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WASP ADA 
Senin, 

16Januari 2017 , 

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

IKA UMA Peringati Maulid Nabi 
MEDAN (Waspada): Ikatan KeluargaAlumni (IKA) Universitas 

MedanArea (UMA) menggalangsilaturahmimelaluikegiatanMaulid 
Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Taqwa Kampus II 
UMA, Jl.Sei Serayu/Setia Budi Medan, Kamis (13/ l) sore. 

Hadir dalam acara itu Wakil Rektor I Dr H Heri Kusmanto 
MA, Ketua Um um Pengurus Besar (PB) IKA UMA H Suwandi 
Siregar SE, Direktur Pascasarjana ProfRetno Astuti Kus_wardani, 
Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, para alumni UMA 
yang datang dari berbagai daerah. Tausiyah Maulid Nabi disam
paikan U staz H Abdul Latif Khan SAg. 

, KetuaUmumPBIKAUMAHSuwandiSiregarSE mengata
kan, sejak dirinya terpilih menjadi ketua Umum PB IKA UMA 
dua tahunlalu, belum adakegiatan yangmempertemukan sesama 
alumni. Ini karena alumnim;:ising-masing sibuk dengan profesi -

_ dengan kegiatan memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW hari ini, kita bisa berkumpuldisini. Diharapkan, 
pertemuan ini dapatberkesinambungan untuk memupuk 
silaturahmi," kata Suwandi. 

Wakil Rektor I UMA Heri Kusmanto mengharapkan, antara 
alumni dan tidak hanya sekadar menjalin 
silaturahmi, tetapi juga berbagai kerjasama yang saling 
menguntungkan. (era/A) 

WASP ADA 
Senin, 

16Januari 2017 , 

IKA UMA Peringati Maulid Nabi 
MEDAN (Waspada): Ikatan KeluargaAlumni (IKA) Universitas 

MedanArea (UMA) menggalangsilaturahmimelaluiilaturahmimelaluiilaturahmime kegiatanMaulid kegiatanMaulid kegia
Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Taqwa Kampus II 
UMA, Jl.Sei Serayu/Setia Budi Medan, Kamis (13/ l) sore. 

Hadir dalam acara itu Wakil Rektor I Dr H Heri Kusmanto 
MA, Ketua Um um Pengurus Besar (PB) IKA UMA H Suwandi 
Siregar SE, Direktur Pascasarjana ProfRetno Astuti Kus_wardani, 
Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, para alumni UMA 
yang datang dari berbagai daerah. Tausiyah Maulid Nabi disam
paikan U staz H Abdul Latif Khan SAg. 

KetuaUmumPBIKAUMAHSuwandiSiregarSE mengata
kan, sejak dirinya terpilih menjadi ketua Umum PB IKA UMA 
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Senin, 16 Januari 2017 

IKA UMA Galang Silaturahm·i · 

.Mela.lui Maulid Nabi 
Medan, Realitas 

Ikatan Keluarga Alumni ' 
(IKA) U niversitas Medan 
Area (UMA) menggalang si
laturahmi melalui kegiatan 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW yang digelar di Masjid 
Taqwa Kampus II UMA, 
Jalan Sei Serayu/Setia Budi 
Medan, Kamis (13/1) sore. 

MAULID : Ustaz Abdul Latif Khan (kanan) didampingi 
Wakil Re!dor I UMA Dr Heri Kusmanto MA (kedua dari 
kanan) dan Ketua Umum IKA UMA Suwandi Siregar 
SE (ketiga dari kanan) saat menyampaikan tausiyah 
pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang 
digelar PB IKA UMA di Masjid Taqwa Kampus II UMA, 
Jalan Sei Serayu Medan. 

Hadir dalam acara itu Rek
tor UMA diwakil Wakil Rek
tor I Dr H Heri Kusmanto 
MA, Ketua Umum Pengurus 
Besar (PB) IKA UMA H Su
wandi Siregar SE, Direktur 
Pascasarjana Prof Rema Astuti 
Kuswardani, Kabag Humas 
UMA Ir Asmah Indrawaty 
MP, para alUmni UMA yang 
datang dari Deli Serdang, Bin
jai,' Langkat dan Kota Medan. 
Sedangkan tausiyah Maulid 
Nabi disampaikan Ustaz H 
Abdul Latif Khan SAg. kan, antara alumni dan al- sekitar. 23 ribu. orang sangat 

· Ketu.a Umum PB IKA mamaternya tidak hanya · strategis untuk saling bersin
UMA H Suwandi Siregar SE sekadar menjalin silaturah- ergi. Karena di antara pa,ra 
dalam kata sambutannya men- mi, tetapi juga melakukan alumni ada yang pernah jadi 
gatakan, sejak dirinya terpilih berbagai kerjasama yang sal- · menteri, ada yang masih me
men j adi Ketua Umum PB . ing menguntungkan. mangku jabatan bupati/wali 
IKA UMA dua tahun lalu, be- Karenanya dia berharap, kota,' sekda, anggota legisla
luni ada kegiatan yang mem- ke depan ada satu hari dima- tif, pengusa�a dan jabatan
pertemukan sesama alumni. na para alumni pulang kan- jabatan strategis laionya. 
Ini karena alumni masing- dang. Lalu dalam acara pu- Sementara itu, Ustaz Ab
masing sibuk dengan profesi lang kandang itu bisa dibuat . d u  1 L a t i f  K ha n  d a 1 a m  
masing-masing. acara kesenian untuk men-. tausiyahnya mengatakan, 

"Alhamdulillah dengan yalurkan bakat-bakat para umat Islam sudah dilemah
. keg i at a iJ. memp erin g at i  alumni. Acara pulang kan- k a n  i d e l a i s m e n  l e w a t  
Maulid Nabi Muhammad dang juga bisa dijadi wahana ekonomi. J;>asalnya, akidah 
SAW hari iru, kita bisa ber- bernostalgia sesama alumni yang seyogianya dari hati 
kumpul di sini. Diharapkan, s e k a 1 i g u s  m e  1 i ha t d a n  suoah dituruµkan ke perut. 

'�i��t�1�!����!"��t�Q���:.�� �=���!�-���ke���n��-�- it"�!�-�-a ,  idealisme yan� 

UMA Galang Silaturahm
Mela.lui Maulid Nabi 

Realitas 
Ikatan Keluarga Alumni ' 

niversitas Medan 
menggalang si

melalui kegiatan 
Nabi Muhammad 

digelar di Masjid 
Kampus II UMA, 

Serayu/Setia Budi 
Kamis (13/1) sore. 
dalam acara itu Rek
diwakil Wakil Rek

Heri Kusmanto 
Umum Pengurus 

IKA UMA H Su
Siregar SE, Direktur 

Prof Rema Astuti 
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Sabtu, 14 Januari 2017 

N o .  Form : FM-HPT-01-01 

Rev : 00 
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: · . IKA UMA Tingkatkan Silafurahmi 
'• zahendra diambil dari prinsip-prinsip yang di-
: · bawa Nabi Muhammad SAW, baik 
:MedanBisnis - Medan dalam bidang akidah, ibadah maupurt 
• Ketua Unium Pengurus Besar (PB) · muamalah (hubungan sesama manusia). 
:Ikatan.Alumni (IKA)Universitas Medan . "Aspekyang ada pada diriNabiMuham· 
•Area (UMA) H Suwandi Siregar, menye- mad SAW .tersebut akan memhawa 
:buthn, melalui kegiatan Maulid Nabi . suatu perubahan besar bagi peradaban 
1Muhammad SAW diharapkq.n dapat umat manusia, baik terkait aspek akidah, 
:menip.gkatkan tali silaturahmi sesama akhlak, ibadah maupun hubungah 
:IKA UMA. · . . 

sesama inanusia," katanya. 
1 Hal itu dikatakartnya saat memberikan Dijelaskannya, kelahiran Ras.ulullah 
:sambutan pada acara memperingati itu terartg, nyata, dan tidak ada kera
•Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di guan. Artinya, kelahiran Nabi Muham� 
:Mesjid Program Pascasarjana UMA, mad SAW ada disebutkan terjadi pada 
'Jalan Sei Serayu, Medan, Kamis (12/1). 12 Rabiul Awal. Ini berbeda dengan 
;Tu�ut hadir saat itu Wak11 Rektor r Dr nabi-nabi lain yang tid'ak diket�hui 
:Hery Kusmanto MA, Kabag Huinas UMA tanggal kelahfrannya .. N amun bukan 
•Ir Asmah Indrawati MP, Direktur Pa.Sea� berarti umat Islam hariya terfokus 
:sarjana UMA serta para alumni. · memperingati tanggal kelahirannya 
• Menurutnya, sejak dirinya terpilih semata, dan tidak merijalankan ajaran 1 
:menjadi Ketua U mum PB IKA UMA yang dibawanya. Tampil sebagai pence-. 
1belum ada kegiatan yang memperte� . raniah ustad H Abdul Latif Khan SAg. 
:mukan ·sesama alumni. "Alhamdulillah · Hery mengungkapkan, manusia ka-
!dengan kegiatan memperingati Maulid dang-kadang hanya m'elihat pelajaran 
•NabiMuhammadSAW kita bisa berkum- yang bersifat tekstual, tapi tidak ada 
:pul .di sini. Diharapkan, pertemuan ini tindak lanjutnya. "Tuntutan7tilritutan . 
•dapat berkesiriainbungan kemudiannya;" dari ucapan lisan hanis dibuktikan 1 

:ungkapnya. · . dalam bentuk amal nyata. Jadi, tin-
1 WakiJ Rektor I Hery Kusmanto, me- daklanjutilah zikir dengan perbuatan," 
:nyebutkan, ada hikmah yang dapat ujarnya. • 
�· . . 

Sabtu, Sabtu, 14 14 Januari Januari 2017 2017 

UMA Tingkatkan Silafurahmi 
diambil dari prinsip-prinsip yang 

· bawa Nabi Muhammad SAW, 
- Medan dalam bidang akidah, ibadah maupurt 

Unium Pengurus Besar (PB) · muamalah (hubungan sesama manusia). 
Alumni (IKA)Universitas 

Pengurus 
(IKA)Universitas 

Pengurus 
Medan . "Aspekyang ada pada diriNabiMuham· diriNabiMuham· 

H Suwandi Siregar, Siregar, Siregar menye- mad SAW .tersebut akan memhawa 
melalui kegiatan Maulid Nabi . suatu perubahan besar bagi besar bagi peradaban 

SAW dihardiharapkq.n dapat dapat umatumat manusia, manusia, baik terkait aspekaspek
menip.gkatkan tali silaturahmi silaturahmi sesama sesama akhlak, akhlak, ibadah ibadah maupun maupun hubungah hubungah . . 

sesama esama inanusia," inanusia," katanya. katanya. 
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Nabi, JJ(A UMA Galang Silaturqhmi 
�ni (!KA) Universitas Medan 
-ang silaturahmi melalui 
1i Muhammad SAW di 
�s II UMA, ]alan Sei Serayu/ 
rzmis (13/1) sore. 

Astuti Kuswardani, Kabag 
Humas UMA Ir Asmah 
Indrawaty MP, para alumni UMA yang datang dari Deli 
Serdang, Binjai, Langkat dan 

. Kota Medan. Sedangkan 
tausiyah Maulid Nabi 
disampaikan Ustaz H Abdul 

Latif Khan SAg. Maulid Nabi Muhammad 
Ketua Umum PB IKA SAW hari ini, kita bisa UMA H Suwandi Siregar berkumpul di sini. Diharap-

SE dalam kata sambutannya kan, pertemuan ini dapat 
mengatakan, sejak dirinya · berkesinambungan untuk 
terpilih menjadi Ketua memupuk silaturahmi," kata 
Umum PB IKA UMA dua Suwandi. 
tahun lalu, belum ada Wakil Rektor I UMA 
kegiatan yang memperte- Heri Kusmanto mengharap-
mukan sesama alumni. Ini kan, antara alumni dan 
karena alumni masing- almamatemya tidak hanya 
masing sil:iuk dengan profesi sekadar menjalin silaturah-
masing-masing. mi, tetapi juga melakukan 

"Alhamdulillah dengan berbagai kerja sama yang 
· kegiatan memperingati saling menguntungkan. 

Karenanya dia berharap, 
ke depan ada satu hari 
dimana para alumni pulang 
kandang. Lalu dalam acara 
pulang kandang itu bisa 
dibuat acara kesenian untuk 
menyalurkan bakat-bakat 
para alumni. Acara pulang 
kandang juga bisa menjadi 
wahana bemostalgia sesama 
alumni sekaligus melihat dan 

mengkaji perkembangan 
almamatemya, lalu 
menggagas berbagai kerja 

Menurutnya, alumni UMA yang kini berjumlah 
sekitar 23 ribu orang sangat 
strategis untuk saling 
bersinergi. Karena di antara 
para alumni ada yang pemah 
jadi menteri, ada yang masih 
memangku jabatan bupati/ 
wali kota� sekda, anggota 
legislatif, pengusaha dan 
jabatan-jabatan strategis 
lainnya. 

"Bahkan ada sebuah 
kabupaten di Aceh, jika 
misalnya alumni UMA 
pindah ramai-ramai, 
pemerintahan di kabupaten 
tersebut akan tutup,karena 
mayoritas pejabat dan 
pegawainya alumni UMA. 

Jadi alumni yang puluhan 
ribu ni merupakan P.Otensi 

Ustaz Abdul Latif Khan Ckanan> didampingi Wakll Rektor I 
U MA Dr Heri Kusmanto MA Ckedua dari kanan) dan Ketua 
U mum IKA U MA Suwandi Siregar SE Cketiga dari kanan> 
menyampaikan tausiyah pada peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW di Masjid Taqwa Kampus II U MA, Jalan 
Sei Serayu Medan. 

· untuk ikut memaknai 
pembangunan Sumut dan 
Aceh serta daerah lainnya di 
nusantara," kata Heri 
Kusmanto. 

Sementara itu, Ustaz 
Abdul Latif Khan dalam 
tausiyahnya mengatakan, 
umat Islam sudah dilemah
kan idelaismen lewat 
ekonomi. Pasalnya, akidah" 
yang seyogianya dari hati 
sudah diturunkan ke perut. 
Artinya, idealisme yang 
berkembang mulai dari 

rakyat jelata sampai orang 
berdasi saat ini adalah 
idealisme perut. 

"Ketika orang yang 
berdasi ini ingin berkuasa, 
dia akan mencari orang yang 
bisa mengarnankan perutnya 
saja. Sementara rakyat kecil 
sering dipakai untuk 
kepentingan event-event 
politik. Artinya, mentalitas 
umat secara ekonomi sudah 
mentalitas kuli," ujar mantan 
anggota DPRD Deli Serdang 
dari PKS ini.(HAMJ 

-I ;:o z 
t0 m o 
- < . 

• • "Tl m o o  
� o ..,  . 3 0 
...... 

0 
m 
Vl 

N 
0 
...... 
N 

"Tl 
3: 

I :I: 
� 

I 
0 
...... 

I 
0 
...... 

Galang Silaturqhmi 
Maulid Nabi Muhammad 

hari ini, kita bisa 
berkumpul di sini. Diharap-

pertemuan ini dapat 
berkesinambungan untuk 
memupuk silaturahmi," kata 
Suwandi. 

Wakil Rektor I UMA 
Kusmanto mengharap-
antara alumni dan 

almamatemya tidak hanya 
sekadar menjalin silaturah-

tetapi juga melakukan 
berbagai kerja sama yang 

menguntungkan. 
Karenanya dia berharap, 
depan ada satu hari 

dimana para alumni pulang 
kandang. Lalu dalam acara 
pulang kandang itu bisa 

acara kesenian untuk 

mengkaji perkembangan 
almamatemya, lalu almamatemya, lalu almamatemya, 
menggagas berbagai kerja 

Menurutnya, alumni Menurutnya, alumni Menurutnya, UMA yang kini berjumlah 
sekitar 23 ribu orang sangat 
strategis untuk saling 
bersinergi. Karena di antara 
para alumni ada yang pemah 
jadi menteri, ada yang masih 
memangku jabatan bupati/ 
wali kota� 
memangku

kota� 
memangku

sekda, anggota sekda, anggota sekda, 
legislatif, penlegislatif, penlegislatif, gusekda, gusekda, 

saha dan 
jabatan-jabatan strategis 
lainnya. 

"Bahkan ada sebuah 
kabupaten di Aceh, jika Aceh, jika Aceh, 
misalnya alumni UMA 
pindah ramai-ramai, 
pemerintahan di kabupaten 

Ustaz Abdul 
U MA Dr Heri 
U mum IKA 
menyampaikan 
Muhammad 
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WASP ADA 
Senin 
16 Januari 2017 

UMA Gelar Pelatihan 
Kontrak 

MEDAN (Waspada): Universitas Medan Area (UMA) 
menggelar pelatihan perancangan kontrak dan Legal 

·Drafting 25-26 Januari 2017 .Perancangan hukum (legal 
drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam 
praktik hukum. Secara harfiah, kata legal bermakna 
sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, 
sedangkan drafting bermakna perancangan a tau 
pengkonsepan. 

"Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat' 
sebagai pencanangan hukum," kaia Ketua Prodi 
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMA Dr 
Madina SH MHum didampingi Direktur Ptogram 

· Pascasarjana UMA Prof Dr Ir Retno As tu ti Kuswardani 
MS dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP, 
Kamis (1211). 

Dikatakan Madina, pemahaman yang utuh 
mengenai legal drafting sangat pen ting bagi para 
praktisi hukum di berbagai bi dang dan instansi. Para 
praktisi hukum sering dihadapkan pada situasi harus 
menyusun perancangan hukum untuk kepentingan 
hukum dirinya, kliennya, atau lembaganya. 

