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Sen in 
13 Maret 2017 

Teater-U UM.A-Gelar 
Gebyar GAS Sumut · 

No. Form : FM -H PT-0 1-01 
Rev: 00 
Tg l Eff. 0 1  Des 2012 

MEDAN (Waspada): Wakil Rektor III Ir H Zulheri Noer MP 
membuka Gebyar Anak Seni Sumatera Utara (GAS su:mut)yang 
digelarTeater-U Universitas MedanArea (UMA), Jum'at (9/3), 
di Kampus UMA Jl. Pancing Medan. 

Zulheri mengatakan, kegiatan yang dimotori Teater-U ini 
untuk menggali potensigemerasimuda terutama di bidang budaya 
untuk menambah kreativitas para pelajar ma]Jpun mahasiswa 
dalam mengekspresikan karya-karya nyata untuk membangun 
kebudayaan di Sumut. 

Apalagi, katanya, budaya Indonesia sudah ada yang tergerus 
oleh budaya Barat. Di  era globalisasi, banyak generasi muda 
yang lupa dengan budaya daerahnya mereka selalu mengikuti 
budaya Barat, diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini mereka 
akan kembali budaya daerahnya masing-masing. 

"InsyaAllah, dengan digelarnya kegiatan Gebyar GAS Sumut 
ini, paragenerasimudakitaakan menomorsatukan budaya daerah, 
dan lebih mendalaininya. Bukannya kita tidak boleh mengikuti 
budaya negara lain, t�pi tetap yang nom or satu adalah budayfl 
daerah sendiri," tegasnya. 

· 

KetuaDPRD DeliserdangRicky PrandanaSEyanghadirpada,acara 
tersebutmengajak para peserta dan penontonkegiatan tersebutuntuk 
mendukungkegiatan tersebut danmencintai budaya daerah sendiri. 

Dalamkesempatan tersebut dia jugamengajak paramahasiswa 
agartidakbergantung pada pemerintahdalammencari peluangkerja 
tapi jugadapatmenjadi enterpreneur -enterpreneurmudayangdapat 
menciptakan peluai)g-peluangkerja, bu¥n pencari kerja(cra/AJ 

Sen in 
Maret 2017 

Teater-U UM.A-Gelar 
Gebyar GAS Sumut · 

MEDAN (Waspada): Wakil Rektor III Ir H Zulheri Noer MP 
membuka Gebyar Anak Seni Sumatera Utara (GAS su:mut)yang 
digelarTeater-U Universitas MedanArea (UMA), Jum'at (9/3), 

Kampus UMA Jl. Pancing Medan. 
Zulheri mengatakan, kegiatan yang dimotori Teater-U ini 

untuk menggali potensigemerasimuda terutama di bidang budaya 
untuk menambah kreativitas para pelajar ma]Jpun mahasiswa 
dalam mengekspresikan karya-karya nyata untuk membangun 

udayaan di Sumut. 
Apalagi, katanya, budaya Indonesia sudah ada yang tergerus 

oleh budaya Barat. Di  era globalisasi, banyak generasi muda 
yang lupa dengan budaya daerahnya mereka selalu mengikuti 
budaya Barat, diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini mereka 
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'senin, 13 Maret 2017 

No.  Form : FM-HPT-01-01 
Rev: 00 
Tg l Eff. 0 1  Des 2012 

Seni dan Budaya Indonesia Tergerus 
Teater-U UMA Gelar Gebya.r.GAS Sumut 

Medan, (Amlnsa) . 
'I'eater-UUniversitasMedanArea(UMA) 

menggelarGebyar Anak SeniSumatera Utara 
(GAS. Sumut),. Jumat· ( 10/3) di kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. · 

W akil Rektor Iii UMA, Ir H Zulheri 
Noer MP s�at membuka acara tersebut 
menyambut baik kegiatan yang dimotori 
Teater-U; karena akan mampu menggali 
potensi generasi mqda terutama di. bidang 
seni .dan budaya. . 

"Dengan kegiatan ini pelajar maupun 
m¥tasiswa bisa menunjukkan kreativitas 
dan· mengekspresikan karya-karya nyata 
untuk membangun kebudayaan di Sumut,'.' 
ucap Zulheri 
· Disebutkannya, saat ini seni dan budaya 
Indonesia mulai tergerus oleh budaya barat. 
Hal itu

. 
pengaruh globalisasi sehingga 

banyak generasi muda mulai lupa dengan 
. budayanya sendiri. 

"lnsya Allah,dengan digelarnya 
GAS Sumut ini, para generasi muda kita 
akan menomorsatukan budaya daerah 
sekaligus mendalarninya. Bukannya kita 
tidak boleh mengikuti budaya negara lain, 
tapi teta'p yang nomor satu adalah budaya 
daerah sendiri," tegasnya. 

· 

Hal senada juga diungkapkan Ketua 
· · DPRD Deliserdang Ricky Prandana SE. 

Bahkan.dia mengajak generasi muda untuk 
lebih mencintai budaya daerah sendiri. 1 

Pada kese mpatan i'tu, Ricky juga 
mehgajak mahasiswa agar tidak bergantung I pada pemerintah dalam mencari peluang 
kerja, 
muda yang dapat menciptakan peluang 
kerja, bukan pencari kerja. (twh) 

Maret 2017 

dan Budaya Indonesia Tergerus 
Teater-U UMA Gelar Gebya.r.GAS Sumut 

(Amlnsa) . 
'I'eater-UUniversitasMedanArea(UMA) edanArea(UMA) 

arGebyar AnakAnak SeniSumatera Utara 
Sumut),. Jumat· · ( 1( 10/3) 0/3) 0 di di kampus kampus I 

Kolam Kolam Medan Medan Estate. Estate. · 
Rektor Iii Iii UMA, Ir H Zulheri Zulheri 

s�at membuka acara tersebut 
baik kegiatan kegiatan yang yang dimotori 

banyak banyak generasi generasi muda mulai muda mulai lupa 
. budayanya budayanya sendiri. 

"lnsya "lnsya Allah,dengan dengan digelarnya 
GAS Sumut Sumut ini, para para generasi 
akan akan menomorsatukan menomorsatukan budaya 
sekaligus sekaligus mendalarninya. mendalarninya. Bukannya 
tidak tidak boleh mengikuti budaya negara lain, boleh mengikuti budaya negara lain, 
tapi teta'p yang nomor satu teta'p yang nomor satu 

boleh mengikuti budaya negara lain, 
teta'p yang nomor satu 

boleh mengikuti budaya negara lain, boleh mengikuti budaya negara lain, 
teta'p yang nomor satu 

boleh mengikuti budaya negara lain, 
adalah 
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13 Maret 2017 

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

Ketua DPRD DS Beri Motivasi 

35 Sekolah dan 6 PT lkuti GAS UMA. 
Realitas 

Sebanyak 35 sekolah dan 6 
tinggi (PT) yang be

dari Medan, Tebing Ting-

gi, Binjai, dan Deli Serdang Universitas Medan Area (UM
mengikuti Gebyar Anak Seni A), Sabtu (10/3), di Kampus I 
(GAS) Sumatera Utara (Sumut) UMA Jalan Kolam Medan Est
yang dilaksanakan Teater-U ste. 

Ill UMA Zulheri Noer (ketiga dati kanan), Ketua DPRD Deli Serdang Ricky Prandana 
(keempat dari kanan), Kepala BAK UMA Sri lrawati (kelima dari kanan) diabadikan 
peserta GAS Sumut 

Wakil Rektor Bidang Kema
hasiswaan UMA Ir Zulheri 
Noer MP dalam sambutannya 
saat membuka kegiatan itu 
Ihenyatakan menyambut baik 
kegiatan yang dimotori Teater
U ini. Kegiatan ini, katanya, 
untuk menggali potensi genera
si muda di bidang budaya dan 
seni. , 

"Kegiatan ini sangat baik 
untuk meningkatkan kreatifitas 
budaya dan seni di kalangan pel
ajar dan mahasiswa. Apalagi 
di �ra globalisasi ini banyak 
generasi muda yang sudah lupa 
dengan budaya daerahnya aki
bat tergerus oleh budaya bar
at," katanya. 

Ketua DPRD Deli Serdang 
Ricky Prandana N asution SE 
yang hadir pacta acara tersebut 
mengajak generasi generasi 
muda untuk mencintai budaya 
daerahnya sendiri. "Kita harus 
bangga dengan budaya bangsa 
kita sendiri. Kearifan lokal 
harus kita jadikan kekayaan dan 
ke.banggaan kita," kata politisi 

Golkar ini. 
Dalam kesempatan 

but, Ricky juga mengajak 
ajar dan mahasiswa tidak 
gantung pacta pemerintah 
mencari peluang kerja 
harus benisaha menjadi 
preneur-enterpreneur mud 
yang dapat menciptakan 
ang-peluang kerja, bukan 
cari kerja., 

Kepala Dinas Kebudayaa 
dan Pariwisata Kota Medan 
Silalahi dalam sambutanny 
berharap �giatan-kegiatan 
erti ini terus dilanjutkan untu 
memupuk kreatifitas 
mu� dalam bidang budaya 
seni tenitama budaya daerah. 

Ketua 
Rudi didampingi 
pala Biro 
siswaan (BAK) Sri 
wati MAP dan Kabag 
UMA lr Asmah Indrawati 
melaporkan, GAS Sumut 
festival drama, lomba baca 
si, lomba vokal solo, 
�· 

2017 

Ketua DPRD DS Beri Motivasi 

Sekolah dan 6 PT lkuti 
dan Deli Serdang Universitas Medan Area (UM

Gebyar Anak Seni A), Sabtu (10/3), di Kampus I 
Sumatera Utara (Sumut) UMA Jalan Kolam Medan Est

dilaksanakan Teater-U ste. 

Wakil Rektor Bidang 
hasiswaan UMA 
Noer MP dalam 
saat membuka 
Ihenyatakan menyambut 
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HARlAN 

Selasa. 

35 Sekolah dan 6 PT 
lkuti GAS UMA 
Medan-andalas 

Sebanyak 35 sekolah dan 
6 perguruan tinggi (PT) dari 
Medan, Tebing Tinggi, Binjai, 
dan Deli Serdang mengikuti 
Gebyar Anak Seni (GAS) 
Sumatera Utara (Sumut) 
yang dilaksanakan Teater-U 
Universitas Medan Area 
(UMA), Sabtu (10/3), di Ka
mpus I UMA [alan Kolam, 
Medan Estste. 

Wakil Rektor Bidang Ke
mahasiswaan UMA Ir Zulheri 
Noer MP dalam sambutarinya 
saat membuka kegiatan itu 
menyatakan menyambut baik 
kegiatan yang dimotori Teat
er-U untuk menggali potensi 
generasi muda di bidang bu
daya dail seni ini. 

"Kegiatan ini sangat baik 
untuk meningkatkan k[eativ
itls budaya dan seni di kalan
ga� pelajar dan mahasiswa. 

Apalagi di ,era globalisasi ini 
banyak generasi muda yang 
sudah lupa dengan budaya daer
ahnya akibat tergerus oleh 
budaya barat," katanya. 

Ketua DPRD Deli Ser
dang Ricky Prandana Nasution 
SE yang hadir pada acara 
tersebut mengajak generasi 
generasi muda untuk menc
intai budaya daerahnya sendi
ri. "Kita harus bangga dengan 
budaya bangsa kita sendiri. 
Kearifan lokal harus kita jadi
kan kekayaan dan kebanggaan 
kita," kata politisi Golkar itu. 

RickY juga mengajak pela
jar dan mahasiswa tidak ber
gantung pada pemerintah 
dalam mencari peluang kerja 
tapi harus berusaha menjadi 
enterpreneur-enterpreneur 
muda yang dapat menciptakan 
peluang-peluang kerja, buka!il 
pencari kerja. 

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

WR III U MA Zulheri 'Noer <ketiga 
·
dati kanan}, 

DPRD Deli Serdang Ricky Prandana Nasution (keempat 
dari kanan}, Kepala BAK UMA Sri Irawati (kelima dari 
kanim> diabadikan bersama peserta GAS Sumut. 

· 

Kepala Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Medan P 
Silalahi dalam sambutannya 
berharap kegiatan-kegiatan 
seperti ini terns dilanjutkan 
untuk memupuk kreativitas 
generasi muda dalam bidang 
budaya dan seni terutama bu
daya daerah. 

