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B12 
Katnpus 

erancain Tutup 
UMAMasukJajara� PTTerbaik 

MEDAN (Waspada): 
3.000 dari 4.540 pergu
ruan tinggi (PT.) negeri 

maupun swasta· di Indo
nesia terancam kena 

sanksi karena hingga saat 
ini belum terakreditasi. 

Jika, sampai 11Mei2018, 
belum mengantongi a kre

ditasi, maka PT tersebut 
berpotensi ditutup. 

"Deadline akreditasi PT, 11 
Mei2018, jikapadabatas wakt:u · 

tersebut, PTbelum mengan
tongi akrectitasi, izin o1Jerasinya 
terancam ," kataAnggotaDewan 
Majelis Akreditasi Dewan Ma
jelis Badan Akrectitasi N asionaJ 
Perguruan Tinggi (BAN-PT), 
Prof Dr H Man syur Ramly. 

Berbicara kepada sejumlah 
wartawan, u sai memberikan 
kuliah Analisis Kebijakan Publik 
pada Program Studi (prodi) 
M agister Administrasi (MAP) 
Pascasarjana Universitas Me
dan Area (UMA), Sabtu (4/2), 
ProfMansyur Ramli mengata
kan, jumlah total prodi ada 
22.306, sedangkan yang sudah 
terakreditasiha:nya 18.568 prodi. 

"Kebanyakan prodi yang 
belmn terakreditasi adaJah pro
di yang barn beroperasi," ung
kap ProfMansyur didampingi 
Wakil Rektor I UMA Bida:ng 
Akademik, Dr. Heri Kusmanto 
da1� �a�ag Hun:a�_u�._I� As-

kan dari status. PTN dan PTS 
merriiliki peh�angg saffia dalam 
pengembanganmutu."Penentli 
sa�t ini adalah mutti. I<;onsep- { 
nya,·�iapa bermutu itµyang di
terimamasyarf!kat '11dakpedllli · · 

apakah PTN 'atau PTS," kata . 
rnantan Ketua BAN.-PT itll. 

Menurut Mansyur, iliedi
tasi.sangat berk'aitan dengan · 

mutu sebuahPT.AJ)abilasebuah 
PT dinyatakankredibel, mak'a· 
akap dibedkai;i akreditasinya 
sesuaimutuPTtersebut Karena 
itu, ia berharap, semua ITT ber
lombameningkatkan mutu dan. 
akreditasinya. ' · 

Apalagi Menristekdikti, 
sambungnya;sudah meresmi
kan pelaksanaan SistemAkredi
tasi PendidikanTinggi Online 
(SAPTO). Mela:luisistem ini, Prof 
Mansyur optimis proses akreru
t<i:si akan lebih cepat, mudah 
dan biayamurap. "SAPTOdijad
walkan dioperasikan padaMei 
2017, sosialisasi sudah berjalan, · 

" sebutnya. 
ProfManysur mengatakan, 

ada tigahalselama'inimenggan
jal PIN dan PTS mendapatka n  
akreditas, pertama rasio dan 
kualitas dosen, laboratotifun, 
Labora besertifikat berikut staf
nya ,  terak:hirpenelitian rum peng
abdiankepadamasyarakatdosen · 

Dalam konteks ini, sebut 
Prof  Masnyur, UMA sudah 
lulus, sehingga posisinya sejajar 

. . ' I ' wiiSpad�/M.Ferdinim'sembiring 
ANGGOI'ApewanMajelisAJcreditastBAN,�PT,,frof Dr H Mansyur 
Ramly (kanan) bersama WakilRektor I TJM/1, Dr Heri Kusmanto 
di kampus Pascasarajan UMA. 

· 

. 
f' 

nal : .. Webometrics menempat- · meningkatkan inovasi, serta 
kan UMA peringkat 77dari100 . memperkuatkapasitas univer
universitas terbaik se.cara sita8 dalam mencapai visinya. 
nasional dan peringkat dua PT " Prestasi UMA kebanggaan 
teibaik di Sumatera Utara. masyarakat Surnut," katanya. 
Webometrics adalah sebuah· Wakil Rektor I UMA , Dr 
sistem memberikan penil�an Heri Kusmanto mengatakan, 
terhadap lebih dari 30.000 PT capaian akreditasi yang diraih 
di seluruh dunia," katanya. UMA saat ini merupakan kerja 

Atas dasar itu pula, kataProf kerasdari seluruh civitas akade
Mansyµr, iamaumenjadidosen · mikaUMA."Pencapaian ini ti
tam u visiting profe s o r  d i  dakbisadilakukansendiri,me
pascasarajana UMA"Sayahanya lainkan atas kerjasama berbagai 
mau mengajar rukampus yang pihak, baikmahasiswa, dosen, 
memiliki akreditasi baik dan tenagakependidikan, pimpinan, 
bermutu,sep.ertiUMA," sebut- alumni dan m itra U M A , "  
nya. I a  berharap. UMA.in i bisa ucapnya. c; 
menjadi 'okomotifl;!agi PT·lain. Halini patutdisyukuribersa
Karena potensinya cukupbagus ma, sebab, katanya. akreditasi 
ditambah lagi iiutu sudah memoerkuat kem�rc:::iv�rnn 

Katnpus Katnpus 
erancain Tutup 

UMAMasukJajara� UMAMasukJajara� PTTerbaik 
kan dari status. PTN dan dan PTS 
merriiliki peh�angg peh�angg saffia saffia dalam 
pengembanganmutu."Pbanganmutu."Ppengembanganmutu."Ppengem enentli banganmutu."Penentli banganmutu."P
sa�t sa�t ini ini adalah mutti. mutti. I<;onsep-I<;onsep- { 
nya,nya,··�iapa �iapa bermutu itµyang di
terimamasyarf!kat '11dak'11dakpedllli · · 

apakah apakah PTN 'atau PTS," PTS," kata . 
rnantan Ketua BANBAN.-PT PT itll. 

Menurut Mansyur, Menurut Mansyur, iliedi
tasi.sangat berk'aitan k'aitan dengan dengan · 

sebuahPT.AJ)abilaPT.AJ)abilasebuah 
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Halaman 7 

00 Perguruan Tinggi 
elum Terakreditasi 

!\ Iedan, (Analisa) 
Sch;111y;1k 3.000 da1·i 4.540 

ruan tinggi (PT) 11egeri maupun swas
la di l n clonesia belum terakreditasi. 
.lika. /lei 2018 belum menganto
ngi akivclitasi. izin PTtersebutteran
cam dicabut. 

"Suclah clitetapkan. deadline 
akrccli1asi PT pad a I I Mei 2018. 
j ika pada baras waktu tersebut, PT 
helum mcngantongi ak reditasi . izin 
operasinyn dicabut"." kata anggota 
Dewan !Vlajelis Akreclirasi BAN-PT. 
Pm!' Dr H !Vlansyur R arnly . 

I lal itu disampaikanya kepacla 
\\·an:1wan.Sabiu (412) usai member i 
k�111 ku I iah Anal is is Kebijakan Publ ik 
di hacl;1pan rnahasiswa program stucli 
(prodi) !Vlagisler Admi11istrasi (IVIAP) 
P�1scnsarja113 (PPs) Universitas Me
d:111 Area (UMA). 

Didampingi Wakil R ekto r l UMA 
f3iLbng Akaclemik. Dr. Heri Kus
rnanto dan Kabag Humas UMA, 1r 
As mah ln d rawaty MP, ProfMansyur 
mengatakan S3at ini jumlah procli 
22.306, clan yang suclah terakreclitasi 

18.568 procli. 
'.'Kebanyakan procli yang belum 

terakreditasi adalah prodi yang baru 
beroperasi," ungkap Prof Mansyur . 

Lebih lanjut clikatakannya, kebe
radaan PT saat ini tidak lagi diten
tukan clari status. PTN clan PTS me
miliki peluang sama dalam pengern
bangan mutu . "Penentu saat ini 
aclalah mutu. Konsepnya, siapa ber
rnutu itu yang diterima masyarakat. 
Tidak peduli apakah PTN atau PTS." 
kata mantan Ketua BA N-PT itu. 

Akreditasi sangat berkaitan cle
ngan mutu sebuah PT. Apabila se
buah PT dinyatakan kredibel, maka 
akan cliberikan akreclitasinya sesuai 
mutu PT tersebut. Karena itu, ia ber
harap, semua PT berlomba rnening
k atkan mutu clan akreclitasinya . 

Apalagi Menristekclikti, kata Man
syur sudah meresmikan pelaksanaan 
Sistem Akreclitasi Pencliclikan Tinggi 
Online (SA PTO). Melalui sistem ini, 
Prof Mansyur optimis proses ak:re
di tasi akan lebih · cepat, muclah clan 
biaya murah. "SAPTO dijadwalkan 

clioperasikan pada Mei 2017, so
sialisasi suclah ber:jalan," ungkapnya. 
Sejajar 

Menurut' Prof Manysur, ada tiga 
hal selama ini mengganjal PTN dan 
PT S mendapatkan akreditas. Per
tarna, rasio clan kualitas dosen, labo
ratorium besertifikat berikut stafnya, 
terakbir penelitian clan pengabdian 
kepacla masyarakat closen. 

Dalam konteks ini, sebut Prof 
Masnyur, UMA sudah Jul us, sehing
ga posisinya sejajar dengan universi
tas terbaik di lndonesia. Secara pri
bacli, ia melihat ada kekuatan luar 
b iasa d imiliki UMA, sehingga PTini 
sangat cliperhitungkan di Sumtit. 

"Bahkan, webs ire internasional: 
Webome1rics rnenempatkan UMA pe
ringkilt 77 clari I 00 universitas terbaik 
secara nasional dan peringkat dua PT 
terbaikdi Sumatera Utara. Webometrics 
merupakru1 sebuah sistern memberi.kan 
penilaian terhadap lebihdari 30.000 PT 
di seluruh clunia," katanya. 

Atas dasar itu pula, ia mau menjacli 
dosen tamu visiting profesor di PPs 

UMA. "Sa ya h;111ya mau rnengaj 
kampus yang memiliki akred 
baik clan hermutu, scpcni u rv 
sebutnya scraya bcrharap UMA 
rnenj acli lokomotif bagi PT· ·n 

Prof Mansyur j uga i11eng .. G: 
prest as i UMA memper()leh ak1 
tasi bagus. Semua prodi dan inst 
B. Capaian st:perti ini harus mer 
tantangan besar UMA untuk 
ningkatkan inova si , SL:rta mern 
kuat kapasit as universitas dalarn r 
capai visi 11ya . 

Wakil Rektor I UMA, Dr 
Kusmantu mengmakan, capaian a 
clitasi ya11gdiraih U IVIA saat ini 111 
pakan kerja keras dari seluruh ci' 
akade111ika UIVI/\. "Penc<1paiar 
ticlak bisa clila k uka11 srncliri, 
l ainkan alas kerja sama berb 
pihak, baik mahas i swa, closen. tc1 
kependidi ka 11. pirnpinan, alur1111i 
mitra UMA," ucapnya. 

Hal ini patut clisyukuri bers< 
sebab akreditasi mernperkuat ke 
cayaan publ ik bahwa UMA men 
kan PT terbaik . (twh) 

Perguruan 
elum Terakreditasi Terakreditasi 

18.568 procli. 
Kebanyakan procli yang belum 

terakreditasi adalah prodi yang baru 

clioperasikan pada Mei 2017, 
sialisasi suclah ber:jalan," ungkapnya. 
Sejajar 
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EALITAS 
Senin, 6 Februari 2017 12 
UM;A, Milsuk Jajaran P.T . ' . . ' .

. ' ,,• . 
. . 

Medan, Realitas lndrawaty, MP. Lebih lan-
. 3:000 dari 4:54.0 perguru- jut, Prof Masnyur mengata

an tinggi (PT) negeri mau- kart, semua prodi dilil insti
pun swasta di Indonesia be- tusi di PT harus sudah .ter-
1 um terakreditasi. Jika, 1 1  akreditasi paling lambat 11 
Mei 2018 belummenganton- Mei 2018. · 

gi akreditasi, izin PT terse- Dia men egaskan, ke-
but terancam dicabut. beradaan PT saat ini tidak, 

"Sudah ditefapkan, Dead- lagi ditentukan .dari status. 
·line akreditasi PT· pada 1 1  PTN dan PTS memiliki pe
Mei 2018, jika pada batas luangg sama dalam pengem-

:!�i�n���:i
b���e�Jast1

i�� . ��n;:�:������e:S�P�;!� qlJDUK. BERSAMA: 
operasinya terancam , " kata siapa bermutu itu yang diter- BAN-PT, Prof Dr H I 
Anggota Dewan Majelis ima ·masyarakat . Tidak UMA, Dr Heri Kusmanto 
Akreditasi BAN-PT, Prof pect,uli apakah PTN atau erasikan pada Mei 2017_, so-· Hei:i K�manto mengatakan, 

. Dr H Marisyur Ramly. .PTS," kata mantan Ketua sialisasi sudah berjalan,'" capaian akreditasi yang 
Berbicara kepada sejum� BAN�PT itu: sebutnya. 

. 
diraih tJMA saa:Uni merupa-

lah wartawari, usai mem- Menurut Mari.syur, akred- ·Prof Manysur merigata- kan>kefj�· k:efas dari seluruh 
berikan kuliah Analisis Ke- itasisangat berkaitan dengan kan, ada tiga ha! selama irii c·�v;.i t a,s. a k.a .d e'm i k a  
bijakan Publik. pada Pro� mutu se�uah PT. Apabil� se- mengganjal PTN dan PTS lIN�A/;�e�capaian ini ticiak 
gram Studi (prodi) Magister buah 'PT dii;iyatakan kredi- mendapatkan akreditas, perta- bisa difakukan sendiri, rrie� 
Ai:lmihistrasi (MAP)· Pas- bel,. maka akan diberikan ma rasio dan kualitas dosen, k�rjasama berb
casarjana Universit'as Medan akre¢itasinya sesuai mutu laboi:atorium, Labora beserti- baik mahasiswa, 
Area (UMP.,),. Sabtu (4/2), PT .t�i'Sebut. Karena itu, .ia fikat berikut stafnya, terakhii' kependidikan, 
Pr.of Mansyur Ramli menga- berhatap; semua. PT berlom- penelitian dan pengabdiarfke- altirnni dan mitra 
iakan, jun:ilah total prodi ada ba rri�ningkatkan mutu dan pada masyarakat dosen. , UMA;'"·ucapnya. 
22: 306, sedangkan yang akreditasinya. . · Dalam konteks ini, sefuut > · '.Hal ini .patut disyukuri 
sudah terakreditasi hanya Apalagi Menristekdikti, ,Prof Masnyur, UMA sudah btrsam'a; sebab, katanya. 
18.568.prcidi ; . s a m b  u n.g n y a ,  s u d a h  lulus, sehingga posisinya se- ak�editasLmemperkuat ke-

"Kebanyakan prodi yang meresmikan pelaksanaan jajar dengan universitas'ter- publik bahwa 
belum 'terakreditasi adalah SistemAkreditasi Pendidi- baik di Indone�ia. S?cara PT terbaik 
jfrcidi yahg. b�ru beropera� kan Tinggi Online (SAP- pribadi, Prof rii.eli..:- terse but· ti.dlik 
si,'', ungkap PrOf TO)> Melalui sistem ini, hat ada kekuatan tiiasa· .institusiorial 
didariipingiWakil I ,ProfMansyur optimis proses· d_irnilik UMA, sehingga PT. individu 
UMA,Bidarig Akidemik, akrecijtasi akan lebih cepat, · ini sangat diperhitungkan 'di manfaat 
Dr: Heri. Kusn:ianto dan Ka- n'nidah / dari biaya mu rah. Sumut. , .. mahasiswa Clan 
bag Huinas UMA, Ir Asmah "SAPTO dijadwalkan diop- Wakil Rektorf UMA, J?.r (R".jiJ 

2017 

Milsuk Milsuk Jajaran Jajaran P.T . . . . ' 
lndrawaty, lndrawaty, MP. MP. Lebih lan-lan-
jut, Prof Prof Masnyur Masnyur mengatamengata
kart, semua semua prodi prodi dilil instiinsti
tusi di PT harus harus sudah .ter-.ter-
akreditasi akreditasi paling lambat 11 11 
Mei Mei 2018. · 

Dia men egaskan, ke-ke-
beradaan beradaan PT saat ini tidaktidak, 
lagi ditentukan .dari status. status. 
PTN dan PTS memiliki pepe
luangg luangg sama dalam pengem-pengem-

. ��n��n�� ;:�;:�n;:�n :�:�����:�����:� ���������� e�e�:S�e:S�e
P:S�P:S� �;!� �;!� qlJDUK. BERSAMA: 
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.�· Mei 20.18 Semua Perguruan 

Tinggi HC;trus Teral\:.reditasi 
MEDAN, TtrnlUN - Badan Akre
d itasi Nasional Perg uruan Ting
gi (BAN PT) mensosialisasikan 
Sistcm Akreditasi Perguruan 
Tinggi Online (SAPTO) kepa
d a seluruh perguruan tinggi di 

. Indonesia hingga Juni 2017. Hal 
itu dikatakan Ketua BAN PT 
Prof Mansyur Ramli, sebelum 
menyampaikan kuliah umum 
d i  Universitas Medan Area 
(UMA), Sabti1 (4/2). 