"Begitu juga kepada kalangan instansi pemerintah, 
lembaga negara, dan lembaga, badan serta komisi selain 
lembaga negara yang berkepentingan menyusun legal 
drafting," jelasnya.Menurutnya, penyusunan legal 
drafting ini harus memperhatikan teori, asas dan kaidah 

·yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta ' 
norma, standar dan praktik hukum secara universal. 

Dengan demikian, lanjutnya, keabsahan produk 
legal drafting yang telah disepakati dan kepentingan 
hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat 
tedindungi secara hukum. "Faktanya masih banyak 
yang belum mema,hami bagaimana menyusun legal 
drafting secara benar dan sah;" ungkapnya. 

Tujuan kegiatan ini, disebutkannya, untuk 
mengetahui dan memahami teori, asas dan kaidah legal 
drafting dalam penyusunan perjanjian a tau kontrak. 
"Penyusunan perjanjian atau kontrak yang dibuat 
menjadi sah, mengikat dan dapat dilaksanakan,". 
ujarnya. 

Selain itu, lanjutnya, meminimalkan risiko hukum 
baik yang akan berimplikasi secara finansial, sosial dan 
ekonomi akibat perjanjian a tau kontrak yang dibuat · 

ti.dak sesuai dengan teori, asas dan kaidah legal drafting. 
"Manfaatnya peserta memiliki keterampilan menyusun 
strategi, metode, dan teknik dalam bernegosiasi, 
rnenyusun perjanjian atau kontrak, meriview kontrak; 
dan penanganan perselisihan yang tfrnbul akibat 

. J)erjanjian a tau kontrak antara m1rn nih::i k " l 

Kontrak 
MEDAN (Waspada): Universitas Medan Area (UMA) 

menggelar pelatihan perancangan kontrak dan Legal 
Drafting 25-26 Januari 2017 .Perancangan hukum (legal 
drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam 
praktik hukum. Secara harfiah, kata legal bermakna 
sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, 
sedangkan drafting bermakna perancangan a tau 
pengkonsepan. 

"Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat' 
sebagai pencanangan hukum," kaia Ketua Prodi 
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMA Dr 
Madina SH MHum didampingi Direktur Ptogram 
Pascasarjana UMA Prof Dr Ir Retno As tu ti Kuswardani 
MS dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP, 
Kamis (1211). 

Dikatakan Madina, pemahaman yang utuh 
mengenai legal drafting sangat pen ting bagi para 
praktisi hukum di berbagai bi dang dan instansi. Para 
praktisi hukum sering dihadapkan pada situasi harus 
menyusun perancangan hukum untuk kepentingan 
hukum dirinya, kliennya, atau lembaganya. 

"Begitu juga kepada kalangan instansi pemerintah, 
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Jumat, 13 Januari 2017; 
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Halaman 7· 

UMA Gel�r Pelatihan Perancangan Hokum 
Medan, (Analisa) . 

U niversitas Medan Area (UMA) akan 
menggelar pelatihan perancangan kontrak 
dan legal drafting 25-26 Jamiari 2017. 

Perancangan hukum atau legal drafting 
· merupakan salah satu unsur penting dalam 
praktik hukum. Secara harfiah,' kata legal 
bermakna sesuatu yang sesuai dengan.keten

. tuan hukum, sedangkan. drafting bermakna 
perancangan ·aiau pengonsepan. 

· 

Hal itu dikatakan Ketua Prodi Magister 
llmu Hukuni Program Pascasarjana UMA 
Dr Martina SH MHum didampingi Direktur 
Pascasarjana UMA, ProfDr Ir Retna Astuti 
Kuswardani MS dan Kabag Humas UMA Ir 
Asmah Indrawati MP, Kamis (12/1). 

pikatakanMarlina, pemahaman yang utuh 
mengenai perancarigan hukum sangat penting 
bagi para praktisi hukum di berbagai bidang 
dan irisiansi. 

Sebab.praktisi hukum Sering dihadapkan 
pada situasi harus menyusun perancangan 
hukum untuk kepentingan hukurri.. dirinya, 
kliennya, atau lembaganya. 

· "Begitu juga kepada kalangan instansi 
pemerintah, lembaga negara, dan lembaga, 
badan serta komisi selain lembaga negara 

.yang berkepentingan menyusun legal 
drafting," jelasnya. 

Penyusunan hukum,· lanjut Marlina harus 
memperhatikari teori, asas dan kaid.ah yang 
diatur oleh peraturan perundang-un'dangan 
serta norma, standar' dan prak:tik hukum 
secara. universal. 

D�ngan' demikian, keabsahan yang. telah 
disepakati dan kepentingan hukum para pihak 
yang menyusun legal drafting dapat 
terlindungi secara hukum. 

· 

"Faktanya masih banyak yang belum 
memahami bagaimana menyusun ?egal 
drafting secara penar dan sah," ungkapnya. 

Tujuan pelatihan tersebut sebutnya, untuk 
men:getahui dan memaharni teori, asas dan 
kaidah legal drafting dalam pehyusunan per
janjian atau kontralc. "Penyusunan perjanjian 
atau kontrak yang dibuat merijadi sah, 
mengikat dan dapat d.flaksanakan," ujarnya. 

Selain itu, untuk meminimalkan risiko 
hukum baik yang akan. berimplikasi seeara 
finansial, sosial dan ekonomi akibat perjanjian 
atau kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan 
teori, asas dah kaidah legal drafting. . 

· "Manfaatnya peserta memiliki. keteram- · 

. pilan menyustin strategi, inetode, dan teknik 
dalam bemegosiasi, menyusun perjanjian 
atau kontrak dan lainnya yang tiinbul akibat 
perjanjian atau kontrak antara para pihak," 
ungkapnya. (twh) 

�-

Januari 2017; Halaman 

Gel�r Pelatihan Perancangan Hokum 
(Analisa) (Analisa) . . 

Medan Medan Area (UMA) akan 
pelatihan pelatihan perancangan perancangan kontrak 

drafting drafting 25-26 25-26 Jamiari Jamiari 2017. 
Perancangan Perancangan hukum hukum atau legal drafting drafting 

salah salah satu unsur unsur penting penting dalam lam 
hukum. hukum. Secara harfiah,' kata legal legal 

sesuatu sesuatu yang yang sesuai dengandengan.ketenketen
sedangkansedangkan. drafting drafting bermakna 
aiau pengonsepan. pengonsepan. 

· 

dikatakan Ketua Prodi Prodi Magister 
Program Program Pascasarjana Pascasarjana UMA 

SH MHum didampingi didampingi Direktur 

Penyusunan Penyusunan hukum,· lanjut 
memperhatikari memperhatikari teori, asas dan 
diatur diatur oleh peraturan perundang-un'dangan 
serta serta norma, standar' dan prak:tik 
secarasecara. universal. 

D�nganD�ngan' demikian, keabsahan 
disepakati disepakati dan kepentingan hukum 
yang yang menyusun legal dra
terlindungi secara hukum. 

"Faktanya masih banyak 
memahami bagaimana menyusun 
drafting secara penar dan sah," 

Tujuan pelatihan tersebut sebutnya, 
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Uumat, 13 Januari 2017 J · 

UMA Gelar Perlatihan Perancangan., 
Kontrak dan Legal Drafting · 

· 

Medan, Realitas 
Magister Ilmu Hukum 

(MIH) ·Program Pascasarjana 
(PPs) Universitas Medan 
Area (UMA) bekerjasama 
dengan Fakultas Hukum (FH) 
UMA akan menggelar pelati
han perancangan kontrak dan 
legal drafting pada 25-26 Jan
uari 2017 mendatang. 

"Pelatihan akan digelar di 
Hotel Swiss Bell Medan. Pel
atihan terbuka untuk dosen, 
mahasiswa dan masyarakat 
umum," kata Direktur PPs 
UMA Prof Dr Ir Hj Retna 
Astut i  Kuswardani  MS 
didampingi Ketua Program 
Studi ,MIH Dr Marlina SH, 
MHum, Ketua Panitia Wessy 
Trisna SH, MH dan Kabag 
Humas UMA Ir Asmah In
drawaty MP kepada war
ta wan, d i  Kampus PPs 
UMA, Jalan Sei Serayu/Set
iabudi Medan, Kamis (12/1). 

Tujuan kegiatan ini, kata 
Retna, untuk mengetahui dan 
memahami teori, asas dan 
kaidah legal drafting dalam 
penyusunan perjanjian atau 
kontrak. Dengan demikian, 
penyusunan perjanjian atau 
kontrak .yang dibuat menjadi 
sah, mengikat dan dapat di
laksanakan. 

·"Dengan memahami per
ancangan kontrak dan legal 
drafting akan meminimalkan 
risiko hukum baik yang akan· 

BERi KETERANGAN: Direktur PPs UMA Prof Retna 
Astuti Kuswardani (kiri) dan Ketua Prodi MIH Dr Marli
na SH, MHum saat memberikan keterangan. 

Dengan pelatihan ini, tam- Karena itu, katanya, pani-
bahnya, peserta akan memili- tia men'gundang sejumlah 
ki keterampilan menyusun praktisi dan pakar sebagai 
strategi, metode, dan teknik narasumber. Antra lain Ket
dalam bernegosiasi, meny- ua Dewan Pimpinan Nasion
usun perjanjian atau kontrak, al (DPN) Perhimpunan Ad
meriview kontrak, dan pen- vokat Indonesia (Peradi) Dr 
anganan perselisihan yang Fauzi Yusuf Hasibuan SH, 
timbul akibat perjanjian atau· MHum, Sekertaris Prodi 
kontrak antara para pihak. . Magister Ilmu Hukum USU 

Ketua Prodi MIH PPs Dr Mahmul Siregar Stl, 
UMA menambahkan, pema- MH, Guru Besar Fakultas 
haman yang utuh mengenai Hukum. Universitas Airlang
legal drafting sangat penting ga (Unair) Surabaya Prof Dr. 
bagi para praktisi hukum di Agus Yudha SH, MHum 
berbagai bidang dan instin- dan ·Pengurus Ikatan Notaris 
si. Para praktisi hukum Indonesia (INI) Pusat Alwe
sering dihadapkan pada situ- sius SH, MKn. 
asi harus menyusun peran- Bagi yang. berminat men
cangan hukum untuk kepent- jadi, peserta pelatihan,kata 
ingan hukum dirinya, klien- Martina, bisa datang lang
nya atati lembagan:xa. Begi- su�g ke kami:ius I UMA 

Januari 2017 

Gelar Perlatihan Perancangan
Kontrak dan Legal Drafting · 

Realitas 
Ilmu Hukum 

Pascasarjana 
Universitas Medan 

bekerjasama 
Hukum (FH) 

menggelar pelati
kontrak dan 

pada 25-26 Jan
mendatang. 

"Pelatihan akan digelar di 
Medan. Pel

untuk dosen, 
masyarakat 
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·Perancangan Kontrak 
• zahendra · · 
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Universitas Medan Area (UMA) menggelar pelatihan perancangan kontrak 
dan Legal Drafting 25-26.Januari-2017 mendatarig. Perancangan hukum (le
gal drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Secara 
harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, 

:sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan .. 
"Jadi legal drafting dapat diartika9 secara singkat sebagai pencanangan 

hukum," kata Ketua Prodi Magister llmu Hukum Program Pascasarjana UMA 
Dr Marlina SH MHum,.didampingi Direktur Ptogram Pascasarjana UMA Prof 
Dr Ir Reina Astuti Kuswardani MS dan Kabag Humas UMA Ir Asmah lndrawati 
MP, Kamis (1211). 

Dikata:kan Marlina, pemahaman yang utuh mengenai legal drafting sangat 
penting bagi para praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi. Para 
hukum sering dihadapk\m pada situasi harus menyusun perancang&n hukum· 
untuk kepentingan hukum dirinya, kliennya, atau lembaganya. "Begitu juga. 
kepada kalangan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga, badan 
serta komisi selain lembaga negara yang berkepentingan menyusun legal draft
ing," jelasnya.Menurutnya, penyusunan legal drafting ini hart.is memperhatikan 
teori, asas dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta 
norm'a;.standar dan praktik hukum secara universaL 

· 

Tujuankegiatan ini, disebutkannya, untuk mengetahwi dan memahami teorj, 
a:sas dan kaidah legal drafting dalam penyusunan perjanjian atau kontrak .. 
"Penyusunan perjanjian atau kontrak yang dibuat menjadi sah, mengikat dan 
dapat dilaksanakan," ujarny_a. • · · 

l 

Jumat, 13 Januari 2017 2017 

UMA Gelar Pelatihan 
Perancangan Kontrak 

zahendra · · 

MedanBisnis�Medari 
Universitas Medan Area (UMA) menggelar pelatihan perancangan kontrak 

Legal Drafting 25-26.Januari-2017 mendatarig. Perancangan hukum (le
drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Secara 

harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, 
sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan .. 

"Jadi legal drafting dapat diartika9 secara singkat sebagai pencanangan 
hukum," kata Ketua Prodi Magister llmu Hukum Program Pascasarjana UMA 

Marlina SH MHum,.didampingi Direktur Ptogram Pascasarjana UMA Prof 
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UMA Gelar Pela�han 
Perancangan Kontrak dan Legal Drafting 

edan-andalas 
Magister Ilmu Hukum 

MIH) Program 
�ascasarjana (PPs) Univer

Medan Area (UMA) 
1ekerja sama dengan 
fakultas Hukum (FH) UMA 

menggelar pelatihan 
kontrak dan 

egal drafting pada 25-26 
anuari 2017. 

"Pelatihan akan digelar di 
Swiss Bell Medan. 

terbuka untuk 
psen, mahasiswa dan 
11asyarakat umum," kata 
lirektur PPs UMA Prof Dr 
f Hj Retna Astuti , 
�uswardani MS didampingi 
[etua Program Studi MIH 
Ir Marlina SH MHum, 
[etua Panitia Wessy Trisna� 
H MH, dan Kabag Humas 
jMA Ir Asmah Indrawaty 
IP kepada wartawan, di 
iampus PPs UMA, Jalan 
�i Serayu/Setia Budi, 
ledan, Kamis 

Tujuan kegiatan ini, kata 
rtna, untuk mengetahui 
m memahami teori, asas, 
�n kaidah legal drafting 
llam penyusunan 
�rjanjian atau kontrak. 

dan penanganan perselisihan 
yang timbul akibat perjanjian 
atau kontrak antara para pihak. 

Ketua Prodi MIH PPs UMA 
menambahkan, pemahaman 
yang utuh mengenai legal 
drafting sangat penting bagi 
para praktisi hukum di 
berbagai bidang dan instansi. 
Para praktisi hukum sering 
dihadapkan pada situasi harus 
menyusun perancangan 
hukum untuk kepentingan 
hukum dirinya, kliennya, atau 
Iembaganya. 

DIREKTUR PPs UMA Prof Retna Astuti Kuswardani (kiri) dan Ketua Prodi MIH Dr 
Martina SH MHum saat memberikan keterangan. 

Begitu juga kepada 
kalangan instansi pemerintah, 
lembaga negara, dan Iembaga, 
badan serta komisi selain 
Iembaga negara yang 
berkepentingan menyusun 
legal drafting. · 

"Penyusunan legal drafting 
ini harus memperhatikan teori, 
asas, dan kaidah yang diatur 
oleh peraturan perundang
undangan serta norma, standar 
dan praktik hukum secara 

Dengan demikian, 
penyusunan perjanjian atau·· 
kontrak yang diouat menjadi 
sah, mengikat, dan dapat 
dilaksanakan. 

"Dengan memahami 
perancangan kontrak dan legal 
drafting akan meminimalkan 
risiko hukum baik yang akan 
berimplikasi secara finansial, 
sosial dan ekonomi akibat 

perjanjian atau kontrak yang 
dibuat tidak sesuai dengan 
teori, asas, dan kaidah legal 
drafting," kata Retna. 

Dengan pelatihan ini, 
peserta akan 

memiliki keterampilan 
strategi, 

dan bernegosiasi, 
menyusun perjanjian atau 

kontrak, 

_ universal. Dengan. demikian, 
keabsahan produk legal 
drafting yang telah disepakati 
dan kepentingan hukum para 
pihak yang menyusun legal 
drafting dapat terlindungi 

secara hukum. Tapi faktanya 
masih banyak yang belum 
memahami bagaimana 
menyusun legal drafting 
secara benar dan sah," 
tuturnya. 

Karena itu, katanya, panitia 
mengundang sejumlah praktisi 
dan pakar sebagai 
narasumber. Antara Iain Ketua 
Dewan Pimpinan Nasional 
(DPN) Perhimpunan Advokat 
Indonesia (Peradi) Dr Fauzi 
Yusuf Hasibuan SH MHum, 
Sekertaris Prodi Magister 
Ilmu Hukupi USU Dr Mahmul 
Siregar SH MH, Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga (Unair) Surabaya 
Prof Dr Agus Yudha SH 
MHum, dan Pengurus Ikatan 
Notaris Indonesia (INI) Pusat 
Alwesius SH MKn. 

Bagi yang berminat menjadi 
peserta pelatihan, kata 
Marlina, bisa datartg Iangsung 
ke kampus I UMA Jalan Kolam 
Medan Estate, Kampus II 
UMA Jalan Sei Serayu/Setia 
Budi atau menghubungi 
Wessy Trisna di 
08175725666, dan Wahyu 
(0811507259). 
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Gelar Pela�Pela�Pela han �han �
Kontrak dan 

�
dan 

�
Legal Drafting 

�
Legal Drafting 

�
dan penanganan perselisihan 
yang timbul akibat perjanjian 
atau kontrak antara para pihak. 

