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UMA Terbaik Pertama se-Kopertis I Sumut 
PPs ·uMA Lepas 213 Wisudawan 

Medan, (A,nalisa) 
Pascasarjana Universitas ·Medan Area 

(PPs UMA) melaksanakan pelepasan 213 
wisudawan, Jumat (1417) di lstana Koki 
Medan Jalan Cit Ditiro Medan. 

Rektor UMA Prof Dr HAY akubMaton
dang dalam sambutannya menyatakan Ja
nuari 2017 UMA meraih ptestasi mem
banggakan menduduki rangking pertarria 
se-Kopertis Wilayah I .  

"Jahuari 2017 berdasarkan penilian We
bometrics UMA berada di posisi 77 dari 
458 universitas yang ada di Ta:nah Air. 
Dan jika dilihat dari lingkup Kopertis Wi
layah I Sumut maka UMA menduduki pe
ringkat pertama sebagai universitas ter
baik se-Sumut," ungkap Rektor UMA Prof 
yakub Matondang. 

Lebih Ian jut Rektor UMA ini mengung- · 

kapkan pada 20 1 5, UMA menduduki pe
ringkat 158 dari 2.230 perguruan tinggi 
yang ada di Indonesia. Rangking 1 58 itu, 
dan jika dilihat dari lingkung perguruan 
tinggi yang ada di Sumatera Utara atau se
Kopertis Wilayah I Sumut, maka' UMA 
menduduki perfogkat kedua sebagai per
guruan tinggi terbaik. 

W ebometrics menilai peringkat pada be
berapa kampus dengan parameter di anta-· 
ranya presence (kehadiran), impact (dam
pak), openness (keterbukaan), dan excel
lence (keunggulan). 

"UMA tetap mengandaU<:au mutu dalam 
proses belajar dan mengajar; sehingga ke 
depan UMA menjadi universitas pilihari 
bagi masyarakat khususnya Sumatera Uta
ra," ujar Rektor seraya mengapresiasi para 
wisudawan PPs UMA yang tepat waktu 
menyelesaikan studinya. 

Direktur PPs .UMA, Prof Dr Ir Hj Retna 
Astuti Kuswardani MS mengapresiasi 2 1 3  
Wisudawan PPs UMA yang tnenyelesaikan 
studi selama 22 bulan. · ' 

· . Prof Retna juga meminta agar alumni 
PPs bisa mengembangkan kemampuannya 
sesuai displin · ilmu sehingga bermanfaat 
dalam kehidupan dan karier. · · 

' 

"Terima.kasih telah niemberikan keper� 
cayaannya menuntut ilmu di PPs UMA, 
semoga ilmu Y<mg diperoleh menjadi bekal 
di tengah masyarakat dan · juga ·karier," 
ucap Prof Retna. 

Direktur PPs UMA ini juga menyebut
kan pihaknya terns meningkatkan kualitas 
mahasiswa di antaranya mdakukari kerja 

· sama dengan berbagai pihak,dari melaku
kan seminar dan studi band�ng . . 

'.'Tahun ini  PPs UMA juga telah 
menyampaikan proposal pembukaan pro
gram doktor (S3) untuk pertanian dan ad
ministrasi publik," ungkap Prof Retna yang 
mengapresiasi pelantikan ikatari alumni 
magister ptiblik, hukum,psikologi dan agro
bisnis. (twh) 
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Harian Umum 

SELASA,11JULl2017 

UMA Gelar Halal Bi Halal 1437 ·H 

Ketua Yayasan Pendidikan Agus Salim, Drs M. Erwin Siregar, MBA bersarna pirnpinan uni
versitas saling bersalarnan disela-sela acara halal bi halal keluarga besar.UMA

. 
di kampus 

Jalan Kolarn Medan Estate. ( ist) 
Medan (Medan Pos) 

Univ�rsitas Medan Area (UMA) 
melaksanakan halal bi halal bersama 
seluruh keluarga besar UMA den
gan tema "Dengan silahturahim kita 
tingkatkan keakraban. di lingkungan 
Keluarga Besar Universitas Medan 
Area" · pada sabtu, 16 Juni 2016 di 
gelanggang mahasiswa _Kampus I jalan 
Kolam Nomor 1 MedQn Estate. 

Acara tersebut dihadiri oleh · Ketua 
Yayasan Pendidikan Agus Salim, Drs 

M. Erwin Siregar.MBA, Bendahara Dr. 
H.M.Akbar Siregar, M.Si. Rektor Univer
.sitas Medan Area Prof. Dr. H. A.Ya'kub 
Matondang, MA, Wakil Rektor 1,11,dan 
Ill yakni Dr H Heri Kusmanto,MA, Dr 
Hj Siti_ Mardiana, MSi, dan Ir H Zulhery 
Noer, MP para Dekan serta Dasen dan 
seluruh staf/ pegawai. 

Dalam sambutannya Ketua YPHAS 
menyampaikan makna selogan" UMA 
Sehat Kampus Bestari", Beliau men
jelaskan makna sehat itu, bisa dilihat 

bahlTVa Universitas Medan Area telah 
diakui oleh pemerintah baik secara 
lnstitusi maupun Program Studi dengan 
akreditasi. 

Kemudian UMA pada saat ini tel ah 
melaksanakan__Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001 : 2008 dan akan menu
ju ISO 9001 : 2015. pada tahun 2014 
UMA meraih penghargaan sebagai 

I Kampus Sehat Sesuma'tera Utara. 
Selain itu sehat juga bisa dilihat dari 
segi kebe'rsihan �ilingkungan UMA 
yang langka dengan sampa�. kemudian 
Bestari berarti asri dikare�akan UMA. 
memiliki hutan raya kampus dengan 
berbagai tanaman yang dapat mem
bantu paru - paru kota. 

Namun, yang paling penting Sehat 
menurut pemaparan Beliau adalah 
sumber daya Manusianya, terutama 
sehat secara Jasm·ani sehingga bisa 
melaksanakan tugas dengan baik, 
kemudian seh.at secara intelektual 
dan skill, oleh karena itu UMA selalu 
mengadakan rielatihan untuk meng 
- upgrade ilmu para dosen maupun_ 

i 

pegawa1 
Kemudian sehat secara rohani, 

UMA selalu melaksanakan kegiatan 
- kegiatan rnelalui Pusat Islam seperti 
pengajian secara rutin , Ketua YPHAS 
juga menyeru agar selalu meramaikan 
masjid yang saat ini masih dalam 
pembangunan. 

Selanjutnya yang paling panting 
sadalah SDM UMA harus diperkuat 
dengan silahturahim agar kompak 
untukmencapai tujuan yang telah kita 
inginkan yaitu sesuai dengan yang dis
ampaikan Rektor Prof. Dr. H. A.Ya'kub 
Matondang. da1am sambutannya, 
banwa da)am visi - misi, UMA dalam 
9 tahun kedepan harus masuk di 100 
besar dari 3000 lebih Universitas· di 
Indonesia. 

Ustazd Dr. M. Yakub Amin sebagai 
penceramah pada acara Halal Bi halal 
tersebut juga menyeru agar menjaga 
silahturahmi, menghilangkan perseter
uan yang mungkin pernah terjadi agar 
tujuan dalam halal bi halal ini tercapai. 

(bR/r), 
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SEBANYAK 670 lulusan sarjana dan magister U niversitas 
MedanArea (UMA) diwistidaSabtu (1517) di,GelanggangSerbaguna 
Kampus I UMA Jl. Kolam, Medan Estate, Percut Sei Tuan, 
Deliserdang. . 

· 

Lulusan S 1 berjumlah 459 orang berasal dari tujuh fakultas 
yakni teknik, pertanian, ekonorni, hukum, ilmu sosial politik, 
psikologi dan biologi. Sedangklin lulusan strata dua �S2) berjumlah 
221 orang terdiri dari program studi (prodi) magister administrasi 
publik, magister agribisnis, magister ilmu hukum dan magister 
psikologi 

Demikian dikemukakan Rektor UMA Prof. Dr. HA Ya'kub 
Matondang saat mernbacakan pidato tertulisnya. Dikatakan 
rektor, UMA telah memiliki alumni sebanyak 24.304 orang. 
Pelantikan wisuda ini merupakan momentum mencapai 
keunggulan di masa mendatang dan keberhasilan ini akan 
membuka lembaran baru bagi meningkatkan prestasi saudara 
untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. 

"231 mahasiswa UMA yang berhasil mendapatkan beasiswa 
dari Dikti dan Yayasan perididikan Haji Agus Salim. Bahkan/ 
mahasiswa berprestasi sangat membanggakan adalah MulNdi 
mahasiswaFakultas Pertanian sebagai juaral mahasiswa berprestasi 
se Kopertis Wilayah I tahun 2017 dan juara I du ta anti korupsi 

1 Sumut tahun 2017,'' ujar Rektor. 
Rektor berpesan, wisudawan diharapkan dapat berkiprah 

ditengah masyarakat dalam membangun bangsa dan negara 
dan berjuanglah meraihkesuksesan. "Harapankami, junjunglah 
nama baik UMAsebagaialmamaterdaningatlah UMAdimanapun 
saudara berada. Bangunlah citra intelektual yang inovatif dan 
berakhlak," pesan rektor. 

Menurut rektor, era globalisasi ini diperlukan bukan hanya 
keahlian, tetapi juga keberanian, keterampilan, kearifan dan 
integritas kepribadian. "Pada era ini pula telah terjadi pergeseran 
nilai sosial dalam masyarakat. Karenanya, pendidikan etika dan 
akhlak hendaknya menjadi perhatian khusus bagi kita. Ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tanpa dibarengi 
dengan etika akan dapatmenghancurkan eksistensi untuk 
manusia," ungkapnya. .., 

Ketua Yayasan HajiAgus Salim Drs HM Erwin Siregar MBA 
menambahkan, dalam beraktivitas di masyarakat, untuk selalu 
mengedepankankarakter kepribadian dan selalumemberikan yang 
terbaik dan dijiwai dengan akhlak serta budi pekerti yang_mulia. 

"Implemantasikan selalu prinsip kerja keras dan ikhlas, jujur, 
bertai;ggw:igj�w�b, adil; peE1!1i' disiP.lin, visioner, sert�enang 
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231 Mahasiswa UMA Terima Beasiswa Dikti 
Medan, (Analisa) 
· 'Sebanyak 23 1 mahasiswa UMA me
nerima beasiswa Dikti dan · Yayasan 
Pen4i.dikan Haji Agus Salim (YPHAS). 

"Tahun akademik 20 16-2017 ada 
23 1 mahasiswa UMA yang menda
pat.kan beasiswa dari Dikt i  dan 
Yayasati Pendidikan Haji Agus Salim. 
Bahkan, mahasiswa berprestasi sangat 
membanggakan adalah M ulyadi 
mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai 
juara I se-Kopertis Wilayah I tahun 
201 7  danjuara l duta antikorupsi Sumut 
2017,'� ujar Rekt9r UMA Prof Dr H A  
Ya'kub Matondang MA saat pelantikan 
wisuda 670 lulusan sarjana s 1 dan 
magister (S2) Universitas Medan Area 
(UMA) di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I J alan Kol am, Medan Estate, 
Sabtu ( 1 5/7). 

-Lebih Ian jut, Prof A Ya' ktib M;aton
dang mengungkapkan kepada para 
wisudawan, era globalisasi saat ini 
yang diperlukan bukan hanya keahlian, 
tetapi juga keberanian, keterampilan, 
kearifan dan integritas kepribadian. 

"Pad.a era ini pula telah·terjadi per-

geseran nilai sosial dalam masyarakat. 
Karenanya, pendidikan etika dan akh
lak hendaknya menjadi perhatian khu
sus bagi UMA. Ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki tanpa di
barengi dengan etika akan dapat meng
hancurkan eksistensi untuk manusia," 
ungkapnya. 

' 

Dikatakannya, sampai saat ini UMA 
telah merniliki alumni sebanyak 24.304 
orang. Pelantikan . wisuda ini· me
rupakan momentum untuk mencapa� 
keunggulan di masa mendatang dan 
'keberhasilan i 11i akan membuka 
lembaran barn bagi meningkatkan 

· prestasi dan untuk membangun 
masyarakat dan bangsa Indonesia .. 

Rektor juga berpe san, kepada 
seluruh wisudawan u ntuk dapat 
berkiprah di tengah masyarakat dalam 
membangun bangsa dap. negara dan 
berjuanglah meraih kesuksesan. 

"Harapan.'kami, junjunglah nama 
baik UMA sebagai alma.mater dan 
ingatlah UMA di mana pun saudara 
berada. Bangunlah citra intelektual 
yang inovatif dan,.berakhlak," pesan-

nya. 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji 

Agus Salim, Drs HM Erwin Siregar 
MBA menambahkan, dalam berakti
vitas di masyarakat agar selalu merrge
depankan karakter kepribadian dengan, 
akl).lak serta budi pekerti yang mulia. 

"Implemantasikan selalu prinsip 
kerja keras dan ikhlas, jujur, bertang
gung jawab, adil, peduli,  disiplin, 
v\sioner, s.erta senang menolong dan 
bekerja sama. Sebagai calon pemimpin 
harus selaluberusaharnenegakkannilai 
kebaikan, kebenaran, keluhuran, dalam 
kondisi apa pun, serta mempunyai kera
mahan sosial yang membawa kemas
lahatan maksimal · bagi masyarakat, 
bangsa dan negara," ungkap Erwin. 

Kegiatan wisuda itu juga dihadiri di 
antaranya Dirjen Kelembagaan lptek 
Kemenristekdikti dan Koordinator Ko
pertis Wilayah I Sumut, Prof Dian 
Armanto serta para wakil rektor, 
Direktur PPs UMA, ·Prof Dr Ir Hj 
Retna As tu ti Kuswardani MS dan para 
fungsionaris di lingkungan UMA. 
(twh) · 
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REALITAS 6 
UMA Lantil< 670 Lulusan 

Sarjana dan Magister. 
Medan, Realijas 

Sebanyak 670 lulusan sarjana 
dan magister Universitas Medan 
Area (UMA) dilantik Rektor UMA 
Prof Dr H A Ya'kub Matondang 
MA, Sabtu (1517) di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I, Jalan Kolam, 
Medan Estate, Percut Sei Tuan, 
Deliserdang. Pada Tahun Aka
demik (TA) 2016-2017, sebanyak 
231 mahasiswa UMA mendapat
kan beasiswa Dikti dan Yayasan 
Pendidikan Haji Agus S<)lim. 

"Lulusan strata satu (Sl) berjum
lah 459 orang berasal dari tujuh 
fakultas yakni teknik, pertanian, 
ekonomi, hukum, ilmu sosial poli
tik, psikologi dan biologi. Sedang
kan lulusan strata dua (S2) berjum
lah 221 orang terdiri dari program 
studi (prodi) magister administrasi 
publik, magister agribisnis, magister 
ilmu hukum dan magister psikolo
gi," kata Rektor saat membacakan 
pidato tertulisnya, Sabtu (15/7). 

Dikatakan rektor, sampai saat 
ini UMA telah memiliki alumni 
sebanyak 24.304 orang. Pelantikan 
wisuda ini merupakan momen
tum untuk mencapai keunggulan 
di masa mendatang dan keberhasi
lan ini akan membuka lembaran 
baru bagi meningkatkan prestasi 

s a u d a r a  untuk  m e nib angun dan keterampilan yang dimiliki 
masyarakat dan bangsa Indonesia. · tanpa dibarengi dengan etika akan 

"231 mahasiswa UMA yang dapat menghancurkan eksistensi 
berhasil mendapatkan beasiswa untuk manusia;'' ungkapnya. 
dari Dikti dan Yayasan pendidikan Ketua Yayasan Haji Agus Salim 
Haji Agus Salim. Bahkan, maha-· Drs HM Erwin Siregar MBA me
siswa berprestasi sangat mem- nambahkan, dalam beraktivitas di 
banggakan adalah Mulyadi maha- m a s y a r a k a t ,  u n t u k  s e l a l u  
siswa Fakultas Pertailian sebagai mengedepankan karakter kepriba
juara I mahasiswa berprestasi se. dian .dan selalu memberikan yang 
Kopertis Wilayah I tahun 2017 dan terbaik dan dijiwai dengan akhlak 
juara I duta anti korupsi Sumut serta budi pekerti yang mulia. 
tahun 2017," ujar Rektor. 

Rektor berpesan, wisudawan di
harapkan dapat berkiprah ditengah 
masyarakat dalam membangun , 
bangsa dan negara dan berjuanglah 
meraih kesuksesan. "Harapan kami, 
junjunglah nama baik UMA sebagai 
almamater dan ingatlah UMA di
manapun saudara berada. Bangun
lah citra intelektual yang inovatif 
dan berakhlak," pesan Rektor. 

"Implemantasikan selalu prinsip 
kerja keras dan ikhlas, jujur, ber
tanggungjawab, adil, peduli, disip
lin, visioner, serta senang menolong 
dan bekerjasama. Sebagai calon 
pemimpin hams selalu berusaha 
menegakkan nilai kebaikan, kebena
ran, keluhuran, dalam kondisi apap
un, serta mempunyai keramahan 
sosial yang membawa kemaslahatan 
maksimal bagi masyarakat, bangsa 
.dan negara," ujarnya.(R.Ji) 

Menurut Rektor, era globalisasi 
ini yang diperlukan bukan hanya 
keahlian, tetapi juga keberanian, 
keterampilan, kearifan dan integri
tas kepribadian. "Pada era ini pula 
telah terjadi pergeseran nilai sosial 
dalam masyarakat. Karenanya, 
pendidikan etika dan akhlak 
hendaknya menjadi perhatian 
khusus bagi Kita. Ilmu pengetahuan 

USAI WISUDA: Salah seorang wisudawan yang juga wartawan Harian 
Realitas M Jul Ardi Harahap, photo bersama dengan rekan wartawan 
serta Humas UMA Ir.Asmah Indrawaty MP usai upacara wisuda. 

n 
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HARIAN 

017 Hal.2 
lllusan UMA Harns Berlilprah di Tengah Masyaraliat 
andalas 
ersitas Medan Area (UMA) 
la 670 lulusan sarjanadan mag
ab tu (15/7) di Gelanggang 
.na Kampus I, Jalan Kolam 
state. Lulusan yang diwisuda 
ari program strata satu ber
l59 orang dari tujuh fakultas 
!fttik,. pertanian, ekonomi, hu
lU sosial politik, psikologi dan 

gkan lulusan strata dua (S2) 
h 221 orang terdiri dari pro
tli (prodi) magister administrasi 
nagister agribisnis, magister 
mm dan magister psikologi. 
aemikian, sampai saat ini UMA 
ncetak sebanyak 24.304 . orang 
kata Rektor UMA Prof HA 

latondang dalam pidatonya. 
a ini, kata rektor, merupakan 
m untuk mencapai keunggu
sa mendatang sekaligus mem
baran baru untuk meningkat-

si dalam membangun masya
!1 bangsa Indonesia. Rektor 
:kapkan, ada 231 mahasiswa 
g berhasil menda atka bea-

siswa dari Dikti dan Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim. Bahkan,salah seorang 
di antaranya, Mulyadi, mahasiswa 
Fakultas Pertani;m meraih juara I mafila
siswa berprestasi se Kopertis Wilayah 
I tahun 2017 dan'juara I duta antikorupsi 
Sumut tahun 2017. 

Rektor kemudian berpesan, agar 
lulusan berkiprah di tengahmasyarakat 
dalam membangun ban sa dan negara. 

REICTORUMA 
Prof HA Ya'kub 
Matondang 
dan Wakil 
Rektor II Drlr 
Siti Mardiana 
MS saat 
mewisuda 
salah seorang 
lulusan 
Program 
Pascasarjana 
UMA. 

"Pada era ini pula telah terjadi pergese
ran nilai sosial dalam masyarakat. Ka
renanya, pendidikan etika dan akhlak 

· hendaknya menjadi perhatian khusus 
bagi kita. Ilmu pengetahuan dan kete
rampilan yang dimiliki tanpa dibarengi 
dengan etika akan dapat menghan
curkan eksistensi untuk manusia," 
ungkapnya. 

Ketua Yayasan Haji Agus Salim 
(YPHAS) Drs HM Erwin SiregarMBA 
dalam sambutannya mengajak wisu
dawan agar dalam beraktivitas di ma
syarakat selalu mengedepankan karak.: 
ter kepribadian dan memberikan yang 
terbaik dan dijiwaidengan akhlak serta 
budi pekerti yang mulia. 

"lmplemantasikan selalu prinsip 
"Berjuanglah meraih kesuksesan. kerja keras dan ikhlas, jujur, bertang-
Harapankami, junjunglah nama baik gungjawab, adil, peduli, disiplin, visio-
UMA sebagai almamater dan ingatlah ner, serta senang menolong dan beker-
UMA dimanapun saudara berada. Ba-. jasama. Sebagai calon pemimpin harus 
rtgunlah citra intelektual yang irtovatif · ' selalu berusaha menegakkan nilai ke-
dan' berakhlak," pesan rektor. · baikan, kebenaran, keluhuran, dalam 

Menurut Rektor, era globalisasi ini kondisi apapun, sertamempunyai kera-
yang diperlukan bukan hanya keahlian, mahan sosial yang membawa kemas-
tetapi juga keberanian, keterampilan, lahatan maksimal bagi masyarakat, 
kearifan · dan integritaskepribadian. bangsa dan negara," ujarnya. <HAM>· 
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IV 
Senin, 17 Juli 2017 

670 Diwisuda, 231 Mahasiswa 
UMA Terima Beasiswa 
• zahendra 

MedanBisnis-Meda n 
Sebanyak 670 lulusan sarjana dan magister Universitas Medan Area 

(UMA) dilantik Rektor UMA Prof Dr H A  Ya'kub Matondang MA, Sabtu 
(1!¥7) di Gelanggang Serbaguna Kampus I, Jalan Kolam, Medan Es
tate, Percut Sei Tuan, Deliserdang. Pada Tahun Akademik (TA) 2016-. 
2017, sebanyak 231 mahasiswa UMA mendapatkan beasjswa Dikti dan 
Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. 

"Lulusan strata satu (Sl) berjumlah 459 orang berasal dari tujuh 
fakultas yakni teknik, pertanian, ekonomi, hukum, ilmu sosial politik, 
psikologi dan biologi. Sedangkan lulusan strata dua (S2) berjumlah 221 
orang terdiri dari program studi (prodi) magister administrasi publik, 
magister agribisnis, rriagister ilmu hukum dan mag!ster psikologi,",kata 
Rektor saat membacakan pidato tertulisnya, Sabtu (1:/7). 

Dikatakan rektor, sampai saat ini UMA telah memiliki alumni 
sebanyak 24.304 orang. Pelantikan wisuda ini merupakan momen
t.um untu.k mencapai keunggulan di masa mendatang dan keberhasilan 
ini akan membuka lembaran baru bagi meningkatkan prestasi saudara 
untuk niembangun masyarakat dan bangsa Indonesia. "231 mahasiswa 
UMA yang berhasil mendapatkan beasiswa dari Dikti dan Yayasan 
pendidikan Haji Agus Salim. Bahkan, mahasiswa berprestasi sangat 
membangga�cin adalah Mulyadi mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai 
juara I mahasiswa berprestasi se Kopertis Wilayah I tah.un 2017 dan 
juara I duta anti korupsi Sumut tahun 2017," ujar Rektor. 

Rektor berpesan, wisudawan diharapkan dapat berkiprah ditengah 
masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dan berjuanglah 
meraih kesuksesan. "Harapan kami, junjunglah nama baik UMA 
sebagai almamater dan ingatlah UMA dimanapun saudara berada. 
Bangunlah citra intelektual yang inovatif dan berakhlak," pesan Rektor. 

Ketua Yayasan Haji ·Agus Salim Ors HM Erwin Siregar MBA 
menambahkan, dalam beraktivitas di masyarakat, untuk selalu me
ngedepankan karakter kepribadian dan selalu memberikan yang ter� 
baik dan dijiwai dengan akhlak serta budi pekerti yang mulia. "lmple
mantasikan selalu prinsip kerja keras dan ikhlas, jujur, bertang
gungjawab, adil, peduli, disiplin, visioner, serta s�nang,menolong dan. 
bekerjasama. Sebagai calon pemimpin harus se.lalu berusaha· 
menegakkan nilai kebaikan, kebenaran, keluhurari dalam kondisi 
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·san UMA Harus Miliki Integritas Kepribadian 
ulAsia Jalan Kolam Medan Estate. masyarakat dalam membangun berprestasi se Kopertis Wilayah I tahun katanya. 
·niversitas Medan Area . Menurut�ya, ilmu pengetahuan bangsa dan negara dan berjuanglah 2017 dan juara I duta anti korupsi Pada wisuda itu lulusan meliputi 
Or H A  Ya'kub Matondang dan keterampilan yang dimiliki tanpa meraih kesuksesan dan junjunglah Sumut tahun 2017,''. sebut rek_tor. strata satu (Sl) berjumlah 459 orang -i;o z 
outkan era globalisasi dibarengi dengan etika akan dapat nama baik UMA sebagai almamater . Ketua Yayasan Pendidikan Haji berasal dari tujuh fakultas yakni lO ('!) 0 
oerlukan -bukan hanya menghancurkan eksistensi untuk Rektormengungkapkan, sebanyak Agus Salim Drs HM' Erwin Siregar teknik, pertanian, ekonomi, hukum, -< . 

