Ma
hasiswa Berprestasi (Bidikmisi) pada 35 program 
'studi (prodi) yang tersedia. Mereka yang diterima 
nantinya akan ditanggling biaya kuliah oleh pe
merintah, ditambah uang kebutuhan hid up sebe
sar Rp600 ribu per bulan. 

Wakil Rektor UMABidangKemahasiswaan, Zu
heri Noermengungkapkan, pendaftaran program 
Bidikmisi UMA sudah dibuka, dan berkas cal on 
mahasiswa akan diterima selambat-lambatnya 25 
Agustus 2016. Ada pun persyaratannya, antara lain 
lulusan SMA sederajat yang lulus pada 2016, dart 
berprestasi secara akademik dengan peringkat 1 -
1 0  di sekolah asal. Selain itu, calon mahasiswa saat 
mendaftar maksimal berusia 21 tahun. 

"Cal on mahasiswa harus benar-benar dari ke
luarga tidak mampu secara ekononii, dengan 
mengutamakan pemeganl? Kartu Pengaman So
sial (KPS), a tau sejenisnya. Dan calon mahasiswa 
diharapkan benar-ber1ar mempunyai kemauan 
uni:ukmelanjutkan pendidikannya;' tuturZulheri, 
didampingi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa 
Baru (P.MB),UMAtaeliAlfita KeQala Biro Admi-

sedia mengikuti dan mematuhi peraturan yang 
ditetapkan UMA. Untukinformasi lebih rinci, da
pat mendatangi Biro Administrasi dan Kemaha
siswaan (BAK) UMAdiKampus 1. "Uni:ukmemas
tikan apakah cal on mahasiswa itu memang tidak 
mampu secara ekonomi, kami akan melakukan 

_ kroscek. Karena itu, kepada setiap sekolah dimin
ta untuk objektif dan tidak melakukan praktikke
curangan dalam memberikan form lembaran bio
data yang bersangkutan;' tegasnya. 

Ketua Panitia PMB UMA, Laeli menambahkan, 
daya tampung a tau kuota yang disediakan men
capai 2.500 hingga 3.000 mahasiswa. Kuota terse
but termasukjuga pendaftar jalurumum. "Untuk 
jalurumum, ada juga berbagai program beasiswa. 
Misalnya bagi yang ranking 1 di sekolahnya, 
mendapat beasiswa berupa uang kuliah gratis se
lama setahun. Sedangkan rangking 2 dan 3, diberi
kan potongan uang kuliah 50 persen juga selama 
setahun;' bebernya. , 

Selain itu, lanjutnya, beasiswa juga diberikan 
bagi keluarga yang turun-temurun berkuliah di 
UMA. Ada pun beasiswanya, berupa keringanan 
uang kuliah 50 persen hingga 75 persen. Sebagai 
contoh, beasiswa 50 diberikan. kepada 

•1 • � 

Terima Calon Mahasiswa Bidikm

ndaftaaftaaf ra
Ditutup 

25 Agustus 
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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. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 
. 

13. ( 

14 . 

15. 

: PKPA ( FH U MA ) 
: Kampus II, Gedung Pascasarjana UMA 
: Jum'at / 20 Mei 2016 
: 15.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
H ARIAN BERI T A  DIMU AT T .T ANG AN 

v 

Analisa v 

Realitas v---- ._: 

' 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir. As 

Realitas v----
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Sekjen Peradi Di UMA:· 

Indonesia Butuh 
Rahtsan Ribu Advok t 

MEDAN (Waspada): Ke
butuhan masyarakat Indo
nesia terhadap advokat se

makin tinggi. Masyarakat 
memerlukan ratusan ribu 
jasa advokat sebagai tolak 

ukur perimbangan. 

"Amerika Serikat negara 
dengan rasio advokat seim
bang. Artinya, satu advokat 
melayani 400 masyarakat. Se
mentara Indonesia satu advo
kat banding seribu delapan 
ratus orang yang hams dila
yani oleh advokat, " ujar Sekjen 
Peradi Thomas E Tampubo
lon, SH, MH pada acara Pendi
dikan Khusus Profesi Advokat 
(PKPA) diselenggarakan Fa
kultas Hukum UMA di Kam
pus Pascasarjana UMA, Jl Sei 
Serayu, kemarin. 

· · 

Dia mengatakan, dewasa . 
ini.permasalah hukum diha-

dapi masyarakat semakin 
kompleks, sehingga kehadiran 
advokat di setiap daerah 
sangat dibutuhkan . .  Pengacara 
atau advokat sebagai garda ter
depan menyelesaikan masalah 
ditengah pertikaian masyarakat 
jumlahnya belum memadai. 

Selain masyarakat, para 
kepala daerah maupun instan
si swasta atau BUMN sangat 
membutuh pemimpin yang 

· memaharni hukum. "Idealnya, 
pejabat itu harus punya wawa
san luas, pintar bicara dan 
mengerti hukum," terangnya. 

Dia mencoiltohkan per
soalan Pilkada yang rumit 
akan membutuhkan waktu 
lama jika hanya berpedoman 
pada Mahkamah Konstitusi. 
Karena itu, semua elemen 
bangsa ini sudah saatnya buka 
diri terhadap keberadaan dan 
kebutuhan akan advokat. 

Apalagi masih banyak lahan 
yang memerlukan tindakan 
hukum yang belum terjamah 
oleh advokat. 

Sementara itu Wakil Rektor 
III UMA, Dr H. Zulhery No er 
ketika membuka PKPA menje
laskan, advokat asing yang 
a k a n  e k s i s  j i k a  t i n g k a t  
kemampuan dan keberadaan 
advokat di Indonesia belum 
s e p e n u h n y a  m e n c a k u p  
kualitas dan kuantitas. Apalagi 
dengan adanya MEA di mana 
peranan perkembangan 
hukum hams lebih jeli diamati 
dan dibaca oleh produk 
hukum dalam negeri. 

Pembinaaan tentang 
perkembangan hukum dan 

tingltat kesiapan menuju 
profesionalitas hams di mUlai 
dari  p e ndidikan profesi  
advokat. Itu akan membuka 
cakrawala tentang pentingnya 

arti hukum bagi masyarakat. 
Jika ini tercapai, tidak akan ada· 
lagi pembodohan hukum, 
melainkan kesadaran tentang 
pentingnya hukum ditengah 
masyarakat sebagai koreksi 
yang hams dinomorsatukan 
melumskan benang kusut. 