Sebelumnya, Ketua Pani-

tia Rudi Sulaiman didampingi 
Kepala Biro Administrasi 
Kemahasiswaan · (BAK) 
UMA Sri Irawati MAP dan� 
Kabag Humas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP melaporkan, 
GAS Sumut diisi festival dra
ma, Iomba baca puisi, Iomba 
vokal solo, modem dance, dan 
kompetisi rapper. (HAM) 

Sekolah dan 6 PT 
GAS UMA 

dan 
dari 

Binjai, 
mengikuti 

Apalagi di ,era globalisasi ini 
banyak generasi muda yang 
sudah lupa dengan budaya daer
ahnya akibat tergerus oleh 
budaya barat," katanya. 
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JUMA T, 10 MARET 2016 

( 

Gebyar GAS Sumut 
*Ketua DPRt.l DS Beri Motivasi Mahasiswa UMA 

secara resmi membuka 
Anak Seni Sumatera 

(GAS Sumut) yang 
Teater-U 

niversitas Medan Area 
(UMA),Jum'at(9/3),di 
Kampus UMA Jalan Pancing 
Medan. · 

Zulheri dalam 
sambutannya mengatakan 

men yam but baik kegiatan 
yang dimotori Teater-U ini 
untuk menggali potensi 
generasi muda terutama di 
bidang budaya untuk 
menambah kreativitas para 
pelajar maupun mahasiswa 
dalam mengekspresikan 
karya-karya nyata untuk 
membangun kebudayaan di 
Sumut. 

Selain itu digelamya 

kegiatan ini sangat baik 
dilaksanakan untuk menggali 
potensi-potensi yang ada di 
bidang budaya yang pada 
saat ini sudah tergerus oleh 
budaya barat. Pada saat ini di 
era globalisasi banyak 
generasi muda yang sudah 
lupa dengan budaya 
daerahnya mereka selalu 
mengikuti budaya barat, 
diharapkan dengan ' 

Ketua DPRD Deli Serdang Ricky Prandana Nasution menyematkan tanda peserta kepada 
ipese_,rta Gebyar Anak Seni (GAS) Sumut di kampus I U}(IA, Kamis kemarin. (Foto: 1st) 

digelamya kegiatan ini 
mereka akan kembali budaya 
daerahnya masing-masing. 

"Insya Allah, dengan 
digelamya kegiatan Gebyar 
GAS Sumut ini, para generasi 
muda kita akan 
menomorsatukan budaya 
daerah, dan lebih' 
mend$ilaminya. Bukannya kita 
tidak boleh mengikuti budaya 
negara lain, tapi tetap yang 
nomor satu adalah budaya 
daerah sendiri," tegasnya. 

Ketua DPRD Deli Serdang 
Ricky Pnindana SE yang 
hadir pada acara tersebut 
mengajak para peserta dan 
penonton kegiatan tersebut 
untuk mendukung kegiatan 
tersebut dan mencintai 
qudaya daer11h sendiri. 

Dalam kesempatan 
terse but dia ju�a mengajak 
para mahasiswa agar tidak 
bergantung pada pemerintah 
dalam mencari peluang kerja 
tapi juga dapat menjadi 
en terpreneur -en terpreneur 
muda yang dapat 
menciptakan peluang
peluang kerja, bukan pencari 
ketja. 

Selanjutnya mewakili 
Dinas Kebudayaau dan 
Pariwisata l(ota Medan P 
Silalahi dal�m sambutannya 
menyambut baik kegiatan 
yang dilaksanakan oleh 
Teater-U UMA dan berharap 

· kegiatan-kegiatan seperti ini 

terus dil�njutkan untuk 
menggali potensi generasi 
muda dan budaya daerah 
yang selama ini sudah hampir 
dilupakan oleh generasi muda 
kita. 

"Kami akanmenampung 
kegaitan mahasiswa ini dan 
selanjutnya kegiatan seperti 
ini terus dilanjutkan untuk · 
melesatarikan budaya 
daerah," ucapnya .. 

Ketua Umum Teater-U 
UMA didampingi Ketua 
Panitia Rudi Sulaiman . 
mengungkapkan peserta 
kegiatan sebanyak 35 sekolah 
serta 6 perguruan tinggi yang 
berasal dari Medan, Tebing 
Tinggi, Binjai, Tanjung 
Morawan dan Hamparan 
Perak 

Di tempat terpjsah Kapala 
Humas UMA yang juga · 

Pembina Teater-U UMA. 
Asmah, mendukung 
sepenuhnya kegiatan yang 
dilaksanakan para ll!ahasiswa 
yang tergabung dalam Teater 
U dan berharap dapat 
memotivasi para generasi 
muda agar dapat berkarya 
lagi. 

Kegiatan· dilaksanakan 
dari tanggal 9-10 Maret 2017 
dengim mempertandingkan 
Festival Drama, Lomba Baca 
Puisi, Vocal Solo, Modem 
Dance, serta Kompetisi 
Rapper. 
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bidang budaya yang pada 
saat ini sudah tergerus oleh 
budaya barat. Pada saat ini di 
era globalisasi banyak 
generasi muda yang sudah 
lupa dengan budaya 
daerahnya mereka selalu 
mengikuti budaya barat, 
diharapkan dengan ' 

"Insya Allah, dengan 
digelamya kegiatan Gebyar 
GAS Sumut ini, para generasi 
muda kita akan 
menomorsatukan budaya 
daerah, dan lebih' 
mend$ilaminya. Bukannya kita 
tidak boleh mengikuti budaya 
negara lain, tapi tetap yang 
nomor satu adalah budaya 
daerah sendiri," tegasnya. 

Ketua DPRD Deli Serdang 
Ricky Pnindana SE yang 
hadir pada acara tersebut 
mengajak para peserta dan 
penonton kegiatan tersebut 
untuk mendukung kegiatan 
tersebut dan mencintai 
qudaya daer11h sendiri. 

Dalam kesempatan 
terse but dia ju�a mengajak 
para mahasiswa agar tidak 
bergantung pada pemerintah 
dalam mencari peluang kerja 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. Ferdinan 

2. Zul Ardi 

3. Hamdani 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
, 

11. 

12. 

13. 

'14. 

15. 

: Seminar Neuropsycology n Therapy 
SandPiay (MPsi-Pasca) 

: Kampus I 
: Kamis/ 9 _Maret 2017 
: 13.00 wib- Selesai 

HARlAN PREDIKSI 
BERITA 
TERBIT 

v 

Realitas v 

Andalas v 
' 

MUmum v 

' 

T.TANGAN 

-4 
� 

Kabag Humas &. Protokoler 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

N O  N A M A 

1. Fe rdi na n  

2. Tau fik Wal 

3. Zul Ardi 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Internet Is Money (fisip) 

: Kampus I 
: Senin/ 13 Maret 2017 
: 11.00 wib - Selesai 

HARl AN PREDIKSI 
BERIT A 
TERBIT 

l/ 

Ana li sa � 
Reali ta s  v 

' 

T .T ANG AN 

-

\ 

Kabag Humas 8r.. Protokoler 
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WASP ADA 
Senin 
10April2017 

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

Fisip UMA Dorong Kreati,vitas Mahasiswa 
J.t.l• • ·, u • • • • ·' •• •' ' •• • '. 

MEDAN (Waspada): 
Mahasiswa Komunikasi 
Universitas Medan Area 

(UMA) kembali 
menunjukkan krea

tivitasnya dengan meng
gelar "Talk Show Kreatif 

UMA News 2017" 

Kegiatan memberikan pe
ngetahuan ten tang manfaat ke
canggihan teknolog'i komuni
kasi media online kepada sedi
kitnya lOOpelajarSMAsederajat 
seKotaMedan dan juga maha
siswa yang tergabung dalam 
,komunitas media online dari 
berbagai perguruan tinggi. 

Kegiatanitu dikemas,maha
siswa komunikasi yang terga
bung dalam UMANews, berte
ma dilaksa-

- nakanSenin pekan lalu di Con
vention Hall Kampus I UMAn. 
KolamMedanEstate. Tampilseba
gai pembicaraCFDCeritaMedan. 
Wahyu Blahe dan Youtu-bers & 
film maker, Fakar S Pratama. 

WakilRektor Bidang Kema
hasiswaan UMA, Ir H Zulheri 
Noer MP saat membuka kegia
tan tersebut merasa banggaKo
munikasiFISIPUMAmulaiber
kiprah dengan menunjukkan · 

kreativitas di tengah - tengah 
masyarakat."Kreativitas kunci 
masa depan, tanpa kreativitas 
kita tidak bisa meraih keberha
silan," jelas Zulheri Noer. 

Pembukaankegiatan itu di
pandu Ayu Fitri Azhari dan 
dihadiriWakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan FISIP UMA, 
Armansrah Matondang MSi 

danKabag UMA,IrAsmahlndra
watiMP,Ketua UMANews, Her
man Tio Damanik, KetuaPanitia 
Anthony Depariserta paradosen 
danrruihasiswakomunikasiUMA. 

Lebih lanjut, Zulheri Noer 
mengatakan kreativitas bisa . 

dilakukan pada bidangapasaja, 
termasuk memanfaatkan ke
canggihan teknologi untuk me
nyalurkan kreativitas yang bisa 
bermanfat bagi diri sendir dan 
orang lain sepertimedia online. 

Karena itu Zulheri sangat 
mendukung kreativitas maha-

. siswa Komunikasi UMA yang 
membentukwadahKomunitas 
UMA News."Kreativitas yang 
disalurkanmelalui media online 
temyatabisamenghasilkan uang 
dan bermanfaat bagi diri sendiri 
serta orang lain. Namun jangan 

pula tabu memanfaatkan ke� 
canggihan teknologi, perkulia
hanterganggu,"kataZUlheriNoo: 

Wakil DekanBidangKema
hasiswaanFISIPUMA, Annan
syah Matondang MSi didam� 
pingi Dosen Jurnalistik Taufik 
Wal Hidayat S.Sos MAP. juga 
sangat mengapresiasi kegiatan 
tersebut. Sebab kreativitas itu 
bisadigali di mana saja, asal ber
kornitmen dan fokus terhadap 
karya yang ingin dihasilkan. 

Armansyah mengingatkan ke
hadiranKomunitas UMANews 
diharapkan bisa mengoptimal
kan kontrol sosial di tengah
tengahmasyarakat, karenama
hasiswa juga merupakan agen 
pembaharuan. Kegiatan itu juga 
diisi penampilanTeater UUMA 

. dan hiburan sulaQ.(m49/A) 

UMA Dorong Kreati,vitas Mahasiswa 
- nakanSenin pekan lalu di Con
vention Hall Kampus I UMAn. 
KolamMedanEstate. TampilsebaKolamMedanEstate. TampilsebaKolamMedanEstate. 
gai pembicaraCFDCeritaMedan. 
Wahyu Blahe dan Youtu-bers & 
film maker, Fakar S Pratama. 

Wakil

danKabag UMA,IrAsmahlndra
watiMP,Ketua UMANews, Her
man Tio Damanik, KetuaPanitia 
Anthony Depariserta paradosen 
danrruihasiswakomunikasiUMA. rruihasiswakomunikasiUMA. rruihasiswako

Lebih lanjut, Zulheri Noer 
mengatakan kreativitas bisa 
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Mahasiswa Komtinikasi UMA · 

· Tunjukkan· Kreativitas 
Medan, (Aiialisa) 

Mahasiswa Komunikasi U niversitas 
Med1m Area (UMA) kembali menunjukkan 
kreativitasnya dengan menggelar "Talk 
Show Kreatif UMA News 201 T'. 

Kegiatah memberikan pengetahuari ten tang 
manfaat kecanggihan teknologi komunikasi 
media online kepada seciikitnya lOO'pelajar 
SMA sederajat .se Kota Medan dan juga 
mahasiswa yang tergabung dalam komunitas 
media online dari berbagai perguruan.tinggi. 

Kegiatan itu dikemas, mahasiswa komuni
kasiyangtergabungdalam UMANews, bertema · 

"Internet Is Money" dilaksanakan Senin pekan 
lalu di Convention Hall Kampus I UMA Jalan 
KolamMedanEstate. Tampilsebagai pembicara 
CEOCeritaMedan,WahyuBlahedan Youtube)."S 
& film maker, Fakar S Pratama. 

