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UMA Menangkan Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia 

I1MA dari 10 proposal diajukan mahasiswa UniversitasMedan 
Area (UMA) memenangkanKompetisiBisnisMahasiswalndonesia 
(KB MI) Tahun 2017 yang digelar Kementerian 'Riset, Teknologi 
dan Pendididikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

KepalaPusatKewirausahaan danKarier UMA,AhmadPrayudi 
mengatakan, lima proposal wirausaha dimenangkan mahasiswa 
UMA adalah Kieu Collection dari Industri Kreatif, Bola Baper 
dariMakanan dan Minuman, NUSA (NuggetSayur) dariMakanan 
dan Minuman, Lekcis (Sablan Baju Printer DTG) dari Industri 
Kreatif, dan Bioshima dari Industri Kreatif. 

"Setiap proposal yang menang mendapat bantuan modal 
pengembangan wirausaha dari Kemenristekdikti senilai Rp 10  
juta hingga Rp20 juta," kata Prayudi pada acara talkshow dan 
pembekalan pemenangKBMI di ConventionHallKampus I UMA, 
�alan Kolam Medan Estate, Rabu (2/8). 

Hadirdalamacara talk showdan pembekalan itu, Rektor UMA 
ProfDr HA Ya'kub Matondang MA, Wakil Rektor (WR) III Bidang 
Kemahasiswaan Ir H Zulheri Noer MP, perwakilan Dinas Kopersi 
dari UKM Sumut HaikalAmal SH MH, narasumberWalyono dan 
Alween Ong dari Komunitas Tangan di Atas (TDAJ Medan. 

Lima proposal yang memenangkan KBMI itu, kata Prayudi, 
terdiri dari'tiga proposal dari mahasiswa Fakultas Eknomi dan 
Bisnis (FEB) dan dua proposal dari mahasiswa Fakultas Biologi 
UMA.Prestasi ini, kata Prayudi, pantas diapresiasi. Karena UMA 
berada di atas perguruan tinggi ternama di tanah air seperti 
Universitas Indonesia (Ul) dan Universitas Gajah Mada (UGM) 
yang hanya meloloskan masing-masing satu proposal."Terbanyak, 
.memenangkan KBMI mahasiswaIPB Bogar dengan 12 proposal. 
Untuk Sumut, proposal mahasiswa UMA yang terbanyak 
memenangkan KB MI 2017 ," kata Prayudi. · 

Rektor UMAProfHA Ya'kub Matondangmenyatakan bersyukur 
atas prestasi mahasiswanya. Karena prestasi mahasiswa ini akan 
berpengaruh pada pemeringkatan perguruan tinggi di level 
nasional."Berdasarkan pengumuman Kemenristekdikti tahun 
2016, UMA berada pada peringkat 100 besar dari 3.320 perguruan 
tinggi di Indonesia. (cru/A) 
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Halaman 6 

UMA Peringtral-Pertama MenangRa11 KBMl.20171 
Medan, (Analisa) . . Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di level nasional. 

. . ! Lima dari, ·o proposal yang diaju- dan du.a proposal dari rµahasiswa Fa- "Berdasarkan pengumuman Ke-I 
kan mahasiswa Universitas Medan kultas Biologi UMA. Prestasi ini, pan- menristekdikti tahun 2016, UMA ber
Area (UMA) berhasil memenangkan tas diapresiasi. ,Karena UMA berada ada pada peringkat 158 dari 3.320 

0mpetisi Bisnis Mahasiswa Indo- di atas pergurmin tinggi ternarna di perguruan tinggi di Indonesia. Se-j ri sia (KBMI) Tahun 2017 yang di- Tanah Air sepertiU niversitaslndone- dangkan untulfperguruan tinggiswas
gelar Kementerian Riset, Teknologi sia. (UI) dan Universitas Gajah Mada . ta (PTS) di jaJaran Kopertis Wrlayah 
dan P�ndididikan Tinggi (Kemenris- (UGM) yang hanya meloloskan I Sumut, UMA berada pada peringkat 
tekdikti). masing-masing satu proposal. kedua," katanya. 

Kepala Pusat Kewirausahaan dan "Yang terbanyak memenangkah Dijelaskannya, Kemenristekdikti 
Karier UMA, Ahmad Prayudi SEMM KBMI adalah mahasiswa iPB Bogor merietapkan empat kategori penilaian 
·mengatakan, lima proposal wirausaha dengan 12 proposal. U ntuk Surnut, dalam peme1ingkatan universita.s,yakni 
yang dimenangkan mahasiswa UMA pi;oposal mahasiswa UMA yang pe- kualitas swnber daya manusia, kualitas 
itu adalah Kieu Collection dari Iµ- ringkat pertarna terbanyak memena- manajemen, kualitas kegiatan m a-
dustri Kreatif, Bo,la Baper dari Ma- · ngkan KBMI 2017,'? kata Prayudi. siswa, dan penelitian serta..nublikasi. 
kanan dan Minuman, NUSA (Nug- RektorUMAProfHA Ya'kubMa- ''Kompetisi bisnis mahasiswa ini,, 
get Sayur) dari Makanan dan Mimi- tondang menyatakan bersyukur atas masuk dalam penilaian kegiatan ma
man, Lekcis (Sablan Ba ju Printer prestasi mahasiswanya. Karena pres- hasiswa. Kita berharap, peringkat UMA 
DTG) dari lndustri Kreatif, dan tasi mahasiswa ini akan bel-pengaruh makin membaik dan menjadi nomor 
Bioshima dari lndustri Kreatif. pada pemeringkatan. pergui:uan tinggi satu di Sumut," harap Rektor. (twh) 

"Setiap proposal yang memenarig
kan KBMI mendapat bantuan modal 
pen�mbangan wirausaha dari Ke
me ,. istekdikti senilai Rp 10 juta hirig
ga Rp20 juta," kata Prayudi pada 

_ cara talk show dim pernbekalan pe
rnenang KBMI di Convention Hall 

. Kampus I UMA, J alan Ko lam Medan 
Estate, Rabu (2/8). · 

Turut hadir pada acara itu, Rektor 
UMA Prof Dr HAY a'kub Maton9.ang 
MA, W akil Rektor (WR) III  Bidang 
Kemahasiswaan Ir H Zulheri Noer 
MP, perwakilan Dinas Kopersi dan · 
UKM Sumut Haikal Amal SH MH, 
narasumber Walyono dan Alween 
Ong dari Komunitas Tangan di Atas 
(TDA) Medan,• Kepala Biro Kema-

/ ���iswaan 1;1�A Sri .Irawati S.So.� 
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HARIAN 

J 
Jumat, 4 Agustus 2017 REALITAS 

UMA Menangkan Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia 

Medan, Realitas 
Lima dari 10 proposal yang dia

jukan mahasiswa Universitas Med
an Area ( UMA) berhasil  me
menangkan Kompetisi Bisnis Ma
hasiswa Indonesi� (KBMI) Tahun 
2 0 17 yang digelar Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendididikan 
1inggi (Kemenristekdikti). 

Kepala Pusat Kewirausahaan dan 
Karier UMA, Ahmad Prayudi SE 
MM mengatakan, lima proposal 
wirausaha yang dimenangkan oleh 
mahasiswa UMA adalah Kieu Col
lection dari Industri Kreatif, Bola 
Baper dari Makanan dan M.inurnan, 
NUSA (Nugget Sayur) dari Makanan 
dan Minuman, Lekcis (Sablon Baju 

rinter DTG) dari Industri Kreatif, 
dan Bioshima dari Industri Kreati£ 

"S etiap proposal yang me
menangkan KBMI mendapat bantu
an modal pengembangan wirausaha 
dari Kemejlristekdikti senilai Rp 10 
juta hingga Rp20juta:' kata Prayudi 
pada acara talk show dan pem
bekalan pemenang KBMl di Con
vention Hall Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, Rabu ( 2/ 8). 

Hadir dalam acara talk show dan 
�bekalan itu, Rektor UMA Prof 

Dr HA Ya'kub Maton<lang MA, 
Wakil Rektor (WR) III Bidang Ke
mahasiswaan Ir H Zulheri Noer MP, 
perwakilan Dinas Kopersi dan 
UKM Sumut Haikal Amal SH MH, 
narasumber Walyono dan Alween 
Ong dari Komunitas Tangan di Atas 
(TDA) Medan. Juga hadir Kepala 
Biro Kemahasiswaan UMA Sri Ira
wati MAP, para dekan dan wakil de
kan di lingkungan UMA serta para 
mentor wirausaha mahasiswa. 

Lima proposal yang memepangkan 
KBMI itu; kata Prayudi, terdiri dari tiga 
proposal dari mahasiswa Fakultas 
Eknomi dan Bisnis (FEB) dan dua pro
posal dari mahasiswa Fakultas Biologi 
UMA.Prestasi ini, kata Prayudi, pantas 
diapresiasi. Karena UMA berada di atas 
perguruan tinggi ternama di tanah air 
seperti Universitas Indonesia (UI) dan 
Universitas Gajah Mada (UGM) yang 
hanya meloloskan masing-masing satu 
proposal. 

Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, WR I/I Ir H Zulheri Noer MP, 
perwakilan Dinas Kopersi dan UKM Sumut Haikal Amal SH MH, Kepa Pusat 
Kewirausahaan dan Karier UMA Ahmad Prayudi SE MM, dan Kepala Biro 
Kemahasiswaan UMA Sri /rawati MAP, diabadikan bersama mahasiswa UMA 
pemenang KBMI 2017. 

"Yang terbanyak memenangkan 
KBMI adalah mahasiswa IPB Bogo� 
dengan 12 proposal. Untuk Sumut, 
proposal mahasiswa UMA yang ter
banyak memenanp KBMI 2017;• 
kata Prayudi.Rektor UMA Prof HA' 
Ya'kub Matondang menyatakan ber
syukur atas prestasi mahasiswanyru 
Karena prestasi mahasiswa ini akan 
berpengaruh pada pemeringkatan 
perguruan tinggi di level nasional. '· 

"Berdasarkan pengumuman Ke 
menristekdikti tahun 2016, UM� 
berada pada peringkat 158 dari 
3.320 perguruan tinggi di Indonesia. 
Sedangkan un� perguruan tinggi 
swasta (PTS) d.i jajaran Kopertis 
Wtlayah I Sumut, UMA berada pada 
peringkat kedua;' katanya. 

Dijelaskannya, Kemenristekd · · 
menetapkan empat kategori pe
nilaian dalam pemeringkatan uni
versitas, yakni kualitas sumber daya 
manusia, kualitas manajemen, kual
itas kegiatan mahasiswa, dan pene
litian serta pub!i.kasi. "Kompetisi 
bisnis mahasiswa ini masuk dal 
penilaian kegiatan mahasiswa. Kit 
berharap, peringkat UMA maki 
membaik dan menjadi PTS nomo 
satu di Sumut;' harap rektor. (R.Ji) 
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. . andalas I hamdanl · 
Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, WR Ill Ir· H Zulheri Noer MP, perwakllan Dlnas Kopersi dan UKM Sumut Halkal Amal SH MH, Kepa Pusat 
Kewirausahaan dan Karier UMA Ahmad Prayudi SE MM, dan Kepala Biro Kemahasiswaan UMA Sri lrawati MAP, diabadikan bersama mahasiswa UMA pemenang 
KBMI 2017. · 

,Menangkan Kompetisi' 
Bisnis Mahasiswa Indonesia 

Medan-andalas 
Lima dari 10 proposal 

yang diajukan mahasiswa 
Universitas Medan Area· 
(UMA) berhasil 
memenangkan Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia 
(KBMI) Tahun 2017 yang 
digelar Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendididikan 

· nl!Q' · (Kemenristekdikti). 

dari Industri Kreatif, dan Bioshima dari 
Industri Kreatif. 

"Setiap proposal yang meme
nangkan KBMI mendapat bantuan 
modal pengembangan wirausaha dari 
Kemenristekdikti senilai RplO juta 
hingga Rp20 juta," kata Prayudi pada 
acara talk show dan pembekalan 
pemenang KBMI di Convention Hall 
Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan 
Estate, Rabu (2/8). · 

Hadir dalam acara talk show dan 
pembekalan itu, Rektor UMA Prof Dr 

UMA serta para mentor wirausaha 
mahasiswa. 

Lima proposal yang memenangkan 
KBMI itu, kata Prayudi, terdiri dari 
tiga proposal dan mahasiswa Fakultas 
Eknomi dan Bisnis (FEB) dan dua 
proposal dari mahasiswa Fakultas 
Biologi UMA. 

Prestasi ini, kata Prayudi, pantas 
diapresiasi. Karena UMA berada di atas 
perguruan tinggi tt;rnama di tanah air 
seperti Universitas Indonesia (UI) dan 
Universitas Gaja Mada (UGM) yang 
. . ·--�----"-·· 

prestasi mahasiswanya. Karena presta
si mahasiswa ini akan berpengaruh pada 
pemeringkatan perguruan tinggi di 
level nasional. 

"Berdasarkan pengumuman Ke
menristekdikti tahun 2016, UMA I berada pada peringkat 158 dari 3.320 
perguruan tinggi di Indonesia. Sedang
kan untuk perguruan tinggi swasta 
(PTS). di jajaran Kopertis Wilayah I 
Sumut, UMA berada pada peringkat 
kedua," katanya. 