• • "Tl 
m tetapi juga keberanian, manusia 231 mahasiswa UMA mendapatkan MBA meminta lulusan UMA dalam ilmu sosial politik, psikologi dan moo �o, 
il, kearifan dan integritas Lulusan UMA s�bagai calon b e a s i s w a  D i k t i  dan Y a y a s a n  beraktivitas di masyaraka·t agar biologi. 0 3 pemimpi. katanya harus selalu Pendidikan Haji Agus Salim pada mengedepankankarakter kepribadian Sedangkan lulusan strata dua .... 
·a ini pula telah terjadi berusaha menegakkan nilai kebaikall, Tahun Akademik (TA) 2016-2017. dan selalu memberikan yang terbaik. (S2) berjumlah 221 orarig terdiri 0 "Tl 

nilai sosial dalam kebenaran, keluhuran, dalam kondisi "Sebanyak 231 mahasiswa UMA Selain itu juga harus dijiwai dengan · dari program studi (prodi) magister ('!) 3: 
Karenanya, pendidikan apapun, sertamempunyaikeramahan berhasil mendapatkan beasiswa akhlak serta budi pekerti yang mulia. administrasi publik, magis er  Vl I 

N :::c 
illak hendaknya menjadi sosial yang membawa kemaslahatan dari Dikti dan Yayasan pendidikan "Imp l e m a n t a s i k a n  s elalu agribisnis, magister ilmu hukum dan 0 � !husus bagi kita," kata maksimal bagi masyarakat, bangsa Haji Agus Salini. Bahkan, mahasiswa prinsip kerja keras dan ikhlas, jujur, magister psikologi. Hingga sampai .... I 

a wisuda 670 lulusan dan negara. berprestasi sangat membanggakan bertanggungjawab, adil, peduli, saat ihi UMA telah memiliki alumni N 0 
.... 

magister UMA, kemarin Rektor berpesan, wisudawan adalah Mulyadi mahasiswa Fakultas disiplin, vision er, serta senang sebanyak 24.304 orang. I 0 
!lg Serbaguna Kampus I diharapkan dapat berkiprah ditengall Pertanian sebagai juara I mahasiswa m enolong dan bekerjasama," (swisma) .... 'V 
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( 

Lulusan UMA ·Harns Miliki 
lntegritas Kepribadian 

Medan,BPB 
Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof · 

Dr HA Ya'kuh Matondang MA. menyebutkan 
·era globalisasi ini yang diperlukan bukan 
hanya keahlian. Akan tetapi juga keberanian, 
keterampilan, kearifan dan integritas 

· 

kepribadian. 

"Pada era ini pula telah 
tetjadi pergeseran nilai sosial 
dalam rnasyarakat. Karenanya, 
pendidikan etika dan akhlak 
hendaknya menjadi perhatian 
khusus bagi kita. Ilmu penge
tahuan dan keterampilan yang 
dimiliki tanpa dibarengi 
dengan etika akan dapat 
menghancurkan eksistensi 
untuk manusia," kata rektor 
pada wisuda 670 lulusan 

· satjana dan magister UMA di 
Gelanggang Serbaguna 
Kampus I Jalan Kolam Medan 
J?state, Sabtu (15/7). 

Menurutnya, lulusan UMA 
sebagai calon pemimpin harus 
selalu berusaha menegakkan 
nilai kebaikan, kebenaran, 

keluhuran, daian1 kondisi 
apapun, serta mempunyai 
keramahan sosial yang 
membawa kemaslahatan 
maksimal bagi masyarakat, 
bangsa dan negara: 

Rektor berpesan, wisu
dawan diharapkan dapat 
berkiprah ditengah masyarakat 
dalam membangun bangsa 
dan negara dan betjuanglqh 
meraih kesuksesan. 

"Harapan kami, junjunglah 
nama· baik UMA sebagai 
almamater dan ingatlah UMA 
dimanapun saudara berada. 
Bangqnlah citra intelektual . 
yang inovatif dan ·berakhlak," 
imbai;mya. · ·' 

Pacia kesempatan ihl rektor 

Rektor UMA ProfYa'kub Matondang ketika rnewisuda lulusan 
perguruan tinggi tersebut di Gelanggang Serbaguna Karnpus 
I, Jalan Kolarn, Medan Estate. BPB/Ist 
mengungkapkan, sebanyak 231 membanggakan adalah 
mahasiswa UMA men- Muly�di mah�siswa Fakultas 
dapatkan beasiswa Dikti dan Pertanian sebagai juara I 
Yayasan Pendidikan Haji Agus mahasiswa berprestasi se 
Salim pada Tahun Akademik Kopertis Wil1J.yah I talmn 2017 · 

(TA) 2016-2017. dan juara I duta anti korupsi 
"Sebanyak 231 mahasiswa Sumut tahun 2017," sebut 

UMA berhasil mendapatkan rektor. 
beasiswa dari Dikti dan Sedangkan Ketua Yayasan 
Yayasan pendidikan Haji Pendidikan Haji Agus Salim 
Agus Salim. Bahkan, mal1a- Drs HM Erwin Siregar MBA · 
siswa berprestasi sangat meminta lulusan UMA dalam 

beraktivitas di masyarakat agar 
mengedepankan karakter 
kepribadian dan selalu 
memberikan yang terbaik. 
Selain itu juga harus dijiwai 
dengan akhlak serta budi 
pekerti yang mulia. 

"Implemantasikan selalu 
prinsip ketja keras dan ikhlas, 
jujur, bertanggungjawab, adil, 
peduli, disipli'n, visioner, serta 
senang menolong dan be- · 

ketjasarna," katanya. 
Pada wiSuda itu lulusan 

meliputi strata satu (Sl) 
betjumlah 459 orang berasal 
dari tujuh fakuitas yakni teknik, 
pertanian, ekonomi, hukum, 
ilmu sosial politik, psikologi 
dan biologi. Sedangkan Julusan 
strata dua (S2) betjumlah 221 
orang terdiri dari program 
studi (prodi) magister 

. administrasi publik, magister 
agribisnis, magister ilmu 
hukum dan magister psikologi. 

Hingga sampai saat ini 
UMA telah memiliki alumni 
sebanyak 24.304 orang. M-5 

-i ;:o :z IC ('!) 0 
-< . m .. "Tl 
=t:lOO . 0 ..,  
0 3 ...... 
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SENIN,24JULl2017 · HALAMAN 10 
231 Mahasisw� UMA Dapat Beasiswa Dikti 

MEDAN I Sebanyak 231 mahasiswa 
UMA mendapatkan beasiswa Dikti 
dan Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim. Bahkan, mahasiswa 
berprestasi sangat membanggakan 
adalah Mulyadi mahasiswa Fakultas 
Pertanian sebagai juara I maha
siswa'berprestasi se Kopertis 
Wilayah Itahun 2017 dan juara I 
duta anti korupsi Sumut tahun 
2017. , 

. 

Rektor UMA Prof Dr H A  Ya'kub 
Matondang MA mengatakan, era 
globalisasi ini yang diperlukan 
bukan hanya keahlian, tetapi juga 
keberanian, keterampilan, kearifan 
Clan integritas kepribadian. 

"Pada era ini pula telah terjadi 
pergeseran nilai sosial dalam 
masyarakat. Karenanya, pendidikan 
etika dan akhlak hendaknya 
menjadi perhatian khusus bagi kit�. 
Ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki tanpa 
dibarengi dengan etika akan dapat 
menghancurkan eksistensi untuk 
manusia;' ungkapnya. 

_Sampai saat ini UMA telah 
memi!iki alumni sebanyak 24.304 

orang. Pelantikan wisuda 
merupakan momentum untuk 
mencapai keunggulan di masa 
mendatang dan keberhasilan ini 
akan membuka lembaran baru bagi 
meningkatkan prestasi saudara 
untuk membangun masyarakat dan 
bangsa Indonesia. 

Rektor berpesan agar para 
lulusan dapat berkiprah ditengah 
masyarakat dalam membangun 
bangsa dan negara dan berjuanglah 
meraih kesuksesan. "Harapan kami, 
junjunglah nama baik UMA sebagai 
almamater dan ingatlah UMA 

· dimanapun saudara berada. 
Bangunlah citra intelektual yang 
inovatif dan berakhlak;' pesannya. 

Ketua Yayasan Haji Agus Salim 
Drs i-IM Erwin Siregar MBA 
menambahkan, dalam beraktivitas 
di masyarakat, untuk selalu 
mengedepankan karakter 
kepribadian dan selalu memberi
kan yang terbaik dan dijiwai dengan 
akhlak serta budi pekerti yang 
mulia. 

"Implemantasikan selalu.prinsip 
kerja keras dan ikhlas, jujur, 

bertanggungjawab, adil, peduli, 
disiplin, visioner, serta senang 
menolong dan bekerjasama. 
Sebagai calon pemimpin harus 
selalu berusaha m·enegakkan nilai 
kebaikan, kebenaran, keluhuran, 
dalam kondisi apapun, serta 
mempunyai keramahan sosial yang 
membawa kemaslahatan maksimal 
bagi masyarakat, bangsa dan 
negara;' ujarnya. 

Setlanyak 670 lulusan sarjana danl 
magister UMA dilantik Rektor UMA 
di Gelanggang Serbaguna Kampus 
I, Jalan Kolam, Medan Estate, Percut 
Sei Tuan, Deliserdang. Pada Tahun 
Akademik (TA) 2016-2017 kemarin. 

Lulusan strata satu (Sl) 
berjumlah 459 orang berasal dari 
tujuh fakultas yakni teknik, 
pertanian, ekoqomi, hukum, ilmu 
sosial politik, psikologi dan biologi. 
Sedangkan lulusan strata dua (S2) 
berjumlah 221 orang terdiri dari 
program studi (prodi) magister 
administrasi pubiik, magister 
agribisnis, magister ilmu hukum 
dan magister psikologi. \ 

{Nasir) 
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670 Mahasiswa U MA akan Diwisuda 

Lulusan Siap Ciptakan 
Lapangan Kerja 

MEDAN-Sebanyak670mahasiswa 
UniversitasMedanArea(UMA)akan 
diwisuda pada 15 Juli mendatang, di 
Gelanggang Serbaguna Kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan Estate. 
Paralulusannantinya,sudahsiapber
saing di pasar global, dan mencipta
kan lapangankerja. 

Wakil Rektor illUMAirZulheriNoer 
l\1P, acarawisudaakandihadiriDirjen 
Kelembagaan Kemenristekdikti, dan 
mengundang Koordinator Kopertis 
Wtlayah!Sumut, GubemurSumatera 
Utara ( Gubsu) H TengkuErry Nuradi, 
dan Bupati Deliserdang, H Ashari 
Tambunan. 

DisebutkanZulheri, 670 mahasiswa 
. yangakan diwisuda tahun ini dari tu
juhfakultas programsarjanayangber
jumlah 459orang, danempatprogram 
studimagister211 orang. 'Untukpro
gram sarjana yaitu Fakultas Teknik39 
orang, Pertanian 14 orang, Ekonorni 
dan Bisnis 133 orang, Hukum 75 or
ang, ISIP 51 orang, Psikologi 130orang 
sertaBiologi 1 7  orang. Sedangkan pro
gram magister yakni Adrninistrasi 
Publikl06orang,Agribisnis 16orang, 
Hukum55 orang,danPsikologi34 or
ang' beberZulheri, belurrilamaini. 

Dijelaskannya, pelaksanaanwisuda 

NET 
WISUDA: Lulusan Universitas Medan Area diwisuda beberapa waktu 
lalu. 

. "Pada prinsipnya, UMA merniliki 
budaya untuk melahirkan lulusan 
yangsiap pakai;' tegas kandidat dok
tor Pascasarjana UniversitasSumatera 
Utara (USU) ini, didampingi Ketua 
Panitia WisudaSrilrawati, danKabag 
Humas UMAAsmahlndrawaty. 

Menurutnya,lulusan UMA siapber
saing di pasar kerja global. Bahkan, 
sebagianlulusan sudah siap mencip
takanlapangankerja "Sejakdibangku 
kuliah, R!!!'!mahasiswadidikmeniadi. 

SDM berdaya saing tinggi dan ber
pengetahuan, serta terampil dalam 
penerapan ilmu secara optimal dan 
menghasilkanlulusanyangmandiri;' 
cetusnya. 

Dia menuturkan, bukan hanya itu 
UMA juga mampu meningkatkan 
kualitaspembelajaran, penelitian dan 
pengabdiankepadamasyarakatguna 
n:iengembangkan bidangilmunyase
suai dengan tuntl,ltan duniakerja. 
� "Kita_melahirk;m l11lm::m :v:mo-
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· :Jfiirian 'llttfum 

( 

Rektor UMA Lantik 670 Lulusan S 1 dan S2 
MEDAN (Portlbl ONP): Sebanyak 670 l ulusan sarjana datang darl keberhasilan ini akan membuka lembaran baru "Pada era ini pula telah terjadi pergeseran n i lai sosial 

cldt1 mqgister Universitas Medan ,Area (UMA) dilantik Re- bagi meningkatkan prestasi saudara untuk membangun dalilm masyarakat. Karen an ya, pendidikan etika dan,akhlak 
ktor UMA Prof Dr H A  Ya'kub Matondang MA, Sabtu (I SI masyarakat dan bangsa Indonesia. hendaknya menjadi perhatian khusus bagi kita. Ilmu penge-
()di Gelanggang Serbaguna Kampus I, Jalan Kola'm, Medan • · "231 mahasiswa UMA yang bcrhasil mendapatkan bea- tahuan dan keterampilan yang dimiliki tanpa dibarcngi de11-
Estate, Percut Sci Tuan, Dcliscrdang. Pada Tatmn Akademik siswa dari Dikti dan Yayasan pcndi.dikan Haji Agus Salfm. gan etika akan dapat menghancurkan cksistensi lintuk manu-
(TA) 2016-2017, sebanyak 231 m;hasiswa UMA mendap- Bahkan, miihasiswa bcrpiestasi sangat membanggakan ad- sia," ungkapnya. 
atkan bcasiswa Dikti dan Yayasan Pcndidikan Haji Agus alall'Mulyadi mahasiswa Fakultas �crtanian scbagai juarnl Ketua Yayasan Haji Agus Salim Drs HM Erwin Siregar 
Salim mahasiswa bcrprcstasi se Kopcrtis Wilayah I tahun 2017 MBA mcnambahkan, dalam bcraktivitas di masyarakat, 

"Lul usan strata saru (SI) bc1jumlah 459 orang berasal 1.fanjuara I duta anti korupsi Sumut tahun :w 17," ujar Rck- untuk selalu mengcdcpankan karaktcr kcpribadian dan scla-
fari. tujuh fakultas yakni tel.:nik ,  pcrtanian, ckonomi, hu- tor. lu mcmberikan yang tcrbaik dan dijiwai dcngan akhlak sc11a 
wm, i lmu sosial pol itik, psikologi dan biologi .  Scdangkan Rektor berpesan, wisudawan diharapkan dapat berkiprah bt1di pckerti yang mulia. 

I 
. .  

ulusan strata dua (S2) berjumlah 221 orang tcrdiri dari ditengah masyanikat dalam membangun bangsa dan negara "lmplcmantasikan selalu prinsip kerja keras dan ikh las, 
orogram studi ( prodi) magister administrasi publik, mag- dan berjuanglah meraih kesuksesan. "Harapan kami, jun- jujur, bertanggungjawab, adil, peduli, disiplin, visioner,_ser-
stcr agribisnis, magister ilmu hu�um dan magistcr psikolo- junglah nama baik UMA scbagai almamater dan ingatlah ta senang menolong dan bekerjasama. Sebagai cal on 
>i," kata Rcktor saat membacakan pidato tertulisnya, Sab� UMA dimanapun saudara bcrada. Bangunlah citra intclck- pcmimpi .n harus sclalu berusaha menegakkan ni lai kebai-
u (I 517). 

· 

tual yang inovatifdan. berakhlak," pesan Rcktor.. kan, kebenaran, keluhuran, dalam kondisi apapun, serta 
Dikatakan rektor, sampai saat ini UMA telah memilikl Menurut Rektor, era globalisasi ini yang diperlukan bu- mempunyai keramahan sosial ya.ng membawa kemaslaha-

1lumni scbanyak 24.304 orang. Pelantikan wisuda ini meru- kan hanya keahlian, tetapi juga keberaniari, keterampilan, 'tan maksimal bagi masyarakat; barigsa dan negara, ... 
rakan momentum untuk mcncilpai keuriggulan di masa men_-__ kc_arifan dan integritas ke'pribadian, __ -cu.jamya.PO 
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Halaman 

�·�� ---=--- ��-=::::;:�����������--;:��---, fi70 Lulusan Sarjana dan Magister UMA· Dikukuhkan 

Rektor UMA Prof Dr H A  Ya'kub Matondang MA, sedang mewisuda salah
. 
seoran� lulusan. (Foto:Ist) 

Medan, (Mii:nbar) � Sebanyak 
670 lulusan sarjana dan magister 
Universitas Medan Area (UMA) 
dilantik Rektor UMA Prof Dr H 
A Ya'kub Matondang MA, Sabtu 
(15/7) di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I, Jalan Kolam, Medan 
Estate, Percut Sei Tuan, Deliser
'dang. Pada Tahun Akademik (TA) 
2016-2017, sebanyak231 mahasi
swa UMA mendapatkan beasiswa' 
Dikti dan Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim. 

11Lulusan strata satu (SI) 
berjumlah 459 orang berasal dari 
tujuh fakultas yakni teknik, 
pertanian, ekonomi, hukum, ilmu 
'sosial IJOlitik, psikologi dan 

biologi .. Sedangkan lulusan strata 
dua (S2) berjumlah 221 orang 
terdiri dari program studi (prodi) 
magister administrasi publik, mag
i s ter agribisnis, magister ilmu 
hukum dan magister psikologi," 
kata Rektor saat membacakan 
pidato tertulisnya, Sabtu ( 15/7). 

Dikatakan rektor, sampai saat 
ini UMA telah memiliki alumni 
sebanyak 24.304 orang. Pela
ntikan wisuda ini merupakan mo
mentum untuk mencapai keun
ggulan di masa mendatang dan 
keberhasilan: ini akan membuka 
lembaran barn bagi m<?ningkatkan 
prestasi saudara: untuk memba
ngun masyarakat dan bangsa In-

donesia. 
"231 mahasiswa UMA yang 

berhasil mendapatkan beasiswa 
dari Dikti dan,Yayasan pendidikan 
Haji Agus Salim. Bahkan, maha
siswa berprestasi sangat mem
banggakan adalah Mulyadi maha
siswa Fakultas Pertanian sebagai 
juara I mahasiswa berp-restasi se · 

Kopertis Wilayah I tahun 2017 
dim. juara I duta anti korupsi 
Sumut tahun 2017," ujar Rektor. 

Rektor berpesan, wisudawan 
diharapkan dapat berkiprah diten
gah masyarakat dalam inembangun 
bangsa dan negara dan berjuanglah· 
meraih kesuksesan. !'Harapan 
kami,junjunglah nama baik UMA 

' . l 

sebagai almamater dan ingatlah 
UMA dimanapun saudara berada. 
Bangunlah citra intelektual yang 
inovatif dan berakhlak, 11 pesan 
Rektor. 

· 

Menurut Rektor, era globa
lisasi ini yang diperlukan bukan 
hanya keahlian, tetapi juga kebe
ranian, keterampilan, kearifan dan 
integritas kepribadian. 11Pada. era 
ini pula telah terjadi pergeseran 
nilai sosial dalam masyarakat. 
Karenanya, pendidikan etika dan 
akhlak hendaknya menjadi perha
tian khusus bagi kita. Ilmu peng
etahuan dan keterampilan yang 
dimiliki tanpa dibarengi 'dengan 
etika akan dapat.menghancurkan 
eksistensi untuk manusia,11 ungk
apnya.Ketua Yayasan Haji Agus 
Salim Drs HM Erwin Siregar 
MB:A menambahkan, dalam be
raktivitas di masyarakat, untuk 
selalu mengedepankan karakter 
kepribadian dan selalu memberikan 
yang terbaik dan dijiwai dengan 
akhlak serta budi pekerti yang 
mulia. 

11Implemantasikan selalu pri
nsip kerja keras dan ikhlas,jujur, 
bertanggungjawab, adil, peduli, 
disiplin, visioner, serta senang 
menolong dan bekerjasama. Seb
agai calon pemimpin harus selalu 
berusaha menegakkan nilai keb
aikan, kebenaran, keluhuran, dalam 
kondisi apapun, serta mempunyai 
keramahan sosial yang membawa 

. kemaslahatan maksimal bagi masy
arakat, bangs.a dan negara, 11 -
ujamya. (01..41 · 
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· · · 
. �anana dan Pascasjana U MA D iwisuda 

�er: Pend ill ikan Etika dan Akh la 
... - ' __ .. , , ____ _ .., " . �-, 

Marrus lebih ·aiutamakan 
" '"" •·. r "' ' , ;<\- � �-· � '"'�·' "·"'°'r: ·· �� � ,. " ' --,,' ""' , , 

m s a rj a n a  d a n  m agister U n iversitas 
antik Rektor U M A  P rof Dr  H A Ya ' ku b  
u ( 1 5/7 ) d i  G e l a n gga n g  S e rb a g u n a  
n ,  M ed a n  Estate,  Percut S e i  Tu a n ,  

Akadem i k  (TA) 20 16-2017, sebanya k  
m e n d a p at k a n  b e a s i swa D i kt i  d a n  

j i  Agu s Sa l i m .  

rj umlah 
Fakultas 
o n o m i ,  
logi cian 
ata dua 
airi dari 
�dminis-
1 b i s n i s ,  
iagister 
�tnbaca-
1 517). 

Dikatakan rektor, sampai saat ini 
UMA telah memi l ik i  a lumn i  sebanyak 
24.304 orang.  Pelanti kan wisuda in i . 
merupakan momentum untuk menca
pai keunggu lan  di masa mendatang 
dan keberhas i lan ini akan membuka 
lembaran baru bagi men ingkatkan 
prestasi saudara untuk membangun 
masyarakat dan bangsa I ndonesia .  

. "231 mahasiswa UMA yang berha
sil mendapa.tkan beasi�wa dari Di kti 

dan Yayasan pendidika� Haji Ag us Salim. 
Bahkan, mahasiswa berprestasi sangat 
membanggakan adalah M ulya-di ma= 
hasi�wa Faku ltas Perta n ian  sebagai 
j u a ra I rn a h a s i swa b erpresta s i  se 
Kopertis Wilayah I tahun 201 7 dan juara 
I duta anti korupsi Sumut tahun .201 7, " 
ujar Rektor. 

Rektor berpesan.  wisudawan diha
rap k a n  d a p a t  berk iprah  d itengah  

· masyarakat dalam membangun bangsa 
dan negara dan berjuanglah mera ih  
kesuksesan. " Harapan kami, junjunglah 
nama baik UMA sebagai almamater dan 
ingatlah UMA dimanapun saudara berada. 
Bangunlah citra intelektual yang inovatif dan 
berakhlak, " pesan Rektor. 

Menurut Rektor, era g loba l isasi i n i  , 
yang diperlukan bukan hanya keahl ian, 
tetapi juga keberanian, keterampi la.n, 
kearif�n dan integritas ke12ri.badian.  

SENIN, 

" Pada era in i  pula telah terjadi  perge
seran n i l a i  sos ia l  da lam m asya rakat.  

. Karenanya, pendidikan etika dan 9khlak 

1-.--· - . . -· ·_._i " - ' �.t t 
_, W· p 

hendaknya menjadi perhatian khusus 
bagi kita. l lmu pengetahuan dan kete
rampi lan yang dimi l ik i  tanpa dibarengi 

Pimpinan UMA sedang mewisuda sarjana dan paskasarjana UMA yang digelar di 
Gelanggang Serbaguna Kampus I, Jalan Ko/am, Medan Estate. Sebanyak 459 lulusan 
5- 7 dan 22 7 program magister (S-2) diwisuda dalam kesempatan itu. (bp) 

dengan etika akan dapat me 
. c u rkan eksistensi  untuk ma1  

ungkapnya. 
Ketua Yayasan H aj i  Agus Sn  

H M  Erwin S iregar·M BA menarnl 
dalarn beraktivitas di rnasyarak;1 
selalu rnengedepa n ka n  karJ�  
pribadian dan sela lu memberik, 
t�rbaik dan dijiwai dengan akhl 
budi pekerti yang mul ia .  