PROF Mansyur 

Ramly, Ketua . 

BAN PT 
didampingi 

oleh Dr Heri 

Kusmanto, 

WR. Bidang 

Akademik ., !. 
UMA. 

la menuturkan paling lam- TRIBUN MEDAN/SILFA HUMAIRAH 

bill 11 mei 2018 semua pergu- ,, perguruan tinggi terbaik dan elah Universitas Sumatera Uta
ruan 'ti nggi sudah harus ter- dengan akreditasi B untuk se- ra (USU) atau nomor satu.di 
akreditasi baik program studi mua program studinya. UMA jajaranPerguruan Tinggi Swas-
dan pergt:1ruan tingginya, atau masuk ranking ke-77 secara ta (PTS) di $u_rnut. 

· 

perguruan tinggi tersebut ter- nasional perguruan tinggi ter- Ia juga ni.enambahka:n kini 
ilncam dicabut izinnya a tau baik dalampenilaian Webomet- BAN PT mengalami perubah
ditutup. . rics. Sta.ndar tersebut menem- an penamaan dengan dua or-

Ia menututkan ada 4450-an patj<an UMA sebagai perguru- gan, yakni Dew'an Eksekutif 
jLm1lall perguruan tinggi di Indo- an tinggi berkaliber intemasion- mengurusi akreditasi pergurLt
i1esi<:i danhar.ya 1.400yangsudah al," katanya. an tinggi dan Majelis Akredita-

pergLU"u- Ia menuturkan jika skala na- si menetapkan keputusan-
an akreditasi 13 hanya 240-an. sional UMA nomor 77, namun keputusan dan kebijakan-kebi-

"Di, sini saya mengapresiasi untuk skala perguruan tinggi jakan yang berkaitan d�gan 
UMA karena mengalahkan 50- terbaik d i  Suma tera U tara, akreditasi. 
<H1 PTS di Indonesia sebagai UMA meraih posisi kedua set- - "Tugas tim BAN PT kali ini 

bukan hanya mensosialisasikan 
soal SAPTO, ta pi juga perihal per
ingkat akreditasi untuk kedepan
nya bukan lagi A,B dan C melain- · 
kan akredi�i Unggul, BaikSekali 
dah Baik. Tapi instrumen belum 
selesai dan ditargetkan akin dire
alisasikandansegera diaplikasikan 
pertengahan tahun ini," jeJ.asnya. 

Sementara itu Asmah, hu-· 
mas UMA menu

'
turkan kabar 

baik untuk UMA juga dalam 
peringkat dunia. balam pe
nilaian Webometrics World 
pada'2014, UMA hanya bera-��-

'X
_
p�sis

_
i
_
�� ;7.0����ring��t 

Mei 20.18 Semua PerPerguruan 

Tinggi i HC;trus HC;trus Teral\:.reditasi Teral\:.reditasi 
Badan Akre
g uruan Ting

mensosialisasikan 
Akreditasi Perguruan 

(SAPTO) kepa
perguruan tinggi di 

Juni 2017. Hal 
Ketua BAN PT 
Ramli, sebelum 

menyampaikan kuliah umum menyampaikan kuliah umum 
Medan Area Area 

(4/2). 

PROF 
Ramly, 

BAN 

didampingi 

oleh 

Kusmanto, 

WR. 

Akademik 

UMA. 

paling lam-lam- TRIBUN MEDAN/SILFA HUMAIRAH 

semua pergu- ,, perguruan tinggi terbaik dan elah Universitas Sumatera 
sudah harus ter- dengan akreditasi B untuk se- ra (USU) atau nomor 

program studi mua program studinya. UMA jajaranPerguruan 
tingginya, atau masuk ranking ke-77 secara ta (PTS) di $u_rnut. 
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Haiaman 

• senin (Pahing), 6 
• 9 Jumadil Awai 1438 H 

Mei ,io1s, Seluruh Kampus 
dl Indonesia -Harus Terakreclitasi 

Medan-ORBIT: Badan 
Akreditasi Nasional Perguru
ari Tinggi (BAN PT) mene
gaskari, sampai tenggat wak
tu 11-Mei 2018 selu,ruh Pergu- · 

ruari Tinggi yang ada di lndci
nesia. harus sudah terakre
ditasi. 

"Baik itu program studi, 
ma:uptin perguruirn tingginya. 
Kalau tidak, terancam dicabut 
izinnya oleh menteri sesuai 
uu no 12 tahun 2012," ujar 
Ketua BAN PT ProfMan�yur 

Hta�li, di Universitas Medan 
Area (UMA) Jalan Sei Serayu, 
Medan, Sabtu (412). 

' 

· Dijelaskan pria 64 tahun 
itu, sedikitnya ada 4.450 an 
jumlah perguruan tinggi di In
donesia. Namun hanya 1.400 
yang sudah · terakreditasi. 
"Un.tuk perguruan tinggi. de
ngan'akreditasi B baru 240-an 
saja," ujar ProfMarisyur Ramli. 

Katanya, saat ini BAN PT 
sedang gencar mensosialisasi
kan Sistem Akreditasi Per
guruan Tinggi Online (SAP
TO) kepada seluruh perguru
an tinggi di Indonesia yang 
akan berlangsung hingga Juni 
mendatang. 

Dalam kesempatan itu-pula, 
dirinya mengaku sangat me
ngapresiasi UMAkarena ter
masuk bahkan mengalahkan 

gai perguruan tirtggi terbaik 
dan dengan akreditasi B un
tuksemtia program studinya. 

"Apalagi UMA'i;nasuk rank
ing ke. 77 secara nasional 
perguruan tinggi terbaik da
lam penilaian Webometrics. 
Standar tersebut menempat
kan UMA sebagai perguruan 

· tinggi berkaliber internasional 
atau World class university," 
katanya. 

· 

Ia menuturkan jika skala 
nasional UMA menempari 
posisi 77, narriun untuk skala 
pergtiruan tinggi terbaik di 
Sumatera Utara, UMA nie
raih posisi kedua setelah Uni
versita$ S u matera Utara 
(USU) atau nomor satu di 
jajaran Perguruan Tiriggi 
Swasta (PTS) di Sm.nut. 

Pada kesempatan yang sa
ma, dia memaparkan kini 
BAN. P1;' niengalanii peruba
han penamaan dengan dua · 

organ, yakni Dewan Eksekutif 
mengurtisi akreditasi perg
uruan t inggi dan Majelis 
Akreditasi menetapkan kepu

Ketua BAN PT Prof Mmsyur Ramly didompingi wR Bidang Akadennik UMA Dr Heri Kusnnanfo, di kampus tersebut, 
Sabtu (5/2). •Olll!IT1Marw1na � 

tusan·-keputusan clan kebija- A, B dan C inelairtkan ·akre-
··. kan-kebijakan yang berkaitan ditasiUnggµl, Baik Sekili clan 

dengan akreditasi. . . Baik. Ta pi instrumen 'belum 
"Tugas tim BAN PT kali ini selesai clan ditarge"kan akan 

bukan hanya mensosialisasi- direa lisasikan clan segera 
kan soal SAPTO tapi juga diaplikasikan pertengahan 
perihal peringkat .akreditasi tahun ini," jelasnya. 

mas UMA menuturkan kabar · 

baik untuk UMA juga dalam 
peringkat.dunia. Dalam peni-
laian Webometrics World 
pada 2014, UMA hanya bera
da di posisi ke 17.000 pering
kat dunia, namun kini UMA' 

ruan tinggi terbaik dunia. 
;'Kenaikan peringkat UMA 

cvkup drastis, karena UMA 
terus membenahi clan me
ningkatkan kualitas dosen, 
sarana dan prasarana hingga 
kompetensi mahasiswa,"tam-
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara : Tem u  Pers Dengan Rektor UMA Tentang 
Forum Rektor Indonesia 

Tem pat : Kampus I 
Hari I Tangga l : Senin / 6 Februari 2017 
Pukul : 11.00 wib - Selesai 

NO NAMA HARIAN PREDIKSI T.TANGAN 
BERITA 
TERBIT 

1. Ferdinan \./ 

2. Taufik Wal Analisa v 

) 3. Zul Ardi Realitas 

' 

4. 

5. 

7. 

8. 

10. 
, 

11. ' 

12. 

13. 

14. 

15. 

Kabag H u mas & Protokoler 

' 
) 

.l 

\./ 

Wal Analisa v 

Realitas Realitas 

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

Forum Rektor Bahas 
Lima Isu Nasioital 
lRektor UMA Pokja Penguatan Kafakter B�gsa 

MEDAN (Waspada): 
Universitas Medan 

Prof Dr HA. 
Yakub meng-

hadiri pert�muan Forum 
R ektor Indonesia (FRI) 

2017 di Jakarta Conven-
tion Centre (JCC). FRI 

membahasa lirfla isu na
sional, salah satunya pe

nguatan karakter bangsa. 

"Kegiatan berlangsung dua 
hari ini, diikuti seluruh pimpi
nan rektor negeri maupun 
swasta se-Indonesia," kata Prof 
HA. Yakub Mantondangkepada 
sejumlah wartawan di kampus 
UMA, kemarin.Prof Yakub 
Mantondang mengatakan , FRI 
forum silaturahmi pimpinan 
perguruan tinggi untuk duduk 
bersamasigapdalammerespon 
berbagai persoalan bangsa 
dengan memberikan solusi 
strategis."Untuk tahun 2017 me
ng�gkat tema 'Mewujudkan 

Amanah Konstitusi Pendidikan 
Nasional,'' ucapnya. 

Konferensi FR I tahun ini, 
sebutnya, merupakan forum 
membahas peningkatankualitas 
mutu pendidikan yang berkai
tan dengan jumal intemasional. 
Kegiatan ini dibuka Presiden 
Jokowi didampingi Menteri 
Koordinator BidangPembangu
nan Manusia danKebudayaan 
RepubliklndonesiaPuanMaha
rani, Menteri Perikanan dan 
Kelautan Susi Pudji�stuti, dan 
Menristekdikti, Mohammad 
Nasir. 

ProfYakub Matondang 
menjelaskan, konferensi FRI 
kali ini dibentuklimakelompok 
kerja (pokja) yang membahas 
hasilkerjaselamasetahun, yakni 
pokja tentang peranan haluan 
negara dalam perencanaan 
pembangunannasional jangka 
panjang, pokja tentangpengua
tan karakter dan nilai-nilai 
budaya bangsa, P.Q.kjarevitalisasi 

pembangunankemaritimandan 
sumber daya laut, serta pokja 
revitalisasi sistem ekonomi dan 
demokrasi Pancasila. 

" Saya masukPokja tentang 
penguatan karakter dan nilai
nilai budaya bangsa,'' kata Prof 

Yakub Matondang. Selainkonfe
rensi, acara ini juga menggelar 
pameran Education and Trai
ning Expo yang menghadirkan 
Perguruan TinggiNegeri/Swas
ta dari dalam dan luar negeri. 
FRI juga akan mengadakan 
kegiatankunjungan ke kanlpus 
atau campus tour. 

Pada kesempatan itu, kata 
rektor, Menristekdikti, ProfMo
hammad Nasir mendorong, 
universitas lebih berani secara 
terbuka mengelurkari hasil 
risetnya untuk masyarakat." 
Produktivitas risetyang dipubli
kasikan dalam jurnal ilmiah 
intemasional harus ditingkat
kan. Tulisanilmiah dalam jumal 
akan menjadi ba_gian rekam 

Bahkan, 
mewacanakan membaut jumal 
ilmiah terkareditasi intemasio
nal milik Indonesia. 
"Kita sangat mengapresiasi 
keinginan Menristekdikti terse
but. Peran pemikiran pegiat 
pendidikan tinggi sangat dibu
tuhkan untukniewujudkan niat 
mulia Menristekdikti itu,'' kata 

. ProfYakub Matondang. Tujua
nya, ten tu untuk melahirkan 
SDfyl-SDM memiliki etos kerja 
tinggi, kreativitas dan inovasi 
tinggi yang berani bersaing dan 

, berkompetisi. . 
Mengingat, dunia per

saingan sudah simgat terbuka 
sekarang ini. "Karena pemerin
tah sangat berharap dari forum 
rektor ini lahir konsep-konsep 
pendidikamenjadi bangsa yang 
lebihkompetitif danmemenang
kan persaingan denganbangsa
bangsa lain di dunia," kata Prof 

Yakub Matondang. (m49/I) 

Forum Rektor Bahas 
Isu Nasioital 

UMA Pokja Penguatan Kafakter 
Amanah Konstitusi Pendidikan 
Nasional,'' ucapnya. 

Konferensi FR I tahun ini, 
sebutnya, merupakan forum 

pembangunankemaritimandan 
sumber daya laut, serta pokja 
revitalisasi sistem ekonomi dan 
demokrasi Pancasila. 
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HARIAN 

1 f.ebruari �017 Halaman 2� 

hal ·Terakred.it.asi: I nterna·sional I ndbnesia Baka I. Dibuat 
OR Universitas Medan Area 
·of Dr HA. Y akub M�tondang, . 
·i konferensi Forum Rektor In
'RI) 2017 yang berlangsung di 
:fn'Vention Centre (JCC) belum 

an berlangsung dua hari, cliikuti 
mpinan rektor negeri maupun 
ndonesia," kata Prof HA. Y akub 
ig di kampus uMA, Rabu (8/2). 
>ingi Kabag Hlimas, Asmah 
MP, Prof Yakub Mantondang 
m konferensi FRI itu be11ujuan 
um silaturahmi pimpinari pergu
untuk duduk bersama agar sjgap 

berbagai persoalan bangsa 
rnberikan solusi strategis. 
,tabun 2017 mengangkat tema 
mn Amanah Konstitusi Pendi
onaJ,"· ucapnya. 
nsi FRI tahun ini, sehutnya, 

meiupakan forum membabas peningkatan "Saya masuk Pok;ja tentang penguatan 
kualitas mutu penclidikan yang berkaitan. karakter dan nilai- n.ilai budaya bangsa," 
dengan jurnal internasional, kata Prof Yakub Matondang. 

Kegiatan ini dibukaPresiden RIJokowi · Sela.in konferensi, acara ini juga 
clidampingi Menteri Koordinat6r Bidang menggelar pameran Education and Trai
Pembangunan Manysia dan. Kebudayaan ning Expo yarig mengbad.irkan Pergurnan 
Republik Indonesia Pu an Maharani,,. Tinggi Negeri/Swasta dari dalam dan luar 
MenteriPerikanan danKelautanSusiPudji- negeri. 
astuti, dan Menristekdikti, Mohammad Jurnal Ilmiah 
Nasir. 