Dijelaskannya, Kemenristekdikti 1 
-"- ...... � .... 1 ....... - ..... �""" .... +. J,....of:ano.O :nonil�i�n 
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Analisa/taufik wal hidayat : 
DUTA GENRE: Ma hasiswa Psikologi UMA Sakanovi 
Hutabarat (selempang) menjadi Outa Generasi Remaja 
(GenRe) Provsu 2017, diabadikan bersama Wakil Rektor III 
Bidang Kemahasiswaan UMA, Zulheri Noer (kiri) dan Kabag 
Humas, Asmah Indrawati dan Wakil Dekan III Psikologi, 
Hairul Anwar Dalimuthe, Jumat (418) di Kampus I UMA. 
' ' . 

Mahasiswa UMA Duta . 
· GenRe Sumut 2017 

Medan, (A.nalisa) 
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area 

(UMA), Sakanov Hutabarat, berhasil menjadi Duta GenRe 
Putra Sumut 2017 Jalur Masyarakat. 

Keberhasilan tersebut, Sakanov mewakili Sumut ke tingkat 
nasional Program Generasi Berencana (GenRe) Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN),pada September 2017. , 

"Pada · tingkat nasional nanti say a, berpasangan dengan 
Sylvi Dliea Agesti dari USU," ucap Sakanov di ruang Kabag 
Humas UMA, Jumat (4/8). , 

· 

Didampingi Wakil Rektor ID Bidang Kemahasiswaan 
UMA Ir H Zulhery Noer MP dan Kabag Humas Ir Asmah 
Indrawati MP, Sakanov memiturkan dirinya tak menyangka 
bisa meraih juara, karena 90 finalis dari berbagai kabupaten/ 
kota juga tampil. 

· 

Namun, katanya berkat kepercayaan diri dan pengalaman1 
serta dukungan dari keluarga besar UMA, dirinya berhasil 
meraih jua:ra berpasangan dengan Sy lvi Dhea Ages ti (USU). 

Dijelaskannya, dirinyamenjadiDutaGenReBKKBNProvsu 
2017 berrugas untuk memberikari pemahaman yang utuh kepada 
setiap remaja agar cerdas untuk melakukan pendewasaan usia 
pernikahan. Mendewasakan usia perkawinan, lanjut Sakanov, 
itu penting untuk menghindari pernikahan dini. 1 

Wakil Rektor ID Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir H 
Zulheri Noer MP mengapresiasi prestasi yang diraih1 
mahasiswa Fakultas Psikologi UMA Sakanov Hutabarat 
yang menjadi duta GenRe Provsu 2017 dan menjadi 
perwakilan Provsu untuk tingkat nasional. "uMJ.1 terus 
mendukung mahasiswa untuk mandiri dan berpi:

.
esJasi baik 

<>lr<>rlPmilr m<mn11n nnn-:iln1rlP.mik." Un!!kan Zulhe� 

I I 
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Duta GenRe Sumut 2017 Sakanov Hutabarat (kedua dari kiri) diabadikan bersama Wakil Rektor Ill Bidang Kemahasiswaan 
UMA Ir H Zulheri Noer MP (kiri), Kabag Humas Ir Asmah lndrawati MP dan Wakil Dekan Ill Hairul Anwar Dalimunthe, di 
ruang Rektor UMA, Jalan Ko/am, Medan Estate, Jumat (418). 

Mahasiswa UMA Duta GenRe 
Sumut ke Tingkat Nasional 

. 
Medan, Realitas dalam Bahasa Indonesia dan Ba-

Mahasiswa Fakultas Psikologi· hasa Inggris;' tambah pria yang 
Universitas Medan Area (UMA) tinggal bersama kakaknya di Desa 
Sakanov Hutabarat (18) menjadi Saentis, Kecamatan Percut Sei 
Duta Generasi Berencana (GenRe) Tuan, Deli Serdang ini. 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sebagai Duta GenRe Sumut, 
ke pemilihan Duta GenRe tingkat . katanya, dia bersama j uara I 
Nasional 2017. Itu setelah Sakanov GenRe putri Sumut, Sylvi Dhea 
Hutabarat dinobatkan sebagai juara Angesti, bertugas memberikan 
I pemilihan Du ta GenRe jalur edukasi bagi generasi muda menu
masyarakat yang digelar Badan ju perilaku hidup sehat dan bera
Kependudukan dan Keluarga Ber- khlak. 
encana Nasional (BKKBN) Provin- Duta GenRe akan membantu 
si Sumatera Utara (Sumut) di Raz BKKBN dalam menyampaikan in
Plaza Medan, belum lama ini. formasi kependud�kan dan KB di 

"Alhamdulillah, dengan modal kalangan mahasiswa dan remaja. 
kepercayaan diri yang ditanamkan Dengan demikian, remaja bisa 
di kampus, saya terpilih menjadi menghindari risiko Tiga Keseha
juara I Duta GenRe Sumut jalur tan Reproduksi Remaja (Triad 
masyarakat;' kata mahasiswa se- KRR) yakni tidak menikah muda, 
mester III Fakultas Psikologi UMA tidak melakukan seks bebas, dan 
itu saat bersilaturahmi dengan tidak mengonsumsi Narkotika, 
Wakil Rektor (WR) III UMA, Ir H Psikotropika, dan Zat Adiktif laiil-
Zulheri Noer MP, di Kampus I nya (NAPZA). 

· 

UMA, Jalan Kolam Medan Estate, "Diharapkan generasi muda 

Bidang Kemahasiswaan UMA Ir H 
Zulheri Noer MP mengapresiasi 
atas pn!stasi yang diraih maha
siswa Fakultas Psikologi UMA Sa
kanov Hutabarat. Dia berharap, 
Sakanov mampu melaksanakan 
tugasnya sebaga D uta GenRe 
Sumuttahun 2017 d� selanjutnya 
menjadi duta Sumut ke Pemilihan 
Duta GenRe tingkat nasional yang 
akan dilaksanakan pada Septem
ber mendatang. 

"UMA terus mendorong ma
hasiswa untuk berprestasi baik di 
dalam mapun di luar kampus. Sa
kanov berprestasi di luar kampus 
menunjukkan keberhasilan visi
misi UMA menciptakan kemandi
rian mahasiswa;' kata Zulheri. 

Zuheri berharap, Sakanov Hu
tabarat menjadi role model di ka
mpus dan menjadi inspirasi bagi 
mahasiswa lainnya untuk men
gukir prestasi. ' 

lMenurut Zulheri, negara Indo-
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Duta GenRe Sumut 2017 Sakanov Hutabarat Ckedua dari kiri> 
diabadikan bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMA 
Ir H Zulheri Noer MP (kiri>, Kabag Humas Ir Asmah Indrawati 
MP dan Wakil Dekan III Hairul Anwar Dalimunthe, di ruang Rektor 
UMA, Jalan Kolam, M!!dan Estate, Jumat (4/8). 

Mahasiswa UMA Duta GenRe Smnut ke Tingkat NasioJll!I 
Medan-andalas Jumat (4/8), 

\...__.. Mahasiswa Fakultas Psikologi Pemuda berwajah tampan ini 
Universitas Medan Area (UMA) menyatakan, tak menduga terpilih 
Sakanov Hutabarat (18) menjadi menjadi Duta GenRe Sumut. 
DU:ta G�nera si Berencana · Pasalnya, pada malam grand final 
(GenRe) Provinsi Sumatera Ut- pemilihan Duta GenRe Sumut itu, 
ara (Sumut) ke pemilihan Duta ada 90 finalis yang bersaing. Pe
GenRe tingkat NasionaI 2017. Itu serta merupakan pemenang kabu
setelah Sakanov Hutabarat dino- paterv'kota se-Sumut. "Selainper
batkan sebagai juara I pemilihan caya diri, saya melatih public speak
Duta GenRe jalur masyarakat yang ing dalam Bahasa Indonesia dan 
digelar Badan Kependudukan dan Bahasa Inggris," tambah pria yang 
.Keluarga Berencana Nasional tinggal bersama kakaknya di Desa 
(BKKBN) Provinsi Sumatera Ut- Saentis, Kecamatan Percut Sei 
ara (Sumut) di Raz Plaza Medan, Tuan, Deli Serdang ini. 
belum lama ini. Sebagai Duta GenRe Sumut, 

"Alhamdulillah, dengan modal katanya, dia bersama juara I GenRe · 

kepercayaan diri yang ditanamkan putri Sumut, Sylvi Dhea Angesti, 
di karnpus, saya terpilih menjadi bertugas memberikan edu:kasi bagi 
juara I Duta GenRe Sumut jalur generasi muda menuju perilaku 
masyarakat," kata mahasiswa se- hidup sehat dan berakhlak. 
mester ill Fakultas Psikologi UMA Duta GenRe akan membantu 
itu saat bersilaturahmi dengan BKKBN dalam menyampaikan in
Wakil Rektor (WR) III UMA, Ir H formasi kependudukan dan KB di 
Z11lhPri NoPr MP rli K:imnm: I k:il:inmm m:ih:i�icmr:> d:in ri:>m:ii:i 

menghindari risiko Tiga Keseha- GenRe tingkat ha�ional yang elk� 
tan Reproduksi Remaja (Triad dilaksanakan. pada Septemfi�]j 
KRR) yakni tidak menikah,muda, mendatang. . . _;: .'1:/, 
tidak melaku:kan seks bebas, dan "UMA terus mendorong fua
tidak mengonsumsl Narkotika, hasiswa untu:k berprestasi baik ill 
Psikotropika, dan Zat Adiktif lain- . dalam mapun di luar kampus. S� 
nya (NAPZA). kanov berprestasi di luar kampU� 

"Diharapkan generasi muda menunjukkan keberhasilan visi
memahami perlunya pendewasaan misi UMA menciptakan kemandi� 
pemikahan. Sesuai anjuran dan rian mahasiswa," kata Zulheri . .  
ketentuan yang ada, batas minimal Zuheri berharap, Sakanov Hu
menikah untu:k wanita 21 tahun tabarat menjadi role model di ka
dan pria 25 tahun," kata anak i}e-,,._,i;npus dan 111m1ia4.i inspirasi bagi 
empat dari empat bi:rsaudqra cl,<!li, .. :.m@asiswa�}<J.iJ\nya untuk men-
pas.angan pasangan Alm Djulimus. '.igukir presta_sj,x; r " 
Hutabarat dan Sri Susilawati ini. 1 Menurut Zulheri, negara Indo-

Sementara Wakil Rektor III nesia akan semakin maju di masa 
Bidang Kemahasiswaan UMA Ir mendatang dalam segala bidang 
H Zulheri Noer MP mengapresia- pembangunan jika mampu mela- ' 
si atas prestasi yang diraih maha- hirkan remaja yang unggul dan 
siswa Fakultas Psikologi UMA Sa- berdaya saing. · 

kanov Hutabarat. Dia berharap, Menurutnya, bonus demografi 
Sakanovmampumelal<sanakantu-.. yang dimiliki Indonesia harus 
gasnya sebaga.Out:a·GenR� Suffi.iit-'1 prot!Uktif. '�Mnhtpetaka jika tidak 
t')hnn 20] '1 d')n col�-�-11i:n:un mon ' �-01':'.'lr1.11lnu�,;. .;,.....,..;_;.,..�..,.� Dll:U::01'.T II 
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VII 
Senin, 7 Agustus 201 
---

swa F�sikologi UMA- Duta: Gen Re Sumut 
:ledan 
1kultas Psikolqgi 
fan Area · (U.MA) 
trat meraih juara 
mjadi perwakilan 
ra Utara (Provsu) 
sional di program 
na ( GenRe) Badan 
¥wi Keluarga Be
(BKkBN) Provin
a tahun 2017. 

Pemilihan Duta 
kuti oleh .90 orang 
dari IO Kal?upaten/ 
:a .Utara. Mereka 
nang dari masing
:kotadan pemenru:ig 
dilaksanakan okh 

N Provinsii Sunmt. 
masyarakat," kata 

ter tiga itu kepada 
ag Kabag Hurnas 
I. 

Vakil Relktor III 
iswaan UMA Ir H 
fan Kabag Hurnas 
rati MP, Sakanov 
patan itu dihadiri 

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, 
Temazaro Zega. 

Anak kelimadari lima bersaudara 
dari pasangan Alm Djulimus Huta
barat dan Sri Susilawati itu menjadi 
perwakilan Provsu untuk tingkat 
nasional yang berpasangan dengan 

. Sylvi Dhea Agesti (mahasiswa 
USU). "Ini berkat kepercayaan diri 
dan banyak belajar serta tidak lepas. 
dari dukungan UMA," ungkap pria 
18 tahun itu. · 

Sementara Wakil Rektor III Bi.;
dang Kerm1.hasiswaan UMA Ir H 
Zulheri Noer MP mengapresiasi 
atas prestasi yang diraih mahasiswa 
Fakultas Psikologi UMA Sakanov 
Hutabarat yang menjadi duta Gen
Re Provsu tahun 2017 dan menjadi 
perwakilan Provsu untuk tingkat 
nasional yang akan dilaksanakah 
pada September 2017' mendatang. 

"UMA terus mendukung maha
siswa untuk berbuat yang terbaik 
dan membawa nama baik kampus 
baik di luar maupun di dalam 
kampu'sriya sendiri," ungkap 
Zulheri sambil menyebutkan 

. per15-embangan penduduk Indone
sia saat ini .diperlukan motivator 

da.ri tingkat remaja yang rentan 
kawin muda. . 