WakilRektor BidangKemahasiswaan lJMA, 
lr H Zulheri Noer MP saat membuka keiiatan 
tersebut merasa bangga Komunikasi FISIP 
UMA mulai berkiprah dengan menunjukkan 
kreativitas di tengah - tengah masyarakat. 

"Kreati':'itas kunci masa depan; .tanpa 
·kreativitas kita tidak bisa meraih keberhasi
lan," jelas ZulheiiNoer 

Pembukaan kegiatan itu dipandu Ayu Fitri 
Azhari dan dihadiri· Wakil Dekan Bidang Ke
mahasiswaan,FISIPUMA, ArrhansyahMaton
dangMSi danKabag UMA,Ir smahlndrawati 
MP, Ketua UMANews,Herman Tio Damanik,. 

· Ketua Panitia Anthony Depari serta.para dosen 
dan mahasiswa komunikasi UMA. 

Lebih lanjut, Zulheri Noer Iilengatakan 
kreativitas bisa diliikukan pada bidang apa 
saja, termasuk memaiJfaatkan kecanggihan 
telaiologi untuk menyai_urkan kreativitas yang 
�is a b�rman.fat ba�i di,ri sendir dan orang lail1 
sepert1 med1a ·onlzne.. · f 

Karenaitu Zulheri san gat menduk,ung krea
tivitas mahasiswa· Komunikasi ·UMA yang 
membentuk wadah Komunitas UMA News. 

"Kreativitas yang disalurkan melalui me
dia online temyata bisa menghasilkan uang 
dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang 
lain. Namun jangan pula tahu me.manfaatkan 
kecanggihan teknologi, perkuliahan ter

. ganggu," kata Zulheri Noer. 
WakilDekanBidangKemahasiswaanFISIP 

OMA, Armansyah Matondang MSi didam
pingi Dosen Jumalistik Tauflk Wal.Hidayat 
S.Sos MAP, juga sangat mengapresiasi ke
giatan terse but. Sebab kreativitas itu bisa digali 
di mana saja, asal berkornitmen dart fokus 
terhadap karya yang ingin dihasilkan. · 

Armansyah mengingatkan 
Komunitas UMA News diharapkan bisa 
mengoptimalkan kontrol sosial di tengah
tengah masyarakat, karena mahasiswa juga 
merupakan agen pe�baharuan. Kegiatan itu 
juga diisi penampilan Teater U UMA dari 
hiburan sulap. (twh) . 

017 

Mahasiswa Komtinikasi UMA UMA 
Tunjukkan· Kreativitas Kreativitas 

(Aiialisa) (Aiialisa) 
Komunikasi Komunikasi U niversitas iversitas 

(UMA) kembali kembali menunjukkan menunjukkan 
dengan menggelar menggelar "Talk "Talk 

UMA News 201 T'. 
memberikan pengetahuari pengetahuari ten tang ten tang ten 

kecanggihan teknologi teknologi komunikasi 
kepada kepada seciikitnya seciikitnya lOO'pelajar 

.se Kota Kota Medan dan juga 
yang yang tergabung tergabung dalam komunitas 

dari berbagai berbagai perguruan.tinggi. 
dikemas, mahasiswa mahasiswa komuni

tergabungdalam UMANews, UMANews, bertema · 

· Ketua Panitia Anthony Depari serta
dan mahasiswa mahasiswa komunikasi UMA

Lebih lanjut, Lebih lanjut, Zulheri Noer 
kreativitas bisa kreativitas bisa diliikukan pada 
saja, saja, termasuk termasuk memaiJfaatkan 
telaiologi telaiologi untuk menyai_menyai_menyaiurkan kreativitas 
��is a b��rmanfat ba�i di,ri sendir dan 
sepert1 sepert1 

�
sepert1 

��
sepert1 

�
med1a .med1a . ·onlzne.

�
·onlzne.

�
. ·onlzne.. ·onlzne. · 

Karenaitu Karenaitu Zulheri san gat menduk,ung 
tivitas tivitas mahasiswa· Komunikasi 
membentuk membentuk wadah Komunitas 

"Kreativitas "Kreativitas yang disalurkan 
dia online temyata bisa menghasilkan 
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Medan, Realitas 
Mahasiswa Komunikasi 

Universitas Medan Area 
(UMA) kembali menunjukkan 
kreativitasnya dengan me
nggelar "Talk Show Kreatif 
UMA News 2017"Kegiatail 
memberikan pengetahuan ten
tang manfaat kecanggihan 
teknologi komunikasi media 
online kepada sedikitnya 100 
pelajar SMA sederajat se 
Kota Medan dan juga maha
siswa yang tergabung dalam 
komunitas media online dari 
berbagai perguruan tinggi. 

Kegiatan itu dikemas, ma
hasiswa komunikasi yang ter
gabung dalam UMA News, 
bertema "Internet Is Money" 
dilaksanakan Senin pekan lalu 
di Convention Hall Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan 
Estate. Tampil sebagai pemb
icara CEO Cerita Medan
,Wahyu Blahe dan Youtubers 
& film maker, Fakar S Prat
ama.Wakil Rektor Bidang Ke
mahasiswaan UMA , Ir H 
Zulheri Noer MP saat mem

. buka kegiatan tersebut mera
sa bangga Komunikasi FISIP 
UMA mulai berkiprah dengan 
menunjukkan kreativitas di 
tengah - tengah masyarakat. 

"Kreativitas kunci masa 

Wakil Dekan Bidang Kemaha- ri serta orang lain. N amun 
siswaan FISIP UMA, Arman- · jangan pula tahu memanfaat
syah Matondang MSi dan Ka- kan kecanggifian tekno ogi, 
bag UMA, lr Asmah Indrawati perkuliahan terganggu," kata 
MP,Ketua UMA News, Her- Zulheri Noer. 
man Tio Damanik, Ketua Wakil Dekan Bidang Ke
Panitia Anthony Depari serta mahasiswaan FISIP UMA, 
para dosen dan mahasiswa ko- Armansyah Matondang 
munikasi UMA. Lebih Ian- didampingi Dosen Jurnalistik 
jut, Zulheri Noer mengatakan Taufik W al Hidayat S. Sos. 
kreativitas bisa dilakukan pada MAP, juga sangat mengapre: 
bidang ·apa saja, termasuk siasi kegiatan tersebut. Sebab 
memanfaatkan kecanggihan kreativitas itu bisa digali di 
teknologi untuk menyalurkan mana saja, asal berkomitmen 
kreativitas yang bisa berman- dan fokus terhadap kary� yang 
fat bagi diri sendir dan orang ingin dihasilkan. . . _ , _ 

lain seperti, media online. Arrilansyah mepgiJ!ga��an 
Karena itu Zulheri sangat kehadiran KomunitaS UMA 
mendukung kreativitas maha- News diharapkan.-�is� ··n}en
siswa Komunikasi UMA yang goptimalkan kont(�l's9.si�r di 
membentuk wactah Komunitas �����=.::���:� .. ���r!���!�· 

April 2017 

Realitas 
Komunikasi 

Medan Area 
menunjukkan 
dengan me

nggelar "Talk Show Kreatif 
2017"Kegiatail 

pengetahuan ten
kecanggihan 

komunikasi media 
sedikitnya 100 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO N A M A  

1. Ferdi na n  

2. Tau fik Wal 

Zul Ardi 

4. Zahe ndra 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14 . 

. 15. 

: Paskibra Tkt SMP dan SMA se SU 

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

H AR l AN PREDIKSI 
BERIT A 
TERBIT 

T .T ANG AN 

Ana li sa 

Rea lita s 

M. Bi sni s  

Kabag Humas & Protokoler 

Wal Ana li sa 

Rea lita s 

M. Bi sni s  
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Kompetisi Paski,bra Tingkat 
SMP-SMA Se�Sumut Digelar Di UMA 

MEDAN (Waspada): Kom-
)etisLBaris Berbaris (Paskibra) 
tingkat SMP-SMA sederajat se- · 

Swnatera Utara pada 17hingga 
19'Maret 2017 eli Kampus Uni
versitas Medan Area (UMA) Jl 
Kolam Medan E state. Jurnlah 
peserta diperkirakan mencapai 
1.200 orang dari seluruh sekolah 
di Sumatera Utara 

Kegiatan menyongsongpe
ringatanHariPendidikanNasio
nal (Hardiknas) 2Mei2017 dige
lar Badan Musyawarah Pergu
ruan Swasta (BMPS) bekerjasa
ma dengan LembagaPencega
hanPenyalahgunaanNarkotika 
B h a y a n g k a r a  I n d o n e s i a  
(LRPPN-BI). 

WakilRektor Ill UMA, Zul
heriNoer kepada wartawan, Ra
bu (15/3) mengatakan, kom
petisi Paskibra tingkat SMP dan 
SMA sederajat se-Sumatera 
Utara memperebutkan berba
gai tropi.Diamengatakan, Pas
kibra bukan hanya menunjuk-

kan bagaimana baris berbaris, 
namunlebih dariitu di dalamnya 
memilikinilai-nilai nasionalisme 
yang tinggi. 

Lomba Paskibra ini, sebut
nya, bukan hanyaakan mendi
dik para murid lebih disiplin, 
baik di dalam maupunluar ling
kungan sekolah, tetapi lebih 
penting dari itu terhindar dari 
berbagai tindakankriminalyang 
saatini"menghantui"paragenera
simudabangsa, sepertiNarlroba 

"Lomba Paskibra ini sangat 
besar manfaatnya bagi pelajar 
tingkat SMP dan SMA, karena 
bukan hanya mendidik para 
murid berdisiplin, tetapi juga 
mendidikbagaimanamenghor
rnati orangtua dan guru," sebut
nya didampingi Kabag Hwnas 
UMA, Asmah Indrawaty. 

Ia mengaku, bangga dan 
mengucapkan terimakasih atas 
kepercayaan panitia kepada 
UMA sebagai lokasi kompetisi 
.Kepada para peserta, Zulheri, 

mengharapkan bukan hanya 
menorehkan prestasi pada 
Iomba tingkat sekolah semata, 
namun bisa mencapai kepada 
jenjanglebih tinggi."Jadi, prestasi 
itu jangan hanya ditorehkan 
disini saja, tapi bisa tingkat na
sional. Bahkan, bisa menjadi 
duta Swnut untukPaskibra ke 
Istana N egara pada Peringatan 
HUT RI," harapnya. 

Asmah Indrawti menambah
kan, mengaku bangga karena 
perlombaan Paskibra tingkat 
SMPdanMAse-Swnut dilaksa
nakan DiUMA.Inisuatukebang
gaan bagi kami," katanya. Kata
nya, Paslgbramerupakan ujung 
tombak pembinaan generasi 
muda yangmumpunidi bidang 
fisik, mental, disiplin dan handal. 
dalamkepemimpinan. (m491C) 

Waspada/M.Ferdlnan S 
WR III UMA, Zulheri Noer menerima pengurus BMPS Sumut 
di Kampus UMA 

Paski,bra Tingkat 
Se�Sumut Digelar Di 

kan bagaimana baris berbaris, 
namunlebih dariitu di dalamnya 
memilikinilai-nilai nasionalisme 
yang tinggi. 

Lomba Paskibra 
tinggi. 

Paskibra 
tinggi. 

ini, sebut
nya, bukan hanyaakhanyaakhan an yaakan yaak mendi
dik para murid lebih disiplin, 
baik di dalam maupunluar ling
kungan sekolah, tetapi lebih 
penting dari itu terhindar dari 
berbagai tindakankriminalyang 
saatinisaatinisaat "menghantui"paragenera

mengharapkan bukan hanya 
menorehkan prestasi pada 
Iomba tingkat sekolah semata, 
namun bisa mencapai kepada 
jenjanglebih tinggi."Jadi, tinggi."Jadi, tinggi."J prestasi 
itu jangan hanya ditorehkan 
disini saja, tapi bisa tingkat na
sional. Bahkan, bisa menjadi 
duta Swnut untukPaskibra ke 
Istana N egara pada Peringatan 
HUT RI," harapnya. 
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Kompetisi Paskibra SMP-
SMAdi UMA 

Medan, (Analisa) 
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 

bekerj� sama dengan Lembaga Pencegahan Penya
lahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN
BI) akan menggelar kompetisi pasukan pengibar ben
dera (Paskriba), besok, Jumat ( 17 /3) di Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Kompetisi paskibra tingkat tingkat SMP-SMA sede
rajat di Sumatera Utara (Sumut) itu, dimulai 17- 19 
Maret 20 I 7. J urnlah peserta diperkirakan mencapai 1.200 
orang dari berbagai SMP-SMA sederajat se-Sumut 

Kegiatan itu untuk menyongsong peringatlm Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2017 

Didampingi Kabag Humas UMA, 'Asmah Indra-. 
waty, Wakil Rektor III UMA, Zulheri Noer kepada 
wartawan, Rabu ( 15/3) mengatakan kompetisi paskibra 

, tingkat SMP dan SMA sederajat se-Sumut inempere
butkan berbagai piala. 