· 
Pada konferensi tersebut, ungkap Reek-

Prof Yakub Matonc\ang memaparkan tor UMA, Menristekdikti, Prof Moham
.konferensi FRI kali ini dibentuk Lima ke- · mad Nasir mendorong, universitas lebih 
lompok ke1ja (pokja) yang membahas hasil berani secara terbuka mengelurkan hasiJ. 
kerja selama setabun, yakni pokja tentang risetnya untuk masyarakat. 
peranan haluan negara dalam perencanaan "P.roduktivitas riset yang dipublikasikan 
pembangunan nasional jangka panjang, dalam jumal ilmiah iriternasional harus 
pokja ten tang penguatan karakte,r dan nilai- ditingkatkan. Tulisan ilmiah dalam jurnal 
nil1ai qudaya bangsa, pokja revitalisasi akan menjadi bagian rekan1,ilmiah untuk 
pembangunan kemaritinian dan sumber selamanya," katanya. 
aaya laut, serta pokja revitalisasi sistem . Bahkan, Meruistekdikti -mewacanakan 
ekonomi dan demokrasi Pancasila. me1ubuat jurnal ilmiah terakreditasi inter-

nasional mil.ik Indonesia. 
"Kita sangat mei;igapresiasi keinginan 

Menristekdikti tersebut. Peran pemikiran 
pegiat pendiclikan tinggi sangat dibutuhkan 
untuk mewujudkan niat mulia Meo
ristekdikti itu," �kata Prof .Yakub Ma
tondang. 

Ditam bahkannya, dengan ad anya 
jurnal internasional milik Indonesia, 
dtharapkan dapat rnelahirkaJ1 SDM-SDM 
yang memiliki etas kerja tinggi, krea-

. .tivitas dan inovasi tinggi yang. berani 
bersaing dan berkompetisi. Apalagi dunia 
pendidikan persaingan sudah sangat ter- 1 

. buka saat ini. 
"femerintah sangat berharap dari forum 

rektor ini lahir konsep-konsep pendidikan I 
_menja<:)j bangsa yan!? iebih kompetitif dan 
merrienangkan persamgan dengan 
bangsa lain di dunia," ucap Prof Maton
dang1 (taufikwal hjdayat) 
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nterna·sional sional I I ndbnesia ndbnesia Baka Baka 
peningkatan "Saya "Saya masuk masuk Pok;ja Pok;ja tentang penguatan 

berkaitan. karakter dan nilai-nilai- n.ilai n.ilai budaya bangsa," 
kata Prof Yakub Matondang. Matondang. 

RIJokowi · Sela.in konferensi, konferensi, acara ini juga juga 
Koordinat6r Bidang menggelar menggelar pameran pameran Education and TraiTrai

Kebudayaan ning ning Expo Expo yarig mengbad.irkan mengbad.irkan Pergurnan Pergurnan 
Maharani,,. Tinggi Tinggi Negeri/Swasta Negeri/Swasta dari dari dalam dalam dan luar 

danKelautanSusiPudji- negeri. negeri. 
Menristekdikti, Mohammad Jurnal Jurnal Ilmiah Ilmiah 

nasional nasional 
"Kita 

Menristekdikti Menristekdikti 
pegiat 
untuk untuk 
ristekdikti ristekdikti 
tondang. 

Ditam
jurnal 
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Rektor UMA Hadiri FRI 
Bahas Lima lsu Nasional 

·Medan, Realitas 
Rektor Universitas Med

an Area (UMA) Prof Dr 
HA. Yakub Matondang, 
menghadiri langsung perte
muan Forum Rektor Indone
sia (FRI) 201 7  yang berlang
sung di Jakarta Convention 
Centre (JGC). 

· 

"Kegiatanyang berlang
sung_.dua hari ini, diikuti se
luruq pimpinan rektor negeri 
maupun. swasta se-lndone
sia, ". kata ProfHA.Yakub 
Mantondang kepada sejum
l ah �·artl!-wan di kampus 
UMA, kemarin. 

ProfYakub Mantondang, 
kegiatan ini bertujuan forum 
silaturahmi pimpinan pergu
ruan tinggi untuk duduk ber
sama sigap dalam merespon 
berbagai persoalan bangsa 
dengan memberikan solusi 
strategis. "Untuk tahun 201 7  
mengangkat tema 'Mewiljud
kan Amanah Konstitusi Pen
didikan Nasional," ucapnya. 

Konferensi FRI tahun 
ini, sebutnya,merupakan fo
rummembahas peningkatan 

kualitas mutu pendidikan 
yang berkaitan dengan jurnal 
internasional. Kegiatan inid
ibuka Presiden RI Jokowi 
didanipingi Menteri Koordi
nator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Puan 
Maharani, Menteri Perikan
an dan Kelautan Susi Pudji
astuti, dan Menristekdikti, 
Mohammad Nasir. 

Prof Y akub Matondang 
menjelaskan,konfetensi FRI 
kali ini dibentuk lima kelom
pok kerja (pokja) yang mem
bahas basil kerja selama set
ahun, yakni pokja tentang 
p e r a n a n  h a l u a n  n e g ara 
dalam perencanaan pemban
gunan nasional jangka pan
jang, pokja tentang pengua
tan karakter dan nilai-nilai 
budaya bangsa,pokja revital
isasi pembangunan kemariti
man dan sumber daya laut, 
s e r t a  p o k j a  r e v i t a l i s a s i  
s i s t eni e k o n o m i  d a n  
demokrasi Pancasila. 

"Saya masuk Pokja ten
tang penguatan karakter dan 

nilai-nilai budaya bangsa," 
kata Prof Yakub Matondang. 
Selain konferensi, acara ini 
jugamenggelar pameran Edu
cation and Training Expo 
yang menghadirkan Perguru
an Tinggi Negeri/Swasta dari 
dalam dan luar negeri. FRI 
juga akan mengadakan �egia
tan k,unjungan ke kampus 
atau campus tour. 

Pada kes empatan itu, 
Menristekdikti, Prof Mo
hammad Nasir mendorong, 
universitaslebih berani secara 
terbuka mengelurkan basil 
risetnya untuk masyarakat." 
Produktivitas riset yang di
publikasikan dalam jurnal il
rniah internasional harus dit
ingkatkan. Tulisan ilmiah 
dalam jurnal akan menjadi 
bagian rekam ilmiah untuk 
selamanya," katanya. 

Bahkan, Menristekdikti 
mewacanakan membaut jur
nal ilmiah terkaredi�si inter
nasional milik Indonesia. 
"Kita sangat mengapresiasi 
keinginan Menristekdikti 
ters;,but. (R-jiJ 

Rektor UMA Hadiri FRI 
Bahas Lima lsu Nasional 

Realitas 
Universitas Med
(UMA) Prof Dr 

Matondang, 
langsung perte
Rektor Indone

yang berlang
Jakarta Convention 

kualitas mutu pendidikan 
yang berkaitan dengan jurnal 
internasional. Kegiatan inid
ibuka Presiden RI Jokowi 
didanipingi Menteri Koordi
nator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Puan 

nilai-nilai budaya 
kata Prof Yakub 
Selain konferensi, 
jugamenggelar 
cation and Training 
yang menghadirkan 
an Tinggi Negeri/Swasta 
dalam dan luar 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tem pat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. Fer d inan 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Silva 

5. Nova 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
, 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Perta nian Modern Berkelanjutan (FP) 

: Kampus I 
: Senin / 6 Februari 2017 
: 09.00 wib - Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
BERITA 
TERBIT 

v 

Analisa v 

Realitas 

Tribun v 
Orbit v 

' 

T.TANGAN 

Kabag H umas & Protokoler 

,./ 
\ 

Wal Analisa v 

Realitas 

Tribun v 
Orbit v 
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WASPADA 
Kamis 

9 F ebruari 20 1 7  

Pertanian UMA Tawar an 
DesainTaman Kota Modern 

MEDAN (Waspada): Fakultas Pertanian Universitas Medan 
Area (Faperta UMA) menyatakankesiapannyamelakukan program 
berkebun di perkotaan yang dikenal sebagai Urban Farming. 

"Fakultas PertanianUMAsiap bekerja sama jika Pernko Medan 
inginmelakukan program urban farming," ucap Dekan Pertanian 
UMA, Dr. Syahbuddin Hasibuan, M.Si di sela - sela seminar sehari 
"Pertanian Modern dan Berkelanjutan Menyongsong Urban 
farming dan Produk Unggulannya" Senin (6/2) di Convention 
Hall Kampus I UMAJalan Kolam Medan Estate. 

Seminar menghadirkan narasumber Dr Ir Syahbuddin 
Hasibuan, M.Si, Dr Ir Siti Maryam M.Si dan Dr. Ir. 
Barn bang Herman to, M. Si. Kegiatan itu ratusan siswa 
SMA dari 23 SMA sederajat se Kota Medan. 

Lebih Ian jut dekan Pertanian UMA ini ruang 
terbuka hijau a tau lahan - lahan perkotaan harus selalu 
ditanam dengan tanaman hutan. Desain tanaman bisa dengan 
tanaman sayuran atau buah - buahan. 

'Tumankotatidakharu<;dengant:anamanhutan, b&tdengantanaman 
sayuran atau buah -. buahan. pesan kepada PakWali Kota 
Medankita bisa bikin metode ujar Syahbuddin. 

Dia jugamengatakan wargakotasebenarnya bisa bercoooktanarn 
menggunakanmetodehydroponik, yakni 

memanfaatkan bekas untukmediamenanam. 
Metode ini bermanfaatmendukungprogram 

pertanian modern dan dengan produk -
unggulan yang dibutuhkan masyarakat, seperti cabai dan 
serta tanaman sayuran 

pupukyangterbuatdengan proses fisika, kimia, atau biologis. Karena 
itu sebaiknyamenggunakan pupuk alarniah a tau pupukorganik.. 

Sementara itu, Dr Siti Maryam Harahap, M.Si menjelaskan 
pemberian pupuk terhadap tanaman harusseimbang. 

Pemberian pupuk tidak seimbang dan b anyak 
pestisida dapatmempengaruhi 

tanah dan berpengaiuh terhadap kesehatanmanusia 
Sehingga dalam jangka tertentu tanah harus direhabilitasi. 

Pertanian modern atau berkelanjutan, ujarnya ada empat 
faktor hams diperhatikan yakni ramah lingkungan, 

manusia, basil yang melimpah, dan harus tetap 
menjaga kesuburan tanah. 

Sebelumnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir. 
Zulhery Noer MP saat membuka seminar sehari tersebut 
mengatakan Indonesia sangatmembutuhkan di bidang 
pertanian, mengingat besamya kebutuhan dipenuhi 
untuk kelangsungan hidup masyarakat. 

Ditambahkannya pertanian adalah pemberi makan dunia, 
tan pa pertaruan, manuia mau makan apa, tidak mungkin kita 
makan besi, atau makan angin. (era/BJ · 

Area (Faperta UMA) menyatakankesiapannyamelakukan kesiapannyamelakukan kesia program 
berkebun di perkotaan yang dikenal sebagai Urban 

pannyamelakukan 
Urban 

pannyamelakukan 
Farming. 

"Fakultas PertanianUMAsiap bekerja sama jika Pernko 
Farming. 

Pernko 
Farming. 

Medan 
inginmelakukan program urban far

bekerja 
far
bekerja 

ming," 
bekerja 

ming," 
bekerja 
farming," far
bekerja 
far
bekerja 

ming," 
bekerja 
far
bekerja 

ucap Dekan Pertanian 
UMA, Dr. Syahbuddin Syahbuddin Sy Hasibuan, Hasibuan, Hasi M.Si di sela - sela seminar sehari 
"Pertanian Modern dan Berkelanjutan Menyongsong Urban 
farming dan Produk Unggulannya" Senin (6/2) di Convention 
Hall Kampus I UMAJalan Kolam Medan Estate. 

Seminar menghadirkan narasumber Dr Ir Syahbuddin 
Hasibuan, M.Si, Dr Ir Siti Maryam M.Si dan Dr. Ir. 
Barn bang Herman 
Hasibuan, 

Herman 
Hasibuan, M.Si, 

Herman 
M.Si, 

to, M. Si. Kegiatan Kegiatan itu itu ratusan siswa 
SMA dari 

bang 
dari 

bang 
23 SMA sederajat se Kota Medan. 

Kegiatan 
Medan. 

Kegiatan 

Lebih Ian jut dekan Pertanian UMA ini ruang 
terbuka hijau a tau lahan 

Lebih Ian jut 
tau lahan 

Lebih Ian jut 
a tau lahan a - lahan perkotaan perkotaan harus harus selalu 

ditanam dengan tanaman hutan. Desain tanaman bisa dengan 
tanaman sayuran atau buah - buahan. 

'Tumankotatidakharu<;dengant:anamanhutan, b&tdengantanaman 
sayuran atau buah -. buahan. pesan pesan kepada 

'Tumankotatidakharu<;dengant:anamanhutan, 
kepada 

'Tumankotatidakharu<;dengant:anamanhutan, b&tdengantanaman 
kepada 

b&tdengantanaman 
PakWali 

b&tdengantanaman 
PakWali 

b&tdengantanaman 
Kota 

Medankita bisa bikin metode ujar Syahbuddin. 
Dia jugamengatakan jugamengatakan wargakotawargakotasebenarnya bisa bercooobercooobe ktanarn rcoooktanarn rcooo

menggunakan
wargakota

nggunakan
wargakota

menggunakanme metodehydroponik, yakni 
memanfmemanfaatkan aatkan memanfaatkan memanfmemanfaatkan memanf bekas untukmediamenanam. mediamenanam. mediame

Metode ini bermanfaatmendukungprogram program 
pertanian modern modern dan dan dengan produk -
unggulan yang dibutuhkan dibutuhkan masyamasyarakat, rakat, seperti cabai dan 
serta tanaman sayuran 
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·raman Kota Tida k ·Harus  Tana man H utan 
l{alaman 

� I ' • 

UMA Siap Bekerja Sama Pemko M.edan · 

:.. TAS Pertanian Universitas 
!a (Fape1ta UMA). meny.atakan 
·a me�akukan pro.gram berkebun 
m yang dikenal sebagai Urban 

is Pertanian UMA siap bekerja 
'e111Jrn Medan iri'gi n melakukan 
irban farming," ucap Dekan 
fMA,Dr. Syahpuddin Hasibuan, 
la Analisa di sela - sela seminar 
:tanian Modem dan Berkelan
yongsong Urban farming dan 
ggulannya" Senin (6/2) di Con
n Kaillpus I UMA J alan Kohu1J. 
:ve. < 

itu ni'enghadirkan narasumber 
buddin Hasibuan, M.Si, Dr Ir 1 
m Harflhap, M.Si dan Dr. Ir. 
-Iermantq, M. Si . Kegiatan itu 
san siswa SMA. dari 23 SMA · 

� Kota Medari. 
njut Dekan Pertanian UMA ini 
1 ruang terbuka hijau atau lahan 
otaan tidak hams selalu ditanam 
.aman hutan. Desain tanaman · 
1 tanaman sayuran atau buah -

r kota t idak harus . dengan 
,utan, bisa dengan tanaman 
m buah - buahan. Saya titip 
da Pak Walikota Medan kita 
netode vertikultur," ujar Syah-

:a · mengatakan warga kota 
1 bisa bercocok tan am di lahan 
p i t  dengan menggunaka n  

Analisa/taufik wal hidayat 
PAPA RKAN: Dr Siti Maryam Harahap, MSi memaparkan sistem pertanian modern 
dan berkelanjutan pada seminar sehari yang digelar Fakultas Pertanian UMA di Con-
vention Hall Kampus I, Senin (612). 