Menurut Zulheri, negara Indone
sia akan semakin maju di niasa 
mendatang dalam segala bidang 
pembangunan jika mampu melah
irkan remaja yang unggul dan 

· berdaya saing. "Malapetaka juga 
jika tidak mendukung program 

· BKKBN," ujarnya. 
Dikatakan, permasala,han remaja 

saat ini merupakan permasalahan 
yang sangat kompleks "dan ineng
khawatirkan. Kenakalan remaja 
masih sangat tinggi; napza, perilaku 
seks pra nikah, angka pernikahan 
dini yang cukup tinggi, serta 
berbagai tindakan nega:tif lainnya. 

"Jika ini terus berlarut tentu akan 
menjadi bencana bagi bangsa kita. 
Untuk mengatasi permasalahan ini, 
'pemerintah terus melakttkan berb
agai program lintas institusi dengan 
pendekatan preventif;' sebutnya; 

Disebutkan Zulheri; permasalah· 
an remaja ini ditangg;api cepat 
BKKBN dengan menggencarkan 
Program Generasi Berencana (Gen
Re) yang dilakukan dalam dua: 
pendekatan, yaitu .p endekatan 

( •, 

. - - - -- - -

ISBISi 

. DUT A Generasi Remaja (qenRe) Provsu 2017 Sakanov: Hut;:ibarat (kedua 
dari kiri) diabadika.n bersam;�

.

· • Wakil Rekto

. 

r Ill Bidang K

.

emahasiswaari.UMA 
Ir H Zulheri Noer MP dan j �abag Humas Ir Asmal11ndrawati .MP a1i ruang 
RektoF UMA, Jalan Kolam, � edan Estate. ·· , · ':' 

terhadap remaja itu sendiri n�'nelalui 
pengembangan Pusat Inf" 1rmasi 

. Konseling (PIK) Remaja ya l1g ber
basis pendidikan dan ma:h arakat 
serta pendekatan kepada < ?rlangtua 
melalui Program Bina Keiluar.ga 
Remaja (BKR). 

Un.tuk semakin menirnglrntkan 
promosi program GenRe,f tentu 
diperlukan figure, :oie 1nodel, 
panutart, dan motivator yang 
memiliki kerhampua,n · dan 
keterampilai:i yang ba'ik u:ntuk 

dapat mengajak;· mempengaruhi 
dan mengubah perilaku remaja: ke 
arah yang lebih b'aik. 

Tahun 2017 merupakan tahun 
kelima digelarhya pemilihan Duta 
GenRe oleh BKKBN. Setiap tahun
nya perwakilan BKKBN dari' selu
ruh Provinsi se-lhdonesia melaksa
hakan ajang pemilihan Duta GenRe 
dan mengutus setiap pemenang 
dari masing-ma.5ing provinsi untuk 
bersaihg dalam Pemilihan Duta 
GenRe di tingkat nasional. •· 

-i;o z lO ro o -< . 
•• "Tl moo ::fl 0., . 3 0 ....... 

0 ro (/) 
N 0 ....... N 

"Tl 3: 
I 

:::c 
� I 0 ....... 

I 0 ....... 

< 

1 � 

I 
I I 

__.. 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



No.  Form : FM - H PT- 0 1 - 0 1  
Rev: 0 0  

�� ��-. . - �-; 20 12 tbun Melian f------� 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



HARIAN -.·. 

Rabu, 9 Agustus 2017 

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

Halaman 9 

... 

· Pertaniaf UMA Gelar_ Pembekalan PKL . l PKh Penting Tam�ah Pengetahuan dan Keahlian 
Medan, (Analisa) dianaMSi,\YakilRrtorBidangKer- 'dengan kampus lainnya. nantinya mampu rnelaksanakan PKL 

Sebanyak 1'53 mahasiswa Fakul- jasama, ,Prof Ir H ulkarnain Lttbis Hal senada juga dikatakan Dekan kelapangandanmemperolehsertifikat. 
tasPertanianUniversitasMedanArea. MS PhD, Dekan ertanian, Dr ·Ir Pertanian UMA Dr Syahbudin. Di- Tampil sebagai pembicara pada 
(Fape . UM{\) mengikuti pembe- Syahbudin Hasib an MSi, Koorc katakannya Pertanian UMA terns EKL tersebut di. antaranya .Kabag 
kalart ktik kerja lapangan (PKL),. di1,1atorPKL irGusfumiHarahapMP, melakukan terobosan dan mencip- Umum PT .Socfindo Ir H Bahri E 
Senin (7 /8) di Convention Hall Kam- Kabag UmumPT Sbcfindo Ir H Bahri takan keahlian bagi mahasiswa. Dongora:n,akademisiProfDr Ir Ahmad . I . pus 1 · UMA J alan Kol am Medan E Dongoran, Kaba� Humas UMA, Ir Dengan mengikuti PKL nantinya "Rafiqi Tantawi, Ir H Gusmeizal MP 
E'state. AsmahindrawatiMP dan para dosen mahasiswa Pertanian UMA akan dan para_praktisi perkeburian. ' . 

Pembekalan PKL tersebu.t yang Pertanian UMA. I rnemiliki sertifikatpendampingijazah. .' Mahasiswa Pertanian UMA akan 
dibttka Rektor UMA diwakili W akil . � Zulheri Noer da,am sambutannya "Saat ini seorang lulusan pertanian melaksanakan PKL di sejumlah 
Rektor Bidang Kemahasiswaan Ir H menga��an PKL s�ngat pen ting bagi harus merniliki sertifikiit pendamping pe.rkebuna:n seperti PTPN ll; III, IV, 
Zulheri Noer MP itu, berlangsu.ng mahas1swa · pertan}an karena akan ijazah. DanPertania:n UMA merniliki PT Socfindo, Pusat Penelitian 
selama. dua hari; mulai Senin (7 /8) mendapatkan tambahan pengetahuan hal itu berupa sertifikat keahlian," Perkaretan Sungai Putih Galang, PT 
hingga Selasa (8/8).J d�n keahlian dan �*enu�p�lan t_erkait. ujarnya. · , Langkat Nusantara, PT Londom 

Turut hadjr pada pembukaan ter-; bidang ya,ng d1t kum. Sehmgga Syahbudin juga berharap seluruh Su'matera; PT Tarniang Sari Bangun 
sebut, WakilRektorBiclang Adrninis- mahasiswa Pertani n UMA mampu mahasiswa Pertanian UMA serius Purba, PT Raya Padang Langkat, 
tr-asi dan Keuangan, Dr Hj Siti Mar- berdaya saing {;Iqn berkompetisi mengikuti pembekalan PKL sehingga dan perkebunan lainnya.(twh).· 
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Pertanian UMA Gelar Pembekalan PKL 
Medanr Realitas 

S e b anya k 153 m a ha s i swa 
Fakultas Pertanian Universitas 
Medan Area ( Faperta UMA) 
mepgikuti pemb_ekalan praktik 
kerja lapangan (PKL), Senin (7/8) 
di Convention Hall Kampus 1 
UMA Jalan Kolam Medan Estate. 

Pembekalan PKL tersebut yang 
dibuka Rektor UMA diwakili 
Wakil Rektor Bidang Kemaha
siswaan Ir H Zulheri Noer MP itu, 
berlangsung selama dua hari, mu -
lai Senin (7/8) hingga Selasa (8/8). 

Turut hadir pada pembukaan 
tersebut, Wakil Rektor Bidang Ad
ministrasi dan Keuangan, Dr Hj 
Siti Mardiana MSi,Wakil Rektor 
Bidang Kerjasama, Prof Ir H Zu
lkarnain Lubis MS PhD, Dekan 
Pertanian, Dr Ir Syahbudin Hasi
buan MSi, Koordinator PKL Ir 
Gustami H a rahap M P, Kabag 
Umum PT Socfindo Ir H BahrL E 

Asmah Indrawati MP dan para 
dosen Pertanian UMA. 

Ir H Zulheri Noer MP dalam 
sambutannya mengatakan PKL 
§angaJ; penting bagi mahllsis a 
Pertanian karena akan mendapat
kan tambahan pengetahuan dan 
keahlian dan keterampilan terkait 
bidang yang ditekuni. Sehingga 
mahasiswa Pertanian UMA mam
pu berdaya saing dan berkompeti
si dengan kampus lainnya. 

Hal senada juga dikatakan De
kan Pertanian UMA Dr Syahbu
din .  D i katakannya Pertanian 
UMA terus melakukan terobosan 
dan menciptakan keahlian bagi 
mahasiswa. 

D e n g a n  m e n g i k u t i  P KL 
nantinya mahasiswa Pertanian 
UMA akan memiliki settifikat 
pendamping ijazah. 

"Saat ini seorang lulusan Perta
nian arm memiliki sertifikat 

nian UI}1A memiliki ha! itu beru -
pa sertifikat keahlian;' ujarnya. 

Syahbudin juga berharap selu
ruh mahasiswa Pert nian BM:b'l 
seriuan e g ti J>�kalan 
PKL sehingga nantinya mampu 
melaksanakan PKL ke lapangan 
dan memperoleh sertifikat. 

Tampil  sebagai p embicara 
pada PKL tersebut di antaranya 
Kabag Kabag Umum PT Socfindo 
Ir H Bahri E Dongoran, akadimisi 
Prof Dr Ir Ahmad Rafiqi Tantawi, 
Ir H Gusmeizal MP dan para prak
tisi perkebunan. 

Mahasiswa Pertanian UMA 
akan melaksanakan PKL di sejum
lah perkebunan seperti PTPN II, 
III, IV, PT Socfindo, Pusat Peneli
tian. Perkaret�n Sugai Putih Ga
lang, PT Langkat Nusantara, PT 
Lotidom Sumatera, PT Tamiang 
S 11ri  Bangun P u rba,PJ Raya 
���na T .::1nolr...::\t d-'l.n 1:u�rlrPh11n.!:u'.\ 
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Hal.3 
-

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ir H Zulheri Noer MP, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuang�n Dr Hj Siti 
Mardiana MSi, Dekan Faperta Dr Ir Syahbudin Hasibuan MSi, Koordinator PKL Ir Gustami Harahap MP, dan· Kabag 
Umum PT Socfindo Ir H Bahri Efendi Dongoran_diabadikan bersama peserta PKL Faperta UMA. 

153 Mahasiswa Faperla 
UMAJkutiPembekalanPKL 

bekalan PKL sehingga nantinya 
mampu melaksanakan PKLke 
lapangan clan rilemperoleh ser
tifikat 

Mallasiswa Faperta UMA, 
kata Syahbuddin, akan melak-

Medan-andalas 
Sebanyak 153 mahasiswa 

Fakultas Pertanian (Faperta) 
U n iversitas Medan Ar ea 
clJMA) mengikuti pembekalan 
praktik ke1ja lapangan (PKL), 
di Convention Hall Kampus I 
UMA, Jalan Kolam Meda11 
Estate, kemarin. 

Pembekalan PKL tersebut 
dibuka Rektor UMA diwakili 

Faperta Drir Syal1budin Hasi
buan MSi, Koordinator PKL Ir 

•Gustami Haral1ap MP, Kabag 
Umum PT Sodindo Ir H Bahri 
Efendi Dongoran, Kaffig Humas 
UMAir AsmahindrawatiMPdan 
para dose11 Faperta UMA. 

Zulheri Noer dalam sambu
tannya mengatakan, PKL san
gat penting bagi mahasiswa 
Fa�rta karena akan mendaQ<!t-

Hal senada juga dikatakan , sanakan PKL di 45 perkebunan 
Dekan Faperta UMA Dr Syah- dan empat balai penelitian be
budin Hasibuan. Dikatakannya nih, di antaranya PTPN II, ill, 
Faperta UMA terns me� N, PT Socfindo, PU.sat Peneli
terobosan dan menciptakan · tian Perkaretan Sungai Putih 
keal1lian bagi mal1asiswa. ; DeU.: Galang, PT LangkatNusantara, 
gan mengikuti PKL �tlriya PT Londom Sumatera, PT 
mal1asiswaFaperta UMA akan · Tamiang SariBahgun Purba,PT 
memiliki sertifikat pendamping' Raya Padang Langkat, dan 
ijazah (SPD. "Saat ini. seorang perkebunan lainnya. 
lulusanFa��memiliki·' · · Tamoil sebai:raLnemhicar::i 
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MeilanBisnis-Medan 
S,ebanyak 153 rriahasiswa Fakultas Pertanian 

Universitas Medan Area (Faperta UMA) mengikuti 
perpbekalan praktik kerja lapangan (PKL), di 
Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam, · 

Medan Estate, Senin (7/8). Pembekalan PKL 
tersebut dibuka Rektor UMA diwakili Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Ir H Zulheri Noer MP, 
kegiatan, berlangsung selama dua hari, Senin (7/ 
8) hingga Selasa (8/8). . , 

· 

Zulheri Ncier dalahl sambutannya, mengatakan,. 
PKL" sangat penting bagi mahasiswa Peitanian 
karena : akan mendapatkan tambahan 

pengetahuan dan keahlian dan keteram�pilan 
terkait bidang yang ditekuni. s.ehingga mahasiswa 
Pertanian UMA mampu berdaya saing' dan 
berkompetisi dengan kampus lainnya. 