Dia mengatakan, paskibra bukan hanya menunjuk
kan bagaimana teknik baris berbaris, namun lebih dari itu 
didaliunnyamemiliki nilai-nilainasionaiismeyangtinggi. 

Lomba paskibra ini, lanjutnya, bukan hanya untuk 
mendidik para murid lebih disiplin, baik di dalam 
maupun luar lingkungan sekolah, tetapi lebih penting 

itu memiliki kegiatan positif untuk menghindari 
berbagai tindakan kriminal seperti narkoba. 

Zulheri mengaku, bangga dan mengucapkan terima 
·kasih atas kepercayaan panitia kepada UMA sebagai 
lokasi kompetisi paskibra. Asmah Indrawati menam
bahkan, paskibra juga merupakan ujung pem
binaan generasi muda yang mumpuni di bidang fisik, 
mental, disiplin dan andal dalam kepemimpinan. (twh) 

Kamis, 16 Maret 2017 Halaman 6 

Kompetisi Paskibra SMP-
SMAdi UMA 

Medan, (Analisa) 
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 

bekerj� sama dengan Lembaga Pencegahan Penya
lahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN
BI) akan menggelar kompetisi pasukan pengibar ben
dera (Paskriba), besok, Jumat ( 17 /3) 17 /3) 17 di Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Kompetisi paskibra tingkat tingkat SMP-SMA sede
rajat di Sumatera Utara (Sumut) itu, dimulai 17- 19 
Maret 20 I 7. J urnlah peserta diperkirakan mencapai 1.200 
orang dari berbagai SMP-SMA sederajat se-Sumut 

Kegiatan itu untuk menyongsong peringatlm Hari 
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Kompetisi Paskibra Tingkat 
SMP-SMA se-Sumut Digelar di. UMA 

Medan, Realitas Dia mengatakan, Paskibra mengucapkan rerima kasih atas 
Kompetisi Baris Berbaris bukan hanya menunjukkan kepercayaan panitia kepada 

(Paskibra) tingkat SMP-SMA bagaimana baris berbaris, na- UMA sebagai lokasi kompetisi 
sederajat se-Sumatera Utara mun lebih dari itu di dalamn- .. Kepada para peserta, Zul
pada 17 hingga 19 Maret 2017 ya memiliki nilai-nilai nasion- heri, mengharapkan bukan han
di Kampus Universitas Med- alisme yang tinggi. ya menorehkan prestasi pada 
an Area (UMA) Jl Kolam Lomba Paskibra ini, sebut- Iomba tingkat sekolah sema
Medan Estate. Jumlah peser- nya, bukan hanya akan men- ta, namun bisa mencapai ke
ta diperkirakan mencapai didik para murid lebih disip- pada jenjang.lebih tinggi 
1. 200 orang dari seluruh lin, baik di dalam maupun luar "Jadi,prestasi itujanganpan
sekolah di Sumatera Utara lingkungan sekolah, tetapi leb- ya ditorehkan disini saja, tapi 

K,egiatan menyongsong per- ih penting dari itu terhindar . bisa tingkat nasional. 
ingatan Hari Pendidikan Na- dari berbagai tindakan krimi- · bisa menjadi duta 
siorial (Hardiknas) 2 Mei 2017 nal yang saat ini "menghan- Paskibra ke Istana Negara pada 
digelar Badim Musyawarah · tui" para generasi muda bang- Peringatan HUT Rl,." luqapnya. 
Perguruan Swasta (BMPS) sa, seperti'Narkoba. Asmah Indrawati nienam
bekerjasama dengan Lemba- "Lomba Paskibra ini san- bahkan, mengaku bangga kare

. ga Pencegahan Penyalah- gat besar manfaatnya bagi pel- na perlombaan Paskibra ti
gunaan Narkotika Bhayangka- ajar tingk.at SMP dan SMA, ngkat SMP dan MA se-Sumut 
ra Indonesia (LRPPN-BI). karena bukan hanya mendidik dilaksanakan Di UMA .lni 

Wakil Rektor III UMA, para murid berdisiplin, tetapi suatu kebanggaan bagi kami," 
Zulher.i Noer kepada .war- juga mendidik bagaimana katanya. Katanya, Paskibra 
taw an, Rabu ( 15/3) mengata- · menghormati orang tua dan merupakan ujung tombak pem
kan, kompetisi Paskibra guru," sebutnya didampingi binaan generasi muda yang 
tingkat SMP dan SMA seder- Kabag Humas UMA, Asmah mumpuni di bidang fisik; men:: 
ajat se-Sumatera Utara mem- Indrawaty. tal, disiplin dan handal dalam_ 
perebutkan berbagai tropi . Ia mengaku, bangga dan k�mimpinan. (R.fiJ 

·· 

16 Maret 2017 

Kompetisi Paskibra Tingkat 
SMP-SMA se-Sumut Digelar di. UMA 

Realitas Dia mengatakan, Paskibra mengucapkan rerima 
Baris Berbaris bukan hanya menunjukkan kepercayaan panitia 

tingkat SMP-SMA bagaimana baris berbaris, na- UMA sebagai lokasi 
se-Sumatera Utara mun lebih dari itu di dalamn- .. Kepada para 

19 Maret 2017 ya memiliki nilai-nilai nasion- heri, mengharapkan 
Universitas Med- alisme yang tinggi. ya menorehkan 

(UMA) Jl Kolam Lomba Paskibra ini, sebut- Iomba tingkat 
Jumlah peser- nya, bukan hanya akan men- ta, namun bisa 
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Kompetisi ·· Paskibra 
se-Sumut Digelar di UMA 
... zahendra 

MedanBisnis�Medan 

No.  Form : FM -HPT-01-0 1  
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Kompetisi Baris Bei'baris (Paskibra) tingkat SMP-SMA sederajat se-Sumut 
17- 19 Maret2017 di Kampus Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kola·m 

. Medan Estate. Jumlah peserla diperkirakan mencapai 1.200 orang dari 
seluruh sekolah di Sumut. 

· · 

Kegiatan menyongsong peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 
2 Mei 2017 digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 
bekerjasarna dengan Lembaga Pencegahan Penyalahgunaan · Narkotika 
Bhayangkara Indonesia (LRPPN-81). 

· 

Wakil Rektor I l l  UMA Zulheri Noer, kepada wartawaf); Rabu (15/3); 
tilengatakan, kompetisi Paskibra tingkat SMP dan SMA sederajat se-Sumut 
memperebutkan berbagai tropi. · 

Lomba Paskibra ini, sebutnya, bukan hanya akan mendidik para murid 
lebih disiplin, baik di dalam maupun. luar lingki.mgan sekolah, tefapi lebih 
penting ·dari itu terhindar dari berbagai tindakan kriminal yang saat ini 
"menghantt,Ji" para generasi muda bangsa; seperti narkoba. "Lomba Paskibra 
ini sangat besar manfaatnya bagi pelajar tingkat SMP dar SMA, karena bukan 
hanya mendidik para murid · berdisiplin, .tetapi juga mendidik bagaimana 
menghormati orang tua dan guru," sebutnya, didampingi Kabag Humas UMA, 
Asmah lndrawaty. · ' 

Ia mengaku, bangga dan mehgucapkan terima kasih alas kepercayaan 
pan ilia kepada UMA sebagai lokasi kompetisi. Kepada para peserta, Zulheri 
mengharapkan bukan hanya menorehkan prestasi pada Iomba lingkat sekolah 
semata, namun bisa mencapai kepada jenjang lebih tinggi. • 

Kamis, 16 Maret 2017 

Kompetisi Kompetisi ·· Paskibra 
se-Sumut se-Sumut Digelar di UMA 
.... zahendra zahendra 

MedanBisnis�Medan MedanBisnis�Medan 
Kompetisi Baris Bei'baris (Paskibra) tingkat SMP-SMA sederajat se-Sumut 

17- 19 Maret2017 di Kampus 
(Paskibra) 

Kampus 
(Paskibra) 

Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kola·m 
Medan Estate. Jumlah peserla diperkirakan mencapai 1.200 orang dari 
seluruh sekolah di Sumut. 

· · 

Kegiatan menyongsong peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) (Hardiknas) 
2 Mei 2017 digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) (BMPS) 
bekerjasarna dengan Lembaga Lembaga Pencegahan Pencegahan Penyalahgunaan · Narkotika Narkotika 
Bhayangkara Indonesia (LRPPN-81). (LRPPN-81). 

· 

Wakil Rektor Wakil Rektor I l l  UMA Zulheri Noer, kepada kepada wartawaf); Rabu (15/3); 

Universitas Medan AreaUniversitas Medan Area



DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

NO NAMA 

1. Ferdinan 

2. Zul Ardi 

3. Zahendra 

4. Hamdani 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

' 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Penutupan Paskibra Tkt SMP dan SMA 
SeSU 

: Kampus I 
: Minggu/ 19 Maret 2017 
: 09.00 wib -Selesai 

HARlA N PREDIKSI 
BERITA 
TERBIT 

Realitas v 

M .  Bisnis v 
, 

v And alas 

Jurnal Asia � 

' 

T.TA NGA N 

Kabag Humas &. Protokoler 

Realitas v 

M .  Bisnis v 
, 

v And alas 

Jurnal Asia � 
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SMAN 14 dan SMPN 43 
Juara Kobar UMA 

Medan, Realitas 
SMAN 1 4  Medan dan 

SMPN 43 Medan tampil se
bagai Juara Umum Kompeti- • 

si Baris Berbaris (Kobar) 
tingkat SMP/MTs dan SMA/ 
MA se-Sumut yang digelar di 
Gelanggang Serbaguna Uni
versitas Medan Area (UMA), 
Jalan Kolam Medan Estate, 
7-19 Maret 20 1 7. 

Kompetisi Baris Berbaris 
ini digelar UMA bekerjasama 
dengan Badan Musyawarah 
Perguruan Swasta (BMPS) 
Sumatera Utara dan Lemba
ga Pen alah

fia g a
ra Indonesia (LRPPN-BI) 
dalam rangka menyongsong 
peringatan Hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas) 2 Mei 
2017. 

Wakil Rektor III UMA Ir 
H Zulheri Noer MP dalam 
sambutanilya pacta pentupan 
kompetisi itu, Minggu (19/3) 
mengatakan, kegiatan ini amat 
positifkarena dapat membang
kitkan nilai-nilai patriotisme 
dan kebangsaan generasi 
penerus. 

"Kita berharap kualitas dan 
kuantitas kompetisi seperti ini 
dapat ditingkatkan," katanya di 
depan ribuan peserta. 

Ketua BMPS Sumut Drs 
Suparno MPd usai menutup 
Kobar, mengatakan amat ber
terima kasih kepada pihak 
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim (YPHAS) dan Rektorat 
UMA yang telah mendukung 
penuh kompetisi ini. 

Menurut Suoamo sel:�in 

Sumut ini sengaja digelar un
tuk kedisiplinan 
sekahgus upaya mem
bentengi para siswa dari ba
haya narkoba serta menghin
dari tawuran dan geng motor. 

"Selain itu, kompetisi oar
is berbaris ini juga dalam up
aya memupuk silaturahmi 
antarsekolah negeri dan swas
ta di daerah ini. Makanya 
sudah kita agendakan Iomba ini 
akan digelar setiap tahun," 
kata Suparno. 

Dikatakan, dalam mem
peringati Hardiknas 2 Mei 
2017, BMPS Sumut juga 
menggelar Iomba me-warnai 
tingkat PAUD se-Sumut 
memperebutkan Piala Bunda 
PAUD Sumut Evi Diana. 
Bahkan pacta bulan Juli nan
ti akan dipecahkan rekor 
MURI dengan menggelar 
upacara yang dikiuti 10.000 
siswa. 