" l rnplemanta s i k a n  se la lu  
kerja keras dan ikh las, j ujur, b 
gungjawab, adil, peduli, disiplin, 1 

serta senang rnenolong dan ti 
sama. Sebagai calon pemimµi 
se l a l u  berusa h a  m e n eg a k k c i  
kebaikan, kebenaran, keluhurar 
k o n d i s i  a p a p u n ,  serta me1n  
keram.a h a n  sos i a l  yang  m e  
kernaslahatan rnaksimal  bagi 
rakat, ban sa dan negara, " ujan 
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U�A , � acu en1ng atan 
Akreditasi Fakultas 

Medan-CENTRAL: Mempertahankan status Universitas Medan 
Area (UMA) sebagai perguruan tinggi sehat dan akan terus men
ingkatkan nilai akreditasi bagi semua fakultasnya menjadi nilai A 
karena UMA sebagai penyelenggaraan UMA akan tetap mendukung 
program program kerjasam Universitas dan Fal!:ultas dalam melak
sanakan percepafan peningkatan mutu pendidikan. 

Ketua Y ayasan Pendidikan Haji Agus Salim Drs M Erwin Siregar 
MBA mengatakan kepada wartawan usai menghadiri acara wisuda 

1 Sarjana dan Pascasarjana Universitas Medan Area Periode I Tahun 
2017 di Gelanggang Mahasiswa Kampus U UMA Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu (1517). 

Selain itu juga, Komitmen Yayasan untuk selalu mendorong dan 
memberi kesempatan kepada staf pengajar, untuk mengikuti pen
didikan ke jenjang pendidikan program Doktor dan peningkatan ko
mpetensi akademik bagi seluruh staf pengajar melalui pemberian 
dana insentif bagi dosen yang telah mempublikasikan penelitian pada 
jurnal internasional dan meningkatkan anggaran penelitian dosen. 

Selanjutnya meningkatkan jumlah anggaran beasiswa Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim (Siswa berpr.estasi,bersaudara kandung, 
mahasiswa kurang mampu) dan termasuk juga beasiswa dari pe
merintah yang setiap tahun meningkat jumlah penerimanya. 

Rektor UMA Prof Dr Ya'kop Matondang MA mengatakan, era glo
balisasi ini yang diperlukan bukan hanya keahlian tetapi juga 
keberanian,ketrampilan, kearifan dan integritas kepribadian. Pada 
era ini pula telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat. 
karenanya pendidikan etika dan akhlak hendaknya menjadi per
hatian khusus bagi kita. 

Ilmu pengetahuan dan ketrampilan yahg dimiliki tanpa dibarengi den
gan etika akan dapat menghancurkan eksistensi. umat manusia," katanya 

Rektor mengungkapkan wisuda kali ini adalah sarjana dan magis
ter dari berbagai program studi yang jumlahnya 670 lulusan. 

"Wisuda bukan merupakan akhir dari tahapan menuntut ilmu, 
karena menutut ilmu berlangsung sepanjang hayat."tuturnya •M09 

--� 
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Medan-Trans 
Rabu, 26 Juli 201 7  

Prof D r  H A  Ya ' kub Matondang, MA : Alumni M ampu Berfikir lnovat if, 
Bermoral dan Bernkhlak 
Written By Faktaonlline.net on 21 Juli 2017 I 2 1 . 1 1  

Sign Up lo see "1tlat you-friends like. 

Medan I Faktaonline.net - Relttor UnNffiitas Medan Area (UMA} Prof Or H A  a'lrub Matondang, 
MA,menegaslcan,di era globalisasi n ya119 iµerlulcan bubn hiilnya keahl.ian tetapi .iuga keberallian, keterampi!an. 
kearifan dan inte<jfitas keprihadfan. 

'Pada era n pula terjadi pergeser.m 11ila-fill.ai sosial dalam mas;'<!ra:lcat. karenanya � etb dan a� 
hendaknya menjadi perhatian khusu5 bagi kita. ltmu pengetahuan dan keterampil.an ya119 d'mil�.<i tanpa dibi!rengi 
dengan etika alcan menghanarikan eksistensi umat marosia. Di .sililah relevansi UMA dengan visinya 
menghasilkan sumber daya manusia novatif, berkeprihadian dan marnfiri," demikian btl s;imbutan Rektor UMA 
Prof Or H A  Ya 'kub Matondang. MA, di acara wisuda sarjana dan p.lSG! sarjana UMA, pmde -1 2017, di kampus 

utlma UK\ jatan Kolam, Medan Estate, Sabtu (15/7 /1617). 
Ya'kub Matondang berharap agar alwnni UMA mampu beffikr ioovatif, bermocal dan akhlak muUa serta memil<i 
kemandi'ian. 
'lntelektual yang inovatif clan berakhl.ak dicitrakan sebagai intelektual yang bertaqwa di mana seluruh aktivitas 

keseharnnriya diµaodang sebagai ibadlh kepada Tuhan Oalafn �n keilml!dll d<m teknol.ogi teltmya iii tmk 
melepaskan diri dari sitem tata nilai clan etika;tegas Ya'kub lagL 
Saat i1� papar Ya'kub, UMA memiii l.ina guru besar yam Prof Ir H Zulkamail lliRs, MS, PhD, Prof Or Ir Ahmad 
Rafiqi Tantaw� Prof Dr Ir Retna AstutiKuswardan� MS, Prof Dr Oadan Ramdan, MSc, Eng dan Prof Or Ir Hj 
YUS11iar lllbis, I-MA. Di tahun ini, 18 dosen UMA sedang melaf9utlcan pendidj<an OOktor Ii dalam d;m luar r.egeri. 
Ketua Yayasan pendidikan Haji Agus Salim Ors H M Erwin Siregar, MBA mengatakan UMA selalu berupaya 
semaksinal mu1W,jkil lllllllk � mutu dan lwaliL1s peOOidillan dengan mebksamkan sistem penjamil 
mu�u dan tetah menerapkan sistem manajemen mutu melalui ISO 9001:2015 sehingga ke depan UMA mampu 

meninglratlran akreditasnya menjddi ratHata A, yang saat iJi hanya Fakull:as Elr.ooomi dan �yang telatr 
mendapat akreditas A 
Wisudawan yang mengikutiwisWa rerjumlah 670 orang. Terdi'i dariprogram S1 berjumlah 459 ora119 � 
SZ sebanyak 211 orang. 

Acara wiwd.l di hadi'i Oirjen Kelemtlagaan Kemenristekdikti DR Ir Agus lndarju, M.Phil, Koodmtor KQJJerti> 
Wilayah - I Prof Dian Armanto, MPd, MA, MSc, Phd, katangan civitas akadem a UMA yakn· Oekan Fakultas telmik 
Prof Dr Oadan Ramdan, MSc, M.fng Dekan Fakultas Pertarmn Or Ir Syahbulflll Hastruan, MSi, Dekan Falcuttas 
Hu!<um Or Utary Maharany Barus, SH, MHum, Oekan Fakultas lsipot Prof Or H M  Arif Nasution, MA, Oekan 

Fakultas Psikotogi Prnf Dr H Abdul Munir, MPd, Oekan Fakultas Biologi Or Mufti Sudlhyn, MSi don para ooda11q3n 
Di acara visuda itu, Oekan Fakultas Pertanian Dr fr Syahhudin Hasibuan, MSi dfuyatakan sebagai d�n 
terbaik.Sed<lllQkcn 1ulyadi nomor po..l<dc mahasiswa 148110066, sebagai malmiswa UMA berprestasi se 

Kopertis Wilayah - I tahun 2017 dan menjadl juara - I Outa Anti Korupsi Sumatera Utara tJhun 2017. (fajaruddin 
batubara) 
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23 1 Mahasiswa UMA 
Terima· Beasiswa Dikti 

KORAN RADAR I MEDAN 
Sebanyak 231 mahasiswa UMA menerima beasiswa Dikti dan Yayasan Pen

didikan Haji Agus Salim (YPHAS). "Tahun akademik 201 6-201 7  ada 231 maha
siswa UMA yang mendapatkan beasiswa dari Dikti dan Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim. Bahkan ,  mahasiswa berprestasi sangat membanggakan ad
alah Mulyadi mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai juara I seKopertis Wilayah 
I tahun 201 7  dan juara I duta antikorupsi Sumut 201 7," ujar Rektor UMA Prof Dr 
H A  Ya'kub Matondang MA saat pelantikan wisuda 670 lulusan sarjana S1 dan 
magister (S2) Universitas Medan Area (UMA) d i  Gelanggang Serbaguna Kam
pus I Jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu baru-baru in i .  

Lebih lanjut ,  Prof. A Ya 'kub Matondang mengungkapkan kepada para 
wisudawan, era globalisasi saat ini yang diperlukan bukan hanya keahlian, tetapi 
juga keberanian,  keterampilan, kearifan dan integritas kepribadian. "Pada era 
ini pula tE)lah ierjadi pergeseran ni lai  sosial dalam masyarakat. Karenanya, 
pendidikan etika dan akhlak hendaknya menjadi perhatian khusus bagi UMA. 
llmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tanpa dibarengi dengan etika 
akan dapat menghancurkan eksistensi untuk manusia," ungkapnya. 

Dikatakannya, sampai saat in i  UMA telah memiliki alumni sebanyak 24.304 
orang. Pelantikan wisuda ini merupakan momentum untuk mencapai keung
gulan di masa mendatang dan keberhasilan ini akan membuka lembaran baru 
bagi meningkatkan prestasi dan untuk membangun masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Rektor juga berpesan, kepada seluruh wisudawan untuk dapat 
berkiprah d i  tengah masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dan 
berjuanglah meraih kesuksesan. "Harapan kami,  junjunglah nama baik  UMA 
sebagai  almamater dan ingat lah UMA di mana pun saudara berada. Bangun"· 
lah citra intelektual yang inovatif dan berakhlak," pesannya. 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Drs HM Erwin Siregar MBA,me
nambahkan, dalam beraktivitas di masyarakat agar selalu mengedepankan kar
akter kepribadian dengan akhlak serta budi pekerti yang mulia. " lmplemantasi
kan selalu prinsip kerja keras dan ikhlas, jujur, bertanggung jawab, adil, peduli, 
disiplin, visioner, serta senang menolong dan bekerja sama. Sebagai calon 
pemimpin harus selalu berusaha menegakkan nilai kebaikan, ,kebenaran,  kelu
huran, dalam kondisi apa pun, serta mempuriyai keramahan sosial yang memba
wa kemaslahatan maksimal bagi masyarakat, bangsa dan negara," ungkap Er
win. Kegiatan wisuda itu juga dihadiri di antaranya Dirjen Kelembagaan lptek 
Kemenristekdikti dan Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto 
serta para wakil rektor, Direktur PPs UMA, Prof Dr Ir Hj Reina Astuti Kuswardani 
_MS dan para fungsionaris di lingkungan UMA. •j Martua Raja BatubaraluJ 
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19 JUU 2017 

Rektor Lepas 670 WJSudawan Lulusan UMA 
Medan (PB) 

Rektor Universitas Medan Area 
(UMA) Prof Dr H A  Ya'kub Matondang 
MA menyebutkan era globalisasi ini yang 
diperlukan bukan hanya keahlian. Akan 
tetapi juga keberanian, keterampilan, 
kearifan dan integritas kepribadian. 

"Pada era ini puia telah terjadi 
pergeseran nilai so.sial dalam 
masyarakat. Karenanya, pendidikan eti
ka dan akhlak hendaknya menjadi per
hatian khusus bagi kita," kata rektor pada 
wisuda 670 lulusan sarjana dan magister 
UMA, kemarin di Gelanggang Serbagu
na Kampus I]alan Kolam Medan Estate. 

Menurutnya, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang climiliki tanpa dibaren
gi dengan etika akan dapat menghancur
kan eksistensi untuk manusia 

Lulusan UMA sebagai calon pemim
pi: katanya harus selalu berusaha mene· · 
gakkan nilai kebaikan, kebenaran, kelu
huran, dalam kondisi apapun, serta mem
punyai keramahan sosial yang memba· 

wa kemaslahatan maksimal bagi 
masyarakat, bangsa dan negara. · 

Rektor berpesan, wisudawan di
harapkan dapat berkiprah ditengah 
masyarakat dalam membangun bangsa 
dan negara dan berjuanglah meraih ke
suksesan dan junjunglah nama baik UMA 
sebagai almamater . 

Rektor mengungkapkan, sebanyak 
231 mahasiswa UMA mendapatkan bea
siswa Dikti dan Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim pada Tahun Akademik (TA) 
2016-2017. 

"Sebanyak 231 mahasiswa UMA 
berhas-il mendapatkan beasiswa dari 
Dikti dan Yayasan pendidikan Haji Agus 
Salim.· Bahkan, mahasiswa berprestasi 
sangat membanggakan adalah Mulyadi 
mahasiswa Fakultas Pertani31\ sebagai 
juara I mahasiswa berprestasi se Kop
ertis Wilayah I tahun 2017 dan juara I 
duta anti korupsi Sunmt tahun 2017," 
sebut rektor. 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus 

Salim Drs HM Erwin Siregar MBA 
meminta lulusan UMA dalam beraktivi
tas di masyarakat agar mengedepankan 
karakter kepribadian dan selalu mem
berikan yang terbaik. Selain itujuga harus 
dijiwai dengan akhlak serta budi pekerti 
yang rimlia. 

"lmplemantasikan selalu prinsip ker-
. ja keras dan ikhlas, jujiir, bertanggung

jawab, adil, peduli, disiplin, visioner, serta 
senang menolong dan bekerjasama," 
katanya. 

P.ida wisuda itu lulusan meliputi stra
ta satu (Sl) berjumlah 459 orang berasal 
dari tujuh fakultas yakni teknik, perta
nian, ekonomi, hukum, ilmu sosial poli
tik, psikologi dan biologi. 

Sedangkan lulusan strata dua (S2) 
berjumlah 221 orang terdiri dari pro
gram studi (prodi) m3gister administrasi 
publik, m3gister agribisnis, magister ilmu 
hukumdanmagisterpsikologi.Hinggasam
pai saat ini UMA telah memiliki alumni 
sebanyak 24.304 orang.(gs) 
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WASPADA 
Senin 

, l Q  Juli 2017 B 1 2 

Waspada/M.Ferdinan Sembiring 
WAKIL Rektor III UMA, Zulheri Noer(tengah) bersama Kabag 
Humas Asmah Indrawaty dan ketua panitia wisuda saat 
memberikan keterangan kepada wartawan di biro rektor UMA 

UMA Akan Gela·r 
.Wisuda 670 Lulusan 

DIRJEN Kelembagaan Kemenristekdikti dijadwalkan hadir 
pada acara wisuda U niversitas Medan Area (UMA) 15 Juli 201 7 
di GelanggangMahasiswa UMA KampusITI. KolamMedanEstate. 

"Selain Dirjen Kelembagaan Dikti, Kopertis, Gubemur, dan 
sejurnlahkepaladaerahdiSumutjugamasukdalamdaftarundang
an resmi," kata Wakil Rektor III UMA, Zulheri Noer didampingi 
Kabag Humas UMA, Asmah Indrawaty kepada wartawan. 

Ia menjelaskan, UMAakan melaksanakan wisudasarjana si 
dan S2 .Sebanyak 670 orangmahasiswa akan di wisuda yangterdiri 
dari semuafakultas, turut diundang dari pimpinan kopertis, pihak 
pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Sumut. 

· Dia mengatakan, pelaksanaan wisuda dirangkai beberapa 
kegiatan diantaranya bazar kewirausahaan . Sedangkan sebelum 
mengikuti wisuda, mahasiswa juga diberi pelatihap. menghadapi 
dunia kerja. "Pada prinsinya, budaya UMAmeman melahirkan 
lulusan siap pakai," tegasnya · 

Zulheri optimis, lulusari UMA siap bersaing di pasar kerja 
global, bahkan, sebagianlulusansudahsiap menciptakanlapangan 
kerja Karena sejakdibangkukuliah, paramahasiswa didikmenjadi 
pengusaha handal. 

Bukan hanya itu, kampus ini juga mampu meningkatkan 
kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakatgunamengembangkan bidangilmunya sesuaidengan 
tuntutan dunia kerja. 

"Kitamelahirkan�ulusan yang berkualitas, bertakwa, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yangtinggi," katanyaParaalurnni . 
niemiliki karakter dan keahlian tersendiri dalam menghadapi 
dunia kerja.Lanjut Zulheri, kelebihan UMA adalah alfunninya 
banyakmenduduki posisistrategis disejumlah perusahaan temama 

Dia juga menie.laskan.oelaksamrnn 11l::1di h<>rc*' w;c, , r1 �  
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S ,e 1 as a, 1 1  Juli 20i 7 Halam�n 7 

Dirjen Iptek Dljadwalkan· 
Hadiri' Wisuda UMA 

Medan, . (Analisa) 
Dirjen Kelembagaan Iptek Kemenristekdikti Dr Ir 

Patdono Suwignjo MEngSc, dijadwalkan akan mengha
diri wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Medan 
Area (UMA) pada Sabtu, 1 5  Juli 2017.  

Selain itu, juga akan dijadwalkan hadir Koordinator 
Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Arillanto, Gubsu 
dan Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan dan para 
pejabat di Sumut lainnya. . 

Haf itu dikatakan Wakil1 Rektor Ill Bidang Kemaha
siswan UMA Ir Zulhery Noer MP didampingi Ka.b.ag Hu
mas Ir Asmah lndrawati dan Kepala BAK Sri Irawati SSos 
MAP di kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (817). 

Dijelaskannya, wisuda tersebut, dilaksanakan di Ge
langgang Serba Gurra Kampus I dan diikuti 670 orang 
sekaligus mengumumkan wisudawan terbaik mahasiswa 
bidik misi Kamelia Kursina Lubis dengan IPK 3,94 dari 
Fakultas Hukum. 

Pada s.aat wisuda juga dirangkai kegiatan pameran 
dan bazar yang diisi mahasiswa UMA qari masing-
niasing fakultas di lingkllngan UMA. 

· 

Sebelum diwisuda, para c;;alon alumni UMA, lanjut 
kandidat doktor dari PPs USU, juga diberikan pembeka
lan Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) dan juga 
pembekalan tentang -kepribadian agar mampu

' 
berkom

petisi secara mandiri di tengah-tengah masyarakat. 
Zulhery juga mengimba'.u kepada seluruh calon wisu

dawan agar hadi.r di Gelanggang Serba Guna Kampus i: 
UMA Kain.is ( 1 317) untuk mengikuti gladi resik. . . 

"Pada saat wisuda piwajibkan para wisuda yang akan 
dilantik diminta datang tepat waktu, ungkap Zulhery.\ 
(�wh) · 
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Seiiin,  1 O Juli 201 7 Jii,\&JiXZSJJ 
· KU.MA A an Wisuda 670 Lulusan 
Medan, Realitas 

Dirjen Kelembagaan Kemen
ristekdikti dijadwalkan hadir pada 
acara wisuda 670 lulusan Universi
tas Medan Area (UMA). 15 Juli 
2017. di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate. 

"Selain Dirjen Kelembagaan 
Dikti, juga diundang Kopertis 
Wilayah Sumut, Gubernur Sumat
era Utara (Gubsu) dan Bu,pati Deli 
Serdang H Ashari Tambunan," 
kata Wakil Rektor III UMA Zul
heri Noer didampingi Ketua Pani
tia Sri Irawati dan Kabag Humas 
UMA Asmah Indrawaty kepada 
wartawan, Sabtu (8/7) . 

Ia menjelaskan, lulusan yang 
diwisuda terdiri program Starata _ 

Satu (Sl ) '  dari tujuh fakultas dan 
empat program studi magister 
(S2) di lingkungan UMA. 

Dia mengatakan, pelaksanaan 
wisuda dirangkai beberapa kegia
tan di antaranya bazar kewirausa
haan mahasiswa. Sedangkan sebe
lum mengikuti wisuda, maha
siswa juga diberi pelatihan mema
suki dunia kerja (PMDK). "Pada 
prinsipnya, budaya UMA mela
hirkan lulusan siap pakai;' tegas 

kandidat doktor Pascasarjana Uni
versitas Sumatera Utara (USU) ini. 

Zulheri optimis, lulusan UMA 
siap bersaing di pasar kerja global, 
bahkan, sebagian lulusan suclah 
siap menciptakan lapangan kerja. 
Karena sejak di bangku kuliah, 
para mahasiswa clidik menjadi 
wirausahawan andal. 

· "Dalam menunjang kualitas 

mahasiswa, UMA telah menyiap
kan sarana clan prasara penunjang 
sesuai dengan visi UMA sebagai 
kampus yang mampu mencipta
kan SDM berdaya saing tinggi clan 
berpengetahuan serta terampil 
clalam penerapan ilmu secara op
timal dan menghasilkan lulusan 
yang mancliri;' ka. 

Bukan hanya itu, kampus ini 

juga mampu meningkatkan kual
itas pembelajaran, penelitiah dan 
pengabdian kepada masyarakat 
guna mengembangkan bidang il
munya sesuai dengan tuntutan 
dunia kerja. 

"Kita melahirkan lulusan yang 
berkualitas, bertakwa, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan 
yang tinggi;' katanya.Para alumni 
memiliki karakter dan keahlian 
tersendiri dalam menghadapi du
nia kerja.Lanjut Zulheri, kelebihan 
UMA adalah alumninya banyak 
menduduki posisi strategis di 
sejumlah perusahaan ternama. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Ira
wati menambahkan, gladi bersih 
wisuda akan dilaksanakan pada 
Kamis, 13 Juli 2017  pukul 13.30 
WIB di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I UMA Jalan Kolam No 1 
Medan Estate. Sedangkan pelak
sanaan pelepasan wisudawan Pro
gram Pascasarjana, digelar Jumat, 
14 Juli 2017. 

"Pada hari H, para wisudawan 
diharapkan sudah hadir sej ak ; 
pukul 07.00 guna menghindari 

Dari kiri: Ketua Panitia Wisuda UMA Sri /rawati, WR Ill UMA Zulheri Noer dan kemacetan lalulintas:' kata Sri yang 
Kabag Humas,UMA Asmah lndrawaty saat mefT}bery!HJn keterangan kepada . juga Kepala Biro Akademik dan 
wart,awan, Sabtu (Bill- . . Kemahasiswaan BAK) UMA. (R.Ji) 
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Dihad i ri D i rjen Ke lembagaan Keme�n riste l<a i l<ti 

UMA Akan Wisuda 6 70 Lulusan 
lan-andalas lirj�n Kelembagaan Kemenristek
i dijadwalkan hadir pada acara 
da 670 lulusan Universitas Medan 
. (UMA) pada 15Juli 2017 di Gelang-
Serbaguna Kampus I UMA, Jalan 

m Medan Estate. 
Selain Dirjen Kelembagaan Dikti, 
diundang Kopertis Wilayah Sumut, 
!!plur Sumatera Utara (Gubsu) dan 
iti Deli Serdang H Ashari Tam
m, "kata Wakil Rektor III UMA 
�ri Noer didampingi Ketua Panitia 
:rawati cianKabag Humas UMA 
ah Indrawaty kepada wartawan, 
I (8/7). 
menjelaskan, h.ilusan yang diwi
terdiri programStarata Satu (Sl) 
ujuh fakultas dan empat program KETUA Panitia Wisuda UMA Sri lrawati, WR Ill UMAZulheri Noer dan Kabag Hu mas UM)\ Asmah lndra7 
magister (S2) dilingkungan UMA. waty saat memberikan keterangankepada wartaw<!n, Sabtu (817). 
a mengatakan, pelaksanaan wi-
dirangkai beberapakegiatan di teraUtara (USU) ini. siswa, UMA telah menyiapkan sarana 

anya bazar kewirausahaan maha- Zulheri optimis,lulusan UMA siap dan prasarana penunjang sesuai de-
1. Sedangkan sebelum mengikuti- bersa�ng di paSa:t kerja globcll, bahkan, , ngan · visi UMA sebagai kampus yang 
la, mahasiswa juga diberi pelatihan sebagian lulusan sudahsiap mencip- mampumenciptakan SDM berdaya 
asuki dunia kerja (PMDK). "Pada takan lapangan kerja. Karenasejak di . saing tinggi dan berpengetahuan serta 
1ipnya, budaya UMA melahirkan bangku kuliah, para mahasiswa didik terampil dalam penerapan ilmu secara 
m siap pakai,"tegas kandidat dok- menjadi wirausahawan andal. · optimal dan menghasilkan l�lusan yang 

Bukan hanya itu, kampus ini juga 
mampu meningkatkan kualitas pembe
lajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat guna mengembang
kan bidang ilrriunya sesuai dengan tun
tutan dunia kerja. "Kita melahirkan lulu
san yang berkualitas, bertakwa,memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang 
tinggi,"  katanya. · 

Para alumni memiliki karakter dan 
keahlian tersendiridalam menghadapi 
dunia kerja. Lanjut Zulheri, kelebihan 
UMA adalah alumilinya banyak men
duduki posisi strategis di sejumlah peru
sahaan ternama. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati 
menambahkan, gladi bersih wisudaakan 
dilaksanakan pada Kamis, 13 Juli 201 'Z 
pukul 13.30 WIB di Gelanggang Serba
gunaKampus ,I UMA Jalan Kolam No 1 
Medan Estate. Sedangkan .pelaksanaa 
pelepasan wisudawan Program Pasca
sarjana, digelar Jumat 14 Juli 2017. 