. 

inendukung program pertanian modem· dan 

sayuran lainnya. 
Mengenai penggu naan pu p u k ,  Dr ; 

Sy�buddin mer$�tak:ar;i pupuk anorganik 
merusak: tall.ab. Sebab pupuk 

anorg�n ik aclalah pupuk yang terbuat 
dengan proses fisi.ka, kim.ia, atau biologis. 
Karena itu seba.i knya mengguna .kar1 pupuk 
alarniah atau pupu.k organi.k. 

Sementara itu, Dr Siti Maryam Harahap, 
M .S i  menj ela skan pem beri an p upuk 
terhaclap tanaman harusseimbang. 

Pemberian pupu.k yang ·tida.k seimba.ng 
clan ban yak menggunakan pestisida (pupu.k 
anorgml. i .k) dapat mempengm·uhi kesuburan 
tanah �an· berl?engaruh terhacl.ap 
mam1sia: Sehmgga clalmn Jangka tertentu 
tanah ha.rus. clirehabi t itasi. 

Pertan ian modern atau berkelanjutan, 
ujarnya ada empat faktor yang harus 
di perhatikan yakni ramah lingkungan,· 
menyehatkan manusia, basil yang melim
pah, clan hm·us tetap· rnenjaga kesuburan 
tana_h . . 

Sebel umnya Wakil Rektor Bidan·g 
Kemabasiswaan UMA, Ir. Zulhery Noer 
MP saat mernbuka senl.inar seha.ri tersebut 
mengataka_n Indonesia sangat membu
tubkan tenaga ahli di biclang pertanian, 
mengingat besamya kebutuhan yang harus 
clipen uhi . untuk kelangsungan · h id up 
masyarakat. . 

· -metode hydropon i k, yakni m enian
faatkan botol-botol bekas untuk media 
menanam. 

.Metode ini katanya sangat bermanfaat 

· berkelanj utan dengan produk � produk • 

unggulan yang dibutuhkan masyarakat, 
seperti cabai dan bawang �erta tanaman · 

Di tambahkannya pertariian adalah 
pemberi makan dunia, tanpa pertanian, 
manuia mau makan apa, . tidak mungkin 
kita makan besi, atau makan angin.  (tautik 
wal hidayat)' · 

-I ::0 z lO ('!) 0 - < . 
• • "Tl moo � o .., . 

3 0 
....... 

0 ('!) VI 
N 0 ....... N 

"Tl 3: 
I 

::I: 
� I 0 ....... 

I 0 ....... 

k ·Harus  Tana man H uta
• 

erja erja er Sama Pemko M.edan · 

sayuran 
Mengenai 

Sy�buddin 

anorg�n
dengan 
Karena
alarniah 

Sementara
M .S i  
terhaclap 

Pemberian 
clan ban 
anorgml.
tanah 
mam1sia: 
tanah 

Pertan
ujarnya 
di perhatikan 
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PAPARKAN : Dr Sit i  Maryam Harahap, M.Si memaparkan sistem pertanian modren 
dan berkelanjutan pada semina sehari yang d igelar Fakultas Pertanian UMA di 
Convention Hall Kampus I ,  Senin (6/2). 

Faperta UMA Siap Laksanakan 
Progam U rban Farming 
Medan, Realitas Lebih lanjut'Dekan Perta- puk anorganik) dapat mem-

Fakultas Pertanian Uni- nian UMA ini mengatakan pengaruhi kesuburan tanah 
ver�tas Medan Area (Faper- ruang terbuka hijau atau lah- dan berpengaruh terhadap 
ta UMA) menyatakan kesia- an - lahan perkotaan . tidak kesehatan manusia. Sehing
pannya melakukan program harus selalu ditancun dengan ga dalam j angka terteaju 
berkebun di perkotaan yang tanaman hutan. Desain tana- tanah harus direhabilitasi. 
d i k en a l s e b a g a i  U rb a n  man bisa derrgan tanaman Pertanian modern atau 
Fam1 ;ng .  sayuran atau buah - buahan. berkelanjutan, ujarnya ada 

" i; r d;u lt a s  P e r t a n i a n  "Taman kota tidak harus empat faktor yang harus 
UMJ\ 5i,t;· bekerja sama jika dengan . tanaman hutan, bisa diperhatikan yakni ramah 
Pemko l\!L:dan ingin melaku- dengan tanaman sayuran lingkungan, menyehatkan 
kan program· urban farm- atau buah - buahan. Saya manusia, basil yang me
ing," ucap Dekan Pertanian titip pesan kepada Pak Wa- · limpah, cl an harus tetap 
UMA, Dr. Syahbuddin Ha- likota Medan kita bisa bikin menjaga kesuburan tanah. 
sibuan, M.Si di sela - sela metode vertikultur, "  ujar Sebelumnya Wakil Rektor 
seminar sehari "Pertanian Syahbuddin. Bidang K e m a h a s i s w a a n  
Modern dan Berkelanjutan Dia juga mengatakan war- UMA, Ir. Zulhery Noer MP 
Menyongsong Urban farm" ga kota sebenarnya bisa ber- saat membuka seminar sehari 
ing dan Produk Unggulan- cocok tanam di lahan yang tersebut mengatakan Indone
nya" Senin (6/2) di Conven- ·· sempit dengan menggunakan- sia sangat membutuhkan ten
tion Hall Kampus I UMA metode· hydroponik, yakni aga ahli di hidang pertanian, 
Jalan Kolam Medan Estate. memanfaatkan botol-botol be- meflgingat besamya kebutu-

Seminar itu menghadir- kas untuk media menanam. yang harus dipenuhi un-
ka narasumhei: Dr: Ir: SY:ih- .CSement<>r-<> i tn n,, � ; t; •• 1, � 1  n �  - 0 · · - - 0  - .. � _, _ _  

: Dr Sit i  Maryam Harahap, M.Si memaparkan sistem pert
berkelanjutan pada semina sehari yang d igelar Fakultas Pertanian 

Hall Kampus I ,  Senin (6/2). 

Faperta Faperta Faper UMA Siap Laksanak
ogam U rban Farming 
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J ang,an Kehabisan 

Ide Bercocol� Tanam 
• Faku ltas Pertan n UMA Bahas Cara Bertani  

d i  Perkotaan  
MEDAN, TRJBUN - Para 
lulusan Fakultas Pertanian 
tak boleh kehabisan akal 
memanfaatkan lahan yang 
terbatas di perkotaari. untuk 
bercocok tanam. 

Dalam seminar sehari 
bertemakan Pertanian 
Modern dan Berkelanjutan 
Menyongsong Urban 
Farming dan Produk 
Unggulannya di Conven
tion Jrlall Universitas Medan 
Area (UMA), 
Syahbuddin bilang budi 
daya pertanian harusnya 
tak terpatok pada tanah, 
melainkan juga metode 
hidroponik. 

Hidroponik adalah cara 
bercocok tanam tanpa 
menggunakan tanah, 
biasanya menggunakan 
media paralon atau botol 
minuman. "Atau bisa 
dengan cara vertikultur 
memanfaatkan atap rumah, 
dinding a tau halaman lantai 
semen pun bisa. Jadi 
bercocok tanam dibuat 
vertikal setinggi mungkin, 
ini cukup.mudah dan bisa 
diaplikasikan di mana saja," 
jelas Dekan Fakultas 

Pertanian UMA 
(6/2). 

Selain Syahbuddin, pada 
seminar 'turut menjadi 
pembicara W akil Rektor 
Universitas Alwasliyah 
Bambang Hermanto dan 
staf dari Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPPT) 
Siti Maryam. 

Syahbuddin menjelaskan 
cabai tidak akan mahal jika 
satu rumah menanam 
minimal lima pohon cabai. 

Pertanian, ia sebut harus 
segera disosialisasikan jadi 
hobi masyarakat perkotaan, 
yakni dengan menyisihkan 
waktu satu jam sehari 
untuk berkeburt pagi atau 
sore. 

"Jadi masyarakat kota 
tidak perlu lagi mencari 
produk organik tapi 
menciptakan produk 
organik. Bahk�n aman 
untuk kesehatan dan 
lingkungan," jelasnya. 

Namun, sosialisasi ini 
butuh ketja sama dengan 
pemerintah kota. Begitu 
pula dengan ruang terbuka 
hijau atau taman kota juga 
bisa dimanfaatkan menjadi 

sumber organik dengan 
ditanam sayur dan buah. 
Dirinya sedikit mengkritisi, 
bahwa taman kota 
sebenarnya tidak harus 
ditanam d�ngan tanaman 
hutan yang tidak 
menghasilkan. 

Taman kota, bisa didesain 
sedemikian rupa, misal, 
membuat taman sayur 
dengan menciptakan 
vertikult1;1r dan tetap 
memperindah taman. 

Sementara itu Siti 
Maryam menuturkan 
jurusan pertanian kini 
cukup menjanjikan 
untul< membuka dan 
mendapat peketjaan, 
mengingat makanan 
menjadi sumber kehidupan 
manusia. 

"Jurusan pertanian 
terbuka untuk menjadi 
peneliti, pembuat ide cara 
mengembangkan dan 
penanaman yang baik; dan 
menghasilkan makanan 

· yang bermutu dan bergizi," 
tegasnya dalam seminar 
yang dihad.iri "150-an pelajar 
dari 23 perwakilan SMA se
Kota Medan.(sil) 

SE LAS A 
7 FEBRUARI 2017 

J ang,an Kehabisan 

Ide Bercocol� ol� ol Tanam 
ltas Pertan n UMA Bahas Cara Berta

Perkotaan  
- Para 

Fakultas Pertanian 
kehabisan akal 

lahan yang 
perkotaari. untuk 

tanam. 
seminar sehari 

Pertanian 

Pertanian UMA 
(6/2). 

Selain Syahbuddin, pada 
seminar 'turut menjadi menjadi men
pembicara W akil Rektor 
Universitas Alwasliyah 
Bambang Hermanto dan 
staf dari Balai Pengkajian 

sumber organik 
ditanam sayur 
Dirinya sedikit 
bahwa taman kota 
sebenarnya tidak 
ditanam d�ngan 
hutan yang tidak 
menghasilkan. 
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Ha la man 

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) Dr Ir Syahbudin Hasibuan MSi berfoto bersama dengan peserta seminar, Senin (6/2) di kampus tersebut Jalan K 
Estate, Percut Sei Tuan. •ORBfTJMorwlno s0nnovo 

Urban Farming, Solusi 
berkebun di  Lahan ·  �mpi 

'\KA.LAU ada barang-ba
ang yang beorientasi sebagai 

.imba:h seperti kaleng susu, 
;em pat oli, atau tempat minu
man bekas bisa kita manfaat

an, entah orientasinya hi
roponik atau vertikultur" 
Medan-ORBIT: Maraknya 

ilihfungsi lahan yang awal
aya sebagai budidaya tana
nan tertentu menjadi gedung, 
1erumahan dan sebagianya 
nengakibatkan lahan untuk 
1ertanian semakin menyem-
1it bahkan tidak tersedia sa
na sekali. 

Hal tersebut diungkapkan 
�ekan Fakultas Pertanian Uni
·ersitas Medan Area (UMA) Dr 
r �vi:ihh1 1din ·  H<>.Qibwrn JVfQ; 

Kegiatan tersebut diikuti 
150-an siswa dan siswi dari 23 
Sekolah M enengah A:tas 
(SMA) di Kata Medan. 

Syahbuddin Hasibuan me
nuturkan; saat ini ada kelom
pok-kelompok masyarakat 
yang mulai menggalakkan ur
ban farming atau yang biasa 
disebut pertanian ·perkotaan. 
"Urban farming itu orientasi
n07a yakni efisiensi penggu
naan lahan. Artinya lahan 
yang sedikit saja kita bisa 
bertanam," kata dia. 

Dijelaskan lulusan Univer
sitas Pertanian Bogar (IPB) 
itu, banyak cara-cara untuk 
melakukan urban farming 
:"1 1'. 0 l'""I O: o. ro l r.-o J... .-. .-. -t--� � -.. �.--... �+-�� .L..� �1 - 1-

yang memanfaatkan air seba
gai media. Adajuga vertikultur 
yang orientasinya memanfaat
kan lahan yang sedikit tapi 
sistemnya bertangga/berting
kat dengan menggunakan pa
ralon bekas jangan dibuang 
seberapapun panjangnya hisa 
kita sambung. Dan itu bisa 
gunakan sebagai tempat me
nanam apa· saja," bebernya. 

Modalnya pun sambung dia, 
cukup murah dan terjangkau · 

yakni dengan pemanfaatan 
b arang bekas.  "Kalau ada 
barang-barang yang beorien
tasi sebagai limbah seperti , 
kaleng susu, tempat oli, atau · 

tempat minuman bisa kit 
---

ini melakukan urban farming. 
"Saya prediksi kalau satu 
keluarga saja bisa menanam 
1 0  cabai,  dan satu pohon 
menghasilkan satu ons, m_aka 
tentu bisa dipanen satu kilo. 
Tentu akan sangat membantu 
rumahtangga. Dengan cara 
pendekatan ini pun, orang 
kot.a itu jangan panik kalau 
tak ada lahan," tuturnya. 

Meski begitu diakuinya, 
tidak berjalannya urban farm
ing di Kata Medan didasari 
oleh kemauan yang rendah 
dari tiap-tiap warga di per
kotaan. "Sebenarnya itu yang 
menjadi kendala dan itu me
rupakan k�rj a berat bagai-

kait urban farming t 
Syahbuddin mengak 
kini belum ada sam 
Meski begitu, dirinya 
UMA siap memberi 
jika pemerintah irigin 
laW;:.annya di masyaral 

"Kami siap kalau u 
nya pemerintah kot 
memanfaatkan 
kosong di Kata Meda 
Terbuka Hijau (ETH) 
nya tidak selamanya 
tanam tanaman huta 
orientasinya tidak- m 
silkan pun dia mengh 
dalam jangka watkt 
dalam bentuk kayu/ 

kalau kita 

l lr. l r. -': ; 1 ' 1  hudin f f o ;; i bH;H1 • .  \ • .  \ • .  L Si. 
D;-. I r. Siri \ Lir i.1 ; ;m J h r;iftap. l ir.  l r.  13.un kn;: l krnia 1i t:i'.

; i f tap. 
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(UMA) Dr Ir Syahbudin Syahbudin Sy Hasibuan MSi berfoto bersama dengan peserta seminar, 

n Farming, Soing, Soin
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tem pat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. Ferdinan 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Zahendra 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Pelatihan Auditor SPMI 

: Kampus I 
: Senin / 13 Februari 2017 
: 09.00 wib - Selesai 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA 
TERBIT 

·v 

Analisa � 

Realitas 
\../"' 

Medan B isnis \// 

' 

T.TANGAN 

Kabag Humas & Protokoler 

Wal Analisa � 

Realitas 
\../"' 

Medan B isnis \// 
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WASPADA 
Kamis 

16 Februari 2017 

UMA Gelar Pelatihan 
AMD Dan SPMI 

MEDAN (Waspada) :Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 
Universitas Medan Area (UMA) menggelar pelatihanAuditor 
Mutu Internal (AMD) Sistem Penjarninan Mutu Internal (SPMI) 
di Convention Hrul Kampus I UMA Jl. Kolam Medan Estate. 

Kegiatan selama tiga hari itu dimulai Senin (13/2) hingga 
Rabu ( 1 5 /2) ,  dan dibuka Rektor UMA, Prof. Dr. H A  Yakub 
Matondang, MA Tampil sebagai pembicara Sekretaris Pelaksana 
Kopertis Wtlayah l  Sumut, Dr. Mahriyuni M.Hum, Prof. Dr. Dadan 
Ramdan M.Eng MSc, Dr. Darwin M.Pd, Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda 
M.Si dan Prof. Dr. Hj Retna Astuti K, M.Si. 