" UMA menyadari hal itu, 
sehingga kerap berkiprah me
ngupayakan tentang periting
nya pengetahuan hukum dan 
menciptakan alumni elekta
bilitas dan akuntabilitas tinggi 
dan siap kerja dan bersaing. 
Jangan sampai generasi ini 
menyerahkan hukum kepada 
advokat asing dikarenakan 
malas mencari jati diri tentang 
hakiki hukum. Untuk itu kita 
akan bempaya semaksimal 
mungkin agar hukum ini tegak 
ditengah dan manfaatnya 
besar dirasakan masyarakat, 
" ujar Zulheri. (m49/l) · 

Peradi Di UMA:· 

Indonesia Butuh 
Rahtsan Ribu Ad

dapi masyarakat semakin Apalagi masih banyak lahan 
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Halaman 6 

Indonesia Butuh Ratusan Ribu Advokat . 
Fakultas H u kum UMA Gelar PKPA 

Medan, (Analisa) . , rumit dan akan memakan waktu lama jika 
Kesadaran masyarakat semakin tinggi berpedoman pada Mahkamah Konstitusj. 

terhadap persoalan-persoalan hukum. Ka- Sebab di situ urainya, ada perhitungan dan 
rena itu masyarakat membutuhkan advokat perselisihan suara di mana tingkat kernam
sebagai pemberi pelayahan hukum atau jasa puan menyelesaikan itu· ·ada pada profesi 
hukum. Sehingga dibutuhkan ratusan ribu advokat. "Sudah saatnya rakyat membuka 
sebagai tolak ukui- perimbangan .kebutuhan diri terhadap keberadaan dan kebutuhan 
akan advokat. . akan advokat. Apalagi saatini atau ke dep'an, 

" Amerika Serikat negara dengan rasio masih banyak lahan yang memerlukan tin
. advokat seimbang. Artinya, satu advokat dakan hukum," ujarnya 
melayani 400 masyarakat. Sementara Indo- Sementara itu. 

'
Wakil Rektor ill UMA, 

nesia satu advokat banding seribu delapan Dr H Zulhery .Noer, MP ketika membuka 
ratus orang yang ham's dilayani oleh ad- PKPA menjelaskan dengan adanya Ma
vokat, " ujar Sekjen Peradi Thomas E Tam- syarakatEkonomiASEAN (MEA) maka ad
pubolon, SH; MH pada acara Pendidikan vokat asing akan eksis di Indonesia. Karena 
Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang di- itu .advokat Indonesia J;iarus terns me
selenggarakan Fakultas · Hukum UMA di ningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Per
Kampus Pascasarjana UMA, J alan Sei Se- kembangan hukum, kata Zulheri harus terns 
rayu belum lama ini. dikuasai agar profesionalitas semakin tinggi, 

Dikatakannya, di setiap daerah peng- "Perididikan ·profesi advokat salah sau 
acara atau advokat merupakan garda. terde- cara membuka cakrawala tentang penting-' 
pan menyelesaikan suatu masalah di tengah nya arti hukum bagi . masyarakat. Jika ini 
pertikaian. Karena itu advokat paling siap tercapai, tidak akari ada lagi peinbodoban , 
jika menjadi kepaJa daerah , . "hUkum di tengah masyarakat" katanya I 

"Idealnya, pejabat itu hams punya wa-
... 

UMA seridlri, lanjutnya menyadari hal 
wasan luas, pintar bicara dim rriengerti hu- itu, sehingga kerap berkiprah mengupaya- 1, 
kUm. Dengan demikian, akan terbentuk ke- kan ; ten tang pentingnya pertgetahuan hu
pala daerah yang paling siap melayani Ilia- kum dan menciptakan alumni yang mampu 
syarakat secara professional," terangnya. menjawab persoalan-persoalan hukum di 

Dicontohkannya, persoalan pilkada yang tengah masyarakat. (rel/twh) 1 

Juni 201 6  Halam

Indonesia Butuh Ratusan Ribu Advokat
FakuFakultas ltas H u kH u kum um UMA UMA Gelar Gelar PKPA PKPA 

(Analisa) . , rumit dan akan memakan waktu 
masyarakat semakin tinggi berpedoman pada Mahkamah Konstitusj. 

persoalan-persoalan hukum. Ka-Ka- Sebab di situ urainya, urainya, ada perhitungan 
masyarakat membutuhkan membutuhkan advokat advokat perselisihan perselisihan suara suara di mana tingkat 

pelayahan hukum atau jasa puan menyelesaikan menyelesaikan itu· ·ada pada 
Sehingga dibutuhkan ratusan ribu advokat. "Sudah advokat. "Sudah saatnya saatnya rakyat membuka 

ukui- perimbangan .kebutuhan diri terhadap keberadaan dan diri terhadap keberadaan dan kebutuhan 
. akan advokat. Apalagi Apalagi saatini saatini atau 

Serikat negara dengan dengan rasio rasio masih banyak lahan yang memerlukan memerlukan 
seimbang. Artinya, satu advokat advokat dakan hukum," ujarnya 

masyarakat. masyarakat. Sementara Sementara Indo-Indo- SemeSeme itu
'arnya 'arnya 
Wakil Rektor 
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FH UMA Gelar PKPA 

Sekjen Peradi : . Indonesia 
Butuh Ratusan . Ribu Advokat 
r.dan, Realitas pejabat dikatagorikan paling 

Kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap siap memimpin itu berasal 
dari advokat. " Idealnya, pe-

Ctvokat. Sehingga dibutuhkan ratusan ribu seb- jabat itu harus punya wawasan 
gai tolak ukur perimbangan kebutuhan akan luas, pintar bicara dan me-j.ok::it. ngeni hukum. Dengan demiki

an, akan terbentuk kepala 
A\nerika Serikat negara garakan Fakultas Hukum daerah dengan tingkat melay-

engan rasio advokat seim- UMA di Kampus Pascasarja- ani masyarakat paling tinggi . 
ang. Artinya, satu advokat na UMA, Jalan Sei Serayu Hal itu disebabkan mereka 
klayani 400 inasyarakat. Se- belum lama ini. sudah mapan berfikir dan bek-
1entara Indonesia satu ad- Dikatakannnya, setiap dae- erja secara professional, " ter
okat banding seribu delapan .[ah dipastikan tetap memerlu- angnya. 
1tus orang yang harus dilai kim or.ang berbesic ilmu hu- D ia mencontohkan perni ·oleh advokat, " ujar Sekjep kum:" bimana pengacara atau soalan pilkada yang rumit dan 
eradi Thomas E Tampubo:: advokat sebagai garda ter- akan memakan waktu lama m, SH, MH pada acara Pen- depan menyelesaikan masalah jika berpedoman pada Mahka
idikan Khusus Profesi Ad- ditengah pertikaian. Paling mah Konstitusi .  Sebab disitu 
okat (PKP A) yang diseleng- tidak kepala daerah maupun . urainya, ada perhitungan dan 

perselisihan suara dimana 
tingkat kemampuan menyele
saikan itu ada pada profesi 

· advokat. Sudah saatnya rakyat 
buka did terhadap keberadaan 
dan kebutU:han akan advokat. 
Apalagi saat:ini atau kedepan, 
masili banyaklahan yang me
merlukan tindakan hukum yang 
belum terjamah oleh advokat. 

