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Pe Bantu Kenali 
Medan (Matahari) · 

Keiiku tsertaan Uni versi tas 
Medan Area (UMA) dalam hg
iatan Pekan Pendidikan Tinggi 
Sumatera·2016 digelar Koper
lis Wilayah I Sumut bukan un
tuk sekedar memperkenalkan 
profil universitas itu. 

Pameran berlangsung 1- 3 
Maret 2016 di Grand Palladium 
Medan itu diikuti 32 perguru
ah tinggi favorit, termasuk 
UMA. Mereka berkesempatan 
melakukan sosialisasi dan pe
mahaman tentang program 
studi dan aneka bidang disiplin 
ilmu lainnya, serta penerimaan 
mahasiswa baru. 

· 

'Stand pameran yang ditem
·pati UMA tak hanya memberi
kan informasi· terkait peneri� 
maan mahasiswa baru kepada 
siswa SLTA pengunjung untuk 
masuk ke perg�uan tinggi ini. 

.Stand ini juga melayani test 
bakat untuk siswa. 

"Pada Pekan Pendidikan 
Tinggi tahun ini UMA me
nam pilkan .test bakat dari 
Fakultas Psikologi. Testini un-

bakat dan mi
nal siswa sebagai maha
siswa guna melanjutkan pen
didikan ke perguruan tinggi," 

Ketua Pusat Informasi & 
· Kerjasama UMA Drs H lrwan 
Nasuti.on MAP,.Rabu (2/3). 

Disebutkan Irwan, dari test 
bakat itu akan diketahui juru
san a tau. fakultas yang cocok 
untuk calon mahasiswa terse
but. Jadi,.menurutnya, UMA 
rnPrn '°;"',,,u,... .:t.-f-n-.-. ,., ..... 1,,...-

mahasiswa agar tidak salah 
memilih program studi ketika 
kuliah nanti. 

Untuk itulah, Invan menya
takan, test bakat siswa tetap di

'adakan dari tahun-tahun sebe-. 
Iumnya dan untuk kegiatan pa
meran pendidikan berikutnya. 
Didampingi staf promosi UMA 

· Hj Emawati Harahap, Invan 
melihat animo siswa melihat 
kegiatan seperti ifu cukup ba
gus karena pada satu lokasi pa
meran dapat diperoleh infor
masi tenta:ng kampus-kampus 
favorit di Sumatera dan .Pulau 
Jawa. 

Sebelumnya, Rektor UMA 
Prof H Y.a'kub Matondang 
menuturkan, UMA kembali 

f 

Rektor Prof Ya'kub Matondang, Ketua Pusat Informasi� 
jasama Drs H Irwan Nasution dan tim promosi .UMA Hj Ema
wati Han;1hap berfoto bersama siswi-siswi pengunjung Pekan' 
Pendidikan Tinggi Su171atera, di Grand Palladium Medan. 

mengikuti Pekan Pendidikan pelayanan masyarakat. Selama 
T inggi ini sebagai peserta 33 tahun, kata rektor, UMA ek
karena termasuk universitas sis berbasis karakter agar 
yang legal dan sehat. Menurut menghasilkan lulusan yang in
rektor, kegiatan seperti itu ovatif, mandirj dan berkeprib-' 
pen ting sebagai sarana pen- adian serta bermoral. 
yampaian informasi terkait - pja berharap melalui kegia
perguruaq tinggi, khususnya tan itu masyarakat lebih luas 
UMA. mengenal UMA, terutama 

Apalagi UMA pada kegiatan bagi pelajar SMA sederajat 
ilu melayani testlQ, minat dan yang ingin melanjutkan pen
bakat siswa dan calon maha- ·didikan ke bangku kuliah. 
siswa olehBiro Psikoiogi·UMA. "Kalau kenal UMA lebih·baik 
" Kegiatan ini sangat memban- · .diharapkan kepercayaan ter
tu siswa dan calon mahasiswa hadap UMA pun muncul.seh
untuk memilih perguruan ting- ingga lulusan SMA melanjut
gi sebagai tern.pat kuliah set- kan pendidikannya ke UMA," 
amat sekolah nanti," kata rek- ujarny"!-. . . 
tor. Pada itu 

Rektor menuturkan, UMA menyatakan percepatan mutU 
menjadi pergliruan tinggi y�g di lingkungan UMA menjadi 
tetap dipercaya karena eksis- p;ior��as .. Di U4�, seoutnya, 

:... __ ! -- • • • 1 ,, 

dan akreditasi institusi juga B. 
"Ban yak pililian program studi 
di UMA, ada 19 pilihan yang 
semuanya sudah terakreditasi · 

B," ucapnya. 
· 

Da]am mengedepankaukual
itas, selain implementasi SPMI 

. (Slstem Penjaniinan Mutu In
ternal), UMA juga mem
perkukuh SPME (Sistem Pen

. jaminan Mutu Eksternal) .. 
itu dilakukan 

ga 
civil effect bagi 

pengembangan karir 
negeri sipil. 

UMA juga mengembangkan 
SPME yang dipersyaratkan oleh 
ISO 9001:2015 untuk men
ingkiitkan manajemen perguru
an tinggi di level 
"Hal itu sedang giat-giatnva kita 

· 

3 MARET MARET 201� 201� 

Bantu Kenali 
mahasiswa agar tidak salah 
memilih program studi ketika 
kuliah nanti. 

Untuk itulah, Invan menya
takan, test bakat siswa tetap di

'adakan dari tahun-tahun sebe-. 
Iumnya dan untuk kegiatan pa
meran pendidikan berikutnya. 
Didampingi staf promosi UMA 

· Hj Emawati Harahap, Invan 
melihat animo siswa melihat 
kegiatan seperti ifu cukup ba
gus karena pada satu lokasi pa
meran dapat diperoleh infor
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Harian 

'JtJlNALAsIA. 
�amis, 3 Maren 2016 

MaSuK.PT 
an I Jurnal Asia 
elanjutkan ke perguruan 
f(1:>T) tiarus berdasar minat 
kemampuan calon ma
ra. Karena itu siswa sudah 
; mulai mengenal minat dan 

masing-masing. 
1alam hal ini sekolah mau
perguruan tinggi berperan 
· g membantu siswa untuk 
t mengenal potensi mereka 

memili1h jurusan kuliah 
tepat," kata Ketua pusat 

nasi dan kerjasama Urii
:as Medan Area (UMA), Ors 
wan Nasution MAP, Rabu 

.rkaitan dengan itu, kata ), bantu siswa mengeinat dan bakat untuk masuk 
test 

bakat pada pekan pendidikan 
tinggi Sumatera 2016 yang 
digelar Kopertis Wilayah I Sumut 
di Grand Palladium Medan. · 

Menurutnya, keikutsertaan 
UMA dalam kegiatan tersebut 
bukan untuk sekadar memper
kenalkan profil universitas itu 
semata tapi juga melakukan 
sosialisasi dan pemahaman ten
tang program studi dan aneka 
bidang disiplin ilmu lainnya, serta 
penerimaan mahasiswa baru. 

Pada pekan PT ini UMA tetap 
menampilkan bakat dari 
Fakultas untuk me
ngetahui bakat d�n minat siswa 
sebagai calon 11].ahasiswa guna 
melanjutkan J,>endidikan ke 
perguruan ting�. 

"Dari test oakat itu akan 

diketahui jurusan atau fakultas 
yang ·cocok untuk calon ma
hasiswa tersebut. Jadi, me
nurutnya, UMA membantu siswa 
atau calon mahasiswa agar tidak 
salah memilih program studi 
ketika kuliah nanti," katanya. 

Untuk itulah, Irwan men
yatakan� test bakat siswa tetap 
diadakan dari tahun-tahun 
sebelumnya dan untuk kegiatan 
pameran pendidikan berikutnya. 

Didampingi staf promosi 
UMA, Hj Emawati Harahap, 
Irwaa melihat animo siswa me
lihat kegiatan seperti itu cukup 
bagus karena pada satu lokasi 
pameran dapat diperoleh infor
masi tentang kampus-kampus 
favorit di Sumatera dan Pulau 
Jawa. 

Rektor UMA, Prof H Ya'kub 
Matondang menuturkan, UMA 
kembali mengikuti pekan PT 
sebagai peserta karena termasuk 
universitas.yang legal dan sehat. 

Menurut rektor, kegiatan se
perti itu penting sebagai sarana 
penyampaian informasi terkait 
perguruan tinggi, khususnya 
UMA. Apalagi UMA pada kegiat(iln 
itu melayani test IQ, minat dan 
bakat siswa dan calon maha
siswa oleh Biro Psikologi UMA 
unt'uk membantu siswa memilih 
perguruan tinggi sebagai tem
pat kuliah sesuai minat dan 
bakatnya. 

Dia berharap melalui kegiatan 
i tu  masyarakat lebih luas 
mengenal · UMA, terutama bagi 
pelajar SMA sederajat yang 

ingin melanjutkan pendidikan ke 
bangku kuliah. 

Rektor juga me
'
nyatakan 

percepatan mutu di lingkungan 
UMA menjadi prioritas. Dalam 
mengedepankan kualitas, selain 
implementasi SPMI (Sistem 
Penjaminan Mutu Internal) juga 
memperkukuh SPME (Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal). 

"Langkah itu dilakukan se
hingga ijazah yang dikeluarkan 
UMA memiliki civil effect bag! 
pengembangan karir pegawai 
negeri sipil. UMA juga mengem
bangkan SPt"'.IE yang dipersya-

. ratkan oleh ISO 9001:2015 
untuk meningkatkan manajemen 
perguruan tinggi di level inter
nasional,". ujarnya. 
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'JtJlNALAsIA
�amis, 

MaSuK.PT 
diketahui jurusan atau fakultas 

·cocok untuk calon ma
hasiswa tersebut. Jadi, me
nurutnya, UMA membantu siswa 

calon mahasiswa agar tidak 
memilih program studi 
kuliah nanti," katanya. 

Rektor UMA, Prof H Ya'kub 
Matondang menuturkan, UMA 
kembali mengikuti pekan PT 
sebagai peserta karena termasuk 
universitas.yang legal dan sehat. 

Menurut rektor, rektor, rektor kegiatan se
perti itu penting sebagai sarana 

ingin 
bangku 

percepatan 
UMA 
mengedepankan 
implementasi 
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. Berita Sore/aje 
REKTOR ProfYa'kub Matondang, Ketua Pusat lnformasi & Kerjasama Drs H lrwan Nasution dan 
tim promosi UMA Hj Emawati Harahap berfoto bersama siswi-siswi pengunjung Pekan Pendidikan 
Tinggi Sumatera, di Grand Palladium Medan. 

'UMA Bantu Siswa Kenali Mjnat Dan Bakat 
MEDAN (Berita): Keiikut

sertaan Universitas Medan 
Area (UMA) dalam kegiatan 
Pekan Pendidikan Tinggi 
Sumatera 2016 digelar Koper
tis Wilayah I Sumut bukan 
untuk sekedar memperkenal
kan profil universitas itu. 

Pameran berlangsung 1-
3 Maret 2016 di Grand Palla
dium Medan itu diikuti 32 
perguruan tinggi favorit, ter
masuk UMA. Mereka berke
sempatan melakukan sosia
lisasi dan pemahaman ten-

. tang program studi daii aneka 
bidang disiplin ilmu lainnya, 
serta penerimaan mahasiswa 
baru. 

Stand pameran yang di
tempati UMA tak mem
berikan informasi terkait 
penerimaan mahasiswa baru 
kepada siswa SLTA pengun
jung untuk masuk ke pergu
ruan tinggi ini. Stand ini juga 
melayani test bakat untuk 
siswa. 

· 

tinggi," kata Ketua Pusat 
Informasi & Kerjasama UMA 
Drs H Irwan Nasution MAP, 
Rabu (2/3). 

Disebutkan Irwan, dari 
test bakat itu akan diketahui 
jurusan atau fakultas yang 
cocok untuk calon mahasiswa 
tersebut. Jadi, menurutnya, 
UMA membantu siswa atau 
calon mahasiswa agar tidak 
salah memilih program studi 
ketika kuliah nanti. 

Un t u k  i t u l a h ,  Ir w a n  
menyatakan, test bakat siswa 
tetap diadakan dari tahun
tah.un sebelumnya dan untuk 
ke�atan pameran pendidikan 
berikutnya. 

Didampingi staf promosi 
UMA Hj E:nlawati Harahap, 
Irwan melihat animo siswa 
melihat kegiatan seperti itu 
cukup bagus karena pada satu" 
lokasi pameran dapat dipe
roleh informasi tentang kam
pus-kampus favorit di Suma
tera dan Eulau_Jawa 

seperti itu penting sebagai sa
rana penyampaian informasi 
terkait perguruan tinggi, khu
susnya UMA. Apalagi UMA 
pada kegiatan itu melayani 
test IQ, minat dan bakat siswa 
dan calon mahasiswa olehBiro 
Psikologi UMA.. 

''Kegiatan ini sangat mem
bantu siswa dan calon maha
siswa untuk :qiemilih pergu
ruan· tinggi sebagai tern pat 
kuliah setamat sekolah nanti," 
kata rektor. 

Rektor menu:turkan, UMA 
menjadi perguruan tinggi 
yang tetap dipercaya karena 
eksistensi universitas ini ter
hadap pelayanan:masyarakat. 

Selama 33 tahun, kata 
rektor, UMA eksis berbasis 
karakter agar menghasilkan 
lulusan yang inovatif, mandiri 
dan berkeprihadian serta 
bermoral. 

PaCla kesempatan itu rek
tor percepatan 

di lincdr11,.....:,.,,.,, IJl\,f A 

-

ProfYa'kub Matondang, Ketua Pusat lnformasi & Kerjasama Drs H lrwan Nasution 
Hj Emawati Harahap berfoto bersama siswi-siswi pengunjung Pekan 
di Grand Palladium Medan. 

Bantu Siswa Kenali Mjnat Dan Bakat 
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Rektor Prof Ya'kub Matondang, Ketua Pusa; Informasi & Kerjas
.
ama Drs H Irwan Nasution 

dan tim promosi UMA Hj Emawati Harahap berfoto bersama siswi-siswi pengunjung 
Pekan Pendidikan Tinggi Sumatera, di Grand Pall�dium Medan. BPB/Ist 

UMA Bantu Siswa Kenali Minat 

dan Bakat 
Medan, BPB 

Keiikutsertaan Universitas Medan 
\rea (UMA) dalam kegiatan Peka11 
�ndidikan Tinggi Sumatera 2016 

digelar Kopertis Wiiayah I Sumut 
bukan untuk sekedar memperkenalkan 
profil universitas itu. 

Pameran berlangsung 1- 3 Maret 2016 
di Grand Palladium Medap itu diikuti 
32 perguruan tinggi favorit, terrnasuk 
UMA. Mereka berkesempatan 
melakukan sosialisasi dan pemahaman 
tentang program studi dan aneka 
bidang disiplin ilmu lainnya, serta · 

penerimaan mahasiswa baru. 
Stand pameran yang ditempati UMA 

tak hanya memberikan informasi 
terkait penerimaan mahasiswa baru 
kepada siswa SLTA pengunjung untuk 
masuk ke perguruan tinggi ini. Stand 
ini juga melayani test bakat untuk 
siswa. 

"Pada Pekan Pendidikari Tinggi tahun 
ini UMA tetap menampilkan test bakat 
dari Fakultas Psikologi. ifest ini untuk 
mengetahui bakat dan minat siswa 
sebagai calon mahasiswa guna 
melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi," kata Ketua Pusat Informasi & 
Kerjasama UMA Drs H Irwan Nasution 
MAP, Rabu (2/3). 

Disebutkan Irwan, dari test bakat itu 
akan diketahui jurusan atau fakultas 
yang cocok untuk calon mahasiswa 
tersebut. Jadi, menurutnya, UMA 
meml:iantu siswa atau calon mahasiswa 
agar tidak salah rnemilih prograi;n 
studi ketika kuliah nanti. 