Ketua YayasanPendidikanPendidikan HajiAgus Salim (YPHAS), 
Drs. Erwin Siregar MBAmenyatakankebanggaannyakarena UMA 
sampaisaatinimasihmelaksanalaµlkomitmenSPMI. UMAkatanya 
tetap antusias membangunmutu pendidikan melaluiSPMI. SPMI 
identik dengan mutu. "Penerapan SPMI Tentunya mendukung 
akreditasi UMA menu ju akreditasiA ,'' ujar Erwin Siregar. 

Dijelaskannya, SPMI memberikan jaminan kepuasan tidak 
sajakepada stakeholder tetapi jugakepada pengelola dan yayasan. 
NamunErwinmengakuimembangunSPMI tidakbisamenyeluruh 
tetapi secara bertahap. Ada delapan standar dalam melaksanakan 
SPM� seperti standar tentang SDM dan ta ta kelola. Karena itu 
perlu ada tim auditor yang fungsinya tidak hanya mengaudit 
tapi juga melakukan asesmen. 

"SPMlbarudiUMA. Kitabuattargettahun2017inidilingkungan 
fakultas pelaksanaan minimal 75 persen. Dan di awal tfil1un 
2018 sudah 100 persen melaksartakan irnplementasi SPMI,'' ucap 
Erwin seraya menyebutkan pihaknya akan menerapkan SPMI 
secara online agar lebih memudahkan. 

Erwin menceritakan tahun 2010 UMA telah menerimasertifikat 
SPMI dariDirektur JenderalPembelajarandanKemahasiswaan (Dirjen 
Belmawa).BelmawanantinyaakanmelihatimplementasiSPMlbukan 
dari dokumentasi tapi pelaksanaanyangada KeduaBelmawaakan 
melihat proses metode SPMI di UMA dan ketiga siapa editornya 

Untukitu diharapkan auditornantinyamampumelaksanakan 
audit yang sebenarnya dan pada akhimya dapat memberikan 
asesman kepada pihak rektorat dan yayasan. "Tahun.2017 ini 
pilot project SPMI adalah Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi 
dan Pascasarjana UMA,'' ucap Erwin. Rektor UMA, Prof. Dr. H 
A Yakub Matondang, MA berharap kegiatan yang diikuti para 
fungsionaris tingkat fakultas dan rektorat di lingkungan UMA itu 
semakin mempercepat peningkatan mutu di UMA 

Turut memberikan sambutan Penanggungjawab SPMI, Dr 
Heri Kusinanto MA dan Ketua Panitia, Chalis Fajri Hasibuan 
ST, MsC. (m49/A) 

UMA Gelar Pelatihan 
AMD Dan SPMI 

MEDAN (Waspada) :Lembaga Penjamin Mutu (LPM) 
Universitas Medan Area (UMA) menggelar pelatihanAuditor 
Mutu Internal (AMD) Sistem Penjarninan Mutu Internal (SPMI) 
di Convention Hrul Kampus 

Penjarninan 
Hrul Kampus 

Penjarninan 
I UMA Jl. Kolam Medan Estate. 

Kegiatan selama tiga hari itu dimulai Senin (13/2) hingga 
Rabu ( 1 5 /2) ,  dan dibuka Rektor UMA, Prof. Dr. H A  YaH A  YaH A  kub 
Matondang, MA Tampil sebagai pembicara Sekretaris Pelaksana 
Kopertis WtlayaWtlayaWt h l  Sumut, Dr. Mahriyuni M.Hum, Prof. Dr. Dadan 
Ramdan M.Eng MSc, Dr. Darwin M.Pd, Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda 
M.Si dan Prof. Dr. Hj Retna Astuti K, M.Si. 

Ketua YayKetua YayKetua asanPendidikanPendidikan HajiAgus Salim (YPHAS), 
Drs. Erwin Siregar MBAmenyatakankebanggnkebanggnk aannebanggaannebangg yaaannyaaann karena UMA 
sampaisaatinimasihmelaksanalaµlsampaisaatinimasihmelaksanalaµlsampaisaatinimas komitmenSPMI. UMAkatanya 
tetap antusias antusias membmembangunmutu pendidikan pendidikan melalmelaluiuimelaluimelalmelaluimelal SPMI. SPMI. SPMI 
identik identik dengan dengan mutu. "Penerapan SPMI TeTentunya ntunya mendukung mendukung 
akreditasi akreditasi UMA UMA menu ju akreditasiA ,'' ujar Erwin Siregar. Siregar. 

DiDijelaskjelaskDijelaskDi annya, annya, SPMI memberikan memberikan jaminan kepuasan kepuasan tidak tidak 
sajsajaakepada kepada stakeholder tetapi tetapi jugakepada jugakepada pengelola dan yayasan. san. 
NamunErwinErwinmengakuimengakuimembangunmembangunSPMI tidakbisatidakbisamenyeluruh menyeluruh 
tetapi secara secara bertahap. Ada delapan delapan standar dalam dalam melaksanakan melaksanakan 
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. LPM UMA Gelar Pelatihan AMO SPMI 

Penera pa n  SPM I  D Li ku ng 
KuaJ itas · p·en d id i ka n  

. . . . A.nalisa/taufik wal hidayat 
SERAHKAN: Rektor UMA, Prof Yakub Matondang .. menyerahkan sertifikat sebagai 
pembicara kepada Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I Sumut, Dr. Mahriyuni M.Hum 
disaks'ikan Prof Dadan Ramdan, Dr. Heri Kusmanto dan Ir. Haniza, MT pada pembukaan 
pelatihan Auditor Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Interrial di Convention Hall 
Kampus I UMA1 Senin: ( 1312). 

LEMBAGA Penjamin Mutu (LPM) 
Univ(lrsitas Medan Area (UMA) menggelar 
pelatihafl · Auditor Mutu' Iriternal (AMD) 
Sistem Penjarninan Mutu Internal (SPMI) 
di Convention Hall Kampus 1-UMA Jalan 
Kolam Medan Estate. 

Kegiatan selama tiga · hati itu dimulai 
Senin ( 1 3/2) hingga Rabu ( 15/2), ·dibuka 
Rektor UMA, Prof. Dr. H A Y  akub Maton
dang, .MA 

Tampil sebagai penibicara . Sekretaris 
P.elaksana Kopertis Wilayah I .Sumut, Dr. 
Mahriyuni M.Hum, Prof. Dr. Dadan Ram
dan M.Eng MSc, Dr. Darwin M.Pd, Prof. 
Dr. Ir. Siti Herlinda J\,1.Si_ dan Prof. Dr. Hj 
Retna Astuti K, M.Si. 

'Ketua Yayasan Pendidikan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS), Drs. Erwin 
Siregar MBA menyatakan kebanggaannya 
karena UMA sampai saat ini masih melak-

. sanakan kornitmen SPMI. lJMA katanya 
tetap antusias membangun mu tu pendidikan 
melalui SPMI. SPMI identik dengan mutu. 
"Penerapan Si>MI Tentunya mendukung 
akreditasi UMA menuju akreditasi A," ujar 
r, _ _ _  ! __ ci ;  ___ ----

tim auditor yang fungsinya tidak h:inya 
mengaudit tapi juga melakukan asesmen . .  

"SPMI barn di UMA: Kita buat target 
tahun 201 7 ini di lingkungan fakul tas pelak
sanaan minimal 75 persen. Dan di awal 
tahun 201 8  sudah 1 00 persen melaksanakan · 
implementasi _SPMI," uca,'p Erwin seraya 
menyebutkan pihaknya akan menerapkan 
SPMI secaraonline agarlebih memudahkan. 

Erwin menceritakan tahun 201 0  UMA 
telah menerima sertifikat SPMI dari Di
rektur Jenderar Pembelajaran dar.i _Kema- ' 
hasiswaan (Dirjeri Belmawa). Belmawa 
nantinya akan melihat implementasi SPMI 
bukan dari dokumentasi tapi pelaksanaan 
yang ada. Kedua Belmawa akan melihat 

. proses metode SPMI di UMA dan ketiga 
siapa editornya. 

Untuk itu diharapkan auditor nantinya 
mampu melakscµiakan audit yarig seben'}r- 1 
nya dan pada akhimya dapat memberikan 
asesi;nan kepada pihakrektorat dan yayasan. 
"Tahun 201 7  ini pilo{ project SPMI adalah 
Fakultas Teknik, Fakultas 'Psikologi dan 
Pa���-�a1!�,. 1!�A.( 

'!ca£ E�in; " , · , . 

. . . A.nalisa/taufik 
Rektor UMA, Prof Prof Pr Yakub Matondang .. menyerahkan sertifikat 

kepada Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 
Matondang 

layah 
Matondang menyerahkan 

layah 
menyerahkan 

I Sumut, Dr. Mahriyuni hriyuni hri
Dadan Ramdan, Dr. Heri Kusmanto dan Ir. Haniza, MT pada pembukaan 
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Selasa, 14 Februari 201 7 g 
LPM UMA Gelar Pelatihan AMO SPMI 

Medan, Realitas "Penerapan SPMI Tentunya Direktur Jenderal Pembela-
Lembaga Penjainin Mutu mendukung akreditasi UMA jaran dan Kemahasiswaan 

(LPM ) Universitas M edan menuju akreditasi A , " ujar (Dirjen Belmawa). Belmawa 
Area (UMA) menggelar pel- Erwin Siregar. nantinya akan melihat imple
atihan Auditor Mutu Internal Dijelaskann y a ,  SPM I mentasi SPMI bukan dari 
(AMD) Sistem Penjaminan memberikan jaminan kepua- dokumentasi tapi pelaksan
Mutu Internal (SPMI) di Con- san tidak saja kepada stake- aan yang ada. Kedua Belma
vention Hall Kampus I UMA holder tetapi j uga kepada wa akan melihat proses me
Jalan Kolam Medan Estate. pengelola dan yayasan. Na- tode SPMI di UMA dan keti-

Kegiatan selama tiga hari mun Erwin mengakui mem- ga siapa editomya. 
itu dimulai Senin ( 13/2) bing- bangun SPM I tidak bis a Untuk itu diharapkan au
ga Rabu ( 15/2), dan dibuka menyeluruh tetapi s ecara d i t o r  rt a n t i n y a  m a m p u  
Rektor UMA, Prof. Dr. H A  bertahap. Ada delapan stan- melaksanakan audit yang se
Yakub Matondang, MA. dar dalam melaksanakan benarnya dan pada akhirnya 

Tampil sebagai pembiC- SPMI seperti standar tentang dapat memberikan asesman 
ara Sekretaris Pelaksana Ko- SDM dan tata kelola. Kare- kepada pihak rektorat dan 
pertis Wilayah I Sumut, Dr. na itu perlu ada tim auditor yayasan. "Iahun 20 1 7  ini 
M ahriyuni M . Hum, Prof. yang fuilgsinya tidak hanya pilot project SPMI adalah 
Dr. Dadan Ramdan M.Eng mengaudit tapi juga melaku- Fakultas Teknik, Fakultas 
MSc, Dr. Darwin M .Pd, kan asesmen. Psikologi dan Pascasarjana 
Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda "SPM I baru di UM A. UMA, " ucap Erwin. 
M.Si dan Prof. Dr. Hj Retna Kita buat target tahun 20 1 7  Rektor UMA, Prof. · Dr. 
Astuti K, M.Si. ini di lingkungan fakultas H A  Yakub Matondang, MA 

Ketua Yayasan Pendidi- pelaksanaan minimal 75 per- berharap kegiatan yang di
kan Pendidikan Haji Agus sen. Dan di awal tahun 201 8  ikuti  p a r a  fungsionaris  
Salim (YPHAS), Drs. Erwin sudah 100 persen melaksan� tingkat fakultas dan rektorat 
Siregar MBA menyatakan akan implementasi SPMI," di lingkungan UMA itu se
k e  b a n g g  a a n n y  a k a r e n a  ucap Erwin seraya menye- makin mempercepar pen
UMA sampai Gaat ini masih butkan pihaknya akan men- ingkatan mutu di UMA. 
melaksanakan komitmen erapkan .SPMI secara online Turut memberikan sambu-
SPMI. · UMA katanya tetap agar lebih memudahkan. tan ·Penanggungjawab SPMI, 
antusias Kusin�? �A

-
d� 

Realitas "Penerapan SPMI Tentunya Direktur Jenderal 
Penjainin Mutu mendukung akreditasi UMA jaran dan Kemahasiswaan 

Universitas M edan menuju menuju menu akreditasi A , " ujar (Dirj(Dirj(Dir en Belmawa). 
menggelar pel- Erwin Siregar. nantinya akan melihat 

Mutu Internal Dijelaskann y a ,  SPM I mentasi SPMI 
Penjaminan memberikan jaminan kepua- dokumentasi tapi 
MI) di Con- tidak saja kepada stake- ada. Kedua 
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MedanBisnis - Medan . 
Lembaga Penj amin Mutu (LPM) Universitas 

Medan Area (UMA) menggelar pelatihan Auditor 
Mutu Internal (AMD) Sistem Pe!].j_aminan Mutu In
ternal. (SPMI) di Convention Hall Kampus I UMA 
Jalan Kolam Medan. Estate. 

Kegiatan sela:ma tiga hari itu dimulai, Senin (13/2) 
hingga Rabu {15/2), dan dibuka Rektor UMA Prof 
Dr H A  Yakub Matondang'MA . 

Tampil sebagai pembicara ,Sekretaris Pelaksana
Kopertis Wilayah I Sumut, Dr Mahriyuni MHum, 
Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc, Dr Darwin 
MPd, Prof J:>.r Ir Sifr Herlinda MSi dan Prof Dr Hj 1 
Retna Astuti K MSi. 

-

Ketua Yayasan Pendidikan Pendidikan Haji Agus 
Salim (YPHAS), Drs Erwin Siregar MBA menyatakan 
kebanggaannya karena UMA sampai saat ini iuasih 
melaksanakan komitmen SPMl. UMA, katanya tetap 
antusias membangun mutu pendidikan me1alui 
SPML SPMI identik dengan mutu. "Penerapan SPMI 
tentti.nya mendukung. akreditasi UMA menuju 
akreditasi A;' ujar Erwin Siregar. . 

Dijelaskannya, SPMI memberikan jai:ninan kepu- , 
asan tidak saja kepada stakeholder tetapijuga kepada 
pengelola dan yayasan. Namun Erwin i;nengakui 
membangun SPMI tidak bisa menyeluruh tetapi 
secara bertahap. · . · 

Ada delapan standar dalam melaksanakan SPMI 
seperti standar tentang SDM dan tata kelola. Karena 
itu perlu ada tim auditor. yang fungsinya tidak hanya 
mengaudit tapi juga melakukan asesmen. 

"SPMI barn di UM.A. Kita buat target tahun 2017 
ini di lingkungan fakultas pelaksanaan minimal 7,5 
persen. Dan. di awal tahun 2018 sudah 100 persen 
melaksanakan implementasi SPMI,'" ucap Erwin 
seraya menyebutkan .pihaknya akan menerapkan 
SPMI secara online agar lebih memudahkan. 

Erwin menceritakan tahun 2010 UMA telah 
menerima sertifikat SPMI dari Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasisw:aan (Dir]en Belma
wa). Belmawa nantinya akan melihat 'implementasi 
SPMI bukan dari dokumentasi tapi pelaksanaan yang 
ada. Kedua Belmawa akan· melihat proses metode 
SPMI di UMA dan ketiga siapa editorriya. · 

-

Untuk itu diharapkan auditor nantinya mampu 
melaksanakan audit yang sebenarnya .dan ;pada 

. alshirnya dapat memberikan asesman kepada 'pihak 
rektorat dan yayasan. "Tahun 2017 iqi pilot )rpject 
............... , ... , .. ..  _ . .. - - - ·- - - . 