A ..l •• �lrft;. A ft: .. -

Sementara itu W akil Rek- , 
tor 3 UMA, Dr. Ir. H. Zulh
ery Noer, MP ketika membu
ka PKPA menjelaskan tantan
gan dari advokat asing yang 
akan eksis jika tingkat kemam
puan dan keberadaan advokat 
di Indonesia beh.fln sepenuhnya 
mencakup kualitas dan kuan
titas . Apalagi dengan adanya 
MEA dimana peranan perk
embangan hukum harus lebih 
jeli diamati dan dibaca oleh 
produk hukum dalam negeri. 

Pembinaaan tentang perk
embangan hukum dan tingkat 
kesiapan menu ju profesionali
tas harus dimulai dari pendid
ikan profesi advokat. ltu akan 
membuka cakrawala tentang 
pentingnya arti hukum bagi 
masyarakat. Jika ini tercapai, 
tidak akan ada lagi pem
bodohan hukum, melainkan 
kesadaran tentang pentingnya 
hukum ditengah masyarakat 
sebagai koreksi yang harus di
nofhorsa tukan meluruskan 

kusut. 
T T\. if A ...-.:-....-. .. ...... ...1 .... .... : h ..... 1 :f.., 

sehingga kerap berkiprah men
gupayakan tentang pentingnya 
pengetahuan hukum dan men
ciptakan alumni elektabilitas 
dan akuntabilitas tinggi dan 
si:ip kerja dan bersaing . Jan
gan sampai generasi ini meny
erahkan hukum kepada advokat 
asing dikarenakan malas men
cari jati diri tentang hakiki 
hukum. Untuk itu kita akan 
berupaya semaksimal mungki.ll 
agar nukum ini tegak ditengah 
dan manfaatnya besar dirasa 
kan masyarakat,/' ujar Zul-
heri.  · 

Turut juga menyampaikan 
paparan, Syahrizal Munthe, 
SH, Koordinator Komisi Yu
disial Sumatera U tara 
Judul, DokUmentasi Hukum 
dan Penelusuran Hukum. Ad
a pun Sri Pinem, SH, M . K  
memberikan paparan dengan 
konteks . Hukum Acara Pi  
dana. Menurut Humas UMA 
Ir. Asmah Indrawaty , MP, 
PKP A diikuti 16 peserta dau 
berlangsung hingga tiga ming· 

FH UMA Gelar PKPA 

Peradi : . Indone
Ratusan . Ribu 

pejabat dikatagorikan paling 

tinggi terhadap siap memimpin memimpin memimpi itu berasal 
dari advokat. " Idealnya, pe-

bu seb- jabat itu harus punya wawasan 

Sementara itu 
tor 3 UMA, Dr. 
ery Noer, MP ketika 
ka PKPA menjelmenjelmen
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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. 

1 1 .  

12. , 

13. 

14. 

15. 

: lum'at Barokah dan Launching Buku 
Dr. Abdul Kadir, MSi 

: Kampus I, Convention Hall 
: Jum'at / 20 Mei 2016 
: 08.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
H ARIAN BERITA DIMU AT 

� 
Analisa \/ 
Realitas � 

' 

Kabag \.Humas & Protokoler 

I 

Wal Analisa \/ 
Realitas � 

' ' 
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Dosen UMA Luncurkan 
Buku Pelayanan Publik 

MEDAN (Waspada) : Etika moral dalam pelayanan publik 
sangat penting sebagai pencerminan penyelenggaraaan 
birokrasi yang baik di pemerintahan. Saat ini masih ada 
pergeseran paradigma dalam pelayanan administrasi publik 
dilakukan aparatur pemerintahan. 

"Seharu snya aparatur pemerintahan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, bukan malah mengharapkan 
ingin dilayani masyarakat,"  kata Dr Abdul Kadir Msi usai 
meluncurkan bukunya berjudul "Studi Pemerintahan Daerah 
dan Pelayanan Publik", Jumat (2rf/ 5) di Convention Hall Kamp us 
I UMA JI Ko lam Medan Estate. 

Peluncuran buku yang dipandu Dra Siti Salmaniah Siregar 
MSi tersebut dikemas dalam acara "Jumat B'arokah" yang rutin 
diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) 
Universitas Medan Area (UMA).Turut hadir Wakil Rektor Bidang 
Akademik UMA, Dr HeriKusmanto, DekanFISIPUMA, Prof M Arif 
Nasution, Wakil Dekan (WD) I Drs Indra Muda MAP dan WD II, 
Armansyah Matondang S.Sos MSi, Ketua Prodi MAP PPs UMA, Dr 
Warjio, ProfMarlon Sihombingdan paradosen dilingkungan UMA 

Lebih lanj ut, D r  Abdul Kadir menj elaskan birokrasi 
pemerintahan yang dilaksanakan olehpara birokrta harus selalu 
mengarah kepada kepentingan masyarakat. Kekuasaan yang 
selama ini berada di tangan birokrat hams berali fokusnya pada 
masyarakat. Karena segala sesuatu yang menjadi dan dibuat 
kebijakan bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat. Makanya para penyelenggara pemerintahan hams 
menyadari di mana hams bertindak dan bersikap sebagai 
pelayan dan abdi masyarakat 

"Jadi dalam pelayanan publik kalau gratis kenapa hams · 
bayar. Jangan !ah masyarakat terzolimi," ucap Kasi Hukum 
dan Perundang-undangan Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan 
Provsu tahun 1996 - 2002. Buku kedelapan yang diterbitkannya, 
ungkap Abdul Kadir, dapat b ermanfaat dan menambah 
wawasan para kalangan akademik, birokrasi pemerintahan, · 

pemangku kepentingan,para pengamat maupun masyarakat, 
khususnya yang berminat dalam implementasi penyelengga
raan pemerintahan dan pelayarian publik di Indonesia. (eel/A) 

Waspada/Muhammad Sembiring 
SERAHKAN: Dr Abdul Kadir MSi menverahkan "r;:., , ,,1: 
"fl_R.JVO'l:-int:.�i. ,. .  T" 

Buku Pelayanan Publik 
MEDAN (Waspada) : Etika moral dalam pelayanan publik 

sangat penting sebagai pencerminan penyelenggaraaan 
birokrasi yang baik di pemerintahan. Saat ini masih ada 
pergeseran paradigma dalam pelayanan administrasi publik 
dilakukan aparatur pemerintahan. 