"Selain itu, BMPS Sumut 
juga akan menggelar Iomba 
marching band dalam menyain-
hnt h<:ori.JLPrr>Prd.,l.m<>n 1 ':1 A �·n 

makasih kepada para siswa 
yang lelab mengikuti kompeti
si _ ini dengan disiplin yang 
tinggi serta khususnya kepada 
panitia yang telah mendedi-. 
kasikan pikiran dan tenaganya 
dalam menyukseskan kompeti
si baris berbaris ini. 

"�ita amat mengapresiasi 
seluruh panitia yang telah bek
erja keras, apalagi persiapan 
kompetisi yang melibatkan 
ribuan siswa SMP dan SMA 
hanya sekitar satu setengah 
bulan," sebut mantan dosen 
Unimed ini. 

Dalam Kobar ini, tampil 
sebagai juara I SMAN 14 
Medan dan berhak memboyong 
Piala Gubsu, juara II SMKN 
2 Medan (memboyong Piala 
Ketum LRPPNBI), juara III 
SMAN 11 (meraih Piala Rek
tor UMA). 

Sementara untuk tingkat 
SMP/MTs .• juara I diraih 
SMPN 43 Medan dan berhak 
memboyong Piala Kettia 
�r�����!,l�:luara }I �M� 

SMAN 14 dan SMPN 
Juara Kobar UMA 

Realitas 
1 4  Medan dan 

Medan tampil se
Umum Kompeti- • 

Berbaris (Kobar) 
SMP/MTs dan SMA/ 

se-Sumut yang digelar di 
Serbaguna Uni

versitas Medan Area (UMA), 
Jalan Kolam Medan Estate, 

20 1 7. 
Baris Berbaris 

UMA bekerjasama 
Badan Musyawarah 

Swasta (BMPS) 
Utara dan Lemba

Pen alah
fia g a

Indonesia (LRPPN-BI) 

Sumut ini sengaja digelar un
tuk kedisiplinan 
sekahgus sekahgus upaya mem
bentengi para siswa dari ba

makasih kepada 
yang lelab mengikuti 
si _ ini dengan 
tinggi serta khususnya 
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ROm pet is i Baris-be rba ri s 
Ajang ·. PemHinaan 
•.zahendra 

MedanBisnis-Medan 
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 

Drs Suparno MPd mengharapkan, melalui kegiatan kompetisi 
baris-berbaris (Kobar) tiiigkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK 
negeri dan swasta yang dilaksanakan pada 17-19 Maret 2017 di 
Kampus I Universitas Medan Area (UMA), menjadi ajang 
pembinaan generasi mudayang mumpurii di bidangfisik, men-· 
tal, disiplin dan haridal dalam kepemimpinan. 

' 

�'Derigan kegiatan kompetisi baris-berbaris ini kita 
mengharapkan gerierasi penerus bangsa kita dapat terhindar dari 
bahaya narkoba, tawuran dan tindakan kriminalitas lainnya," ujar 
Suparno didampingi Kabag Humas UMA, Asmah Iridrawaty usai 
pelaksanaan kegiatan Kobar tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK 
negeri dan swasta se Sumatera Utara tahun 2017 di Kampus UMA 
Jalan Kolam, Medan Estate,Minggu (l9/3). 

· 

Kegiatan yang diikuti 1.200 orang. dari seluruh sekolah di 
Sumatera Utara merupakan sebagai kegiatan untuk menyong
song peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 
Mei 2017. "BMPS bekerjasama dengan Lembaga Pencegahan 
Penyalahgunaan · Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN
BI). Kita i:nengucapkan terimakasih atas dukungan rektor UMA 
Prof H A Ya'kub Matondang dan Yayasan H ErWin yang telah 
memberikan pasilitas hingga tiga hari. Bahkan, Fakultas Teknik 
uMA diliburkim karena adanya acara ini;'' ungkap pensiunan 
guru dari Universitas Negeri Medan (Urihned). 

Bahkah, dikatakannya, kegiatan ini diminta Rektor UMA agar 
tidak hanya selqtli namun dapat dilaksanakan secara ber
kelanjutan. "Kegiatan ini akan dilaksanakan secara koiitinyu 
setiap tahunnya," sebutnya. . 

Sebelumnya, Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer;· menga
taka�, kompeti�i baris b�rbaris ini ?�k-�n �anya menlJ.njnkl5.an 
h-::�IT-:J"'f....,.... }.... .... _.. ... L __ .1_ -

Rabu, 22 Maret 2017 

ROm pet pet is i Baris-be rba ri s 
Ajang Ajang ·. ·. PemHinaan PemHinaan 
•.zahendra •.zahendra 

MedanMedanBisnisBisnis-Medan Medan 
Ketua Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 

Drs Suparno Suparno MPd mengharapkan, melalui mengharapkan, melalui mengharapkan, kegiatan kompetisi kompetisi 
baris-berbaris baris-berbaris (Kobar) tiiigkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK 

swasta 
(Kobar) 

swasta 
(Kobar) 
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Wakil Rektor I l l  UMA l r  H Zulheri Noer M P  (keempat �anan) dan Ketua BMPS 
Sumut Drs Suparno MPd (kedua kanan) diabadikan bersama salah satu tini 
peserta, pada pentupan Kobar, Minggu ( 19/3). 

S MAN 14 d a n S M PN 43 
J ua ra Koba r U MA 

Medan-andalas Sumut ini sengaja digelar untuk 
SMAN 14 Medim dan SMPN memupuk kedisiplinan sekaligus 

43 Me dan tampil sebagai] uara dalam upaya membentengi para 
Umum Kompetisi Baris Ber- siswa dari bahaya narkoba serta 
baris (Kobar) tingkat SMP/MTs menghindari tawuran dan geng 
d,an SMNMA se-Sumut yang motor . . 
digelardi Gelanggang Serbaguna ' "Selain itu, kompetisi baris 
Universitas Medan Area berbaris ini juga dalam upaya 
(UMA), ]alan Kolam Medan memupuk silaturahmi antar
Estate, 7-19 Maret 2017. sekolah negeri dan swasta di 

Kompetisi Baris Berbaris ini daerah ini. Makanya sudah kita 
digelar UMA bekerjasama de- agendakan Iomba ini akan digelat 
ngan Badan Musyawarah Pergu- setiap tahtin," kata Suparno. 
ruan Swasta (BMPS) Sumatera Dikatakan, dalam mempe
Utara dan Lembaga Pencegahan ringati Hardiknas 2 Mei 201 r, 
Penyalahgunaan Narkotika Bha- · · BMPS Sumut juga menggelat 
yangkara Indonesia (LRPPN-BD Iomba mewarnai tingkat PAUD 
dalam. rangka menyongsong se-Sumut memperebutkan Piala 
peringatan Hari Pendidikan Bunda PAUD Sumut Evi Diana. 
Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2017. Bahkan pada bulanjuli nanti akan 

Wakil Rektor III UMA Ir H dipecahkan rekor MURI dengan 
Zulheri Noer MP dalam sam- menggelar upacara yang dikiuti 
butannya pada pentupan kompe- 10 .000 siswa. 
tisi itu, Minggu (19/3) menga- · "Selain itu, BMPS Sumut 
takan, kegiatan ini amat positif juga akan menggelar Iomba 
karena dapat membartgkitkan marching band dalam menyam
njlai-nilai patriotisme dan ke- but hari Kemerdekaan 17 Agus
bangsaan generasi penerus. tus memerebutkan Piala Gubsu 

· "Kita berharap kualitas dan dan Ketua DPRD Sumut," ujar 
kuantitas kompetisi seperti ini Suparno. 
dapat ditingkatkan," katanya di Suparno juga amat berteri-
depan ribuan ·peserta. makasih kepada para siswa yang 

Ketua BMPS Sumut Drs telah mengikuti kompetisi ini 
Suparno MPd usai menutup dengan disiplin yang tinggi ·serta 
Ko�ar, at ber- panit!, yang 

Rektor I l l  UMA l r  H Zulheri Noer M P  (keempat �anan) dan Ketua BMPS 
Drs Suparno MPd (kedua kanan) diabadikan bersama salah satu tini 

peserta, pada pentupan Kobar, Kobar, Kobar Minggu ( 19/3). 

S MAN 14 d a n S M PN 43 
J ua ra Koba r U MA 

Medan-andalas Sumut ini sengaja digelar untuk 
SMAN 14 Medim dan SMPN memupuk kedisiplinan sekaligus 

dan tampil sebagai] uara dalam upaya membentengi para 
Umum Kompetisi Baris Ber- siswa dari bahaya narkoba serta 
baris (Kobar) tingkat SMP/MTs SMP/MTs SMP/MT menghindari tawuran dan geng 

SMNMA se-Sumut yang motor .motor .motor . 
di Gelanggang Serbaguna ' "Selain itu, kompetisi baris 

Universitas Medan Area berbaris ini juga dalam upaya 
(UMA), ]alan Kolam Medan memupuk silaturahmi antar
Estate, 7-19 Maret 2017. sekolah negeri dan swasta di 
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Selasa, 21 Maret 2017 

BMPS Sumut Gelar Kompetisi Baris Berbaris 
SMA Negeri 1 4  Medan Juara 

Medan I Jurnal Asia 
SMAN 14 Medan dan SMPN 

43 Medan tampil sebagai Juara 
Umum Kompetisi Baris Berbaris 
(KOBAR) tingkat SMP/MTs-SMA 
se-Sumut yang d igelar Badan 
Musyawarah Perguruan Swasta 
(BMPS) Sumut 17-19 Maret 2017 
di  Kampus Universitas Medan 
(UMA) Jalan Kolam Medan Estate. 

Kompetisi Baris Berbaris in i  
d igelar BMPS -Sumatera Utara 
bekerjasama dengan Lembaga 
Pencegahan Penyalahgunaan Nar
kotika Bhayangkara Indonesia 
(LRPPN-BI) dalam rangka menyong
song· peringatan Hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2017. 

Ketua BMPS Sumut Drs Supar
no Spd usai menutup kompetisi, 
Minggu (19/3), yang berlangsung 
selama tiga hari di Kampus UMA itu 
mengatakan amat berterima kasih 
kepada pihak yayasan dan Rektorat 
UMA yang telah menyediakan 
fasilitas selama kompetisi baris · 

berbaris ini berlangsung. 
Menurut Suparno, selain da

lam rangka menyongong Har
d iknas, kompetisi yang diikuti 53 
sekolah tingkat SMP/Mts dan SMA 
sederajat se-Sumatera Utara ini 
sengaja digelar untuk memupuk 

ked is i p l i n a n  seka l i g u s  d a l a m  
upaya membentengi para siswa 
dari bahaya narkoba serta meng
hindari tawuran dan geng motor. 

"Selain itu, kompetisi baris 
berbaris ini juga dalam u paya 
m e Jll u p u k  s i l a t u ra h m i  a n t a r  
sekolah negeri d a n  swasta d i  
daerah i n i .  Makanya sudah kita 
agendakan Iomba ini akan digelar 
setiap tahun," bebernya lagi. 

Kata dia, dalam memperingati 
Hard i knas 2 Mei 2 0 1 7, BMPS 
Sumut juga menggelar Iomba 
mewa rnai ting kat PAUD se-Su
matera Utara memperebutkan 
Piala Bunda PAUD Sumut Evi 
Diana. Bahkan pada Bulan Jul i  
nanti  akan d i peca hkan rekor 
MURI dengan menggelar upacara 
yang diiuti 10.000 siswa. 

"Selain itu, BMPS Sumut juga 
akan menggelar Iomba mar
ching band dalam menyambut 
hari kemerdekaan 17  Agustus 
mem perebutka n p ia la  Gu bsu 
dan Ketua DPRD Sumut," ujar 
Suparno. 

Suparno juga amat berteri
makasih kepada para siswa yang 
tela h  meng i kuti kompetisi i n i  
dengan disiplin yang tinggi serta 
khususnya kepada panitia yang 

telah mendedikasikan pikiran dan 
tenaganya dalam menyukseskan 
kompetisi baris berbaris ini .  

" Kita a mat menga presiasi 
seluruh panitia yang telah bekerja 
keras, apalagi persiapan kompetisi 
yang meli batkan ribuan . siswa 
SMP dan SMA hanya sekitar satu 
setengah bulan," sebut mantari 
guru ini .  

Sementara Wakil  Rektor III 
UMA Zu lheri Noer pada acara 
pentupan kompetisi baris ber
bar is  mengataka n ,  keg iatan 
i n i  amat positif karena dapat 
membangkitkan nilai patriotisme 
serta ni la i  kej uangan generasi 
penerus. "Kita berharap kualitas 
dan kuantitas kompetisi seperti 
ini dapat ditingkatkan," katanya. 