Hal senada juga dikatakan Dekan Pertanian 
UMA Dr Syahbudin. Dikatakannya Pertanian UMA 
terus melakukan terobosan dan menciptakan 
keahlian bagi mahaslswa. Dengan mengikuti PKL 
nantinya mahasiswa Pertanian UMA akan memiliki 
sertifikat pendamping ijazah. 

"Saat ini seorang lulusan Fakultas Pertanian 
harus memiliki sertifikat pendamping ijazah. Dan 
Fakultas Pertanian UMA memiliki hal itu berupa 
sertifikat keahlian," ujarnya. 

· 

Syahbudin juga berharap seluruh mahasiswa 
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Pertanian UMA serius mengikuti pembekalan PKL, 
sehingga nantinya mampu f\lelaksanakan PKL ke 
lapangan dan memperoleh sertifikat. 

· 

Tampil sebagai pembicara pada PKL tersebut 
di antaranya Kabag Kabag Umum PT Socfindo Ir 
H Bahri E. Dongoran, akadimisi Prof Dr Ir Ahmad
Rafiqi Tantawi, Ir H Gusmeizal MP dan para praktisi' 
perkebunan. 

Mahasiswa Pertahian UMA akan melaksanakan 
PKL di sejumlah perkebunan seperti PT PN2, 
PTPN3, PT PN4, PT Socfindo, Pusat Penelitian 
Perkaretan Sugai Putih Galang, PT Langkat. Nu
santara, PT Londom Sumatera, PT Tamiang Sari 
Bangun Purba: PT Raya Padang tangkat dan 
perkebunan lainr.iva. • ' 
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B12 
PJI UMA Bedah Jumal Ilmiah 

PUSAT Jurnal Ilmiah (PJI) 
Universitas MedanArea (UMA) 
menggelar pelatihan sekaligus 
bedah jumal dengan tema "Be
dahJumal MenujuJumalTerak
reditasi" di Convention Hall 
Kampus I UMAbaru - baru ini. 

Pelatihan bekerjasama 
dengan RelawanJumal Ilmiah 
(RJI) itu dibuka Wakil Rektor 
Bidang Administrasi dan 
Keuangan, Dr Hj SitiMardiana 
MSi dan ditutup Wakil Rektor 
Bidang Akademik UMA, Dr H 
Heri Kusmanto MA (Joto) itu 

diikuti seluruh pengelola jurnal ilmiah di lingkungan UMA. 
Tampil sebagai pembicara Robin Rahim M Korn (Apikes 

Medan), Oris Krianto Sulaiman (UISU) dan Dodi Siregar MKom 
(STT Harapan). Wakil Rektor BidangAkademik UMA, Dr H Herl 
Kusmanto MA kepada wartawan mengungkapkan pelatihan 
tersebutsangatpentingagarpengelolaanjumalilmiahdilingkungan 
UMA bisa menu ju dan meraih jurnal berakreditasi nasional dan 
internasional Sebab mengelola jumal ilmiah harus sesuai dengan 
standarisasi dan kriteria penulisan yang diatur dalam petunjuk 
teknis penulisan jurnal terakreditasi baik nasional maupun 
internasional. 

"Dalam pelatihan tersebutseluruh jumal yang dikelolamasing
masing program studi dibedah. Apalagi pembuatan jurnal saat 
ini hams berbasis penelitian. Ke depan pengelola jurnal iliniah 
-sema1anpfofesionfil," ujar Heti Kusinanto didaihpingKabag 
Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP. 

Herl Kusmanto mengakui tidak gampang menembus jumal 
ilmiah terakreditasinasional dan intemasional. Bahkan ungkapnya 
saat ini masih minim jurnal iliniah yang terakreditasi nasional, 
apalagi internasional."UMA terns memotivasi para pengelola 
jumal ilmiah dan para dosenmembuat tulisan berbasis penelitian 
untuk jurnal ilmiah," ujar Heri Kusmanto. (era/A) · 
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Senin, 14 Agustus 2017 Halaman 6 

. P JI UMA Bedah Jurnal Ilmiali 
Medan, (Analisa) 

Pusat Jumal ilm.iah (PJI) Universitas Medan Area 
(UMA) menggelar pelatihan sekaligus bedah jumal 
dengan tema "Bedah Jumal Menuju Jumal Terakre

. ditasi" di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, baru-baru ini. 

_Pelatihan bekerja sama dengan· Relawan Juma� 
llmiah (RJI) itu dibuka Wakil Reki.or Bidang 
Administrasi dal) Keuangan, Dr Hj Siti Mardian.a MSi, 
dan ditutup Wakil Rektor Bidang Akadeniik, Dt H 
Heri Kusmanto MA itu, diikuti se}uruh pengelola 
jumal ilmiah di lingkungan UMA. 

Tampil sebagai pembicara Robin Rahim M Korn 
(Apikes Medan), Oris Krial)to Sulaiman (UIStJ) dan 
Dodi Siregar MKom (STT Harapan). 

· 

Heri Kusmanto kepada wartawan mengungkapkaf\, 
pelatihan tersebut sangat penting agar pengelolaan 
jurnal ilmiah di lingkurigan UMA bisa menuju dan 
meraih jumal berakreditasi nasional dan intemasional. 
Sebab mengelcila jumal ilmiah harus sesuai dengan 
standardisasi dan kriteria penulisan yang diatur dalam 
petunjuk teknis penulisan jumal terakreditasi -baik 
nasional maupun intemasional. 

"Dalam pelatihan tersebut seluruh jurnal yang dikelola 
masing-masing program_ studi dibedah. Apalagi pem
buatan jurnal saat ipi harus betbasis penelitian. Ke depan · 
pengelola jurnal ilmiah semakin profesional," ujarnya 
didampingi Kabag Humas, Ir Asmah Indrawati MP. 

· 

la µi.engakui, tidak gart).pang menembus jurnal 
ilmiah terakr.editasi nasional dan internasional. Bahkan 
ungkapnya saat ini masih minim jurnal ilmiah yang 

_tei:akreditasi nasional, apalagi intemasional. 
"UMA terus memotivasi para .pengelola jurnal 

ilmiah dan para dosen rriembuat tulisan' berbasis 
penelitian untuk juni.al ilmiah," ujamya. (twh) 
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PJI UMA Bedah J urn al Ilmiah 
Medan, Realitas 

Pusat Jurnal Ilmiah (PJI) Uni
versitas Medan Area ( UM A )  
menggelar pelatihaJl sekaligus be
dah jurnal dengan ti;:ma "Bedah 
Jurnal Menuju Jurnal Terakredita
si" di Convention Hall Kampus I 
UMA Jalan Kolam Medan Estate 
baru - baru ini. 

Pelatihan bekerjasama ·dengan 
Relawan Jurnal Ilmiah (RJI) itu di
buka Wakil Rektor Bidang Admin
istrasi dan Keuangan, Dr Hj Siti 
Mardiana MSi dan ditutup Wakil 

Rektor Bidang Akademik UMA, 
Dr H Heri Kusma'nto MA itu di
ikuti seluruh pengelola jurnal ilm
iah di lingkungan UMA. 

Tampil sebagai pembicara Robin 
Rahim M Korn (Apikes Medan), Oris 
Krianto Sulaiman (UISU) dan Dodi 
Siregar MKom (STT Harapan). 

Wakil Rektor B idang Aka
demik UMA, Dr H Heri Kusman
to MA kepada wartawan men
gungkapkan pelatihan tersebut 
sangat penting agar pengelolaan 
jurnal ilmiah di lingkungan UMA 

bisa menuju dan meraih jurnal be
rakreditasi nasional dan' interna
sional Sebab mengelola jurnal ilm
iah harus sesuai dengan standa
risasi dan l<Fiteria penulisan yang 
diatur dalam p etunj uk teknis 
penulisan jurnal terakreditasi baik 
nasional maupun .internasional. 

"Dalam pelatihan terseput selu.
ruh jurnal yang dikelola masing
masing program studi dibedah. 
Apalagi pembuatan jurnal saat ini 
harus b e rbasis penelitian. Ke 
depan pengelol� jurnal ilmiah se-

makin profesional;' ujar Heri Kus
manto didamping Kabag Huma 
UMA, Ir Asmah Indrawati MP. 

Heri Kusmanto mengaktii tidak 
gampang menembus jurnal ilnllah ter" 
akreditasi nasional cLm internasionar 
� ungkapnya saat ini masih min
im jumal ilmiah yang terakreditasi na
sional, apalagi internasional. 

"UMA terus memotivasi para 
pengelola jurnal ilmiah dan para 
dosen membuat tulisan berbasis 
penelitian untuk jurnal ilmiah;' 

. ujar Heri Kusmanto. (R.Ji) 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



·�-=�������������..----

PJI UMA Bedah 
Jurnal Ilmiah 
Medan I JurnaiAsia 

Pusat Jurnal Ilmiah (PJI) Universitas Medan 
Area (UMA) menggelar pelatihan sekaligus bedah 
jµ_rnal dengan tema "Bedah Jurnal Menuju Jurnal 
Terakreditasi" di Convention Hall kampus I UMAJalan 

, Kolam Medan Estate. 
Pelatihan b e kerj asama dengan Relawan 

Jurnal Ilmiah (RJI) itu dibuka Wakil Rektor Bidang 
Administrasi dan Keuangan, Dr Hj Siti Mardiana MSi 
dan ditutup Wakil Rektor Bidang Akademik UMA, Dr 
H Herl Kusmanto MA itu diikuti seluruh pengelola 
jurnal ilmiah di lingkungan UMA. Tampil sebagai 
pembicara Robin Rcihim M Korn (Apikes Medan), Oris 
Krianto Sulaiman (UISU) dan Dodi Siregar MKom 
(SIT Harapan). Wakil Rektor Bidang Akademik UMA, 
Dr H Heri Kusmanto MA mengungkapkan pelatihan 
terse but sangat pen ting agar pengelolaan jurnal ilmiah 
di lingkungan UMA bisa menuju dan meraih jurnal 
betakreditasi nasional dan internasional. 

Menurutnya mengelola jurnal ilmiah harus sesuai 
dengan standarisasi dan kriteria penulisan yang diatur 
dalam --petunjuk teknis penulisan jurnal terakreditasi 
baik nasional maupun internasional. 

"Dalam pelatihan tersebut seluruh jurnal yang 
dikelola masing-masing program studi dibedah. 
Apalagi pembuatan jurnal saat ini harus berbasis 
penelitian. Ke depan pengelola jurnal ilmiah semakin 
profesional," ujar Heri Kusmanto didamping Kabag 
Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP, Rabu (16/7). 

Heri Kusmanto mengakui tidak gampang 
menembus jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan 
internasional. Bahkan ungkapnya saat ini masih 
minim jurnal iirniah yang terakreditasi nasional, 
apalagi internasional. "UMA terus memotivasi para 
pengelola jurnal ilmiah dan para dosen membuat 
tulisan berbasis penelitian untuk jurnal ilmiah,'' ujar 
Heri Kusmanto. (swisma) 
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Semua Berita Layak, Cetak , 
SELASA, 22 Ag ustus 201 7/29 Zul aidah 1 438 H No. 4626 tah u n  ke- 1 8 

UMA Latih Dosen 
Kelola Jurnal l lmiah 

J 
MEDAN (Betita): PusatJumalllmiah <Pm Universitas Medan 

.Area (UMA) menggelar pelatihan sekaligus bedah jumal dengan 
tema "Bedah Jurnal MenujuJurnal Terakreditasi" di Convention 
Hall Kampus I UMAJalan Kolam Medan Estate baru - baru ini. 

Pelatihan bekerjasama dengan Relawan Jurnal Ilmiah (RJI) 
itu dibuka Wakil Rektor BidangAdministrasi dan Keuangan, Dr 
Hj Siti Mardiana MSi daR ditutup Wakil Rektor BidangAkademik 
UMADr H HeriKusmanto MAitu diikuti seluruh pengelola jumal 
ilmiah di lingkungan UMA. Tampil sebagai pembicaraRob!n 
Rahim M Korn (Apikes Medan), Oris Krianto Sulaiman (UISU) 
dan Dodi Siregar MKom (STI Harapan) . 

. Wakil Rektor BidangAkademik UMA, Dr H Herl Kusmanto 
MAkepada wartawanmengungkapkan pelatihan tersebutsangat 
pentiilg agar pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan UMA bisa 
menuju dan meraih jurnal berakreditasinasional danintemasional. 
Sebab mengelola jurnal ilmiah hams sesuai dengan standarisasi 
dankriteria penulisan yang cUatur dalam petunjukteknis penulisan '. 
jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. 

"Dalam pelatihan tersebutseluruh jurnal yang dikelolamasing
masingprogram studi dibedah. Apalagi pembuatan jumal saatini 
harus berbasis penelitian. Ke depan pengelola jumalilmiah semakin/ 
profesional," ujar HeriKusmanto didampingKabagHumas UMA, 

Ir AsmahlndrawatiMP. Herl Kusmanto mengakui tidakgampang 
menembus jumal ilmiah terakreditasi nasional dan intemasio,nal. 
�ungkapnyasaatinima8ihminimjumalilmiahyangterakredi
tasi nasional, apalagi intemasional. "UMA terus memotivasi para 

. pengelola jumaI ilmiah dan para.dosen membuat tulisan berbasis 
penelitian untuk jurnal ilmiah," ujar Herl Kusmanto. ( aje) 
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demik UMA Dr H · Heri Kusmanto 
:lan bedah jurnal di kampus Jalan 
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Bifik Pos 
M�.l!� q_,. 