"Pada hari H, para wisudawan diha
rapkan sudah hadir sejak pukul 07.00 
guna menghindari kemacetanlalulintas," 
kata Sri yang juga Kepala Biro Akademik 
dan Kemahasiswaan (BAK)UMA. 

'ascasarjana Universitas S uma;,,..-,,,__;;.....�;,",;;D,._.;.a ... 1a...,m;;;.:.;;, m.:.:.:;:;en;.:;.u:::n":.t.·;;:;arig�·2-::k:.::u;:;<;il;;.it;;;a;.;;.§..;;.m,;.:;;;;ah;;;,;a;;..'"....;;;" . ..;;·m.:.:a;;.;n;;;,;d;;;ir;;.:i!.,.,"_.k;.:;a::.ot;;;;an�y\..;a�. __ _  ...,-----------�-----�-...::<H:.;;AM;;;;.: > 
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Wisuda Sarjana dan Pascasarjana LIMA 

D i rjen Ke lembagaan I PTEK D ikt i 
a kan Had i r  
• zahendra 
MedanBisnis-Medan 

Dirjen Kelembagaan IPTEK Dikti Kemenristekdikti Dr I r  Patdono Suwignjo 
MEng Sc dijadwalkan akan menghadiri wisuda sarjana dan pascasarjana 
Universitas Medan Area (UMA) pada Sabtu, 1 5  Jul i 201 7  mendatang. 

Wakil Rektor I l l  UMA Ir Zulheri Noer MP didampingi Kabag Humas Ir Asmah 
lndrawati dan Kepala BAK Sri l rawati menjelaskannya kepada wartawan di 
kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (817) usai kegiatan halal bi halal 
k�luarga besar dan sivitas akademika di kampus tersebut. 

Wisuda tersebut, lanjut Zulheri dilaksanakan di Gelanggang Serba Guna • 

kampus I yang diikuti 670 orang sekaligus mengumumkan wisudawari terbaik. 
mahasiswa bidik misi Kamelia Kursina Lubis IPK 3,94 dari Fakultas Hukum. 

Disebutkan, kegiatan wisuda juga dirangkai dengan pameran dan Bazar 
yang diisi oleh mahasiswa UMA dari masing-masing fakultas yang tergabung. 
dalam unit Usaha Mikro Kecil (UMK). Acara pameran berlangsung di halaman 
Kampus UMA. Sebelum diwisuda, sekira 200-an calon wisudawan UMA ini, 
Ian jut kandidat Doktor dari PPs USU Zulheri Noer, juga diberikan pembekalan 
dengan Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) dan juga pembekalan 
tentang kepribadian agar mampu berkompetisi secara mandiri di tengah-
tengah masyarakat. . 

"Seluruh calon wisudawan untuk hadir tepat waktu," jelas Zulheri seraya 
menyebutkan tema wisuda kali ini yakni, adalah "Dengan Penetapan IS0-
9001 : 201 5  Kita Tingkatkan Mutu dan Tata Kelola Universitas Medan Area" 
· UfylA terus meningkatkan percepatan mutu dengan mengimplementasikan 
SPMI dan mengimplementasikan ISO 9001 : 2015 yang dilaksanakan oleh 
lembaga penjaminan mutu. Apalagi ujarnya, UMA saat ini telah meraih 
akreditasi dengan peringkat B baik program studi maupun lnstitusi dari Badan · 

Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN - PT). "Jadi bisa dipastikan ijazah yang 
dikeluarkan oleh UMA adalah ijazah yang diakui dan sah," paparnya. 
- Oleh karena itu pen.ting bagi institusi untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
se ara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dinilai dari berbagai prestasi 
yang diraih Universitas Medan Area, di antaranya pada tahun 2Q15, UMA 
masuk peringkat 4 di Sumatera Utara, peringkat 1 58 dari 3°.320 perguruan 
tinggi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti. � 

f"'\; ... : ... : 1 - : - .a. .. - 1... ... L. .... .... -l i t. A A  ... ... .. i. : .... : .a. ... 1 ... t... 1... - - · · - ' ·  -· - - -:-� ... � - - ·- · · · · · ·· 
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MEDAN (Berita) : Se
banyak 670 htlusan Univer
sitas Medan Area (UMA) 
akan dilepas dalarri Wisuda 
digelar Sabtu 15 Juli 2017 di 
Gelanggang Serbagun<). 
Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate. Dirjen 
Kelembag�an Kemenris
tekdikti dijadwalkan hadir 
pada acara itu. 

Selain Dirjen Kelemba
gaan Dikti, juga diundang 
Kopertis Wilayah Sumut, 
Gubernur Sumatera Utara 
(Gubsu) dan Bupati Deli 
Serda1'g H Ashari 
Tambunan. 
� Wakil Rektor III UMA 
Zulheri Noer didampingi 
Ketua Panitia Sri Irawati dan 
Kabag Hurnas UMA Asmah 
Indrawaty menjelaskan ha! 
ini kepada wartawan, Sabtu 
(8/7). ' 

Disebutkannya, lulusan 
yang diwisuda terdiri prog
ram Starata Satu (Sl) dari 
tujuh fakultas dan empat 
program stµdi magister (S2) 
di lingkungan UMA. 

Dia mengatakan, 
pelaksanaan wisuda 
dirangkai beberapa kegiatan 
di antaranya bazar 
kewirausahaan mahasiswa. 
Sedangkan sebelurn 
mengikuti- Wisuda, 
mahasiswa juga diberi_ 

· pelatihan memasuki dunia 
kerja (PMDK) . · 

"Pada prinsipnya, 
budaya UMA melahirkan 
lulusan siap pakai," �egas 
kandidat doktor 
Pascasarjana Universitas 
Sumatera Utara (USU) ini. 

Zulheri optirnis, lulusan 
UMA siap bersaing di pasar 
kerja global, bahkan, 
sebagian lulusan sudah siap 
menciptakan lapangan 
kerja. Karena sejak di 
bangku'kulia:h, para 
mahasiswa didik menjadi 
wirausahawan andal. 

"Dalam menunjang 
kualitas mahasiswa, UMA 
telah menyiapkan sarana 
dan prasara penunjang 
sesuai dengan visi UMA 
sebagai kampus yang 
mampu menciptakan SDM 
berdaya saing tinggi dan 
berpengetahuan serta 
terampil dalam pen era pan 
ilmu secara optimal dan 
menghasilkan lulusan yang 
mandiri," tuturnya. 

Bukan hanya itu, kam
pus ini juga niampu meni
ngkatkan kualitas pem-

. belajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masya
rakat guna me�gembangkan 
bidang ilmunya sesuai de- · 

ngan tuntutan dunia kerja. 
" Kita melahirkan lulusan 

( 

enta ore 1st 

Dari kiri: Ketua l(anitia Wisuda UMA Sri Irawati, WR JII UMA Zulheri Noer dan Kabag 
Humas UMA Asmah Indrawaty saat memberikan keterangan kepada wartawan. 

yang berkualitas, bertakwa, 
. memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi," · 
katanya. 

Para alumni memiliki 
karaktei dan keahlian 
te,rsendiri dalam 
menghadapi dunia ke,i�a. Itu 
lantaran sebelurn diwisuda, 
para lulusan diwajibk 
mengikuti kegiatan 
Pelatihan Masuk Dunia 
Kerja (PMDJ() . Zulher" 

mengungkapkan, kelebihan 
UMA adalah alumninya 
banyak menduduki posisi 
strategis di sejumlah 
perusahaan ternama. 

Ketua Pan;•  i� 1 

gladi ber sih w1suua akan 
dilaksanakan pada Karnis, 
13 Juli 2017 pukul 13.30WIB 
di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I UMA Jalan Kolam 
No 1 Medan Estate. · 

Sri yang juga Kepala 
Biro Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAK) UMA 
ini juga menyebutkan · 
pelak�<'" Vl"' f1Plepasan - ..: t:; l .  ___ ], � - . - - . . .  
l 4 JuJ1 :.::: l · • :,. ;nengirnbau 
calon wisudawan agar 
sudah hadir sejak pukul 
07 .00 pada pelaksanaan 
wisuda guna menghindari 
kemacetan lalulintas. (aje) . I . 
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Dirjen Dikti akan 
Hadiri Wisuda-UMA 
Medan I Jurnal Asia 

Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti Dr Ir 
Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc dijadwalkan akan menghadirr 
wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Medan Area 
(U.MA) pada Sabtu,. 15 Juli 20 17  mendatang. 

"Wisuda juga 'dirangkai dengan pameran dan bazar 
mahasiswa dari masing-masing fakultas yang tergab ung dalam 

JJ.nit Usaha Mikro Kecil (UMK) di halaman kampus terse but," 
kata Wakil Rektor III U.MA Ir Zulheri Noer MP didampingi 
Kabag Humas Ir Asmah Indrawati dan Kepala BAK Sri Irawati 
di kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Sabtu (8 17) :  

Disebutkan Zulheri, wisuda dilaksanakan di Gelanggang 
Serba Guna kampus I yang diikuti 670 orang sekaligus 
mengumumkan wisudawan terbaik mahasfswa bidik misi 
Kamelia Kursina Lubis IPK 3,94 dari Fakultas Hukum. 

Sebelum diwisuda, sekira 200-an calon wisudawan UMA 
ini, lanjut kandidat Doktor da.ri PPs USU Zulheri Noer, juga 
diberikan pembekalan dengan Pelatihan Memasuki Dunia 
Kerja (PMDK) dan juga pembekalan tentang kepribadian 
agar mampu berkompetisi secara mandiri di tengah-tengah 
masyarakat. 

"Seluruh calon wisudawan untuk hadir tepat wakt}.l," jelas 
Zulheri seraya menyebutl<an tema wisuda kali ini yakni, adalah 
"Dengan Penetapan ISO 9001 :  2015 Kita Tingkatkan Mutu dan 
Tata Kelola Universitas Medan Area" 

UMA terns meningkatkan percepatan mutu dengan 
mengimplementasikan SP.MI dan mengimplementasikan 
ISO 9001 : 2015 yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan 
mutu. Apalagi ujarnya, UMA saat ini telah meraih akreditasi 
dengan perillgkat B baik program studi maupun Institusi dari 
Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN - PT) . 

"Jadi bisa dipastikan ijazah yang dikeluarkan oleh UMA 
adalah ijazah yang diakui dan sah," paparnya. 

• Oleh karena itu pen ting bagi institusi untuk meningkatkan 
mutu dan kualitas secara berkesinambungan. Hal tersebut 
dapat dinilai dari berbagai prestasi yang diraih Universitas 
Medan Area diantaranya pada tahun 20 1 5 ,  UMA masuk 
peringkat 4 di Sumatera Utara, peringkat 1 58 dari 3 .320 
p erguruan tinggi di Indonesia yang dikeluarkan oleh 
Kemenristekdikti. 

· 

Disisi lain tambahnya, UMA saat ini telah ban yak mengirim , 
dosen yang menjadi peneliti. Dengan meneliti akan menjadi 
motivator agar meningkatkan jumlah dosennya menjadi 
peneliti, karena penelitian akan menjadikan banyak hal 
termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta untuk 
meningkatkan kesejahteraan dosen. (swisma) 
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Sen in 7 
10 Juli  2017 . 

Dari kiri: Ketua Panitia Wisuda UMA Sri Irawati, WR III UMA 
Zulheri Noer dan Kabag Humas UMA Asmah Indrawaty saat 
memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (817) . · 

BPB/Agustina 

UMAAkan Wisuda 
670 Lu lusan 
Medan, BPB , 

Sebanyak 670 lulusan Universitas Medan Area (UMA) 
akan dilepas dalam wisuda digelar Saptu 15 Juli 2017 di 
Gelanggang Serbaguna Kampus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate. Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti 
dijadwalkan nadir pada acara itu. - � 

Selain Dirjen Kelembagaan Dikti, juga diundang 
Kopertis Wilayah 5umut, Gubernur Sumatera Utara 
(Gubsu) dan Bupati Deli Serdang,H Ashari Tambunan. · 

Wakil Rektor lII UMA Zulheri Noer didampingi Ketua 
Panitia Sri Irawati dan Kabag Humas UMA Asmah 
lndrawaty menjelaskan hal ini kepada wartawan, Sabtu 
(8/7). 

Disebutkannya, lulusari yang diwisuda terdiri pro
gram Starata Satu (Sl) dari tujuh fakultas dan empat 
program sfodi magister (S2) di lingkungan UMA. 

Dia mengatakan, pelaksanaan wisuda dirangkai 
. beberapa kegiatan di antaranya bazar kewirausahaan 
mahasiswa. Sedangkan sebelum mengikuti wisuda, 
mahasiswa juga diberi pelatihan memasuki dunia kerja 
(P,MDK). 

"Pada prinsipnya, budaya UMA melahirkan lulusan 
siap pakai," tegas kandidat doktor Pascasarjana Univer
sitas Sumatera Utara (USU) ini. 

· ' 

Zulheri optimis, lulusan UMA siap bersaing di pasar 
kerja global, bahkan, sebagian lulusan sudaji siap 
menciptakan lapangan kerja. Karena sejak di bangku 
kuliah, para mahasiswa didik menjadi wirausahawan 
andaL 

"Dalam menunjang kualitas mahasiswa, UMA telah 
menyiapkan sarana dan prasara peimnjang sesuai 
dengan visi UMA sebagai kampus yang mampu 
mertciptakan SDM berdaya saing tinggi dan 
berpengetahuan serta terampil dalam penerapan ilmu . 
secara' e>ptimal ·clan menghasilkan lul usan ya.r,i,g f • 1 n'·gr. 
mandiri," tuturnya. · 

, � r ff" C\ i :  � · • .  " r, 

Bukan hanya itu, kampus ini juga mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat guna mengembang�an 
bidang ilmunya sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

"Kita melahirkan lulusan yang berkualitas, bertalwa 
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I HALAMAN 16 

loer MP (tengah), didampingi Kabag Humas I r  
Jala BAK Sr i  lrawati (kiri) akan di laksanakannya 
Jalan Kolam Medan Estate. 

( 

MEDAN I Dirjen Kelem
bagaan IPTEK Dijcti Kemen
ristekdikti Dr Ir Patdono 
Suwignjo, M.Eng.Sc dijadwal
kan akan menghadiri wisuda 
sarjana dan pascasarjana 
Universitas Medan Area 
(UMA) pada Sabt�, 15 Juli 
201 7 mendatang. · 

Wakil Rektor HI UMA Ir 
Zulheri Noer MP didampingi 
Ka bag Humas Ir Asmah 
Indrawati dan Kepala BAK Sri 

Irawati menjelaskannya 
kepada wartawan di kampus I 
Jalan Kolam Medan Estate, 
Sabtu (8/ 7 )  lalu, usai kegiatan 
halal bi halal keluarga besar 
dan sivitas akademika di 
kampu� tersebut. 

Wisuda tersebut, lanjut 
Zulheri dilaksanakan di · 

Gelanggang Serba Guna 
kampus I yang diikuti 670 
ora'ng sekaligu� mengumum� 
kan wisudawan terbaik maha-

( 

siswa bidik misi Kamelia 
Kursina Lubis IPK 3;94 dari 
Fakultas Hukum. 

Disebutkan, kegiatan 
wisuda juga dii:angkai dengan 
pameran dan bazar yang diisi 
oleh mahasiswa UMA dari 
masing-masing fakultas yang 
tergabung dalam unit,Usaha 
Mikro Kecil (UMK) Acara 
pameran berlangsung di 
halaman Kampus UMA. 

Sebelum diwisuda, sekira 
200-an calon wisudawan 
UMA ini, lanjut kandidat 
Doktor dari PPs USU Zulheri 
Noer, juga diberikan pem
bekalan dengan Pelatihan 
Memasuki Dunia Kerja 
(PMDK) dan juga pembeka
lan tentang kepribadian agar 
mampu berkompetisi secara 
mandiri di tengah-tengah 
masyarakat. 

"Seluruh calon wisudawan 
untuk hadir tepat waktu;' . 

jelas Zulheri seraya menye
butkan tema wisuda kali ini 
yakni, adalah "Dengan 
Penetapan ISO 9001 : 201 5  
Kita T ingkatkan Mutu dan · 

Tata Kelola Universitas 
Medan Area" 

UMA terus meningkatkan 
percepatan mutu dengan 
mengimplementasikan SPMI 
dan mengimplementasikan 
ISO 9001 : 2015 yang 
dilaksanakan oleh lembaga " 

penjaminan mutu. Apalagi 
ujarnya, UMA saat ini telah 
meraih akr�ditasi dengan 
peringkat B baik program 
studi maupun Institusi dari 
Badan Akreditasi Perguruan 
Tinggi (BAN - PT). "Jadi bisa 
dipastikan ijazah yang 
dikeluarkan oleh UMA adalah 
ijazali yang

' 
diakui dan sah;' 

paparnya. _ 
Oleh karena itu penting 

bagi iristitu i untuk mening-

katkan mutu dan kualita: 
secara berkesinambungan 
Hal tersebut dapat dini la i  
berbagai prestasi yang d i r; 

Universitas Medan Area • 

diantaranya pada tahun 21 
UMA masuk peringkat 4 ti 
S.umatera Utara, peringkal 
1 58 dari 3 .3 20 perguruan 
tinggi di Indonesia yang 
dikeluarkan Kemenristekt 
ti. 

Di sisi lain, tambahnya, 
UMA saat ini telah banyak 
mengirim dosen yang 
menjadi peneliti. Dengan 
meneliti akan menjadi 
motivator agar meningkat 
jumlah dosennya menjad i 
peneliti, karena peneli t i a 1  
akan menjadikan banyak 
termasuk pengembangan 
ihnu pengetahuan, serta 
unt�k meningkatkan 
kesejahteraan dosen. 

(N�sir) 
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Halaman1 

SENIN, 10 JULI 2017 

UMAAkan Wisuda 670 Lulusan 
Medan, (Mimbar) - Dirjen Kelembagaan 

Kemenristekdikti dijadwalkan hadir pada acara 
wisuda 670 lulusan Universitas MedanArea (UMA). 
15 Juli 2017  di Gelanggang Serbaguna Kampus I 
UMA, Jalan Ko lam Medan Estate. 

"Se lain Dirjen Kelembagaan bikti, juga diundang 
Kopertis Wilayah Sumut, Gubernur Sumatera Utaia 
(Gubsu) dan Bupati Deli Serdang H Ashari 
Tambunan," kata Wakil Rektor III UMA Zulheri 
Noer didampingi Ketua Panitia Sri Irawati dan Kabag 
Humas UMAAsmah Indrawaty kepada wartawan, 
Sabtu (8/7). 

Ia menjelaskan, lulusan yang diwisuda terdiri 
program Starata Satu (S 1 )  dari tujuh fakultas dan empat 
program studi rnagister (S2) di lingkungan UMA. 

Ilia mengatakan, pelaksanaan wisuda dirangkai 
beberapa �egiatan di antaranya baz.ar kewirausahaan 
mahasiswa. Sedangkan sebelum mengikuti wisuda, 
mahasiswa juga diberi pelatihan memasuki dunia 
kerja (PMDK). "Pada prinsipnya, budaya UMA 
melahirkan lulusan siap pakai," tegas kandidat doktor 
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) ini. 

Zulheri optimis, lulusan UMA siap bersaing di 
pasar kerja global, bahkan, sebagian lulusan sudah 
siap menciptakan lapangan kerja. Karena sejak di 
bangku kuliah, para mahasiswa didik menjadi 
wirausa,hawan an<!al. . _ 

."Dalam menunjarig kualitas mahasiswa, UMA 
telah menyiapkan sarana dan prasara penunjang 
sesuai dengan visi UMA sebagai kampus yang 
mampu menciptakan SDM berdaya saing tinggi dan 

. berpengetahuan serta terampil dalam penerapan ilmu 
secara optimal dan menghasilkan lulusan yang 
mandiri," ka. 

Bukan hanya itu, kampus ini juga mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan 

.
pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan 

bidang ilmunya sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
"Kita melahirkan lulusan yang berkualitas, 

bertakwa, memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang tinggi," katanya.Para alumni merniliki karakter 
dan keahlian tersendiri dalam menghadapi dunia 
kerja.Lanjut Zulheri, kelebihan UMA adalah 
alurnninya banyak menduduki posisi strategis di 
sejurnlah perusahaan temama. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati menambahkan, 
gladi bersih wisuda akan dilaksanakan pada Kamis, 
13 Juli 20 1 7  pukul 13.30 WIB di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I UMA Jalan Kolam No l 
Medan Estate. Sedangkan pelaksanaan pelepasan 
wisudawan Program Pascasarjana, digelar Jumat, 14 
Juli 2017.  

"Pada hari H, para wisudawan diharapkan sudah 
hadir sejak pukul 07.00 guna menghiridari kemacetan 

- lalulintas," kata Sri yangjugli Kepala Biro Akadernik 
dan Kemahasiswaan (BAK) UMA. (014) 

Dari kiri: Ketua Panitia Wisuda UMA Sri 
Jrawati, WR JfJ UMA Zulheri Noer dan Kabag 
Humas UMA As mah . Indrawaty · saat 
memberikan keterangan kepada wartawan, 
Sabtu (8{7). (Mimb'!r.Ist) 
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HAL� 3 
670 Mahasiswa UMAAkan Diwisuda, . 

& Dirjen Kelembagaan Dikti Hadir 
M EDAN-Scbanyak 670 mahasiswa 

Universitas Medan Arca ( U MA) yang 
tc.lah mcnyclcsai kan pcnd id i kannya 
tahun ini  akan wisuda pada 1 5  Juli  men
datang. Wisuda ratusan lulusan tcrsebut� 
bcrlangsung di Gelanggang Scrbaguna 

· Kampus I 'UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate. ' 

\Vak i l  Rektor I l l  UMA I r  Zul hcri 
Noer MP mengatakan, pada acara wisu
da yang digelar pada Sabtu pekan ini akan 
dihadiri Dirjen Kelembagaan Kemen
ristekdikti. Selain itu, ti.lrut diundang 'Koordinator Kopertis  Wilayah I Sumut, 
G ubcrnur Sumatera Utara (Gubsu) dan 
Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan. 

Diutarakannya, 670 mahasiswa yang 
akan diwisuda tahun ini  terdiri program 
dari tujuh fakultas program sarjana yang 
berjumlah 459 orang dan empat progra.m 
studi magister 2 1 1 orang. 

" Untuk program sarjana yaitu Fakul
tas Teknik 39 orang, Pertanian 14 orang, 
Ekonomi dan Bisnis 1 33 orang, Hukum 
75 orang, IS IP  5 1  orang, Psikologi 1 30 
orang serta Biologi 1 7  orang. Sedangkan 
program magistcr .yakni  Adm inistrasi 
Publik I 06 orang, Agribisnis 1 6  orang, 
Hukum 55 orJng, dan Psikologi 34 orang," 
seb1.1t Zulheri saat ditcmui akhir pckan lalu. 

Dia mcnycbutkan, dalam pclaksanaan 
wisuda nantinya dirangkai bcbcrapa kcg
iatan se�rti baz r kewirausahaan maha-

siap pakai ,"  tegas kandidat doktor Pas
casarj.ana Uni versitas Sumatcra Utara 
( US U )  in i  didampingi Ketua Pan itia 
Wisuda Sri l rawatl dan Kabag . H urrias 
U � A  Asmah l ndrawaty. Mcnurutnya, 
lu lusan UMA siap bcrsaing di  pasar ker
ja global. Bahkan, sebagian lulusan sudah 
siap menciptakan lapangan kcrja. 

"Sejak-di bangku kul iah, para maha
siswa didik mcnjadi wirausahawan an
dal. Dalam menunjang kualitas maha
siswa, UMA telah ·mcnyiapkan sarana 
dan prasara penunjang sesuai dengan visi 
sebagai kampus yang mampu mencipta
kan SOM berdaya saing t inggi dan ber
pengetahuan serta terampil dalam pener
apan i lmu secara optimal dan menghasil
kan lu lusan yang mandiri," cetusnya. 

Dia menuturkan, bukan hanya i tu  
· UMAjuga mampu rrieningkatkan kuali

tas pembelajaran, penelitian dan pengab
dian kepada masyarakat guna mengem
bangkan bidang i lmunya·scsuai <lengan 
tuntutan dunia kerja. "Kita melahirkan 
lul .usan yang berkualitas, bcrtakwa, mc
m i l i k i  pengetahuan dan keterampi lan 
yang tinggi. Para alumni memil ik i  karak
tcr dan keahlian tcrsendiri dalam mengh
adapi dunia kerja," tukasnya. 