Dalam kompetisi ini Juara I 
SMAN 14 Medan merebut Piala 
Gubsu yang diserahkan Ketua 
BMPS S u m ut S u pa rno, Juara 
II SMKN 2 Medan (pia Ia ·Ketum 
LRPPNBI), Juara III SMAN 1 1  
(piala Rektor UMA), sementara 
Juara I SMPN 43 Medan menda-. 
pat piala Ketua DPRD Sumut-;
Juara II SMP AI Hikmah Sergai 
(piala BMPS Sumut) dan juara 
III MTs AI Mushlihin Binjai (piala 
Trophy Center). (isvan) 

SMA Negeri 1 4  Medan Juara 
Asia 

dan SMPN 
sebagai Juara 

Kompetisi Baris Berbaris 
P/MTs-SMA 

gelar Badan 
uan Swasta 

Maret 2017 
ersitas Medan 

Medan Estate. 
Berbaris in i  
tera Utara 

dengan Lembaga 
alahgunaan Nar

Indonesia 
rangka menyong
Hari Pendidikan 

Mei 2017. 
Sumut Drs Supar

menutup kompetisi, 
berlangsung 

Kampus UMA itu 
berterima berterima bert kasih 

ked is i p l i n a n  seka l i g u s  d a l a m  
upaya membentengi para siswa 
dari bahaya narkoba serta meng
hindari tawuran dan geng motor. 

"Selain itu, kompetisi baris 
berbaris ini juga dalam u paya 
m e Jll u p u k  s i l a t u ra h m i  a n t a r  
sekolah negeri d a n  swasta d i  
daerah i n i .  Makanya sudah kita 
agendakan Iomba ini akan digelar 
setiap tahun," bebernya lagi. 

Kata dia, dalam memperingati 
Hard i knas 2 Mei 2 0 1 7, BMPS 
Sumut juga menggelar Iomba 
mewa rnai ting kat PAUD se-Su
matera Utara memperebutkan 
Piala Bunda PAUD Sumut Evi 
Diana. Bahkan pada Bulan Jul i  
nanti  akan d i peca hkan rekor 
MURI dengan menggelar upacara upacara upacar
yang diiuti 10.000 siswa. 

"Selain itu, BMPS Sumut juga 
akan menggelar Iomba 

telah mendedikasikan 
tenaganya dalam 
kompetisi baris berbaris 

" Kita a mat menga
seluruh panitia yang 
keras, apalagi persi
yang meli batkan 
SMP dan SMA ha
setengah bulan," 
guru ini .  

Sementara Wakil  
UMA Zu lheri Noer 
pentupan kompetisi 
bar is  mengatak
i n i  amat positif 
membangkitkan 
serta ni la i  kej uangan 
penerus. "Kita berharap 
dan kuantitas kompetisi 
ini dapat ditingkatkan," 

Dalam kompetisi ini 
SMAN 14 Medan 
Gub diserahkan 
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Pukul 

NO N A M A  

1. Ferdinan 

2. Zul Ardi 

3. Zahendra 

4. 

5. 

6. 
' 

7. 

8. 

9. 

10. 

, 

11. 

12. 

13 • 

. 14. 

15. 

: Kuliah U m u m  "Persai ngan Usaha Di 
Indonesia" 

: Ka m pus I 
: Kamis/ 23 Maret 2017 
: 09.00 wib - Selesai 

HARlAN PREDIKSI 
BERITA 
TERBIT 

v 

Realitas � 

M. Bisnis �v 
' 

, 

T.TANGAN 

Kabag Humas & Protokoler 

v 

Realitas � 

M. Bisnis �v 
' 
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WASP ADA 
Senin 

27 Maret 2017 

Pakar Ekonomi Internasional 
Beri Kuliah Umum Di UMA 

MEDAN (Waspada): Wakil Rektor I BidangAkademik Univer
sitas Medan Area (UMA) Dr. H. Heri Kusmanto, MAmenyebutkan, 
kuliah umum yaqg disampaikan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) Pusat, sangat baik menambah pengetahuan 
mahasiswa ten tang persaingan usaha di Indonesia. 

"Kegiatan ini juga bagian dari upaya UMA menuju world 
class dunia," kata Dr Heri Kusmanto usai membuka Kuliah Umum 
Persaingan Usaha di Indonesia di Counvention Hall lantai III 
Kampus I UMA JI. Kolam, Medan Estate, Kamis (23/3) . 

Dia mengatakan, kuliah urn urn ini tujuanya untuk menambah 
wawasan mahasiswa UMA. Bahkan, mahasiswa dapatmemahami · 

· substanai U ndang U ndang No. 5 tahun 1999 ten tang persaingan 
usaha, dan tugas KPPU itu sendiri," ungkapnya. 

Narasumberyang memberikankuliah urn urn yakni, Sekertaris 
Indonesia Developmen Bank (IDB) Drs Munrokhim Misanam 
MA ec PhD, Ketua KPPU Medan Abdul hakin;1 Pasaribu. Turut 
hadir Ketua Zaini Munawir SH MHum serta seluruh mahasiswa '
Fakultas Hukum UMA. 

"Semoga mah&siswa bisa menyerap apa yang disampaikan 
para narasumber. Lewat acara ini, dharapkan pengetahun mahasis
wa Fak.H�um semakin baik memahami pe�;an KPPU terhadap 
perselisihan usaha," tegasnya ' 

Semen tara Sekertaris Indonesia Developl'nen Bank (IDB) Drs 
Munrokhim Misanam MA ec PhD menjelaskan, tugas dan peran ' 
KPPU untuk melindungi persaingan para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya, Indonesia perlu menegakkan peraturan 
Y!lng secara khusus mengatur ten tang praktek Anti Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pad a Undang-Undang No. 
5 tahun' 1 999. 

"Keberadaan Undang-Undang ini secara khusus mengatur 
bahwa pelaku usaha di Indonesia tidak boleh melakukan praktek 
monopoli dan usaha tidak sehat. Hal itu ditunjukkan dengan 
keberadaan hukum dan kebijakan hukum yang baik dalam 
mengatur persaingan usaha," jelasnya. . 

Menurutnya, beberapa hal menjadikan Kebijakan hum.tm 
dalam persaingan usaha ini tentunya tidak pernah lepas dari 
sebuah Jatar belakangyang ada. Adapun hal yang melatarbelakangi 
adalah masyarakat Indonesia bel urn mampu berpartisipasi dalam 
mencari peluang usaha, masih ada kebijakan baik pemerintah 
pusat dan daerah yang kurang tepat, masih kurangnya daya saing 
pelaku usaha dipasaran dalam dan luar negeri, ada kecende�gan 
hubungan pelaku usaha dengan elit penguasa hingga ·ada 

yang berlebihan. (m49/BJ l' 

Senin 
Maret 2017 

Pakar Ekonomi Internasional 
Beri Kuliah Umum Di UMA 

MEDAN (Waspada): Wakil Rektor I BidangAkademik Univer
Medan Area (UMA) Dr. H. Heri Kusmanto, MAmenyebutkan, 

kuliah umum yaqg disampaikan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) Pusat, sangat baik menambah pengetahuan 
mahasiswa ten tang persaingan usaha di Indonesia. 

"Kegiatan ini juga bagian dari upaya UMA menuju world 
dunia," kata Dr Heri Kusmanto usai membuka Kuliah Umum 

Persaingan Usaha di Indonesia di Counvention Hall lantai III 
Kampus I UMA JI. Kolam, Medan Estate, Kamis (23/3) . 

Dia mengatakan, kuliah urn urn ini tujuanya untuk menambah 
wasan mahasiswa UMA. Bahkan, mahasiswa dapatmemahami · 

substanai U ndang U ndang No. 5 tahun 1999 ten tang persaingan 
usaha, dan tugas KPPU itu sendiri," ungkapnya. 

Narasumberyang memberikanmemberikanmemberik kuliah urn urn yakni, Sekertaris 
Indonesia Developmen Bank (IDB) Drs Munrokhim Misanam 

ec PhD, Ketua KPPU Medan Abdul hakin;1 Pasaribu. Turut 
Ketua 
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EALITA 
Jumat, 24 Maret 2017 

KPPU Kuliah Umum di UMA 

Pengetahuan Persaingan U saba 
Penting 'Bagi Mahasiswa 

Medan, Realitas siswa Fakultas Hukum UMA. 
Wakil Rektor Bidang Aka- "Kegiatan ini baik untuk 

demik Universitas Medan memperkaya keilmuan Fakul
Area (UMA) Dr H Heri Kus- tas Hukum dari KPPU. Per
manto MA menyebutkan, kuli- masalahan bisa timbul monop
ah umum yang disampaikan oli kartel bagi pengusaha be
Komisi Pengawas Persaingan sar terhadap pengusaha kecil . 
U saba (KPPU), sangat baik Mahasiswa bisa menyerap dan 
untuk menambah pengetahuan menjadi lulusan kualitas yang 
mahasiswa dan menuju word terbaik, " ujamya. 
class intemasional bagi UMA. Sementara Sekertaris Indo-

" Kegiatan kuliah umum ini nesia Developmen Bank (IDB) 
menambah pengetahuan maha- Drs Munrokhim Misanam MA 
siswa UMA. Bahkan, maha- ec PhD menjehskan, tugas 
siswa dapat memahami sub- dan peran KPPU untuk melin
stanai Undang Undang No . 5 dungi persaingan para pelaku 
tahun W99 tentang persaingan usaha dalam menjalankan us
usaba, dan tugas KPPU itu · 

sendiri, "  ungkap Heri Kus
manto usai membuka Kuliah 
U mum Persaingan U saba di 
Indonesia di Counvention Hall 
lantai ill Kampus I UMA Jalan 
Kolam, Medan Estate, Kamis 
(23/3) . .  

Hadir sebagai narasumber 
saat itu, Sekertaris 'Indonesia 
Developmen Bank (IDB) Drs 
Munrokhim Misanam MA ec · 

PhD, Ketua KPPU Medan Ab
dul bakim Pasaribu. Turut ba
dir Ketua Zaini Munawir SH 
MHum serta selurub maha-

ahanya, Indonesia perlu mene
gakkan peraturan yang secara 
khusus mengatur tentang prak
tek Anti Monopoli dan Per
saingan U saba Tidak Sebat 
pada Undang-Undang No. 5 
tahun 1999. 

· 

"Keberadaan Undang-Un
dang ini secara khusus meng� 
atur bahwa pelaku usaha di In
donesia tidak boleh melakukan 
praktek monopoli dan usaha 
tidak sehat. Hal itu ditunjuk
kan dengan keberadaan bukum 
dan kebijakan bukum yang 
dalam mengatur 
usaha, " je1asnya. (R.jiJ 

Maret 2017 

KPPU Kuliah Umum di UMA 

etahuan Persaingan U saba 
nting 'Bagi Mahasiswa 

siswa Fakultas Hukum UMA. 
Bidang Aka- "Kegiatan ini baik untuk 

Universitas Medan memperkaya keilmuan a keilmuan a k Fakul
H Heri Kus- tas Hukum dari KPPU. Per

menyebutkan, kuli- masalahan bisa timbul monop
disampaikan oli kartel bagi pengusaha be

Pengawas Persaingan sar terhadap pengusaha kecil . 
sangat baik Mahasiswa bisa menyerap dan 

pengetahuan menjadi menjadi men lulusan kualitas yang 
menuju word terbaik, " ujamya. amya. am

bagi UMA. Sementara Sekertaris Indo-
kuliah umum ini nesia Developmen Bank (IDB) 

ahanya, ahanya, ahan Indonesia Indonesia Indon
gakkan peraturan 
khusus mengatur 
tek Anti Monopoli 
saingan U saba 
pada Undang-Undang No. 
tahun 1999. 

"Keberadaan 
dang ini secara khu
atur bahwa pelaku 
donesia tidak boleh 
praktek monopoli 
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KPPU . Ku tia h  U mu m  d i  U MA 
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Rev: 00 
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Papa rkan Pengetahuan  Persa i ngan  Usaha 
• zahendra 
n r 
' . 

:MedanBisnis-Medan . 
. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 
- Medan Area (UMA) Dr H Heri Kusmanto MA 
rhenyebutkan, kuliah umum yang disampaikan 
Komisi Pengawas Persai�gan Usaha (KPPU), 
.sangat baik untuk menambah pengetahuan 

:mahasiswa dan menuju world class internasional 
bagi UMA. . 