"Seharu snya aparatur pemerintahan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, bukan malah mengharapkan 
ingin dilayani masyarakat,"  kata Dr Abdul Kadir Msi usai 
meluncurkan bukunya berjudul "Studi Pemerintahan Daerah 
dan Pelayanan Publik", Jumat (2rf

berjudul 
(2rf

berjudul 
/ (2rf/ (2rf 5) di Convention Hall Kamp 

I UMA JI Ko lam Medan Estate. 
Peluncuran buku yang dipandu Dra Siti Salmaniah Siregar 

MSi tersebut dikemas dalam acara "Jumat B'arokah" B'arokah" B' yang rutin 
diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) 
Universitas Medan Area (UMA).Turut hadir Wakil Rektor Bidang 
Akademik UMA, Dr HeriKusmanto, DekanFISIPUMA, Prof M Arif 
Nasution, Wakil Dekan (WD) I Drs Indra Muda MAP dan WD 
Armansyah Matondang S.Sos MSi, Ketua Prodi MAP PPs UMA, Dr 
Warjio, ProfMarlonProfMarlonProfMar Sihombingdan paradosen dilingkungan UMA 

Lebih lanj ut, D r  Abdul Kadir menj elaskan birokrasi 
pemerintahan yang dilaksanakan olehpara birokrta harus selalu 
mengarah kepada kepentingan 

yang 
kepentingan 

yang 
masyarakat. Kekuasaan yang 

selama ini berada di tangan birokrat hams berali fokusnya pada 
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Etika 
Halaman 

' Dr" Abdu l  : . 
. . 

. 

Moral  , cerinillan 
, ., . . 

Blrokra,si Pemerintahan 
Medan, (Analisa) 

Etika ·moral dalam pelayanan pu- . 
blik sangat penting sebagai pencer
minan penyelenggaraaan birokrasi 
yang baik di pemerintahan. 

Sebab ungkap Mantan Dekan 
FISIP UMA, Dr Abdul Kadi.r MSi, 
saat i ni masih ada pergeseran para
digma dalam pelayanan administrasi 
publik yang d i lakukan aparatur pe
merintahan. 
. "Seharusnya aparatur pemerinta

han memberikan peJayanan kepada 
P masyarakat, bukan malah mengha

rapkan ingin di layani masyarakat," · 

ungkap Abdul Kadir kepada Analisa 
usai  rrieluncurkari buku berj udul 
"Studi Pemerintahan Daerab dan 
Pelayanan Publik", Jumat (20/5) di 
Convention Hall Kampus I UMA 
Jalan Kolam Medan Estate. 

Peluncuran buku yang d,ipandu Dra 
Siti Salmaniah Siregar MSi tersebut 
dikemas dalam acara "Jumat Baro
kah" yang 'rutin diselenggarakan Fa
kul_tas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) 
Universitas Medan Area (UMA). 

· Turut hadir Wakil Rektor Bidang 
Akademik UMA, Dr Heri Kusman
to, Dekan FISIP UMA, Prof M Arif 
Nasution,' Wakil  Dekan (WD) I Drs 
Indra Muda MAP dan WD II,. Ar
mansyah l\1.atopdang S.Sos MSi, Ke
tua Prodi MAP PPs UMA, 
Pr:of Marlon .S ihombing 

dosen di lingkungan UMA. 
· Lebih lanjut; Dr Abdul Kadir men

jelaskan birokrasi pemerintahan yang· 
dilaksanakan oleh para birokrat harus · 

selalu mengarah kepentingan 
· masyarakat. 

Kekuasaan yang-selama ini berada 
di tangan birokrat harus beralih fo-' 
k:usnya pada masyarakat. Karena Se
gala sesuatu yang menjadi dan dibuat 
kebijakan bersumber dari aspirasi, 
kebutuhan dan kepentingan masya
rakat. Makanya para penyelenggara 
pernerintahan harus menyadari d i  
rnana harus bertindak dan bersikap 
sebagai pelayan dan abdi masyarakat 

"Jadi dalam pelayanan pub l i k  
kal au gratis kenapa harus . bayai:·. 
Jangan Lah masyarakat terzalimi," 
ucap Kasi Hukum dan Perundang
undangan Dinas Pendapatan Dinas 
Pendapatan Provsu tahun 1 996 - 2002. 

B uku kedelapan yang d iterbit
kannya, ungkap Abdul Kadir dapat 
bermanfaat dan menambah wawasan 
para kalangan akadem.ik, birokrasi 
pernerintahan, pemangku kepenti
ngan,para pengamat maupun masya
rakat, khususriya yang berminat da
l am i mplementasi penyelenggaraan 
pemerintaha.n publ ik  
di Indones[a. 

"InsyaAllph ditahun 20 1 6  i nijuga 
akan buku berjudul Ke
bijakan daJam Perspektif Pe-

nyelenggaraan Administarasi Publik 
di Indonesia" ujarnya 

· 

Dekan FISIP UMA, Prof M Arif 
Nasution rnenyampaikan terima dan 
bangga kepada Dr Abdul Kadir yang 
terns berkarya menghasilkan .karya 
i lrniah dalam bentuk buku. 