Kctua Panitia Wisuda Sri ·l rawati mc
nambahkan, gladi bcrsih wisuda akan di
laksanakan pada �am is, 1 3  Juli 20 I 7 pukul 
I 3.30 WIB cli lreM-noo<>nn � ... b�n"�� v �  
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1 5  Juli Wisuda UMA 
Medan-CENTRAL: Sidang terbuka acara tunggal pelepasan atau 

wisuda program sarjana dan magister Universitas Medan Area .(UMA.) 
tahun 2017, akan dilaksMakan, Sabtu (1517) mendatang di Gelanggang 
Mahasiswa Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Demikian dikatakan Wakil Rektor ill Bidang Kemahasiswaan UMA Ir 
�lhery Noer l'v1P �epada wartawan di kampus UMA, Sabtu (8/7). sekaia
tan dengan pelaksanaan wisuda UMA 

Didampingi Kahumas UMA Ir Asmah lndrawaty dan Ketua . Panitia 
WiSuda, Zulhery menambahkan, pada pelaksanaan Wisuda, UMA akan 
melepas sebanyak 670 orang lulusan yang berasal dari Fakultas Isipol (51), 
Fakultas Hulruffi (7 4), FakUltas Biologi (17), Fakultas Pertanian (14), Fakul-

• tas Teknik (39); Fakultas Ekonomis dan Bisnis (124) dan Fakultas Psikolo-
gi (121). . 

Sementara itu, lulusan magister yang diwisuda adalah, Magister Ad
minitrasi Publik (106), Magister Agribisnis (16), Magister Hukum (55) dan 
Magister Publik (32). 

Disebutkannya, pada Wisuda UMA periode I ini rencananya akan diha
diri Di.rektur Jenderal Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Koordinator Ko
pertis Wilayah I Sumut Prod Dian Armanto, Ketua Yayasan Pendidikan H 
Agus Salim Drs Erwin Siregar MBA Sekretaris Akbar Siregar dan Rek
torat UMA 

· Para wisudawan/i terbaik, mahasiswa berprestasi dan dosen berpresta
si akan diumumkan pada pelaksanaan acara tersebut. Kegiatan wisuda 
juga diisi dengan kegiatan bazar kewirausahaan. 

Pada kesempatan itu, Zulhery mengimbau para wisudawan/i yang akan 
mengikuti wisuda untilk hadir pada hari Kamis (13/7), mulai plikul 13.30 
WIB untlik pelaksaan gladi .gersik sementara itu untuk pelaksanan 
Wisudawan datang jangan sampai terlambat. 

· 

Sementara itu Ketua Panitia Wisuda, wisudawan terbaik atas nama 
Khairani Karlina LH.bis IPK (3,94) dari Fakultas Hlikum ungkapnya. •M09 
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Medan I Faktaonline.net - Universitas Medan Area (UMA) akan mewisuda para a lumni yang telah 
menyelesikan program strata-1 (51)dan strata -2 (52). 
Wisudawan yang mengikuti wisuda berjumlah 670 orang. Terdiri dari program 51 459 orang sedangkan 52 
berjumlah 211 orang. Para peserta wisuda yang mengikuti wisuda diharapkan tiba di Kam pus -1 UMA pada pukul 
07.00 WIB. Kegiatan wisuda bertempat di gelanggang mahasiswa Kam pus - 1  UMA, jalan Kolam Medan estate, 
' Sabtu (15/7 /2017) m inggu depan. 
Demikian informasi yang disampaikan Wakil Rektor U MA Bidang Kemahasiswaan Ir Zul Herry Noer, MP dan Kabag 
Humas dan Protokol UMA Ir Asmah, MP, di Kampus - I UMA, jalan Kolam Medan Estate, Sabtu {8/7 /2017). 
Zul Herry Noer dan Asmah mengatakan para calon wisudawan yang mengikuti wisuda diharapkan mengikuti 
program Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) yang di selenggarakan pada tanggal 10 Juli hingga 11 Juli 
2017. 
PMDK dilaksanakan oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan (PKK) UMA,Asmah mengungkapkan kegiatan wisuda 
diramaikan dengan hadirnya bazar kewirausahaan yang diikuti oleh masing-masing Fakultas di UMA dan 
perusahaan di luar U MA. (fajaruddin batubara ) 
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B l2 
U MA G el a r  Ha l a l B·i h a l a l  

KELUARGA Besar civitas 
akademika Universitas Medan 
Area ( UMA) menggelar halal 
bihalal, Sabtu (81 7 )  di Gelang
gang Serba Guna Kampus I 
UMAJl. Kolam Medan Estate. 
Kegiatan itu bekerjasama de
ngan Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim (YPHAS) itu. Pada 
acara tersebut juga dirangkai
kan pell�pasan jemaah talon 
haji (calhaj); Prof. Dr. H EdiWar
man, SH MHum beserta istri 

Selain Rektor UMA, terlihat 
hadir di antaranya, Ketua dan 
Sekretftris Yayasan yakniDrs HM 
Erwin Siregar MBA dan Dr H 
MAkbarSiregar MEc,WakilRek
tor I, II, III dan IV; yakni Dr Herl 
Kusmanto MA, Dr, Hj Siti Mar
dianaMSi,Ir H ZulheriNoer MP 
dan Prof Dr Ir H Zulkarnain 
Lubis MS, Direktur Pascasarjana 
ProfDr Ir Hj RetnoAKuswarda
ni MS para dekan dan wakil 
dekan, pegawaidanmahasiswa 
di lingkungan UMA. 

· Rektor Prof Dr H A  Ya'kub 

Matondangmengatakan halal 
b ihalal bermanfaat untuk 
membangunkebersamaandan 
kekeluargaan.Dengan ke
bersamaan, katanya terbangun 
kekeluargaan sehinggasilatura
him semakin terwujud. 

Terkait Hari Raya Idulfitri 
1438 H, ucap ProfMatondang 
sesamakeluarga besar UMA un
tuksalingmemaafkan. Karena 
salah satu upaya membangun 
silaturahim adalah saling me
maafkan sesama manusia. 
Ketua YPHAS, Drs HM Erwin 
Siregar MBA jugamenekankan 
kepada seluruh civitas akade
mika UMA untuk saling me
maa1kan.Apalagi jika adasaling 
ketersinggungan. . 

"Manfaatkanmomenhalal 
bihalal ini dengan saling me
maafi<an.Sehinggaacaraini tidak 
terkesan formasilitas. Hapus 
ketersinggungan dan salingme
maafkan," uca p Erwin Sire
gar.Pada kesempatan itu, dia 
juga mengajak seluruh civitas 

akademika UMA untukmera
maikanmasjid danmelakukan 
silaturahim sesama manusia. 
UMAjugakatanyaharusberda- · 
ya saing dan berupaya agar 
UMAsatulangkah di belakang 
UGM."Wajar dalam setiap pe
kerjaan dan pergaulan, terka
dangmenyinggungperasaaan 
karena itu marikita sempurna
kankemenangan dengansaling 
maaf memaafkan agar kita 
menjadi orang yang soleh," ujar 
M Erwinserayamengharaokan 
KB UMA untuk mendoakan 
agar UMA ke depan semakin 
lebih maju. · 

· 

AlUstazDrHAkmalTarigan 
dalam tausyiahnya mengurai
kan pentingnya bahagiadalam 
kehidupan. Mengungkapkan 
rasa bahagian hams ikhlas. Se
hinggahidup penuhkebahagia
an.Acara halal bihalal juga di 
isi pemberian cenderamatake
pada calhaj dari keluarga besar 
UMA dan diakhiri bersalaman 
saling memaafkan. (m49/A) 
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. Analisa/taufik wal hidayat 
LEPAS CALHAJ: Sekretaris YPHAS Dr HM Akbar Siregar MEc disaksikan Ketua YPHAS Drs HM Erwin Siregar 
MBA, Rektor UMA Prof Dr H A  Ya 'kub Matondang, Wakil Relaor lV Prof Dr lr H Zulkarnain Lubis MS, menyalami 
Prof Dr H Edi Warman, SH MHum beserta istri yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini pada halalbihalal KB
UMA, Sabtu (817) di Kampus I UMA. 

, KB-UMA Gelar Halalbihalal, 

Halalbihalal Bangun· Kebersamaan 
dan K�keluargaan - J 

Medan, (Analisa) 
· Keluarga Besar Civitas akademika 

Universitas Medan Area (KB - UMA) 
menggelar halalbihalal, Sabtu (817) di 
Ge!anggang Serba Guna Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Kegiatan bekerja sania dengan Ya
yasan Pendidikan Haj i  Agus Salim 
(YPHAS) . Acara dirangkaikan pelepa
san jemaah calon haji (calhaj), Prof Dr' 

H Edi Warman, SH MHum beserta istri 
Selain Rektor UMA, terlihat hadir 

di antaranya, Ketua dan Sekretaris 
'Y ayasan ya]rni Drs HM. Erwin Siregar 
MBA dan Dr H M  Akbar Siregar MEc,. 

, W,a,l,ciJ Rektor I, II, III dan IV, yakni Dr 
' .. Uo�.-l/""11 orn":lntn �If A ·nr l-li � .. iti ·�vf�r-

dan kekeluargaan. 
Dengan kebersamaan, katanya ter

bangun kekeluargaan sehingga silatu
rahim semakin terwujud. 

"UM{\ sejak lama tdah mernba
ngun kebersamaan dan kekeluargaan. 
Momen halalbihalal ini semakinmeng
kuatkan silaturahim untuk masa depan 
UMA yang lebih baik," ungkapnya. 

Ke depan lanjut, Prof Matondang 
U M A  akan tern s meningkatkan 
kebersamaan dan kekeluargaan sehing
ga UMA sebagai lembaga pendidikan 
tinggi semakin solid dan berkualitas. 

,Terkait Hari Raya ldulfitri 1'438 H, 
ucap ProfMato_ndang �esama kelm1rga 
hP�::ir T TM A 1 mt11k �::t l mP' m em::i::tfklr:in . 

ini dengan saling memaafkan.Sehingga 
acara ini tidak terkesan formasilitas. 
Hapus. ketersinggungan dan · saiing 

· memaafkan,"ucap Erwin Siregar 
Dia juga 'mengajak seluruh civitas . 

akademika UMA untuk meramaikan 
· masjid dan melakukan silaturahim 
· sesama manusia. UMA juga katanya 
harus berdaya saing dan berupaya agar 
UMA satu langkah di belakang UGM. 
' 

"Wajar dalam setiap pekerjaan dan 
pergaulan, terkadang menyinggung pe- . 
rasaaan karena itu mari kita sempurna
kan 

°
kemenangan dengan saling maaf 

memaafkari agarkitamenjadi orangyang 
soleh," ujar M Erwin seraya meng� 
haraokan KB UMA untuk mendoakan 
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KB UMA . Gelar Halalbihalal . 

I 

edan, Realitas 
Keluarga B esar (KB) Civitas 

akademika Universitas Medan 
Area (KB - UMA) menggelar hala
lbihalal, Sabtu ( 8/7) _qi Gelanggang 
.Serba Guna Kampus I UMA Jalan 
Kolam Medan Estate. 

Kegiatan itu bekerjasama den
gan Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim '(YPHAS) itu. Pada acara 
tersebut juga dirangkaikan pele
pasan jemaah calon haji (calhaj),, 
Prof Dr H Edi Warman, SH 
MHum beserta istri 

Selain Rektor UMA, terlihat 
hadir di antaranya, Ketua dan Sek: 
retaris Yayasan ya!{ni . Drs HM Er
win Siregar MBAdan Dr H M  Ak
bar Siregar MEc, Wakil Rektor I, 
II, III dan IV, yakni Dr Heri Kus
manto MA, Dr, Hj Siti Mardiana 

_MSi,Ir H Zulheri Noer MP dan 
Prof Dr Ir H Zulkarnain Lubis 
MS, Direktur Pascasarjana Prof Dr 
Ir Hj Retno A Kuswardani MS 
para dekan dan wakiYc fekan, pe

�swa di lingkun-
gan UMA . · 

Rektor Prof Dr H A  Ya'kub Ma
tondang mengatakan halalbihalal 
bermanfaat untuk membangun 
kebersamaan dan kekeluargaan. 

Dengan kebersamaan, katanya 
terbangun kekeluargaan sehingga 
silaturahim semakin terWujud. 

"UMA sejak telab membangun 
kebersamaan dan kekeluargaan 

tM:omen halalbihalal ini  sem�lrin 

membangun masa depan UMA 
yang lebih baik; ungkap Rektor 
UMA. 

Ke depan lanjut, Prof Maton
dang UMA akan·terus meningkat
kan kebersamaan dan kekeluar
gaan sehingga UMA sebagai lem
baga pendidikan tinggi semakin 
solid dan berkualitas. 

. Terkait Hari Raya Idulfitri 1438 
H, ucap Prof Matondang sesama 
keluarga besar UMA untuk saling 
memaafkan. Karena salah satu up
aya membangun silaturahim ad
alah saling tnemaafkan sesama 
manusia. 

· Ketua YPHAS, Drs HM Erwin 
Siregar MBA juga menekankan 
kepada seluruh civitas akademika 

' 
UMA untuk saling memaafkan . . 
Apalagi jika ada saling ketersing
gungan. 

"Manfaatkan momen halalbi
h a I a l  i n i  d e n g a n  s a l i n g  
memaafkan .Sehingga acara ini 
tidak terkesan formasilitas. Hapus 
ketersinggu ngan dan sal ing . 
memaafkan:'ucap Erwin Siregar 

Pada kesempatan itu, dia juga 
mengajak seluruh civitas akademi
ka UMA uotuk m e ramaikan 
masjid dan melakukan silaturahim 
sesama man.usia. UMA juga katan
ya hams berdaya saing 'Clan beru
paya agar UM>A satu langkah di 
belakang UGM. 

"Wajar dalan: setiap pekerjaan 
dan pergaulan, terkadang meny-

inggung perasaaan karena itu mari 
kita sempurnakan kemenangan 
dengan saling maaf memaafkan 
agar kita menjadi orang yang 
soleh;' ujar M Erwin seraya meng-

· haraokan KB UMA untak men
doakan agar UMA ke depan se
makin lebih maju. 

Al Ustaz Dr H Akmal Tarigan 
di!lam tausyiahnya menguraikan 
pentingnya bahilgia dalam kehidu
pan. Mengungkapkan rasa hahagi
an harus ikhlas.Sehingga hidup 
penuh kebahagiaan. _ 

Acara halalb\halal juga di isi 
pemberian cenderamata kepada 
calhaj dari keluarga besar UMA 
dan diakhiri bersalaman saling 
memaafkan. (R.Ji) 
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HARIAN 

Selasa 

Medan-andalas dan kekeluargaan. Dengan 
Keluarga Besar Universi- kebersamaan, . katanya, ter

tas Medan Area (UMA) bangun kekeluargaan sehing
menggelar halal bihalal, Sab- ga silaturahim semakin ter -
tu (8/7) di Gelanggang Serba . wujud. "UMA sejak telah 
Guna Kampus I UMA Jalan membangun kebersamaan 
Kolam Medan Estate. Pada dan kekeluargaan. Momen 
acara tersebut dirangkai pele- halal bi halal ini semakin 
pasan jemaah calon haji (cal- mengkuatkan silaturahim un
haj) Prof Dr H Edi Warman tuk membangun masa depan 
SH MHum beserta istri. UMA yang lebih baik," un-

Hadir dalam acara itu, Re- gkap Rektor UMA. 
ktor,;UMA-.. PJiof·HA Ya'lmb . , ... , . Ke depan..lanjut, ProfMa
Matoridang, Ketua Yayasan tondang UMA akan terus 
Perrdidikan Haji A�s Salim meningkatkan kebersamaan 
(YPHAS) Drs HM Erwin dan kekeluargaan sehingga 
Siregar MBA, Sekretaris Dr UMA sebagai lembaga pen
HM Akbar Siregar MEc, didikan tinggi semakin solid 

• Wakil Rektor I Dr Heri Kus- dan berkualitas. , 
manto MA, WR II Dr Hj Siti Ketua YPHAS HM Erwin 
Mardiana MSi, WR III Ir H Siregar juga menekankan ke
Zulheri Noer MP, WR IV Prof pada seluruh civitas akademi� 
Dr Ir H Zulkarnain Lubis M£, ka UMA untuk saling me
Direktur Pascasarjana ProfDr maafkan. Apalagi jika ada sal
Ir Hj Retno A Kuswardani MS ing ketersinggungan. 
para dekan dan wakil dekan, "Manfaatkan momen halal 
pegawai dan mahasiswa di · bihalal ini dengan saling me-

. lingkungan UMA. maafkan. Sehingga acara ini 
Rektor Prof Dr HA Ya'kub tidak terkesan formasilitas. 

Matondang MA mengatakan, Hapus ketersinggungan dan 
halal®ihalal bermanfaat iuituk . saling memaafkan,"ucap Er

' membangun kebersamaan win Siregar . .  
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Hal . 3 -

Ketua YPHAS Ors H M  Erwin Siregar MBA memberikan 
bingkisan kepada dosen U MA Prof Ediwarman dan is\ri 

. yang akan menunaikan ibadah haji tahiln inl, pada acafa. 
halal bihalal keluarga besar U MA, Sabtu C8f1>. 

Pada kesempatan itu, di� 
juga mengajak seluruh civitas 
akademika UMA untuk mer
amaikan masjid dan melaku- . 
kan silaturahmi sesama manu
sia. UMA juga katanya harus 
berdaya .saing dan berupaya 
agar UMA satu langkah di 
belakang UGM. 

"Wajar dalam setiap pe� 
kerjaan dan pergaulan, terk
adang menyinggung perasa'
aan karena itu mari kita sem
purnakan kemenangan den
gan saling maaf memaafkan 
agar kita menjadi orang yang · 
saleh," ujar M Erwin seraya 

l. 

mengharapkan keluarga besar 
UMA untuk mendoakan a.gar 
UMA ke depan semakin leb
ih maju. 

Ustaz Dr H Akmal Tarig
an dalam tausyiahnya men
guraikan pentingnya bahagia 
dalam kehidupan. Mengung
kapkan rasa bahagia hanis 
ikhlas, sehingga hidup penuh 
kebahagiaan. 

· 

Acara halalbihalaljuga dii
si perriberian cenderamata ke
pada calhaj dari keluarga be
sar UMA dan diakhiri bersala
man saling memaafkan dan 
makan siang bersama.(HAMl 
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Halalbihalal Keluarga Besar (KB) Civitas akademika Uni
versitas Medan Area (UMA)., Sabtu (8/7) di Gelanggang 
Serba Guna Kampus I -UMA Jalan Kolam Medan .Estate 
berlangsung khidmat. 

Kegiatan yang bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS) itu dirangkaikan pelepasan 
jemaah calon haji (calhaj) Prof Dr H Edi Warman, SH 
MHum beserta istri. 

· 

Selain Rektor UMA, terlihat hadir di antaranya, Ketua dan 
Sekretaris Yayasan yakni Drs HM Erwin Siregar MBA dan 
Dr H M Akpar Siregar MEc, Wakil Rektor I, II, III dan IV, 
yakni Dr Heri Kusmanto MA, Dr Hj Siti Mardiana MSi,Ir H 
Zulheri Noer MP dan Prof Dr Ir H Zulkarnain Lubis MS, 
Direktur Pascasarjana Prof Dr Ir

, 
Hj Retno A Kuswardani 

MS para dekan dan wakil dekan, pegawai dan mahasiswa di 
lingkungan UMA. 

Rektor Prof Dr H A Ya'kub Matondang mengata'k.an 
halalbihalal bermanfaat untuk membangun kebersamaan 
dan kekeluargaan. Dengan kebersamaan, katanya terbangun 
kekefoargaan seliingga silaturahmi serriakin terwujud. 

"UMA sejak dulu telah membangun kebersamaan dani 
kekeluargaan, momen halalbihalal ini semakin mengkuatkan 
silaturahmi untuk membangun masa depan UMAyang lebih 
baik," ungkap Rektor UMA 

· Ketua YPHAS Drs HM �rwin Siregar MBA juga me
nekankan kepada seluruh civitas akademika UMA untuk 
saljng memaafkan. Apalagi jika ada saling ketersinggungan. 
"Manfaatkan momen halalbihalal ini dengan saling 
memaafkan. Sehingga acara ini tidak terkesan formasilitas. 
Hapus ketersinggungan dan saling memaafkan;' ucapnya. 

Pada kesempatan itu, dia jug;i'. mengajak sehiruh civitas 
akademika UMA untuk meramaikan masjid dan melakukan 
silaturahmi sesama manusia. UMA juga katanya harus 
berdaya saing dan berupaya agar UMA satu langkah di 
belakang UGM. . . . 

Sementara Al Ustaz Dr H Akma:I Tarigan qalan;i taus- ' 
yiahnya menguraikan pentingnya bahagia dalam kehidupan . 

. Mengungkapkan rasa bahagian harus ikhlas. Sehingia hidup, 
DPn11h k1>h<>h <> n�-""" A 
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� MEDAN -

Jurnal Asia I Ist 
CALON HAJJ. Rektor UMA ProfDr H A  Ya'kub Matondang foto bersarna dengan Rektor 
dan Wakil Rektor serta Yayasan dan calon baji pada halal bi halal di kampus itu. 

Halal Bi Halal UMA . 

Bangun Kebersamaan 
Medan I JurnalAsia 

Rektor Universitas Medan Area (UMA) 
ProfDr HA Ya'kub Matondangmengatakan, 
momenhalal bihalalselain untukmenjalin . 
silcrturahim, juga dapat membangun 
kebersarnaan. 

"Halal b i  halal  b ermanfaat untuk 
m e m b a n g u n  · k e b e r s a m a an d a n 
kekeluargaan. Dengan kebersarnaan akan 
terbangun rasa kekeluargaan sehingga 
silaturahim semakin terwujud," kata rektor 
pada halal bi halal keluarga besar civitas 
akademika UMA dan Yayasan Pendidikan 
H aj i  Agus Salim (YPHAS) . kemarin d i  
Gelanggang Serba Guna Kampus I Jalan 
Ko lam Medan Estate. 

Pada acara tersebut dihadiri Ketua dan 
Sekretaris Yayasan yakni Drs HM Erwin 
Siregar MBA dan Dr H M Akbar Siregar 

· MEc, Wakil Rektor I, II, III dan rv, yakni Dr 
. Heri Kusmanto MA, Dr, Hj Siti Mardiana 
MSi, Ir H Zillheri Noer MP dan ProfDr Ir H 
Zulkarnain Lubis MS, Direktur Pascasarjana 
Prof Dr Ir Hj Retno A Kuswardani MS para 
dekan dan wakil dekan, pegawai dan 

momen halal bi halal ini akan semakin 
menguatkan silaturahimgunamembangun 
masa depan UMA yang lebih baik. 

" U MA akan teru s  meningkatkan 
kebersarnaan dan· kekeluargaan sehingga 
UMA sebagai lembaga pend.idikan tinggi 
semakin solid dan berkualitas,'' tegasnya. 

Rektor mengimbau sesama keluarga 
besar UMA untuk saling memaafkan. 
"Karena salah satu upaya membangun 
silaturahim adalah saling memaafkan 
sesarna manusia. 

Ketua YPHAS, DrsHM Erwin Siregar MBA 
juga menekankan kepada seluruh civitas 
akadeµllka UMA untuk saling memaafkan. 
Apalagi jika ada sating ketersinggungan. 

"Manfaatkan momen halalbihalal ini 
dengan saling memaafkan, sehingga acara 
ini tidak terkesan formasilitas. Hapus 
ketersinggungan dan sating memaafkan," 
ajaknya . 

P a d a  k e s e mp atan i tu ,  d i a  j ug a  
mengajak seluruh civitas akademika 
untuk merarnaikan maS"jid dan melaku.kari 
silaturahim sesarna �usia. 

c ... ......... ..... .... .. _ "' .... ..... A I Ll"'lf-,... 7 n.- U A km n l-
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Ralal Bi Halal l)MA Bangun � e ersamaan 
MEDAN (Berita) : Rektor 

Universitas MedanArea (UMA) 
ProfDr H i}.  Ya'kub Matondang 
mengatakan momen halal bi 
halal selain untuk menjalin 
silaturahim, juga dapat mem
bangun kebersamaan. 

_ "Halal bi halal bermanfaat 
untukmembangunkebersama
<in dan ll:ekeluargaan, Dengan 
kebersamaan akan terbangun 
rasa kekeluargaan sehingga 
silaturahim semakin teIWUjud," 
kata rektor pada halal bi halal 
Keluarga Besar civitas akademi-
ka UMA dan Yayasan Pendidi
kan HajiAgus Salim (YPHAS) 
di Gelanggang Serba Guna _ 

Kamptis I Jalan Kolam Medan 
Estate, Sabtu (8/7). 

Pada acara tersebut juga 
dirangkaikan pelepasan jemaah 
calon haji (calhaj) Prof Dr H 
EffiWarman, SH MHum-beser-
ta istri. " 

-

Halal bi halal dihadiri Ketua 
dan Sekretaris Yayasan yakni 
DrsHMErwin Siregar MBAdan 
Dr H M Akbar Siregar MEc, 

' WakilRektor I, Il, ill danlY, yakni 
Dr Heri Kusmanto MA, Dr, Hj 

- Siti Mardiana MSi,Ir H Zullieri 
Noer MP dan Prof Dr Ir H Zul
karnain Lubis MS, Direktur Pas
casarjana Prof Dr Ir Hj Retno 
A Kuswardani MS para dekan 
dan wakil dekan, pegawai dan 
mahasiswadilingkungan UMA 

Me_qurut rektor, dengan 
terbangunnya kebersainaan 
dankekeluargaan padamomen 
halal bi halal ini akan semakin 
menguatkan silaturahirn guna 
membangun masa depan 
UMA yang lebih baik. 