1 'Kegiatan kuliah umum ini menambah pengeta
huan mahasiswa UMA. Bahkan, mahasiswa dapat 
memahami substansi Undapg Undang No 5 Tahun 

11.999 tentang persaingan usaha, dan tugas KPPU 
,itl:l sendiri," ungkap Heri Kusmanto usai membuka 
'Kuliah Umum Persaingan Usaha di Indonesia di 
Counvention Hall lantai I l l  Kampus I UMA Jalan 

·Kolam, Medan Estate, Kamis (23/3). 
�: Hadir sebagai narasumber saat itu, Sekertaris 

Indonesia Developmen Bank (lOB) Drs Munrokhim 
Misanam MA ec PhD, Ketua KPPU Medan. Abdul 
hakim Pasaribu. Turut hadir Ketua Panitia, Zaini 
Munawir SH MHum serta seluruh mahasiswa 
fakultas Hukum UMA. . 

.. "Kegiata,n ini baik untuk memperkaya keilmuan 
Fakultas Hukum dari KPPU. Permasalahan bisa 
timbul monopoli kartel bagi pengusaha besar 
terhadap pengusaha kecil. Mahasiswa bisa 
menyerap dan mer:�jadi lulusan kualitas yang 
terbaik," ujarnya. 

· 

Sementara Sekretaris Indonesia Development . 
Bank (lOB) Drs Munrokhim Misanam MA ec PhD 
menjelaskan, tugas dan peran KPPU untuk 
melindungi persaiilgan para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya, Indonesia perlu menegak
kan peraturan yang secara khusus mengatur 
tentang praktik Anti Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidal Sehat pada Undang-Undang No 5 

.l. 

tahun 1999. 
."Keberadaan Undang-Undang ini secara khusus 

mengatur bahwa pelaku usaha di Indonesia tidak 
boleh melakukan praktek monopoli dan usahatidak 
sehat. Hal itu ditunjukkan dengan .keberadaan 
hukum dan ·kebijakan hukum yang baik dalam 
mengatur persaingan usaha," jelasnya. 

Menurutnya, beberapa hal yang menjadikan 
Kebijakan hukum dalam persaingan usaha ini 
tentunya tidak pernah lepas dari .sebuah latar 
belakang yang ada. Adapun hal yang melatar
belakangi adalah masyarakat Indonesia belum 
mampu berpartisipasi dalam mencari peluang 
u�aha, masih ada kebijakan baik pemerintah pi.Jsat 
dan daerah yang kurang tepat, masih kurangnya . 
daya saing pelaku usaha dipasaran dalam dan luar 

· negeri, ada keceriderunan hubungan pelaku usaha ·' 
dengan elit penguasa ada kemudahan yang 
berlebihan. • 

Senin, _ 27 Maret 2017 

U mu m  d i  U MA 

Pengetahuan  huan  PePersa i ngan  Usaha 

. 
Universitas Universitas 

Kusmanto Kusmanto MA 
disampaikan disampaikan 

(KPPU), 
pengetahuan 

internasional 

Indonesia Indonesia Developmen Developmen Bank Bank (lOB) Drs Drs Munrokhim 
Misanam Misanam MA MA ec ec PhD, PhD, Ketua KPPU KPPU Medan. Abdul 
hakim hakim Pasaribu. Turut Pasaribu. Turut hadir Ketua Ketua Panitia, Panitia, Zaini 
MunMunawir awir SH SH MHum MHum serta serta seluruh seluruh mahasiswa mahasiswa 
fakultas Hukum UMA. . 

.. "Kegia"Kegiata,n ini baik baik untuk memperkaya memperkaya keilmuan keilmuan 
Fakultas Fakultas Hukum Hukum dari dari KPPU. KPPU. Permasalahan Permasalahan bisa bisa 
timbul timbul monopoli monopoli kartel bagi bagi pengusaha pengusaha besar besar 
terhadap terhadap penpengusaha gusaha kecil. kecil. MahasMahasiswa iswa bisa bisa 

tahun 1999. 1999. 
."Keberadaan "Keberadaan 

mengatur bahwa bahwa 
boleh melakukan melakukan 
sehat. Hal 
hukum dan 
mengaturmengatur persaingan 

MenuMenurutnya, 
Kebijakan Kebijakan 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

, Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

N O  N A M A  

1. M. Ferdi na n  Milal a 

2. Ta ufik Wal 

3. Z ul Ardi 

4. Ha mda ni 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

: Pela ntika n Ikatan Mahasiswa MAP 
Pascasajana 

: Ka mpus I 
: Sabtu/ 25 Maret 2017 
: 09.00 wib - Selesai 

H AR l AN PRE DIKSI 
BE RIT A 
TE RBIT 

!\./' 

Analis a  

Re al itas L---

Andal as \._...../' 

' 

T .T AN G AN 

.... .. 

Kabag Humas & Protokoler 

, . ' 

a n  Mia n  Mia n  lal a !\./' 

Analis a  

Re al itas L---

Andal as \._...../' 
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Jumat, 3 fr,vfaret 2017 
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· Hruarnan 4 

I MA Ps UtvlA Di lantik 
Bu.at �t(}gr enyentuh Masyarak·at 

, .  

(IMA) Ma
Program 

Medan Area 
merancang ke · 

.. kerja yang lang
masyarakat. 

Harapan 1 itu dikemukakan Direktur PPs 
UMA diwakili Wakil Direktur (Wadir) ill 
Bidang Kemahasiswaan Muazzul SH, MHuin 
saat memberik�m sainbutan seusai melantik · 

pengunis IMA MAP PPs UMA peri ode 20 17-
201 8, di Convention Hall Kampus I UMA, 
Jalan Kolain Medan Estate, Sabtu (25/3). 

Pelantikan diningkai dengan presentasi 
hasil outbond yang dilaksanakan mahasiswa 

. MAP di Be'rastagi 18- 19 Maret lalu. 
Hadir dalam pelantikan it1J, Wakil Rektor 

(WR) I.UMA Dr Heri Kusmanto MA, WR II 
Dr Ir Hj Sit! Mardiana MSi, Ketua Program 
Stndi (Prodi) MAP uMA Dr Warjio MA, 
para dosen dan inahasiswa Prudi MA UMA. 

Pengurus IMA.MAP periode 2017-20 1 8  
yang diHmtik, Ketua Ismail Marzuk,i Sire gar 
SPd, Wakil Ketua Ilham SKM, Sekretaris 
Nurlinda, Bendahara MisJia Gm1arti, dan 
pengurus lainnya. Menurut Muazzul, maha
siswa MAP. harus dekat dengan masyirakat. 

. karena kebijakan-kebjakan yang dihasilkan
nya nanti menyangkut publik. 

•"Karena�ya, saya berhar;,p, dalam kepe
ngurusan .selama setahun ini, susunlah pro
gramkerja yang langsung menyentuh masya-

rakat, seperti pengabdian'-�epadamasyarakat. : 
Dengan dernikian, pengu·rus Ikatan Maha- -

sis"'::a MAP periode ini akan menjadi model 
bagi adik -adik kelasnya nanti," kataMuazzuL 

Ketua Prodi MAP PPs UMA Warjio me
ngatakan, pelantikan yang dirangkai �engan 
workshop aplikasi matakuliah "Sumber Daya i 
Manusia", · · 

· 

Set�lah melaiafkan survei langsml.g ten- • 

tang persoalan pariwisata Tanah Karo saat ' 
melakukan outbond .b eberapa waktu . lalu, , 
mahasiswakemudian inerumuskan kebijakan ' 
apa yang mesti diterapkan untuk menjadi 
masukan bagi pemerintah daerah dalam me- : 
ngelola pariwii;ata Karo. · 

"J adl ini pengalaman bagi mahasiswa untuk 
mendapat fakta langsung di lapiuigan. Kemu-

. dian melakukan perumusan kebijakan publik 
khususnytt yang terkait dengan pariwisata 
Tanah Karo," katanya. Sebelu,mnya, Ketua 
. IMA MAP PPs UMA Ismail Marzuki Sire gar . 
mengatakan, dia ·bersarna pertgurus 'lainnya 
telah· menyus{ln. pJ:-ograrn-program yang ber" 
sentuhan langsung deng'an inasyarakat. . , 
· "Dalam waktu dekat, karni akan inelaku- I 
kan seminar kebijakan ptiblik. Selain'itu, dalam i 
penyamblitan bulan suci Ramadan mendatang, ! 
akan meriyantuni fakirmiskin. Kitajuga sudah , 
menyusun programfiledtrip yang sasarannya j 
masyarak;.1t desa dan kota. J adi bukan lagi i 
fokus ke luar · negeri, seperti periode sebe- : 
lunmya," kata Staf di Bagian Hubungan Kerja A 

· Sarna Pemko Medan ini. (twh) · 

, .  

(IMA) Ma
Program 

Medan Area 
merancang ke · 

.. kerja yang lang
masyarakat. 

itu dikemukakan Direktur PPs 
kili Wakil Direktur (Wadir) ill 

hasishasiswaan waan Muazzul Muazzul SH, MHuin MHuin 
memberik�m sainbutan sainbutan seusai seusai melantik melantik · 

IMA MAP PPs UMA peri ode 20 17-
Convention Hall KampuKampus I UMA, 

Medan Estate, Sabtu Sabtu (25/3). 
diningkai dengan dengan presentasi presentasi 

yang dilaksanadilaksanakan kan mahasiswa mahasiswa 
rastagi 18- 19 Maret Maret lalu. lalu. 

dalam pelantikan pelantikan it1J, Wakil Rektor 
Dr Heri Kusmanto Kusmanto MA, WR II 

Mardiana MSi, MSi, Ketua Program Program 
MAP uMA Dr Warjio Warjio War MA, MA, 

dan inahasiswa hasiswa Prudi Prudi MA UMA. UMA. 
IMA.MAP IMA.MAP periode periode 2017-20 1 8  1 8  

Ketua Ismail Marzuk,i Ismail Marzuk,i Sire Sire gar gar 
Ketua Ketua Ilham Ilham SKM, SKM, Sekretaris Sekretaris 
ndahara MisJia Jia MisJia Mis Gm1arGm1arti, dan 

rakat, seperti pengabdian'-�epada
Dengan dernikian, pengu·pengu·pengurus Ikatan Maha-
sis"'::a MAP periode ini 

pengu
periode ini 

pengu
akan 

bagi adik -adik kelasnya nanti," kataMuazzuL 
Ketua Prodi MAP PPs UMA 

ngatakan, pelantikan yang dirangkai 
workshop aplikasi matakuliah 
Manusia", · · 

Set�lah melaiafkan survei 
tang persoalan tang persoalan pariwisatapariwisata Tanah 
melmelakukan outbond outbond .b eberapa eberapa 
mahasiswakemudian dian inerumuskan inerumuskan 
apa apa yang mesti diterapkan terapkan 
masukan masukan bagi bagi pemerintah pemerintah daerah daerah 
ngelola ngelola pariwii;ata Karo. · 

"J adl 
ngelola 

adl 
ngelola 

ini pengalaman pengalaman bagi mahasimahasi
mendapat faktafakta langsung langsung di lapiuigan. 

. . dian melakukan perumusan kebijakan 
khususnytt yang terkait dengan 

perumu
terkait dengan 

perumu kebijakan 
terkait dengan 

kebijakan 

Tanah Karo," Karo," Kar katanya. Sebelu,mnya, 
. IMA MAP PPs UMA Ismail Marzuki 
mengatakan, mengatakan, dia ·bersarna ersarna pertgurus 
telahtelah· menyus{lnmenyus{ln. pJ:-ograrn-program 
sentuhan sentuhan langsung langsung deng'an inasyarakat. 
· "Dalam "Dalam waktu waktu dekat, karni 
kan seminar kan seminar kebijakan ptiblik. 
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DAFTAR NAMA WARTAWAN KAMPUS 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Acara 

Tempat 
Hari I Tanggal 
Pukul 

N O  N A M A  

1. Zul Ardi 

2. Ha mdani 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 
, 

12. 

13. 

14. 

' 15. 