Hal senadajuga.cl isampaikan Wa
kil  Rektor B idang Akadernik UMA, 

Dr Heri Kusmato. Bahkan dia bangga 
kepada pa{a dosen FIS IP UMA yang 
raj in membuat buku ilffiiah seperti 
Dr Abdul Kadir, DrWarj io, M Aswin 
Hasibuan dan l ainnya. 1 

" lrii bukti potensi · para dosen 
. FISIP UMA sangat besar. Hal in� 

harus digali dan didukung,' ujar Hed 
Kusmanto. (twh) 

wal hidayat 
SERAHKAN: Dr Abdul Kadir MSi menyerahkan buku "Studi Peme
.rintahan Daerah dan Pelayanan Publik ", kepada Waf,il Rektor Bidang 
Akadernik UMA, Dr Heri Kusmanto pada peluncuran bu(<,u Ju"!1-at (2015) di 
Convention HaU Kqmpus I UMA. . \ . · 

-i ;a z  ID CD 0 - < . 
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Moral  cerinill. . 

PePemermerintah
UMAUMA. . 

Abdul Kadir men
pemerintahan yang· 

birokrat harus · · 

kepentingan kepentingan 

yang-selama ini berada berada 
harus beralih alih fo-' fo-' fo-

masyarakat. Karena Karena Se
jadi dan dibuat dibuat 

dari aspiraaspirasi, 
kepentingan kepentingan masya

penyelenggara 
menyadari menyadari d i  

dan bersikap bersikap 
masyarakat rakat 

pelayanan pub l i k  b l i k  
harus harus . bayai:·. . 

nyelnyelenggaraan Administarasi starasi Publik Publik 
di IndonesiaIndonesia" " ujarnya 

· 

Dekan FISIP FISIP UMA, UMA, Prof Prof M Arif 
Nasution Nasution rnenyampaikan terima dan terima dan 
banggabangga kepada Dr Abdul Kadir yang 
terns berkarya menghasilkan .karya 
i lrniah dalam bentuk buku. 

Hal senadajuga.cl isampaikan WaWa
kil  kil  Rektor Rektor B iB idang dang Akadernik Akadernik UMUMA, 

Dr Heri Kusmato. Dr Heri Kusmato. 
kepada kepada pa{a 
rajraj in in membuat membuat 
Dr Dr Abdul 
Hasibuan Hasibuan 

" lrii 
. FISIP UMA sangat FISIP UMA sangat 

harus digali dan digali dan 
Kusmanto. Kusmanto. 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Aca ra 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Puku l  

NO N A M A  

1 .  M. Ferdinand 

2. T aufik Wal 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 0. 

l l .  
I 

1 2. 

13. 

1 4. 

15. 

: Kuliah Umum M H  Pascasarjana U MA Oleh 
Stat Menko Polhukam Bidang Kedaulatan 
Wilayah dan Kemaritiman 

: Kampus II, Pascasajana U MA 
: Kamis / 21 Mei 2016 
: 09.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
H ARI AN BERI T A  DIMU AT 

Analisa v 

' 

' 

Kabag Humas 8t Protokoler 

• -- l _ _  - •- ... - - • - • • • - -- · 

Analisa v 

' 
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. Waspada/MuhamJl!ad Ferdin�n Sembiring 
STAF Menko Polhuk<;im Bidcmg Wilayah dan Kemaritiman, Laksa�ma-na Muda TN/Dr Swya Wi-ranio bersama 
mahasiswa· Magister Hukum UMA usai memberikan kuliah um um. · 

' ,', . ' . 

Staf Menko Polhukam. Di UMA: 

Laut Indonesia . . 

Masih Raw:an 
, 

MEDAN (Waspapa): nyangkut tegakatautidaknya 
Kondisi keamanan laut · kedaulatan .Indonesia. Iiidon�

Indonesia saat rawan. Aksi · sia, jelasnya, berpij�� pada 
berbagai kejahatan baik hukum laut 

oleh satuan oper�si, aparat UNCLQS . kelautan negara\tetangga, · · tifikasi dengan 
maupun kapal asing masili dang nomm 17 985. 

terjadi. Bahkan, perairan Namun pada 
Indonesia kerap dijadikan tasinya;produkhukum yang 

jalur peredaran narkoba. adamasihmeng tamakanke�
pentingan sektoral and tum-' 

Demikian Q.ikemukakan pangtindih, sehingga pelang- . . 
: Staf Menko Polhukam Bidang · garan sJ.i laut Ipasih tinggi. De-
' Kedaulatan Wilayah dan Ke- ngancakupap.lautyangbegitu 
maritiman, Laksa-ma-na Mu- luas, menurut dia; diperlukan 
:da TNI Dr Smya.Wi-ranto saat manajemenpenanganan hu
memberikan kil,liah umum kumyangbaik1ethadap'kapal 
dihadapan malii"asiswa Magis- ya:ng diduga mefangga'r hu- . 1ter Hukum Universitas Medan . kum di wilayah Indon(;lsia.' 
;Area (UMA), bafu�baru ini. Jeriiskejabatanyim:gter-

lepas jadi . dilaut Indoriesi, s¢perti 
, _dari Indo- · •  · perri!D;p'akal\ e:i�':l pe�baja
' nesia: n'<i":i�i -.;Jc;,n .,,,,.,,.n,., 1-r,,1+:�i-:�;..·.:m-,.-� ,  

kan kedaulatan di  atas laut. Ketua Program MH UMA 
Segalaaktivitas perusakan dan D r M a r I i n a S H M H u 1i1 
eksploitastsumber daya alain mengatakan kuliah umum 
yangberlebihan\vajib ditindak yang disampaikan sangat 

· tegas. LaW memangrawan ke- · pen ting dan tepat diberikan 
jabatan," bebernya. Selain ak- kepada mahasiswa magister 

. tivitas pencurian ik�, pihak- hukum UMA Karena, ungkap
- nyajugamengawasiperompa- . nya m<Uiasiswa UMA terdiri 

kan; terorisme, dan kejahatan dari berbagai komponen di 
antarnegalja .atau_;transna .. · antaranya polisi,"jaksa, hakim, 
tionalorganized crim'e (TOC) la pas, .(!dvokat, akademisi, 
seperti ill'egat logging, dar1 imigrasi, sangat 
peredaran obat terlarang. peranannya dalam pe-

Dalam rnenegakan hu- negakan hukum. 
kumitu, katanya, memburuh- Dia  juga mene gaskan 
_kan aparat penegak hilkum kegiatan kualiah umum. .. qap 
tegas. Kerjasama aparat pene- perkttliah di dalam kelas akan 
gak hukum dalam sistem pe- terus ditingkatkan dengan 
rakukan.Terkait dengan Illegal . · menghadirkan para ahli dalam 
fishingyangterjadidi:p�rairan bidang akaderuis dan praktisi .  
limf NK1�1� kata�yh� Magistei1Iulmm UMA, tam-

1 

. . Waspada/MuhamJl!ad 
Wilayah dan dan Kemaritiman, maritiman, Laksa�Laksa�ma-na ma-na Muda Muda TN

UMA usai usai memberikan kuliah kuliah um um. um. · 

,', . ' 

o Polhukam. hukam. Polhukam. Pol Di UMA: 

IndoneIndonesia sia . 

h h Raw:an Raw:an 
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Halaman 10 

Banyak Gangguan Keamanan 
di Laut Indonesia 

MH PPs U MA Gelar Kuliah U mum 
Medan, (Analisa) 

Staf Menko Polhuka111 B idang Keda
ulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksa
mana Muda TNI Dr Surya Wiranto SH 
MH menginggat banyak gangguan kea
manan di laut Indonesia. 