Pelatihan AMO SPMI 
•zahendra 

MedanBisnis - Medan . 
Lembaga Penj aPenj aPen min Mutu (LPM) Universitas 

Medan Area (UMA) menggelar pelatihan Auditor 
Mutu Internal (AMD) Sistem Pe!].j_aminan Mutu In
ternal. (SPMI) di Convention Hall Kampus I UMA 
Jalan Kolam Medan. Estate. 

Kegiatan sela:ma tiga hari itu dimulai, Senin (13/2) 
hingga Rabu {15/2), dan dan dibuka dibuka Rektor UMA Prof 
Dr H A  Yakub H A  Yakub H A  MatondangMatondang'MA 'MA 

Tampil sebagai sebagai pembicara ,Sekretaris Pelaksana
. 

Pelaksana
. 


Kopertis Wilayah I Sumut, Dr Dr Mahriyuni MHum, 
Prof Dr Dadan Ramdan MEng MEng MSc, Dr Darwin 
MPd, MPd, Prof J:>.r Ir Sifr Sifr Herlinda Herlinda MSi dan Prof Dr Hj 1 
Retna Retna Astuti K MSi. 

-

Ketua Ketua Yayasan Pendidikan Pendidikan Haji Haji Ha Agus 
Salim Salim (YPHAS), (YPHAS), Drs Drs Erwin Siregar MBA menyatakan Erwin Siregar MBA menyatakan 
kebanggaannya karena UMA sampai saat ini iuasih 
melaksanakan komitmen SPMl. UMA, katanya tetap 
antusias membangun mutu pendidikan me1alui 
SPML SPMI identik dengan mutu. "Penerapan SPMI 
tentti.nya mendukung. akreditasi UMA menuju 
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Waspada/Muhammad Ferdinan Sembiring 
REKTOR UMA Prof HA Yakub Mato11dang bersama Dekan FH UMA Dr. Utary Maharany Barus,dan narasumber serta peserta 
pelatihan Legal Contract Drafting . . 

FH UMA Gelar Pelatihan 
Legal Contract Drafting 

MEDAN (Waspada): FakultasHukum (Fll) Universitas Medan 
Area mengadakan pelatihan Legal Contract Drafting diikuti para 
peserta mahasiswa, sarjana hukum, pegawai Pelindo I untuk 
membekali kemampuan membuat legal kontrak. Pelatihan 
berlangsung pekan lalu di Swiss-Belhotel Medan dibuka Rektor 

· UMA, Prof Dr HA Yakub Matondaang. 
Melalui pelatihanini diharapkan pesertamempunyai daya saing 

yang tinggi dan berkualitas karena legal contract drafting ITµ sapgat 
pentingdikuasaioleh parasarjanahukum, ujar DekanFHUMA, Dr. 
Utary Maharany Barus, SH, M.HumselakuketuaPanitia 

Menurutnya, pelatihan pada sesi pertama, materinya adalah 
legal drafting, dan pada sesi kedua adalah contract drafting 
yangmenghadirkan pemateri dari akademisi UniversitasAirlangga, 
ProfAgus Yudha, Dr MahmudSiregardariFH USU, danDr Ricardo 
Simanjuntak wakil Ketua Umum Peradi, di mana para sumber 
berpengalaman dalam bidang legal drafting dan contract drafting. 

"Pelatihan Legal Drafter dan Contract Drafting ini benar
benar acara yang sangat eksklusif, dikarenakan pesertanya yang 
sangat terbatas, ujar dekan. Dalam pelatihan ini, mahasiswa FH 

. UMAdan pegawaiPelindo I terlihatsangatantusias untukmengikuti 
Pelatihan Legal Drafter dan Conµ-act Drafting, karena pelatihan 
ini menurut mereka sangat berguna dan bermanfaat untuk ke 
depannya."Ke depannya kami akan menyelenggarakan kegiatan 
serupa dengan lingkup yang lebih luas," ujar dekan. 

D alam pembuatan legal drafting, Prof Agus Yudha 
mengungkapkan yangterpenting dalam pembuatan perundang
undangan dannaskah akademikitu, hams merujukpada Undang 
Undang No. 12 Tahun 2011, dan bahasa hukum sejatinya harus 
bersifat lugas, tegas dan tidak boleh bermakna gandri. 

Lebih jauh, katanya, perjanjian atau kontrak menjadi pen ting 
bagi P.e�sahaan erlindungan hukum dalimi setiap 

Waspada/Muhammad 
Mato11dang bersama Dekan FH UMA Dr. Utary Maharany Barus,dan 

ting . . 

FH UMA Gelar Pelatihan 
Legal Contract Drafting Drafting Draf

MEDAN (Waspada): FakultasHukum (Fll) Universitas Medan 
Area mengadakan pelatihan Legal Contract Drafting diikuti para 
peserta mahasiswa, sarjana hukum, pegawai Pelindo I untuk 
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Halaman 6 

FH UMA Gelar ''Legal Contract Drafting'' 1 

Medan, (Analisa) 
Fakultas Hukum (FH). Universitas 

Medan Area (UMA) menggelar pelati
han "legal contract drafting" diikuti 
para rriahasiswa, sarjana hukum, pe
gawai Pelindo I untuk membekal i  ke
mampuan membuat legal kontrak. 
Pelatihan itu berlangsung baru- baru ini 
di Medan dan clibuka Rektor UMA, 
Prof Dr HA Y akub Matondang. 

· Dekan FH UMA, Dr. Utary Maha, 
rany Barus, SH, M.Hum yang juga 
Ketua Panitia mengatakan,. melalui 
pelatihan ini diharapkan peserta mem
punyai daya saing yang tinggi dan 
berkualitas, kar�na "legal contract 
drafting''. Sebab hal ini sangat penting 
dikuasai para sarjana hukum. 

Menurutnya, pelatihan pada sesi 
pertama, materinya adalah "legal draf
ting" dan pada sesi kedua adalah "con
tract drafting". Pemateri berasal · dari 
akademisi Universitas Airlangga, Prof 
Agus Yudha, Dr Mahmud Siregar dari 
FH USU, dan Dr Ricardo 5;imanjuntak 
Wakil Ketua Umum Peradi 

"Pelatihan ini benar-benar acara 
yang sangat eksklusif, karena peserta
nya Bangat terbatas," ujar dekan. 

Dalam pelatihan il).i, mahasiswa FH 
UMA dan pegawai Pelindo I terlihat 
sangat antusias untuk mengjk:uti, ka
rena menurut mereka sangat berguna 
dan bermanfaat untuk ke depannya. 

"Ke depannya karni akan menye
lenggarakan. kegiatan senwa dengan 

lingkup yang lebih luas," ujarDr Utary. 
Dalam pembuatan "legal drafting", 

Prof Agus Yudha mengungkapkan 
yang terpenting dalam.pembuatan per
undang-undangan dan naskah aka
demik itu, harus merujuk pada Un
dang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 , 
dan bahasa h.ukum sejatinya harus ber
sifat lugas, tegas dan tidak boleh ber-
makria ganda. . ' 

Lebih jauh, katanya, perjanjian atau· 
kontrak menjadi penting bagi perusa
haan sebagai perlindungan hukum, da
lam setiap transaksi bisnis yang clila
kukan. Segala hak dan kewajiban 
sing-masing pihak yang terlibat, ter
tuang dalam hukum kontrak yang telah 
clisepak11ti bersama. (twh) 

Gelar Gelar ''LeLegal gal CoContract ntract 
Universitas versitas 

menggelar menggelar pelatipelati
drafting" diikuti 

hukum, hukum, pe
membekamembekal i  ke

kontrak. kontrak. 
baru- baru ini 

Rektor UMA, 
Matondang. 

Menurutnya, Menurutnya, pelatihan pelatihan pada pada sesi sesi 
pertama, pertama, materinya materinya adalah adalah "legal "legal drafdraf
ting" ting" dan dan pada pada sesi kedua kedua adalah "con
tract drafting". drafting". Pemateri berasal Pemateri berasal · dari 
akademisi akademisi Universitas Airlangga, Prof Prof 
Agus Yudha, Dr Mahmud Siregar Siregar dari dari 
FH USU, dan Dr Ricardo 5;imanjuntak manjuntak 
Wakil Ketua Umum Peradi Peradi 

"Pelatihan ini benar-benar benar-benar acara 
yang sangat sangat eksklusif, karena karena peserta

lingkupngkup yang 
Dalam Dalam 

Prof Prof Agus Agus 
yang yang terpenting 
undang-undangan undang-undangan 
demik itu, 
dang-Undang 
dan bahasa h
sifat lugas, 
makria makria ganda. ganda. 
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REALITAS 
Rabu,  1 Maret 201 7  REALITAS 

!FH UMA Gelar Pelatihan Legal Contract Drafting 
�edan, Realitas 

Fakultas  Hukum (FH) 
U niversitas Medan Are a 
nengadakan pelatihan Legal 
'.:ontract Drafting diikuti 
!>ara peserta mahasiswa, sar-
1 ana hukuril, pegawai Pelin
tlo I untuk membekali ke
mampuan membuat legal 
kontrz Pelatihan berlang
sung ekan lalu di Swiss
Belhotel Medan dibuka Re
ktor UMA, Prof -B r  HA 
iYakub Matondaang. 

Melalui pelatihan ini di
harapkan peserta mempun
yai daya saing yang tinggi 
dan berkualitas karena legal 
contract drafting ini sangat 
p�nting dikuasai oleh para 
sarjana hukum, ujar Dekan 
FH UMA, Dr. Utary Maha-

rany Barus, SH, M.Hum se
laku ketua Panitia. 

Menurutnya, peiatihan 
pada sesi pertama, materinya 
adalah legal drafting, dan 
pada sesi kedua adalah con
tract drafting yang menghad
irkan pemateri dari akademisi 
Universitas Airlangga, Prof 
Agus Yudha, Dr Mahmud 
Siregar dari FH USU, dan Dr 
Rio-ardo Simanjuntak wakil 
Ketua Umum Peradi, di mana 
para sumber berpengalaman 
dalam bidang legal drafting· 
dan contract drafting. 

"Pelatihan Legal I?rafter 
dan Contract Drafting ini be
nar-benar acara yang sangat 
eksklusif, dikarenakan pe
sertanya yang sangat terba
tas, ujar dekan. Dalam pel-

atihan ini, mahasiswa FH 
UMA dan pegawai Pelindo I 
terlihat sangat antusias untuk 
mengikuti Pelatihan Legal 
Drafter dan Contract Draft
ing, karena pel atihan ini 
menurut mereka sangat ber
guna dan bermanfaat untuk 
ke depannya. "Ke depannya 
karili akan menyelenggara
kan kegiatan serupa dengan 
lingkuQ. yang lebih l uas, " 

ujar dekan. 
Dalam pembuatan legal 

drafting, Prof Agus Yudha 
mengungkapkan yang ter
penting dalam pembuatan 
perundang-undangan dan 
naskah akademik itu, harus 
merujuk pada Undang Un
dang No. 1 2  Tahun 201 1 ,  
dan bahasa hukum sejatinya 
harus bersifat lugas, tegas 
dan tidak boleh bermakna 

ganda. 
Lebih jauh, katanya, per 

janjian atau kontrak menjad 
penting bagi perusahaan se 
bagai perlindungan hukun 
dalam setiap transaksi bisni 
yang dilakukan. Segala ha 
dan kewajiban masing-mas 
ing pihak ·yang terlibat, tel 
tuang dalam hukum kontra 
yang telah disepakati bers' 
ma. <R-JiJ 

REALITAS LITAS LIT

Gelar Pelatihan Legal Contr
SH, M.Hum se

Panitia. 
Menurutnya, peiatihan 

pertama, materinya 
drafting, dan 

kedua adalah con
yang menghad
dari akademisi 

atihan ini, mahasiswa FH 
UMA dan pegawai Pelindo I 
terlihat sangat antusias untuk 
mengikuti Pelatihan Legal 
Drafter dan Contract Draft
ing, karena pel atihan ini 
menurut mereka sangat ber
guna dan bermanfaat untuk 

ujar dekan. 
Dalam pembuatan 

drafting, Prof 
mengungkapkan 
penting dalam 
perundang-undangan 
naskah akademik 
merujuk pada 
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emil i  urusan Di PT Menentukan Masa epan 
MEDAN (Waspada): Dekan 

FakultasBiologi (FB) Universitas 
MedanArea (UMA) Dr Mufti 
Sudibyo MSi mengatakan, me
milih jurusan di perguruan tinggi 
(PT) menentukan masa depan 
calon mahasiswa. Sebab, jika 
jurusan yang dipilih tidaksesuai 

· denganminat,kemampuandan 
bakat,makakompetensinyaakan 
rendah setelah tamat kuliah. 

"Jikamemilih jurusan hanya 
karena ikut-ikutan tren, diajak 
teman atau suruhan orangtua, 
biasanya setelah satu semester 
mengikuti perkuliahan akan 
menyesal, karena tidak cocok 
dengan hati nurani, minat, ke
mampuan dan bakat Kalau di
paksakan hinggalulus, kompe
tensinya akan sangat rendah," 
kata Mufti saat mell}berikan 
sambutan pada Bimbingan 
Pemilihan J urusan di PT bagi 
SiswaKelasXII SMA/MASesuai 
Minat, KemanipuandanBakat, 
di Convention Hall Kampus I 
UMA,JalanKolamMedanEsta
te, Kamis ( 16/2). 

Karenanya, kata Mufti, 
kegiatan yang digelar Fakultas 
Biologi UMAini dimaksudkan 
memberikan arahan kepada 
anak anak kelasXII supaya da
lam memilih jurusan di pergu
ruan tinggi tidakmengikuti arus 
teman-teman atau tren,.me
lainkan berdasarkan minat, ke
mampuan dan bakat masing-

Waspada/ist 
DEKAN Fakultas Biologi UMA Dr Mufti Sudibyo MSi didampingi WR Ill UMA Ir Zulheri Noer 
MP (kir i) menyematkan tanda peser ta kepada sisw di Convention Hall Kampus I UMA 

masing. hasiswanantin}'a dalammeng- Ketua PanitiaAbdul Karim 
"Ke depan, memilihjunisan ikuti proses akademik. Dan SSi, MSimelaporl<an,bimbingan 

di perguruan tinggi itu jangan setelah lulus nantinya akan memilihjurusandiPiinidisam
lagi karena tren, ikut kawan-ka- betul-betul punya kompetensi butantusiasi parasiswa. Semula, 
wanataudisuruhorangtua Sete- dan siap kerja. panitiahanyamenargetkan 120 
lahmengikuti pelatihanini, siswa "Jadi memilih jurusan itu ·peserta, tapimembludakhingga 
diharapkan mampu menentu- tidak boleh main-main. Ini sa- 150 peserta. 
kan sendiri jurusan yangsesuai ngat strat�s dalam menentu- "Melihat tingginya minat 
dengan minat, bakat dan ke- kanmasa depansiswasaatme- siswamengikutikegiatanini,kita 
mampuannya,'' tandasnya. masuki perguruan ti11ggi,'' kata mengagendakan bimbingan 

Ditegaskannya, kalau juru- dekan di depan ratusan siswa memilih jurusan di perguruan 
san yang dipilih sesuai dengan yang berasal dari belasan SMA/ tinggi ini menjadi agenda tetap 
minat, bakat dankemampuan, MA di Kota Medan, Deli Ser- Fakult a s  B i o l o g i  U M A , "  
akansangatmemudahkan ma- dang, Binjai dan Langkat. tutumya. (m49/B) 

usan Di PT Menentukan Ma
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Dekan 

, Memilih Jllrusan di PT Menentukan Masa Depan 
Medan, Realitas 

Dekan Fakultas. Biologi 
(PB) Univers itas Medan 
Area (UMA) Dr Mufti Sudi
byo MSi mengatakan, memi
lih jurusan di perguruan ting
gi (PT) menentukan masa 
depan calon mahasisw a .  
Sebab, jika jurusan yang dip
ilih tidak sesuai dengan mi
nat, kemampuan dan bakat, 
maka kompetensinya akan 
rendah setelah tamat kuliah. 