Untuk itulah, Irwan menyatakan, test 
bakat siswa tetap diadakan dari tahun
tahun sebelumnya dan untuk kegiatan -
pameran pendidikan berikutnya. 

Didampingi staf ptomosi UMA Hj 
Emawati Harahap, Irwan m.elihat 
animo siswa melihat kegfatan seP,erti 

Menurut rektor, kegiatan seperti itu 
penting sebagai sarana penyampaian 
informasi terkait perguruan tinggi, 
khususnya UMA. Apalagi UMA pada 
kegiatan itu melayani test IQ, minat -' 
dan bak�t siswa dan calon mahasiswa 
oleh Biro Psikologi UMA. 

"Kegiatan ini san,gat mem 'antu 
dan calon mahasiswa untuk memilih 
perguruan, tinggi sebagai tempat 
ku]iah setamat sekolah nanti," kata 
rektor. 

Rektor menuturkan, UMA menjadi 
perguruan tinggi yang tetap dipercaya 
karena eksistensi universitas ini 
terhadap pelayanan masyarakat. 

Selama 33 tahurt, kata rektor, UMA 
eksis berbasis karakter agar 
menghasilkan lulusan yang inovatif, 
mandiri dan berkepribadian serta 
bermoral. 

Dia berharap melalui kegiatan itu 
masyatakat lebih luas i:nengenal UMA., 
terutama bagi pelajar SMA sederajat 
yang ingin inelanjutkan pendidikan ke 
bangku kuliah. 

"Kalau kenal UMA lebih baik 
diharapkan kepercayaan'terhadap UMA 
pun muncul sehinggaJulusan SMA 
melanjutkan pendidikannya ke UMA," 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu rektor 
menyatakan percepatan mutu di 
lingkungan UMA menjadi prioritas. Di 
UMA, sebutnya, akreditasi prodi 
semuanya B dan akreditasi institusi 
juga B. 

"Banyak pilihan program studi di 
UMA, 3:da 19 pihhan yang semuanya 
sudah terakreditasi B," ucapnya. 

Dalam mengedepankan kualitas,_ 
selain implementasi SPMI (Sistem 
Penjaminan Mu tu Internal), UMA juga 
memperkukuh SPME (Sistem 
.Penjaminan Mutu Eksternal). 

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

Batak Pos 
q(t��M BERSINAR· 

Kam is 
3 Maret 2016 

dan Bakat 

Medan 

memperkenalkan 

2016 
diikuti 

terrnasuk 

pemahaman 

UMA 

baru 
untuk 

Stand 

Menurut rektor, kegiatan seperti itu 
penting sebagai sarana penyampaian 
informasi terkait perguruan tinggi, 
khususnya UMA. Apalagi UMA pada 
kegiatan itu melayani test IQ, minat -' 
dan bak�t siswa dan calon mahasiswa 
oleh Biro Psikologi UMA. 

"Kegiatan ini san,gat mem 'antu 
dan calon mahasiswa untuk memilih 
perguruan, tinggi sebagai tempat 
ku]iah setamat sekolah nanti," kata 
rektor. 

Rektor menuturkan, UMA menjadi 
perguruan tinggi yang tetap dipercaya 
karena eksistensi universitas ini 
terhadap pelayanan masyarakat. 

Selama 33 tahurt, kata rektor, UMA 
eksis berbasis karakter agar 
menghasilkan lulusan yang inovatif, 
mandiri dan berkepribadian serta 
bermoral. 
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REALITAS 
Kamis, 3 Maret 2016 

UMA Bantu Sis-wa 
Kenali Minat dan· Bakat 

Medan, Realitas · 

Keiikutsertaan Universitas 
Medan Area (UMA) dalam 
kegiatan Pekan Pendidikan 
Tinggi Sumatera 2016 digelar 
Kopertis Wilayah I Sumut bu
kan untuk sekedar memperke
nalkan profil universitas itu. 

Pameran berlangsung 1- 3 
Maret 2016 di Grand Palladi
um Medan itu diikuti 32 per
guruan tinggi favorit, terma
suk UMA. Mereka berkesem
patan melakukan sosialisasi 
dan pemahaman tentang pro
gram studi dan aneka bidang 
disipfin ilmu lainnya, serta 
penerimaan mahasiswa baru. 

Stand pameran yang diiem
pati UMA tak hanya memberi
kan informasi terkait peneri
maan mahasiswa baru kepada 
siswa SLTA pengunjung untuk 
masuk ke perguruan tinggi ini. 
Stand ini juga melayani test 
blik:at untuk siswa. 

"Pada Pekan Pendidikan 
Tinggi ,tahun ini UMA tetap 
menampilkan test bakat dari 
Fakultas. Psikologi. Test ini 
untuk mengetahui bakat dan 
minat siswa sebagai calon 
mahasiswa guna melanjutkan 
pendidikan ke perguruan ting
gi," kata Ketua Pusat Informa
si & Kerjasama UMA Drs H 
Irwan Nasution MAP, Rabu 
(2/3). ' 

Disebutk,an Irwan, dari test 
bakat itu akan diketahui juru
san atau fakultas yang cocok 

· untuk calon mahasiswa terse
but. Jadi, menurutnya, UMA 
membantu siswa· atau calon 
mahasiswa agar tid;ik salah 
meniilih program studi ketika 
kuliah nanti. 

Untuk itulah, Irwan menya
takan, test bakat siswa tetap 
A��dol.,., ........ ;1 ...... : ..... t...._.__ ....... t..��- ....... 

. oleh informasi tentang kam
pus-kampus favorit di Suinat
era dan Pulau Jawa. 

Sebelumnya, Rektor UMA 
Prof H Ya'kub Matondang 
menuturkan, UMA kembali 
mengikuti Pekan Pendidikan 
Tinggi ini sebagai peserta 
k;arena termasuk universitas 
yang legal dan sehat. 

Menurut rektor, kegiatan 
seperti itu penting sebagai sa
rana penyampaian informasi 
terkait perguruan tinggi, 
khususnya UMA. Apalagi 
UMA pada kegiatan itu me
layani test IQ, minat dan bakat· 
siswa dan calon mahasiswa 
oleh Biro Psikologi UMA. 

"Kegiatan ini sangat mem
bantu siswa dan calon maha
siswa untuk memilih perguru
an tinggi sebagai tempat kuli
ah setamat sekolah nanti," 
kata rektor. 

Rektor menuturkan, UMA 
menjadi perguruan tinggi yang 
tetap dipercaya karena eksis
tensi universitas ini terhadap 
pelayanan masyarakat. 

Selama 33 tahun, kata rek
tor, UMA eksis berbasis kar
akter agar menghasilkan lulu
san yang inovatif, mandiri dan 
berkepribadian serta bermor
al. 

Dia berharap melalui keg
iatan itu masyarakat lebih luas 

mengenal UMA, terutama 
bagi pelajar SMA sederajat 
yang ingin melanjutkan pen
didikan ke bangku kuliah. ' 

"Kalau kenal UMA lebih 
baik diharapkan kepercayaan 
terhadap UMA pun muncul se
hingga lulusan SMA melanjut
kan pendidikannya ke UMA," 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu rektor 
menyatakan percepatan mutu 
di lingkungan UMA menjadi 
prioritas. Di UMA, sebutnya, 
akreditasi prodi semuanya B 
dan akreditasi institusi juga B. 

"Banyak pilihan program 
studi di UMA, ada 19 pilihan 
yang semuanya sudah terakred
itasi B," ucapnya. 

Dalam mengedepankan 
kualitas, selain implementasi 
SPMI (Sistem Penjaminan 
Mutu Internal), UMA juga 
memperkukuh SPME (Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal). 
Langkah itu dilakukan sehing
ga ijazah yang dikeluarkan 
UMA memiliki civil effect 
bagi pengembangan karir pe
gawai negeri sipil. UMA juga 
mengembangkan SPME yang 
dipersyaratkan oleh ISO 
9001 :2015 untuk meningkatkan 
rnanajemen perguruan tinggi di 
level internasional. "Hal itu 
sedang giat-giatnya kita laku
kan," ujarnya. (R-ji) 

Realitas · 

Universitas 
(UMA) dalam 

Pendidikan 
2016 digelar 

Sumut bu
memperke

universitas itu. 
berlangsung 1- 3 

Grand Palladi
diikuti 32 per
favorit, terma

Mereka berkesem
sosialisasi 

pemahaman tentang pro
aneka bidang 

lainnya, serta 
mahasiswa baru. 

yang diiem
hanya memberi

terkait peneri
baru kepada 

pengunjung untuk 
perguruan tinggi ini. 

. oleh informasi tentang kam
pus-kampus favorit di Suinat
era dan Pulau Jawa. 

Sebelumnya, Rektor UMA 
Prof H Ya'kub Matondang 
menuturkan, UMA kembali 
mengikuti gikuti g Pekan Pendidikan 
Tinggi ini sebagai peserta 
k;arena termasuk universitas 
yang legal dan sehat. 

Menurut rektor, kegiatan 
seperti itu penting sebagai sa
rana penyampaian informasi 
terkait perguruan tinggi, 
khususnya UMA. Apalagi 
UMA pada kegiatan itu me
layani test IQ, minat dan bakat· 
siswa dan calon mahasiswa 
oleh Biro Psikologi UMA. 

"Kegiatan ini sangat mem
bantu siswa dan calon maha
siswa untuk memilih perguru
an tinggi sebagai tempat kuli
ah setamat sekolah nanti," 

mengenal UMA, 
bagi pelajar SMA 
yang ingin melanjutkan 
didikan ke bangku kuliah. 

"Kalau kenal 
baik diharapkan kepercayaan 
terhadap UMA pun 
hingga lulusan SMA 
kan pendidikannya 
ujarnya. 

Pada kesempatan 
menyatakan percepatan 
di lingkungan UMA 
prioritas. Di UMA, 
akreditasi prodi 
dan akreditasi institusi

"Banyak pilihan 
studi di UMA, ada 
yang semuanya sudah 
itasi B," ucapnya. 

Dalam mengede
kualitas, selain implementasi 
SPMI (Sistem 
Mutu Internal), 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tem pat 
Hari / Ta nggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. M. Ferdinand 

2. T aufik Wal 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. , 
13. 

14. 

15. 

: Kunjungan Siswa SMK Pertanian Amir 
Hamza h Indrapura 

: Convention Hal l  

: Kamis/10 Ma ret 2016 
: 10.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERI TA DIMUAT 

Analisa v 
Realitas v-

Ka bag Humas 8r. Protokoler 

Wal Analisa v 
Realitas Realitas v-
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HARIAN 

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

Jumat, 18 Maret 2016 Halaman 7-

Dekan Pertanian UMA, Dr Syahbuddin Hasibuan: 
Penguasaan Laban ·Pertanian 
Ancam Kedaulatan Agraria 

Me.<lan, (Analisa) 
Penguasaan dan perubahan lahan oleh perusahaan asing 

terhadap lahan pertanian' di Indonesia semakin meluas. 
Akibatnya petani pribumi terancam menjadi kuli. . 

Unmk itu pemerintah hendaknya serius metnperhatikari 
hal itu karena bisa mengancam ·kendaulatan lahan agraria. 
bangsa ini. 

Hal itu ditegaskan Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr. 
Ir. Syahbuddin Hasibi.1an kepada wartawan, usai menerima ' 

kunjungan puluhan pelajar SMK Amir Harrizah Kabupaten 
Batubara di kampus UMA n Kolam Medan Estate, Karnis 
pekan lalu. 

· · 

Kunjungan yang berlangsung di Covention Hall UMA 1 
itu, turut dihadiri di antaranya W akil Rektor ID, Ir Zoelheri · 

Noer, MP para guru besar UMA, dosen, mahasiswa UMA, 
dan pimpinan SMK Amir Hamzah be1ikut siswa/inya. 

Lebih lanjut, Dr Syahbuddin mengatakan penguasaan 
asing secara terang-terangan dan secara tersel ubung terhadap 
laban pertanian di Indonesia trennya kian 
m_enguat.Karenartya, · pengawasan dan regulasi ketat C1i 
sektor pertanian harus dilakukan Presiden Jokowi. 

Kalau pemerintahan tidak mengawasi dan tidak diikuti 
qleh regulasi yang baik maka bangsa ini terancam kembali 
dijajah asing lew.at sektor pertanian, "Struktur.pehguasaan 
lahan pertanian di Indonesia sangat gamparig. Setidaknya 
ada 2.000 perusahaan asing beroperasi · di Indonesia;" 
sebutnya. 

Dia mengingatkan, dominasi asing sudah masuk ke 
segala sektor, termasuk pertanian, ini indikator bangsa ini 
sudah lemah. 

Pemerintah sering terjerutnus dalam berbagai perjanjian 
bebas dengan pihak asing, akibatnya sistem liberalisme dan 
kapitalis bebas masuk berinvestasi. 

Dosen Pertanian UMA, ·Ir Asmah Indrawaty, MP 
mengatakan, meluasnya penguasaan asing terhadap lahan 
pertanian, ini musibah bagi petani dan pertanian nasional. 
Jib penguasaan terjadi dari hulu hingga kehilir maka 
bangsa ini .sudah dikuasai� Tidak ada lagi kedaulatan sama 
sekali, petani terancam akan menjadi kuli di daerahnya 
masing-masing. . 

Memang, lanjut dia, ihvestasi diperlukan negara uu, 
namun hal tersebut juga harus mempethatikan naib dan 
harga diri sebuah barnrna. . 

• 

Jumat, 18 Maret 2016 Halaman 7-

Dekan Pertanian UMA, Dr Syahbuddin Hasibuan: 
Penguasaan Laban ·Pertanian 
Ancam Kedaulatan Agraria 

Me.<lan, Me.<lan, (Analisa) (Analisa) 
Penguasaan Penguasaan dan perubahan lahan oleh perusahaan asing 

terhadap lahan lahan pertanianpertanian' di Indonesia semakin meluas. 
Akibatnya petani pribumi pribumi terancam menjadi kuli. . 

Unmk itu pemerintah pemerintah hendaknya serius metnperhatikari 
hal itu itu karena bisa mengancam ·kendaulatan lahan agraria. 
bangsa bangsa ini. 

Hal itu itu ditegaskan ditegaskan Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr. 
Ir. Syahbuddin Hasibi.1an kepada wartawan, Hasibi.1an kepada wartawan, usai menerima ' 

kunjungan puluhan pelajar SMK Amir Harrizah Kabupaten 
Batubara di kampus s UMA n Kolam Medan Estate, Karnis 
pekan lalu. lalu. 

· · 

Kunjungan Kunjungan yang berlangsung berlangsung di Covention Covention Hall Hall UMA 1 
itu, turut turut dihadiri di antaranya W akil Rektor Rektor ID, Ir ID, Ir Zoelheri · 
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( 

Terancam 
.Medan, RealitaS<; .; 

Pengamat pertanian Uni-
Medan Area (UMA) 

mengatakan, invasi perusa
haan asing terhadap lahan 
pertanian di Indonesia kian 
meluas, petani pribumi ter
ancam menjadi kuli. 

"lnvasi ini harus jadi per
hatian serius pemerintah 
tdirer:ia ini merigacam ken-1datJlatan lahan agraria bang
sa' kata Dr. Ir. Syahbud-
8in Hasibuan (foto) kepada 
wartawan, usai menerima 
kunjungan puluhan pelajar 
SMK Amir Hamzah Kab. 
Batubara di kampus UMA JI 
Kolam Medan Estate, Ka
mis (10/3). 

Hadir dalam acara itu 
�ang berlangsung di Coven
tion Hall UMA itu yakni, 
Wakil Rektor Ill, Ir Zoelheri 
�oer, para guru besar UMA, 
fosen, mahasiswa UMA, 
jan pimpinan SMK Amir 

berikut 

Lebih lanjut, Dekan Fak
ultas Pertanian UMA itu me
negaskan, invasi asirig ter
utama negara C�na ter
hadap lahan pertanian harus 
diwaspadai."lnvasi mereka 
sudah sangat meluas ke 
semua wHayah Nusantara," 
tegasnya. 