HERSINAR 

Ra bu 
23 Agustus 2017 

( 

7 
·U MA BedciftJurllal -l lmiall 

Medan, BPB '"' 
Pusat Jurnal Dmiah.(P]l) Univer5itas ' 

Medan Area (UMA.) menggelar pelatihan 
sekaligus bedah jurnal dengan tema "Bedah 
Jurnal Menuju Jurnal Terakreditasi1" di 
Convention Hall Kampus I UMA. Jalan Kolam 
Medan Estate baru - baru ini. 

Pelatihan bekerjasama 
,. dengan Relawan Jurnal 

Ilrniah (RJI) itu dibuka Wakil 
Rektor Bidang Administrasi · 

dan Keuangan, Dr Hj Siti 
Mardiana MSi dan ditutup 

Wakil Rektor Bidang Aka
dernik UMA, Dr H Heri 
Kusmanto MA itu diikuti 
seluruh pengelola jumal 
ilmiah di lingkungan UMA. 

Tampil sebagai pembicara 

---

Robin Rahim M Korn (Apikes 
Medan), Oris Krianto 
Sulaiman (UISU) dan Dodi 
Sir�gar MKom (STT Ha
rapan). 

W akil Rektor Bidang 
Akadernik UMA, Dr H Heri 
Kusmanto MA kepada 
wartawan mengungkapkan 
pelatihan tersebut sangat 
penting agar pengelolaan 
jurnal ilrniah di lingkungan 
UMA bisa menuju dan 
meraiJ; jurnal berakreditasi 
nasional dan internasional. 
Sebab mengelola jurnal 

ilrniah harus sesuai dengan 
standarisasi dan kriteria 
penulisan yang diatur dalam 
petunjuk teknis penulisan 
jurnal terakreditasi baik 
nasional maupun inter
nasional. 

" Dalam pelatihan tersebut 
seluruh jurnal yang dikelola 
masing-masing program 
studi dibedah. Apalagi 
pembuatan jurnal saat ini 
harus berbasis penelitian. Ke 
depan pengelola jurnal ilrniah 
semakin profesional," ujar 
Heri Kusmanto didamping 

Kabag Humas UMA, Ir 
Asmah Indrawati MP. 

Heri Kusmanto menga 
tidak gampang menembus 
jumal ilrniah terakreditasi I 
nasional dan intemasional. 
Bahkan ungkapnya saat ini 
masih minim jumal ilrniah 
yang terakreditasi nasional 
apalagi intemasional. 

"UMA terus memotivas 
para pengelola jurnal ilrniall 
dan para dosen membuat 
tulisan berba()is penelitian 
untuk jurnal ilrniah," ujar 
Heri Kusmanto. M-5 
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B 12 
Dasen U MA l kuti Pe l ati h a n Pekerti 

DAIAM meningkatkanke
mampuan dosen, Universitas 
MedanArea (UMA) membekali 
tenaga pengajamyadengan pe
latihan Pengembangan Kete
rampilan DasarTekniklnstruk
sional (Pekerti) . 

"Pekerti ini merupakan 
pelatihan keterampilan dasar 
bagi do sen yang diharapkan 
dapatmeningkatkankemarnpu
an mengajar. Melalui pelatihan 
ini jygadosen dapatmeningkat
kankompetensi pedagogiknya," 
tutur Kepalal.embagai>enjarni
nanMutu (I.PM) UMAir Hj Ha
niza MT mewakili rektor ketika 
membukapelatih3nitudikampus 
Pasra.5arjanaUMAJalanSeiSerayu 
Medan, beberapa waktulalu. 

Dijelaskannya, Pekerti me
rupakanlokarkarya bagi dosen� osen muda yang seluruh 

pesertanya'berasal dari dosen 
di lingkungan UMA. Kali ini, 
sebanyak 25 dosen mengikuti 
pelatihan itu. 

Hanizayangjugaketua pani
tia dalamkegiatan itu meyakini, 
dari, pelatihan Pekerti ini diha
rapkan dosen UMA dapatme
ngajar lebih baiklagi dan inam
pu mengevaluasi mahasiswa 
sesuaidenganKerangkaKualifi
kasiNasional Indonesia (KKNI). 

D ekan Fakultas Teknik 
UMAinimengungkapkan, Pe
kertiitusebenamyasyaratwajib 
bagi seorang dosen untukme
ngajar. Pasalnya, selain penge
tahuanlinier, seorangdosen juga 
dituntutmemilikiketerampilan 
dalam mengajar.· 

"Dosenharusmemilikiskill 
dan kompetensi. Ini sudah 
menjadi syaratwajib bagi UMA. 

makanya dosen harus meng
ikuti lokakarya atau pelatihan 
seperti ini," jelasnya . .  

Sementara Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim 
(YPHAS)Drs Erwin Siregar MBA 
dalamsambutannyamenutur
kan sasar;m yang ingin dicapai 
UMA. Menurutnya, dengan . 
adanyapelatihanitukemampuan 
mengajar dosen UMA dapat 
meningkatPadakesempatanitu 
Erwinmendorong dosen UMA. 
milkukanpenaitian.minimalsatu 
judul dalam satu tahun. • 

"Kemampuan dosen juga 
dilihat dari keaktifannya mela
kukan penelitiandanmembuat 
jurnal, khususnya jurnal yang 
terakreditasi," katanya. · · 

Erwin jugameminta dosen 
meningkatkan kemampuan di 
bidangmultirnedialniberkaitan 

dengan tuntufan agar dosen· 
mampu membuat b�ku ajar. 
Untukitu, kataEIWin., yayasan 
telahmemberikan/anyakfasili" 
tas gunamemb,antudosenme
lakukan Po/:1'elitian dan pen
cetakan buku ajar dan yang 
berhttbungan dengan pening
katan mu tu dosen. 

. Ke depan, yayasan berha
rap seluruh dosen UMA sudah 
meraih S3. Harapan itu diba
rengi dengan program yang 
telah dilakukan yayasail dengan 
memberi beasiswa untuk 
menempuh jenjang S3. 

Pelatihan Pekerti itu turut 
dihadiri Wakil Rektor I Bidang 
Akademik Dr Heri Kusmanto 
MA, Wakil Rektor II BidangAµ-

, ministrasi Dr Ir Hj Siti Mardiana 
MSi dan Sekretaris LPM UMA 
EndangSariManulang. (cru/A) 
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Halaman 6 

Dosen ·uMA Dibekali Pelatihan Pekerti 
Ll 121 

, Analisa/istimewa · 

DIABADIKAN: Ketua YPHAS Drs Erwin Siregar MBA (tiga kanan) didampingi 
Wakil Rektor I dan II Dr Heri Kusmanto MA (dua kanan) dan Dr Ir HJ Siti 
Mardiana MSi (kanan ) bersama para narasumber dan Ketua LPM Ir HJ 
Haniza MT (kiri), pada pelatihan Pekerti di Kampus PascasarJana UMA Jalan 
Sei Serayu Medan, baru-baru ini. 

Medan, (Analisa) 
Dosen Universitas Medan Area . 

(UMA) mendapat pelatihan Pengem
bangan Keterampilan Dasar Teknik 
Instruksional (Pekerti) .  

Pelatihan Pekerti itu untuk mening
katkan kemampuan dosen dalam ke
giatan belajar dan mengajar. 

"Pekerti ini merupakan pelatihan 
keterampilan dasar bagi dosen yang 
d i harapkan dapat . meningkatkan 
kemampuannya dalam kegiatan me
ngaj ar. Melal ui pelatihan ini j uga dosen 
dapat meningkatkan kompt:tensi peda
gogiknya,." tutur Kepala Lembaga 
Penjarninan Mutu (LPM) UMA Ir Hj 
Haniza MT mewakili Rektor UMA 
ketika membuka kegiatan pelatihan di 
Kampus Pascasarjana.UMA Jal.an Sei 
Serayu Medan, baru-baru ini.  

Dijelaskannya, Pekerti merupakan 
lokakarya bagi dosen-dosen, muda 
yang seluruh pesertanya berasal dari 
dosen di lingkungan UMA. Sebanyak 
25 dosen mengikuti pelatihan vang 

Haniza yang j uga ketua panitia 
dalam· kegiatan itu meyakini,  dari 
pelatihan Pekerti ini diharapkan dosen 
UMA dapat mengajar lebih baik lagi 
dan marnpu mengevaluasi mahasiswa 
sesuai dengan Kerangka Kualifikasi 
Na�ional Indonesia (KKNI). " 

Diungkapkannya, Pekerti itu sebe
narnya sxarat wajib bagi,seorang dosen 
untuk mengajar. Pasalnya, selain pe
ngetahuan linier, seorang dosen juga 
dituntut merniliki keterampilan dalam 
mengajar. 

· "Dosen harus merniliki skill dan 
kompetepsi. Ini sudah menjadi syarat 
wajib bagi UMA, makanya dosen harus 
mengikuti lokakarya atau pelatihan 
seperti ini," jelasnya. · 

Menurutnya semua dosen, khusus
nya dosen baru di UMA harus punya 
"surat jzin mengajar" melalui sertifikat 
Pekerti. Jadi, setelah mengikuti Pe
kerti, kemampuan dosen untuk mem
buat rencana pembelajaran dan meqg

'evaluasi mahasiswa dan teknik men�-

pelatihan. ini dosen dilatih micro teac- , 
hing yakni bagaimana untuk menje-< 
laskan mata kuliah kepada mahasiswa. 

Disebutkan Haniza, dalam pelati
han itu UMA mendatangkan narasum
ber dari Unit Pelayanan & Pengem
bangan Pendidikan (UPP) USU yang 
diketuai Reni Asmara Ariga S Kp 
MARS. 
Program rutin 

Haniza juga menyebutkan, UMA 
melalui LPM menggelar Pekerti yang 
merupakan program rutin tahunan. Pe
nyelenggaranya organisasi yang diakui 

' Kemenristekdikti . Tahun ini UMA be
kerja sama dengan.UPP USU. "Ini yang 
keduakalinya kerja s,ama dengan USO, 
sebelumnya dengan Unimed," ujarnya. 

Ketua Yayasan PendidikanHaji Agus 
Salim (YPHAS) Drs Erwin Siregar 
l'vIBA dalam sambutannya menuturkan 
sasaran yang in gin dicapai UMA dengan 
adanya pel ati han itu kemampuan 
mengajar dosen UMA dapat meningkat. 

Pada kesempatan itu Erwin mendo
rong dosen UMA melakukan peneliti
an, minimal satu judul dafam satu 
tahun. "Kemampuan dosenjuga dilihat 
dari keaktifannya melakukan peneliti
,an dan membuat jurnal, khususnya 
jurnal yang terakreditasi," katanya. 

Erwin juga meminta dosen mening
katkan kemarnpuan di bidang multime
dia. lni berkaitan dengan tuntutan agar 
dosen mampu membuat buku ajar. Un� 
tuk itu, ujar Er\.vin, yayasan telah mem
berikari banyak fasilitas guna membantu 
dosenmelakukl;Ul penelitian dan penceta
kan buku ajar dan yang berhubungan 
dengan peningkatan mutu dosen. 

Ke depan, yayasan berharap seluruh 
dosen UMA sudah meraih S3. Harapan 
itu dibarengi dengan program yang 
tel ah dilakukan yayasan dengan mem
beri beasiswa untuk menempuh jen
jang S3. 

Pelatihan Pekerti itu turut dihadiri 
Wakil Rektor I Bidang Akadernik Dr 
Heri Kusmanto MA, W akil Rektor JI 
B idang Adrninistrasi Clan Keuangan · 

Dr Ir Hj Siti Mardiana M�i d� S,e
kretaris LPM UMA Endang Sari Ma- 1 
nulanQ:. 
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Dosen UMA Dibekali Pelatihan Pekerti 

• ..1 

Median, Realitas 
Dalam meningkatkan kemam

puan dosen dalam kegiatan belajar 
dan mengajar, Universitas Medan 
Area (UMA) membekali tenaga 
pengajarnya itu dengan pelatihan 
Pekert i  (Pengembangan Keter
ampilan Dasar Teknik Instruk
s ional). 

"Pekerti ini merupakan pelati
han keterampilan dasar bagi dosen 
yang d i har apkan dapat men
ingkatkan kemampuannya dalam 
kegiatan mengajar. Melalui pelati
han ini juga dosen dapat men
i ngkatkan komp etens i p e d a 
gogiknya," tutur Kepala Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) UMA Ir 
Hj Haniza MT mewakili rektor ke
tika membuka pelatihan itu di ka
mpus Pascasitrjana UMA Jalan Sei 
Serayu Medan, Senin ( 14/8). 

Dijelaskannya, Pekerti merupa
kan 'lokarkarya bagi dosen-dosen 
muda yang seluruh pesertanya beras
al dar i dosen di lingkungan UMA. 
Kali ini, sebanyak 25 dosen mengiku
ti pelatihan yang berlangsung dari 
Senin (14/8) hingga Sabtu (19/8). 

Haniza yang juga ketua panitia 
dalam kegiatan itu meyakin i, dari 
pelatihan Pekerti ini diharapkan 
dosen UMA dapat mengajar lebih 
baik Iagi dan mampu mengevalua
s i mahis i swa s e s u a i  d e ngan 
Kerangka Kualifikasi Nasional In
dones i a  (KKN I ) .  