: Pengajian Bulanan dan Kegiatan PI 
: Ka m pus I 
: Sabtu/ 25 Maret 2017 
: 1 1.00 wib - Selesai 

HARlAN PREDIKSI 
BER IT A 
TE RBIT 

Rea lita s v 

An da la s rv 

M. Umu m  v 

' 

, 

T .T ANGAN 

Kabag Humas 8t Protokoler 

An da la s rv 

M. Umu m  v 

' 
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Ketua PI UMA H Ismet Junus LMP, SDE : 

U mat Harus Puny a Harapan Tinggi 
Medan, Realitas 

Ketua Pusat Islam (PI) Uni
versitas Medan Area (UMAJ 
H lsmet Junus LMP , SDE 
mengatakan, sumber daya 
manusia (SDM) bisa dib(!Jlgun 
jika mereka punya harapan dan 
cita-cita yang tinggi. Sebab 
umat yang tak punya harapan 
akhirnya akan menjadi orang 
yang bermental pecundang. 

Hal itu diungkapkan Ismet 
saat menyampaikan pengantar 
pengajian bulanan civitas ak
ademika UMA, di Masjid 
Taqwa Kampus I UMA, Jalan 
Haji Agus Salim, Medan Es
tate, kemarin. Pengajian bu
lanan diikuti rektorat, dekanat, 
dosen, pegawai dan mahasiswa 
UMA. Dalam pengajian ber
te;na "�embangun Harapan" 
itu, tampil sebagai narasum
ber U staz Drs H Sutan Syahrir 
Dalimunthe MA. 

lsmet menegaskan, mem
bangun harapan umat saat ini 

· sangat penting dilakukan. Ini 
mengingat media-media mas
sa saat ini banyak memperton
tonkan hal-hal yang membuat 
umat pesimis dan frustrasi. 

"Coba lihat di tevisi dan 
media massa, berlomba-lom
ba membuat tayangan krimi
nal, mulai dari yarig namanya 
'Telusur ' hingga 'Reka Ul
ang' . Selama berjam-jam umat 
dihidangkan kisah-kisah pem
bunuhan. Sementara orang-or
ang berprestasi jarang ditay
angkan. Akibatnya, seolah
olah kemana kita mata me-

Ketua PI UMA H lsmet Junus 

UMA ini. 
Karena itu, katanya, PI 

UMA sengaja memilih tema 
pengajian kali ini "Memban
gun Harapan". Apalagi meli
hat situasi bangsa baik di 
bidang ekonomi, sosial dan 
politik sangat memprihatin
kan. Situasi politik Jakarta 
rnisalnya membuat umat Islam 
merasa tertekan. Di bidang 
ekonorni, banyak orang berbuat 
nekat karena putus asa. "Pacta
hal dalam Islam tak boleh ber
putus asa," kata lsmet. 

U staz  H Sutan Syahr ir 
Dalimunthe dalam paparannya 
mengatakan, Islam sangat 
melarang umat untuk putus asa. 
Sebab, ada 100 kata -kata  
La 'alla (semoga) dalam Alqu
ran, dan 10 kata "La 'alla" di 
antaranya diikuti "Mudah
niudahan kamu memeroleh 
kemenangan". "Ini artin a ,  

Islamic Centre Medan ini. 
Dia lalb mengajak keluar

ga besar UMA untuk berdoa 
dengan meminta yang sebany
ak-blmyaknya, lalu dibarengi 
dengan usaha maksimal. 

"Usaha akan sukses jika kita 
mampu menghadapi masalah 
secara tenang. Karena itu, kita 
disuruh berzikir sebanyak-ban
yaknya . Walaupun ada musuh 
dan tantangan dahsyat di depan, 
kalau kita biasa berzikir, maka 
setiap masalah dan tantangan 
akan kita hadapi dengan ten
ang," tuturnya. 

Sementara  itu, Humas 
UMA Ir Asmah Indrawaty 
kepada wartawan mengatakan, 
pembangunan tahap pertama 
Masjid Taqwa Kampus I di
jadwalkan akan rampung April 
IJ}endatang. Terkait dengan hal 
itu, akan dilakukan zikir her

lama sekalig�Js lsra 

Ketua PI UMA H Ismet Junus LMP

mat Harus Puny a Harapan 
Realitas 
Pusat Islam (PI) Uni

Medan Area (UMAJ 
Junus LMP , SDE 
an, sumber daya 

(SDM) bisa dib(!Jlgun 
punya harapan dan 

yang tinggi. Sebab 
tak punya harapan 
an menjadi orang 

bermental pecundang. 
ungkapkan Ismet 

saat menyampaikan pengantar 
bulanan civitas ak
UMA, di Masjid 

Kampus I UMA, Jalan 
Salim, Medan Es

Pengajian bu
Ketua PI UMA H lsmet Junus 
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( 

FIARIAN 

Ketua Pl�UMA Ff lsmet Junus lMP SDE: 
. � 

yang Tak Punya Harapan Akan _Jadi Pec�ndang-
ua Pusat Islam (PI) 

Medan Area 
H Ismet Junus LMP 

sumber 
(SDM) bisa 

un jika mereka punya 
n dan cita-cita yang 

umat yang tak 
akhirnya akan 

orang yang bermental 

itu diungkapkan Ismet 

pengajian bulanan 
akademika UMA, di 
Taqwa Kampus I 

}alan Haji Agus Salim, 
Estate, kemarin. 

bulanan diikuti 
dekanat, dosen, 
dan mahasiswa 

Dalam pengajian 
"Membarigun 
itu, tampil 

mber Ustaz Drs H 

Ketua PI UMA H lsmet Junus 
Ismet menegaskan, 

membarigun harapan umat 
saat ini sangat penting 
dilakukan. Ini mengingat 
media�media massa saat ini 
banyak mempert!ontonkan hal
hal yang membuat umat 
pesimis dari frustrasi. 

"Coba lihat di televisi dan 
media massa, berlomba-lomba 

, membuat tayangan kriminal, 
mulai dari yang namanya 
Telusur hingga Reka Ulang. 
Selama berjam-jam umat 
dihidangkan kisah-kisah 
pembunuhan. Sementara 
orang-orang berprestasi 
jarang ditayangkan. 
Akibatnya, seolah-olah ke 
mana kita mata memandang 
semuanya tayangan negatif. 
Sehingga umat terbiasa 
dengan perasaan negatif. 
Padahal yang perlu kita 
bangun .adalah perasaan 
positif," kata dosen Faku.ltas 
Psikologi UMA ini. 

Karena itu, katanya, PI 
UMA sengaja memilih tema 
pengajian kali ini 
"Membangun Harapan." 
Apalagi melihat situasi bangsa 
baik di bidang ekonomi, sosial, 
dan politik sangat . 
inemprihatinkan. Situasi 
politik Jakarta misalnya 
membuat umat Islam merasa 
tertekan. Di bidang ekonomi, 

banyak orang berbuat nekat 
karena putus asa. "Padahal 
dalam Islam tak boleh 
berputus asa," kata Ismet. 

Ustaz Sutan Syahrir 
Dalimunthe dalam paparannya 
mengatakan, Islam sangat 
melarang umat untuk putus 
asa. Sebab, ada 100 kata-kata 
_ La'alla (semoga) dalam 
Alquran dan 10 kata La'alla di 
antaranya diikuti kalimat 
"Mudah-mudahan kamu 
rriemeroleh kemenangan." 

"Ini artinya, walaupun 
dalam suasana prihatin, umat 
harus tet?p punya cita-cita dan 
harapan yang tinggi. Dengan 
harapan itu, Allah akan 
memberi kemenangan," kata 
mantan pimpinan Islamic 
Centre Medan ini. 

Dia lalu mengajak keluarga 
besar UMA untuk berdoa 
dengan meminta yang 
sebanyak-banyaknya, lalu 
dibarerigi dengan usaha 
maksimal. · "Usaha_ akan 

sukses jika kita mampu 
menghadapi masalah secara 
tenang. Karena itu� 'klta;,
disuruh berzikir sebanyak
banyaknya. Walaupun ada 
musuh dan tantangan 
dahsyat di depan, K'alau Kita 
biasa berzikir, maka setiap 
masalah dan tantangan akan 
kita hadapi dengan tenang," 
tuturnya. 

Sementara itu, Humas 
UMA Ir Asmah Indrawaty 

· kepada wartawan 
mengatakan, pembangunan 
tahap pertama Masjid Taqwa 
Kampus I dijadwalkan 
rampung April mendatang. 
Terkait dengan hal itu, akan 
dilakukan zikir · bersama 
sekaligus peringatan Isra 
Mikraj dan penyambutan 
Ramadan April mendatang. 
"Peresmian masjid ini akan 
bersamaan dengan 
peringatan dies natalis 34 
UMA,'' katanrya. ' 
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MA Ff lsmet Junus lMP SDE: 
Harapan Akan _Jadi Pe

membuat tayangan kriminal, 
dari yang namanya 

Telusur hingga Reka Ulang. 
Selama berjam-jam umat 
dihidangkan kisah-kisah 
pembunuhan. Sementara 
orang-orang berprestasi 
jarang ditayangkan. 
Akibatnya, seolah-olah ke 

kita mata memandang 
anya tayangan negatif. 

Sehingga umat terbiasa 
dengan perasaan negatif. 
Padahal yang perlu kita 

banyak orang berbuat nekat 
karena putus asa. "Padahal 
dalam Islam tak boleh 
berputus asa," kata Ismet. 

Ustaz Sutan Syahrir 
Dalimunthe dalam paparannya 
mengatakan, Islam sangat 
melarang umat untuk putus 
asa. Sebab, ada 100 kata-kata 
_ La'alla (semoga) dalam 
Alquran dan 10 kata La'alla di 
antaranya diikuti kalimat 
"Mudah-mudahan kamu 
rriemeroleh kemenangan." 
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Halaman 

Ketua PI UMA H Ismet Junus LMP, SDE : 

U mat Harus Memiliki 
Har'apan tinggi 

Medan, (Mimbar) - Ketua 
Pusat Islam (PI) Universitas 
Medan Area (UMA) H Ismet 
rJunus LMP, SDE (foto) 
mengatakan, sumber daya 
manusia (SDM) bisa dibangun 
j i�a m�reka puny� har�pan dan 

akademika UMA, di Masj id  
"taqwa Kampus I UMA, Jalan 
H a)i Agus Salim, M edan 
E state, kemarin .  P engaj ia� 
bulanan diikuti rektorat, 
dekanat, dosen, pegawai dan 
mahasiswa UMA. Dalam pe-

�-:_: _ _  L _ __. ____ �·'' " ---·1- -�- ---·-

mengingat media-media massa 
saat ini banyak memperton- · 
tonkan hal-hal yang membuat 
umat pesimis dan frustrasi .  

Karena itu, katanya, PI 
UMA sengaja memilih tema 
pengaj ian kali ini "Memba
ngun Harapan". Apalagi 
melihat situasi bangsa baik di 
bidang ekonomi ,  sosial dan 
politik sangat memprihatinkan. 
Situasi politik Jakarta misalnya 
membuat umat Islam merasa 
tertekan. Di bidang ekonomi, 
banyak orang berbuat nekat 
karena putus asa. "Padahal 
dalam Islam tak boleh berputus 
asa," kata Ismet. 

U staz H Sutan Syahrir 
Dalimunthe dalam paparannya 
mengatakan, I slam sangat 
fueliuang umat urituk putus asa. 
Sebab, ada 100 kata-kata La'alla 
(semoga) dalam Alquran, dan 10 
kata "La' alla" di antaranya 
diikuti "Mudah-muQahan iGy:ntB 
memeroleh kemenangan''-: "Ini 
artinya, walaupun dalam 
suasana prihatin, umat harus 
tetap punya c ita-cita dan 
harapan yang tinggi. Dengan 
harapan itu, Allah akan memberi 
kemenangl!Jl," kata mantan 
pimpinan I slamic C entre 
Medan ini. 

Dia lalu mengajak keluarga 
besar UMA untuk berdoa de
ngan meminta yang sebanyak
banyaknya:, l alu dibarengi 
d!fgan usaha maksimal. 
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a PI UMA H Ismet Junus LMP, LMP, LMP SDE

mat Harus Memiliki 
Har'apan tinggi 

mengingat media-media massa 
saat ini banyak 
tonkan hal-hal 
umat pesimis dan 

Karena itu, 
UMA sengaja 
pengaj ipengaj ipenga an kali ini 
ngun Harapan". 
melihat situasi 
bidang ekonom
politik sangat memprihat
Situasi politik Jakarta 
membuat membuat mem umat 
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