Ketua Prodi MIH PPs UMA 
menambahkan, pemahaman 
yang utuh mengenai legal 
drafting sangat penting bagi 
para praktisi hukum di 
berbagai bidang dan instansi. 
Para praktisi hukum sering 
dihadapkan pada situasi harus 
menyusun perancangan 
hukum untuk kepentingan 
hukum dirinya, kliennya, atau 
Iembaganya. 

Begitu juga kepada 
kalangan instansi pemerintah, 
lembaga negara, dan Iembaga, 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

: Wawancara dg Prof. Dr. Zulkarnain Lu bis 
Tentang NKRI 

: Kampus I 
: Selasa/ 23 Januari 2017 
: 10.00 wib - Selesai 

HARIAN PR EDIKSI 
BERITA 

TE RB IT 

T.TANGAN 

1. M. F erdinan v 
2. M. Nasir 

' 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
,, 

10. 

1 1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Matah ari 
� 

' 

Kabag Humas & Protokoler 
. 

\, l 

BERITA 
TE RB IT 

rdinan v 

' 

Matah ari 
� 
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FAKT.UAL, AKURAT 
o. 579 - Tahun Ill _ Selasa, 24 Januari 2017- ·_ . · 

Guru Besar UMA: 
Jangan Ajari Umat Islam 
Merawat Kebhinekaan 
'Medan (Matahari) 

Guru Besar Universitas Medan Area (UMA), ProfZulkarnain 
Lu bis mengatakan, jangan ajari umat Islam soal keberagaman. 
Jangan gurui umat Islam tentang toleransi. "Kalau ada yang 
bilang umat Islam Indonesia tidak toleran, tidak cinta keber-

Lanjut ke Hal 10 

Guru Besar UMA: 
agaman, tidak 'slI)'ang NKRI, maka itu salah besar dan hams 
diberi pencerahan," kata Prof Zulkarnain Lubis, Senin (21 / 1  ), 
menanggapi banyak argumen yang menyatakan umaJ Islam 
tidak toleran dan sebagainnya. 

Dia mengatakan, sebelum negara ini merdaka, Islam sudah 
toleran, karena itu jangan mengoreng-goreng pendapat atau 
pemberitaan agar mencitrakan bahwa Islam Indonesia itu tidak 
toleran. "Ada upaya melabeli umat tidak toleran, ini jelas kelim 
dan hams dilumskan," ujarnya . 

ProfZulkarnain mengatakan, Umat Islam Indonesia itu san- · 

gat toleran dalam berbagai hal, khususny'l dengan agama lain. 
"Jangan lah rasa toleran umat Islam dibalas dengan tindakan 
menyatakan umat Islam tidak toleran, tidak cinta keberagam
an lah," katanya. 

Dia mengatakan, um at Islam sudah sangat faham tentang tol
eransi, tak perlu terns mengusung isu toleransi di Indonesia, 
karena umat Islam sudah memperlihatkan toleransinya yang 
luar biasa hingga hari ini. Begitu juga dengan kebhinekaan dan 
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Umat 
!slain sangat mencintai- (NKRI). 

"Komitmen umat Islam menjungjung tinggi keberagaman 
sudah teruji, jadi tak perlu mengajari umat Islam soal menyil\a
pi perbedaan. Umat Islam memiliki komitmen terhadap kema
jemukan dan bhineka tunggal ika," sebutnya. Karena itu, ia 
berharap, semua pihak berhenti lah merekayasa cerita bahwa 
umat Islam Indonesia itu tidak toleran. 

Dia mengingatkan, tidak ada kaitan ketika umat Islam menun
tut keadilan karena agamanya dilecehan dengan toleran. Jan
gan berasumsi apa yang dilakukan umat Islam menuntut keadi
lan adalah sesuatu yang mencederai keberagaman. "Sikap sep
erti sangat tidak benar dan hams diluruskan," katanya. 

Prof Zulkarnain mengatakan, umat Islam tak pernah ingin 
mengobrak-abrik tatanan kebhinekaan di negara ini. Justru, yang 
membangun opini bahwa umat Islam tidak toleran lah metu
sak tatanan kebhinekaan bangsa ini. 

Karena itu, katanya, jangan ajari umat Islam merawat keb
hinekaan . Bhinneka Tunggal lka maknanya saling menghor
mati, mencintai, menyayangi, dan saling berempati. Bukan se
baliknya saling mendeskreditkan satu sama lain. 

Sebab, sebutnya, terkadang sulit untuk dipahami oleh nalar. 
sehat, mengapa melulu umat Islam yang disalah, bahkan ditud
'ingan sebagai "pelaku" ketidakadilan dalam hubungari pergaul-

��::r�et:;
g�:::��, 
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Guru Besar Universitas Medan Area (UMA), ProfZulkarnain 
Lu bis mengatakan, jangan ajari umat Islam soal keberagaman. 
Jangan gurui umat Islam tentang toleransi. "Kalau ada yang 
bilang bilang umat Islam Indonesia tidak toleran, toleran, tidak cinta keber-

Lanjut ke Hal 10 

Guru Guru Besar Besar UMA: UMA: 
agaman, tidak 'slI)'ang NKRI, maka maka itu salah besar dan hams 
diberi diberi pencerahan," kata Prof Zulkarnain Zulkarnain Lubis, Lubis, Senin Senin (21 / 1  ), 
menanggapi banyak argumen argumen yang yang menyatakan menyatakan umaJ umaJ Islam 
tidak tidak toleran dan sebagainnya. sebagainnya. 

Dia mengatakan, sebelum sebelum negara ini merdaka, merdaka, Islam Islam sudah 
toleran, toleran, karena itu jangan jangan mengoreng-goreng mengoreng-goreng pendapat pendapat atau 
pemberitaan pemberitaan agar mencitrakan bahwa bahwa Islam Islam Indonesia itu itu tidak 
toleran. "Ada toleran. "Ada upaya melabeli umat umat tidak toleran, toleran, ini jelas jelas kelim 
dan dan hams dilumskan," ujarnyaujarnya . 

ProfZulkarnain mengatakan, mengatakan, Umat Islam Indonesia Indonesia itu itu san- · 

gat gat toleran dalam berbagai hal, hal, khusukhususny'l dengan dengan agama agama lain. 
"Jangan "Jangan lah rasa toleran umat Islam dibalas dengan tindakan tindakan 
menyatakan menyatakan umat Islam tidak toleran, toleran, tidak tidak cinta keberagamkeberagam
an an lah," katanya. 

Dia mengatakan, um at Islam sudah sangat faham faham tentang tol
eransi, eransi, tak perlu terns mengusung isu toleransi di di Indonesia, Indonesia, 
karena karena Islam sudah memperlihatkan toleransintoleransin
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 
Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. Ferdinan 

2. T aufik Wal 

: �eminar Kenakalan Remaja 
: Kampus I 
: Senin/ 23 Januari 2017 
: 09.00 wib - Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA 

TE RB IT 

V' 
Analisa 

T.TANG AN 

v 3. ZulArdi Realitas 

4. M. Nasir Matahari v 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 
' 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kabag Humas & Protokoler 

Wal Analisa 

v Realitas 

Matahari v 
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FH UMA Beri Pamahaman RuKum Kepada MasyaraKat 
0MEDAN (Waspada): Fakul

tas Hukum (FH) Universitas 
Medan Area (UMA) tidak ber
:henti memberikan pemahaman 
hukum dan etika moral kepada 
masyarakatterutamapararema
ja clan pelajar di Sumatera Utara. 

Komitmen yang tinggi itu, 
ungkap WakilDekan III Bidang 
Kemahasiswaan FH UMA, 
Ridho MubarokSH, MHkarena 
UMA menyadari para remaja 
dan pelajar sangat rentan mela
kukan tindakan pidana seperti 
penyalahgunaan nar'koba dan 
terlibat begal. 

· Hal itu disampaikan Ridho 
Mubarak di sela - sela "Seminar 
Hi.µami' bagi pelajar SMA sede-

rajat, Senin (Z3/ 1) di Convention 
HallKampus I UMAJlKolam 
Medan E state.Seminar hukum 
yang diikuti 120 pelajar se Kota 
Medanitumenampilkan pence
ramah Kasat Binmas Polresta 
Medan,AKBP AlamsyahPHasi
buan SIK, MH dan Bambang 
Setiawan dari B N N  Provsu. 

Lebih lanjut, Ridho menje
laskan dengan seminar hukum 
bagi pelajar SMA sederajat itu 
diharapkan dapat mengatasi 
kerentanankejahatan yang sela
lu dihadapi para remaja dan 
pelajar. Apalagi katanya, Polri 
terus melakukan peny uluhan 
dan sosialisasi bahaya narkoba 
dan tindakan kriminal begal 

kepada remaja dan pelajar. 
"UMA cikan terus dan tidak 

tinggal diam memberikan pe
mahaman dan penyadaran 
akan tindakan -.tindakan yang 
men)'in1panghukum.Sehingga 
potensi kenakalan remaja ter
hadap angka kriminal dapat 
diatasi," ujar RidhoAKBP Alam
syah P Hasibuan dihadapan 
para pelajar menjelaskan ke
majuan teknologi informasikini 
tak bisa dibendung. Kemajuan 
teknologi tersebutmenyebabkan 
rernajagemardanrutinmemper
gunakan mediasosial (medsos). 

"Remaja yang tak meman
faatkan medsos dianggap "ko
lot" atau ketinggalan Padahal 

ha! itu tidak demikian," ujar 
AKBP Alamsyah.Pengaruh ling
kungan sangat besar dalam 
. membangun jatih cliJtPara pela
jar. Namun pelajar harus merni
lih lingkungan yang baikdan 
benar agar tidak salah dalam 
pergaulan. Jika salah bergatil 
maka akan menimbulkan ke
nakal� remaja.Kenakalan re
maja itu merupakan suatu per
buatan yang dilarang oleh hu
kum yang dilakukan olehanak
anak berumur 10 - 18 tahun. 

Kenakalan remaja ii1i merupa
kan gejala patologis sosial pada 
remaja yang disebabkanoleh 
satu bentuk pengabaian sosial," 
ujar AKB Alamsyah. (era/A) 

Pamahaman RuKum Kepada 
rajat, Senin (Z3/ 1) di Convention 
HallKampus I UMAJlKolam 
Medan E state.Seminar hukum 
yang diikuti 120 pelajar se Kota 
Medanitumenampilkan menampilkan menam pence
ramah Kasat Binmas Polresta 
Medan,AKBP AlamsyahPHasi
buan SIK, MH dan Bambang 
Setiawan dari B N N  Provsu. 

Lebih lanjut, Ridho 

kepada remaja dan pelajar. 
"UMA cikan terus dan tidak 

tinggal diam memberikan pe
mahaman dan penyadaran 
akan tindakan -.tindakan yang 
men)'in1panghukum.Sehingga 
potensi kenakalan remaja ter
hadap angka kriminal dapat 
diatasi," ujar RidhoAKBP Alam
syah Hasibuan dihadapan 
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· UMA Tak ,. " ' ''. . >•1 . ·••. ,, . I . .-_ . 

''· : . 
KULTAS Hukum (FH) Universitas memberikan pemahaman dan 
:i Area (UMA) tidak berhenti rnem- akan tindakan - tindakan yang menyimpang 
n pemaharnan huk:um dan etika moral hukum.Sehingga potensi kenakalan remaja 
a masyarakat terutama para remaja w• terhadap angka kriminal dapat diatasi," 
!lajar di Sumatera U.tara. """ ujarnya. 
mitmen yang tinggi itu, ungkap Wakil AKBP Alamsyah P Hasibuan di hadapan 
1 III Bidang Kemahasiswaan FH para pelajar menjelaskan kemajuan tekno-. 

Ridho Mubarok SH, MH karena logi informasi kini tak bisa dibendung. 
menyadari para remaja dan pelajar Keinajuan teknologi tersebut menyebabkan 
rent:;in melakukan tindakan pidana rernaja gemar dan rutin mempergunakan 

i penyalahgunaan narkoba dan media sosial (medsos)."Remaja yang _tak 
t begal. memanfaatkan medsos dianggap "kolot" 
iJ;tI disampaikan Ridho Mubarok di atau ketinggalan Padahal hal itu tidak demi-
;ela "Seminar Hukum" bagi pelajar kian," ujai nya. 

· 

;ederajat, Synin (23/1) di Conven- · Pengaruhling�ngan sangat besar dalam 
all Kampus I UMA Jalan Kolam . membangun jatih diri para pelajar. Namun 

Estate. · pelajar harus memilih lingkungan yang 
1inar hukirm.yangqiikuti 120pelajar baikdan benar agar tidak salah dalam pe-
:a Medan itu menampilkan pen- rgaulan. Jika salah bergaul maka akan 
h Kasat Binmas Polresta Medan,, · meni.mbulkan kenakaJan remaja. . 
AJamsyah ·p Hasibuan SIK, ,MH . . "Kenakalan remaja itu merupakan suatu 

mbang Setiawan dari BNN Provsu. . . · 
. . Analrsa/istuyiewa perbuatan yang dilarang oleh huk:um yang 

h lanjut, dijel�skan dengan seminar CENDERAMATA: Wakil Dekan III Bulang FH UMA, f!.tdho Mubarak dilakukan oleh anak-anak berumur 10 _ 18 
bagi pelaja'.r SMA s�derajat itu . SH, MH menye�ahkan c�nde:amata kepada AK.BP_ Alamsyah P Hasibuan SIK, MH taAun. Kenak\alan remaja ini metupakan 

kan qapat mengatasi k:erentanari par/.a acara seminar fukum dt Kampus I Senm (2311 ). gehla patologis sosial pada remaja yang 
m yang selalu dihadapi para remaj.a melakukan peilyuluhao dan s9sialisasi remaja dan pelajar. 

· disebabkanoleh satu bentuk pengabaian 
ajar. Apalagi katanya, Polri ten,1s bahaya narkoba dan tindakan krimina1.begal akan terns dan tidak tinggaJ diam sosial," ujai;. nya. (taufik wal hidayat) 
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Rabu, 25 januari 2017 REALITAS 12 
FH UMA Terus Berikan Pemahaman Hukum 

dan Etika Moral Pada Masyarakat 
Medan, Realitas 

Fakultas Hukum (FH) Uni
versitas Medan Area (UMA) 
tidak berhenti memberikan 
pemah� hukum dan etika 
moral kepada masyarakat ter• 
utama para remaja dan pelajar 
di Sumatera Utara. 

Komitmen yang tinggi 
itu, ungkap Wakil Dekan III 
Bidang Kemahasiswaan FH 
UMA, Ridho Mubarok SH, 
MH karena UMA menya
dari para remaja dan pelajar 
sangat rentan melakukan tin
dakan pidana seperti pen
yalahgunaan narkoba d,an 
terlibat begal. 

Hal itu disampaikan Rid
ho Mubarok di sela � sela 
"Seminar Hukum" bagi pel
ajar SMA sederajat, Senin 
(23/1) di Convention Hall 
Kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate. 

' Seminar hulfum yang di
ikuti 120 pelajar se Kota 
Medan itu menampilkan 
penceramah Kasat Binmas 

P olresta Medan, AKBP bisa dibendung. K�majuan 
Alamsyah P Hasibuan SIK, t e k n o  I o g i t e r s e·b u t 
MH dan Bambang Setiawan menyebabkan remaja gemar 
dari BNN Provsu. dan rutin mempergunakan 

Lebih lanjut, Ridho men- media sosial (medsos). 
jelaskan dengan seminar hu- "Remaja yang tak me
kum bagi pelajar SMA sed- manfaatkan medsos diang
erajat itu diharapkan dapat gap "kolot" atau ketinggalan 
mengatasi kerentanan keja- Padahal hal itu tidak demiki
hatan yang selalu dihadapi . an," ujar AKBP Alamsyah. 
para remaja dan pelajar. Pengaruh lingkung1m san
Apalagi katanya, Polri terus gat besar dalam .mem�angun 
melakukan penyuluhan dan j_atih diri para pelajar. Na
sosialisasi bahaya narkoba mun pelajar hl!.rus nie.milih 
dan tindakan kriminal begal lingkungan yang' baikdari be
kepada remaja dan pelajar. . nar agar tidak ·�al�h�dalam 

"UMA akan terus dan pergaulan. Jika 's�lap:per
tidak tinggal diam memberi- gaul maka akan · Jneniinbul 
kan pemahaman dan penya- kan kenakalan rerp.a1�: :. ' 

daran akan tindakan - tinda- "Kenakalan, \errpij_a� itu 
k a n  ya n g  m e n y i m p a n g  merupakan suatu pei:buatan 
hukum. Sehingga potensi yang dilarang <?.leh' 
kenakalan remaja terhadap yang dilakukan olen aiiak�anak 
angka kriminal dapat diata- berumur 10 - 18 faliun. 