"J ika memilih jurusan Bimbingan Pemilihan Juru
hanya karena ikut-ikutan san di PT bagi Siswa Kelas 
tren, diajak teman.atau suru- XII SMA/MA Sesuai Minat, 
ban orangtua, biasanya sete- Kemampuan dan Ba:kat, di 
lab satu semester mengikuti Convention Hall Kampus I 
perkuliahan akan menyesal, UMA, Jalan Kolam Medan 
karena tidak cocok dengan Estate, Kamis (16/2). 
hati nurani, minat, kemam- Karerianya, kata Mufti , 
puan dan bakat. Kala:u di7 kegiatan yang digelar Fak\.11-
paksakan hingga lulus, ko- tas Biologi UMA ini dimak
mpetensinya akan sangat sudkan memberikan arahan 
rendah , "  kafa Mufti saat kepada anak anak kelas XII 
memberikan sambutan pada supaya dalam memilih juru-. 

san di perguruan tinggi tidak 
mengikuti arus teman-teman 
atau tren, melainkan ber
dasarkan minat, kemampuan 

· dan bakat masing-masing. 
"Ke depan, memilih juru

san di perguruan tinggi itu 
jangan Iagi karena tren, ikut 
kawan-kawan atau disurufi 
orangtua. Setelah mengikuti 
pelatihan ini, siswa diharap
kan mampu menentukan 
sendiri jurusan yang sesuai 
dengan minat, bakat dan ke
mampuannya, "  tandasnya. 

Ditegaskannya, kalau juru
san yang dipilih sesuai dengan 
minat, bakat dan kemampuan, 
akan sangat memudahkan ma
ha s is  w a nantinya dalam 
mengikuti proses akademik. 
Dan setelah lulus nantinya 
akan betul-betul punya ko-
'"Pctensi dan siap kerja. 

· 

"J adi memilih jurusan itu 
tidak boleh main-main. Ini 
sangat strategis dalam me
nentukan masa depan siswa 

TANDA PESERTA: Dekan Fakultas Biologi UMA Dr. 
Mufti Sudibyo MSi d idampingi ' WR I l l  UMA Ir Zulheri 
Noer MP (kiri) menyematkan tanda peserta kepada 
siswa pada pembukaan Bimbingan Perriil ihan Jurusan 
di PT bagi Siswa Kelas XII SMA/MA Sesuai Miriat, Ke
mampuan dan Bakat, d i  Convention Hall Kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan Estate, KaQ1is ( 1 6/2). 
saat memasuki perguruan · 

tinggi, "  kata dekan di depan 
ratusan siswa yang berasal 
dari belasan SMA/MA di 
Kota Medan, Deli Serdang, 
Binjai dan Langkat. 

Ketua Panitia Abdul Karim 
SSi, MSi melaporkan, bimbin
gan .memilih jurusan di PT ini 
disambut antusiasi para siswa. 
Semula, panitia hanya menar
getkan 120 peserta, tapi mem
bludak hingga 150 peserta. 

"Melihat tingginya m1nat 
sisv ·1 mengikuti kegiatan 
ini , kita mengagendakan 
bimbingan memilih jurusan 
di perguruan tinggi ini men
j adi agenda tetap Fakultas 
Biologi UMA,"  tuturnya. 

· Dalam penyelenggaraan 
kegiatan ini, katanya, panitia 
menghadirkan instruktur dari 
Fakultas Psikologi dan Fakul
tas Biologi UMA. Bimbingan 
yang berlangsung sehari ini 
antaia lain diisi tes tertulis, tes 
wawancara dan tes menggam
bar guna mengetahui minat, 
bakat dan kemampuan siswa. 

W akil Rektor Bidang 
mahasiswaan UMA Ir Zul
heri Noer MP saat membuka 
kegiatan itu mengatakan, 
status perguruan t inggi  
negeri (PTN) dan perguruan 
dnggi swasta (PTS) kini 
sudah sejajar. Bahkan, bany
ak PTS mengalahkan PTN 
dari segi kualitas. <R-:iiJ 
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ikut-ikutan san di PT bagi Siswa Kelas 
suru- XII SMA/MA Sesuai Minat, 
sete- Kemampuan dan Ba:kat, di 

mengikuti Convention Hall Kampus I 
yesal, UMA, Jalan Kolam Medan 

dengan Estate, Kamis (16/2). 
kemam- Karerianya, kata Mufti , 

Kala:u di7 kegiatan yang digelar Fak\.11-
ko- tas Biologi UMA ini dimak

sangat sudkan memberikan arahan 
saat kepada anak anak kelas XII 

pada supaya dalam memilih juru-
san di perguruan tinggi tidak 
mengikuti arus teman-teman 
atau tren, melainkan ber
dasarkan minat, kemampuan 

· dan bakat masing-masing. 
"Ke depan, memilih juru

san di perguruan tinggi itu 
jangan Iagi karena tren, ikut 
kawan-kawan atau disurufi 
orangtua. Setelah mengikuti 
pelatihan ini, siswa diharap
kan mampu menentukan 

TANDA PESERTA: Dekan 
Mufti Sudibyo MSi d idampingi 
Noer MP (kiri) menyematkan 
siswa pada pembukaan 
di PT bagi Siswa Kelas XII 
mampuan dan Bakat, d i  
UMA, Jalan Kolam Medan 
saat memasuki perguruan 
tinggi, "  kata dekan di depan 
ratusan siswa yang berasal 
dari belasan SMA/MA 
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Medan-andalas 
Dekan Fakultas Biologi 

(FB) Universitas Medan Area 
(UMA) Dr Mufti Sudibyo 
MSi mengatakan, memilih 
jurusan di perguruan tinggi 
(PT) menentukan masa depan 
calon mahasiswa. Sebab, jika 
jurusan yang dipilih tidak se
suai dengan minat, kemam
puan dan bakat, maka kompe
tensinya akan rendah setelah 
tamat kuliah. 
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"Jika memilih jurusan han
ya karena ikut-ikutan tren, di
ajak teman atau suruhan or
angtua, biasanya setelah satu 
semester mengikuti perkuli
ahan akan menyesal, karena 
tidak cocok dengan hati nura
ni, minat, kem�mpuan, dan 

Dekan Fakultas Biologi U MA Dr M ufti Sudibyo MSi didampingi WR III U MA Ir Zulheri 
Noer MP (kiri) menyematkan tanda peserta kepada siswa pada pembukaan Bimbingan 
Pemil ihan Jurusan di PT bagi Siswa Kelas XII SMA/MA Sesuai M inat, Kemampuan dan 
Bakat, di Convention Hall Kampus I U MA, Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis Cl6/2). 

bakat. Kalau dipaksakan hing- jangan lagi karena tren, ikut 
ga lulus, kompetensinya akan kawan-kawan a tau disuruh 
sangat rendah," kata Mufti orangtua. Setelah mengikuti 
saat memberikan sambutan pelatihan ini, siswa diharapkan 
pada Bimbingan Pemilihan mampu menentukan sendiri 
Jurusandi PTbagi Siswa Kelas jurusan yang sesuai dengan 
XII SMA/MA Sesuai Minat, minat, bakat, dan kemam
Kemampuan, dan Bakat, di puannya," tandasnya. 
Convention Hall Kampus I Ditegaskannya, kalaujuru
UMA, Jalan Kolam, Medan sanyang dipilih sesuai dengan 
Estate, Kamis (16/2). minat, bakat, dan kemam-

Karenanya, kata Mufti, puan, akan sangat memudah
kegiatan yang digelar Fakul- kan mahasiswa nantinya da
tas Biologi UMA ini dimak- lam mengikuti proses akade
sudkan memberikan arahan mik. Dan setelah lulus nan
kepada anak anak kelas XII tinya akan betul-betul punya 
supaya dalam memilih juru- kompetensi dan siap kerja. 
s.an di perguruan tinggi tidak "Jadi memilih jurusan itu 
mengikuti arus teman-teman tidak boleh main-main. Ini 
atau tren, melainkan berdasar- sangat strategis dalam me
kan minat, kemampuan, dan nentukan masa depan siswa 
bakat mem:ismki nerm 11:1rnn 

belasan SMA/MA di Kota 
Medan, Deli Serdang, Binjai, 
dan Langkat. 

Ketua Panitia Abdul Karim 
SSi MSi melaporkan, bimb
ingan memilih jurusan di PT 
ini disambut antusiasi para 
siswa. Semula, panitia hanya 
menargetkan 120 peserta, 
tapi membludak hingga 150 
peserta. 

"Melihat tingginya minat 
siswa mengikuti kegiatan ini, 
kita mengagendakan bimbin
gan memilih jurusan di per
guruan tinggi ini menjadl agen
da tetap Fakultas Biologi 
UMA," tuturnya. 

Dalam penyelenggaraan 
kegiatan ini, katanyA, panitia 
menghadirkan dari 
E:ik:ulb" 1 

antara lain diisi tes tertulis, tes 
wawancara, dan tes meng
gambar guna mengetahui mi
nat, bakat, dan kemampuan 
SISWa. 

Wakil Rektor Bidang Ke
mahasiswaan UMA Ir Zulheri 
Noer MP saat membuka keg
iatan itumengatakan, status per
guruan tinggi negeri (PTN) dan 
perguruan tinggi swasta (PTS) 
kini sudah sejajar. Bahkan, 
banyak PTS mengalahkan 
PTN dari segi kualitas. 

"UMA sendiri mendapat 
predikat PTS Sehat di jajaran 
Kopertis Wilayah I Sumut. 
Sebanyak 20 program studin-. ya terakreditasi B, bahkan ada 
yang A. Begitu juga akredita
si insitusi, UMA memeroleh 
R " fnh n •  l,.__o.,,.l;,.l ...,t- rln.1"'4-"'-.e 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Puku l  

NO N A M A  

1. Ferdinan 

2. Taufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. Hamdani 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Permata 

: Kampus I 
: Senin/ 20 Februari 2017 
: 10.00 wib - Selesa i 

HARIAN PREDIKSI 
DERITA 
TERBIT 

Analisa v 

Realitas v 
Andalas 

' 

T.TANGAN 

, 

Kabag Humas &. Protokoler 

\ 

I Wal Analisa v 

Realitas v 
Andalas 
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WASPADA 
Senin 

27 Februari 2017 

Waspada/M.Ferdinan Sembiring, 
WRm UMA, Ir ZuheriNoer MP, bersama WR II Dr Ir SitiMardianm 
MSi, saat sambttt�lepas mahasiswa di kampus UMA. 

UMA Sambut-Lepas 
Mahasiswa 'Permata' 

MEDAN (Waspada): Universitas Medan Area (UMA) 
menyambut enam mahasiswanya yang telah menyelesaikan 
program Pertukaran Mahasiswa TanahAir Nusantara (Permata) 
di Universitas Islam Indonesia (Um Yogyakarta. Saat bersamaan, 
UMA melepas tiga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia 

Maluku (UKIM) Ambon yang telah merampungkan program 
Permata selama erp.pat bulan di UMA. 

Acara sambut-lepas itu dipimpin Wa l Rektor (WR) ill Bidang 
Kemahasiswaan UMAir Zuheri Noer MP, bersama WR Il Bidang 
Administrasi dan Dr Ir Siti Mardiana MSi, Kepala Biro 
Administrasi dan (BAK) Sri Irawati MAP dan 
Kabag Humas UMA Ir Asmah II:icfrawaty MP, di ruang rapat rektor, 
Kampus I UM/\, Jalan Kolam Medan Estate, Senin (20 /2). 

Zuheri N oer dalam sambutannya mengatakan, Permata 
merupakan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) . 

D1kti guna membangun dan memperkuat 
nasionalisme mahasiwa terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Kemudian melihat proses belajar mengajar 
sekaligus pertukaran budaya antarmahasiswa di Indonesia. 

Dia menyatakan bangga enam mahasiswa UMA 
yangmemeroleh nilaiAsetelah empat mengikuti program 
Permata di UII. Dengan akreditasi institusi A, UII merupakan 
salah satu PTS terbaik di Indonesia: 

"Kita bangga, karena mahasiswa UMA yang kita kirim bisa 
cepat beradaptasi proses akademik di UIIYogya. Itu 
karenamahasiswa merupakan orang-orangterbaik 
hasil seleksi 2016 · 

Zulheri juga selamat kepada tiga 
mahasiswa UKIM Ambon yang telah merampungkan 
programPermata di UMA Diamemintakepadamahasiswa UKlM 
untUkmembawahal-hal yang bagus dari UMAdanmeniriggalkarI 
hal-hal dinilai tidak bagus. 

seorang peserta Permata, Syahniar Lubis, mahasiswi 
Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UMA, mengatakan, 
selama empat bulan mengikuti proses akademik di UII, banyak 
hal yang mereka peroleh. Di antaranya adanya mata kuliah baru 
di UII. Namun secara umum, proses belajar mengajar di UII 
tak jauh berbeda dengan UMA. : 

"Yangkamirasakan, tugaskuliahlebih banyak di UII. Karenanya, 
hampir setiap hari karni barn pulang dari pemustakian kamous 

Waspada/M.Ferdinan Sembiring, 
WRm UMA, Ir ZuheriNoer ZuheriNoer ZuheriN MP, bersama bersama ber WR II Dr Ir SitiMardianm 
MSi, saat sambttt�lepas mahasiswa di kampus UMA. UMA. UM

UMA Sambut-LepUMA Sambut-LepUMA Sam as 
Mahasiswa 'Permata' 

MEDAN (Waspada): Universitas Medan Area (UMA) 
menyambut enam mahasiswanya yang telah menyelesaikan 
program Pertukaran Mahasiswa TanahAir Nusantara (Permata) 
di Universitas Islam Indonesia (Um Yogyakarta. Saat bersamaan, 
UMA melepas tiga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia 

Maluku (UKIM) Ambon yang telah merampungkan program 
Permata selama erp.pat bulan di UMA. 

Acara sambut-lepas itu dipimpin Wa l Rektor (WR) ill Bidang 
Kemahasiswaan UMAir Zuheri Noer MP, bersama WR Il Bidang 
Administrasi dan Dr Ir Siti Mardiana MSi, Kepala Biro 
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Halaman.23 

Sa m but-Lepas  Ma·has iswa 
Prog ra m Perrnata 

Analisa/taufik wal hidayat 
SERAHKAN PENILAIAN: WR IIl· UMA, 
ir Zuheri Noer'MP, didampingi WR II Dr 
Ir Siti Mardiana MSi, Kepala BAK Sri 
Irawati MAP dan Kabag Humas UMA 1r 
Asmah. lndraw(l.ty MP menyerahkan hasil 
penilaian kepada· enam mahasiswa UMA 
yang telah menyelesaikan program Per
mata, di ruang rap,_at rektor; Kampus I UMA 
Medan Estate, Senin (2012). 

salah satu Pis terbaik di Indonesia. 
"Kita bangga, karena mahasiswa UMA 

yang kita kirim l;>isa cepat beradapta;;;i 
mengikuti proses akademik di UII Yogya . 

. Itu karena mahasiswa yang kita kirim 
· orang-orang terbaik hasil se
leksi 2016 lalu," katanya. 

Zulheri juga i:nenyampaikan ucapan 
selamat kepada tiga mahasiswa UKIM 
Ambon yang telah berhasil merampungka1,1 
program Permata di UMA. Dia meminta 
kepada m:ahasiswa UKlM untuk membawa 
hal-hal yang bagus dari UMA dan mening- J 
galkan hal-hal yang dinilai tidak bagus. 

Salah seorang peserta Permata, Syahniar 
Lt1bis yang merupakan mahasiswi Program 
Studi Teknik Industri Fakultas Teknik 
UMA, .mengatakan, selama empat. bulan 
mengikuti proses akaderriik di Ull; ba,nyak 
hal yang mereka peroleh. Di antaranya 
adanya mata_ kuliah barn di UII. Namun 
secara umum, proses belajar' mengajar cli 
UII tak jat1h berbeda dengan UMA. 