"UMA akan terus mening
katkankebersamaandankeke
luargaan sehingga UMAsebagai 
lembaga peildidikan tinggi 
semakin solid dan berkualitas," 

- tegasnya. 
Rektormengimbausesama 

keluarga besar UMA urituk 
sating memaafkan. "Karena 
salah satu upaya membangun 
silaturahim adalah salingmem
aafkan sesamamanusia," ucap
nya. 

Ketua YPHAS, Drs HM Er
winSiregar MBAjugamenekan
kan kepada seluruh civitas 
akademika UMA untuk saling 

· memaafkan. Apalagi jika ada 
saling ketersinggungan. 

"Manfaatkan momen ha
lalbihalal ini dengan saling me
maafkan, sehingga acara ini ti
dak terkesan formasilitas. Ha
pus ketersinggungan dan sali_qg 
memaafkan," ajaknya. 

Pada kesempatan itu, dia 
juga mengajak seluruh civitas 
akademika UMA untuk mera
maikanmasjid danmelakukan 
silaturahim sesama manusia. 
UMAjugakatanyaharus berda
ya saing dan berupaya agar 
UMAsatu langkah di belakang 
UGM. 

SementaraAl Ustaz Dr H .  
Akmal Tarigan dalam tausyiah
nya menguraikan pentingnya 
bahagia dalam kehidupan. 

Acarahalal bihalaldirangkai 
dengan pemberiancenderama
ta kepada calhaj dari keluarga 
besar UMA. (aje) 
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HALAMAN 14 
LIMA .Ha la l  Bi  Ha la l , dan [epas Ca l-haj _ke Mekkah 

MEDAN I Keluarga Besar Civitas akademika 
Universitas Medan Area (KB - UMA) 
menggelar halalbihalal, Sabtu (8/7) di Gela
nggang Serba Guna Kam pus I UMA Jal an 
Kolam Medan Estate. · 

K�giatan bekerja
.sama dengan Yayasan 

Pendidikan HajiAgus Salim (YPHAS). 
Acara dirangkaikan pelepasan jemaah 
calon haji (Calhaj), Prof Dr H Edi Warman, 
SH MHum beserta istri. 

Selain Rektor UMA, terlihat hadir di 
ahtaranya, Ketua dan Sekretaris Yayasan 
yakni Drs HM Erwin Siregar MBA dan Dr H 
M Akbar Siregar MEc, Wakil Rektor I, II, III 
dan IV, yakni Dr Heri Kusmanto MA, Dr, Hj 
Siti Mardiana MSi, Ir H Zulheri Noer MP 
dan Prof Dr Ir H Zulkarnain Lubis MS, 

"-..,..- Direktur Pascasarjana ProfDr·Ir Hj Retno A 
Kuswardani MS para dek�n dan wakil 
dekan, pegawai dan mahasiswa di lingku
ngan UMA. 

Rektor Prof Dr H A  Ya'kub Matondang 
mengatakan halalbihalal bermanfaat UI}tuk 
membangun kebersamaan dan kekeluar
gaan. Dengan kebersamaan, katanya · 
terbangun kekeluargaan sehingga silatura
him semakin terwujud. 

"UMA sejak lama telah membangun 
kebersamaan dan kekeluargaan. Momen 
halalbihalal ini semakin mengkuatkan 
silaturahim untuk masa depan UMA yang 
lebih baik;' ungkapnya. 

Kedepan,- lanjut Prof Matondang, UMA 
akan terus ineningkatkan kebersamaan dim 
kekeluargaan sehingga UMA sebagai 
lembaga pendidikan tinggi semakin solid . 
dan berkualitas. 

Terkait Hari Raya Idulfitri 1438 H, ucap 
Prof Matondang sesaina keluarga besar 
T ll\lfA 1 1nt111" c ";l1ina mpm -:;. -::.fL,-�n V-:.ran-:. 

Sekretaris YPHAS Dr HM Akbar Siregar MEc disaksikan Ketua YPHAS Drs HM Erwin Siregar M BA, Rektor 
UMA Prof .Dr H A  Ya'kub Matondang, Wakil Rektor IV Prof Dr I r  H Zulkarnain Lubis 

·
MS, menyalami Prof 

Dr H Edi Warman, SH MHum beserta istri yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini pada halalbihalal 
KB-UMA, Sabtu (817) la lu d i  Kampus I U MA. 

. 

adalah saling memaafkan sesama manusia. 
Ketua YPHAS, Drs HM Erwin Siregar 

MBA juga menekankan kepada seluruh 
civitas akademika UMA untuk saling 
memaafkan. Apalagi jika ada saling 
ketersinggungan. 

di belakang UGM. 
"Wajar dalam setiap pekerjaan dan 

- pergaulan, terkadang menyinggung 
perasaaan karena itu mari kita sempurna
kan kemenangan dengan saling rpaaf 
memaafkan agar kita menjadi orang yang 
soleh;' ujar M Erwin seraya mengharapkan 
KB UMA untuk mendoakan agar UMA ke 
depan semakin lebih maju. 

Ustaz Dr H Akmal Tarigan menguraikan 

. "Manfaatkan momen halalbihalal ini 
dengan saling memaafkan.Sehingga acara 
ini tidak terkesan formasilitas. Hapus ' 
ketersinggungan dan saling memaafkan;' 
ucap Erwin Siregar. 

Dia juga mengajak selunih civitas 
akad�mika UMA untuk meramaikan masjid .' 
dan melakukan silaturahim sesama 
m � n11cl!l T

�
T?\lf A 1 1 1 '1":1 lr";lt�nu!l h !l rnc harr1 ?·"Hn,1 

pentingnya bahagia dalam kehidupan dan 
mengungkapkan rasa bahagian harus 
ikhlas.Halal bi halal di isi pemberian 
cinderamata kepada Calhaj dari keluarga 
hoc.n't" T Thtf A rl o n  rli..nlrbh·1 h,..,...,.,...,J_...,m..., ..... ,...,...);....,,..... 
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SENIN, 10 JULI 2017 

Halalbihalal KB UMA 
Berlangsung Khidmat 

Medan, (Mimbar) " Halalbi
halal Keluarga Besar Civitas aka
demika Universitas Medan Area 
(Iql - UMA), Sabtu (817) di Ge
langgang Serba Gulla Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate 
berlangsung khidmat. 

Kegiatan itu beker.jasama den
gap Yayasan Pendidikan Haji  Agus 
Salim (YPHAS) itu. Pada acara 
tersebut juga dirangkaikan pele
pasan jemaah calon haji (calhaj), 
Prof Dr H Edi Warman, SH MHum 
beserta istri. 

Selain Rektor UMA, terlihat 
hadir di antaranya, Ketua dan Sek
retari s Yayasan yakni Drs HM 
Erwin Siregar MBA dan Dr H M 
Ak�ar$iregar MEc, Wakil Rektor 
), h','!Jl' 4itii J'.Y, yakni Qt Heri Kus

. ITliW.�o .MA., .D.r.J;lj �Hi .M�rdiana 
MSi,Ir H Zulheri Noer MP dan 
Prof Dr Ir .H Zulkamain Lubis 
MS, Direktur Pascasarjana Prof Dr 
Ir Hj Retno A Kuswardani MS para 
dekan dan wakil dekan, pegawai 
dan mahasiswa di l ingkungan 
UMA,. 

Rektor Prof Dr H A  Ya'kub 
Matondang mengatakan halalbi
halal bermanfaat untuk memban-

gaan. Dengan kebersamaan, katan
ya terbangun kekeluargaan sehing
ga silaturahim semakin terwujud. 

"UMA sejak telah memban
gun kebersaffiaan dan kekeluargaan 
Momen halalbihalal ini semakin 

formasilitas, Hapus ketersinggun
gan dan saling memaafkan," ucap 
Erwin Siregar. 

· Pada kesempatan.itu, dia juga 
mengajak seluruh civitas akaderni
k a  UMA untuk meramaikan 

, mengkuatkan silaturahim untuk masjid dan melakukan silaturahirn 
membangun masa depan UMA sesama inanusia. UMA juga kat
yang lebih baik," ungkap Rektor anya hams berdaya saing dan beru- · 
UMA. paya agar UMA satu langkah di 

Ke depan lanjut Prof Maton- belakang UGM. 
dang UMA, terns meningkatkan "Wajar dalam setiap pekerjaan 
kebersamaan dan kekeluargaan se- dan pergaulan, terkadang menying1 
hingga UMA sebagai lembaga pen- gung perasaaan karena itu mari kita 
didikl\n tinggi semakin solid dan sempurnakan kemenangan dengan 
berkualitas. salirig maaf memaafkan agar kita 

Terkait Hari Raya Idulfitri menjadi orang yang soleh," ujar M 
1438 H, ucap ProfMatondang ses- Erwin seraya mengharaokan KB 
ama keluarga besar UMA untuk UMA untuk men,doakan agar 

1 saling'.men:i�fJ<.an. Karena-salah . UM!\ ke·. de'pan ·semakiu' lebih 
satu upaya membangun silatura- ' ·  maju. · · - ' "  ·�, i 
him adalah saling memaafkan ses- Al Ustaz Dr H Akmal Tarigan 
ama manusia. dalam timsyiahnya menguraikan 1 

Ketua YPHAS, Drs HM Er- pentingnya bahagia dalam kehidu
win Siregar MBA juga menekan- pan. Mengungkapkan rasa bahagi
kan kepada seluruh civitas aka- an hams ikhlas. Sehingga hidup 
demika UMA untuk saling me- penuh kebahagiaan. 
maafkan. Apalagi jika ada sating A.cara halalbihalal juga di isi 
ketersinggungan. pemberian cenderamata kepada 

"Manfaatkan momen halal bi- calhaj dari keluarga besar UMA danl 
halal ini dengan saling memaafkan. · diakhiri bersalaman saling memaaf-1 

Sehingga acara ini tidak terkesan kan. (014) 1 

I : \ 
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H A. L AMAN 5.  
Keluarga Be�ar Civitas Akademika 

UMA Gelar Halal Bi Halal 
MEDAN (Pqrtibi ONP): Kelµarga 

Besar Civitas akadernika Un iversitas 
Medan Area (KB · UMA) rnenggelar hala
lbihalal, Sabtu (817) di Gelanggang Serba 
G un a  Karnpus I U.M A  Jalan Kolarn 
Medan Estate. Kegiatan itu bekerjasarna 
dengan Yayasan Pendidikan Haj i  Agus 
Salim (YPHAS) itu. Pada acara tersebut 
juga dirangkaikan pelepaln jernaah ca
Ion haj i  ( calhaj), ProfDr H Edi �arman, 

� SH MHurn beserta istri. Selain Rektor 
UMA, terl ihat hadir di antaranya, Ketua 
dan Sekretaris Yayasan yakni Drs HM 
Erwin Siregar MBA dan Dr H M Akbar 
Siregar M Ec, Wakil  Rektor I, I I, Ill dan 
IV, yakni Dr Heri Kusrnanto MA, Dr, Hj 
Siti Mardiana MSi,Ir H Zulheri NoerMP 
dan Prof Dr Ir H Zulkarnain Lubis MS, 
Direktur Pascasarjana Prof Dr Ir Hj Ret
no A Kuswardani MS para dekan dan · 

waki l  dekan, pegawai dan rnahasiswa di 
l ingkungan UMA 

Rcktor Prof Dr H A  Ya'kub Maton
dang rnengatakan halalbihalal bcnnanfaat 
untuk membangun kebcrsamaan dan 
kcke I uargaan. Dcngan kebcrsarnaan, .kat • 

anya terbangun kckeluargaan sehil)gga 
s i laturahim semakin terwujud. "UMA 
scjak tclah rnernbangun kebersamaan dan 
kekeluargaan Momen halalbihalal ini  se
rnakin n:iengkuatkan silaturahirn untuk 
rnernbangun masa dcpan UMA yang leb
ib baik . '  11n11k:m R ektor I IM A 

ucap Prof M atondang sesa�a keluarga 
besar U M A  untuk saling rnernaafkan. 
Karena salah satu upaya rnernbangun si� 
laturahirn adala� saling rnemaafkan sesa
ma manusia. 

Ketua YPHAS, Drs HM Erwin Sire
gaF MBAjuga rnenekankan kepada selu
ruh civitas akademika UMA untuk sal- · 

ing memaafkan. Apalagi jika ada saling 
ketersinggungan. . 

"Manfaatkan rnomen halalbihalal ini  
dengan sating memaatkan.Sehingga acara 
in i  tidak terkesan formasi l itas. H apus 
ketersinggungan dan sating memaafkan," 
ucap Erwin Siregar 

· 

Pada kesempatan itu, diajuga menga
jak seluruh civitas akadernika UMA un
tuk rneramaikan masjid dan rnelakukan 
s ilaturahim sesarna rnanusia. UMA juga 
katanya harus berdaya saing dan beru
paya agar UMA satu langkah di belakang 
U G M .  

. 

"Wajar dalarn setiap pekerjaan dan 
pergau lan,  tcrkadang rnenyinggung 
p<:rasaaan karemr itu rnari kita sempur
nakan kernenangan dengan saling maaf 
memaafkan agar kita rnenjadi orang yang 
soleh,".ujar M Erwin seraya meng�arao
kari KB UMA untuk mendoakan agar 
UMA ke depan semakin lebih maj u. 

Al Ustaz Dr H Aknlal Tarigan dalam 
tausyiahnya menguf ikan pentingnya · 

b,,h.Q.nfo ,,l,... l_...,_._ l_,.,...l ... :.J._._,..._ ._ ..... _·-···--• · 
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U MA Tingkatkan S D M  Berdaya Saing Global 

Ltilusan yang Inovatif, 
erkepribadian dan Mandiri 

momiAsean 
iaingan peny
tggi semaki,1 
!Il atau dunia 
· daya manu
ampuuntuk 
daya saing. 
•a(UMA)Prof 
i\. menyebut
si era global
an SDM ber
llidiklulusan 
lttn m�diri. 
:ujudkan itu 
kurikulum 

tasiswa juga 
ikalaintema-

!erbasisKKNI 
� Indonesia), 
Indonesian 
g diterbitkan 
.dikan Tinggi 
�amengede
�yangdiper
jangkebutu
b di sela-sela 
[A, di Gelang
Jalan Kolam 

rersitas Med
t Sistem Pen
[J), yang im
;i.antiasa ada 
taan kuriku-

M IDRISISUMUT POS 

lembaga pendidikan dan lainnya. Jadi, keti
ka mahasiswa menginjak semester akhir 
akan ditugaskan magang kerja dengan in
stansi atau perusahaan yang telah dijalin 
kerja sama. Dengan begitu, setelah tamat 
nanti telahmemilik bekal dan mampu ber
saing saat terjun ke dunia kerja;' papar 
Yakub. 

Dikatakannya, mengenai halalbihalal 
tentunya sangat bermanfaat untuk mem
bangun kebersamaan dan kekeluargaan. · 

Dengan kebersamaan, maka terbangun 
kekeluargaan sehingga silaturahim. se
makin terwujud. "UMA sejak lama mem-

r-----..., bangun kebersamaan dan kekeluargaan :;:o Z dalam keluarga besar. Oleh karenanya, ' ro o 
momen halal bihalal ini semakin - :C:: • 

mengkuatkan silaturahimuntukmemban- m 0 3' 
gun masa depan UMAyanglebih baik," tu- � O 3 
tum ya. ' D 

Sementara, Ketua YPHAS HM Erwin Sire- ..... 
gar mengatakan, kepada seluruh sivitas ak- � 
ademika UMA untuk saling memaatkan. '!> 
Apalagi jika ada saling bersinggungan. � 

I 
:::c 
� 

I 

HALALBIHALAL: Keluarga besar UMA menggelar halalbihalal, di Gelanggang $erba Guna Kampus I, Jalan Kolam Medan Estate, 

Melalui kesempatan ini juga, lanjut Erwin, ,o 
UMA komit membangun dan tneningkat- r 

kan SDM agar semakin memiliki daya saing. 
0 
..... 

baru-baru lni. 
· -

Hadir dalam acara itu, Sekretaris Dr HM 
mutu a tau ku�tas pendidikan yang terus Akbar Siregar MEc, W akil R�ktor I Dr Herl 

I 
0 
..... !um. Selain itu, capaian pembelajarannya 

mengikuti perkembangan kebutuhan pe
mangku kepentingan (stakeholder). 

dikernbangkan), psikomotorik (penge
tahuanketerampilan) dan kerja sarna;' sebut 
re kt or. · . 

. · 
ditingkatkan, maka persaingan era MEAsaat Kusmanto MA, WR II Dr Hj Siti Mardiana 1-------' 

''Ada 4 aspekyangdilakukan dalam meng
hasilkanmanusia yanginovatif, berkepriba
dian dan mandiri. Diantaranya, aspekkog
nitif ( cara berpikir), afektif (riilai-nilai yang 

Kata Yakub, UMA tenis berusaha men
ingkatkan dan percepatan mutu pendidi
kan. Tujuannya, untukmenghasilkan SDM 
yang berdaya saing �obal. Sebab, dengan 

inidapatdiikuti. Artinya, dapatberkompeti- MSi, WR III Ir H Zulheri Noer MP, WR IV 
sidenganmasyarakatASEAN. "Selainmem- ProfDr Ir H Zulkarnain Lubis MS, Direktur 
bekali secara teori, kita juga memberikan Pascasarjana Prof Dr Ir Hj Retno A Kusward-
praktilqiya. Dimana, kita menjalin kerja aniMSparadekandanwakil dekan, p�awai 
sama dengan 2erusahaan-=er:;..;:u""s: .::a "'h" "a=an;.;i,'-....;s;..;;e�rt;.;;;a;.;;;m;;;;ah=a""si""swa""'""' . ...,(""ri'°"s/"'h""an=: L) _____ _ 
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Harian Umum 

SELA�A, 11 JULl2017 �j 
------ - � 

U MA Gelar. Halal Bi Halal 1437 H 

Ketua Yayasan Pendidikan Agus Salim, Drs M .  Erwin Siregar, M BA bersama pim pinan uni
versitas saling bersalaman disela-sela acara h a lal bt  halal ke l u arga besar.UMA di kam pus 
Jalan Kolam Medan Estate. ( ist) 
Medan (Medan Pos) M. Erwin Si regar,MBA, Bendahara Dr. 

Univ�rsitas Medan Area (UMA) H.M. Akbar Siregar, M.Si. Rektor Univer-
melaksanakan halal bi halal bersama .sitas Medan Area Prof. Dr. H .  A. Ya'kub 
seluruh keluarga besar UMA den- Matondang, MA, Wakil Rektor 1,11,dan 
gan tema "Dengan silahturahim kita Ill yakni Dr H Herl Kusmanto,MA, Dr 
t ingkatkan keakraban di l ingkungan Hj Siti Mardiana, MSi, dan Ir H Zulhery 
Keluarga Besar Universitas Medan Noer, MP para Dekan serta Dosen dan 
Area" pada sabtu, 16 Juni 2016 di seluruh staf/ pegawai. 
gelanggang mahasiswa Kampus I jalan Dalam sambutannya Ketua Y PHAS 
Kolam Nomor 1 Med�n Estate. menyampaikan makna selogan" UMA 

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Sehat Kampus Bestari" ,  Beliau men-
Yayasan Pendi.dikan Agus Salim,' Dr�elaskan makna sehat itu bisa dilihat 

bahwa · Un ivers i tas Medan Area te lah 
diakui oleh pemerintah baik secara 
lnstitusi maupun Program Studi dengan 
akreditasi . 

Kemudian UMA pada saat ini telah 
melaksanakan _ _ Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001 : 2008 dan akan menu
ju ISO 9001 : 2015. pad a tahun 2014 
UMA meraih penghargaan sebagai 

I K ampus Sehat Sesumatera Utara.  
Selain itu sehat juga bisa dilihat dari 
segi kebersihan d i lingk'ungan UMA 
yang langka-dengan sampah. kemudian 
Bestari berarti asri dikarenakan UMA 
memiliki hutan raya kampus dengan 
berbagai tanaman yang dapat mem
bantu paru - paru kota. 

Namun, yang paling penting Sehat 
menurut pemaparan Beliau adalah 

· sumber daya Manusianya, terutama 
sehat secara Jasman i  sehingga bisa 
melaksanakan tugas dengan baik, 
kemudian sehat seca ra intelektual 
dan skill, oleh karena itu UMA sefalu 
mengadakan pelatihan untuk meng 
- ug rade illJlu Qara dosen maupun. 

pegawa1 . 
Kemudian sehat secara rohani, 

UMA selalu melaksanakan kegiatan 
- kegiatan melalui Pusat Islam seperti 
pengajian secara rutin , Ketua YPHAS 
juga menyeru agar selalu meramaikan 
masj id  yang saat ini masih dalam 
pembangunan. 

Selanjutnya yang paling panting 
.adalah SD M U MA h a rus diperkuat 

dengan s i lahturah im a.gar kompak 
untuk mencapai tujuan yang telah kita 
inginkan yaitu sesuai dengan  yang dis
ampaikan Rektor Prof. Dr. H .  A.Ya'kub 
Matonda n g  dalam sambutan nya,  
banwa dalam visi - misi, UMA dalam 

· 9 tahun kedepan harus masuk di 100 
besar dari 3000 lebih Universitas d i  
Indonesia. 

Ustazd Dr. M. Yakub Amin sebagai 
penceramah pada acara Halal Bi halal 
tersebut juga menyeru agar menjaga 
silahturahmi, menghilangkan peroeter
uan yang mungkin pernah terjadi agar 1 

tujuan 'dalam halal bi halal ini tercapai. 
(br:iJr) 
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CALHAJ UMA bersalam-salam dengan keluarga besar UMA. • CENTRAL/Syaipul 
Medan-CENTRAL: 

Keluarga Besar (KB) Ya- · 
yasan Pendidikan Agus 
Salim Universitas Medan 
Area (UMA) mengelar kegia
tan Halal Bi Halal 1438 H 
bertema "Dengan Silaturhim 
Kita Tingkatkan Komitmen 
membangun Kebersamaan" 
di Gelanggang Mahasiswa 
Kam us Universitas Medan . 

Area (UMA), Sabtu (81 7). 
Kegiatan Halal Bi Halal 

turut dihadiri, Ketua Ya
yasan Pendidikan Agus 
Salim Dra Erwin Siregar 
MBA, Sekretaris Yayasan M 
Akbar Siregar, Rektor UMA · 

. Prof Dr M Ya 'kop Maton
dang MA, Wakil Rektor I, II, 
Wakil Rektor III Ir Zulhery 
Noor MP, Wakil Rektor N 

Bidang Kerjasama Prof Dr 
Zulkarnein Lubis, dekan, 

· wakil dekan serta dosen se
lingkungan UMA. 

Rektor UMA Prof Dr M 
Yakop Matondang MA dalam 
sambutannya mengatakan, 
atas nama pribadi maupun 
pejabat rektor UMA mengu
capkan selamat hari Raya 
Idul Fitri kepada keluarga 

( 

besar UMA dan segala kesila
. pan baik yang sengaja mau

pun tidak disengaja mohon 
untuk dimaafkan. 

Menurutnya, kegiatan 
silaturahim KB UMA se
bagai sarana meningkatkan 
komitmen dalam memban
gun kerjasama dan kebersa
maan "Membangun kerjasa
ma dan kebersamaq,n sudah 
lama terbangun di UMA. 
kedepannya ini semakin 
ditingkatkan dalam men
dukung kemajuan UMA 
yang akhirnya bermanfaat 
setinggi-tingginya bagi UMA. 

Pada kesempatan itu, 
Rektor mengucapkan sela
mat menunaikan i1badah 
haji kepada calonjamaah 
haji (calhaj) keluarga besar 
UMA, semoga menjadi haji 
mambrur, jaga kesehatan, 
ketika berangkat dan juga di 
tanah suci. 

Sementara itu, Ketua 
Yayasan Drs Erwin Siregar 
MBA, pelaksanaan halal bi 
halal memiliki dampak 
positif bertejuan meningkat
kan silaturahim diantara 

sesama keluarga besar UMA 
kemudian ajang saling maaf 
memaafkan. "lni merupakan 
kegiatan rutin diadakan . 
UMA setiap tahunnya, " 
tut urn ya. 

Erwin menekankan kepada 
pegawai dilingkungan UMA 
untuk saling meningkatkan 
rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan yang akhirnya 
akan terbangun budaya kerja 
yang sehat. "Saya tidak 
menginginkan terjadinya 
persingguhan antara sesama 
pegawai dilingkungan UMA, "  
tegas Erwin. 