. si," ujar Ridho. , Kenakalan remaja'. ini metupa-1 
AKBP Alamsyah P Hasi-· kan gejala patologis sosial pada 

buan dihadapan para pelajar remaja yang disebabkanoleh 
m e n j e l a slcan kem a j u a n  satu bentuk pengabaian sosial," · 

teknologi informasi kini tak ujar AKB Alamsyah. (R-ft> 

dan Etika Moral Pada Masyarakat 
Realitas 

Hukum (FH) Uni
Medan Area (UMA) 

berhenti memberikan 
hukum dan etika 

kepada masyarakat ter• 
remaja dan pelajar 
Utara. 

men yang tinggi 
Wakil Dekan III 

Kemahasiswaan FH 
Ridho Mubarok SH, 

karena UMA menya
dari para remaja dan pelajar 

rentan melakukan tin
pidana seperti pen

yalahgunaan narkoba d,an 
begal. 

disampaikan Rid
Mubarok di sela � sela 

Hukum" bagi pel

P olresta Medan, AKBP bisa dibendung. 
Alamsyah P Hasibuan SIK, t e k n o  I o g i t e r s e
MH dan Bambang Setiawan menyebabkan 
dari BNN Provsu. dan rutin 

Lebih lanjut, Ridho men- media sosial 
jelaskan dengan seminar hu- "Remaja 
kum bagi pelajar SMA sed- manfaatkan 
erajat itu diharapkan dapat gap "kolot" 
mengatasi kerentanan keja- Padahal hal 
hatan yang selalu dihadapi . an," ujar AKBP 
para remaja dan pelajar. Pengaruh 
Apalagi katanya, Polri terus gat besar dalam 
melakukan penyuluhan dan j_atih diri para 
sosialisasi bahaya narkoba mun pelajar 
dan tindakan kriminal begal lingkungan 
kepada remaja dan pelajar. . nar agar tidak 

"UMA akan terus dan pergaulan. 
tidak tinggal diam memberi- gaul maka 
kan pemahaman dan penya- kan kenakalan 
daran akan tindakan - tinda- "Kenakalan
k a n  ya n g  m e n y i m p a n g  merupakan 
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Wakil,Dekan Ill Bidang Kemahasiswaan FH UMA, Ridho Mubarak! 
SH, MH menyerahkan cenderamata kepada AKBP Alamsyah P 
Hasibuan SIK, MH pada acara seminar hukum di Kampus I UMA, 
Senin (2311). (Matahari/Nasir) 

OMA Edukasi Pelajar Pahami 
Huk:um dan Etika Moral 
Medan (Matahari) 

Fakultas Hulcum {FH} Ufiiversitas Medan Area (UMA} tidak berhenti 
memberikan pemahaman hulcum d;m etika moral kepada masyarakat 
terutama para remaja dan pelajardi Sumatera Utara. 

Komitmen yang tinggi itu, un�p Wakil Dekan m Bidang Kemaha
siswaan FHUMA, Ridho MubarokSH, M'Hkarena UMAmenyadari para 

-remaja dan pelajarsangat rentan melakukan tindakan pidana seperti pen-
yalahgunaan narkoba dan terlibat begal. · 

Hal itu disampaikaq Ridho Mubarok di sela - sela "Seminar Hulcum" 
bagi pelajar SMA sederajat, Senin (23/l) di Convention Hall Kampus ·1 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. . 

Seminar hukum yang diikuti 120 pelajar se Kota Medanitu menampil
kan penceramah Kasat Binmas Polresta Medan, AKBP Alamsyah P Ha
sibuan SIK, MH dan Bambang Setiawan dari BNN Provsu. 

Lebih Ianjut, Ridho menjelaskan dengan seminar hulcum bagi pelajar 
SMA sederajatitu diharapkan dapatmengatasi kerentanankejahatan yang 
selalu dihadapi para remaja dan pelajar. Apalagi, katanya, Polii terns 
melakukan penyuluhan dan soslalisasi bahaya narkoba dan tindakan 
kriminal begal kepada remajadan pelajar. "UMAakan terns dan tidak ting 
gal diam memberikan pemahaman dan penyadaran akan tindakan - tin
dakan yangmenyimpanghukum.Sehingga potensi kenakalan remaja ter-
badap angka krimlnal dapat diatasi, • ujar Ridho. 

· 

AKBP Alamsyah P Hasibuan dihadapan para pelajar menjelaskan ke
majuan teknologi informasi kini tak bisa dibendung. Kemajuan teknolo
gi tersebutmenyebabkan remaja gemar dari rutin mempergunakan me-
dia sosial (medsos). . 

"Remaja yang tak memanfaatkanmedsosdianggap imlot" atauketing
galan Padahal hal itu tidak demikian, • ujar AKBP 

eneii.ruh Jirndmmz:m �nCJ:>t .....,,.. ,J,.J,,m _,,_, _ _ _  _ 

Wakil,Dekan Ill Bidang Kemahasiswaan FH UMA, Ridho Mubarak! 
SH, MH menyerahkan cenderamata kepada AKBP Alamsyah P 
Hasibuan SIK, MH pada acara seminar hukum di Kampus I UMA, 
Senin (2311). (Matahari/Nasir) 

OMA Edukasi Pelajar Pahami 
Huk:um dan Etika Moral 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. Ferdinan 

2. T aufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. S wisma 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
, 

11. 

12. 

13. 

14. 

: Field Trip Mhs FP ke PT. Aqua Farm 
Danau Toba Parapat 

: Kampus I 
: Selasa/ 24 lanuari 2017 
: 13.00 wib - Selesai 

HARIAN PR EDIKSI 
DERITA 

TE RB IT 

Analisa 

R ealitas � 
, v Jurnal Asia 

Derita S ore 

' 

T .TANGAN 

Kabag Humas 8r. Protokoler 

Wal Analisa 

R ealitas alitas ali � 
, v Jurnal Asia 

Derita S ore 
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Halaman 6 

Pengembangan Kewirausabaan · 

Harus Terus Didorong 
Pertanjan . U MA Sukses Gelar Fieldtrip 

Medan, (Analisa) 
Pengembangan kewirausahaan harus terus 

didorong.agar lebih maju dan berkembang.
Sebab sangat membantu pertumbuhan per
ekonomian Indonesia: 

Untuk itu perguruan tinggi sebagai tempat 
mencetak generasi · muda dapat mengambil 
peran dalam mendukung perkembangan 
kewirausahaan. 

"'Universitas Medan Area (UMA) meru
pakan salah satu perguruan tinggi yang 
memiliki perhatian lebih terJ:radap pengem
bangan kewirausahaan khususnya bag! 
mahasiswany;:i agarmemiliki usaha," ungkap 
Kabag Humas UMA Ir Asmah. IIidrawaty, 
MP yang j uga dosen kewirausahaan di 
Fakultas Pertanian (FP) UMA, baru-baru ini 
usai .membawa puluhan mahasiswa FP UMA 
fieldtrip ke PT Aqua Farma di Samosir. 

Dikatakannya, dalam meningkatkan 
moti.vasi mahasiswa menj adi pengllsaha, 
UMA memberikan pernbekalan baiksecara 
teoritis maupun secara praktik. . . 

Salah satu. :kegiatan itii adalahfieldtrip ke 
perusahan-perusahan besar.Melalui kunju
ngan ke perusahaan-perusahan besartersebut, 
diharapkan jiwa wirausaha mahasiswa me
ngu'at, disarnping wawasan rnereka berkem
bang tentang dunia usaha. · 

"Kunjungan ini diharapkan menjadi media 
pembelaj aran di luar keJas yang j uga · 

rherupakan salah satu ciri pembelaJaran yang 
berbeda di UMA," kata Asmah. 

Menurutnya, ban yak hal yang didapatkan 
dan dipelajari oleh inahasiswa dalam kun
jungan tersebut. banyak muatan-muatan pem
belaj aran ' yang mereka dapatkari secara 

langsung dari perusahaan yang dikunjungi, 
Ken�a Fieldtrip FP UMA, Fuji Lesmana 

mengaku, banyak pelajaran yang mereka 
dapatkan dari kunjungan ke PT Aqua Farma. 
Kunjungan itu membangkitkanjiwa kewira-
usahaan. 

, .  

"Setelahlulus ada rencana membuka usaha 
sendiri, tak lagi melulll ingin menjadi PNS," 
.\rntanya didampingi rekan-rekannya, Asri 
Amsah, AhmadFauzi, Agusti Dwi Anggriaru, 
Benny Gunarso dan Danna Satria Siregar. · 

'· Ia mengaku, sebagian dari 'temari-teman 
sudah menekuni dunia bisnis. Usaha yang 
dirintis masih terbilang kecil, tapi sudah mulai 
artinya sudah ada j alan untuk menjadi 
pengusaha. · 

Benny Gunarso menambahkan, mahasis- . 
wa me'miliki peluang besar menjadi wirausa
hawan atau entrepreneur. Apalagi kebanya

·. kan mahasiswa memiliki gagasan dim ide 
kreatif yang bisa.dikembangkan. 

"Dalam menjalankan' bisnis atau berwi
rausaha, gagasan kreatif menjadi salah satu hal 
yang pen ting selain strategi daii upaya ekSekusi. 

dari mana saja, termasuk hobi," ujarnya. 
Sedangkan, Asri Arrisah tnengatakan, 

fieldtr'ip . yang dilaks'anakan sangat ber
. manfaat dan mendorong semangat untuk 
menj adi pengusaha. 

. ' · 

fa pun mengakui antusiasme mahasiswq 
rµenjadi pengu�aha tergolong masih rendah. 1 
Masih lebih banyak ingin menjadi PNS. 
Padahal menghadapi Masyarakat Ekonomi 1 
ASEAN (MEA), seseorang harus dituntut 
kreatif dan menciptakan lapangan kerja I 
sendiri . (twh) · 

Harus Terus Didorong 
Pertanjan . U MA Sukses Gelar Fieldtrip Fieldtrip Fieldtr

(Analisa) 
Pengembangan kewirausahaan harus terus 

lebih maju maju ma dan berkembang.
membantu pertumbuhan per

Indonesia: 
perguruan tinggi sebagai tempat 

mencetak generasi · 
perguruan 

· 
perguruan 

muda dapat mengambil 
mendukung perkembangan 

kewirausahaan. 
versitas Medan Area (UMA) meru

satu perguruan tinggi yang 
perhatian lebih terJ:radap pengem

kewirausahaan khususnya bag! 
mahasiswany;:i agarmemiliki usaha," ungkap 

Humas UMA Ir Asmah. IIidrawaty, 
ga dosen kewirausahaan di 

tanian (FP) UMA, baru-baru ini 
membawa puluhan mahasiswa FP UMA 

PT Aqua Farma di Samosir. 
nya, dalam meningkatkan 

mahasiswa menj adi pengllsaha, 
memberikan pernbekalan baiksecara 

langsung dari perusahaan yang 
Ken�a Fieldtrip FP UMA, 

mengaku, banyak pelajapelajapela ran 
dapatkan dari kunjunkunjunkun gan ke PT 
Kunjungan Kunjungan Kun itu membangkitkan
usahaan. 

, .  

"Setelahlulus ada rencana membuka 
sendiri, tak lagi melulll ingin menjadi 
.\rntanya didampingi rekan-reka
Amsah, AhmadFauzi, Agusti Dwi 
Benny Gunarso dan Danna Satria Siregar. 

'· Ia mengaku, sebagian dari 
sudah menekuni dunia bisnis. 
dirintis masih terbilang kecil, tap
artinya artinya artiny sudah ada j alan untuk 
pengusaha. 

Benny Gunarso menambahkan, 
wa me'miliki peluang besar menjadi 
hawan atau entrepreneur. atau entrepreneur. atau entre Apalagi 

· . kan mahasiswa memiliki gagasan 
kreatif yang bisa.dikembangkan. 

"Dalam menjalankanmenjalankanmen ' bisnis 
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U MA ·DorOng a 
Jadi  Perigusaha .. 
Medan, Realitas , 

No.  Form : FM- HPT-01-01 
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Peran kewirausahaan 
dalam mendukung kegiatan 
ekonomi Indonesia saat ini 
dirasakan belum optimal; 
karena itu, pengembangan 
kewirausahaan terus didor- · 

ong agar lebih maju dan 
berkembang . Petguruan , 
tinggi sebagai. tempat nienc
etak generasi muda dapat 
mengambil peran dal,am 
mendukung perkembangan · 

kewirausahaan. mereka berkembang · ientang "Dalam menjalankan bisrus 
Universitas Medan Area dunia usaha: · · atau berwirausaha, ·gagasan 

· .field trip FP UMA� kreatif menjadi · salah_ satu ha! 
satu perguruan tinggi memil" · Fuj i  Lesniana mengaku, yang penting selain 
iki perhatian lebih terhadap banyak pelajaran yang mere- . dan upaya eksekusi. Karena 
pengembangan kewirausa- ka dapatkan dari kunjungan. pada ide bisnis . itu 
haan khususnya bagi maha- ke PT Farma. Kunjlln- bisa dataiig dari mana ter
siswanya. Banyak hal yang gan. itu jiwa_ hobi," ujarnya. . 
telah dilakukan oleh kampus kewirausah� kami. · Ia menuturkan, b�r
ini, untuk mendorong lulus- .�Setelah ada rehcana wfrausaha , dapat mendatatig
anya menjadi pengusaha. , membuka sendiri; tak kan keu,ntungan tfrsendiri 

Demikian disampaikan Ir lagi meluhi _ingin cmenjildi seperti bisa menjadi bos bagi 
Asmah Indrawaty, . MP dosen· BNS,"  katitnya di$Il),pingi re- d_iri sendiri; berkesempatafi 
kewirausahan di Fakulias kan-rekannya, AsrLAmslih, m¢nghasilkan uarig, d(lp�t 
Pertanian (FP) UMA, kepada Ahmad . Fauzi, Agu�ti Dwi mengembangkan ide sengi�i, 

Selasa (24/1) sere- Anggriimi, Benny :Gtinarso bahkan berkes empatan 
lab membawa pullihan .maha� ' dan Dapna Satri� Siregar. inempupyai perasaan ber
siswa FP UMA fieldtrip ke · · · . .  : Ia m�gaku; se1:Jl:lgia:n,, dari harga _dan berprestasi. 
PT Aqua Parma di Samosir: teman-teman sudah menekuni Sedangkari, Asri Amsah' 

Dia mengatakan • .. 
dalam .dunia • .. bisxiis. "Mem,ang -qsah ini san� 

meningkatkan motivasi ma-: , yang kalili tet:}?i- , gat dan, niendor
hasiswa menjadi pengusaha; Jang kecil, sudah mu� ong semangat karrii untuki 
UMA memberikan • . • pem- Jai artiny(l sudah adajalanuntuk: IIJ.enjadi pengusaha .. la men
bekalan baik secara teoritis , menjadi pciigu.saha," lfutanya. , gilku.i anttisiasme inahasiswa 
maupun secara praktek.  · . Benny Gunarso menam� men)ldi pengusaha tergolong 

Januari 2017 · 

DorOng a 
Perigusaha .. 

, 
ausahaan 

mendukung kegiatan 
Indonesia saat ini 

optimal; 
pengembangan 

terus didor- · 

maju dan 
etguruan , 

tempat nienc
muda dapat 

peran dal,am 
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blNAi'As1A 
�mis, 26 

Kembangkan  Kewi rausahaan 

( 

UMA Cetak, Mahasisw� j adi: Pengus.ah� 
�an I lumal Asia 
?eran kewirausahaan dalam 
1dukung kegiatan ekonomi 
Jnesia saat ini dirasakan belum 
�I. Karena itu, pengemoongan 
�sahaan terus didorong agar 
1, majlJ' dan berkembang. . 
'Sebagai perguruan tinggi 
n g a m b i l  p e r a n  d a l a m  
n d u k u n g  perke m b a n g a n  
rira usatiaan.  Untuk itu kita 
Jpaya mencetak mahasiswa 
1ku generasi muda menjadi 
� g u s a h a , " k a t a  d o s e n  
[irausahaan Fakultas Pertanian 
1ersitas Medan Area (UMA) Ir 
1ah Indrawaty MP di kampus 
n Kolam Medan Estate, Rabu 
'1). 
)isebutkannya, banyak hal 
� telah dilakukan universitas ini 
1k mendorong dan menempa 
;annya menjadi pengusaha. 
kan seka itan dengan ha l  
Fa kultas Perta n i a n  UMA 

membawa puluhan mahasiswanya 
mengadakan fieldtrip ke PT Aqua 
Farma di Samosir. 

D ia  m e ngatakan,  d a l a m  
meningkatkan motivasi mahasiswa 
m e n j a d i  pe n g u sa h a ,  U M A  
memberikan pembekalan baik 
secara .teoritis maupuri secara 
praktek. Salah satu kegiatan adalah 
field trip ke perusahan-perusahan 
besar. 

" M e l a l u i  k u nj u n g a n  ke 
perusahaan-perusahan besa � 
d i h a ra p ka n j iwa w i ra u s a ha 
mahasiswa menguat, disamping 
wawasan mereka berkembang 
tentang dunia usaha," ujarnya. · 

Menurutnya, banyak hal yang 
didapatkan dan dipelajari oleh 
mahasiswa da lam kunj u ngan 
tersebut. Karena itu diharapkan 
menjadi media pembelajaran di 
luar kelas yang juga merupakan 
salah satu ciri pembelajaran yang 
berbeda di UMA. 

D i s e b u t k a n n y a b a n y a k  
muatan- muatan pembelaja�an 
yang mereka dapatkan secara 
l a n g s u n g  d a r i  p e r u s a h a a n  
yang dikunjungi. Dia meyakini, 
dengan kegiatan fieldtrip in i ,  
mahasiswa UMA t idak ha nya 
dibekali dengan ilmu yang sifatnya 
teoritis saja di dalam kelas. Namun 
juga praktek dan pengamatan 
langsung ke lapangan sehingga 
dapat memperluas pengetahuan 
mahasiswa. 

Ketu a  fie ldtr ip FP U MA, 
Fuji Lesmana mengaku banyak 
pelajaran yang mereka dapatkan 
dar i  k�nj u ng a n  ke PT Aqua 
Farma .  Menurutnya kunjungan 
i t u  m e m b a n g k i t k a n j i w a  
kewirausahaan. 