BNIVERSITAS Medan Area (UMA) · "Yang.karni rasakan, fugas kuli
.
ah ieJ;>ih 

menyambut enam mahasiswanya yang telah banyak d1 UII. Karenanya, hamprr setiap 
menyelesaikan program Pertukaran M(!ha- hari karni barn pulang dari perpustakaan 
siswa Tanah Air Nusantara (Permata) di kampus pada pukul 1 0.00 WIB m;ilam untuk 
Universitas lslamlndonesia(Ull) Yogyakarta. · rnenc.ari b.ahan-bahan yang berkaitan 

Saat 11ersainaan UMAjuga melepas tiga . dengan �gas kuliah;" kata Syahniar. 
m·ahasiswa Uni versitas Kristen Indonesia Hal senada c\isarnpaikan Rild Sanjaya Lu
Mal u·ku (UKIM) Ambon yang telah bis. "Perpustik:aan kampus Ull karnijadikan 
merampungkan program Permata selama base. camp selama mengikuti program Per
empat bulan di UMA. -mata. "Perpustakaannyasangatlengkap," kata 

Acani sambut-lepas itu dipimpin ·wakil rriahasiswa Fakultas Psikologi UMA ini . 
Rektor (WR) ill Bidang Kemahasiswaan Maria Imelda Karatem, mahasiswi j 
UMA Ir Zuheri Noer MP, bersama WR II · Fakultas Ekonomi UKIM Ambon mengata
Bidang Administrasi dan Keuangan Dr Ir Si ti. · kan, proses belajar mengajar di UMA lebih 
Mardiana MSi, Kepala Biro Administrasi baik dari ,kampusnya. . 
dan Kemahasiswaan (BAK) Sri lrawati MAP ''Kami sangat senang mengikuti perku
dan Kabag Humas UMA irAsmah lndrawaty liahan di UMA. Apalagi bahan-bahan 
MP, di ruang rapa.t ,rektor, Kampus I UMA, _ ajarnya sebagian srtda)l berbahasa Inggris 
Jalan .Kolam Medan Estate, Senin (20/2). sehingga memacu kami belajar bahasa 

ZuheriNoer dalam sarjil:mtannya menga- Inggris," kata Maria. . 
takan, Permata merupakan program Direk- · Keenam mahasiswa UMA yang meram- . 
toratPendidikan Tinggi (Dikti) Kemenristek pungkan program Permata di UII, adalah 
Dikti .guna membangun dan memperkuat Cahayani, �yahniar Lu bis (Teknik lndustri), 
nasionalisme mahasiswa terhadap Negara Fr�ska Juliana P Saragih, · Syawa,liah Nur 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ke- Batubara, Riki. Sanjaya Lubi� dan Nining 
muc\ian melihat proses belajar niengajar Ayasi (Fakultas Psikologi). 
sekaligus pertukaran budaya antarmaha� · Sedangkan tiga mahasiswa U KIM 
siswa di Indonesia. , _ Ambon yang merampungkan program 

Zulheri banggaterhadap enam mahasiswa Permata di UMA adalah 'Maria Imelda 
UMA yang memeroleh nilai A setelah erripat Karate�: �rik � K�arteanda< dan Grace 

Prog ra m Perrnarrnata 

Analisa/taufik wal hidayat 
PENILAIAN: N: WR WR IIlIIl· UMAUMA, 

MP, didampingi pingi MP, didampingi MP, didam WR II Dr 
MSi, KepKepala BAK Sri 
Kabag Humas UMA UMA 1r 
MP menyerahkan menyerahkan hasil 
enam mahasiswa UMA 

menyelesaikan program ogram program pr Per
p,_at rektor; Kampus I us I UMA UMA 

Senin (201Senin (201Senin (20 2). 12). 1

salah satu Pis terbaik di Indonesia. 
"Kita bangga, bangga, karena mahasiswa mahasiswa 

yang kita kirim kirim l;>isa cepat cepat beradapta
mengikuti proses proses akademik akademik di 

cepat 
di 

cepat 
UII Yogya 

. Itu karena mahasiswa mahasiswa yang kita yang kita 
· orang-orang terterbaik baik terbaik ter hasil 
leksi 2016 lalu," katanya. 

Zulheri juga i:nenyampaikan i:nenyampaikan ucapan 
selamat kepada selamat kepada tiga mahasiswa mahasiswa 
Ambon yang yang telah telah berhasil berhasil merampungka1,1 
program Permata di UMA. Permata di UMA. 

yang 
Permata di UMA. 

yang yang 
Permata di UMA. 

yang meramp
Permata di UMA. 

meramp
Dia meminta 

kepada m:ahasiswa UKlM m:ahasiswa UKlM untuk untuk membawa 
hal-hal yang bagus bagus dari dari UMAUMA dan mening
galkan galkan hal-hahal-hal l hal-hal hal-hahal-hal hal-ha yang yang dinilai dinilai tidak tidak bagus. bagus. 

Salah seorang peserta peserta Permata, Permata, SyaSya
Lt1bis Lt1bis yang yang merupakan merupakan mahasiswi mahasiswi Program Program 
Studi Studi Teknik InduIndustri Fakultas Teknik 
UMA, UMA, .mengatakan, mengatakan, selama empat. empat. 
mengikuti mengikuti proses proses akaderriik di Ull; ba,nyak 
hal yang yang mereka peroleh. mereka peroleh. Di antaranya 
adanya adanya mata_ mata_ kuliah kuliah barn di UII. Namun 
secara secara umum, proses proses belabelajarjarbelajarbelabelajarbela ' mengajar mengajar 
UII tak jat1h berbeda berbeda dengan UMA

Medan Medan Area Area (UMA) · "Yang karni karni rasakan, rasakan, fugas kuliah 
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Sambut-Lepas 
Mahasiswa 'Permata' 

Medan, .Realitas 
tJniversitas Medan Area 

(UMA) m�nyaiv.bu( eo,am 
mlihasiswanya )ang , tel eh 
mehyelesaikan program .Per
tukara.n Mahasiswa Taiiah Air 
Nusantara (Permata) di Uni
versiias Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta .. Saat :�rsamaan, 
UMA melepas tiga maha
siswa Universitas · Kristen In
donesia Ma.iuku (UKIM) Am
bon yang telah, iperampung� 
kail · program.· Permata selama 
empat bulan di UMA.: 

Acai:a sambut�lepas itu 
dipimpin Wakil Rektor (WR) 
III Bidang Kemahasiswaan 
UMA Ir Zuheri Noer MP, 
bersama WR II Bidang Ad
niifiistrasi dan · Keuangan . Dr 
Ii: Siti Mard,iana MSi, Kepala 
Biro Administrasi dan Kema

SERAHKAN_: yVR I ll .LJ .MA Ir Zuheri Noer MP, didampin
gi WR II Dr Ir Siti Mardiana MSi , Kepala BAK Sri lrawati 
MAP dan Kabag Humas UMA Ir Asmah lndrawaty MP 

· menyerahkan hasil penilaian kepada ena · mahasiswa 
UMA yang telah menyelesaikan program Permata , d i  
ruang ra-pat rektor, Kampus I UMA, Jalan Kolam Med-
an Estate, Senin (20/2). · 

hasiswaan (BAK) Sri lrawati salah satu PTS terbaik di In
MAP dan Xahag Humas donesia. 
UMA. Jr Asmah ' Indrawaty "Kita bangga, karena ma
MP, di niang rapat. rektor, hasi.swa UMA yang kiia 
Kampus . I U M A ,  Jafan kirim bisa cepat beradaptasi 
Kolam Medan Estate, Senin mengikuti proses akademik 
(20/2). . . 

· di UH Yogya. Itu karena 
-.· .Zuherl Noe� dalam s;mib� mahasis\Va yang kita kirim 

utannya menga�; Pen,:ria- merupitkan .orang-orang ter
t .a ,1I1erµp a:tcan pro gralil baikhasil seleksi 2016 lalu ,"  
Diiektor� Pendi<J.ikan Tinggi kataiiya.. . . . . .. 
(Dikti) Kemertristek l'likti nienyampai
gµrui membanguQ dan merii- kari qcapan selamat kepada 
perkuat nasioruilisme mahasi7 tiga mahasiswa UKIM Am
:wa terhadap Negara Kesatu- bon yaµg telah berhasil  
an Repu b l i k  I ndone s i a  merampungkan program 
(NKRI), . J<emudian meliha.t Perriiata di .UMA. Dia mem
prose( belajar  mengajar  inta kepada _ maha s iswa 

UKIM untuk membawa ·hal-

s e l a m a  e m p a t  b u l a n  
mengikuti proses akademik 
di UII , banyak hal yang 
mereka peroleh. Di antaran
ya adanya · mata kuliah baru 
d i  U I I . N a mu n  s e c ara 
umum, proses belajar .men
gajar di UII tak jauh berbeda 
dengan UMA. 

"Yang kami rasakan, tu
gas kuliah lebih banyak di 
UII. Karenanya, hampir set
iap hari kami baru pulang 
dari perpustakaan kampus 
pada pukul 10. 00 malam un
tuk mencari bahan-bahan 
yang berkaitan dengan tugas 
kUliah, " kata . Syahniar. 
l. Hai senada 

Sambut-Lepas 
Mahasiswa 'Permata

Realitas 
tJniversitas Medan Area 

m�nyaiv.bu( eo,am 
nya )ang , tel eh 

yelesaikan program 
, 

program 
, 

.Per
Mahasiswa Taiiah 

program 
Taiiah 

program 
Air 

(Permata) di Uni
Indonesia Indonesia Indon (UII) 

Saat :�rsamaan, 
melepas tiga maha

Universitas · Kristen In
Ma.iuku (UKIM) Am

telah, iperampung� 
Permata 

telah, 
Permata 

telah, iperampung� 
Permata 

iperampung� 
selama 

iperampung� 
selama 

iperampung� 

di UMA.: 
sambut�lepas itu SERAHKAN_: yVR I ll .LJ .MA .LJ.MA .LJ. Ir Zuheri Noer 
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Hal.  

UMA Sambut-Lepas Maliasis�a Permata 
Medan-andalas 

Universitas Medan Area (UMA) 
menyambut enam mahasiswanya 
yang telah menyelesaikan program 
Pertukaran Mahasiswa Tanah Air 
Nusantara (Permata) di Universi
tas Islam Indonesia (UII) Yogya
karta. 

Saat bersamaan, UMA melepas 
tiga mahasiswa Universitas Kristen 
Indonesia Maluku (UK.IM) Ambon 
yang telah merampungkan pro
gram Permata selama empat bulan 
di UMA. 

Acara sambut-lepas itu dipimpin 
Wakil Rektor (WR) III Bidang 
Kemahasiswaan UMA Ir Zuheri 
Noer MP bersama WR II Bidang 
Administrasi dan Keuangan Dr Ir 
Siti Mardiana MSi, Kepala Biro 
Administrasi dan Kemahasiswaan 
(BAK) Sri Irawati MAP, dan Kabag 
Humas UMA Ir Asmah Indrawaty 
MP, di ruang rapat rektor, Kampus 
I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, 
Senin (20/2). 

Zuheri Noer dalam sambutannya 
mengatakan, Permata merupakan 
program Direktorat Pendidikan 
Tinggi (Dikti) Kemenristek Dikti 
guna membangun dan memperkuat 
nasionalisme mahasiwa terhadap 
Negara Kesatuan Republik Indone
sia (NKRI).  Kemudian melihat 
proses belajar mengajar sekaligus 
pertukaran budaya antarmahasiswa 
di Indonesia. 

Dia menyatakan bangga ter
hadap enam mahasiswa UMA yang 
memeroleh nilai A setelah empat 
bulan mengikuti program Permata 
di UII. Dengan akreditasi institusi 
A, UII merupakan salah satu PTS 
terbaik di Indonesia. 

"Kita bangga, karena mahasiswa 
UMA yang kita kirim bisa cepat 
beradaptasi mengikuti proses aka

d i UIJ Jt11 brem1 

andalas/hamdani 

BERSAMA - WR I l l  UMA Ir Zuheri Noer MP, WR II Dr Ir Siti Mardiana MSi, Kepala BAK Sri 
lrawati MAP, dan Kabag Humas UMA Ir Asmah lndrawaty MP diabadikan bersama enam 
mahasiswa UMA dan tiga mahasiswa UKIM Ambon yang baru menyelesaikan program 
Permata, di ruang rapat rektor, Kam pus I UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Sen in (20/2). 

seleksi 2016 lalu," katanya. 
Zulheri j uga menyampaikan 

ucapan selamat kepada tiga maha
siswa UKIM Amb'on yang telah 
berhasil merampungkan program 
Permata di UMA. Dia meminta 
kepada mahasiswa UKIM· untuk 
membawa hal-hal yang bagus dari 
UMA dan meninggalkan hal-hal 
yang dinilai tidak bagus. 

Salah seorang peserta Permata, 
Syahniar Lubis, mahasiswi Program 
Studi Teknik Industri Fakuitas 
Teknik UMA, mengatakan, selama 
empat bulan mengikuti proses 
akademik di UII, banyak ha! yang 
mereka peroleh. Di antaranya ada
nya mata kuliah baru di UII. Namun 
secara umum, proses belajar me
ngaj ar di UII tak jauh berbeda 
dengan UMA. 

"Yang kami rasakan, tugas ku
liah lebih banyak di UII. Karenanya, 
hampir setiap hari kami baru pulang 
dari perpustakaan kampus pada 
pukul 10.00 malam untuk mencari 
bahan-bahan yang berkaitan 
d e n a:1 n  t11 a::i1:  k n l i ::i b  " k -<> b  

Sanjaya Lubis. " Perpustakaan 
Kampus UII kami jadikan base 
cainp selama mengikuti program 
Permata. Perpustakaannya sangat 
lengkap," kata mahasiswa Fakultas 
Psikologi UMA ini . 

Maria Imelda Karatem, maha
siswi Fakultas Ekonomi UKIM 
Ambon mengatakan, proses belajar 
mengajar di UMA lebih baik ,dari 
kampusnya. "Kami sangat senang 
mengikuti perkuliahan di UMA. 
Apalagi bahan-bahan ajarnya seba
hagian sudah berbahasa Inggris 
sehingga memacu kami belajar 
bahasa lnggris," kata Maria. 

Adapun enam mahasiswa UMA 
yang sudah merampungkan pro
gram Permata di UII, adalah Caha
yani, Syahniar Lubis (Teknik In
dustri), Friska Juliana P Saragih, 
Syawaliah Nur Batubara, Riki San
jaya Lubis dan Nining Ayasi 
(Fakult:qs Psikologi). 

Sedangkan tiga ahasiswa UK.IM 
: Ambon yang telah merampungkan 

program Permata di UMA adalah 
'hA!>i:O!l Ttnold.n U::n-�+-om 'L::�l" Uu..,,...,. 

mbut-Lepas Maliasis�a 
Area (UMA) 

mahasiswanya 
menyelesaikan program 

Tanah Air 
Universi

Indonesia (UII) Yogya

UMA melepas 
Universitas Kristen 

(UK.IM) Ambon 
merampungkan pro

empat bulan 

itu dipimpin 
III Bidang 

Ir Zuheri 
WR II Bidang 

Keuangan Dr Ir 
Kepala Biro 

BERSAMA - WR I l l  UMA Ir Zuheri Noer MP, WR II Dr Ir Siti Mardiana 
lrawati MAP, dan Kabag Humas UMA Ir Asmah lndrawaty 
mahasiswa UMA dan tiga mahasiswa UKIM Ambon yang 
Permata, di ruang rapat rektor, rektor, rektor Kam pus I UMA, Jalan Kolam, 
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