Erwinjuga mengucapkan 
selamat kepada calhaj UMA 
yang berangkat haji untuk · 

melaksanakan rukun Islam 
kelima. Semoga menjadi 

· haji yang mambrur. 
Acara Halal Bi Halal 

dirangkaikan dengan pembe
rian cindramata kepada 
calhaj yakni Prof Edi War
man yangjuga dosen magister 
hukum UMA dan keluarga. 
Tausiyah halal bi halal 1438 
H disampaikan Dr Akhmad 
Azhari Tarigan MA. • M09 
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UMA Gelar Halal Bi Halal 
Written B y  Faktaonlline.net on 0 8  Juli 20 1 7  / 2 1 .42 

Be the first of your friends to like this. 

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

Medan I FaktaonlLnet - Masih dalam suasana ldul Fitri 1438 H,Universitas Medan Area (UMA) menggelar .lcara halal bi halal. 
Kegiatan halal bi halal bertempat di kampus -1 UMA, jalan Kolam, Medan Estate, Sabtu (8/7 /2017). Halal bi halal berthemakan: dengan silaturami  kita tingkatkan kom itmen membangun kebersamaan dan kekeluargaan. 
Di acaradi Halal BiHalal itu tampak hadir Rektor U MA Prof Dr H A  Ali Ya'kub Matondang, MA, Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) Ors H M  Erwin Sirega r, MBA, Wakil Rektor, Dekan, dosen serta segenap civitas akadem ika UMA. 
Ustadz Ors H Azha ri Akmal Tarigan, MA mengatakan halal bi halal sangat penting diselenggarakan. l ntinya kita di acara halal bi halal sating maaf bermaafan. 
"UMA saat ini berkembang sangat pesat.Kegiatan keagamaan di UMA hidup. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) U MA selalu memberikan fasilitas dan sarana untuk meningkatkan ketaqwaa; kepada Allah. lni  membuat UMA diberkahi oleh Allah.l nsya Allah UMA terus berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi,"dem ikian harapan Azhari Akmal. (fajaruddin batubara) 
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B l 2 
0 � Pasti l<a n u l usa nnya 
S iap Bersa i ng Di Pasa r Kerja 

INDIKATOR perguruan 
tinggi (PT) berkualitas dapat 
dilihat dari keberhasilan para 
alurnninyamasukdalam dunia 
kerja dan dunia usaha. 

"Untuk itu UMA selalu 
mempersiapkan paramahasis

, wa/ calon alumni bisa diserap 
dunia erja. Salah satunya kita 
setiap tahun menggelar Pelati
hanPersiapan MemasukiDunia 
Kerja," kata Wakil Rektor IIUMA, 
Ir Zulhecy Noer MP di sela-sela 
pelatihan tersebut, Serrin (10/ 
7 )  di di Convention Hap Kam
pus I UMA, Jl. Kolam Medan 

·Estate. 
Kandidat Doktor dari USU 

Kewirausahaan (FKK) UMA, 
Ahmad Prayudi SE MM. 

Karena itu, katanya UMA 
memberikan bekal kepada 
lulusaruiya, agarmenguasai tips 
dan trikmemasuki duniakerja . 
dan usaha. Ketua PKK UMA, 
Ahmad Prayudi menyebutkan, 
para calon alumni UMA harus 
mempersiapkan dalam meng-

ini menyebutkan, UMA tidak 
menginginkan alumnirtyamen- , 
jadi beban di tengah- tengah 1 ' 

masyarakat. UMA juga tidak 
inginhanya sekadarmenghasil
kan sarjana. Ta pi lebih dari itu 
sarjana yang dihasilkan benar
benar mampu berkualitas dan 
berdaya saing. 

hadap i dunia kerj a. "Jika 
lowongan bagaikan emas yang 
diburu. Pengangguran adalah 
katayangditakuti Untukmeng
urangi ketakutan diri akan 
momok pengangguran, dan 
melenggang ke dunia kerj a, 
tentu sajakita perlu persiapan," 
ungkap Prayudi. , 

Ketua Panitia Syafrizaldi 

SPsi, MPsi menjelaskan PMDK 
diikuti sedikitnya 20ffpeserta 
calon alumni UMA. Pelatihan 
berlangsung selama dua hari 
yakniSenin (1017) hinggaSelasa 
(1117).  Pelatihan tersebut, lanjut 
Syafrizal menampilkan nara 
sumber di antaranyalr Marian 
Swandana MM dan Drs Bah-

' rum Jamil MAP (m49/A) 

' 
Waspadalist 

"Tiga hingga enam bulan 
setelah wisuda, alumni UMA 

umumnyas\idah bekerja," ucap 
ZulherydidampingiKabagHu
mas,Ir Asmah I�drawaty MP, 
Ketua Panitia Syafrizaldi SPsi, 
MPsi danKetuaPusatKarirdan 

WAKIL Rektor Bidang Kemahasiswaan UMA; Ir Zulhery Noer MP (duduk tiga kanan) berfoto 
bersama panitia dan narasumber serta calon alumni pada acara Pelatihan PMDK, Sen in (101 
7) di Connvention Hall Kampus I UMA · 

l 
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Halarnan 7 

., 

· Kualitas· PT Dilihat. dari Keberhasilan l\lumni 
Medan,( Analisa) 

Indikator perguruan tinggi (PT) 
yang bei;kualitas dapat dilihat dari 
keberhasilan para alumninya masuk . 
dalam dunia kerja dan dunia usaha. 

"Untuk itu UMA selalu memper
siapkan para ma.hasi swa/calon 
alumni bisa diserap dunia kerja. Sa- . 
lah satunya kita setiap tahun meng-

gelar Pelatihan Persiapan Memasuki 
Dunia Kerja," ung�ap W akil R�ktor 
Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir · 

.Zulhery NGer MP di sela-sela pela-· 
tihan tersebut, Senin ( 1 0/7) di Con
vention Hall KamQUS I UMA, Jalan 
K,olam. Medan Estate 

Kandidat doktor dari USU ini 
menyebutkan, UMA tidak meng-

inginkan alumninya menjadi beban 
di tengah- tengah masyarakat. UMA 
juga tidak ingin hanya sek'adar 
menghasilkan sarjana.Tapi lebih 
dari itu sarjana yang dihasilkari. be
nar-benar mampu berkualitas dan 
berdaya saing. 

"Tiga hingga enam bulan setelah 
wisuda, alumni UMA: umumnya 

sudah beketja," ucap Zulhery di
dampingi Kabag Humas,Ir Asmah 
Indrawaty MP, Ketua Panitia. Sya

. frizaldi SPsi, MPsi dan Ketua Pusat 
Karir dan Kewirausahaan (FKK) 
UMA, Ahmad Prayudi SE l\1M. 

. Karena itu, katanya UMA niem
. berikan bekal kepada lulusannya, 

agar menguasai tip's dan trik 
memasuki dunia kerja dan usaha. , 

Ketua PKK UMA,Ahniad Prayu
di menyebutkan, para calon alumni 
UMA harus mempersiapkan diri . 
dalam me)lghadapi dunia kerja. 

"Jika lowongan bagaikan emas 
yang diburu. Pengangguran adalah 
kata yang ditakuti. Untuk mengura
ngi ketakutan diri akan momok ' 
pengangguran, dan melenggang ke 
dunia kerja� tentu saja kita perlu 
persiapan," ungkap Prayudi. 

Ketua Panitia Syafrizaldi SPsi, 
MPsi menjelaskan PMDK diikuti . 
sedikitnya 200 peserta calon alumni 
UMA. Pelatihan berlangsung se
Iama dua hari yakni Senin ( 1 0/7) 
hingga Selasa ( 1 1 17). 

· 

Pelatihan tersebut, lanjut Syafri-
. zal menampilkan narasumber di 

antaranya lr Marian Swandanil MM, 
materi "Motivasi Guna Persiapan 
Memasuki Dunia Kerja dan U saha". 
Drs Bahrum Jamil MAP dengan 
materi "Menghadapi Wawancar;l, 
Attitude dan Personal Braitding". 
Laila Alfita SPS,i MPsi .dengan 
materi "K'iatMenghadapi Psikotest" 
serta Adi S atria ST ni�maparkan 
"Membuat Surat Lamaran Keria 
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HARIAN 

REALITAS 
Rabu, 1 9  Jul i  201 7 

UMA Gelar Pelatihan Memasuki 
Donia Kerj a Bagi Mahasiswa 

Medan, Realitas 
Saat ini persaingan mendapat

kan pekerjaan semakin ketat kare
na terbatasnya peluang. Dibutuh
kan kecermatan menentukan pili
han yang sesuai minat dan ke
mampuan kita. Selain itu butuh 
kesiapan dalam arti strategi untuk 
mendapatkan pekerjaan tersebut, 

1 dan yang tak kalah penting adalah 
bagaimana rrienghadapi tantangan 
dunia kerja yang kita anda masuki. 

Ung\gran terseb · s aikan 
Wakil Rektor III UMA Zullieri Noer 
didampingi Kabag Humas UMA 
Asmah Indrawaty kepada wartawan 
di sela Kegiatan Pelatihan Dunia 
Kerja Bagi Mahasiswa UMA, di ka
mpus i UMA Jalan Pancing Medan 
Estate, Senin (10/7) . 

Dia menyebutkan, setelah lulus 
dari dunia perkuliahan, banyak 
mahasiswa yang kebingungan dan 
ketakutan untuk menghadapi du
nia kerja. Dia juga menyampaikan, 
pertama-tama kenali <lulu apa tu
juan kita selanjutnya, apakah bek
erja sebagai karyawan, atau justru 
membtika lapangan pekerjaan se
bagai wirausaha. Pada sesi kali ini, 
dibahas mengenai c'ara memper
siapkan diri kita supaya dapat di
terima dan bertahan di tempat kita 
bekerja. 

Ketua Pusat Karir dan Kewirau
sahaan UMA di kesempatan yang 
sama menyebutkan, ada beberapa 
persiapan menghadapi dunia kerja. 
Jika lowongan bagaikan emas yang 
diburu, pengangguran adalah kata 
yang ditakuti. Untuk mengurangi 
ketakutan diri akan momok penga-
-----�- -- .1 ' � " • 

PAPARKAN: Sa/ah seorang nara sumber sedang memaparkan materi pada 
Kegiatan Pelatihan Dunia Kery� Bagi Mahasiswa UMA, di kampus I � Jalan 
Pancing Medan Estate, Senin (10fi). (Foto: /st) 

pan. Namun kadang kita terlalu 
panik dan sibuk mencari kerja seh
ingga melupakan langkah-langkah 
persiapan dasarnya. 

Kenali diri sendiri, siapa kita, 
apa kelemahan dan kelebihan kita. 
Dari segi fisik lnisalnya, jika kita 
bertubuh pendek, bukankah bany
ak dijual sepatu high heels! Merasa 
tubuh kurang langsing? Kita bisa 
menyiasatinya dengan memakai 
pakaian yang membuat tubuh ter
lihat lebih langsing. Selain fisik, 
kita juga ·harus mengenal apa 
keahlian kita; dan kemampuan 
mana yang harus kita tingkatkan. 
Bahasa Inggris belepotan? Berse
mangatlah untuk ambil kursus 
atau rajin belajar di rumah. Jangan 
lupa, kita juga selalu punya kelebi
han yang bisa kita tonjolkan. 

"Waiau kemampuan sudah seg
�d�ng, . �eahlian menggunung, 

kerja. 'Bagi yang belum berpen
galaman, ada baiknya kita mencari 
pengalaman sebanyak mungkin. 
Bagi kita yang berpengalaman 
sedikit, bayaran (gaji) hendaklah 
menjadi urusan belakangan, yang 
terpenting adalah ilmu yang kita 
dapatkan," ujarnya. 

Persiapan fisik, sekarang hampir 
semua perusahaan besar menerap
kan standar dengan tes kesehatan 
pada karyawan barunya. Tentu saja 
kesehatan fisik ini 'tidak bisa diraih 
dengan 'SKS' alias Sistem Kebut Se

. malam layaknya ujian saat kuliah: 
Meskipun demikian, tes kesehatarr 
tidak perlu menjadi momok para 
pencari kerja. Menghadapi tes 
kesehatan, para pencari kerja bisa 
mengatur p6la makan, istirahat, 
dan olahraga. Mulai sekarang stop 
merokok dan stop minum minu-

n beralkohol. Secara umum, 
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,UMA" L'1.till·;:�tif6tt Wislidawan Memasuki Dunia Kerja 
I . 

d�an ... andalas .·· . ·• , . 
· .. radikator pergunian tinggi(PT) yang ; 

l!rnalitas dapatdilihat dari kebet�<< 
ilan para alumninya masuk dataltj} 
ia kerja dan dunia usaha. , · 

'llJntuk itu UMA selalu me�per8iap-
para mahasiswa/calonaluinni bisa · 

!J?P dunia kerja. Salah �t_Unya kita A 
iap tahun menggelarPelatihan Per� . .  

lt�. !:1:=;��fin��ci{j�id!:g > . 

nlahasiswaan UMA, Ir Zulhety Noer 
, i di sela-sela · pelatihan . tets�but; • 

ll�1rindi Convention Hall Kartil>\ls . I  
'.A, Jalan 'Kolam Medan Estate/ 
{/cmdidat Doktor Sekolah Pasca
ia na USU ini menyebutkan,UMA 
k! menginginkan alumninya menjadi 
•a.n di tengah-tengahmas'yarakat. 
[JI\ juga tidak ingin hanya sekadar 
l;ghasilkan sarjana. : . 
rapi lebih dari itu sarjana. yang di- . 
il�kan benat-benar mampu berkua- · . . MOJIVASl '- Narasumber Ir Marian Swandana MM (kiri) memotivasi caton wisudawan UMA agar siap 
; 4dan beruaya saing. memasuki dunia kerja. 

diwsiuda pada S,abtu (15/7) medatang. 
Pelatihan ini dinilainya penting, agar 
aracalon alumni nantinya lebih siap 
menghadapi dunia kerja. 

"Jika lowongan bagaikan emas yang 
. diburu. Pengangguran adalah kata yang 

ditakuti. Untuk mengurangi ketakutan 
diri akan momok pengangguran, dan 
melenggang ke dunia kerja, tentu saja 
kita perlu persiapan/'ungkap Prayudi. 

Ketua Panitia Syafrizaldi SPsi, MPsi 
menjelaskan PMDKdiikuti sedikitnya 
200. peserta calon wisudawan UMA. 
Pelatihan berlangsi.mgselama dua. itu 
antara lain diisi tips dan trik merrfasti.ki 

dunia kerja dan usahadengan nara 
sumber Ir Marlan Swandana MM 
dengan topik "Motivasi Guna Persiapan 
Memasuki Dunia Kerja dan Usaha". 

l;'iga hingga enam bulaJ?. ·.�etelah 
Lida, alumni UMA umumnya sudah · 

e1�a," ucap Zulherydidainpingi Ka� 

Kemudian Drs Bahrum Jamil MAP 
dengan materi "Menghadapi Wawan-· 
cara, Attitude dan Personal Branding", 
Lalu Laila Alfita SPSi MPsi dengan 
materi "Kiat MenghadapiPsikotest" 
serta Adi Satria ST memaparkan "Mem-

. Ketua Panitia Syafrizaldi SPsi MPsi dan Ketua PKK UMA Ahmad Prayudi buat Surat Lamaran Kerja Online dan 

�Iuma�. Ir Asmah Indrawa�y MP, · 
. Ketua Pusat Karier dan Kewirausahaan menyebutkan, ratusan peserta merupa- Mencari Lowongan Kerja Online". 
(FKK) y�u_d_i_S�E_MM ___ . ____ k�a�n_c�a�lo�n __ w�is�u�d�aw--"'a�n_UM:..;,.o�A°""" "ya�n�g'-"'-ak�a�n'--------�----�--'-----------'-<H_A_M�J 
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. Sa/ah seorang nara sumber sedang memaparkan materinya pada Kegiatan Pelatihan Duf!ia Kerja Bagi Mahasiswa UMA, di 
kampus I UMA Jalan Pancing Medan Estate, Senin (1 017). (Fata: /st) 

r , 

Pelatihan Memaki Donia 
. . 

Keda Bagi Mahasiswa u• 
1 • 

' 

Medan,  (Mimbar) - Saat ini p e rsaingan · p erlu p ersiapan. N amun. 
mendapatkan peke.rjaan semakin ketat k,arena kiidang kita terlalu panik dan 

terbatasnya peluang. Dibutuhk,an kecermatan sibuk mencari kerja sehingga 
melupakan langkah-langkah 

menentukan pilihan yang sesuai minat dan persiapan ctasarnya. 
kemampuan kita. Selain itu butuh kesiapan dalam Kenali diri sendiri, siapa 
arti strategi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kita, apa kelemahan dan 
dan yang tak kalah pen ting adalah bagaimana kelebihan kita. Dari segi fjsik 

men�hada�i. tantangan dUllfa kerja yang kita anda misalnya: j ika
. 
kita bertubuh 

-.'&:"' -, 
r,,;-. ' ' . .  � r ' - , , • ' '• -�· - ' � pendek bukankah banyak " masu.,.. · ' ' · "  · · · · ' 

; · L: .. ;1:: ., · . -·::: ·- dijual sepatU'high heels! Me� ·-
Ungkapan tersebut disam- wawancara, cara bersikap saat rasa tubuh kurang langsing? 

paikan Wakil Rektor III UMA wawancara, dan cara menger- Kita bisa  mehyi asatinya 
Zulheri Noerdidampingi Ka-bag jakan tes baik tes lisan maupun dengan memak!\i pakaian yang 
Huma<; U MA Asmab Indrnwa tul i�lln T.,,d1:"d"'"'" ; , ,�,,.,, h ,, J  � � �t.. •• -• .... i.. •• � +--1�L ::. . ' -'- �" 

dengan tes kesehatan pada 
karyawan barunya. Tentu saj 
kesehatan fisik ini tidak bisa 
diraih dengan ' SK S '  alias 
Sistem Kebut Semalam layak
nya uj ian saat kuliah. Mes
kipun demikian, tes kesehatan 
tidak perlu menjadi momok 
para pencari kerj a: Meng
hadapi tes kesehatan;' 'pafa 
p'ehcari kerja oisi n nengariir 
pola makan, istirahat, dan 
olahraga. Mulai sekarang stop 
ni.erokok dan stop minum 

... - --'- �  1 
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B IL 
Fakultas Pertanian UMA Kembangkan Kerjasama 

INDONESIA merupakan Indonesia," ungkap Direktur 
penghasil kelapa sawit terbesar Tanaman Socfirido,lr Edison P 
didunia Bicara perkebunanke- Sihombing MP dalam sambu
lapa sawit tak terlepas dari Pro- tannya usai menandatangani 
vinsi Sumatera Utara. " Provinsi kesepakatan kerjasama dengan 
Sumatera Utaraidentikdengan Fakultas Pertanian UMA, di 
perkebunankelapasawit Sawit Convention, Hall Kampus I 
merupakankomoditas nombr UMA, Sabtu (22/ 7) .  
satu di dunia diperoleh dari Kesepakatankerjasamaitu 

g• r t 
, I 0. IQ �,� ;  '.O. · ·� . ' - ·� ' !�1W.1;/11� ' ,,, ' 

J '�-.:(�-:u .;)�.'*�·=:��.¥ .::� . . f :��r;;�-�f 
'"'' "'al;�,��,� ...... --

Waspada/M.Ferdinan Sembirlng 
WAKIL Rektor Bidang Kerjasama UMAProfH Zulkamain Lubis 
PhD (tengah) menyaksikan penyerahan berkas kerjasama 
Dekan Fak. Pertanian UMA, Dr Syahbudin Hasibuan MSi dan 
Direktur Tanaman Socfindo Ir Edison P Sihombing MP, Sabtu(22/ 
7) di Kam us I UMA. 

ditandatangani Dekan Fakultas UMA Ruanglingk_uJ.l kerjasama 
Pertanian UMA, Dr Ir Syahbu- untuksalingmenctukungdalam 
din Hasibuan,MSi dan Direktur melaksanal<an risetdan pe'*1g
Tanaman Socfindo, Ir Edison katan kemampuan sumber 
P Sihombing MP disaksikan daya manusia, ujar Dr Syah
WakilRektor BidangKerjasama buddin seraya memaparkan 
Proflr H Zulkamain Lubis P . ·a��rtanlllA,UMA. Lebih ianjut Ctikat:aKai'iIT-y"'a-'-'', �- ,_,__,, akil .Kektor t:Sldang Kerja-
untuk terus mendukungkebe- sama UMA, Pro fir H Zulkar· 
radaanperkebunankelapasa- nain Lubis, MS PhD dalam 
wit terutama di Sumut, pihak- sambutannyajugamenyatakan 
nya kini berkomitmen untuk UMAterusmenguatkankualitas 
bewerandalamduniapendidi- pendidikan. Salah satunya 
kan dengan harapan eerkebu- adalah melakukan kerjasama 
nankelapasawitmemilikikuali- dengan berbagai pihak. "Kerja
tas yang baik dan terus dapat sama ini juga Salah satu untuk 
. bersaing di dunia. lebih menguatakan kualitas 

Edison juga berharap UMA pendidikan di UMA,"ucap Prof 
sebagai lembaga pendidikan ZulkarnainLubis.Selain penan�bisaidentikdengankelapa datangankesepakatankerjasa
sawit Dekan Fakultas Pertanian maitu, juga dirangkaikan semi
UMA, Dr ir Syahbudin Hasi- nardipanduDrSUmiharHuta
buan, MSi menjelaskan perjan- . peaMSdan juga dihadiriKabag 
jiankerjasmainiseb�ai bentuk Humas UMA, Ir Asmah Indra
komitmen UMAmerungkatkan waty MP,Wakil Dekan Bidang. 
kualitas mahasiswa, khususnya Kemahasiswaan, Pertanian 
Pertanian. "Kerjasamaini bertu- UMA, Ir Gustarni Harahap MP 
juan untukmeningkatkanmutu dan ratusan mahasiswa Perta-
2endidkan Fakulfas Pertanian pian UMA. (m49/CJ 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



HARIAN 

Selasa, 25 Juli 20 1 7  

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

!Halaman .,. 
·' Sumut Identik dengan--------._ 

· Perkebrinan Sa wit 
Medan, (Analisa) 

Indonesia merupakan penghasil kelapa 
sawit terbesar di dtinia. Bicara perkebunan 
kelapa sawit tak tedepas dari Provinsi Su-
matera Utara. · · 

" Provinsi  S umatera U tara i dentik 
dengan perkebunan .kelapa sawit. Sa it 
merupakan komoditas nomor satu di dunia 
diperoleh_ dari Indonesfa," ungkap Direkur 
Tanaman Socfindo, Ir Edison P Sihombing 
MP dalam sambutannya . usai menanda
tangani kesepakatan.kerjasama dengan Fa
kulta Pertanian UMA; di Con·vention Hall 
Kampus I UMA, Sabtu (2217).  
· Kesepakatan ke1ja .sama itu ditandata
ngarii Dekan Fakultas· Pertanian UMA, Dr 
Ir Syahbudi,n Hasibuan,MSi dan Direktur 
Tariai;nan Socfindo, Ir Edison P �ihombing 
MP disaksikan Wakil Rektor Bidang Kerja · 

Sama Prof Ir H Zulkarnain Lubis PhD. 
Lebih lanjut dikatakannya, untuk terus 

mendukung keberadaan perkebunan kelapa 
sawit · rerutama di Sumut, pihakllya kini 
berkomitmen untuk berperan dalam dunia 
pendidikan dengan harapan perkebunan 
kelapa sawit merniliki kualitas yang baik 
dim terus dapat bersaing di dunia. 

Edisonjuga berharap UMA sebagai lem
baga pendidikan tinggi bi sq identik dengan 

kelapa sawit. 
Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr Ir 

. Syahbudin Hasibuan,MSi menjelaska�, : 
perjanjian kerja sama ini sebagai bentukj 
komitrilen UMA meningkatkan kualitas 
mahasiswa, khususnya pertanian. 

"Kerja sama ini bertuj uan untuk mening
katkan mutu-_pendidikan Fakultas Pertanian 
.UMA. Ruang lingkup kerja sama untuk 
�aling inendukungdalam melaksanakan riset . 
dan peningkatan kemampuan sumber daya ' 
manusia," ujar Dr Syabbuddin seraya mema
parkan sejarah Fakultas Pertanian UMA. 

Wakil Rektor Bidang Ke1ja Sama UMA, 
Prof Ir H Zulkamain Lubis, MS PhD dalam 
sambutannya juga menyatakan UMA · terns 
menguatkan kualitas pendidikan. Salah 
satunya adalah melakukan kerja sama dengan 
berbagai pihak. "Ke1ja sama ini juga salah 
satu untuk' lebih menguatkan kualitas. pen
didikan di UMA,"ucapProfZulkamain Lu bis. 

Selain penanda.tanganan kesepakatan ker
ja sama iru;j uga dirangkaikan seminar dipan
du Dr Sumihar Hutapea MSdanjugadihadiri 
Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawaty 
MP, Wakil  Dekan Bidang Kemahasiswaan, 
Pertanian UMA, Ir Gvstaini Rarahap MP 
dan ratusan mahasiswa Pertanian UMA. · (twh) 

• 
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FP MA Clan Soclin o 
Tandatangani Kesepaka-tan Kerjasama. 