"Setelah lulus ada rencana 
membu ka usaha sendir i ,  ta k 
lagi melulu ingin menjadi PNS," 
kata nya d i d a m p i n g i  reka n 
rekannya, Asri Amsah, Ahmad 

Fauzi, Agusti Dwi Anggriani, Benny 
dan Darma Satria 

Ia juga menuturkan, sebagian 
d a r i te m a n - te m a n  s u d a h  
menekuni dunia bisnis. Meski 
diakui masih terbilang kecil, tapi 
sudah memulai, artinya sudah ada 
jalan untuk menjadi pengusaha. 

Benny Gunarso menambahkan, 
mahasiswa memi l ik i peluang 
besar menjadi wirausa liawan 
atau e n trepre n e u r. Apa l a g i  
kebanyakan mahasiswa memiliki 
gagasan dan ide kreatif yang bisa 
dikembangkan. 

"Dalam menjalahkan bisnis 
atau berwira usaha, gagasan 
kreatif menjadi salah satu hal  
yang penting selain strategi dan 
u paya eksekusi .  Karena pada 
dasamya, ide bisnis itu bisa datang 
dari mana saja, termasuk hobi," 

Ia menuturkan, berwirausaha 
dapat mendatangkan keuntungan 

tersendiri seperti bisa menjadi bos 
bagi diri sendiri, berkesempatan 
m e n g h a s i l ka n  u a n g ,  d a pa t  
mengembangkan i d e  send i ri ,  
b a h k a n  b e r k e s e m p a t a n  
mempunyai perasaan berharga 
dan berprestasi. 

· Asri Amsah mengatakan,  
, fieldtrip ih i  sangat bermanfaat 

dan mendorong semangat mereka 
u'ntuk menjadi pengusaha.  Ia 
mengakui antusia.sme mahasiswa 
menjadi pengusaha tergolong 
masih rendah. Masih lebih banyak 
ingin · menjadi PNS. 

P a d a h a l  m e n g h a d a p i  
M asya ra kat Ekonomi  Asean,  
katanya seseorang harus dituntut 
kreatif dan menciptakan lapangan 
kerja se.nd i ri . Karena itu, ia  
mendorong agar mahasiswa mau 

. jadi pengusaha karena peran 
mahasiswa sangat diperlukan 
dalam membangun perekonomian 
bangsa. (swisfl'!a) 
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angkan  Kewi rausahaan 
Mahasisw� j adi: Pengus

D i s e b u t k a n n y a b a n y a k  
muatan- muatan pembelaja�an 

mereka dapatkan secara 
l a n g s u n g  d a r i  p e r u s a h a a n  

dikunjungi. Dia meyakini, 
dengan kegiatan fieldtrip in i ,  

asiswa UMA t idak ha nya 
dibekali dengan ilmu yang sifatnya 

oritis saja di dalam kelas. Namun 
praktek dan pengamatan 

langsung ke lapangan sehingga 

Fauzi, Agusti Dwi Anggriani, Benny 
dan Darma Satria 

Ia juga menuturkan, sebagian 
d a r i te m a n - te m a n  s u d a h  
menekuni dunia bisnis. Meski 
diakui masih terbilang kecil, tapi 
sudah memulai, artinya sudah ada 
jalan untuk menjadi pengusaha. 

Benny Gunarso menambahkan, menambahkan, menambahk
mahasiswa memi l ik i peluang 
besar menjadi wirausa liawan 

terse
bagi 
m e n g h a s i l k
mengemban
b a
mempun
dan 

· 

, fieldtrip 
dan 
u
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Dorong Mahasiswa jadi Pengusaha 
UMA· Kembangkan Kewirausahaan 

MEDAN (Berita) : Peran kewirausahaan praktek dan pengamatan langsung ke 
daJam mendukung kegiaqm eko'nomi lapangan sehingga dapat memperluas 
Indonesia saat ini dirasakan belum optimal. pengetahuan mahasiswa. 
Karena itu, pengembangan kewirausahaan Ketua fieldtrip FP UMA, Fuji Lesmana 
·terus didorong agar lebih ma ju dan mengaku ban yak pelajaran yang mereka 
berkembang. dapatkan dari kunjungan ke PT Aqua 

Perguruan tinggi sebagai tempat F�rma. Menurutnya kunjungan itu 
mencetak generasi muda dapat membangkitkan jiwa kewirausahaan. 
mengambil peran dalam mendukung "Setelah lulus ada rencana membuka 
perkembangan kewirausahaan. usaha sendiri, tak lagi mehtlu ingin menjadi 

Universitas Medan Area (UMA) PNS," katanya didampingi rekan-rekannya, 
merupakan salah satu perguruan tinggi Asri Amsah, Ahmad Fauzi, Agusti Dwi 
memiliki perhatian lebih terhadap Anggriani, Benny Gunarso dan Darma 
pengembangan kewirausahaan Satria Siregar. 
khususnya bagi mahasiswanya. Ia juga menuturkan, sebagian dari 

"Ban yak hal yang telah dilakukan oleh teman-teman sudah menekuni dunia 
kampus ini untuk mendorong dan bisnis. "Memang usaha yang kami rintis 
menempa lulusannya menjadi pengusaha," masih terbilang kecil, ta pi kami sudah 
J\i\tiUIRl>gp,lw.wiIAIJ§i!\99mffllmlt!'ls, ,  .. ; i;_,  ;i;;� �m9.'!h adaJ�� !Mc ,,:,,," 
Pe.rtaniari UMA If Asrnah l1Jdrawaty·M� .a:� · menjacfi pengusaha,'' 1Catanya. 
Ram pus Jal an Kolam Medan Estate, Juhlat' Benny Gunarso menambahkan, 
(27 fl). mahasiswa merniliki peluang besar menjadi 

Dituturkan Asmah, sekaitan dengan hal wirausahawan a tau ebtrepreneur. Apalagi 
tersebut baru-baru ini Fakultas Pertanian kebanyakan mahasiswa memiliki gagasan 
UMA membawa puluhan mahasiswanya dan ide kreatif yang bisa dikembangkan. 
mengadakan field trip ke PT Aqua Farma di "Dalam menjalankan bisnis atau 
Samosir. berwirausaha, gagasan kreatif menjadi 

Dia mengatakan, dalam meningkatkan salah satu hal yang pen ting selain strategi 
motivasi mahasiswa menjadi pengusaha, dan upaya eksekusi. Karena pada dasarnya, 
UMA memberikan pembekalan baik ide bisnis itu bisa datang dari mana saja, 
secara teoritis maupmi secara praktek. termasuk ho bi," ujarnya. 
Salah satu kegiatan adalah field trip ke Ia menuturkan, berwirausaha dapat 
perusahan-perusahan besar. mendatangkan keuntungan tersendiri 

"Melalui kunjungan ke perusahaan- seperti bisa menjadi bos bagi diri sendiri, 
perusahan besar, diharapkan jiwa berkesempatan menghasilkan uang, dapat 
wirausaha mahasiswa menguat, disamping mengembangkan ide·sendiri, 
wawasan mereka berkembang tentang berkesempatan mempunyai perasaan 
dunia usaha," ujarnya. berharga dan berprestasi. 

· Menurutnya, kunjungan itu diharapkan Amsah 
menjadi media pembelajaran di luar kelas field trip ini sangat bermanfaat ... 

yang juga merupakan salah satu ciri mendorong seinangat kami untuk menjadi 
pembelajaran yang berbeda di . UMA. pengusaha. Ia m�ngakui antusiasme 

Asmah menyebutkan, ban yak hal yang · mahasiswa menjadi pengusaha tergolong 
dida�atkan dan dipelajari ole� ���?-�· }'lasih lebih banyak ingin 

ong Mahasiswa jadi Pengusa
Kembangkan Kewirauraur sahaan 

(Berita) : Peran kewirausahaan praktek dan pengamatan langsung 
mendukung kegiaqm eko'nomi lapangan sehingga dapat memperluas 

ini dirasakan belum optimal. pengetahuan mahasiswa. 
pengembangan kewirausahaan Ketua fieldtrip FP UMA, Fuji 

agar lebih ma ju ma ju ma dan mengaku ban yak ban yak ban pelajaran yang 
dapatkan dari kunjungan ke 

tinggi sebagai tempat F�rma. Menurutnya kunjungan 
generasi muda dapat membangkitkan jiwa kewirausahaan. 

peran dalam mendukung "Setelah lulus ada rencana 
kewirausahaan. usaha sendiri, tak lagi mehtlu 
Medan Area (UMA) PNS," katanya didampingi rekan-

salah satu perguruan tinggi Asri Amsah, Ahmad Fauzi, Agusti 
perhatian lebih terhadap Anggriani, Benny Gunarso dan 
angan kewirausahaan Satria Siregar. 

bagi mahasiswanya. Ia juga menuturkan, sebagian 
"Ban yak hal yang telah dilakukan oleh teman-teman sudah menekuni 

untuk mendorong dan bisnis. "Memang usaha yang 
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asiswa Jadi Pengusaha 

embangkan Kewirausahaan 
tan 
fli 

m I 

ti 

Fakultas Pertanian l.JMA Ir 
Asmah Indrawaty MP di 
kampus Jalan Kolam Medan 
Estate, Rabu (25/1). 

Dituturkan Asmah, 
sekaitan dengan ha! tersebut 
baru-baru ini Fakultas 
Pertanian UMA membawa 
puluhan mahasiswanya 
mengadakan fieldtrip ke PT 
Aqua Farma di Samosir. 

Dia mengatakan, dalam 
meningkatkan motivasi 
mahasiswa menjadi pengu
saha, UMA memberikan 
pembekalan baik secara 
teoritis maupun secara 
praktek. Salah satu kegiatan 
adalah field trip ke peru
sahan-perusahan besar. 

" Melalui kunjungan ke 
perusahaan�perusahan besar, 
diharapkan jiwa wirausaha 
mahasiswa menguat, di 
samping wawasan mereka 
berkembang tentang dunia 

· · usaha," ujarnya. 
. 

Menurutnya, kurijungan 
itu diharapkan menjadi 
media pembelajaran di luar 
kelas yang juga 'l:nerupakan 
salah satu ciri pembelajaran 
yang berbeda di UMA. 

Asmah menyebutkan, 
banyak ha! yang didapatkan 
clan dipelajari oleh mahasis
wa dalam kunjungan terse
but. 

" Banyak muatan-muatan 
pembelajaran yang mereka 
dapatkan secara langsung 
dari perusahaan yang 
dikunjungi," katanya. 

Dia meyakini, dengan 
kegiatan fieldtrip ini, maha
siswa UMA tidak hanya 
dibekali d�ngan ilmu-ilmu 
yang sifatnya teoritis saja di 
dalam kelas. Namun juga 
praktek dan pengamatan 
icingsung ke lapangan 
sehingga dapat memperluas 
pengetahuan mahasiswa. 

Ketua Fieldtrip FP UMA 

Fuji Lesmana mengaku 
banyak pelajaran yang 
mereka dapatkan dari 
kunjungan ke PT Aqua 
Farma. Menurutnya kunju
ngan itu membangkitkan 
jiwa kewirausahaan. 

"Setelah lulus ada rencana 
membuka usaha sendiri, tak 
lagi melulu ingin menjadi 
PNS," katanya didampingi 
rekan-rekannya, Asri Amsah, 
Ahmad Fauzi, Agusti Dwi 
Anggriani, Benny Gunarso 
dan Darma Satria Siregar. 

Ia juga menutu _rkan, 
sebagian dari teman-teman 
sudah menekuni dunia 
bisn is.  " Mcmang usaha yang 
kan1i rintis masih terbilang 
kecil, tapi kam� sudah mulai 
artinya sudah ada jalan 
untuk mcnjadi pengusal1a," · 

katanya. 
Benny G u narso menam

bahkan, mahasiswa memiliki 
peluang besar menjadi 

Pos 
u��i £,;,,JdZ qfU1,�4iZU, BERS AR 

Kam is 
2017 

Mahasiswa Fakultas Pertanian UMA dan dosen kewirausahaan Ir Asmah Indrawaty MP saat mengad 
fieldtrip ke PT Aqua Farma di Samosir. BPB/Ist 
wirausahawan atau entrepre
neur. Apalagi kebanyakan 
mahasiswa memiliki gagasan 
clan ide kreatif yang bisa 
dikembangkan. 

"Da lam menjalankan bisnis 
atau berwirausaha, gag<;isan 
.kreatif menjadi salah satu hal 
yang pen ting selain strategi 
dan upaya eksekusi. Karena 
pada dasarnya, ide bisnis itu 
bisa datang dari mana saja, 
termasuk hobi," ujarnya. 

I_a menuturkan, berwirau
saha dapat mendatangkan 

keuntungan tersendfri seperti 
bisa menjadi bos bagi diri 
sendiri, berkesempatan 
menghasilk1m uang, dapat 
mengembangkan ide sendiri, 
bahkan berkesempatan 
mempm;1yai perasaan 
berharga clan berprestasi. · 

Sedangkan, Asri AmsaJ;t 
mengatakan, fie.ldtrip irli 
sangat bermanfaat clan 
mendorong semangat mereka 
untuk menjadi pengusaha. Ia 
mengakui antusiasme 
mahasiswa menjadi 

pengusaha tergolong ma.  
rendah. Masih lebih ban 
irtgin menjadi PNS. Pad,;i 
menghadapi Masyarakal 
Ekononli Asean, seseorn r  
harus <lituntut kreatif d , 1 1  
menciptakan lapangan kl' 
sendiri. Karena itu, ia 
mendorong agar mahasis 
mau jadi pengusaha karl' 
peran mahasiswa sangat 
diperlukan dalam 
membangun perekonomi 
bangsa. 

M-5 
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didapatkan 
mahasis

di 

memperluas 

"Setelah lulus ada rencana 
membuka usaha sendiri, tak 
lagi melulu ingin menjadi 
PNS," katanya didampingi 
rekan-rekannya, Asri Amsah, 
Ahmad Fauzi, Agusti Dwi 
Anggriani, Benny Gunarso 
dan Darma Satria Siregar. 

Ia juga menutu _rkan, 
sebagian dari teman-teman 
sudah menekuni dunia 
bisn is.  " Mcmang usaha yang 
kan1i kan1i kan rintis masih terbilang 
kecil, tapi kam� sudah mulai 
artinya sudah ada jalan 
untuk mcnjadi pengusal1a," · 

katanya. 
Benny G u narso menam

bahkan, mahasiswa memiliki 
peluang besar menjadi 

Mahasiswa Fakultas Pertanian 
fieldtrip ke PT Aqua Farma 

wirausahawan atau entrepre
neur. Apalagi kebanyakan 
mahasiswa memiliki gagasan 
clan ide kreatif yang bisa 
dikembangkan. 

"Da lam menjalankan 
atau berwirausaha, gag<;isan 
.kreatif menjadi salah satu 
yang pen ting selain strategi 
dan upaya eksekusi. Karena 
pada dasarnya, ide bisnis 
bisa datang dari mana saja, 
termasuk hobi," ujarnya. 

I_a menuturkan, berwirau
saha dapat mendatangkan 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. M. Nasir 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. , 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Wawancara dg Dr. Heri Kusmanto, MA 
WR Bid. Akademik Tentang Penistaan 
Agama 

: Kampus I 
: Rabu/ 25 lanuari 2017 
: 11.00 wib - Selesai 

HARIAN PRED IKS I 
DERITA 

TERBIT 

Matahari 

' 

' 

T .TANG AN 

Ka
1
b�g Humas & Protokoler 

M A  HARIAN PRED IKS I 
DERITA 

TERBIT 

Matahari 

' 
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Pakar Politlk UIA Dr Herl Kusmanto 

b111 P1111t111 111•1 J1t1hk11 
L1U11tl•111 P1111rlnt1h· 
Medan (Matahari) 

Pengamat sosial dan politik Universitas Medan 
Area (UMA) Dr Hery Kusmanto MA menilai konflik 
penistaan agama yang sedang hangat telah 
memicu kebangkitan gerakan islam yang bisa 
dipersepsi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak ter
tep.tu. 

' "Jika tidak segera diselesaikan maka akan menja
di suatu kemunduran bagi upaya stabilitas politik 
dan legitimasi pemerintahan Presiden Jokowi. Bah
kan berdampak langsung pada elektabilitas di 
tahun 2019 mendatang," ujar Hery Kus man to yang 
j uga Wakil Rektor I UMA ini kepada Matahari di ka
mpus UMA Jalan Kolam Medaq. Estate, kemarin. 

Apalagi kondisi politik yang tak stabil belakan
gan ini juga akan menyebabkan menurunnya ele
ktabilitas pemerintah. "Elektabilitas menurun juga 
ancaman bagi kepemimpinan Jokowi karena tak 
mampu menyelesaikiinkasus penistaan agama dan 
memperlihatkan adanya kepentingan-kepentin-

asus Penistaan gama ------------
gan politik di dalam kasus itu," tambahnya. 

Menurut dia, kasus Ahok rnenjadi ancaman bagi pemerin
tah, karena ada semacam keinginan akan diperlihatkan oleh 
PDI 

_
P�rj�angan sebagai partai politik berkuasa di masyarakat. 

Hal m1 ?1sa rnempengaruhi lembaga pemerintah sekarang ini. 
Apalag1 ada· semacam upaya-upaya untuk melawan massa 
dengan massa, sehingga m�mbuat suasana yang tidak am an. 

s
_
uasana k�g�du

_
han pcilitik ini b!Sa tidak kondusif yang be

rakibat pada ikl1m mvestasi. Kondisi ini tidak ada di rezim orde 
baru. Ked�pan yang diperlukan pemerintah adalah sikap te
gas Jokow1 menuntaskan kasus penistaan agama adil sesuai 
hukum. 