Gangguan itu seperti perompakan dan 
pembajakan, human trafficking, smug
gling migrants, traficking fire arms, ter
orisme maritim, perusakan atau pence
maran l ingkungan laut. 

Hal itu disampaikan Dr Surya Witanto 
pada acara kuliah umum yang diikuti 
mahasiswa Magister Hukum Universitas 
Medan Area (UMA), baru-baru ini. 

Lebih lanjut dikatakannya, untuk me- . 
ngantisipasi ganggua:n di laut tersebut, 
dilakukan penegakan hukum dengan pe
nindakan seteiah terjadinya Garkum (pre
ventif dan refresif) Tuj uannya untuk men
capal dan menciptakan ketertiban, keama
nan, dan ketentraman 

Untuk menegakan hukum itu katanya 
n1embutuhkanaparatpenegakhukum(crimi
nal justice sistem) yang meliputi aparat 
kepolisian,jaksa,hakimdanpetugas lembaga 
pemasyarakataii.. Penegakan hukum itu 
melalui proses penyelidikan, penyidikan, pe
nangkapan, penahanan, penuntutan, 
persidangan. Komponen sistem peradilan 
pidana tersebut harus bekerja sama da!am 
penegakan hukum illegal fishing. 

Kerjasama aparat penegak hukum da� 
lam sistem peradi!an pidana penting dila
kukan. 

Dr Surya juga mengatakan instansi 
yang berwenang dalam penegakan hukum 
terhadap tindak pidana di laut itu di  an
taranya TNI AL, Kementerian Kelautan 
dn Perikanan (PPNS Perikanan) ,  Kernen-

terian Hukum dan HAM (PPNS I migrasi ) ,  
Kementerian Keuangan (PPNS Bea· 
&Cukai ), Kepolisian Negara RI, Kemen
terian Pendidikan Nasional, Kementerian 
Kehutanan (PPNS Kehutanan), Kemen
terian Perhubungan (PPNS Perhubungan), 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup 
(PPNS LH), Bakamla. 

Terkait dengan Illegal fishing yang 
terjadi di perairan laut NKRI, katanya 
aturan hukum yang terkait di antaranya 
UU No. 45 tahun 2002 tentang Perikanan 
(perubahan atas UU No 3 1  t;:thun 2004 
tentang Perikanan, UU No 34 tahun 2004 
tentang TNI, UU No. 2 tahun 2002 ten tang 
Polri dan UU No. 32 tahun 20 1 4  tentang 
Kelautan. 

Ketua Program MH UMA Dr Madina 
SH MHum mengatakan kuliah um um yang 
disampaikan sangat penting dan tepat di
berikan kepada mahasiswa magister hu
kum UMA Karena, ungkapnya maha
siswa UMA terdiri dari berbagai kompoc 
nen'di antaranya polisi,jaksa, hakim, lapas, 
advokat, akademisi,  pengusaha, imigrasi, 
sangat besar peranannya dalam penegakan · 
hukum. 

Dia juga menegaskan kegiatan kua!iah 
umum dan perkuliah di dalam kelas akan 

. terns ditingkatkan dengah menghadirkan 
para ahli dalam bidang akademis dan 
praktisi. 

Magister Hukum ·UMA,. tambahnya 
kuliah umum ini juga untuk meningkatan 
wawasan akademis mahasiswa dalam bi
dang kelautan khususnya masalah illegal 
fishing di perairan laut Indonesia. Dengan 
demikian mahasiswa MH UMA lebih ak-

. tif, inovatif dan profesional dalam men
jalankan tugasnya. (rel/twh) · 

Mei 20 1 6  Halaman 

nyak Gangguan Keamanan 
di Laut Indonesia 

MH PPs U MA Gelar Kuliah U mum 
(Analisa) 

Polhuka111 B idang Keda
Wilayah dan Kemaritiman, Laksa

TNI Dr TNI Dr Surya Wiranto SH 
nggat banyak gangguan kea

Indonesia. 
itu seperti perompakan dan 
human trafftrafftra icking, fficking, ff smug

ants, traficking traficking tra fire arms, ter
m, perusakan atau pence

kungan laut. 
disampaikan Dr Surya Witanto 

kuliah umum yang diikuti 
mahasiswa Magister Hukum Universitas 

(UMA), baru-baru ini. 

terian Hukum dan HAM (PPNS I m
Kementerian Keuangan (PPNS 
&Cukai ), Kepolisian Negara RI, 
terian Pendidikan Nasional, Kementerian 
Kehutanan (PPNS Kehutanan), 
terian Perhubungan terian Perhubungan (PPNS Perhubungan), 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup 
(PPNS LH), Bakamla. 

Terkait dengan Illegal fishing 
terjadi terjadi ter di perairan laut NKRI, 
aturan hukum yang terkait di antaranya 
UU No. 45 tahun 2002 tentang Perikanan 
(perubahan atas UU No 3 1  t;:thun 
tentang Perikanan, UU No 34 tahun 
tentang TNI, UU No. 2 tahun 2002 
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- - - -
M\..G I  d 

- .. _ ... _ ... 
I e l l l f.'G "  

Hari I Tanggal 
Pukul 

-.T..n. i..T • .. .- 4 
!"IV !"I ft !U ft 

; 3ic. .-1ii .,; .,  comedy Competition (Teai:er-U 
Universitas Medan Area) 

• 11 - - -- · · - T n ..... 1 .... .a. - - - - r - 1 - • •  la. .... ..... rn ..... : 
• R.G l l l JI U ::::t .1., r e 1 a  ... a 1  a u  r a l\. u 1 ... a ::::t r r ::::. 1 

: Jum'at / 27 Mei 2016 
� 14 .. 00 WIB s/ d Selesai 

PREDI KSI 
T T  4 ..... ... A ,., T  
�ft!"I 

� I / 1. M. Ferdinand Was ada 2. T aufik Wal H ida at Analisa � 3. Zul Ardi Realitas 

Li 

8. 