Dia menilai penguasaan 
asing secara terang-teran
gan dan secara terselybung 
terhadap lahan pertanian 
di Indonesia trennya kian 
menguat. Karenanya, pen
gawasan dan regulasi ket
at di sektor pertanian harus 
dilakukan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). 

Kalau pemerintahan tidak 
mengawasi dan tidak diiku
ti oleh regulasi yang baik 
maka bangsa ini terancam 
kembali dijajah asing lewat 
sektor pertaf ian .. "Struktur 
�hguasaan han pertanian 
d�ndonesia sangat gam
P ng. Setida nt� �.000 

perusahaan asing beropera- hulu hingga hilir, bangsa ini saya tidak sedang men
si di Indonesia," sebutnya. ,sudah dikuasai. T idak ada bahwa perusahaan 
Kondisi ini bisa terjadi, kare- lagi kedaulatan sama seka� Cina itu akan 
na ada yang salah dengan Ii, petani terancam akan lahan-lahan kita. kita 
kebijakan yang diambil pe- menjadi kuli di daerahriya semua tahu persis, bagaim
merintah menyangkut sek- masing-masing. ,; . ana cara kerja investasi. 
tor pertanian. Syahbuddin Memang, C:1ia, in- Awalnya datang dengan 
mengingatkan, dominasi vestasi ini sopan, tapi besok-besok 
asing sudah masuk ke se- namun hal tersebut juga bisa saja mereka akan 
gala sektor, termasuk per- harus memperhatikan nasib melakukan penguasaan la
tanian, ini indikator bahwa dan harga diri sebuah bang- han sepenuhnya, apalagi 
bangsa ini sudah lemah. sa. "Kita tidak anti investa- regulasi tentang hal terse
Pemerintah sering terjeru- si asing di sektor pertanian. but sudah dimungkinkan," 
mus dalam berbagai perjan- Tapi, harus dipilah-pilah. tegas dia. lni tantangan, 
jian bebas dengan pihak Mana yang strategis, mana pemerintah harusnya tidak 
asing, akibatnya sistem lib- yang tidak. Masalah. lahan memberi peluang asing 
eralisme dan kapitalis be·- persawahan itu adalah hal menguasai lahan pertanian. 
bas masuk berinvestasi: yang sangat vital. Kalau in- Sebab; bila ini terjadi, sama 

Sementara ,itu, dosen }vestasi asing masuk di situ, saja dengan menyodorkan 
pertanian UMA, lrAsmah In- maka bukan tidak mungkin leher untuk disembelih. 
drawaty, MP mengatakan, mereka akan mel'akukan "Kita mengerti bahwa in
meluasnya pengaasaan as- penguasaan lahan-lahan vestasi sangat dibutuhkan 
ing terhadap lahan perta- pertanian kita," ujarnya. saat ini. Tapi, jangan sam
nian, ini musibah bagi pet- Lebih lanjut, Asmah me- pai itl.J dilakukan lewat cara
ani dan'Pertanian nasional. mperingatkan pemerintah cara yang merendahkan 

Betapa tidak? D�ngan harusnya hati-hati terhadap martabat kita. Mengganggu 
masu�QYa asing di situ, modus penguasaan lahan kedaulatan bangsa kita 
maka selesai sudah.' Dari berkedok investasi. "Di sini, dia. (R-iiJ 

-i ;;o z 
IC C'D 0 - <  -.. 11 moo =il 0 .., . 3 0 

....... . . 
0 11 
C'D 3: 
Ul I 

N :I: 
0 � ....... I N 0 

....... 
I 

0 
....... 

I 

Terancam 
perusahaan asing beropera- hulu hingga hilir, bangsa ini saya 

Indonesia," sebutnya. ,sudah dikuasai. T idak ada 
Kondisi ini bisa terjadi, kare- lagi kedaulatan sama seka� Cina itu 

ada yang salah dengan Ii, petani terancam akan 
seka� 
akan 
seka� 

lahan-lahan 
kebijakan yang diambil pe- menjadi kuli di daerahriya semua 
merintah menyangkut sek- masing-masing. ,; daerahriya ,; daerahriya 

. ana 
pertanian. Syahbuddin Memang, Memang, C:1ia, in- Awalnya datang 

mengingatkan, dominasi vestasi ini sopan, 
asing sudah masuk ke se- namun hal tersebut juga bisa 

sektor, termasuk per- harus memperhatikan nasib melakukan 
tanian, ini indikator bahwa dan harga diri sebuah bang- han 
bangsa ini sudah lemah. sa. "Kita tidak anti investa- regulasi 
Pemerintah sering terjeru- si asing di sektor pertanian. but 

dalam berbagai perjan- Tapi, harus dipilah-pilah. tegas 
bebas dengan pihak Mana strategis, pemerintah 
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DAFfAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NAM A  

1. 

2. Zul Ardi 
Hamdani 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

, 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Kunjungan SMA Galang Ke Fakultas 
Pertanian 

: Kampus I 
: Sa btu /12 Maret 2016 
: 10.00 WIB s/ d Selesai 

HARI AN PREDIKSI 
BERI TA T ERBI T 

Mimbar U mum v 
Realitas v 

' Andalas 

' 

H u  mas 

T .TANGAN M A  HARI AN PREDIKSI 
BERI TA T E

Mimbar U mum v 
Realitas v 

' Andalas 
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SELASA, 15 MARET 2016 

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

Halaman 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbuddin Hasibuan MSi (kedua dari kanan) diabadikan bersama 
Wakasek Bidang Kurikulum SMKN 1 Galang dan guru, di Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu (12/3). (Foto: 1st) 

FP UMA Terima Kunjungan SMKN 1 Galang 
· M,EA Ha . ya Bisa Dihadapi 

de�ga� SDM Profesional 
Medan; (Mimbar) - Dekan 

lf akultas Pertanian (FP)'U
.
niver

sitas Medan Area (UMA) Dr Ir 
Syahbudctin Has'ibuan MSi 
mengatakan, pcrsaing�n d:.:lam 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) 2016 hanya bisa dih
adapi dengan penyiapan sum
ber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas dan profesional. 
Untuk itu, UMA telah merom
bak kurikulum dengan mener
apkan kurikulum berbasis Ke
rangka Kualifikasi Nasional In

•donesia (KKNI). 
Hal itu ditegaskan Syah

buddin saat menenma kunjun
siswa dan guru· Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 
lSMKNl I Galan!!. abuoaten 

Kurikulum Suherman SP itu di
tcrima dekanat dan dosen FP 
UMA,, di antaranya Ir H: Zul
heri Noer MP yang juga Wakil 
Rektor Ill UMA, Prof Dr Ir H 
Ahmad Rafiqi Tantawi MS, Ir 
H Rizal Aziz MP, Ir H Abdul 
Rahrrian MS, Dr Ir Sumihar . 

· Hutapea MS, Ir Bustami MP 
dan Ketua Program Studi Agri
bisnis Rahma Sari Siregar MP. 

Di depan puluhan siswa 
dan guru, Syahbuddin mene
gaskan, tanpa melakukan peny
iapan SDM yang profesional, 
Indonesia ak,an,Jalah bersaing 
dengan Negara-negara ASE
AN lainnya. "Karenanya, pe
nyiapan SDM harus 
nri_oritas." 

terpenuhi. 
· "Sa:at ini FP UMA memiliki 

empat guru besar (profesor). 
Dati:\dari delapan bergelar dok
tor saat ini, insya Allah akan 
menyusul menjadi profesor," 
kata Syahbuddin., 

Wakasek Bidang Kuriku
lum SMKN l Galang Suherman 
SP dalam sambutannya menga
takan bangga bisa berkunjung 
ke UMA. Sebab, rekam jejak 
UMA sangat bagus. 

"Keberhasilan UMA khu
susnya fakultas pertanian men
cetak sejumlah· guru besar da, 
menjadi pejabat di lingkungan 
UMA dan di luar UMA, me
nun 'ukkan kualita& perguruan 
tin i ini sangat bai_k," kata 

Ir Syahbuddin Hasibuan MSi (kedua dari kanan) diabadikan 
Wakasek Bidang Kurikulum SMKN 1 Galang dan guru, di Kampus I UMA, Jalan Kolam 

(Foto: 1st) 
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No. Form : FM-HPT-01-01 
Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012 

REALITAS 

Senin, 14 Maret 2016 
:- ... -. 

FP UMA Teri�a Kunjungan SMKN 1 Galang 
MEA Hanya Bisa Dihadapi 

dengan SDM Profesional 
Medan, Realitas 

Dekan Fakultas Pertanian 
(FP) Universitas Medan Area 
(UMA) Dr Ir Syahbuddin Ha
sibuan MSi mengatakan, per
saingan dalam Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 
hanya bisa dihadapi dengan 
penyiapan sumber daya manu
sia (SDM) yang berkualitas 

· dan profesional. Untuk itu, 

UMA telah merombak kuriku
lum dengan menerapkan kuri
kul um berbasis Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI). 

Hal itu ditegaskan Syahbud
din saat menerima kunjungan 
siswa dan guru Sekolah Me
nengah Kejuruan Negeri 
(SMKN) 1 Galang, Kabupat
en Deli Serdang, di kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu (12/3). 

Rombongan SMKN 1 Ga
lang yang djpimpjn W akil Ke
pala Sekolah (Wakasek) Bid
ang Kurikulum Suherman SP 
itu diterima dekanat dan dos
en FP UMA, di antaranya Ir 
H Zulheri Noer MP yang juga 
Wakil Rektor III UMA, Prof 
Dr Ir H Ahmad Rafiqi Tan
tawi MS, Ir H Rizal Aziz MP, 
Ir H Abdul Rahman MS, Dr 
Ir Sumihar Hutapea MS, Ir 
Bustami MP dan Ketua Pro
gram Studi Agribisnis Rahma 
Sari Siregar MP. 

Di depan puluhan siswa dan 
guru, Syahbuddin menegaskan, 
tanpa melakukan penyiapan 
SDM yang profesional, Indo
nesia akan kalah bersaing den
!!an Ne!!ara-ne.!!ara...A SEAN 

pan SDM hams menjadi pri
oritas," tandasnya. 

Terkait dengan peningkatan 
kualitas SDM itu, katanya, FP 
UMA akan membuka program 
doktor (S3) ilmu pertanian. 
Sebab berbagai persyaratan 
yang dibutuhkan sudah ter
penuhi. 

"Saat ini FP UMA memil
iki empat guru besar (profe
sor). Dan dari delapan berge
lar doktor &aat ini, insya Al
lah akan menyusul menjadi 
profesor," kata Syahbuddin. 

Wakasek Bidang Kuriku
lum SMKN 1 Galang Suher
man SP dalam sambutannya 
mengatakan bangga bisa ber
kunjung ke UMA. Sebab, re
kam jejak UMA sangat bagus. 

"Keberhasilan. UMA khus
usnya fakultas pertanian men
cetak sejumlah guru besar dan 
menjadi pejabat di lingkungan 
UMA dan di luar UMA, 
menunjukkan kualitas perguru
an tinggi ini sangat baik," kata 
Suherman. 

Dia juga menyatakan bang
ga, karena sejumlah alumni 
SMKN: 1 Galang menimba 
ilmu di UMA dan memiliki 
nresta� akademiLvanl! h:il!us 

Maret 2016 
:- ... -. 

Teri�a Kunjungan SMKN 1 Galang 
MEA Hanya Bisa Dihadapi 

dengan SDM Profesional 
Pertanian 

Medan Area 
Syahbuddin Ha

mengatakan, per
Masyarakat 
(MEA) 2016 

dihadapi dengan 

UMA telah merombak kuriku
lum dengan menerapkan kuri
kul um berbasis Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI). 

Hal itu ditegaskan Syahbud
din saat menerima kunjungan 
siswa dan guru Sekolah Me

pan SDM hams menjadi 
oritas," tandasnya. 

Terkait dengan peningkatan 
kualitas SDM itu, katanya, 
UMA akan membuka 
doktor (S3) ilmu 
Sebab berbagai persyaratan 
yang dibutuhkan 
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Form : FM-HPT-01-01 
00 

HARi Eff. 01 Des 2012 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbuddin Hasibuan MSi (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Wakasek Bidang Kurikulum 
SMKN 1 Galang Suherman SP, di Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (12/3). · 

Dekan FP· UMA Dr Ir Syahbuddin MS 

MEA Hanya Bisa Dihadapi 
dengan SDM · Profesional 

Medan-andalas 
Dekan Fakultas Pertanian 

(FP) Universitas Medan 
Area (UMA) Dr Ir Syah
buddin Hasibuan MSi 
mengatakan, persaingan 
dalam Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 2016 hanya 
bisa dihadapi dengan 
penyiapan sumber daya 
manusia (SDM) yang ber
kualitas dan orofesional. 

Serdang, di kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, Sabtu (12/3). 

Rombongan SMKN 1 Galang yang 
· dipimpin Wakil Kepala Sekolah (Waka- · 

sek) Bidang Kurikulum Suherman SP 
itu diterima dekanat dan dosen FP 

.UMA, di antaranya Ir H Zulheri Noer 
MP yang juga Wakil Rektor III UMA, 

Prof Dr Ir H Ahmad Rafi qi Tantawi MS, 
Ir H Rizal Aziz MP, Ir H Abdul Rahman· 
MS, Dr Ir Sumihar Hutapea MS, Ir 
Bustami MP dan Ketua Program Studi 
Agribisnis Rahma Sari Siregar MP. 

Di depan puluhan siswa dan guru, 

pertanian. Sebab berbagai persyaratan 
yang dibutuhkan sudah terpenuhi. 

"Saat ini FP UMA memiliki empat 
guru besar (profesor). Dan dari delapan 
bergelar doktor saat ini, insya Allah 
akan menyusul ll}enjadi profesor," kata 
Syahbuddin. 

Wakasek Bidang Kurikulum SMKN 
1 Galang Suherman SP dalam sambu
tannya mengatakan bangga bisa berkun
jung ke UMA. Sebab, rekam jejak 
UMA sangat bagus. 
, "Keberhasilan UMA khususnya 

l fakult�s pertanian mence
,
tak s�j��'Ia� 

Syahbuddin Hasibuan MSi (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Wakasek 
SP, di Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (12/3). 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbuddin MS 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. M. Ferdinand 

2. T aufik Wal 

: Pameran Teknologi (FT) 

: Lapangan UMA 
: Kam is/15 Maret 2016 
:- 10.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN DERITA lllMlJA'f 

Waspada v 

Analisa v 
3. Zul Ardi Realitas v 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. . , 
13. 

14. 

15. 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir.�smah Indrawati, MP 

Realitas v 
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Rabu, _16 Maret 2016 

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

UMA : Mahasiswa Haros 
Siap Hadapi MEA 

Medan, Realitas erja sama Alfa Scorpii. Keg-
Rektor Med- iatan.itu dimulai Selasa (15/ 

an Area (UMA) diwakili. 3) hingga Sabtu (19/3). 
Wakil Rektor Bidang Kema- Lebih lanjut, Kandidat 
hasiswaan, Ir Zulheri Noer · Doktor USU bidang Perta
MP menegaskan mau tidak nian ini menyatakan," jika 
mau, suka atau tidak suka, mahasiswa Teknik UMA 
mahasiswa harus peduli tidak peduli daii siap, maka 
s i a p  rnen g h a d a p i  M a s - akan menjadi penonton di 
yarakat E konomi ASEAN negeri sendiri. Sementara 
(MEA) yang saat ini sedang orang lain dari negara ASEA 
bergulir. 

· 
N berlomba - lomba mengisi 

Sebab dalam· MEA, tena- pasar . industri dan kerja di 
ga kerja yang berasal dari Indonesia. 
negara - negara ASEAN bisa " K a m i  b e r h a rap k e  
mttlakukan aktivitas kerjan- depan mahasiswa UMA 
ya di Indonesia, Begitu juga menjadi pemain bukan pen
sebaliknya. onton. Sehingga MEA benar 

"Karena itu saya berharap - benar menjadibermanfaat 
mahasiswa Falultas Teknik bagi Indonesia, "ucapnya. 
UMA terus mempersiapkan Zulheri Noer juga meng
keahliannya dan berinovasi ingatkan dosen dan maha
terhadap perkembangan siswa Teknik UMA untuk 
teknologi," ungkap Zulheri selalu melihat perkembariga
N oer dalam sambutannya ndan kemajuan Iptek. 