Salah satu penyebab tidak tuntasnya kasus Ahok dikarena
ka� adanya keterlanjuran. Gerakan islam nasionalisme yang 
p�lmg banya� memilih Jokowi untuk menjadi kepala negara 
d1 Indonesia t1dak direspon dengan baik. · 

Akibatnya, gerakan islam nasionalisme ini melakukan aksi 
demo b_esar-besar�n seperti yang terjadi 4 1 1  dan 212  yang 
menuniukkan ket1dakpercayaan masyarakat islam akan 
p_enyelesaian dan penuntasan kasus penistaan agama di per
s1dangan denganmenjatuhkan hukuman beratbagi pelakun
ya. 

Menyinggung peran Fisip UMA dalam memberikan pendid
ik�� politik kepada mahasiswa dan masyarakat khususnya pe
m1lth pemula antara !�in melakukan sosialisasi, �mbekalan 

Lanjut ke Hal 11 

Kusmanto 

111t111 111•1 J1
11tl•111 P1111rlnt1h· 

Medan 
konflik 

telah 
islam yang bisa 

ter

' "Jika tidak segera diselesaikan maka akan menja
di suatu kemunduran bagi upaya stabilitas politik 
dan legitimasi pemerintahan Presiden Jokowi. Bah
kan berdampak langsung pada elektabilitas di 
tahun 2019 mendatang," ujar Hery Kus man Hery Kus man Hery Kus to man to man yang 
j uga Wakil Rektor I UMA ini kepada Matahari di ka
mpus UMA Jalan Kolam Medaq. Estate, kemarin. 

Apalagi kondisi 
gan 
ktabilitas 
ancaman 
mampu 
memperlihatkan 

asus PenistPenistPeni aan staan st gama ------------
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 
Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

M. Nasir 

2. Devi Marlin 

3. 

4. S wisma 

: MOU UMA dan Dinas Pendidikan Provsu 
: Kantor Dinas Pendidikan 
: Jum'at/ 27 Januari 2017 
: 14.00 wib - Selesai 

HARIAN PREDIKSI T.TANGAN 
DERITA 

TE RB IT 

Matahari v' 
v Portibi 

B .  S ore \.,...-./ 
TitAv. 

Jurnal Asia (L,/ 
v 5. 

ct VV\ e- V\ \ v 6. ;.1 V1 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 
' 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kabag Humas & Protokoler 

Marlin v Portibi 

B .  S ore \.,...-./ 

Jurnal Asia (L,/ 
v 

VV\ e- V\ V\ \ v ;.1 V1 
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U MA Du ku ng U N BK Di  Su m ut 
MEDAN (Waspada) : Uni

versitas Medan Area (UMA) 
memberikan apresiasi tinggi 
kepadaPemprovsu atas diperca
yanya UMAmenjadi salah satu 
pelaksana Ujian Nasional Ber
basis Komputer (UNBK) tahun 
2017 bagi siswa SMA dan SMK 
di Sumatera Utara. 

Demikian disampaikan, 
Rektor UMA Prof Dr HA Yakub 
Matondangu5aimenanda-tangani 
_kesepakatankerjasama bersama 

GubsukTEnyNuradiMSidisak
sikanKadisdiksuDRArsyadLubis 
MM dan KetuaBAP S/MProvsu 
ProfSubhilhar MA, Ph.D diAula 
T fi.rnir Han1Zah Kantor Dinas 
PendidikanProvinsiSumutDTCik 
diTiro Medan;Jumat (27 / l). 

Rektor didampingi Ketua 
Pusat Informasi dan Kerjasama 
Drs Irwan Nasution MAP me
ngatakan, UMAsangatmendu
kung kebijakan dan program 
Pemprovsu yang menggalak-

kan UNBK bagi sekolah SMA 
dan SMKdi 33 kabupaten/kota 
se Sumut. 

''Kitapatutberterimaka.5ihatas 
kepercayaan diberikanGubsuHT 
Erry Nuradi kepada UMA dan 
pihaknyasudahsiap mendu-kung 
programtei:sebutapalagi mensuk
seskanpelaksanaanujiannasional 
diSumut," tambahnya 

Lebih lanjut dikatakan 
Yakub Matondang, UMA yang 
didukungsarana pusatkompu-

terakan menyediakan peralatan 
komputer dengan tenaga ahli 
dibidangnya dan menyiapkan 
seratusan komputeryang didu
kungperangkatlunak dan keras 
bagi peserta UNBK nantinya. 

GubsuHTErry Nuradi pada 
kesempatan itu meminta agar 
PTN dan PTS termasuk UMA 
melaksanakan UNBKinisecaia 
baik, sehingga ujian tersebut 
dapat terintegrasi, objektif dan 
transparan. (m49/AJ 

u ng U N BK Di  Su m ut 
GubsukTEnyNuradiMSidisak
sikanKadisdiksuDRArsyadLubis 
MM dan KetuaBAP aBAP aB S/MProvsu 
ProfSubhilhar MA, Ph.D diAula 
T fi.rnir Han1Zah Kantor Dinas 
PendidikanProvinsiSumutDTCik 
diTiro Medan;Jumat (27 / l). 

Rektor didampingi Ketua 
Pusat Informasi dan Kerjasama 

kan UNBK bagi sekolah SMA 
dan SMKdi 33 kabupaten/kota 
se Sumut. 

''Kitapatutberterimaka.5ihatas 
kepercayaan diberikanGubsuHT 
Erry Nuradi kepada UMA dan 
pihaknyasudahsiap pihaknyasudahsiap pihakn mendu-kung 
programtei:sebutapalagi mensuk
seskanpelaksanaanujiannasional 
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'30 JANUARI 2017 

Rektor UMA Prof A Yakob Matondang menandatangani kesepakatan 
kerjasama bersama pelaksanaan UNBK disaksikan Gubsu T Eny Nuradi 
dan pimpinan PTN dan PTS di Sumut, Jumat (2711 ). (Matahari/Nasir) 

UMA Berkomitmen Dukung 
UNBK di Sumut 
Medan {Matahari) 

Universitas Medan Area (UMA) memberikan apresiasi yang 
tinggi terhadap Pemprovsu yang mempercayakan perguruan 
tinggi swastanya menjadi salah satu pelaksana Ujian Nasional 
Ber basis Komputer (UNBK) tahun 201 7  bagi siswa SMA dan SMK 
di Sumatera Utara. 

Hal itu dikatakan Rektor UMA Prof Dr A Yakob Matondang MA 
usai menandatangani kesepakatan kerjasama bersama Gubsu Ir 
T Erry Nuradi MSi disaksikan Kadisdiksu DR Arsyad Lubis MM 
dan Ketua BAP SIM Provsu Prof Subhilhar MA, Ph.D di Aula T 
Amir Hamzah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumut JI T Cik 
di Tiro Medan, Jumat (27 / 1 ) .  

Yakob Matondang didampingi Ketua Pusat Informasi dan Ker
jasama Drs lrwan Nasution MAP mengatakan, UMA sangat men
dukung kebijakan dan program Pemprovsu yang menggalakkan 
UNBK bagi sekolah SMA dan SMK di 33 kabupaten/kota se 
Sumut. 

"Kita pa tut berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan 
yang diberikan Gubsu T Erry Nuradi kepada UMA dan pihaknya 
sudah siap untuk mendukung program terse but apalagu untuk 
mensukseskan pelaksanaan ujian nasional di Sumut," tambah
nya. 

Lebih lanjut dikatakan Yakob Matondang, UMA yang diduk1,1-
ng sarana pusat komputer akan menyediakan peralatan komput
er dengan tenaga ahli dibidangnya dan menyiapkan seratusan 
komputer yang didukung perangkat lunak dan keras bagi peser
ta UNBK nantinya. 

UMA yang mempunyai akreditasi institusi B terus berpacu 
memberikan pelayanan pendidikan tinggi dan membantu para 
lulusan sekolah menengah. Salah satu bentukkepedulian UMA 
adalah menyediakan sarana komputerisasi guna mendukung 
siswa yang akan mengikuti ujian nasional. 

"Hal ini sudah menjadi komitmen dengan Yayasan H Agussal
im Siregar membantu Pemprovsu mewujudkan UNBK di Surriut. 
Kedepannya, diharapkan agar kepercayaan yang diberikan ini 
dapat dimanfaatkan derigan sebaik-baiknya," katanya. 

Yakob Matondang juga menambahkan, UNBK ini juga meru
pakan sarana promosi bagi para lulusan sekolah menengah un
tuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi seperti UMA yang 
merupakan perguruan tinggi swasta (PTS) sehat dan terbaik di 
Sumut. 

Gubsu T Erry Nuradi pada kesempatan itu meminta agar PTN 
dan PTS termasuk UMA melaksanakan UNBK ini secara baik, 
sehingga ujian terse but dapat terintegrasi, objektif dan anspa-

kerjasama pelaksanaan Eny 
pimpinan PTN dan PTS di Sumut, Jumat (2711 ). (Matahari/Nasir) 

UMA Berkomitmen rkomitmen rk Dukung 
UNBK di Sumut 
Medan {Matahari) 

Universitas Medan Area (UMA) memberikan apresiasi yang 
tinggi terhadap PempArea (UMA) pArea (UMA) 

rovsu provsu p yang mempercayakan perguruan 
tinggi swastanya menjadi salah satu pelaksana Ujian Nasional 
Ber basis Komputer (UNBK) tahun 201 7  bagi siswa SMA dan SMK 

Sumatera Utara. 
Hal itu dikatakan Rektor UMA Prof Dr A Yakob Matondang MA 

menandatangani kesepakatan kerjasama bersama Gubsu Ir 
Erry Nuradi MSi disaksikan Kadisdiksu DR Arsyad Lubis MM 

Ketua BAP SIM Provsu Prof Subhilhar MA, Ph.D di Aula T 
Amir Hamzah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumut JI T Cik 

Tiro Medan, Jumat (27 / 1 ) .  
Yakob Matondang didampingi Ketua Pusat Informasi dan Ker

jasama Drs lrwan Nasution MAP mengatakan, UMA sangat men
dukung kebijakan dan program Pemprovsu yang menggalakkan 
UNBK bagi sekolah SMA dan SMK di 33 kabupaten/kota se 
Sumut. 

"Kita pa tut berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan 
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A 

UMA Ko111it Dul(ung U1':BI<. di Provii1s i ·sumatera Utara 
i\I E DAN ( Pol'tibi U N l'1i U n i vcrsitas 

A rca ( LJ M A J  mcmbcribn •1nrcsiasi 
. . I d P 

. wig t1 11gg 1 tcr 1a ap c 111111"?vsu yo.mg mcm-
rcayakan pcrguruan ungg. ,,vastanya mcn

�di sa l·ah satu pclaksan�i U.irno N•�·;ional Bcr
�sis Komputcr ( UN B K l  ta!run 20 1 7  bagi 
[s\\ ·a Si\1 A dall S !vl J( di Sumo.ilcra Utarn. 

Hal i tu  dikatakan Rcktor U M A  Prof Dr 
1.Yakob Matondang r'.lA us�i mcnandatan-. 
m1i kcscpakman kcr j:isama basama Giubsu 

1"1 E ri�\· :\1lr.1 ,Ji :\ I S i  d i sa k s i k o._1 1 1  IGtti L ;d i k ·  
u DR ArS\ i.1d Lubis i\ 1 \-1 dan Kctua B.'\ P  
l1M Pnn's

.u Prof St1bh i l k11  i\ I A ,  Ph.D d i  
\u la T A m i r  Mamzah Kantor L>inas Pen-: 

Provins i  Sumut JI T Cik di  Tiro 
edan, Jumat ( 27/ I ). 

Yakob M ato1 1dang d idampingi  Kctua 
l n formas i dan Kc1jasama Ors l rwan 

M A P. Sen in(  JO/ I )mcngatakan,  
sangat mcndukung kcbijakan dan pro-

� . � . Pcmprovsu vanu men u0a lak kan LJNHK - b C>b 
sekolah SMA clan SMK di J3 k abLipat-

�/kota sc Sumut . • 

"Kita patut bcrtcrima kasih atas kcsem
Utan dan kcpcrcayaan yang dibcrikan Gub
� T Erry N uradi kepada UMA dan pihakn

sudah siap untuk mcndukling_ • program . 
:rsebut apalagu untuk mcnsukscskan pelak-
�naan Lti ian nasional di Sumut," tambahnya. 

Lcbih Ian dikatakan Yakob 

U M A  yang didukung sarana pusat kornput-
. er akan menyed iakan pcralatan komputer 

dcngan lenaga ah l i  dibidangn:'a clan mcny
iapkan seratusan 'komputcr yang d icluk ung 
pcrangkat lunak dan kcras bagi p.:sc1:ta 
UNBK nantinya. 

UMA yang mcmpun ya i akrcd i t as i  i n s t i 
t u s i  13 tcrus bcrpacu mcmbcriJ.ian pclavanan 
pcndidikan tinggi dan mcmbantu 
a n  sckolah mcncngah.  Salah s·atu hcn t u l-. 
i-.L'pcdu l ian  L \I f\ ad:i l ;ih r: !c 1 1 yc·cl i .1 k .1 1 1 .,:w1-
na ko111pu1cris;1si gum1 111c11cl t 1 1, u 11 �! si ,;11 :1  

yang aka1f 1m:ngik u t i  uj ia 11 11: .1 s io 1wl .  
"I-fa'. in i '>Udah 111,;,·j ;•tli 1..0111it1m·•1 ac11-

gan Yayasan H ,, �:, :gar mcmban
t u P .·mprovsu m ew u j ud k a n  U N B K  J i  
Sunml. KcJcparnya. di l;arapbn agar kci.Jcr
cayaan yang cl ibcrikan in i  dapat cErnanfaat
kan dcngan scbaik-baiknya," k atanya. 

Yakob Matondang jliga mcnambahkan, 
lJ N BK ini juga merup;ikan sarana promosi· 
bagi para lu lus111 sckolah mcncngah untuk 
bisa mclanjuikan ke pend idikan t inggi scp
e11i U M A  yang merupakan pcrguruan tinggi 
swasta ( PTS) sehat dan tcrbaik di Sumut. 

Gubsu T Erry N uradi pada kcsempatan 
itu mcminta agar PTN dan PTS tcrmasuk 
U M A  melaksanakan UNBK i n i  secara baik, 
schingga uj ian tersebut dapat tcrintegrasi ,  
objck!j f dan 

Isl 
Rektor UMA Prof A yakob Matondang menandatangani kesepakatan kerjasama bersama 
pelaksanaan UNBK disaksikan Gubsu T Erry Nuradi dan pimpinan PTN dan PTS di  Sumut. 

Kescpakatan kc�jasama dengan PTN dan 
PTS ini ,  bagi Sumatcra 'utara merupakan 
provinsi pc11ama di I ndonesia yang mcng
gandeng perguruan tinggi dalam pelaksan
aan U N BK, sehingga diharapkan bi�a men
jadi pi lot RCrcontohan (pilot project) bagi 

provinsi lain. 
Pcna11datanganan kescpakatan kcrjasama 

itu d i lak1ukan kcpada 9 PTN dan PTS yakn i,  
U S U ,  U n i mcd, LJ M S U ,  UMTS, U N P RI ,  
U M A ,  U n j versitas Kato l i k ,  U n i versitas 
Panca Budi dan A M I K  l ntclkom. ro1 

-t ;:o z 
ID CD 0 
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U1':BI<. BI<. BI di Provii1sovii1sovii i ·sumatera 
pusat kornput-

pcralatan komputer 
bidangn:'a clan mcny

yang d icluk ung 
bagi p.:sc1:ta 

akrcd i t as i  i n s t i 
mcmbcriJ.ian pclavanan 

mcmbantu 
s·atu hcn t u l-. 

yc·cl i .1 k .1 1 1 .,:w1-
l t 1 1, u 11 �! si ,;11 :1  

o1wl .  
1..0111it1m·•1 ac11-

gar mcmban
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Ist 
REKTOR UMA Prof A Yakob M atondang menandatangani 
kesepakatan kerjasama bersama pelaksanaan UNBK disaksikan 
Gubsu T Erry Nuradi dan pimpinan PTN dan PTS di Suniut. 

U MA D u ku ng 
U N B K  20 1 7  Di  S u m ut 

MEDAN (Berita): Universitas MedanArea (UMA) memberi
kan apresiasi yang tinggi terhadap Pemprovsu yang memperca
yakan perguruan tinggi swastanya menj adi salah satu 
pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 
2017 bagi si.swa SMA dan SMK di Sumatera Utara. 

Hal itu dikatakan Rektor UMAProfDr A Yakob Matondang 
MA usai menandatangani kesepakatan kerjasama 'bersama 
Gubsu Ir T Erry Nuradi MSi disaksikan Kadisdiksu DRAtsyad 
Lubis MM dan Ketua BAP SIM Provsu ProfSubhilhar MA, 
Ph.D diAula T Amir Hamzah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi 
Sumut JI T Cik di Tiro Medan, Jumat (27/1). 

Yakob Matondang didampingi Ketua Pusat lnformasi dan 
Kerjasama Drs Irwan Nasution MAP mengatakan, UMA sangat 
mendukung kebijakan dan program Pemprovsu yang meng
galakkan UNBK bagi sekolah SMA dan SMK di 33 kabupaten/ 
kota se Sumut. 

"Kita patut berterima kasih atas kesempatan dan keperca
yaan yang diberikan Gubsu T Erry N'uradi kepada UMA dan 
pihaknya sudah siap untuk mendukung program tersebut 
apalagu untuk mensukseskan pelaksanaan l.J.jian nasional 
di Sumut," tuturnya. 