12. 13. 
11 11!! ..LJ. 

Kabag Humas & Protokoler 

Wal H ida at Analisa Analisa � 
Realitas 
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UMA Gelai; Stand Up Comedy 
MEDAN (Waspada) : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

bekerjasama dengan Teater UMA mengadakan Stand Up 
Comedy dalam rangka promosi dan kompetisi antar mahasiswa, 
di Kam pus UMA JI Kolam Medan Estate, jumat kemarin. 

Pembina Teater mewakili rektorat Ir. Asmah Indrawaty,MP 
pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya mengadakan 
berbagai kegiatan positip untuk merangsang kreatifitas. 
Dikatakan positip sebutnya, karena ada unsur pendidikan, 
agama ,humor, pengetahuan dan semangat untukmaju. " Orang 
yang tidak kreatif tidak akan mampu memberi hiburan dan 
tentunya melakoni standup comedy," ungkapnya. 

Dia juga mengapresiasi kegiatan terebut di mana berfungsi 
menghibur orang lain dengan kemasan kata dan lelucon 
sehingga dapat memberi masukan bagi penonton maupun 
peserta. Disamping itu bisa membangkitkan minat dari segala 
komunitas di UMA dan masyarakat. Sisi  lain mampu 
meningkatkan rasa percaya diri. " Jika tidak percaya diri, individu 
tidak akan mampu bicara maupun melahirkan ide kata-kata. 
Dan ini menjadi pedoman agar mahasiswa UMA tetap percaya 
diri membawa nama baik pribadi maupun UMA " ,  katanya. 
Asmah berharap kegiatan itu jadi agenda teater agar bisq 

berkesinambungan secara maksimal. 
-

Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UMA Bung Chairul yang _ 

akrab dipanggil Kilung memberi perbandingan pentingnya 
humor bagi kehidupan manusia. Humor sebutnya merupakan 
salah satu cara mengelola pikiran dan nurani agar tidak sters.' 
Mengendurkan syarafbisa memberikan banyak manfaat. Dan 
standup comedy telah menjawab prihal itu, Sehingga tidak 
saja membuat orang tertawa, ta pi mampu berkarya disegala 
aspek, " sebut Kilung. 

Ketua PanitiaAziz Sanjani menjelaskan standup comedy 
diikuti 40 peserta umum elemen masyarakat dan.internal UMA. 
Juga diadakan doIJ.or darah melibatkan PMI. Tujuan diadakan 
SC agar mahasiswa usai kuliah tidak terus pulang, melainkan 
mampu memberi pengetahuan apapun agar bisa hidup dengan 
kreatifitas berdasarkan kemampuan aka_demik. 

Ketua Teater U Imam Mahmuda ketika dimintai tanggapan 
seputar standup comedy menerangkan pentingnya kreatifitas 
berskala humor agar memancing ide yang bukan pepesan 
kosong dan ada kandungan kritik. Acara yang berlangsung 
di halaman samping Gedung Fakultas Psikologymendatangkan 
dua peserta dari Jakarta sebagai pembawa acara . Suasana s.antai 
dan tawa mewarnai acara dan penonton ketika mnedengar 
ocehan host dan .l 

SPADA SPADA SPA
20 1 6  B . tz 

UMA Gelai; Stand Up Comedy 
MEDAN (Was(Was(W pada) : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

bekerjasama dengan Teater UMA mengadakan Stand Up 
Comedy dalam rangka promosi dan kompetisi antar mahasiswa, 

Kam pus UMA JI Kolam Medan Estate, jumat kemarin. 
Pembina Teater mewakili rektorat Ir. Asmah Indrawaty,MP 

kesempatan itu menyampaikan pentingnya mengadakan 
agai kegiatan positip untuk merangsang kreatifitas. 

Dikatakan positip sebutnya, karena ada unsur pendidikan, 
agama ,humor, pengetahuan dan semangat untukmaju.maju.ma " Orang 

tidak kreatif tidak akan mampu memberi hiburan dan 
tentunya melakoni standup comedy," ungkapnya. 

Dia juga mengapresiasi kegiatan terebut di mana berfungsi 
menghibur orang lain dengan kemasan kata dan lelucon 
sehingga dapat memberi masukan bagi penonton maupun 
peserta. Disamping itu bisa membangkitkan minat dari segala 
komunitas di UMA dan yarakat. Sisi  lain 
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Stand up · Comedy Tin.gkatkan Percaya Diri 1 
n, (Analisa) . . 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
bekerjasama dengan Teater U Univer
sitas Medan Area (UMA) menggelar 
stand. up comedy antarmahasiswa, di 
Kampus· UMA, Jalaii Kolam Medan_ 
Estate, Jumat pekan lalu. 

Pembina Teater U UMA, mewakili  
rektorat Ir. Asmah Indrawaty, MP pada 
kesempatan itu mengatakan pihaknya 
mendukung kegiatan tersebut, karena 
sangat positif dalam memotivasi para 
mahasiswa untuk berkreativitas. 

Dikatakan posit{p sebutnya, karena 
ada unsur pendidikan, agama, humor, 
pengetahuan dan semangat untuk maju. 

"Orang yang tidak kreatif tidak akan 
mampu memberi hiburan dan tentunya 
melakoni stand UR comedy," ungkapnya. 

. Lebih lanjut dikatakannya, stand 

up comedy juga berfungsi menghibur 
orang lain dengan· kemasan kata dan , 
lelucon· sehingga dapat memberi ma-

. sukan bagi penonton maupun peserta. 
Di samping itu bisa membangkitkan 

rninat dari segala komunitas di UMA 
dan masyarakat. Sisi lain · mampu 
rrieningkatkan rasa percaya diri. 