· saat membuka " Pameran . "Pameran teknologi. ini 
Teknologi UMA 2016", Se- bisa menjadi kaian evaluasi 
lasa ( 15/3)· di Kampus I dan momen untuk melaku
UMA, Jalan Kolam Medan .k:an inovasi .teknologi· seh-

; . ingga teknologi yang dihasil� 
bertema "Hada- kan bisa ditawarkan kepada 

MEA dengan Kemandiri- masyarakat," ujar Zulheti 
an -IPTEK" ersebut digelar seray'a mengapresiasi pame
Fakultas Te nik UMA bek- ran tersebut. 

Dekan Fakultas Teknik 
UMA, Prof Dadan Ramdan 
mengharapkan pameran 
teknologi UMA 2016 ini 
ajang untuk menginformasi
kan teknologi terbaru, seh
ingga bisa bermanfaat bagi 
masyarakat. 

Prof Dadan Ramdan 
m.en.gakui qalam menguasai 

. teknok)gi, selain. bahasa, 
mahasiswa Teknik UMA 
h a r u s  m e n g u a s a i  i l m u  
matematika dan fisika. 

Pada kesempatan i tu, 
Prof Dadan mengatakan 
Fakultas Teknik UMA telah 
memiliki desain becakber
motor modren. Dalam waktu 
dekat akan diresmikan . . 

Pameran Teknologi UMA 
2016 itu diikuti peserta dari 
Sekolah Menengah Kejjuru
an (SMK) se-kota Medan, 
dan Tim Robotik berbagai 
perguruan tinggi. 

Pameran tersebut diisi 
kegiatan seminar, cerdas 
cermat, fotografi, atraksi 
BMX, test drive, hiburan 
dan servis gratis. Turut 
in e mbedk a n  s a m but a n  
manajemen Alfa Scorpij, 

· Zainal Arifin HarahaP.. (R-:fi) 

Maret 2016 

UMA : Mahasiswa Haros 
Siap Hadapi MEA 

Realitas erja sama Alfa Scorpii. Keg-
Med- iatan.itu dimulai Selasa (15/ 

(UMA) diwakili. 3) hingga Sabtu (19/3). 
Bidang Kema- Lebih lanjut, Kandidat 
Zulheri Noer · Doktor USU bidang Perta

menegaskan mau tidak nian ini menyatakan," jika 
atau tidak suka, mahasiswa Teknik UMA 
harus peduli tidak peduli daii siap, maka 

h a d a p i  M a s - akan menjadi penonton di 
onomi ASEAN negeri sendiri. Sementara 

saat ini sedang orang lain dari negara ASEA 
· 

berlomba lomba mengisi 

Dekan Fakultas 
UMA, Prof 
mengharapkan 
teknologi UMA 
ajang untuk 
kan teknologi 
ingga bisa bermanfaat 
masyarakat. 

Prof Dadan 
m.en.gakui qalam 

. teknok)gi, 
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Halaman 10 

Mahasiswa Teknik UMA ·Harus ··Hadapi MEA 
Medan, (Analisa) 

Rektor Universitas Medan Area. 
(UMA) diwakili W akil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan, Ir Zulheri Noer MP 

· menegaskan mau tidak mau, suka atau 
t idak suka, mahasiswa hams peduli 
dan siap menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat 
ini sedang bergulir. 

Sebab dalam MEA, tenaga kerja 
yang berasal dari negara - negara ASE
AN bisa melak:ukan aktivitas kerjanya 
di Indonesia, Begitu juga sebaliknya. 

"Karena itu saya bfrharap maha
siswa Falultas' Teknik UMA terns 

I ffiempersiapkan keahliannya dan ber
iDOVaSi terhadap perkembangan tek

. nologi," ungkap Zulheri Noer dalam 
, sambutannya saat membuka " Pame-

ran Teknologi UMA 20 1 6", Selasa 
( l5/3)di Kampus l ill\1A, Jalan Kolam 
.Medari Estate. 

· 

Parneran bertema "Hadapi MEA de
ngan Kemandii:ian IPTEK" tersebut . 
digelar Fakultas T�knik UMA bekerja 

sama Alfa Scorpii. Kegiatan itu dimulai 
Selasa ( 1 5/3) hingga Sabtu ( 1 973). 

Lebih lanjut, Kandidat Doktor USU 
bi dang Pertanian ini menyatakan, jika 
mahasiswa Teknik UMA tidak peduli 
dan siap, maka akan menjadi penonton 
di ·1wgeri sendiri". Sementara orang 
Jain dari negara ASEA N berlomba -
lomba mengisi pasar industri dari kerja 
di Indonesia. 

''Kami berharap ke depan mahasis
wa UMA mepjadi pemain bukan pe
nohton. Sehingga MEA benar - benar 
·menj adi  bermanfaat bagi Indone
sia;"ucapnya. 

Zulheri Noer j uga mengingatkan 
dosen dan mahasiswa Teknik UMA 
untuk selalu melihat perkembangan
dan kemajuan Iptek. 

"Pameran · teknologi ini bisa men
jadi kaian evaluasi dan momen untuk 
melakukan inovasi teknologi sehingga 
teknologi yang dihasi lkan bisa di
tawarkan kepada masyarakat," ujar 
Zulheri seraya mengapresiasi pame-

l 

ran tersebut. 
Dekan Fakultas Teknik UMA, 

Dadan Rarndan mengharapkan parne
ran telcnolog� UMA 20 1 6  ini 
untuk menginforma.sikan teknologi 
terbaru, sehingga bisa bermanfaat bagi 
masyarakat. 

. 

Prof Dadan .Ramdan da- J lam menguasru teknolog1, ba
hasa, mahasiswa Teknik UMA hams I 
menguasai 

· Pada kesempatan itu, ProfDadan me- 1 

ngatakan Fakultas Teknik UMA telah 1 
memil.iki desain becakbeimotor mod
i:en. Dalrun waktu dekat akan diresmikan. 

i;>ameran Tek:p.ologi UMA 2016 itu · 
diikuti peserta dari Sekolah Menengah 
Kejurnan (SMK) se-kota Medan. dan 
Tim Robotik berbagai pergurnan tinggi . .  

Pameran terse but · .dii�l. kegiatan 
seminar, cerdas cermat, fotografi, 
atraksi BMX, test drive, hiburan dan 

. Servis gratis. Tmut memberikan sam
. bu tan manajemen Alfa Scorpii, Zainal 

�rifiri Hru·ahap. (twh) 

• 

2016 

Mahasiswa Teknik UMA ·Harus ··Hadapi 
Medan Area. 

Rektor Bidang 
Zulheri Noer MP 

mau, suka atau 
hams peduli 
Masyarakat 

yang saat 

sama Alfa Scorpii. Kegiatan itu dimulai 
Selasa ( 1 5/3) hingga Sabtu ( 1 973). 

Lebih lanjut, lanjut, lan Kandidat Doktor USU 
bi dang Pertanian ini menyatakan, jika 
mahasiswa Teknik UMA tidak peduli 
dan siap, maka akan menjadi penonton 
di ·1wgeri sendiri". Sementara orang 
Jain dari negara negara nega ASEA N berlomba -
lomba mengisi pasar industri dari kerja kerja ker
di Indonesia. 

ran tersebut. 
Dekan Fakultas 

Dadan Rarndan 
ran telcnolog� UMA 
untuk mengi
terbaru, 
masyarakat. 

Prof
lam menguasru 
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UMA Gelar Pameran Teknologi 
MEDAN (Waspada) : Rektor Universitas Medan Area (UMA) 

diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ir Zulheri Noer 
MP menegaskan mau tidak mau, suka atau tidak suka, 
mahasiswa harus peduli dan siap menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini sedang bergulir. 

Sebab dalam MEA, tenaga kerja dari negara -negaraASEAN 
be bas melakukan aktivitas kerjanya di Indonesia, Begitu juga 
sebaliknya "Karena itu saya berharap mahasiswa Falultas Teknik 
UMA terns mempersiapkan keahliannya dan berinovasi 
terhadap perkembangan teknologi," ungkap Zulheri Noer dalam 
sambutannya saat membuka" Pameran Teknologi UMA 2016", 
Selasa (15/3) di Kampus I UMA, JI Kolam Medan Estate. 

Pameran bertema "Hadapi MEA dengan Kemandirian 
IPTEK" tersebut digelar Fakultas Teknik UMA bekerja sama 
Alfa Scorpi. Kegiatan itu dimulai Selasa ( 15 /3) hingga Sabtu 
( 19 / 3) .Lebih lanjut, Kandidat Doktor USU bi dang Pertanian 
ini menyatakan, j ika mahasiswa Teknik UMA tidak siap, maka 
_akan menjadi penonton di negeri sendiri. Sementara o'rang 
lain dari negara ASEA N berlomba - lomba mengisi pasar 
industri dan kerja di Indonesia. 

" Kami berharap ke depan mahasiswa UMAmenjadi pemaill 
bukan penonton. Sehingga MEA benar - benar menj adi 
bermanfaat bagi Indonesia,"ucapnya. Zulheri Noer j uga 
mengingatkan dosen dan mahasiswa Teknik UMA untuk selalu 
melihat perkembangandan kemajuan Iptek. 

Dekan Fakultas Teknik UMA, Prof Dadan Ramdan 
mengharapkan pameran teknologi UMA 2016 ini ajang untuk 
menginformasikan teknologi terbaru, sehingga bisa bermanfaat 
bagi masyarakat.Prof Dadan Ramdan mengakui dalam 
menguasai teknologi, selain bahasa, mahasiswa Teknik UMA 
harus men'guasai ilmu matematika dan_fisika. (CrdsJ . 

WASPADA SPADA SP
Kamis 

17  Maret 20 1 6  

UMA Gelar Pameran Teknologi 
MEDAN (Waspada) : Rektor Universitas Medan Area (UMA) 

diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ir Zulheri Noer 
MP menegaskan mau tidak mau, suka atau tidak suka, 
mahasiswa harus peduli dan siap menghadapi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini sedang bergulir. 

Sebab dalam MEA, tenaga kerja dari negara -negaraASEAN 
be bas melakukan aktivitas kerjanya di Indonesia, Begitu juga 
sebaliknya "Karena itu saya berharap mahasiswa Falultas Teknik 
UMA terns mempersiapkan keahliannya dan berinovasi 
terhadap perkembangan teknologi," ungkap Zulheri Noer dalam 
sambutannya sambutannya sambutann saat membuka" Pameran Teknologi Teknologi Te UMA 2016", 
Selasa (15/3) di Kampus I UMA, JI Kolam Medan Estate. 
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DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NAM A 

1. MFerdinand 

2. Zul Ardi 

3. Hamdani 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

' 

13. 

14. 

15. 

: Pelatihan Pembuatan Yogurt (FBio) 

: Conv. Hall  
: Sabtu/19 Maret 2016 
: 08.30 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERI TA DIMUAT 

v 
Realitas V" 
Andalas �· 
� � 

' 

t' 

Kabag Humas & Protokoler 

Ir.lAsmah MP 

Andalas �
� � 
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Kamis r 1t 20 1 

( 

tr.A "Latih Guru Buat Yoghurt Dan Selai Dari Kulit Pisang 
latih guru Sekolah Menengah 
Atas (SMA) se -Kota Medan 
membuat yoghurt, selai dari 

kulit pisang dan mengolah 
limbah kulit durian menjadi 
kapas. 

Waspada/Muhammad Ferdinan Sembiring 
�ultas Biologi UMA Rahmiati SSi, MSi didampingi Dekan Dr Mufti Sudibyo MSi 
s UMA Ir Asmah Indrawati mempraktikkan cara membuatyoghurt di depan para 
di convention hall Kampus I yMA. 

Pelatihan digelar di Con
vention Hall Kampus I UMA, 
JI. Kolam Medan Estate, Sabtu 
( 1 9 /3) .  Acara dibuka Rektor 
UMA diwakili Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Ir H 
Zulheri Noer MP. Dalam pelati
han bioteknologi itu, limapu
luhan guru SMA dibimbing 
langsung oleh Dekan FB UMA 
Dr Mufti Sudibyo MSi, Wakil 
Dekan FB Bi dang Kemahasis
waan Abdul Karim SSi, MSi, 
dosen Rahmiati SSi, MSi dan 
mahasiswi FB Purwati. 

Di sela-sela pelatihan, De
kan FB UMA Dekan FB UMA 
Mufti Sudibyo didampingi Hu
mas UMA Ir Asmah Indrawati 
MP kepada wartawan menga
takan, pelatihan bioteknologi , 
bagi guru SMA ini diharapkan 
nantinya para guru dapat 
m,entransfer keterampilannya 
kepada siswa. Dengan demi
kian, para siswa di Sumut bisa 
kreatif dan berinovasi. 

" S e l a i n  m e m b e r i k a n  
penget'!,hun dan keterail}P..ilan 

cara membuat yoghurt, selai 
dari kulit pisang dan mengolah 
kulit durian menjadi kapas, 
kami juga ajarkan pemaha
man ten tang uji organoleptik, 
yakni cara pengujian dengan 
menggunakan indera manusia 
s ebagai alat utama u ntuk 
pengukuran daya penerimaan 
terhadap produk," kata Mufti. 

Untuk angkatan pertama 
ini, pelatihan baru diikuti para 
guru di Kota Medan. Untuk 
angkatan selanjutnya, Mufti 
berharap, pelatihan biotekno
logi ini diikuti para guru dari 
daerah lainnya di Sumut. 

Dosen Rahmiati mengajar
kail satu persatu proses pem
buatan yoghurt. Menurutnya, 
alat yang diperlukan untuk 
membuat yoghurt tidak sulit, 
yakni panci, pengaduk, kom- . 
por, wadah yoghur seperti cup 
plastik atau botol kaca, dan 
lemari pendingin. 

Sedangkan bahan yang 
digunakan adalah kultur 
murni bakteri L bulgari� 

S thermophilus, susu sapi, 
gula pasir dan sari buah 
yang diperlukan. Da-lam 
kesempatan itu, Rah-miati 
langsung memprak-tikkan 
cara membuat yog-hurt 
yang baik dan rasanya enak. 
Yoghurt yang baru diolah 
langsung dicicipi oleh para 
guru. 

Sedangkan mahasiswi 
FB UMA Purwati mem
praktikkan langsung cara 
membuat selai dari kulit pi
sang, dan juga kiat mengo
lah kulit pisang menjadi 
kerupuk. S.eb elumnya, 
Abdul Karim mengungkap 
kiat dan trik mengolah lim
bah kulit durian menjaqi 
kapas. Menurqtnya, kulit. 
durian yang biasanya selalu 
dibuang, sesungguhnya 
bisa diolah menjadi bahan 
pengganti kapas. Di depan 
puluhan guru, peneliti UMA 
mempertontonkan vidio cara 
mengolah kulit  durian 
menjadi kapas. (m49/B) 

-l ;o  z 
lO Cl> 0 - < . . . ,, moo =il 0 .., . 3 0 ...... 
0 Cl> (/) 
N 
0 ...... 
N 

,, 3: 
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ghurt Dan Selai Dari 
dan mengolah 

durian menjadi 
Pelatihan digelar di Con

vention Hall Kampus I UMA, 
JI. Kolam Medan Estate, Sabtu 
( 1 9 /3) .  Acara dibuka Rektor 
UMA diwakili Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Ir H 
Zulheri Noer MP. Dalam pelati
han bioteknologi itu, limapu
luhan guru SMA dibimbing 
langsung oleh Dekan FB UMA 
Dr Mufti Sudibyo MSi, Wakil 
Dekan FB Bi dang Kemahasis
waan Abdul Karim SSi, MSi, 
dosen Rahmiati SSi, MSi dan 
mahasiswi FB Purwati. 

cara membuat yoghurt, 
dari kulit pisang 
kulit durian menjadi 
kami juga ajarkan 
man ten tang man ten tang man ten uji 
yakni cara pengujian 
menggunakan indera 
s ebagai alat utama 
pengukuranpengukuranpengukur daya
terhadap produk," 

Untuk angkatan 
ini, pelatihan baru 
guru di Kota Medan. 
angkatan selanjutnya, 
berharap, pelatihan biotekno

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



, __ ... 