'Lebih hmjut dikatakan Yakob Matondang, UMA yang 
didukung sarana pusat komputer akan menyediakan peralatan 
komputer dengan tenaga ahli dibidangnya dan menyiapkan 
seratusan komputer yang didukung perangkat lunak dan 
keras bagi peserta UNBK nantinya. 

· 

UMAyang mempunyai akreditasi institusi B terus berpacu 
memberikan pelayanan pendidikan tinggi dan.-membantu 
para lulusan sekolah menengah. Salah satu bentuk kepedulian 
UMA adalah men ediakan sarana komputatisasi g-una 

REKTOR UMA Prof A Yakob M atondang menandatangani 
kesepakatan kerjasama bersama pelaksanaan UNBK disaksikan 
Gubsu T Erry Nuradi dan pimpinan PTN dan PTS di Suniut. 

U MA D u ku ng 
U N B K  20 1 7  Di  S u m ut 

MEDAN (Berita): Universitas MedanArea (UMA) memberi
kan apresiasi yang tinggi terhadap Pemprovsu yang memperca

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area
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�ASIA 
I, 31 Januari 2011 

Pelaksanaan UNBK di Sumut 
Asia 
M e d a n  Area 

apresiasi 
i Pemprovsu . . 
)ercayakan perguruan 
�sta menjad i  sa lah  
tsana Ujian Nasional 
Kom p uter ( U N B K )  

:natera Utara. 
p a  t u t · b e r t e r i m a  

kesem pata n · d a n  
a n  ya ng d i berikan 

ty Nuradi kepada UMA 
/ya sudah siap untuk . 
lg program tersebut 
1ntuk mensukseskan � ����o�aJ��a�r�i 
(b Matondang MA di 
!rsebut Jalan Kolam 
ate, Seniri (301) 
latondang didampingi 
�at I n fo r m a s i  d a n  

Drs Irwan Nasution 
atakan, UMA sangat 
ng keb ij a k a n  d a n  
Pe m p ro v s u  y a n g  

/ k k a n  U N B K  b a g i  
MA d a n  SM K di  3 3  
'kota se Sumut. 
ca n nya,  U M A  yang 
arana pusat komputer 
1fed iaka n  pera lata n 
bengan tenaga ah l i  · 

ra dan menyiapkan 
� k o m p u te r  y a n g  

d i d u ku n g  pera n g ka t  l u n a k  
dan keras bagi peserta UNBK 
nantinya. 

"Dengan akreditasi institusi B 
kita terus berpacu memberikan 
pelaya n a n  pendid ikan t inggi  
d a n  memba ntu para l u lusan 
s e ko l a h  m e n e n g a h .  S a l a h  
satu bentuk kepedu l ian  UMA 
adalah m e nyed i a ka n  sarana 
komputerisasi guna mendukung 
siswa yang akan mengikuti ujian 
nasional," katanya. 

H a l  i n i  s u d a h  
m e n j a d i  komitmen d e n g a n  
Yayasan H Agussal im Siregar 
m e m b a n t u  P e m p r o v s u  
mewujudkan UNBK d i  Sumut. 
Ke depannya, diharapkan agar 
kepercayaan yang diberikan ini 
da pat d i m a n fa atka n dengan 
sebaik-baiknya. 

Ya kob M a to n d a n g  j u g a  
menambahkan, U N BK in i  juga 
merupakan sc:irana promosi bagi 
para lulusan sekolah menengah 
u nt u k  b isa m e l a nj u tkan ke 
pendidikan tinggi seperti UMA 
yang merupakan perg u ru a n  
tinggi swasta (PTS) sehat dan 
terbaik  di  Sumut. 

Gubsu T Erry N u radi  pada 
kesempatan itu meminta agar 
PTN dan PTS termasuk U MA 
melaksanakan UNBK ini secara 
baik, sehingga uj ian tersebut 

dapat terintegrasi, objektif dan 
transparan.  

Ke s e p a kata n kerj a s a m a  
dengan PTN dan PTS ini, bagi 
S u m atera Utara merupakan 
provinsi pertama di Indonesia 
yang menggandeng perguruan 

t i n g g i  d a l a m  p e l a k sa n a a n  
U N BK, seh ingga d i h a ra pkan 
bisa menjadi pilot percontohan 

. (pilot project) bagi provinsi lain. 
P a d a  p e n a n d a t a n g a n a n  

kese p a katan kerj a s a m a  itu  
d i la ku ka n  kepada 9 PTN dan 

PTS yakni, USU, Unimed, 
UMTS, UNPRI, U MA, 
Katolik, Universitas Panca Budi 
dan AMIK Intelkom di  Aula 
A m i r  H a m z a h  Ka ntor D i n a s  
Pendidikan Provinsi Sumut 
T Cik di Tiro Medan. 

Jurnal Asia I swisma 
KERJASAMA. Rektor UMA Prof A Yakob Matondang menandatangani kesepakatan kerjasama bersama 
pelaksanaan UNBK disaksiki'!n Gubsu T PTN dan PTS di Sumut. 
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Pelaksanaan UNBK di SuUNBK di SuUNB
terintegrasi, objektif dan 

kata n kerj a s a m a  
dan PTS ini, bagi 

Utara merupakan 
pertama di Indonesia 

yang menggandeng perguruan 

t i n g g i  d a l a m  p e l a k sa n a a n  
U N BK, seh ingga d i h a ra pkan 
bisa menjadi pilot percontohan 

. (pilot project) bagi provinsi lain. 
P a d a  p e n a n d a t a n g a n a n  

kese p a katan kerj a s a m a  itu  
d i la ku ka n  kepada 9 PTN dan 

PTS yakni, 
UMTS, UN
Katolik, 
dan AMIK 
A m i r  H a m z a h  
Pendidikan 
T Cik di 
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�UMA Komit Du 
Pelal(sanaan UNBI( di Sumut 

Medan (PB) 
Universitas Medan Area 

(UMA) memberikan apresiasi 
yang tinggi terhadap Pemprovsu 
yang mempercayakan perguruan 
tinggi swasta menjadi salah satu 
pelaksana Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK) 2017di 
Sumatera Utara. 

."Kita patut berterima kasih atas 
kesempatan dan kepercayaan yang 
diberikan Gubsu T Erry Nuradi 
kepada UMA dan pihaknya sudah 
siap untuk mendukung program 
tersebut apalagu untuk mensuk
seskan pelaksanaan ujian nasional 
di Sumut," kata Rektor UMA Prof 
Dr A Yakob Matondang MA di ka
mpus tersebut Jalan Kolam Med
an Estate, Senin (301) 

Yakob Matondang didampingi 
Ketua Pusat Informasi dan Ker
jasama Drs lrwan Nasution MAP 
mef\gatakan, UMA sangat men
dukung kebijakan dan program 
Pemprovsu yang menggalakkan 
UNBK bagi sekolah SMA dan 
SMK di 33 · kabupaten/kota se 
Sumut. 

Disebtkannya, UMA yang 
didukung sarana pusat komputer 
akan menyediakan peralatan kom
puter dengan tenaga ahli dibidang
nya dan menyiapkan seratusan ko
mputer yang didukung perangkat 
lunak dan keras bagi peserta 
UNBK nantinya. 

"Dengan akreditasi institusi B 
kita terns berpacu memberikan 
pelayanan pendidikan tinggi dan 
membantu para lulusan sekolah 
menengah. Salah satu bentuk 
kepedulian UMA adalah menyedi
akan sarana komputerisasi guna 
mendukung siswa yang akan me
ngikuti ujian nasional," katanya. 

Hal ini diakuinya sudah menja
di komitmen dengan Yayasan H 
Agussalim Siregar membantu 
Pemprovsu mewujudkan UNBK 
di Sumut. Ke depannya, diharap
kan agar kepercayaan yang diberi� 
kan ini dapat dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. 

YakobMatondangjuga menariJ.
bahkan, UNBK ini juga merupa
kan sarana promosi bagi para lulu
san sekolah menengah untuk bisa 

melanjutkan ke pendidikan tinggi 
, seperti UMA yang merupakan 
perguruan tinggi swasta (PTS) 
sehat dan terbaik di Sumut. , 

Gubsu T Erry Nuradi pada 
kesempatan itu meminta agar PTN · 

dan PTS termasuk ·UMA melak
sanakan UNBK ini secara baik, 
sehingga ujian tersebut dapat ter
integrasi, objektif dan transparan. 

. Kesepakatan kerjasama dengan 
PTN dan PTS ini, bagi Sumatera 
Utara merupakan provinsi perta
ma di Indonesia yang menggan
deng perguruan tinggi dalam pel
aksanaan UNBK, sehingga di
harapkan bisa menjadi pilot per
contohan (pilot project) bagi 
provinsi lain. · 

Pada penandatanganan kesepa
katan kerjasama itu dilakukan ke-, 
pada 9 PTN dan PTS yakni, USU, 
Unimed, UMSU, UMTS, UNPRI, 
UMA, Universitas Katolik, Uni
versitas Panca Budi dan AMIK 
Intelkom di Aula T A1J1ir 
Hamzah Kantor Dinas Pendidi
kaii Provinsi SumutJalan T Cik di 
Tiro Medan.(gs) 

· 

3 FEBRUARI 2017 

�UMA Komit Du 
Pelal(sPelal(sPelal anaan UNBI( di Sumut 

Medan Area 
memberikan apresiasi 

Pemprovsu 
perguruan 
salah 

Disebtkannya, UMA yang 
didukung sarana pusat komputer 
akan menyediakan peralatan kom
puter dengan tenaga ahli dibidang
nya dan menyiapkan seratusan ko

didukung perangkat 

melanjutkan ke pendidikan 
, seperti UMA yang 
perguruan tinggi swasta (PTS) 
sehat dan terbaik di 

Gubsu T Erry Nuradi pada 
kesempatan itu meminta 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

: Temu Pers Dengan Prof. Retno Astuti 
Dir. Pasca Tentang Penerimaan Mhs. 
Magister P-sikologiSem· Genap 

: Kampus I 
: l um'at/ 27 l anuari 20 1.7 
: 14.00 wib - Selesai 

HARIAN PREDIKSI 

BERITA 

TE RB IT 

T.TANGAN 

1. Ferdinan v 
2. Taufik Wal Analisa 

t,/ 3. Zul Ardi Realitas 
' 

4. Hamdani And alas \/' 

5. Zahendra M. Bisnis 

6. 

7. 

8. 

9. 

v ,, 
,_/ 

, , 
1 1 . 

1 2. 

13. 

1 4. 

15. 

Kabag Humas & Protokoler 

. \ 

v 
Analisa 

t,/ Realitas 
' 

And alas \/' 

M. Bisnis v 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



WASPADA 
Kamis 

2 Februari 2017 · 

B 1 2 

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

Waspada/ist 
DIREKTUR PPs UMA Prof Dr Ir RetnaAstuti Kuswardani MS 
(tengah) didampingi Ketua fr.odi Magister Psikologi Prof $ri 
Milfayetty (kanan) dan Kabag Humas Ir As mah Indrawati MP 
(kiri) saat memberikan keterangan, Jumat (2711). , 
Magister Psikolqgi 
UMA Buka Kel�s Pagi 

MEDAN (Waspada) : Menyahuti tingginya permintaan 
qiasyarakat, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan 
Area (UMA) membukakelas pa� khusus Program Studi (Prqdi) 
Magister Psikologi mulai semester genap tahun akadernik (TA) 
2016/2017. 

"Pembukaan kelas pagi Prodi Magister Psikologi lni untuk 
merespon aspirasi masyarakat. Tentu kelas pagi ini ditujukan 
bagi lulusan Sl ya:ng baru tarnat. Sedangkan kelas sore-malam 
biasanya didominasi para peketja;'' ujar Direktur PPs UMAProf 
Dr lr Hj RetnaAstti.tiKuswardani MS, kepada wartawan dikarnpus 
PPs UMA, J ahm Setiabudi/ Sei Serayu Medan, Jumat (27 / l) .  

Didarnpingi Ketua Prodi Magister Psikologi PPs UMA Prof 
Dr Sri Milfayetty MS, Kons, Wakil Direktur PPs UMA Bidang 
KemahasiswaanMuazzulSH, MHurn daI)KabagHurnaslrAsmah 
Indrawati MP, Retna mengatakan, pihaknya m:embatasi kuota 
kelas pagi, yakni satu kelas a tau sekira 35 orang. 

"Kuata Prodi Magister Psikologi kelas pagi hanya satu kelas. , 
Pendaftaran secaia gratis sudah kami buka sejak 16 Ja:nuari 2017 
dan akan ditutup pada 4 Maret:2017 lnendatang," ujarnya. 

ProfRetna menarnbahkan, Prodi Magister ini terbuka untuk 
tamatan S 1 Psikologi, FKIP dan pro di lain yang relevan. Sebab; 
kelas pagi me� konsentrasi b!Jnbingan dan konsellng dalarn 
pendidikan. ·· · 

"Khusus alumni Sl Psikologi UMA, diberikan potongan uang 
kuliah sebesar 25 persen. Begitujuga bagi 20 orang pendaftar 

· pertarna! darimana punberasal diberikaJJ. diskon uang kuliah 
20 persen," katanya. Contact person peridaftaran0811607259 · 

atas nama Wahyu . · 

Ketua Pro di Magister Pasikologi UMA Prof Sri Milfayetty 
mengatakan, peridaftaran bisa langsung ke Kam pus Program 
Pascasarjana UMA J alan Setia Bu di No 79 B a tau melalui online 
di laman 

· 

.Adapun syarntpendaf,'taran, lulusan Sl dan mengikuti tes 
. potensial akadernik (TPA). Soal status, kata Prof Sri Milfa, Magister 
Psikologj UMA tak,perlu diragukan karena sudah terkreditasi 
B BA -PT. ( 

Selainitu, PPs UMAsudahmemberlakukankurikulurn berba5is 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 
akan_mendapat sertifikat komptensi sebagai 

Waspada/ist 
DIREKTUR PPs UMA Prof Prof Pro Dr Ir RetnaAstuti Kuswardani swardani sward MS 
(tengah) didampingi Ketua fr.odi Magister Psikologi Prof Prof Pro $ri 

etty (kanan) dan Kabag Humas Ir As mah Indrawati MP 
saat memberikan keterangan, keterangan, keterang Jumat (2711). , 

Magister Magister Psikolqgi Psikolqgi 
UMA Buka Buka Kel�s Kel�s Pagi 

MEDAN (Waspada) : Menyahuti tingginya permintaan permintaan 
qiasyarakat, ProgramProgram PascaPascasarjana (PPs) (PPs) Universitas Medan 

(UMA) membukakelas membukakelas 
Program

membukakelas 
ProgramProgram

membukakelas 
Program

pa� 
sarjana 
pa� 
sarjana 

khusus khusus 
sarjana 

khusus 
sarjana 

Program Studi (Prqdi) 
Magister Psikologi mulai semester genap tahun akadernik (TA) (TA) (T

16/2017. 
mbukaan kelas pagi Prodi Magister Psikologi lni untuk 

merespon aspirasi masyarakat. Tentu kelas pagi ini ditujukan 
lulusan Sl ya:ng baru tarnat. Sedangkan kelas sore-malam 

biasanya didominasi para peketja;'' ujar Direktur PPs UMAProf 
RetnaAstti.tiKuswardani MS, kepada wartawan dikarnpus 

UMA, J J ahm Setiabudi/ Sei Serayu Medan, Jumat (27 / l) .  
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Halaman 4 

M.Psi UMA Berlakukan 
Kurikulum KKNI 

Medan, (Analisa) 
Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan 

Area (UMA), Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS 
mengatakan, PPs Magister Psikologi (M.Psi) UMA sudah 
memberlakukan km;kulurri berbasi s  Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) dan sertifikat. 

"KKNI yang dimaksud adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi sumber daya manusianya. Magister Psikologi 
UMA ini waj ib diselesaikan empat semester," ungkap Prof 
Retna Astuti Kuswardani kepada wartawan, Jumat (2711 )  di 
Kampus II PPs UMA, Jalan Setia Budi Medan. · 

Hal itu clikatakannya, terkait pembukaan magister psi
kologi kelas pagi di PPs UMA. 

Didampingi, Wakil Direktur PPs UMA Bidang Ke
mahasiswaan Muazzul SH MHum, Ketua Prodi M .Psi ,  Prof 
Sri Milfayetty M S  Kons clan Kabag Humas Ir Asmah Indra
waty MP, lebih lanjut dikatakan, pemberlakuan kurikulum 
berbasis KKNI agar kompetensi mahasiswa PPs UMA 
sesuai dengan bidang studi sehingga men'l il iki  kompetensi 
yang andal. Apalagi ilmu psikologi terus berkembang. 
Seminar 

Pada kesempatan itu, ia jug a mengatakan pada 1 6  Februari 
20 1 6  M . Psi PPs UMA akari menggelar seminar bertajuk 
"Kreatif-lnovatif, Kesejahteraan Psikologi". 

Seminar tersebut gratis dan terbuka untuk alumni psi
kologi, alumni bimbi ngan konseling, alumni pendidikan 
anak usia dini (PAUD), guru-guru dan therapis 

"Psikologi UMA mengajak peserta yang akan melanjutkan 
pendidikan magister. Keuntungan seminar ini, peserta dapat 
langsung menerapkan teknik berpikir kritis dan menikmati 
suasana aktif kreati f menyenangkan selama proses 
menemukan solusi kre::.itif dan inovatif," ungkap ProfRetna. 