Dekan Fakultas Teknik UMA 
· i n i  mengungkapkan, Pekerti  itu 
sebenarnya syarat waj ib bagi seor-

ang dosen untuk mengajar. Pasal
nya, selain pengetahuan linier; se
orang dosen juga dituntut memili
ki keterampilan dalam mengajar. 

"Dosen harus memil ik i  skill 
dan kompetensi. Ini sudah menja
di syarat waj ib bagi UMA, makan
y a  d o s e n  h a r us m e n g i ku t i  
Iokakarya atau pelatihan seperti 
ini," jelasnya . 

Menur utnya semua dosen, 
khususnya dosen baru d i  UMA 
hams punya 'surat izin mengajar' 
melalui sertifikat Pekert i .  

"Jadi, setelah mengikuti Peker
ti, kemampuan dosen untuk mem
buat rencana pembelajaran dan 
mengevaluas i mahas i swa dan 
teknik mengajar akan menjadi leb
ih baik. Di pelatihan ini dosen di
Iatih micro teaching yaitu bagaim
ana untuk menjelaskan mata kul i"  
ah kepada mahasiswa," tuturnya. 

Disebutkan Haniza, !falam pel
atihan itu UMA mendatangkan 
tim narasumber dar i Unit Pelayan
an & Pengembangan Pendi dikan 
(UPP) USU yang d iketuai Reni 
Asmara Ariga SKp MARS. 

Hani za j uga menyebutka.n, 
UMA melalui LPM menggelar Pe
kerti yang merupakan program 
rutin tahunan. Penyelenggaranya 
organisasi yang d i akui Kemen
r istekdikti. Tahun ini UMA beker
jasama denga� UPP USU. 

"Ini yang kedua kalinya·kerjas
ama dengan USU, sebelumnya 
dengan Unimed," ujarnya. 

Sementara Ketua Yayasan Pen-

d i d i k a n  · H aj i  A g u s  S a l i m· 
(YPHAS)Drs Erwin Siregar MBA 
dalam sambutannya menuturkan 
sasaran yang ingin dicapai UMA. 
Menurutnya, dengan adanya pel
atihan itu kemampuan mengajar 
dosen UMA dapat meningkat. 

Pada kesempatan itu Erwin 
mendorong dosen UMA melaku
kan penelitian, minimal satu judul 
dalam satu tahun. 

"Kemampuan dosen juga di l i 
hat dar i keaktifannya melakukan 
penel it ian dan membuat jurnal, 
khususnya jurnal yang terakredi
tasi," katanya. 

Erwin juga mem i nta dosen 
men i ngkatkan kemampuan d i  
bidang multimedia. Ini berkaitan 
dengan tuntutan agar dosen mam
pu membuat buku ajar. Untuk itu, 
kata Erwin, yayasan ·telah mem
ber i kan. banyak fas i l i tas guna 
memb anfu dosen melakukan 
penel it ian dan pencetakan buku 
ajar dan yang berhubungan den
gan peningkatan mutu dosen. 

Ke depan, yayasan berharap se
Iuruh dosen UMA sudah meraih 
S3. Harapan itu dibarengi dengan 
program yang telah dilakukan ya
yasan dengan memberi beas iswa 
untuk menempuh jenjang S3. 

' 

Pelatihan Pekerti itu turut di
hadir i Waki l  Rektor I Bidang Aka
demik Or Her i Kusmanto MA, 
Wakil Rektor II Bidang Adminis
trasi Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi 
dan Sekretaris LPM UMA Endang 
Sari Manulang.(R.Ji) 1 
1..--1 

l 
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Oosen UMA' Dibekali Pelatihan Pekerti 
Medan I Jurna1Asi8 

Upayameningkatkankemampuan dosen 
dalam belajar dan mengajar, Universitas 
Medan Area (UMA) membekali tenaga 
pengajarnya dengan pelatihan Pekerti 
(Pengembangan Keterampilan DasarTeknik 
InstrukSional) . 

"Pekerti ini merupakan pelatihan 
keterampilan dasar bagi dosen diharapkan 
juga dapat meningkatkan kompetensi 
pedagogiknya," tutur Kepala Lembaga 
Penjarninan Mutu (LPM) UMA Ir Hj Haniz.a 
MT mewakili rektor ketika membuka 
pelatihan itu di kampus Pascasarjana UMA 
Jalan Sei Serayu Medan, Senin (14/ 8) . 

Dij elaskannya, Pekerti merupakan 
fokarkarya bagi dosen muda yang seluruh 

pesertanya berasal dari dosen di lingkungan 
UMA. Kali ini, sebanyak 25 dosen mengikuti 
pelatihan yang berlangsung dari Senin 
hingga Sabtu (14-19/8). 

Haniz.a yangjugaketua panitiameyakini, 
dari pelatihan Pekerti ini diharapkan dosen 
UMA dapat mengajar lebih baik lagi dan 
mampu mengevaluasi mahasiswa sesuai 
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) . Dekan Fakultas Teknik 
UMA ini mengungkapkan, Pekerti itu 
sebenarnya syarat wajib bagi seorang 
dosen untuk mengajar. Pasalnya, selain 
pengetahuan linier, seorang do'sen juga 
dituntut memiliki keterampilan dalam 
mengajar. Menurutnya semua dosen, 
khususnya dosen baru di UMA harus punya 

Jurnal Asia I swisma . 
FOTO BERSAMA. Ketua YPHAS Drs Erwin Siregar MBA didampingiW&kil.Rektor I dan . 
II Dr Heri Kusmanto MA dan Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi foto bersama para narasumbeA 

'surat izin mengajar' melalui sertifikat Pekerti. 
Disebutkan Haniza, dalam pelatihan 

itu UMA mendatangkan t:lln narasumber 
dari Unit Pelayanan & Pengembangan 
Pendidikan (UPP) USU yang diketuai Reni 
AsmaraAriga SKp MARS. 

Haniz.a jugamenyebutkan, UMA melalui 
LPM menggelar Pekerti yang merup� 
program rutin tahunan. Penyelenggaranya 
organisasi yang diakui Kemenristekdikti. 
Tahun ini UMA bekerjasama dengan UPP 
usu. 

Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim (YPHAS) Drs Erwin Siregar MBA 
menuturkan sasaran yang ingin dicapai 
UMA. Menurutnya,denganadanya pelatihan 
itukemampuanmengajardosen UMA dapat 
meningkat. 

· 

Pada kesempatan itu Erwin mendorong 
dosen UMA melakukan penelitian, rninirtJ.al 
satu judul dalam satu tahun. 

ErWinjugamemintadosenmeningkatkan . 
kemampuan di bidang multimedia. Ini 
berkaitan dengan tuntutan agar dosen 
mampu membuat buku ajar. 

Untuk itu, kata Erwin, yayas@.l!tlah 
memb erikan ban yak fasilitas gun a ·  
membantudosenmelakukan penelitian dan 
pencetakan buku ajar dan yang berhubungan 
dengan peningkatan mutu dosen. 

Pelatihan Pekerti itu turut dihadiri Wakil 
Rektor I BidangAkademikDr Herl Kusmanto 
MA, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Dr 
Ir Hj Siti Mardiana MSi dan Sekretaris LPM 
TT1'. ll" A  r.- ..l-- - C!-....! :l K  .... -• •  1 .......... ...., /,,_ • .,:..,._ .... \ 
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Tift9katl<an . emampuan Mengajar 
Dosen UMA Dibekal i Pelatihar:r Pekerti 
, MEDAN (Berita): Dalam 

m�'ftingkatl,tan kena<J:�puari. . . 
do��n.CIW��b,,eli!j�n 
dan mengajar, Universitas 
MedanArea (UMA) membekali 
tenaga pengajamya itu dengan 
pelatihan Pekerti (Pengem
bangan Keterampilan Dasar 
Teknik Instruksional) . 

"Pekerti ini merupakan pe
latihan keterampilan dasar bagi 
dosen yang diharapkan dapat 
meningkatkankemampuannya 
dalamkegiatanmengajar. Mela
lui pelatihanini jugadosen dapat 
meningkatkan kompetensi 
pedagogiknya, " tutur Kepala 
Lembaga Penjaminan Mutu 
(LPM) UMA Ir Hj Haniza MT 
mewakili rektor ke�a mem
buka pelatihan itu di kampus 
Pascasajana UMA Jalan Sei 
Serayu Medan, Senin (I4/8). 

· Dijelaskannya, Pekerti me
rupakanlokarkarya bagi dosen
dosen muda yang seluruh pe
sertanya berasal dari dosen di 
lingkungan UMA Kaliini, seba
nyak25 dosen mengikuti pelati
han yang berlangsungdari Senin 
(14/8) hingga Sabtu (19/8). 

Haniza yangjuga ketua pa
nitia dalaril kegiatan itu meya
kini, dari pelatihan Pekerti ini ' �arapkan dosen UMA dapat 
;i;nengajar lebih baik lagi dan 
mampu mengevaluasi maha
siswa sesuai dengan Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) . . 

DekanFakultasTeknik UMA 
inimengungkapkan, Pekerti itu 
sebenarnya syarat wajib bagi 

Lc:�nr�na rlnco.n 1 n'\f-1 1 k n·v""""'n�1.,,... 

Serita Sore/ist 
KETUA YPHAS Drs Erwin Siregar MBA didampingi Wakil Rektor I dan I I  Dr Heri Kusmanto 
MA (dua dari kanan) dan Dr Ir Hj Siti Mardiana MSi (kanan ujung) bersama para narasumber 
dan Ketua LPM Ir Hj Haniza MT, pada pelati!'lan Pekerfi di kampus Pascasarjana UMA Jalan 
Sei Serayu Medan, Senin ( 1 4/8) . 

menjadisyaratwajib bagi UMA, 
makanya dosen harus meng
ikuti lokakarya atau pelatihan 
seperti ini, " jelasnya. 

Menurutnya semuadosen, 
khususnya dosen barn di UMA 
haruSpunya 'suratizinmengajar' 
melalui sertifikat Pekerti. 

"Jadi, setelah mengikuti 
Pekerti, kemampuan dosen tin
tukmembuatrencana pembe
lajaran dan mengevaluasi ma
hasiswa dan teknik mengajar 
akan menjadi lebih baik. Di 
pelatihanini dosen dilatihmicro 
teachingyaitu bagaimana untuk 
menjelaskanrnatakuliahkepada . 
mahasiswa," tuturnya. 

Disebutkan Haniza, dalam 
pela.tihanitu UMAmendatang-
1,..n ...... .,._:,_..,. ,..... ,,... _,.. ,., • •  -1--- .J _ _  .,.! T T  •• -!� 

Pekerti yang merup akan 
program rutin tahunan. Penye
lenggaranya organisasi yang 
diakui Kemenristekdikti. Tahun 
ini UMA bekerjasama dengan 
UPP USU. 

"Ini yangkeduakalinyaker
jasama dengan USU, sebelum
nya dengan Unimed," ujamya. 

Sementara Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim 
(YPHAS)Drs Erwin Siregar MBA 
dalam sambutannyamenutur
kan sasaran yang ingin dicapai 
UMA. Menurutnya, dengan 
adanya pelatihan itu kemam
puan mengajar dosen UMA 
dapat meningkat. , · 

PadakesempatahituErwin 
��ndoron& �osen .1!1':fA �ela-

Erwiifjugamerninta dosen 
meningkatkankemampuan di 
bidangmultimedia Ini berl<aitan 
dengan tuntutan agar dosen 
mampu membuat buku ajar. 
Untukitu, kata Erwin, yayasan 
telah memberikan banyak 
fasilitas gunamembantu dosen ' 
melakukan penelitian dan pen
eetakan buku ajar dan yang ber
hubungan dengan peningkatan 
mutu dosen. 

Ke depan, yayasan berh -
rap seluruh dosen UMAsudah 
meraih �3. Harapan itu diba
rengi dengan program y:ang 
telahdil� yayasandengan' 
memberi beasiswa untukme
nempuh jenjang S3. 

Pelatihan Pekerti itu turut 
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Dosen UMA Dibekali Pelatihan Pekerti 
Medan, BPB 

Dalam meningkatkan 
kemampuan dosen dalam . 
kegiatan belajar dan me
ngajar, Universitas Medan ' 
Area (UMA) membekali 
tenaga pengajarnya itu 
dengan pelatihan Pekerti 
(Pengembangan Kete
rampilan Dasar Teknik 
Instruksional). 

"Pekerti ini merupakan 
pelatihan keterampilan dasar 
bagi dosen yang diharapkan 
dapat meningkatkan 
kemampuannya dalam 
kegiatan mengajar. Melalui 
pelatihan ini juga dosen 
dapat meningkatkan 
kompetensi pedago9iknya,11 
tutur Kepala Lembaga . 
Penjarninan Mutu (LPM) 
UMA Ir Hj Haniza MT 
mewakili rektor ketika 
membuka pelatihan itu di 
kampus Pascasarjana UMA 
Jalan Sei Serayu Medan, 
Senin �14/8). 

Dijelaskannya, Pekerti 
merupakan lokarkarya bagi 
dosen-dosen muda yang 
seluruh pesertanya berasal 
dari dosen di lingkungan 
UMA. Kali ini, sebanyak 25 
dosen mengikuti pelatihan 
yang berlangsung dari Seniu 
(14/8) hingga Sabtu (19/ 8) . 