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

Selasa, 22 Maret 2016 

UMA Latih Guru · Membuat 
Yoghurt dan · selai dari Kulit Pisang 

Medan, Realitas 
Fakultas Biologi (FB) Uni

versitas Medan Area (UMA) 
mefatih guru Sekolah Menen
gah Atas (-SMA) se-Kota Med
an membuat yoghurt, selai 
dari kulit pisang dan mengo-

1ah limbah kulit durian men
jadi kapas . Pelatihan yang 
digelar di convention hall Ka
mpus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate, Sabtu (19/3) itu 
dibuka secara resmi Rektor 
UMA diwakili W aJcil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Ir H 
Zulheri Noer MP. 

Dalam pelatihan biote
knologi itu, limapuluhan guru 
SMA dibimbing langsung oleh 
l)ekan FB UMA Dr Mufti 
Sudibyo MSi, Wakil Dekan 
FB Bidang Kemahasiswaan 
Abdul Karim SSi, MSi, dosen 
Rahmiati SSi, MSi dan ma
hasiswi · 

"Selain memberikan penge- Dosen Rahmiati mengajar-
tahun dan keterampilan cara kan satu persatu proses pem
membuat yoghurt, selai dari buatan yoghurt. Menurutnya, 
kulit pisang dan mengolah ku- _ al at yang diperlukan untuk 
lit duri;m menjadi kapas, kami membuat yoghurt tidak sulit, 
juga ajarkan pemahaman ten- yakni panci, pengaduk, ko
tang uji organoleptik, yakni mpor, wadah yoghur seperti 
cara pengujian dengan meng- cup plastik atau botol kaca, dan 
gunakan indera manusia se- lemari pendingin. 
bagai alat utama untuk pen- Sedangkan bahan yang di
gukuran daya penerimaan ter- gunakan adalah kulnir-murni 
hadap produk, " kata Mufti. bakteri L bulgaficus dan S 

Untuk angkatan pertama thermophilus, susu sapi, gula 
ini, pelatihan baru diikuti para pasir dan sari buah yang diper
guru di Kota Medan. Untuk lukan. Dalam kesempatan itu, 
angkatan selanjutnya, Mufti Rahmiati langsung memprak
berharap , pelatihan biote- - tikkan cara membuat yoghurt 
knologi ini diikuti para guru yang baik dan rasanya enak. 
dari daerah lainnya di Sumut. Yoghurt yang baru diolah 

langsung dicicipi oleh para 
guru. 

Sedangkan mahasiswi FB 
UMA Purwati mempraktikkan 
lang-sung cara membuat selai 
dari kulit pisang, danjuga kiat 
mengolah kulit pisarig menja
di kerupuk. Sebelumnya, Ab
dul Karim mengungkap kiat 
dan trik mengolah limbah ku
lit durian menj adi  kapas .  
Memirutnya, kulit durian yang 
biasanya selalu dibuang, se
sunggufmya bisa dioh1h men
jadi bahan pengganti kapas. Di 
depan puluhan guru, peneliti 
UMA mempertontonkan vid
io cara mengolah kulit durian 
menjadi kapas . {R-ji) 

Di pelatihan, De
kllii FB UMA Dekan FB UMA 
Mufti Sudibyo didampingi 
Humas UM:6Ir-Asmah lndra- . 
watL MP kepada wartawan 
mengatakF,, pelatihan biote
knologi b gi guru SMA ini di
harapkan nantinya para guru , 
dapat mentransfe r  keter
ampilannya kepada siswa. 
IlP-n-'l!ILtl .J:IP.ma!:i..oP :t::'\£U!"' o.-;_,,. ..... 

2016 

UMA Latih Guru · Memb
dan · selai dari Kulit 

"Selain memberikan penge- Dosen Rahmiati mengajar-mengajar-menga
tahun dan keterampilan cara kan satu persatu proses pem
membuat yoghurt, selai dari buatan yoghurt. Menurutnya, 
kulit pisang dan mengolah ku- _ al at yang diperlukan untuk 
lit duri;m menjadi menjadi men kapas, kapas, ka kami membuat yoghurt tidak sulit, 
juga ajarkan pemahaman ten- yakni panci, pengaduk, ko
tang uji organoleptik, yakni mpor, wadah yoghur seperti 
cara pengujian dengan meng- cup plastik atau botol kaca, dan 
gunakan indera manusia se- lemari pendingin. 
bagai alat utama untuk Sedangkan bahan di

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



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

HARIAN 

Selasa 
22 Maret 2016 

. UMA Latih u ru Membuat Yoghurt 
an  S I i da ri Ku l it Pisang 

Medan-ahdalas 
Fakultas Biologi (FB) Univer

sitas Medan Area (UMA) inelatih 
guru Sekolah Menengah Atas 
(SMA) se-Kota Medan membuat 
yoghurt, selai dari kulit pisang dan 
mengolah limbah kulit durian 
menjadi kapas. Pelatihan yang 
digelar di convention hall Kampus 
I UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu (19/3) itu dibuka 
secara resmi Rektor UMA diwa
kili Wakil Rektor Bidang Kema
hasiswaan Ir H Zulheri Noer MP. 

Dalam pelatihan bioteknologi 
itu, limapuluhan guru SMA dibim
bing langsung oleh Dekan FB 
UMA D Mufti Sqdil:Yyo MSi, 
Wakil Dekan FB Bidang Kema
hasiswaan Abdul Karim SSi, MSi, 
dosen Rahmiati SSi, MSi dan 
mahasiswi FB Purwa I. 

Di sela-sela pelatihan, ekan 
FB UMA Dekan FB UMA Mufti 

didampingi Humas UMA 
Ir Asmah Indrawati MP kepada 
wartawan mengatakan, pelatihan 
bioteknologi bagi guru SMA ini 
diharapkan nantinya para guru 
dapat mentransfer keteram
pilannya kepada siswa. Dengan 
demikian, para siswa di Sumut 
bisa kreatif dan berinovasi. 

"Selain memberikan pengeta
hun dan keterampilan cara mem
buat yoghurt, selai dari kulit pisang 
dan mengolah kulit durian menja
di kapas, kami juga ajarkan pema
haman tentang uji organoleptik, 
yakni cara pengujian dengan 

andalas/hamdan> 
Dosen Fakultas Biologi UMA Rahmiati SSi, MSi didampingi Dekan Dr Mufti Sudibyo MSi dan Humas 
UMA Ir Asmah lndrawati mempraktikkan cara membuat yoghurt di depan para guru SMA, di convention 
hall Kampus I UMA. 

kuran daya penerimaan terhadap 
produk," kata Mufti. 

Untuk angkatan pertama ini, 
pelatihan baru diikuti para guru di 
Kota Medan. Untuk angkatan se
lanjutnya, Mufti berharap, pelatihan 
bioteknologi ini diikuti para guru 
daii daerah lainnya di Surnut. 

Dosen Rahmiati mengajarkan 
satu persatu proses pembuatan 
yoghurt. Menurutnya, alat yang 

n uk membuat yog-

hur seperti cup plastik a tau botol langsung cara membuat selai dari 
kaca, dan lemari pendingin. . kulit pisang, danjuga kiat mengo-

Sedangkan bahan yang diguna- !ah kulit pisang menjadi kerupuk. 
kan adalah kultur murni bakteri L Sebelumnya, Abdul Karim 
bulgaricus dan S thermophilus, mengungkap kiat dan trik mengo
susu sapi, gula pasir dan sari buah !ah limbah kulit durian menjadi 
yang qiperlukan. Dalam kesem- kapas. Menurutnya, kulit durian 
patan itu, Rahmiati langsung yang biasanya selalu dibuang, 
mempraktikkan cara membuat sesungguhnya bisa diolah menjadi 
yoghurt yang bai� dan rasanya bahan pengganti kapas. Di depan 
enak. Yoghurt yang baru diolah puluhan guru,  peneliti UMA 
langsung diciciQi�leh para guru. memoertontunkan Yidio cara 

tih u ru Membuat 
S I i da ri Ku l it Pisa
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UMA Latih Guru SMA Boat Selai . I 

Medan, (Analisa) 
FakulJas Biologi Universitas Medan Area 

(UMA) melatih guru Sekolah Menengah Atas 
(SMA) se-Kota Medan membuat yoghµrt, selai 
dari kulit pisang. Selain itu juga dilatih mengolah 
limbah kulit durian menjadi kapa8. 

· 

.. Pelatihan tersebut digelar di Convention . 
Hall Kampus I UMA, Sabtu 19 Maret 201 6  
dab dibuka secara1 resrni Rektor UMA di
wakili W akil Rektor Bidang Kemahasiswaan, 
Ir H Zulheri Noer.MP," ungkap Kabag Humas 
UMA, Ir Asmah lndrawati MP kepada 
"Analisa" di ruang kerjannya; belum lama ini. 

Dijelaskannya, pelatihan bioteknologi itu, 
50 guru SMA dibimbing langsung Dekan 
B iologi UMA, Dr Mufti Sudibyo M.Si 
bemama Wakil Dekan Bidang Kemaha
siswaan, Abdul Karim SSi, MSi, Dosen 
Rahrniati SSi, MSi dim Mahasiswi Biologi 
Purwati. 

Dekan Biologi UMA Mufti Sudibyo, pada · 

pelatihan itu mengatakan, pelatihan biotek
riologi bagi guru SMA ini diharapkan nan
tinya dapat men transfer ket�rampilannya ke
pada para,siswanya. Dengan demikian, para 
Siswa di Sumut bisa kreatif dan berinovasi. 
Pemahaman 

Pihaknya, kata Dr Sudibyo mengajarkan 
pemahaman tentang uji organoleptik; yakni 
cara pengujian dengan menggunakan indera 
manusia sebagai alat utama untuk penguku
ran daya penerimaat). terhadap pro.duk. 

Untuk angkatan pertama i:ersebut, pe-

latihan baru diikuti para guru di Ko ta Medan.' 
U ntuk angkatan · selanjutnya, pelatihan bio
teknologi ini diikuti para guru dari daer'ah 
lainnya di Sumut. · · 

Pada pelatihan itu,ungkap Asmah, Dosen 
Rahmiati mengajarkan satu persatu proses 
pembuatan yoghurt. 1 

Menurut Rahmiati, alat yang diperlukan ' 
untuk membuat yoghurt tidak sulit, yal)Ili 
panci, pengaduk, kqmpor, wadah yogliur 
seperti cup plastik a tau botol kaca, dan lemari 
pendingin. 

Sedangkan bahan yang digunakan adalah 
kultur mumi bakteri "L bulgaricus" dan :·s , 
thermophilus", susu sapi; gula pasir dan sari 
buah yang diperlukan. 

Rahmiati langsung mempraktikkan cara 1 
membuat yoghurt yahg baik dan rasanya l 
enak. Yoghurt yang jJaru diolah langsung 
dicicipi oleh para guru. . ; 

Sedangkan mahasiswi B iologiUMA, 
Purwati mempraktikkan langsung cara me - _ 

buat selai dari kulit pisang, dan juga Kiat 
mengolah kulit pisang menjadi kerupuk.� . 

Sebelumnya, laiijut Asmah, Wakil Dekan 
B idang Kemahasiswaan, Abdul Karim 
mengurigkap kiat dan trik mengolah limbah 
kulit durian menjadi kapas. · i 

Menurutnya, kulit durian yang biasanya ' 
selalu dibuang, sesungguhnya bisa diolah I 
menjadi bahan pengganti kapas. Puluhan 

. guru,juga menyaksikan video caramengolah 
kulit durian menjadi kapas. (twh) 

Maret 2016 Halaman 

UMA Latih Guru SMA Boat 
(Analisa) (Analisa) 

Biologi Biologi Universitas Medan Medan Area 
guru guru Sekolah Menengah Menengah Atas 

Medan membuat yoghµrt, yoghµrt, selai selai 
Selain itu juga dilatih juga dilatih mengolah 

durian menjadi menjadi kapa8. kapa8. 
· 

tersebut digelar digelar di Convention Convention . 
Kampus I UMA, Sabtu Kampus I UMA, Sabtu 19 Maret 201 6  1 6  

secarasecara1 1 resrni resrni Rektor UMA didi
Rektor Bidang Kemahasiswaan, asiswaan, 

Noer.MP," ungkap Kabag ungkap Kabag Humas 
Asmah lndrawati lndrawati MP kepada 

latihan baru diikuti para guru di 
U ntuk angkatan · selanjutnya, selanjutnya, selan
teknologi teknologi ini diikuti diikuti para guru 
lainnya lainnya di di Sumut. · 

Pada pelatihan Pada pelatihan itu,ungkap Asmah, 
Rahmiati Rahmiati mengamengajamengajamenga rkan rkan satu persatu 
pembuatan pembuatan yoghurt. yoghurt. 

Menurut Rahmiati, alat Menurut Rahmiati, alat yang 
untuk membuat membuat yoghurt tidak 
panci, pengaduk, pengaduk, kqmpor, wadah 
seperti cup plastik plastik a tau botol kaca, 
pendingin. pendingin. 
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Acara 

Tem pat 
Hari / Tanggal 
Pukul  

N O  N AM A  

1. Zul Ardi 

2. Swisma 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. � 

13. 

14. 

15. 

: Seminar Copying Stress Menghadapi U N 
( FPsi) 

: Lobi Asrama U MA Lt. I 
: Sa btu/ 19 Maret 2016 
: 10.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN DERI TA DIMUAT 

Realitas v 

Jurnal Asia 

Derita Sore J 

Kabag Humas &. Protokoler 

Jurnal Asia 

Derita Sore J 
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Fakultas Psikologi UMA 
Motivasi Sis�a Siap Hadapi UN 
Medan, Realitas ' dengan membangun sikap dan ining itu dapat membangun 

Setiap tahun pelaksanaan perilaku positif pada diri kesadaran dan kemauan siswa 
Ujian Nasional (UN) menim- siswa. untuk menanamkan sikap 
bulkan kegelisahan dan stress · Zuhdi menyebutkan, den- positif dalam diri sehingga 
bagi sebagian besar siswa . gan training itu siswa dimo- lebih dapat berpikiran posi
Pendekatan paling ampuh ad- tivasi bagaimana kiat meng._ tif dan optimis .  U ntuk itu 
alah manajemen diri bagaim- hadapi stres atau tekanan menurutnya siswa perlu dim
ana menghadapi setiap tan� dalam -menghadapi Uj ian otivasi dan evaluasi diri agar 
tangan. . Nasional. . percaya diri menghadapi 

"Menjelang UN yang ber- " Kita dapar mengelola te- UN. "Siswa harus optimis , 
langsung pada 4 - 7 April ini, kanan-tekanan yang qihadapi UN bukan ha! yang menakut
para s i s w a perlu · sekal i siswa, terutama menghadapi kan, " ucapnya. Sebelm_nnya, 
mendapatkan injeksi motivasi UN, "  ujarnya. Ketua Panitia Kairil Anwar 
sehingga bisa lebih siap, ber- Menurutnya, tekanan-te- Daliniunthe SPsi MPsi men
semangat dan lebih fokus kanan tersebut bisa diubah yebutkan se inar motivasi 
pada upaya untuk meraih suk- menjadi energi positif. Den- itu · diikuti 300 
ses dengan basil maksimal, "  gan demikian siswa dapat be- · MAN 1 dan 2, 
kata Wakil Dekan I Fakul- raktivitas secara optimal dan Satria, SMA Al 
tas Psifologi Universitas menghadapi uj ian dengan dan SMA Prayatna. 
Medan Area (UMA) Zuhdi baik. " Kegiatan ini yang sudah 
Budiman SPsi MPsi mewak- " Pelatihan ini dapat mem- memasuki tahun ketiga ini 
ili Dekan Prof Dr Abdul berikan arahan bagi siswa akan menjadi kegiatan rutin 
Munir MPd ketika membuka bagaimana mengelola stres tahunan bagi Fakultas Ps
Training Motivasi Coping dengan baik sehingga dapat ikologi UMA, " kata Kairil . 
Stress Jelang UN di Asrama optimal dalam setiap aktivi- Trainer di bidang motiva-
Kampus UMA Jalan Kolam tas kehidupan, " tuturnya. si dihadirkan dalam training 
Medan Estate, Sabtu ( 19/3). Sementara itu, Wakil Re- itu seperti Walyono SPsi/ 

Zuhdi menjelaskan; moti- ktor Bidang Kemahasiswaaan k.' Djoj o ,  Wulandari SPsi, 
vasi coping stress atau pe- UMA Ir H Zulheri Noer MP, Muhammad Arif Taufiq SPsi. 
mecahan masalah merupakan menyambut baik training mo- Tampil juga sebagai motiva
sebuah pendekatan motivasi tivasi  cop ing stress bagi tor Laili Alfita SPsi MPsi 
yang menggunakan pendeka- siswa yang akan menghadapi (kabag Psikologi Perkemban
tan yang disebut mindtechnol- UN.  Diakuinya , setiap pel- gan) , Syafrizaldi SPsi MPsi 
ogy. aksanaan UN seolah menja- (kabag Psikologi Industrif 

"Mindtechnology ini beru- di momok bagi siswa yang Org) , Farida Hanum SPsi 
pa metode hypnosis terapan .takut tidak lulus . 