Prof D1· Sri Milfayetty MS Kons menjelaskan, M.Psi terns 
berusaha memenuhi permintaan masyarakat terkait pasar kerja 
bagi alumni psikologi. Karena itu pihaknya memberikan 
kesempatan untuk menempuh pendidikan jenjang magister 
psikologi. Namum PPsUMA Magister Psikologi membatasi 
kuota pada semester genap tahun akaderni k (TA) 20 1 6/20 1 7. 

"Kuota hanya satu kelas yang diterima untuk magister 
psikologi kelas pagi, dimulaiMaret201 7. Pendaftaran 1 6Januari-
4 Maret di Kampus II UMA Jalan Setia Budi," ujarnya. (twh) 

... 

Senin, Senin, 30 Januari 201 7  Halaman 4 

M.Psi UMA Berlakukan Berlakukan Berlak
Kurikulum rikulum KKNI KKNI 

Medan, (Analisa) 
Direktur Program PascasarjPascasarjPascasa ana (PPs) Universitas Medan 

Area (UMA), Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS 
mengatakan, PPs Magister Psikologi (M.Psi) UMA sudah 
memberlakukan km;kulurri berbasi s  Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) dan sertifikat. 

"KKNI yang dimaksud adalah kerangka penjenjangan penjenjangan penjen
kualifikasi sumber daya manusianya. Magister Psikologi 
UMA ini waj iwaj iwa b diselesaikan empat semester," ungkap Prof 
Retna Astuti Kuswardani kepada wartawan, Jumat (2711 )  di 
Kampus II PPs UMA, Jalan Setia Budi Medan. · 

Hal itu clikatakannya, terkait pembukaan magister psi
kologi kelas pagi di PPs UMA. 

Didampingi, Wakil Direktur PPs UMA Bidang Ke
mahasiswaan Muazzul SH MHum, Ketua Prodi M .Psi ,  Prof 

Indra
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HARIAN 
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Senin, 30 Januari 20'1 7  1 ,0 
Sahuti Permintaan .Masyarakat -

Magist�r .lJMA 
· . • . .. . 

Medan, Realitas kel�s atari seiili_�;�s -_ , :: • , potensi�l _aka-
Menyahuti tingginya per- -_ . "Kuata _ Prod1 dem1k Soal · status , 

mintaan masyarakat, Pro- ·kata :Prof Sti Milfa, Magis
gram Pascasarjana (PPs) •kefas. -Peooaftjl'an 'siidah . ter PsikologiUMA tak perlu 
Universitas Medan Area buka .sejak 16. Jiinriari · d if agukan karfoa ' sudah , . . . .  . 

-
. . �-· . r. - . .. -. , ,·, . .. . ... � �-.";q .,:,. ,.�;·• .,.., : ·  .. . . . , ·• • , . 

. 
(UMA) membuka kelwpagr · terkred1tas1 -B BAN-PT, Se-
k h u su  s Program Stud i  ' lain itu', PPs _ UMA sudah 
(Brodi) Magister Psikologi· Rrof-Rettia· memberlakukan · kUrikUhim 
mulai semester geriap cihun Pro<Q. ¥a:giS�r ini betbasi�· Ker�n:gka Ku'ali
akademik (TA) 2016/20l7. - · 'tuk''. tamatiiri. fika'si :  Nasional ·Indonesia· 

" �embu_kaan k.elas - ���_i __ 
· �an -�an 

Prod1 Mag1ster Ps1kolog1 · ·ko� 
untuk merespon aspir.asi _ ih mpten�,i sebag�i tambahan. 
masyarakat. Tentu kel�s pagi konse�. - _ , P,alitm;tang�a menyoiig
i'ni dirujukan bagi lulusan S,1 :. _ {�h u:siJ,sj a i.·�- k  . so_rig.�p¢mbukaan> .kelas,!pagi 
yang barn tamat. Sedangkan Psikologi Ul\4A,, '�iberikan Prodf Magisrt_er Psikologi 
kelas sore�malam biasanya pJ)toiigal). ,u�ng_ 19;iliilti ,s�b�� itu,�P.Ps UN.A terlebih dahu
didominasi para pe}Cerja,  1·1 sar 25 petsen.' Begit;u::juga lu merlggelar .. seminar bert'a
ujar Direktur PPs UMA Prof . bagi 20 orang p,endatiar _pei-- . juk "Solusi Kreatif-Inovatif, 
D r  I r  Hj Retna As tut i  c!atilllan.a .p un berasal Ke,sejahteraan Psik,ologi " 
Kuswardani MS ,  kepada' (16/2) ,pagi di 
wartawan: di kampus P,�s ° �J?s UMA. _ - _ , 
UMA fafan Setiabudi/Sei - Miigi·srer - _ iiii terbuka b�gi 
Sera�� �((�an� _ � 

D1damp1ng1 Ketl;l.a - anak 
?�n,i (�j\JJD), �rµ. dfin 

Prof Dr Sq: , , ";Kel,lntu,qg� selll-

.B 1dang �'
.
: :'· l�g��g 

_ , ,. ;�er-B1kff: • kr!1_ls da�. - -
_ dan , " suasana aktif , �reaqf 

Indraw�ti. MP, R�� .. �.e.l�i;t;:ilto�� 
tak�n, t� ,so,�µst.P�at:tf 
kuota pag1, · �- (R-:ji) 

kel�s atari seiili_�;�s _ _ ,, :: • , p, potensi�l 
tingginya per- -_ . "Kuata _ Prod1 

_
Prod1 

_ �s 
Prod1 

�s 
dem1k Soal 

masyarakat, Pro- ·kata :Prof Sti Milfa, 
ana (PPs) •kefas. -Peooaftjl'an 'siidah . ter PsikologiUMA 
dan Area buka .sejak 16. Jiinriari · d if agukan karf. . �-· . r. - . . .. .. .. -. , ,·, ,·, 

sejak 
,·, 

sejak sejak .sejak ..sejak .sejak . ..... . � � 16� 16
. � . . � . �-.";q �-.";q .�-.";q . .,:,.,:,. . ,.�;,.�;

Jiinriari 
,.�;

Jiinriari 
·• • 

Jiinriari 
• 

Jiinriari .,...,.., : ·  , : ·  .. . . . . . , ·
agukan 

, ·
agukan 

• • , 
agukan 

, 
agukan 

. kelwpagr -kelwpagr - �-·

kelwpagr 
�-· . 

kelwpagr 
. r. kelwpagr r.  

· terkre, ·terkre, ·d1tas1 , ·d1tas1 , ·• •d1tas1 • • -B BAN-PT, 
ram Stud i  ' ' lain itu', PPs _ UMA 

Psikologi· RrRrof-RRrof-RRr ettiaettiaof-Rettiaof-R · memberlakukan · 

geriap ap a cihun 
Psikologi

cihun 
Psikologi

Pro<Q. ¥a:giS�r ¥a:giS�r ini betbasi�· Ker�n:gka 
2016/20l7. - · 'tuk''. tamatiiri. fika'si :  

betbasi
i :  

betbasi
Nasional 

elas - ������_���_���i i _i _ __ 
· �an 

Mag1ster Ps1kolog1 Mag1ster Ps1kolog1 
merespon aspir.asi _ ih mpten�,i sebag�i tambahan

kel�s pagi konse�. konse�. - _ , P,alitm;tang�a 
lulusan S,1 :. _ {�h u:siJ,sj a ii.·�- k  �- k  . so_rig_rig_ .�p¢mbukaan

P,alitm;
p¢mbukaan

P,alitm;tang�a 
p¢mbukaan

tang�a 
>

Sedangkan Psikologi Ul\4A,, '�iberikan Prodf Magisrt_Magisrt_Magisrter 
biasanya pJ)toiigal). ,u�ng_ 19;iliilti ,s�b�� itu,�P.Ps UN.A terlebih 

pe}Cerja,  pe}Cerja,  pe}Cer 1·1 sar 25 petsen.' Begit;u::juga lu merlggelar .. seminar 
UMA Prof . bagi 20 orang pp,pendatiar _pei-- . juk "Solusi Kreat

Retna As tut i  c!atilllan.c!atilllan.c!atilllana .a . .p un berasal Ke,sejahteraan Ps
MS ,  kepada' (16/2) 
kampus P,�s 

kepada
P,�s 

kepada
° �J?s �J?s UMA. 

Setiabudi/Sei - Miigi·srer - _ iiii iiii terbuka terbuka 
� 
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Sen in 
30 Januari 2017 Hal. 3 · 

-

Direktur PPs UMA Prof Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS 
Cteogah) dldlntp_ingi Ketua Prodi Magister Pslkologi Prof 
Sri Mllfayetty Ckanan) dan Kabag Humas Ir Asmah Indrawati 
M P  (kiri) saat niemberikan keterangan, Jumat C27fl). 

Medan-anda1as 
Menyahuti tingginya per

mintaan ·Il¥1Syarakat, Program 
Pascasarjana (PPs) Universitas 
Medan Area (UMA) membu
ka ke)as pagi khusus Progr;nn 
Studi (Prodi) lVIagister Psikolo
gi mulai semester genap taliun 
akademik (TA) 201612017. 

''Pembukaankelas pagi Prodi 
Magister Psikologi ini untuk 
meresPQn aspirasimasyarakat. 
Ten.tu .kelas pagi ini ditujukan 
baii lull,ISall Sl yang baru tanmt 
Sedilllgkan ,kelas sore-malam 
bias;mya didomuIBsi µna peker
j.!," ujar Dire.ktur 'PPs UMA Pmf 
Dr Jr Hj RetnaAstutiKuswarc:m 
MS,.keµida wartawan di Kampus 
PPs UMA, Jalan Setiabudi/Sei 
Sen\yu, Metlaii, Jumat (27/1). 

Didampingi Ketua Prodi 
Magister Psikologi PPs UMA 
Prof Dr Sri Milfay�tty MS 
Ko!'\!?. Wakii I)irektur PPs UMA 
Brlipg �emahasiswaanM� 
SHMH\.llll, dan�Humasir 
AsmahlndrawatiMP,Retnamen
gatakan, pihaknya membatasi 
kµota kelas pagi, yakni satu kelas 
atau sekira 35 orang. 

"Kuata Prodi Magister 
Psikologi kelaspagi hanya satu 
kelas. Pendaftaran sudah kami 
buka sejak 16Januari 2017 dan 
akan ditutup pada 4 Maret 2017 
mendatang," ujamya. 

Prof Retna menambahkan. 

uang kuli3h sebesar 25 persen. 
�_mtOOgiIDcr.mgpeOOifiar. 
pertama dari Inana pun bet"asa1 
d!berikan diskorn13I1g ku1iali. 20 
persen," katanya. ' ' · .  

Ketua Prodi Magister Pasi
kologi UMA Prof Sri Milfayet
ty mengatakan, peOOifumui ,bisa 
lang:;tmgkeKampus� astjm UMAJalail. SetiaBudiNo 
79 B atau melalui online di l3man 
wWw.umii.;ciJ, � uma. acid, www.mpsi.uma. ac.id. 

Adapun syarat pendaftaran, 
lulusan Sl dan mengikuti tes 
potensial akademik (TPA). Soal , 
status, kata Prof Sri Milfa, Mag
ister Psikologi UMA tak perlu 
diragukan karena sudah 
terkreditasi B BAN-PT. Selain 
itu, PPs UMA sudah member
lakukan kurikulum berbasis. 
Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) dan alumn
inya akan mendapat sertifikat 
komptensi sebagai tambahan. 

Menyongsong pembukiian 
.kelas pagi Prodi Magister 
Psikologi itu, PPs UMA ter
lebih dahulu menggelar semi
nar bertajuk "Solusi Kreatif-In
ovatif, Kesejaht:eraan Psikolo
gi" pada Kamis (1&'2) pagi di 
Kampus PPs UMA. 

· "Seminar ini terbuka bagi 
alumni psikologi, bimbingan 
konseling, penclidikanclnak ia 
rlini (f>AT ID) rn1n1 rbn t�-

• 

Direktur PPs UMA Prof Dr Ir Retna Astuti Astuti Kuswardani ardani MS 
Cteogah) dldlntp_ingi Ketua Prodi MagisMagister Pslkologi Pslkologi Prof 
Sri Mllfayetty Mllfayetty Mllf Ckanan) dan Kabag Humas Ir Asmah Indrawati 
M P  (kiri) (kiri) saat saat niemberikan niemberikan keterangan, rangan, JuJumat mat C27C27fl). fl). C27fl). C27C27fl). C27

Medan-anda1as Medan-anda1as 
Menyahuti tingginya per

mintaan ·Il¥1Syarakat, Program 
Pascasarjana (PPs) Universitas 
Medan Area (UMA) membu
ka ke)as pagi khusus Progr;nn 
Studi (Prodi) lVIagister Psikolo

mulai semester genap taliun 
akademik (TA) 201612017. 

''Pembukaankelas pagi Prodi 
Magister Psikologi ini untuk 

uang uang kuli3h sebesar 25 kuli3h sebesar 25 persen. persen. 
�_mtOOgiIDcr.mgpeOOifiar. 
pertama dari Inana pun bet"asa1 
d!berikan diskorn13I1g ku1iali. d!berikan diskorn13I1g ku1iali. 20 
persen," persen," katanya. ' ' ' ' · .  

Ketua Prodi Magister Pasi
kologi UMA Prof Sri Milfayet
ty mengatakan, peOOifumui ,bisa 
lang:;tmgkeKampus� astjm UMAJalail. astjm UMAJalail. astjm SetiaBudiNo 
79 B atau melalui online di l3man 
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Senin, 3 0  Januari 2017 
W1$17!!/lflj'lflm��1.1mim11!%11�� 

Magister Psikologi UMA Batasi Kuota 
' . 

• zahendra 
MedanBisnis - Medan 

Konsentrasi terhadap pendidikari., Pro
gram .Pascasarj ana (PPs) Universitas 
Medan Area (UMA) M;:tgister Psikologi 
membatasi kuota mahasiswa barn kelas 
pagi semester genap tahun akademik (TA) 
2016/2017. 

"Kuota hanya satu kelas yang diterima 
untuk Magister Psikologi kelas pagi, di 
mulai bulan maret 2017," kata Ketua Pro
gran1 Studi Magister Psikologi UMA Prof · 

Dr Sri Milfayetty MS Kons kepada war
tawan, di Kam pus II Pascasarjana UMA 
.Jalan Setia Budi, Medan, Jumat (27/1). 

Menurut Prof Sri Milfayetty yang ketika 
itu didampingi Direktur PPs UMA Prof 
Dr Ir Retna Astuti Kuswardani MS, Wakil 
Direktur PPs tJMA 

·
B idang Kemaha

siswmtn Muazzul SH MHum, dan Kabag 
Humas Ir Asmah Indrawati MP, kelas pagi 
ini dibuka atas banyaknya permintaan 
masyarakat. Bahkan, PPs UMA mem
berikan potongan sebesar 25 persen bagi 
20 orang pendaftar pertama dan alumni 

strata satu (SI) UMA. "Tempat pendaf
taran langsung di Kampus II Program 
Pascasarj ana UMA Jalan Setia Budi, 
Medan. Syarat pendaftaran, lulus sarjana 
SI dan lulus tes potensial akademik (TPA). 
Pendaftaran sudah dibuka mulai 16 
Januari 2017 dan ditutup 4 Maret 2017 
mendatang," ujarnya. . 

Direktur PPs UMA Prof Dr Ir Retna 
Astuti Kuswardani MS, menambahkan, 
PPs Magister Psikologi UMA sudah 
memberlakukan kurikulum baru ke
rangka kualifikasi nasional Indonesia 
( KKNI )  · dan sertifikat. "KKNI yang 
dimaksud adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi sumber daya manusianya . 
Magister Psikologi UMA ini waj ib di
selesaikan empat semester," ungkapnya. 

Ditambahkannya, Psikologi UMA me
nggelar seminar bagi peserta alumni 
psikologi, bimbingan konseling, pen
didikan anak usia dini (Paud), guru dan 
therapis. "Dalam kesempatan ini Psikologi 
UMA mengajak peserta yang akan melan
jutkan pendidikan magister. Keuntungan 
seminar ini, peserta akan dapat langsung 

menerapkan teknik berpikir kritis dan 
menikmati suasana aktif kreatif me-

nyenangkan selama proses menemukan 
solusi kreatif dan inovatif," sebutnya. • 
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ter Psikologi UMA Batasi Kuota 
' . 

Medan 
terhadap pendidikari., Pro

.Pascasarj a.Pascasarj a.Pascasar na (PPs) Universitas 
(UMA) M;:tgister Psikologi 

membatasi kuota mahasiswa barn kelas 
semester genap tahun akademik (TA) 

hanya satu kelas yang diterima 
Magister Psikologi kelas pagi, di 

bulan maret 2017," kata Ketua Pro
Magister Psikologi UMA Prof · 

fayetty MS Kons kepada war
pus II Pascasarjana Pascasarjana Pascasar UMA 

Budi, Medan, Jumat (27/1). 

strata satu (SI) UMA. "Tempa"Tempa"T t empat empa penda
taran langsung di Kampus II Program 
Pascasarj aPascasarj aPascasar na UMA Jalan Setia 
Medan. Syarat pendaftaran, lulus sarjana 
SI dan lulus tes potensial akademik 
Pendaftaran sudah dibuka mulai 
Januari 2017 dan ditutup 4 Maret 
mendatang," ujarnya. . 

Direktur PPs UMA Prof Dr Ir 
Astuti Kuswardani MS, menambahkan, mbahkan, 
PPs Magister Psikologi UMA 
memberlakukan kurikulum baru 
rangka kualifikasi nasional Ind
( KKNI )  · dan sertifikat. "KKNI yang 
dimaksud adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi sumber daya manusianya 
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