Haniza vang juga ketua 
panitia dalarn kegiatan itu 
meyakini, dari pelatihan 
Pekerti ini diharaP.kan dosen 

Ketua YPHAS Drs Erwin Siregar MBA didampingi Wakil Rektor I dan II Dr Heri Kusmanto MA 
( dua dari kanan) dan Dr Ir Hj Si ti Mardiana MSi (kanan ujung) bersama para narasumber dan 

. Ketua LPM ir Hj Haniza MT. BPB/Ist 

Dekan Fakultas Teknik 
UMA ini. mengungkapkan, 
Pekerti itu sebenarnya syarat 
wajib bagi seorang do�en 
untuk mengajar. Pasalnya, 

. selain pengetahuan linier, 
seorang dosen juga dituntut 
memiliki keterampilan · 

d.alam engajar. 
"Dosen harus inemiliki 

skill dan kompetensi. Ini 
sudah menjadi syarat wajib 
bagi UMA. makanya dosen 
hams mengikuti okaka v;i 

& Pengembangan Pen
didikan (UPP) USU yang 
diketuai Reni Asmara Ariga 
SKp MARS .. 

Haniza juga menye
butkan, UMA melalui LPM 
menggelar Pekerti yang 
merupakan program rutin 
tahunan. Penyelenggaranya 
organisasi yang diakui 
Kemenristekdikti. Tahun lni 
UMA bekerjasan:fa dengan 
UPP USU. 

r1 ni l no: eo.� Lc -..J _;__��--

MBA dalam sambutannya 
menuturkan sasaran yang 
ingin dicapai UMA. Me- · 
nurutnya, dengan adanya 
pelatihan itu kemampuan 
mengajar dosen UMA dapat 
meningkat. · 

· Pada kesempatan itu 
Erwin mendorong dosen 
UMA melakukan penelitian, 
minimal satu judul dalam 
satu tahun. 

Pelatihan Pekerti itu turut 
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B 1 2 
, UNNERSffi\S MedanArea (UMA) 'memburu' paraalumninya 

yang tersebar di seluruh tanah air melalui konsep Tracer Study. 
Tujuannya adalah mengetahui berapa besarnya lulusan UMA 
yang sudah diserap di pasar kerja. 

Demikian dikatakan WakilRektor III UMAlr Zuhery Noor MP 
saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan 
Pelayanan Pusat Karirdan Tracer Study di Biro Rektor UMA, Rabu 
(16/8). KegiatanFGD tersebutmenghadirkan narasumber Presiden 
oflndonesian Career Center Netwaork (ICCN) yangjugaDirector 
ofITB Career Center Dr Eng Bambang Setia Budi ST MT diikuti 
para dosen dan pegawai dilingkungan UMA. 

Lebih lanjut dikatakan Zulhery; dengan konsep Tracer Study 
ini diharapkan di tahun 2018 nantinya, UMA bisa mendata 
lulusannya yang sudah terserap di pasar kerja. Karena dengan 
tingginya jumlahlulusan setiap tahunnyamaka diharapkan dengan 
programini akanmemberikan pemaharnankepadadan pegawai. 

Selain itu juga Tracer Study ini akan dapat meningkatkan 
akreditasi program studi (prodi) maupun akreditasi institusi 
pendidikan tinggi sekaligus untukmengantisipasi meningkatkan 
angka pengangguran lulusan UMA. 

Sedangkan Bambang Setia Budi menjelaskan, Tracer Study 
yang sering disebut sebagai survey alumni atau survey "follow 
up" adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. 

Studiini dipandangmampumenyediakan berbagaiinformasi 
yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan 
tinggi. Hasil analisisnya digunakan untuk umpan balik 
penyempurnaan�penjarninan kualitas lembaga pendidikan tinggi. 
Tracer Study juga berfungsi sebagai evaluasi dunia pendidikan 
dengan duniakerjaagarparalulusanmemilikikompetensi, softskill, 
sosial mectia dan akreditasi pendidikan. (m49/CJ 
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UMA Data Al u m n i  
Gu naka n  Tracer Study 

UNIVERSITAS Medan Area (UMA) kini sedang memburu 
para alumninya yang tersebar di seluruh Tanah Air melalui 
konsep Tracer Study. Tujuannya mengetahui berapa besarnya 
lulusan yang berdaya saing yang sudah diserap di pasar kerja. 

Hal itu dikatakan W akil Rektor ill UMA Ir Zulhery Noer MP 
saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan 
Pelayanan Pusat Karir dan Tracer Study di Biro Rektor Kampus 
I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Rabu pekan lalu. 

Kegiatan FGD ' itu menampikan narasumber Presiden of 
Indonesian Career Center Netwaork (ICCN) yang juga Director 
of ITB �areer Center Dr Eng Bambang Setia Budi ST MT 
diikuti para dosep dan pegaw_ai dijjngkungan UMA. -> 

Lebih lanjut dikatakan Zulhery, aengan konsep Tracer Study 
ini diharapkan 2018, UMA bisa mendata lulusannya yang sudah 
terserap di pasar kerja. Kai;eha dengan tingginya jumlah h.Jlusan 
setiap tahunnya maka diharapkan program ini akan memberikan 
pemahaman kepada pegawai. · · 

Selain itu Tracer Study ini akan dapat meningkatkan akreditasi 
program studi (prodi) maupun akreditasi institusi pendidikan 
tinggi, sekaligus untuk mengantisipasi meningkatkan angka peng
angguran lulusan UMA. 

Bambang Setia Budi menjelaska'n, Tracer Study yang sering 
disebut sebagai survey alumni atau survey follow up adalah studi 
mengenai lulusan lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Studi ini dipandang mampu menyediakan berbagai informasi 
yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi basil pendidik:an 
tinggi. Hasil analisisnya digunakan untuk umpan balik pen
yempurnaan.penjarninan kualitas lembaga pendidikan tinggi. 

Di Jepang, lulusan pendidikan tinggi'. di atas 10 tahun yang 
masih menganggur harus mengikuti konsep Tracer Study. 
Sementara di Indonesia, selama tiga tahunlulusan seri.ngbe�indah 
kerja, sehingga sulit untuk masuk di manajemyn karer. · 

Kenyataan ini membuktikan, lulusan yang menganggur dan 
belum bekerja selama enam bulan disebut exit survey dan perlu 
diakomodir menggunakan konsep Tracer Study agar lembaga 
pendidikannya bisa mengetahui kendala yang dihadapi lulusannya. 

Studi ini jtiga menyediakan data-data yang sangat bermanfaat 
untuk mahasiswa, alumni, orangtua, masyarakat, dunia usaha 
dan industri, para konselor pendidikan dan karier. 

"I.racer Study juga berfungsi sebagai e,valuasi dunia pendidikan 
dengan dunia kerja agar para lulusan memiliki kompetensi, soft skill, 
sosial media dan akreditasi pendidikan," katanya. 

(taufik wal hidayat) 
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UMA Gelar ·Tracer Study 
Medan, Realitas � dengan tingginya jumlah lulusan set- Sedangkan Bambang Setia Budi 

Universitas Medan Area (UMA) ' iap tahunnya maka diharapkan den- menjelaskan, Tracer Study yang 
kini sedang memburu para alumn- . gan program ini akan memberikan sering disebut sebagai survey alum
inya yang tersebar di seluruh tanah pemahaman kepada dan pegawai. ni atau survey "follow up" adalah 
air Indonesia melalui konsep yang Selain itu juga Tracer Study ini studi mengenai lulusan lembaga 
dinamakan 'Tracer Study'. Tujuan- akan dapat meningkatkan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
nya �dalah mengetahui berapa be- program studi (prodi) maupun Studi ini dipandang mampu 
sarnya lulusan y�g berdaya saing akreditasi institusi pendidikan ting- menyediakan berbagai informasi yang 
yang sudah diserap di pasar kerja. gi sekaiigus untuk mengantisipasi bermanfaat bagi kepentingan evaluasi 

· Hal itu dikatakan Wakil Rektor ill meningkatkan angka pengangguran hasil pendidikan tinggi. Hasil analisis-
UMA Ir Zuhery Noor MP saat mem- · lulusan UMA. nya digunakan untuk umpru.1 balik 
buka Focus Group Discussion 
Pengembangan Pelayanan Pusat Karir 

"- dan Tracer Study di biro rektor Karn
pus UMA Jalan Kolam MedaR Fstate, 
Rabu (16/8). Kegiatan FGD tersebut 
menampikan narasumber Presiden of 
Indonesian Career Center Netwaork 
(ICCN) yangjUga Director.ofJTB Ca
reer Center lli Eng .Barnbang -Setia 
Budi ST MT diikuti para dosen dan 
pegawai dilingkungan UMA. . 

. Lebih lanjut dikatakan Zulhery, 
dengan konsep Tracer Study ini di
harapkan di tahun 2018 nantinya, Presiden of Indonesian Career Center Netwaork (/CCN) yang juga Director of 
UMA bisa mendata lulusannya yang /TB career Center Dr Eng Bambang Setia Budi ST memberikan paparan di 
sudah terserap di pasar kerja Karena FGD UMA, Rabu (1618). 

penyempurnaan. penjaminan kualitas 
lembaga pendidikan tinggi. 

Di Jepang, lulusan pendidikan 
tinggi di atas 10 tahun yang masih 
menganggur harus mengikuti kon
sep Tracer Study. Sementara di In
donesia, selama 3 tahun lulusan 
sering berpindah kerja, sehingga su
lit untuk masuk di manajemen kai'ir .. 

Kenyataan membuktikan, htlus
an yang menganggur dan belum 
bekerja selama 6 bulan disebut exit 
survey dan perlu diakomodir meng
gunakan konsep Tracer Study agar 
lembaga pendidikannya bisa 
mengetahui kendala yang dihadapi 
lulusannya. Studi ini juga menyedia
kan data-data..y_ang sangat berman
faat untuk mahasiswa, alumni, or
ang tua, masyarakat, dunia usaha 
dan industri, para konselor pendidi
kan dan karir. Tracer Study juga ber
fungsi sebagai evaluasi dunia pen
didikan dengan dunia kerja agar 
para lulusan memiliki kompetensi, 
softskill, sosial media dan akreditasi 
pendidikan.(""'R�.Ji),__ 
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Medan-andalas 
UniversitasMedan Area 

(UMA) sedang "memburu" para 
alumninya yang tersebar di selu
ruh tanahair Indonesia melalui kon
sep yang dinamakan 'Tracer Study' 
(penelitian kondisialumni). Tujua
nnya adalah mengetahui berapa 
besarnya lulusan yang berdaya 
saingyang sudah diserap di pasar 

\......, kerja. 
Hal itu dikatakan Wakil Rektor 

III UMA Ir Zuheri Noor MP saat 
membuka Focus GroupDiscussion 
(FGD) Pengembangan Pelayanan 
Pusat Karier dan Tracer Study, di 
ruangrapatRektor UMA,Jalan Kolam 
Medan Estate, Rabu (16/8). 

Kegiatan FGD tersebut me
nampikan niirasumber Presiden of 
Ipdonesian Career Center Net
waork (ICCN) yang juga Director 
of ITB Career Center Dr Eng 
Bambang Setia Budi ST MTdiiku
ti para dosen dan pegawai di 
Iingkungan UMA. . 

Lebih lanjut dikatakan Zulheri, 
depgan konsep Tracer Study ini 
diharapkan di tahun 2018nantinya, 
UMA bisa mendata Iulusannya 

yang sudah terserap di pasar 
·kerja.Karena dengan tingginya 
jumlah lulusan setiap tahunnya 
maka diharapkan denganprogram 
ini akan memberikan pemahaman 
kepada dan pegawai. . 

i . 
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Hal .3 
-

Selain itu, Tracer Study ini akan 
dapat meningkatkan akreditasi 
program studi (prodi) mau
punakreditasi institusi pendidikan 
tinggi sekaligus untuk menganti- .· . 
sipasimeningkatkan angka penga-. 
ngguran lulusan UMA. . 

Presiden IatNDr Eng sJ�ng Setia Sudi ST C:kedua dari k:rlin 
'didampingi WR III UMA Ir ZulheriNoer MP (kiri) memberikan 

Sedangkan Bambang Setia 
Budi menjelaskan, · racer Study 
)'ang sering disebut sebagai slir
veialumni atau survey follow up 
adalah studi mengenai lulusan lem
bagapenyelenggaraan pendidikan 
tinggi. 

Studi ini dipandang mampu 
menyediakan berbagai informasi 
yang bermanfaat bagi kepen�inga
rievaluasi hasil pendidikan tlnggi. 
Hasil analisisnya digunakan untuk 
umpan balikpenyempurna<µl, dan 
penjaminan kualitas lembaga pen
didikan tinggi. 