· 

MPsi (kabag Psikologi Pen
untuk pemberdayaan pada " Untuk itu UMA mem- didikan) , staf dosen Salami
keperluan di bidang pendidi- beri motivasf agar siswa ah Sari Dewi · S•PSi MPsi 
kan: Metode ini, sampai saat menghadapi UN dengan kon- dan Siti Aisyah SPsi MPsi.  

!�i
,l �iy

.��i�� :m:�����+a�. �e� ?Ls
�
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a
:
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Maret 201 6 

kultas Psikologi UMA 
asi Sis�a Siap Hadapi 

Realitas ' dengan membangun sikap dan ining itu dapat membangun 
pelaksanaan perilaku positif pada diri kesadaran dan kemauan 

(UN) menim- siswa. untuk menanamkan 
dan stress · Zuhdi menyebutkan, den- positif dalam diri 

besar siswa . gan training itu siswa dimo- lebih dapat berpikiran 
ampuh ad- tivasi bagaimana kiat meng._ tif dan optimis .  

diri bagaim- hadapi stres atau tekanan menurutnya siswa 
setiap tan� dalam -menghadapi Uj ian otivasi dan evaluasi 

. Nasional. . percaya diri menghadapi 
yang ber- " Kita dapar mengelola te- UN. "Siswa harus 
April ini, kanan-tekanan yang qihadapi UN bukan ha! yang 

perlu · sekal i siswa, terutama menghadapi kan, " ucapnya. Sebelm_nnya, 
jeksi motivasi UN, "  ujarnya. Ketua Panitia Kairil Anwar 

siap, ber- Menurutnya, tekanan-te- Daliniunthe SPsi MPsi 
lebih fokus kanan tersebut bisa diubah yebutkan se inar 
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Berita Sore/ist 
Siswa peserta Training Motivasi Coping Stress Jelang UN tampak terharu dalam renungan 

diri bagian rangkaian kegiatan itu diAsrama Kamp us UMA]alan Ko lam Medan Estate, Sab
tu (1913). 

Fakultas Psikologi UMA 
Motivasi Siswa Siap Hadapi UN. 

MEDAN (Berita): Setiap tahun pelaksanaan baiksehingga dapat optimal dalam setiap aktivitas 
UjianNasional (UN) menimbulkan kegelisahan kehidupan," tuturnya. 
danstressbagisebagianbesarsiswa. Pendekatan Sementara itu, Wakil  Rektor .B i d a n g  
paliflg ampuh adalah manajemen diri bagai- Kemahasiswaaan UMA Ir H Zulheri Noer MP, 
mana menghadapi setiap tan tang an. menyambut baik training motivasi coping stress 

"Menjelang UN yang berlangsung pada 4 bagi siswa yangakanmenghadapi UN. Diakuinya, 
-- 7-Aprilini, parasiswa perlu sekalimendapatkan pelaksanaaffUN seolah-menjadi momok 
injeksi motivasi sehingga bisa lebih siap, bagi siswa yang takut tidak lulus . . 

· bersemangat dan Jebih fokus pada upaya untuk "U ntuk itu UMA membt:ri motivasi agar 
me'raih sukses dengan hasil maksimal," kata siswa menghadapi UN dengan kondisi yangtidak 
Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Universitas tertekan. Ini akan menjadi modal siswa untuk 
Medan Area (UMA) Zuhdi Budiman SPsi MPsi menghadapi UN. 
mewakili Dekan ProfDr AbdulMuhir MPdketika UN tidak untuk ditakuti, ta pi hams !filladapi 
membukaTrainingMotivasiCopingStressJelang tanpa tekanan," katanya. · 

UN di Asramfl Kamp us UMA J alan Kol am Zulheri juga berharap training itu dapat 
. 

· J;:Zluhd.1 pos1tif dalam 
atau pemecahan masalah merupakan sebuah lebih dapat berpikiran positif dan optilnis. Untuk 
pendekatan motivasi yang menggunakan itumenurutriyasiswaperludimotivasidanevaluasi 
pendekatan yang disebut mindtechnology. diri agar percaya diri menghadapi UN. 

" Mindtechnology ini berupa metode · "Siswa harus optimis, UN bukan hal yang 
hypnosis terapan untuk pemberdayaan pada menakutkan," ucapnya. 
keperluan di bidang pendidikan. Metode ini, Sebelumnya, Ketua Panitia Kairil Anwar 
sampai saat ini diyakini rrerupakan metode Dalimunthe SPsi MPsi menyebutkan seminar 
terapi positifyang aman, ilmiah dan alamiah," motivasi itu diikuti 300 pelajar dari MAN 1 dan 
tuturnya. , 2, SMA Bu di Satria; SMAAJ Hidayah, dan SMA 

Ditambahkannya, metode tersebut Prayatna. 
merupakankonsep mengkonstruksikesuksesan "Kegiatan ini yang sudah memasuki tahun 
dengan membangun sikap dan perilaku positif ketiga ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan 
pada diri siswa. . . . bagi Fakultas Psikologi UMA," kata Kairil. 

Zuhdi menyebutkan, dengan training itu · Trainer di bi dang motivasi dihadirkan dalam 
siswa dimotivasi bagain)ana kiat menghadapi training itu Wal yo no SPsi/K'Dj ojo, 

.stres atau te�an(l!! datam menghadaoi Uiian A rifT..,,.f;,., co.,; 

peserta Training Motivasi Coping Stress Jelang UN tampak terharu 
rangkaian kegiatan itu diAsrama Kamp us UMA]alan Ko lam Medan 

Fakultas ltas lt Psikologi UMA 
tivasi Siswa Siap Hada

(Berita): Setiap tahun pelaksanaan baiksehingga dapat optimal dalam 
Nasional (UN) menimbulkan kegelisahan kehidupan," tuturnya. 

bagisebagianbesarsiswa. Pendekatan Sementara itu, Wakil  
ampuh adalah manajemen manajemen mana diri bagai- Kemahasiswaaan UMA Ir H 

menghadapi setiap tan tang an. menyambut baik training motivasi 
njelang UN yang berlangsung pada 4 bagi siswa yangakanmenghadapi 
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Siswa peserta Training Motivasi Coping Stress Jelang UN tampak terharu dalam 
renungan diri l;Lagian rangkaian kegiatan itu di Asrama K ampus U�MA Jalan 
lfolam Medan Estate, Sabtu ( 1 9/3) . BPS/Agustina . 

Fclkultas Psikologi UMA 

M·otivasi Siswa Siap Hadapi UN 

Medan, BPB 
Setiap tahun pelaksanaan Ujian 

Nasional (UN) menimbulkan ke
gelisahan diJ.n stress bagi sebagian 
besar siswa. Pendekatan paling 
ampuh adalah manajemen diri ba
gaimana menghadapi setiap tan
tangan. 

"Menjela�g UN" yang berlangsw;ig : 
pada 4 .- 7 April ini, para siswa peilu 
sekali 'mendapatkan injeksi motivasi 
sehingga bisa lebih siap, bersemangat 
dan lebih fokus pada upaya untuk . 
meraih sukses dengan hasil mak
simal," kata Wakil Dekan I Fakultas 
Psikologi Universifas Medan Area 
(UMA) Zuhdi Budiman SPsi MPsi 
mewakili Dekan Prof Dr Abdul 
Mur:i.ir MPd ketika membuka Train
ing Motivasi .Coping Stress Jelang 
UN di Asrama Kampus UMA Jalan 
Kolam Medan Estate, Sabtu (19/3). 

Zuhdi menjelaskan, motivasi co
ping stress atau pemec'ahan masalah 
merupakan sebuah pendekatan mo
tivasi yang menggunakan pendeka
tan yang disebut mindtechnology . . 

"Mindtechnology ini berupa me
tode hypnosis terapan untuk pem 
berdayaan pada keperluan di bidang 
pendidikan. Metode ini, sampai saat 
ini diyakini merupakan metode 
terapi positif yang aman, ilmiah dan 
alamiah," tuturnya. 

. 

. Ditambahkannya, metode tersebut 
merupakan konsep mengkonst.ruksi 
kesuksesari dengan membangun 
sikap dan perila'ku positif pada diri 
siswa. 

Zuhdi menyebutkan, dengan traip
ing itu siswa dimotivasi bagaimana 
kiat menghadapi stres atau tekanan 
dalam menghadapi Ujian Nasional. :'Kita dapat �e.t;?t;'lola tekanan-

dapat optimal dalam setiap 
kehidupan," tuturnya. 

Sementara itu, Wakil Rektor Bi
dang Kemahasiswaaan UMA Ir H 
Zulheti Noer MP; menyambut baik 
training motivasi coping stress bagi 
siswa yang akan menghadapi UN. 
Diakuinya, setiap pelaksanaan UN 
seolah menjadi momok bagi siswa 
yang takut' \idak lulus. 

"Untuk itu UMA memberi motivasi 
agar siswa menghadapi UN dengan 
kondisi yang tidak tertekan. Ini akan 
menjadi modal siswa untuk meng
hadapi UN. UN tidak untuk ditakuti, 
tapi hams dihadapi tanpa tekanan,11 
katanya. . 

Zulheri juga berharap training itu 
dapat membangun kesadaran dan 
kemauan siswa untuk menanamkan 
sikap positif dalam diri sehingga 
lebih dapat· berpikiran positif dan 
optimis. Untuk itu menurutnya siswa 
perlu dimotivasi dan evaluasi diri 
agar percaya diri menghadapi UN. 

"Siswa harus'optimis, UN bukan hal 
yang menakutk.an," ucapnya. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Kairil 
Anwar Dalimunthe SPsi MPsi me
nyebutkan seminar motivasi itu 
diikuti 300 pefajar dari MAN 1 dan 2; 
SMA Budi Satria, SMA Al Hidayah, . 
dan SMA Prayatna. 

" Kegiatan ini 'yang sudah me
masuki tahUI;l ketiga ini akan menjadi 
kegiatan rutin tahunan bagi Fakultas 

. Psikologi UMA," kata Kairil. 
Trainer di bidang motivasi diha

dirkan dalam training itu seperti 
Walyono SPsi/K'Djojo, Wulandari 

' SPsi, Muhammad Arif Taufiq SPsi. 
Tampil juga sebagai motivator Laili 
Alfita SPsi MPsi (kabag Psikologi 
Perkembangan), Syafrizaldi SPsi l 

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

Sen in 
21. Maret 2016 

Siswa Siap Hadapi UN 

Ujian 
(UN) menimbulkan ke

sebagian 
paling 

diri ba
setiap tan

berlangsw;ig : 
siswa peilu 

motivasi 
bersemangat 

pada upaya untuk . 
mak

pada upaya untuk 
mak

pada upaya untuk 

Fakultas 
Medan Area 

MPsi 
Abdul 
Train

dapat optimal dalam setiap 
kehidupan," tuturnya. 

Sementara itu, Wakil Rektor Bi
dang Kemahasiswaaan UMA Ir H 
Zulheti Noer MP; menyambut baik 
training motivasi coping stress bagi 
siswa yang akan menghadapi UN. 
Diakuinya, setiap pelaksanaan UN 
seolah menjadi momok bagi siswa 
yang takut' \idak lulus. 

"Untuk itu UMA memberi motivasi 
agar siswa menghadapi UN dengan 
kondisi yang tidak tertekan. Ini akan 
menjadi modal siswa untuk meng
hadapi UN. UN tidak untuk ditakuti, 
tapi hams dihadapi tanpa tekanan,11 
katanya. . 

Zulheri juga berharap training itu 
dapat membangun kesadaran dan 
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' c; \< a n  K .r e a t 1 v 1ta s ..  ' 21  MARET 201 6 
:akult as Teknik l Jniversitas Medan Area (FT UMA) 

22  
m c�nggdar Pekan Kreativitas Mahasiswa dan Pameran Teknologi pada 1 8- 19 Maret 201 6. 

!'a rm.:nw J ibuka Hektor U M A ,  diwaki li Wakil Rektor UMA Bidang Kemahasiswaan Ir  Zulheri  Noer M P. 

, ' : "\ \ I '  I 'I:\ i< i 1 1 .  \ . \  i 1 1  i hcrh: 1rap, BU pcrscn acara hcrnuan-
1 : i l  . .  : 1 1  l l ' 1 11 i s .  ,, , · \ i'. 1 1gga clap:1 tmcngembangkan mutu pen
; ,  l i k . 1 1 1 . /.u l l n T i l ll' rharap even rutin sejak 1. 990 ini, dapat 
H · 1 11 n l i '. ·asi n 1 : 1 \ i : 1 s isw:1 1 1 1 1 t·1 1 k mi�lakukan penel itian: 
" 1 ,  1 1 1 1 : L : i 1 L 1 1 1 k l ' ! 1  · 1 : 1 1 1 1 1 1 i \ ; 1 1 1 .  d : l l l  mcrai l i  prestasi aka-
1 · i 1 1 i l, 

I ' · : l . 1 : 1 1 ,  ., 1 · 1 1 ; 1 1 1 1ug : i  d igi: \ ; 1 r  s 1 : 1 1 1 i 1 1ar n wmb;1has blue 
• 1 1 · i l ' I C 1 1 l l l 1 1 1 •. i  1 1 · rk i 11 i  1 l l 1 l l n 1 1 1 i f pc" 1ghen1 :l l baha11 bakm, 

, · r . . " 1 \ : 1  ,'\ l r i : 1 1 I i . ·; i :or;rnl' 1 ek 1 1 isi m c inrnt i f  t rr\Jaik di Tan ah 
· · : , , 1 : t .�: r ,  1·\ · t :--. ,\ �r; 1 1  i� sc I K'' I; 1 1 1 1  o t n r. 
1, " . , � ; ,  1 1 : 1 1 1  i n i  1 1 1 1 : 1 1 1 1 rn h 1 1 h  k ;1 1 1  a tnrnsfcr abclemi \c di ka-
1 1 ·. : . " 1  1 1 1 : ii 1 ; is i :< 1v ; i  �;1 1 1 rn  1 1 dan 1\cch. Seju mlah sekolah di 
« · < l . 1 1 1 , 1 : 1 1 1 1 \ ; H : r : r h  l : 1 i n  h ; 1 d i r d i  s ini. Dcmikian pula maha
·:w . 1  l I J 1 i\'l' rs i 1 ; 1 s  i\ll ; i l ikl l l  Sa l t :h  clari 1\ceh. 