" Jika tidak percaya ·diri, individu 
tidak akan mampu bicara maupun 
melahirkan ide kata-kata. Ini menjadi 
pedoman agar mahasiswa UMA tetap 
percaya did membawa nama baik 
�ribadi maupun UMA ", katanya se
ray a berh arap keg i atan _tersebut 
hendaknya dijadikan agenda. 
Humor 

Wakil Dekan ill Fakultas Psikologi 
UMA, Chairul yang . akr:oib dipanggil 
Kilung memberi perbandingan penting-

nya humor bagi kebidupan manusia. 
Humor sebutnya salah 1 

satu cara mengelola pikiran dan nurani 
agar tidak stres. 

"Mengendurkan syaraf bisa mem-
berik banyak manfaat. Stand up 

l menjawab prihal itu, Se
hingga ti ak sa· meml:iuat orang 
terta'1'a, tapi mampu er a di" segala 
aspek, " sebut Kilung. r 

· · · Ketua Panitia Aziz Sanjani menje
laskan stand up comedy dii.k.'Uti 40 pe
setta. Kegiatan itu juga dirangkaikan 
donbr darah bekerjasama dengan PMI. 

Ketua Teater U UMA, Imam Mah
muda mengatakan stand up comedy 
menerangkan· pentingnya kreativitas 
berskala hu:inor agar memancing ide 
yang l;mkan pepesan kosong dan ada 
kandungan kr.itik. (rel/twh) 

Comedy Tdy Tiin.gn.gkatkan katkan PercayPercay
. . 

(UKM) 
Univer

menggelar 
asiswa, asiswa, di di 

Kolam MedanMedan_ 

mewakimewakili  

up comedcomedy comedy comed juga juga berfberfungsi ungsi menghibur menghibur 
orang lain lain dengandengan· kemasan kata dan , , 
leluconlelucon· sehingga dapat sehingga dapat memberi ma-

. sukan sukan bagi penonton penonton maupun peserta. peserta. 
Di samping Di samping itu bisa bisa membangkitkan membangkitkan 

rninat rninat dari segala komunitas di UMA 
dan masmasyarakat. Sisi lain · · mampu mampu 
rrieningkatkan rrieningkatkan rasa percaya diridiri. 

nya nya humor 
Humor Humor 

satu cara mengelola pikiran 
agar tidak 

"Mengendur"Mengendur
berik banyak 

hingga ti 
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UKM dan Teater U UMA 
Gelar · Stand up Co01edy 

Medan, Realitas 
Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) bekerjasama dengan 
Teater U UMA mengadakan 
Standup Comedy dalam rang
ka promosi dan kompetisi 
antar mahasiswa, .  di Kampus 
UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, jumat kemarin. 

Pembina Teater.U mewak
ili rektorat Ir. Asmah Indra
waty ,MP pada kesempatan itu 
menyampaikan pentingnya 
mengadakan berbagai kegiatan 
positip untuk merangsang kre
ati fi tas . Dikatakan positip 
sebufnya, karena ada unsur 
pendidikan, agama ,humor, 
pengetahuan dan semangat un
tuk maju. " Orang yang tidak 
kreatif tidak akan mampu 
memberi hiburan dan tentun
ya melakoni standup comedy, "  
urigkapnya. 

Dia juga mengapresiasi 
kegiatan terebut dimana ber
fungsi menghibur orang lain 
dengan kemasan kata dan le� 
lucon sehingga dapat 
masukan bagi penonton mau

Disamping itu 

bisa membangkitkan minat ,disegala aspek, " sebut Ki-
dari segala koniunitas di UMA lung. 

· 

dan masyarakat. Sisi lain Ketua Panitia Aziz Sanjani 
mampu meningkatkan rasa menjelaskan standup comedy 
percaya diri. " Jika tidak per- diikuti 40 peserta umum ele
caya diri, individu tidak akan men masyarakat dan internal 
mampu bicara maupun mela- UMA. Juga diadakan donor 
hirkan ide kata-kata. Dan ini darah melibatkan PMI. Tujuan 
menjadi pedoinan agar maha- diadakan SC agar mahasiswa 
siswa UMA tetap percaya diri usai kuliah tidak terns pulang, 
membawa nama baik pribadi melainkan rnampu memberi 
maupun UMA " ,  katanya . pengetahuan apa un agar bisa 
Asmah berharap kegiatan itu hidup dengan kreat"fitas bet
jadi agenda teater agar bisa 'dasarkan: kemampu n aka
berkesinambungan secara mak- · demik. 
simal. Ketua Teater U Im 

Wakil Dekan 3 Fakultas Mahmuda ketika dimintai 
Psikologi UMA Bung Chair- tanggapan seputar staridup 
ul yang akrab dipanggil Ki- cornedy menerangkan pent- · 

lung memberi perbandingan ingnya kreatifitas berskala hu
pentingnya humor bagi ke- mor agar memancing id� yang 
hidupan manusia. Humor se- bilkan pepesan kosong dan ada 
butnya merupakan salah satu kandungan kritik. Acara yang 
cara mengelola pikiran dan berlangsung di halaman samp
nurani agar tidak sters. '  Men- ing Gedung Fakultas Psikol9-' 
gendurkan syaraf bisa mem- gy mendatangkan dua pe�erta: 
berikan banyak manfaat. Dan dari Jakarta sebagai pembawa 
standup comedy telah men- acara . Suasana santai dan 
jawab prihal itu, Sehingga. tawa mewarnai acara dan pe-
tidak saja membuat orang ter- nonton ketika mnedengar oce
tawa, tapi mampu berkar�a. han host dan peserta. (R-ji) 

-

UKM dan Teater U UMA 
Gelar · Stand up Co01ed

Realitas 
Kegiatan Mahasiswa 

sama dengan 
UMA mengadakan 

Comedy dalam rang
dan kompetisi 

a , .  di Kampus 
Kolam Medan 
kemarin. 

Teater.U mewak
Asmah Indra
kesempatan itu 

bisa membangkitkan minat ,disegala aspek, 
dari segala koniunitas di UMA lung. 
dan masyarakat. Sisi lain Ketua Panitia 
mampu meningkatkan rasa menjelamenjelamen skan standup 
percaya diri. " Jika tidak per- diikuti 40 peserta 
caya diri, individu tidak akan men masyarakat 
mampu bicara maupun mela- UMA. Juga diadakan 
hirkan ide kata-kata. Dan ini darah melibatkan 
menjamenjamen di pedoinan agar maha- diadakan SC agar 
siswa UMA tetap percaya diri usai kuliah tidak 
membawa nama baik pribadi melainkan rnampu 
maupun UMA " ,  katanya pengetahuan apa 
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