Medan, Realitas 
Indonesia mernpakan pengha

sii kelapa sawit terbesar di dunia. 
Bicara perkebunan kelapa sawit 
tak terlepas dari Provinsi Sumat
era Utara. 

" Provinsi Sumatera Utara 

identik dengan perkebunan kelapa 
sawit. Sawit mernpakan. komodi
tas nomor satu di dunia diperoleh 
dari Indonesia;' ungkap Direkur 
Tanaman Socfindo,Ir Edison P Si
hombing MP dalam sambutannya 
usai menandatangani kesepakatan 

KESEPAKA TAN : Wakil Rektor Bidang Kerjasama UMA Prof H Zulkamain Lu bis 
PhD (tengah) menyaksikan penyerahan berkas kesepakatan kerjasama Dekan 
Fakultas Pertanian UMA, Dr Syahbudin Hasibuan MSi dan Direktur Tanaman 
Socfindo Ir Edison P Sihombing MP, Sabtu(22/7) di Kampus I UMA. 

kerjasama dengan Fakultas Perta
nian UMA, di Convention Hall 
Kampus I UMA, Sabtu (2217). 

Kesepakatan kerj asama itu 
ditandatangani Dekan Fakultas 
Pertanian UMA, Dr Ir Syahbudin 
Hasibuan,MSi dan Direktur Tana
man Socfindo, Ir Edison P Si
hombing MP disaksikan Wakil Re
ktor Bidang Kerjasama Prof Ir H 
Zulkarnain Lubis PhD. 

Lebih lanjut dikatakannya, un
tuk terns mendukung keberadaan 
perkebunan kelapa sawit terntama 
di Sumut, pihaknya kini berkomit
men untuk berperan dalam dunia 
p endidikan dengan h arapan 
perkebunan kelapa sawit memiliki 
kualitas yang baik dan terns dapat 
bersaing di dunia . 

. Edison juga berharap UMA se
bagai lembaga pendidikan tinggi 
bisa identik dengan kelapa sawit. 

Dekan Fakultas Pertanian 
U M A ,  D r  I r  S y a h b u d i n  
Hasibuan,MSi menjelaskan per
janjian kerjasma ini sebagai ben
tuk komitmen UMA meningkat
kan kualitas mahasiswa, khususn
ya Pertanian. 

"Kerjasama ini bertujuan un
tuk meningkatkan mutu pendid
kan Fakultas Pertanian UMA. Ru
ang lingkup kerjasama untuk sal
ing mendukung dalam melaksana
kan riset dan peningkatan ke
mampuan sumber daya manusia;' 
ujar Dr Syahbuddin seraya mema
parkan sejarah Fakultas Pertanian 
UMA. 

Wakil Rektor Bidang Kerjasa
ma UMA, Prof Ir H Zulkarnain 
Lubis, MS PhD dalam sambutan
nya juga menyatakan UMA terns 
menguatkan kualitas pendidikan. 
Salah satunya adalah melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak. 
"Kerjasama ini juga salah satu un
tuk lebih menguatakan kualitas 
pendidikan di UMA;'ucap Prof 
Zulkarnain Lubis. 

Selain penandatangan kesepa
katan kerjasama itu, juga dirangkai
kan seminar dipandu Dr Sumihar 
Hutapea MSdan juga dihadiri Ka
bag .Humas UMA, Ir Asmah Indra
waty MP, Wakil Dekan Bidang Ke
mahasiswaan, Pertanian UMA, Ir 
Gustami Harahap MP dan ratusan 
mahasis�a Pertanian UMA.(R.Ji) 
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FIA�IA� 

Ra bu 

Socfindo-FP UMA Jal in Keria Sama 
Sumut Identik dengan 

Kelapa Sawit 
,Medan-andalas 

Indonesia merupakan 
penghasil kelapa sawit 
terbesar di dunia. Bicara 
perkebunan kelapa sawit 
tak terlepas dari 
Provinsi Sumatera 
Utara. 

"Provinsi Sumatera U�ara 
identik dengan perkebunan kelapa 
sawit. Sawit merupakan kom
oditas nomor satu di dunia diper
oleh dari Indonesia," ungkap 
Direkur Tanamari PT Socfindo Ir 
Edison :P Sihombing MP dalam 
sambutannya usai menanda
tangani kesepakatan kerja sama 
dengan Fakultas Pertanian UMA, 
di Convention Hall Kampus I 
UMA, kemarin. 

Kesepakatan kerja sama itu 
ditandatangani Dekan Fakultas 
Pertanian UMA Dr Ir Syahbudin 
Hasibuan MSi dan Direktur Ta
naman Socfindo Edison P Sihom• 
bing, disaksikan Wakil Rektor IV 
UMA Bidang Kerja Sama Prof Ir 
H Zulkamain Lubis MS PhD. 

Lebih lanjut Edison mengi!takan, 

andalas I ist 
Wakll Rektor IV UMA Prof H Zulkamaln Lubls PhD (tengah), Dekan Fakultas Pertanian UMA Dr Syahbudln 
Hasibuan MSI dan Direktur Tanaman PT Socflndo Ir Edison P Slhombing MP dlabadlkan bersama seusal 

penandatanganan naskah kerja sama. 

terus dapat bersaing di dunia. 
"Kami berharap UMA sebagai 

lembaga pendidikan tinggi bisa 
iC:entik dengan kelapa sawit," 
tambahnya. 

Dekan Fakultas Pertanian 
UMA Syahbudin

_ 
Jlasib':1an m�n: 

Ruang lingkup kerja sama untuk 
saling mendukung dalam melak
sanakan riset dan peningkatan 
kemampuan sumber daya ma
nusia," ujar Syahbuqdin seraya 
memaparkan sejarah Fakultas 
Pe��ian

_
lJ!vlA· -�- _ _  _ ,. _ _  

untuk lebih menguatakan kualitas 
pendidikan di UMA,"ucap Prof 
Zulkarnain Lubis. 

Selain penandatangan kesepa
katan kerja sama, kegiatan juga 
dirangkaikan dengan seminar 
kelapa sawit dipandu Dr Sumihar 

.. 

J I  
I 
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UMA-Socp i ngo Tandatangan i MoU 
• zahendra!ril 
MedanBisnis -Medan 

Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit 
terbesar di dunia. Bicara perkebunan kelapa sawit 
tak terlepas dari Provinsi Sumatera Utara. 

'.'Pro'{ilsi Sumatera Utara identik dengan per1<ebunan 
kelapa saw�. Saw� merupakan komod�s nomor satu 
di dunia diperoleh dari Indonesia," ungkap Direkur 
Tanaman Socpindo Edison P, Sihombing MP dalam 
sambut�nnya usai menandatangani kesepakatan 
kerja�ma dengar) Fakultas Pertanian UMA, di Conven
tion Hall Kampl:lS I UMA, Sabtu ('22!1). 

Kesepakatan kerjasama itu ditandatangani 
)ekan Fakultas Pertanian UMA Dr Ir Syahbudin 
fasibuan MSi dan Direktur Tanaman Socpindo I r  
:dison P Sihombing MP disaksikan 'i'Jakil Rektor 

Bidang Kerjasama Prof Ir H Zulkarnain Lubis PhD. 
Leb i h  lanjut d ikatakannya, · untuk terus 

mendukung keberadaan perkebunan kelapa sawft 
terutama di Sumut, pihaknya kini berkomitmen 
untuk berperan dalam dunia pendidikan dengan 
harapan perkebunan kelapa sawit memiliki kualitas 
yang baik dan terus aapat bersaing di dunia. 

Edison juga berharap UMA. sebagai lembaga 
pendidikan linggi bisa identik dengan kelapa sawit. 
Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr Ir Syahbudin 
Hasibuan, MSi me�jefaskan perjanjian kerjasma 
ini sebagai bentuk komitmen UMA meningkatkan 
kual itas mahasiswa, khususnya Pertan ian .  
"Kerjasama in i  bertujuan untuk meningkatkan mutu 
pendidkan Fakultas Pertanian UMA. Ruang lingkup 
kerjasama untuk sal i ng  mendukung dalam 

melaksanakan rise! dan peningkatan kemampuan 
sumber daya manusia," ujar Dr Syahbuddin seraya I 
memaparkan sejarah Fakultas Pertanian UMA. ! 

Wakil Rektor Bidang Kerjasama UMA Prof Ir H 
Zulkarnain Lubis MS PhD dalam sambutannya, 
menyatakan, UMA tarus menguatkan kualitas 
pendidikan. S.alah satunya adalah melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak. "Kerjasama ini 
juga salah satu untuk lebi� menguatakan kualitas 
pendidikan di UMA," ucap Prof Zulkarnain Lubis. 

Selain penandatangan kesepakatan kerjasama 
itu, juga dirangkaika·n seminar dipandu Dr Sumihar 
Hutapea MS dan juga dihadiri Kabag Hu mas UMA 
I r  Asn:iah lndrawaty MP, Wakil Dekan Bidang Ke
mahasiswaan Pertanian UMA Ir Gustami Harahap 
Jv1P dan ratusan mahasiswa Pertanian UMA. • 

.. 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



Senin 
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DOSEN qan mahasiswa UMA saat field trip ke P T  PIMS Berastagi 

UMA BangkitK.an Semangat 
Mahasiswa Jadi Entrepreneur 

MAHASISWA Program Studi (Prodi) Akutansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area (UMA), menggelar 
field trip (studi lapangan) ke Pf PIMS Berastagi, Kabupaten Karo, 
baru-baru ini."Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan 
pemahaman mahasiswa ten tang kewirausahaan," kata Dosen 
mata kuliah Kewirausahaan, Ir . Asmah Indrawaty, MP kepada 
wartawan, Sabtu (22/7) di kampus UMA 

' 

Dalam studi lapangan mata kuliah kewirausahaan terse but, 
rombongan mahasiswa UMA diterima Manajer Lapangan Pf 
PIMS, Tatan."Semoga melalui kegiatan ini, "virus" kewirausahaan 
tertular pada diri mahasiswa," sebutnya. 

Kegiatan field trip tersebut, diikuti 35 mahasiswa. Para 
mahasiswa terlihat antusias mendengarkan penjelasan dari Tatan 
mengenaiakutansi dankewirausahaan.Tujuan fieldtripini untuk 
menambah pengetahuan mahasiswa tentang akutansi dan. 
diimplementasikan dilapangan. 

Asmah mengatakan, mahasiswa diharapkan mampn 
menganalisis bagaimana sebuah usaha I bisnis dijalankan dengan 
manajemen yang tepat. baik perusahaan skala besar maupun 
kecil a tau menengah. Dari kegiatan field trip ini mahasiswa S 1 
'Akutansi semakin membuka wawasanmerekamengenaikewira
usahaan dan dapatmenjadi dasarmahasiswa untukmelakukan 
penelitian nantinya. 

"Para mahasiswa kita rangsang agar menjadi seorang 
entrepreneur sebagaimana tujuan dan misi Kampus UMA yang 
inovatif, berkepribadian,dan mandiri. UMA terns menyiapkan 
bekal bagi para mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda 
Indonesia. 

Kegiatan ini, kataAsmah ; merupakan sarana pembelajaran 
terhadap qiahasiswa UMA untu\< mengenal bisnis sejak dini, 
"'Kegiatan ini sebagai upaya pemberi� pengetahuan tentang 
cara meningkatkan capacity building dalam bisnis karena belum 
semua tahu mengapa kita h<:trus menjadi pengusaha serta 
bagaimana cara memulai dan menjalankan bisnis," tuturnya. 

Lebihlanjut,Asmah mengatakan, pembelajaran e�trepreneur
ship lebih efektifbila dilakukan dengan cara berkelompok, berdis
kusi, praktek, dan dilanjutkan dengan sama-samalriemberikan 
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Bangkitkan Semangat Jadi Entreprene r 

Mahas iswa - Ekonom i UMA .Fieldtrip ke Berastag i 
1.SISW A Program Studi (Prodi) 
Fakultas .Ekonorrii dan Bisnis 
1s Medan Area (UMA), melak
eldtrip (studi lapangan) ke.Be� 
1bupaten Tanah Karo, bl}rli-baru 

':an tersebut bertujuan mening
nahaman mahasiswa tentang ke
an," kata Dosen Kewirausahaan, 
lndra�aty,MP baru�baru ini di 
UMA. 
�. mahasiswa berjumlah 35 
lanjut Asmah studi lapangan ke 
dan diterima manajer l�pangan, 

ihasiswa. ierlihat antusfas men
penjelasan dari Tatan mengenai 
dan kerirausahaan . Tujuan 

i untuk; menambah pengetahuan 
t tentang 3.kutansi dan diimple-
1 di lapangan. 
mengatakan, mahasiswa diha-

1mpu menganalisis bagaimana 
ha/bisnis dijalankan dengan ma
rng tepat. baik perusahaan skala 
Jun kecil atau menengah, · 

giatan fleldt1:ip ini mahasiswa 
si semakin membuka wawasan 
ke�ira!:s���n�_dan dapat m� 

jadi dasar mahasiswa untuk melakukan 
penelitian nantinya. 

"Para mahasiswa kita motivasi agar 
menjadi seorang entrepreneur sebagai
mana tujuan dan misi U�A yang inovatif, 
berkepribadian,dan mai:idiri. UMA terus 
menyiapkan bekal bagi para mahasis.wa 
untuk menj adi pengusaha muda · In
donesia. 

Kegiatan ini, kata Asmah, ·merupakan 
sarana pembelajaran terhadap mahasiswa 
UMA untuk mengenal bisnis sejak dini, 
"Kegiatan ini sebagai upaya pemberian 
pengetahuan tentang cara meningkatkan 
capacity building dalam bisnis, karena be
lum semua tahu mengapa kita harus men
jadi pengusaha serta bagaimana cara me
mulai dan menjalankan bisnis," .tutumya. 

PemlJelajaran entrepreneurship· lebih 
efektif bila dilakukan dengan cara berke
lompok, berdisklisi, praktik. "Seorang en
trepreneurs harus mau mengajar," ung-
kapnya. 

· 

Ditanibahkan Asmah, penguatan sistem 
·inovasi merupakan salah satu faktor untuk 
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 
Ia berpendapat, untuk menjadi seorang 
pengusaha inovatif,  seseorang harus 
memili!<l 

_
s�f�t dan_ kar�ter seperti _yakin 

basis Iptek, dan mengedepankan in'ovasi), 
serta terencana. (taufik Wal hidayat) 

Analisa/istimewa 
STUD/ IAPANGAN: Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Medan Area (UMA) berfoto bersama saat melaksanakan studi lapangan ke Berastagi, 
"J!a!!_u_Jwten Tanah Karo. ___ _ _ 
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UMA Bang itl<an Semanga 
Mahasiswa ladi Entrepreneur:, 

Medan, Realitas 
Mahasiswa Program Studi 

( P ro d i )  A k u t a n s i  F a k u l t a s  
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Medan Area (UMA}, menggelar 
field trip (studi lapangan) ke·PT 
PIMS Berastagi, Kabupaten Karo, 
baru-baru ini."Kegiatan tersebut 
bei;tujuan meningkatkan pemaha
,m a n m a h a s i s w a t e n t a n g 
kewirausahaan:' kata Dosen mata 
kuliah Kewirausahaan, Ir . Asmah 
Indrawaty, MP kepada wartawan, 
Sabtu (22/7} di kampus UMA 

Dalam studi lapan(cm mata 
kuliah kewirausahaan tersebut, 

rombongan mahasiswa UMA di
terima Manajer Lapangan PT 
PIMS, Tatan:'Semoga melalui keg
iatan ini, "virus" kewirausahaan 
tertular.pada diri mahasiswa;' se
butnya. 

Kegiatan field trip tersebut, di
ikuti 35 mahasiswa. Para maha
siswa terlihat antusias mendengar
kan penjelasan dari Tatan men
genai  akutansi  dan kewir
ausahaan.Tujuan field trip ini un
tuk menambah pengetahuan ma
hasiswa tentang akutansi dan di
implementasikan dilapangan. 

Asmah mengatakan, maha-

siswa diharapkan mampu menga- UMA ten1s menyiapkan, bekal 
nalisis bagalmana sebuah usaha I bagi para mahasiswa untuk menja
bisnis dijalankan dengan manaje- di pengusaha muda Indonesia. 
men yang tepat. baik perusahaan Kegiatan ini, kata -<\.smah , 
skala besar maupun kecil atau me- merupakan sarana pembelajaran 
nengah. Dari kegiatan field trip ,ini terhadap mahasiswa UMA untuk 
mahasiswa S 1 Akutansi semakin mengenal bisnis sejak dini, "Kegia
membuka wawasan mereka men- tan ini sebagai upaya pemberian 
genai kewirausahaan dan dapat pengetahuan tentang cara men
menjadi dasar mahas.iswa untuk ingkatkan capacity building dalam 
melakukari penelitian nantinya. bisnis karena belum semua tahu 

"Para mahasiswa kita rangsang mengapa kita harus menjadi pen
agar menjadi seorang entrepre- gus aha serta b agaimana cara 
neur sebagaimana tujuan dan misi memulai dan menjalankan bisnis," 
Kampus UMA yang iv.ovatif, tuturnya. 
berkepribadian,dan mandiri .  Lebih lanjut, Asmah mengata� 

. kan, pembelajaran entrepreneur-
ship lebih efektif bila dilakukan· 
dengan cara berkelompok, berdis
kusi, praktek, dan dilanjutkan 
dengan sama-sama memberikan 
ilmu yang dimiliki terhadap orang 
lain, "Seorang entrepreneurs harus 
mau mengajar:' ungkapnya. 

Katanya, penguatan"sistem in
ovasi merupakan salah satu faktor 
untuk mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing. Ia berpendapat; 

· untuk menjadi seorang pengusaha 
inovatif, seseorang harus memiliki 
sifat dan karakter seperti yakin 
(percaya diri dan berani gaga!}, 
kreatif-inovatif (memahami ke
inginan pasar, beroasis IPTEK, 
dan mengedepankan inovasi), ser
ta terencana (memiliki rencana 
bisnis). "Salah satu faktor penting 
d".:.._ �-�OM hn••••'•n••nnl.. nn- n -ln1nl.. 
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.CE N O E-' 
RAMATA 
DOS EN 
kewirau- . 
sahaan FEB 
UMA 

1 Asmah 
lndrawaty 
d idampingi 
peserta field 
trip mem
berikan 
cenderaniata 
kepada 
Manajer 
Lapangan PT 
PIMS, Tatan. 

·. 

_ ana 1 an 1 
Kewirausahaan Mahas1swa 

Ian 
·am Studi (Prodi) Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Medan Area (UMA) melaksanakan field trip (studi . 
'utra lndo Mandiri  Sejahtera (PIMS) Berastagi, 
baru-baru ini .  

p bertujuan mel.)ing-
mahasiswa tentang 

:a dosen mata kuliah 
UMA Asmah Indra

·an, di .kampus UMA 

�an mata kuliah kewi
ombongan mahasiswa 
najer Lapangan PT · 

L .melalui kegiatan ini, 
:r:_ tertular pada diri 

mahasiswa;' sebutnya. 
Kegiatan field trip tersebut, diikuti 35 

mahasiswa Prodi Akuntansi. Para maha
siswa terlihat antusias mendengarkan penje
!asan Tatan mengenai tatacara mengelola 
perusahaan peternakan sapi' perah itu. 

Asmah mengatakan, mahasiswa diha- · 

rapkan mampu menganalisis bagaim'ana 
sebuah usaha/bisnis dijalankan dengan 
manajem�n yang tepat, baik perusahaan 
skala besar maupun kecil atau qienenJ?;a�; 

Dari kegiatan field trip ini mahasiswa Sl dan menjafankan bisnis;' tuturnya. 
Akutansi semakin terbuka wawasan mereka Lebih lanjut, Asmah mengatakan, pem
mengenai kewirausahaan dan dapat menja- belajaran entrepreneurship lebih efektifbila 
di dasar mahasiswa untuk melakukan pene- dilakukan dengan cara berkelompok, berdis
litian dan inovasi nantinya. . kusi, praktik, dan dilanjutkan dengan sama-

"Para mah.asiswa kita rangsang agar sama memberikan ilmu yang dimiliki 
menjadi seorang entrepreneursebagairnana terhadap orang lain. "Seorang entrepreneurs 
tujuan dan misi UMA menghasilkan lulusan harus mau mengajar;' ungkapnya. 
yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri. Katanya, pen.guatan sistem inovasi meru
UMA terns · menyiapkan bekal bagi para pakan salah satu faktor untuk mewujudkan 
mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda bangsa yang berdaya saing. Ia berpendapat, 
Indonesia;' tambah Asmah. untuk menjadi seorang pengusaha inovatif, 

Kegiatan ini, tambah Asmah, merupakan seseorang harus memiliki sifat dan karakter 
sarana pembelajaran terhadap mahasiswa seperti yakin (percaya diri dan berani gagal), 
UMA untuk mengenal bisnis sejak dini. kreati'f-inovatif (memahami keinginan 
"Kegiatari ini sebagai upaya pemberian pasar, berbasis Iptek, dan mengedep,an.kan 
pengefahuan tentang cara meningkatkan inovasi), serta terencana (memiliki rencana 
capacitybuildingdalam bisnis karenabelum bisnis). "Salah satu faktor penting dari 
semua tahu mengapa kita harus menjadi proses berwirausahaan adalah dengan 

tt· p_engu�aha serta bagaimana cara rnemulai llJ.elaku�a� inovasi;' pungkasnya. • 

iiabu, 26 Juli 2017 �-
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�EB UM.A Ballgliltkan Semangat 
Kewirausahaan Mahasiswa 

-andalas 
isiswa Program 
0rodi) Akutansi 
s Ekonomi dan 
(FEB) Universitas 
�rea (UMA) 
nakan field trip 

apangan) ke PT 
do Mandiri 

ra (PIMS) 
1gi, Kabupaten 
ltt'U-baru ini. 

:itan field trip bertujuan 
tkan pemahaman mahasis-
1g kewirausahaan," kata 
1ta kuliah kewirausahaan 
\ Ir Asmah Indrawaty MP 
iartawan, Sabtu (22/7) di 
TMA 
studi lapangan mata kuliah 
haan tersebut, rombongan 
ra UMA diterima Manajer 
IPT PIMS, Tatan."Semoga 
!giatan ini, 'virus' kewira
ertular pada diri mahasis
tnya. 
an ·field trip tersebut, di
hllasiswa Prodi Akuntansi. 
1asiswa terlihat antusias 
rkan penjelasan daii Tatan 

andalas I ist 
Dosen kewirausahaan FEB UMA Asmah lndrawaty dldampingi peserta field trip memberikan cenderamata 
kepada Manajer Lapangan PT PIMS, Tatan. 

mengenai tatacara mengelola peru
sahaan petemakan sapi perah itu. 

Asmah mengatakan, mahasiswa 
diharapkan mampu menganalisis 
bagaimana sebuah usaha/bisnis 
dijalankan dengan manajemen yang 
tepat, baik perusahaan skala besar 
mau un kecil atau menengah. Dari 

kegiatan field trip ini mahasiswa Sl 
Akutansi semakin terbuka wawasan 
mereka mengenai kewirausahaan 
dan dapat menjadi dasar mahasiswa 
untuk melakukan penelitian dan 
inovasi nantinya. 

"Para mahasiswa kita rangsang 
agar menjadi seorang entre reneur 

sebagaimana tujuan dan misi UMA 
menghasilkan lulusan yang inovatif, 
berkepribadian, dan mandiri. UMA 
terus menyiapkan bekal bagi para 
mahasiswa untuk menjadi pengusa
ha muda Indonesia," tambah Asmah. 

Kegiatan ini, tambah Asmah , 
meru12akaJl s_aran.a ):!embelajaran 

terhadap mahasiswa UMA untuk 
mengenal bisnis sejak dini. "Kegia
tan ini sebagai upaya pemberian 
pengetahuan tentang cara mening
katkan capacity building dalam bisnis 
karena belum semua tahu mengapa 
kita harus menjadi pengusaha serta 
bagaimana cara memulai dan men
jalankan bisnis,'' tuturnya. 

Lebih lanjut, Asmah mengatakan, 
pembelajaran entrepreneurship 
lebih efektif bila dilakukan · dengan 
cara berkelompok, berdiskusi, 
praktik, dan dilanjutkan dengan 
sama-sama memberikan ilmu yang 
dimiliki terhadap orang lain. "Se
orang entrepreneurs harus mau 
mengajar/' ungkapnya. 

Katanya, penguatan sistem 
inovasi merupakan salah satu faktor 
untuk mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing. Ia berpendapat, 
untuk menjadi seorang pengusah41 
inovatif, seseorang harus memiliki 
sifat dan karakter seperti yakin 
(percaya diri dan berani gaga!), 
kreatif-inovatif (memahami keingi
nan pasar, berbasis lptek, dan 
mengedepankan inovasi), serta 
terencana (memiliki rencana bisnis). 

"Salah satu faktor penting dari 
proses berwirausahaan adalah 
dengan melakukan inovasi," kata-

. nya. (HAM) 
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