, M F. R A N :  S uasana pameran dan peknn l<reativitas 
d 1{1S i SWC1 di U M /\ .  

ju!?-3. f�l1Qt 
sen sot yang . . . ·, 
pengangkutbarang. · ' 

Dehm FakultasTeknik lJMA Prof Dr Dadan Ramdan . 
tvlEngMSc, didampitigi Wakil Dekan Biclang 
s iswaan Fl" U MA h H  Jiarianto MSc, berharap, evenini;' 
cl a pat bermanfaat bagi mahasiswa FTUMA. 

' " 

Dadanmenambahk<m; saatini FfUMAm��gelo�a!) · 

gram studi,yarig�emuanya mernilild,ala:� . · 

TeknikSipil, TeknikElekrro, TeknikMesih,. · 

clan TeknikJridustri. "Ke depan prodi 
rneraih akreditasiA;' imbuhnya. · ' ·. · · 

Kegiatan ini, menrnumya, mem
beri pengalar:nai1 clan men
ingkatkan kemampuan ma
hasiswa, sekaligus pengab
clian pada masyarakat s.e
bagii.i bagillnTridanna Per
guruan Tinf;gi. 

Pin1pinan Divisi After 
Sales Yamaha Medan, 
ZainalArifin Harahap . . . 
berharap, dukl.jJ'lgan darL, 
kepedulian dt1nia\1saha 
pada i:l.unia pendidikan. 
"Kami juga perkenalkan . 
teknologi ter kihi sepeda motor 
rriali.asiswa. Ferli dan Irfan, · 

UMA yang bekerja di Yamaha 
menunjukkan kualitas;' ungkapriy\l 

tivitas 

ingkatkan kemampuan ma
hasiswa, sekaligus pengab
clian pada masyarakat s.e
bagii.i bagillnTridanna Per
guruan Tinf;gi. 

Pin1pinan Divisi After 
Sales Yamaha Medan, 
ZainalArifin Harahap . . . 
berharap, dukl.jJ'lgan darL, 

Harahap 
dukl.jJ'lgan darL, 

Harahap 

kepedulian dt1nia\1saha 
pada i:l.unia pendidikan. 
"Kami juga perkenalkan . 
teknologi ter kihi sepeda motor 
rriali.asiswa. rriali.asiswa. rrial Ferli dan Irfan, Irfan, Irf · 

UMA yang bekerja di Yamaha 
menunjukkan kualitas;' ungkapriy\l 
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::akultas Teknik Universitas Medan Area (FT UMA) 
m enggelar  Pekan Kreativitas M ahasiswa dan Pameran Teknologi pada 1 8- 1 9  Maret 2016. 

Pam eran dibuka Rektor UM A ,  d iwakili  Wakil Rektor UMA Bidang Kemahasiswaan I r  Zulheri No er M P. 

i » \ i ! ' !  �'. 1\ :\: 1 1 : , I 1\ in i i  H'rharap. !Il l pcrse11 ac: 1 rn  hcrn1 1 a n  -
, ._ : ,  · 1 1 1 , . , _  .· . 1 · h• 1 1gga c l ap;1r  mengernbangknn 111 1 1n 1  pen

; , \ , \  . .  " , .  /.1 i l l 1 1  · r i  h"rh;1  r : 1p l'VC\l ru t in scj ak I 'J�lO i 11 i ,  dapat 

1 1 · 1 1 H 1 1 iv : 1s i  rn : i \ 1 ; 1siswa 1 m n 1 k melakubn pcnel itian, 
, , · 1 , "  " :\.. : i t  I. . : 1 1  \ , ,  · 1 1  · r. 1 1 1 1  p i L 1 n ,  c l : 1 1 1  mcraih prcstasi akil-

. ,  1 ' ; i \ \ l  
I 1 . 1 \ . 1 1 1 1 1 · 1 · 1 · 1 1 1 1 1 i J I 1 g: 1  c l i�'c \ ; 1 r  se m inar mcmh:1has "111e 
" '  . 1 1 · k 1 1 1 1 l 1 1:1, 1 1 nki 1 1 i  f l l 1 1 1 1wt i i ' p e 1 1gh e rn a t  hah:11 1  hakar, 
' . , ' , ,  \ i ;  1 : 1  . \  i 'r i ; "  I i . " " ' '' ' I n 1 :  1 l  · k 1 fr: i  l l \ l  l l l  l f l l i  r t l 'rh : 1 i k  c l i  T:1 n ; 1 h  
1 :  . � ; i 1 1 ..,, t · 1 \  1 - . 1.: 1 . 1 1 i�. ��t ' J h ' t l : 1 1 1 i c ) rnr. 
\" ' l  '. I i  1 1 . 1 1 1  1 1 1  i l l  II 'I \ 1 1 1 1 1  I J 1  i \ 1 k;\ ll  ; 1 \  ln l JSflT ; dc 1 i i t 1 1 T1 i k  c i i  k : i  
· i :  . · , '  1 1 1 1 . i i  1 . 1 , 1 · . 1 1 · . 1 �; 1 1 1 1 n 1 1 d; i  1 1  /\t l'i J .  S1 · j 1 1 1 11 l : 1 h  sckol : i l  1 < I i  
: ,  : .  , , , \  1 1 1 l i : 1 t · 1 , , : , l : 1 i 1 1 i i : i t l i r c l i s i 1 1 i .  l h' 1 1 1 i k i : 1 1 1 p 1 i l ; 1 1 1 1 a ha 
· ,  · . , I l 1 1 1 1  ' · 1 · · . 1 L "  .\ I :  i l i l( \ \ I  S : i l i : h  d;iri i\u:l J .  

1 M E. R A N :  S u as a n a  pa meran d a n  pekan kreativitas 
ih ;_, s i s w;:1 di U Mt1. 

Pq.�a juga ek;;eq\�i rOqQt 
sensoryRng jhlti't;'drirfi'obbt' 
pengangkut barang. 

Dekan Fakultas TcknikUMJ\ Prof Dr Dadan Ramdan 
MEng MSc, d i clampingi \•Vaki l  Dekan Bi clang Kemaha-
s iswaa n Ff UM!\ Ir 1 1 1  )aria mo MSc, berharap, 
d ap;n I icrm anfaat b:igi mahasiswa !T UMA 

Dadan memm1bahk:i1 1 :saat i11i FTUMI\ mengelola 5 pr · 

�:r;UT1 st udi, van!;�em1 i ; 1 1 1y 1 1  memiliki akrediasi B;yakni · 
' l dmik Si pi I, "[(�knik EIL:ktro. Tcknik Mesin, 
1 l : 1n ' l(�knik lndt istri. " l\t'. dcpnn prodi di 
1 1 1cra i h  akrccl itasi A: '  imbuhnya. 

· 

Kcgiaran in i ,  menuni tnyn, mcm
hcri pc11galaman clan me11-
i1 1gkatkan kcmampu;1 11  ma
h ;isisw:1, sekaligus pc11gah

d i a11 pada se
h:igai b;1gi;i11 T1idam1;1 Per
guruan Tinggi. 

l'impinan Divisi i\fwr 
S;desYamaha Medan, 
Zaina! Arifin H;u-ahap 
berharnp, dukuugan chm · . 
kcpedulian dui1ia usaha 
pada dunia pendidikan . 
"K ami juga perkena.lka11 
teknologi terkini sepeda motor pada. 
mahasiswa. Ferli clan lrl'an ,  alumni FT 
U MA yang bekerja di Yamaha mampu 
mcnunju.kkan k:ualitas;· ungkapnya. (*) 

kreativitas 

i 1 1gkatkan kcmampu;1 11  ma
h ;isisw:1, sekaligus pc11gah

d i a11 pada se
h:igai b;1gi;i11 T1idam1;1 Per
guruan Tinggi. 

l'impinan Divisi i\fwr 
S;desYamaha Medan, 
Zaina! Arifin H;u-ahap 
berharnp, dukuugan chm · . 
kcpedulian kcpedulian kcpedul dui1ia usaha 
pada dunia pendidikan . 
"K ami juga perkena.lka11 
teknologi terkini sepeda motor pada. 
mahasiswa. Ferli clan lrl'an ,  alumni FT 
U MA yang bekerja di Yamaha mampu 
mcnunju.kkan k:ualitas;· ungkapnya. (*) 
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� D a ri k i r i ,  Prof Dr Dadan R a m d a n  M E n g  MSc, Zainal  Arif in Harahap.  d a n  Ir H Darianto MSc, di lokasi servis 

' 

s u l i m  m''"" ' ' ;eNi' ' " " '  

-:-: E r,1 : �  ;�- R :  ::-= s s c : ta s fkr� ::· lo�:i F2�_ i ! / tE� T:-· k :-· i k  l i :•:i.A. H A Ol i'i : h ,)10 c: ; i o k :::::: i ,c : :11e rr? r-. . 

TEKS !. FOTO: DEDOt MULIA PURBA j LOKJ 
Darianto MSc, di lokasi servis u 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



DAFTAR HADIR WARTAWAN KAMPUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

NO NA M A  

1. Dedi M. Purba 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. , 

13. 

14. 

15. 

Dibiayai Oleh: Fak. Teknik 

: Pamera n  Teknologi Fak. Teknik 
Medan Society 

: Lapangan U MA 
: Sabtu/ 19 Maret 2016 
: 09.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERI TA DI MUAT 

Sumut Pos 

T.TANGAN 

Kabag Humas & Protokoler 

l . 
Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



Pl MPlNi\N UMA ini berharap, 80 persen acara bernuan
: ; ; 1  ; 1kaclemis ,  schingga dapatmengembangkan mutu' pen
d i 1 I i  ka n. Zuil1 eri berharap even rutin sejak 1990 ini, dapat 
1 1 1 cmotivasi mahasiswa untukinelakukan penelitfan� 
1 11 c 1 1 i 1 1gka1kan keterampi lan, dan meraih prestasi akac 
c lcmik. 

I );dam even i ni juga digelar seminar membahas blue . 

r:ore, reknologi terkini otomotifpenghematbahan bakar, . .  
hc 1·sarna Afriadi, seorangteknisi otomotifterbaik di Tanah 
;\ i 1· dan' servis gratjs sepeda motor. 

Kegiatan i ll i  menu mbuhkan atmosfer akademik dika-
la 1 1gan mahasiswa Sumut clan Aceh. Sejumlah sekolah ill 
M edan clan daerah lain hadir ili sini. Demikianpulamaha
siswa Universitas Malikul SalehdariAceh. 

"AME.RAN: Suasana pameran dan pekan kreativitas 
nahasiswa di UMA. 

· 

.. 

· · . . . 

Deka.n ProfDr Dadan MEngMSc, dldruhl?ingiWaW D�kall Bid�g 
siswaan FtUMA 1r H Darianto MSc, e · · 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa · . 

Dadanmenambahkan; 
.gramstudi,.)'lll}gseinuan).ame� .· '" · 

TeknikSipil, TeWElekiro, '� 

dan Tekllklridustri. "Ke depan piodi di 
meraih akreditasiA;' iinbuhnya. · 

Kegiatan ill, inen1;1futnya, mem- ' · 

beri penga!arpfil1 dan men-
ingkatkankemampuan ma- · · 
hasiswa, sekaligus penga_b� 
dian padfimasyarakat s,e" . . . . . . 
bagai bagirui'Trlnai:nia Per� ·'. · 

guruan Till�. 
Pimpi.qan DivisiAfter 

Sales Yamaha Medan, 
Z$1aiAfifinHanµ1ap . .  
berharap, dtµcungci.n 
kepe<;l.µlian dunia 'usaha • 
pada dunia pendidikan . ., 
"Kamijugaperker!alkan . 
teknoiogi terkihi sepeda mo for 
mahas1swa.' Ferli danlrfan, al 
UMA yru{g bekerja di Yamcili<} rn, , , 

. menu.njukkan �a'!ltas:· iingkii . . . 
kreativitas · 

ingkatkankemampuan ma-
hasiswa, sekaligus penga_penga_pengab� 
dian padfimasyarakat s,e" . . . . . . 
bagai bagirui'Trlnai:niasyarakat ai:niasyarakat 

a Per� 
,

Per� 
,

·'. 

.
·'. 

.
· 

guruan Till�. 
Pimpi.qan DivisiAfter 

Sales Yamaha Medan, 
Z$1aiAfifinHanµ1ap . .  
berharap, dtµcungci.n 
kepe<;l.µlian dunia 'usaha • 
pada dunia pendidikandikandik . ., 
"Kamijugaperker!alkan . 
teknoiogi terkihi sepeda mo for 
mahas1swa.' Ferli danlrfan, al 
UMA yru{g bekerja di Yamcili<} rn, , , 

. menu.nj
yru{g 

menu.nj
yru{g 

ukkan �a'!ltas:· iingkii . . . 
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• . . - ' < SENIN 22 P e kan Kreat1v 1tas • · 21 MARET 2or n 

Fakul as Teknik Universitas Medan Area {FT UMA) 
mengg�lar Pekan Kreativitas Mahasiswa dan Pameran Teknologi pada 18- 19 Maret 2016. 

Pameran dibuka Rektor UMA, diwakili' Waldl Rektor UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP. 

PIM l' IN/\N l J MA in i herharap, 80persen acara bernuan
s;1 : 1kadcmis,  schingga dapat mengembangkan mutu pen

d i c l i  k: 1 1 1 .  Z.l l l heri berharap even rutin sejak 1990 ini, dapat 
rnemot_ivasi rnabasiswa untukmelakukan penelitian: 
1rn:ni ngkatkan kcterampilan, dan meraib prestasi aka' 
dc1n ik .  

Ual : i 1 1 1  even i ni juga cligelar seminar membahas blue 
core, ic \mologi terkini otomotifpenghemat bahan bakar, 
hns: 1 1 1 1 : 1  f\1'1·iacl i .  seorang t eknisi otomot if terbaik cli Tanah 
/\ i 1· d : 1 11 se 1-vis g1-;1t is sepecl a motor. 

kcgi: 1rnn i n i  mcnurnbuhkan atmosfer akademik cli ka
L 1 1 1g:rn mah:1siswa Sumut dan Aceh. Sejw11lah sekolah di  
f\ l ! ·d:rn clan cl: 1c1·:t11 la in had i rd i  sini. Demikian pula maha
s isw:1 U n i vcrsitas tVlalikul Salehdari Aceh. 

"AMERAN : Suasana pameran dan pekan kreativitas 
nahasiswa di UMJ\. · 

Dekan F3.ktiltas Teknik UMA ProfDr Dadan Ramdan " 
MEng MSc, didampingi Wakil Dekan Bidang Kem.aha ,. 
siswaan FTUMAIIH barianto MSc, berharap, 
dapat bermanfaatbagi mahasiswa FTUMA. 

· "  ' 

Dadan menambahkan,' saat ini FTUMA mengelola . .  
gramstudi, yar:g�emuai:rya merniliki · 
TeknikSipil, Teknik Elektra, TeknikMesfu, Te · 

dan Tekniklridustri. "Ke depan prodi di FT UMAd 
meraih akreditasi A;' imbuhnya. 

· 

Kegiatan ini, menurutnya, mem
beri pengalamai: dan men
ingkatkan kemampuan ma
hasiswa, sekaligus pengab
dian pada masyarakat se
bagai bagian Tridarma Per
guruan Tinggi. 

Pimpinan Divisi After 
Sales Yamaha Medan, 
ZainalArifin Harahap .. 
berharap, dukungan dari 
kepe<;l.µJian dunia'usaha 
pada dunia pendidikan . 
"Kami juga perkerialkan . 
teknoiogi terkihi sepeda motor p(\qi;'k 
niahasisw.a. Ferli dan Irfan, al� FT · 

UMA yang bekerja di Ya1naha 
menunjukkan k ia!itas;' ungkapnya. (") 

-

kreativitas · 

ingkatkan kemampuan 
hasiswa, sekaligus pengab
dian pada masyarakat se
bagai bagian Tridarma Per
guruan Tinggi. 

Pimpinan Divisi After 
Sales Yamaha Medan, 
ZainalArifin Harahap .. 
berharap, dukungan dari 
kepe<;l.µJian dunia'usaha 
pada dunia pendidikan . 
"Kami juga perkerialkan . 
teknoiogi terkihi sepeda motor p(\qi;'k 
niahasisw.a. Ferli dan Irfan, al� al� FT FT 

p(\qi;'k 
FT 

p(\qi;'k 
· 

UMA yang bekerja di Ya1naha 
menunjukkan k ia!itas;' ungkapnya. (") ) 
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z;---� .. 

�MA: Dari kiri, Prof Dr Dadan Ramdan MEng MSc, Zainal Arifin Harahap, dan Ir H Darianto MSc, di lokasi servis 

��. 
. 

Peserta s ),ar teknologi Fakultas Teknik  UMA. 

dan Ir H Darianto MSc, di lokasi servis 
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DAFTAR HADI R WARTAWAN KAM PUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tem pat 

H a ri / Ta nggal 
P u ku l  

NO N A M A 

1 .  M.Ferdinand 

: Diskusi P ublik Tenta ng Pengadilan Bersih 
( F H )  

: Conv. Hal l  

: Ra bu/ 30 Maret 20 1 6  
: 09 .00 WIB s / d  Selesai 

- ---···----· --· 

PREDIKSI 
HARIAN BERITA DIMUAT T.TA N G A N  

..,._.-; ;. 

-__;------

Wal Analisa v 

4. 

5. I / 

7. 

8. 

9. 

1 0. 

1 1 . 

1 2. 
, , 

1 3. 

1 4. 

1 5. 

Dihiayai O/eh: Fak. Hukum 

Ka bag H u mas & Protokoler 

Wal Analisa v 

I / 
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Rabu; 6 April '�0, 1, 6 

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

Tgl Eff. 0 1  Des 20 1 2  

�;�@aman 7 
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DAFTAR HADIR VVARTAWAN KAM PUS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara : Diskusi Publik Tentang Pengadilan Bersih 

Tem pat 
Hari / Tanggal 
Pukul 

N O  N AM A  

1.  M.Ferdinand 

" 2. Wal 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

1 3. 

1 4. 

15. 

Dibiayai Oleh: Fak. Hukum 

( FH )  

: Conv. Hal l  
: Rabu/30 Maret 20 16 
: 09.00 WIB s/ d Selesai 

PREDIKSI 
HARIAN BERITA DIMUAT 

t/ 

Analisa v

· 

, 

' 

. 

Kabag H u mas & Protokoler 

. ... 

Wal Analisa Analisa v

, 
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WASPADA 
Senin · 

1 1  April 201 6  

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

MEJ.i)MI 
' kum . · 

melahirkan1perie M:enur tnya, lerp.baga,pe- di.f�1 ''KY dib¢1$t\A.K ari amanah 
huk:uin ' h�r'e ·· . radilan terus.merijad,t soro�an · k�m:1peteq,,transpai:l;1J;:lf �n- e 'j;ac:tilan di 

masyarakatkarenamasi}1ada- . tab>el ·dan .peqxtbaw;l).. . . hldonesia(1kata . . seraya 
B&kart sel)a.Jildilya nya 111afia peradilari yang tidak Se,hngg� nan tin ya ,ketika mengapresiasI: 

· > menatnbah;daftar;mafia menjunjung etika d�n �?.- , 
hulruni' dl1neg'eifini. dang- undang.''M.aflap,e.ra�1- mahasiswahukum tenta,ng �. 

Ian sudah'.ada se1ak .da:hql,u. wiJ:>awa ke- . Ditambahkannya, saatini, 
· b�an �aat. iIJi .. U�tuk . akses - akses peradilan sud ah 1 ��I)}

. 
m�ti. · mulai membaik dengan hadir- · 

· nyaUndang-Undan.g Keterbu- · 

. ih kaan Infc;n;m*�i.�J�blik (KIP) . 
hid<arj. , , , ; Masyarakat sudah bisa m e n -

dapatkaq info:rmasi· terkait , 
�n ·, peradilan di Indone�ia. Kegia

. tan itu.juga dihadiri di antara- . 
1 , nya Wak,il Dekan I, Neni Ang

. SyahJ;iza!Muthe raini, SH MHum dan Kabag 
· hukum. · ·1;m:engatalaiilkehacllianKdinisi Humas UMA, Ir Asmah Inclra
menjadi·hakim yang baik, ber� Yudisial (KY) untuk mendo- wati MP. (m49/l) 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



.. 

HAR-IAN 

Rabu, 6 April 201 6  

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

Rev: 0 0  

Tgl Eff. 0 1  D e s  2 0 1 2  

Halaman 7 

Dekar Faku ltas H ukum UMA : 
Hakim Gerbang Terakhir Penegakan Hukum 

Medan, (Analisa) 
l ns 1 i 1 us i  pendidikan tinggi terutama 

faku l tas  hukum dituntut untuk melahir
ka11 pc1 1cgak-penegak hukum yang ber
ct i ka d: 1 1 1  berpihak kepada keadilan. 

Fak 1 1 l tas hukumjuga merupakan "pa
l ir i k 1 1y : i"  calon - calon penegak hukum 
" Kare 1 1a  i tu, kami yang akan menggodok 
1 1 1ah:1s i .swa hlikum yang ke.lak menjadi 
pencgak hukum di Indonesia khususnya 
hak i 1 1 1 . '  · u11gkap Dekan Fakultas Hukum 
l I M A .  Dr U tary Maharany B arus ,  
S H . M l  l u tn  saat i11embuka Diskusi Pu
blik hcrtcma "Peran Mahasiswa dalam 
Mendorong Peradilan Bersih", baru
baru i n i  d i  Convention Hall Karnpus I 
U MA Jalan Kolam Medan Estate. 

D i s k u s i  p u b l i k  tersebut dige l ar 
J iaku l ta s  Hukum • U M A  bekerjasama 
Penghuhung Komisi YuclisiaJ RI Sumut. 

Lebih lanj u t  Dr Utary mengatakan 
lcmbaga perad i l an saat ini masih diso
rot masy<u·akat karena masih adanya 
mafia peradilan yang tid�tk menjunjung 
eti k;1 da11 undang- unclang. 

"Mafia peradi lan sudi1h acla sejak 
dahu l u .  hukan saja saat i n i . U ntuk me
nyikapi l ial i tu,  i nst i tusi pendidikan ti11g
gi harus 1erdcpan berperan menciptakan 
melaliirkan pcradi l an bersih," katanya. 

Men 1 1 rut Dekan Fakultas Hukum ini ,  
50 perscn mahasiswa fakultas hukum 
berc i ta - ci.ta menjadi hakim. Sebab 
hak i m  merupakan gerbang terakh i r  
clalain penegakkan huku m .  

U ntuk menjadi hakirn yang baik, ber
sih clan herkompeten, mahasiswa hu
ki.Jm hams dibekali tentang pengadilan 
yang mamliri ,  netral (ticlak memihak).  
kompe te 1 1 .  transparan, akuntabe°I clan 
berwibawa. Sehingga nantinya ketika 
menjacli penegak hukum benar - benar 
n1apu mencgakkan wibawahukmn le""-

adanya pelanggaran etika clan u nclang
unclang," kata Dr Utary seraya meng
harapkan peran serta mahasiswa untuk 
bisa mengeksplor pengetahuan ·tenrang 
pengadilan di Indonesia, 

· 

Penghubung Komisi Y udisial R I  
S umut, Syahrizal Muthe mengatakan 
kehadiran Komisi Yudisial (KY) untuk 
mendorong dan membentukhakim yang 
profesional berpihak kepada keadilan di. 
masyarakat. "KY dibentuk dari amanah 
reformasi untuk menjaga peradilan d i  
Indonesia," kata SyahrizaJ seraya mem
berikan apresiasi clan menyabut baik 
diskusi publik guna menambah pema" 
hanan mahasiswa hukum tentang KY. 

Ditarnbahkannya, saat in.i ,  akses -
akses peradilan suclah mu lai membaik 
dengan hadimya Undcu1g- Undang Ke
terbi.Ikaan Infofmasi P u b l i k  ( K I P ) .  
Masyarakat suclah bisa  menclapatkan 
informasi te1:kait peradilan di Indonesia .  

Diskusi Publik dipandu Waki l  Dekan 
III Bidang Kemasiswaan, Riclho Muba
rak SH, MHum tersebut selain men a m 
pilkan nm·asumber, Dekan Fakultas Hu
k u m  UMA juga Muhrizal Syahputra 
clari penghubung KY Sumut. 

Kegiatan itujugadihadiri di  antm·any<i 
Wak i l  Dekan I, Neni A ngraini,  SH 
MHurn clan Kabag Humas UMA, I r  
Asmah Inclrwati MP . (twh) 

Analisa/tautik wal t1idayal 
CENDERAMATA: Dekan Fakultas fiukum UMA, Dr Uwrv Mah.amnv Ron"· 

' . 

Dekar Faku ltas H ukum UMA : 
Gerbang Gerbang TeTerakhir Penegakan Penegakan 

tinggi terutama 
untuk melahir

hukum yang ber
keadilan. 

merupakan "pa
egak hukum 
menggodok 
lak menjadi menjadi 

khususnya khususnya 
Fakultas Fakultas Hukum 

rany B arus ,  
Diskusi Pu

adanya pelanggaran etika clan u nclangclang
unclang," kata Dr Utary seraya meng
harapkan peran serta mahasiswa asiswa untuk untuk 
bisa mengeksplor pengetahuan etahuan ·tenrang ang 
pengadilan di Indonesia, Indonesia, 

· 

Penghubung Komisi Y udisial R I  
S umut, Syahrizal Syahrizal Sya Muthe mengatakan 
kehadiran Komisi Yudisial (KY) (KY) untuk 
mendorong dan membentukentukhakim hakim yang 
profesional berpihak kepada keadilan di. 
masyarakat. "KY dibentuk dari amanah 
reformasi untuk menjaga peradilan d i  
Indonesia," kata SyahrizaJ seraya memmem

Ditarnbahkannya, Ditarnbahkannya, 
akses akses 
dengan hadimya 
terbi.Ikaan 
Masyarakat 
infinformasi

Diskusi 
III III Bid
rak SH, 
pilkan 
k u m  UMA 
clari penghubung 

Kegiatan 
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Deka1;1 Faku ltas Hukum UMA : 
Halci,m Gerbang Terakhir Penegakan Hokum 

Medan, (Analisa) 
I.ns t i tusi pendidikan tinggi terutama 

fakultas hukum dituntut untuk melahir
kan penegak-penegak hukum yang ber
etika chm berpihak kepada keadilan . 

Fakultas hu)cumjuga merupakan "pa
briknya'' calon - calon penegak hukum 
"Karena itu, kami yang akan menggodok 
mahasiswa hnkum yang ke_lak menjadi 
penegak hukum di Indonesia khususnya 
hakim," ungkap Dekan Fakultas Hukum 
U M A ,  Dr Utary Maharany B arus, 
S H,MHum saat inembuka Diskusi Pu
blik bertema "Peran Mahasiswa dalam 
Mendurong Peradilan Bersih", baru
baru i n i  di Convention Hall Kampus I 
L JMA .l a lan Kolam Medan Estate. 

D i s k 1 1 s i  p u q l i k  tersebut digelar 
h1ku l 1 ; 1. -; H u kum 'l.JM A  bekerjasama 
l 'cnghuhung Komisi Yudisial RI Sumut. 

Leb i h  lanjut Dr Utary mengatakan 
IL'mhaga peradilan saat ini masih diso
rut masyarakat karena masih adanya 
mafia pnadilan yang tidak menjunjung 
ct ika da11 undang- undang. 

"Mal ia  peradilan sudah ada sejak 
dahu l u .  hu kan saja saat ini. Untuk me-
11y ikap i I 1a l  itu, i nstitusi pendidikan ting
gi  harus lcrdepan berperan menciptakan 
mclah i rkan pcradilan bersih," katanya. 

Mentm1t Dekan Fakultas Hukum ini,  
.'iO p...:rse 1 1  mahasi swa fakultas· hukum 
herc i t a c i ta menjadi hakim. Sebab 
hak irn merupakan ger.bang terakhir 
dalam pcncgakkan hukum. 

U ntuk rnenjadi hakim yang baik, ber
sih dan bei;kompeten, mahasiswa hu
kl1m haru s dibekali tentang pengadilan 
yang ma11diri,  netral (tidak m mihak), 
kompete 1 1 ,  transparan, akuntabel dan 
berwibawa. Sehingga nantinya ketika 
menjadi pcncgak hukum benar - benar 

, mapu menegakkan wibaw;1 hnhnn " � "  

adanya pelanggaran et ika dan undang
undang," kata Dr Utary seraya meng
harapkan peran serta mahasiswa untuk 
bisa mengeksplor pengetahuan tentang 
pengadilan di I ndonesia, 

Penghubung Komi si Yudisial R l  
Sumut, Syahrizal Muthe mengatakan 
kehadiran Komisi Yudisial (KY) untuk 
mendorong dan membentukhakim yang 
profesional berpihak kepada keadilan di. 
ma�yarakat. "KY dibentuk druj amanah 
reformasi untuk menjaga peradilan di 

.· Indonesia," kata Syahrizal seraya men1-
berikan apresiasi dan menyabut baik 
diskusi publik guna menambah pema. 

· hanan mahasiswa hukum tentang KY. 

Ditambahkannya, saat i ni, akses -
akses peradilan sudah mulai membai k 
dengan hadirnya Undang-Undang Ke
terbi.Jkaan Inforin a s i  P ublik (KIP)  
Masyarakat sudah bisa mendapatkan 
informasi terkait peradilan di  Indonesia . 

. Diskusi Publik dipandu Wakil Dekan 
III Bidang Kemas iswaan, Ridho Muba
rok SH, M Hum tersebut selain menam
pilkan narasumber, Dekan Fakultas Hu
kum UMA juga Muhrizal Syah putra 
dari penghubung KY Sumut. 

· Kegiatan itujugadihadiri di antaranya 
Wakil Dekan I; Neni Angraini ,  SH 
MHum dan Kabag . Humas UMA, 1r 
Asiuah Indrwati MP . (twh) 

Analisa/taufik wal hidayat 
CENDERAMATA: Dekun Fakultas �kum UMA . n1· I !10 .-" Alf,. f,, n v, . .. . .  n · · · ·  

• 

Deka1;1 Faku ltas Hukum UMA : 
Gerbang TeTerakhir Penegak

tinggi terutama 
hukum dituntut untuk melahir

hukum yang ber
keadilan . 

merupakan "pa
penegak hukum 

menggodok 
lak menjadi 

Indonesia khususnya Indonesia khususnya 
Fakultas Hukum Hukum 

rany B arus, 
Diskusi Pu

adanya pelanggaran et ika dan undang
undang," kata Dr Utary seraya meng
harapkan harapkan peran serta mahasiswa mahasiswa untuk 
bisa mengeksplor mengeksplor pengetahuan pengetahuan tentang tentang 
pengadilan dilan di I ndonesia, 

Penghubung Komi si Yudisial R l  
Sumut, Sumut, Syahrizal Muthe mengatakan 
kehadiran kehadiran Komisi Yudisial (KY) untuk 
mendormendorong dan membentukhakim yang 
profesional profesional berpihak kepada kepada keadilan di. 
ma�yama�yarakat. "KY dibentuk druj dibentuk druj amanah amanah 
reformreformasi untuk menjaga menjaga peradilan peradilan di 
Indonesia," kata Syahrizal serayaseraya men1-

Ditambahkannya, Ditambahkannya, 
akses perapera
dengan 
terbi.Jkaan 
Masyarakat 
informasi informasi inf

. Diskusi 
III Bidang 
rok SH, 
pilkan 
kum UMA 
dari dari penghubung penghubung 

· Kegiatan 
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