"Di Jepang,lulusan pendidikan 
tinggi di atas 10 tahun yang masih 

:paparan di FGD UMA, R��u}l6/8l. 
. ' 

1' ;' : ) .: ? ,· 
menganggur harusmengikuti kon- dihadapi lulusannya. 
sep Tra�er Study. Sementap ��· :; , Studi ini juga 111enyediakan 
Indonesia, selama 3 tahun Ililut� · data�data yang sangat bermanfaat 
ansering berpindah kerja, sehing- untuk mahasiswa, alumni,orang 
ga sulit untuk masuk di manaje, ', .tua; masyarakat, dunia usahlt Clan 
men karier,":kata dosen ITBr'mi. industri, para konselor pendidikan 

Kenyataanmembuktikan,folH- · dankarier. JC 
san yang menganggur dan Millin' Tracer Study juga berfiing'si 
bekerja selama 6 bulan disebut-exit. ' sebagai evaluasi dunia pendidilfan 
survey dan perlu diako- · dengandunia kerja agar para lulu\>
modirmenggunakan konsep Trac-

. 
an me'rniliki kompetensi; softskill, 

er Study agar lembaga pendidik3n- · sosial media danakreditasi 
Ii.ya bisa mengetahuikenda1a yang · ' pendidikan.<HAMJ · ·11:·-·1 

r . ' 
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Medan-Central: Universitas Medan Area (UMA) kini sedang 
memburu para alumninya yang tersebar di seluruh tanah air Indone
sia melalui konsep yang dinamakan 'Tracer Study'. 

'l'ujuannya adafah mengetahui berapa besarnya lulusan yang ber
daya saing yang sudah diserap di pasar kerja. 

Hal itu dikatakan Wakil Rektor III UMA Ir Zuhery Noor MP saat 
membuka Focus Group Discussion Pengembangan Pelayanan Pusat 
Karir dan Tracer Study di biro rektor Kampus UMA Jalan Kolam 
Medan Estate, Rabu (16/8). 

Kegiatan FGD tersebut menampikan narasumber Presiden of In
donesian Career Center Netwaork (ICCN) yang juga Director of ITB 
Career Center Dr Eng Bambang Setia Bueti ST MT diikuti_para dosen 
dan pegawai dilingkungan UMA. 

Lebih lanjut dikatakan Zulhery, dengan konsep Tracer Study ini 
diharapkan di tahun 2018 nantinya, UMA bisa mendata lulusannya 
yang sudah terserap di pasar kerja. Karena dengan tingginya jumlah 
lulusan setiap tahunnya maka diharapkan dengan program ini altan 
memberikan pernahaman kepada dan pegawai. 

Selain itu juga '!'racer Study ini akan dapat meningkatkan akreditasi pro
gram studi (prodi) maupun akredit.asi institusi pendidikan tinggi sekaligus 
untuk mengantisipasi meningkatkan angka pengangguran lulusan UMA 

Sedangkan Bambang Setia Budi menjelaskan, Tracer Study yang 
sering disebut sebagai survey alumni atau survey "follow up" adalah 
studi mengenai lulusan lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Studi ini dipandang mampu menyediakan berbagai informasi yang 
bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi. 

Hasil analisisnya digunakan untuk umpan balik penyempurnaan. 
penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi. 

Di Jepang, lulusan pendidikan tinggi di atas 10 tahun yang masih 
menganggur harus mengikuti konsep Tracer Study. Sementara di 
Indonesia, selama 3 tahun lulusan sering berpindah kerja, sehingga 
sulit untuk masuk di manajemen karir. 

Kenyataan membuktikan, lulusan yang menganggur dan belum 
bekerja selama 6 bulan disebut exit survey dan perlu diakomodir 
menggunakan konsep Tracer Study agar lembaga pendidikannya 
bisa mengetahui kendala yang dihadapi lulusannya. 

Studi ini juga menyediakan data-data yang sangat bermanfaat untuk 
mahasiswa, alum.ID, orang tua, masyarakat, dunia usaha. dan industri, 
para konselor pendidikan dan karir. Tracer Study juga berfungsi sebagai 
��aluasi dunia pen?i� de�gan �un�a ke�a ��ar _para ���� memi-
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HALAMAN 1 0  
UMA Buru Lulusan Gunakan Konse.p Tracer StuCly 

MEDAN I Universitas Medan Area (UMA) kini sedang 
memburu para alumninya yang tersebar di seluruh tanah air 
Indonesia melalui konsep yang dinamakan 'Tracer Study'. . 
Tujuannya adalah mengetahui berapa besamya lulusan yang 
berdaya saing yang sudah diserap di pasar kerja. Hal itu 
dikatakan Wakil Rektor III UMA Ir Zuhery Noor MP saat 
membuka Focus Group Discussion Pengembangan Pelayanan 
Pusat Karir dan Tracer Study di biro rektor Kampus UMA Jalan 
Kolam Medan Estate. · 

Kegiatan-FGD tersebut menampikan narasumber Presiden 
of Indonesian Career Center Netwaork (ICCN) yang juga 
Director of ITB Career Center Dr Eng Bambang Setia Budi ST 
MT diikuti par<,1 dosen dan pegawai dilingkungan UMA. 

Lebih lanjut dikatakan Zulhery, dengan konsep Tracer 
Study ini diharapkan di tahun 2018 nantinya, UMA bisa 
mendata lulusannya yang sudah terserap di pasar kerja. 
Karena dengan tingginya jumlah lu.lusan setiap tahunnya 
maka diharapkan dengan program ini akan memberikan 
pemahaman kepada dan pegawai. 

Selain itu, juga Tracer Study ini akan dapat meningkatkan 
akreditasi program studi (prodi) maupun akreditasi institusi 
pendidikan tinggi sekaligus untuk mengantisipasi meningkat
kan angka pengangguran lulusan UMA. Sedangkan Bambang 
Setia Budi menjelaskan, Tracer Studvvang sering disebut 

sebagai survey alml)ni atau survey "follow up" adalah stUdi 
mengenai lulusan lemf:>aga penyelenggaraan pendidikan 
tinggi. 

· 

· Studi ini dipandang mampu menyediakan berbagai 
informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil· . 
pendidikan tinggi. Hasil analisisnya digunakan untuk umpan 
balik penyempumaan.penjaminan kualitas lembaga 
pendidikan tinggi. 

· 

Di Jepang, hilusan pendidikan tinggi di atas 10 tahun yang 
masih menganggur hams i;nengikuti konsep Tracer.Study. 
Sementara di Indonesia, selama 3 tahun lulusan sering 
berpindah kerja, sehingga sulit untuk masuk di manajemen 
karir. Kenyataan membuktikan, lulusan yang menganggur dan 
belum bekerja selama 6 bulan disebut exit survey dan perlu 
diakomodir menggunakan konsep Tracer Study agar lembaga 
pendidikannya bisa mengetahui kendala y<1ng dihadapi . 
lulusannya. 

· 

Studi ini juga menyediakan data-data yang sangat 
bermanfaat untuk mahasiswa, alumni, orang tua, masyarakat, 
dunia usaha dan industri, para konselor pendidikan dan karir. 
Tracer Study juga berfungsi sebagai evaluasi dunia 
pendidikan dengan dunia kerja agar para lulusan memiliki 
kompetensi, softskill, sosial media dan akreditasi pendidikan. 
(Nasir) 
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H�llaman 9 

MPsF UMiA 'Gelar Seminar 1niern3sio11a;l Psikologi 
Medan, (Analisa) " . ' 

. 
dan Mr. Dinyh Karim ctari Brunei. " no A Kus\vardar{i MS ,'de�gan Ketua 

Magister Psikologi (MPsi) Pasca- . Sebelu
_
m semi nar iqteN:

.
as)opa( . Prodi MPsi PPs UMA Prof Sri Mil-

sarj ana Universitas Medan Area (PPS "d1gelar dilakukan penandatanganan. fayetty , Pe�at�ari Kau�seling Pendi
UMA) menggelar "Iritefiiatiqnal Psyc- perjanjian kerja sama antara UMA di- . di kan Malaysia (Dr Si ti Taniza Toha), 
hol ogi Educatiori Coimsell ihg & Social wakili fro.f . Zulkarnain r:,ubis dengan Ikatan Konselor Indonesia Su matera 
Work Conference", di LJ Hotel M edan Persatuan K'alinseling.Perididikan :Ma- · .U tara (Sri Milfayetty 1} .Play Therqpy 
North Sumateta', Sabtu (26/8). · · laysia (Dr Siti Taniza Toha), Ikatan Indonesia (Ir A l i ce Ah anto) dan 

Kegiatan diikuti enam negara ' itu Konselor Indonesia Sun;iatera .Utara, S affone Akademy ( Muhammad Saf-
dibuka' Reh."tor UMA diwrikil i  Wiiki l  (ProfMilfayetty, Play Therapy indone- · fuan bin Abdullah) . Rektm: Bidang 'Kerj' a Sama, Prof Ir ' H sia (Ir Alice Arianto PGDip PT, MBA, Didamping Ketua Prodi MPsi' Prof 
Zulkamain Lubis M, PhD itu menam- Cd Psy D) dan S affone Akaderny Sri Milfayerty dan KabagHumas UMA 
pilkan pembicaraAliceArianto(Inggris), .· (Muhammad Saffuan bin .Abdul lah) Ir Asmah lndrawati MP, D i rektur PPs 
Prof Dr Sri Milfayetty, MS,Kons, S . Psi Selain itu j uga dilakukan penanda- UMA, Prof Retno A_ Kuswardani 
(Indonesia), Md rn Sheila Abdullah tanganan . naskah kesepahaman (Me- mengatakan penandatanganan nask,ah 
(Singapura) , D;-. Perlis bin Buray (Ma- m o r a n d u m o f  A greement) , an t a ra kesepahaman tersebuL sebagai upaya 
laysia), Dr. Kanlaya Daraha (Thailand) Direktur PPs UMA, Prof D r l r  Hj Ret- u n t u k  t e r u s  m e n i n gk a t k ::rn mu L u  

sebagai at11 1osfer akadernjk agar serna
kiri maju,  khususnya .Psikoiogi PPs 
U'MA. Apalagi saat foi· PPs UMA 
memiliki pusat kajian psikologi. 

"Kegiatan ini sebagai upaya pening
katan mu tu pendidikan sebagai at
mosfer a kade'nik. Dan saat i n.i baru 
Magister Psikologi UMA yang melak
sanakannya . Ki ta h arapkan prod i 
lainnya menyusu l , "  ujar Prof Retno. 

, Hal senada j uga dikatakan K e rua. 
P r o d i  M P s i  Prof S ri M i l fay e tty . 
M enurumya dengan ad<tnya penanda

tanganan naskah kesepahaman maka 
keg i atan y ang d i l akukan Magister 

. . PsikoJogi ,bisa lebih ban yak. 

' ,, , i . .  . ·, · :  , 1 : • ,,  . / • , : Ana/isa/tflutik wal hidaya!.: 
:DJABADIKAN : Wakil Rekwr Bidang Ker,ia Sama UMA ProfZulkarnain Lubis 
(em.pat kanan),' Direktitr PPs UMA; : Prof· Retno A Kuswardani (kiri), • Ketua � 
Prodi MPsi Prof Sr.i' Milfayetty (dua kiri). dan.para praktisi dan. ketua profesi 
:psikologi dari Malaysia: dari<Sumut diabadikan ·bersama usai menandatangani.' 
·kesepahamcin'ke·rja :1·ama, •di LJ :Hotel 'Medan North Sumatera, Sdbtu (2{>18).l. 

''Denga:n adanya MoA setiap t _ahun : 
bisa kita lakukan dan pelaksanaannya , 
tergantung kesepakatan. Untuk tahap : 
awal UMA sebagai penyelenggara," 
ujar Prof Milfayetty seraya menam-

. bahkan . kegiatan terse but dimasukkan 
ke jumal •sebagai- upaya peningkatan ' 

jurnal terakreditasi Dikti. (twh) · 

r 
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, .· . . · ang 

���· 'iffWa]u'mhin:Y'a7: Wifit forsebltr'
.
di ··se1ilirun:tllhaM 1fr'.fodonc�-·; 

a w:'liciiisef'.. :1yang,;din:ami:i.kan-. �Jhcer Studyl · · '' !>!'1'"'1•.: ; •,F/l''"'P'Y ·;tri�nrfe.faji�i ' bfi��P.!Ui&�arl�y:i . . . abi\'dfser�p�d��Jiail;lD1iter . 
. 

, ,., , 
, ,,,�:,. . al . i��; �atilj:a;i� ',Vakil Rek�r JII \Jf.:1/t ..If ,Zuh�ry,: ,qor_ ¥P·, s�,J;; �/rielijn'.lik'3:ZF?Eiis. :Gr2!u p� Discu�sior[ J?Jii'gernb ar'i@�i PeI<1 Y.a11'a§i fi.is ii.t . 

HGrif'' �diill; Tia�erJS tiid:;r; aF bfro r'e.ktcir' Ka#ipt s lJMA ' J alan::Kolam I hire'd'art� ��t�te�" Ral5Ut'ft6f�),�rt.+�):::'.'"�?�i.:'� . ·�·, v, � (' ·! . :" ��iq��i .��i;�·�-«�:�tV1:: 1 
j . . :>�e.�ia,t§ll)/ F.9R.: t�r,s�bµt ; m€, ;;:ampika11 . ngr�.�l"\�;?.;r,.P7:����� :;;:.of ' In
" dones1an · career· cen:ter • Netw.aork (ICCN) yang' j'u'ga · Director 1.of· 1TB · 
· 'Ca:r'le:r; ,Geriteif, D,r' 1Eilg Biull.9arig S.etia :Bui:,!i' ST 1.rYr:i�;'diik\1,ti fJara :JCi,sen 
« <lan pegavfaF dilin:gknngan>UMA. • ,,;,, . · ·.·· ')1<. cF. :�, "''•v, /,%.th.t?! . 
' S"-• Lebih»liiiii'.i.t. dikatakan ,zulherw derigan . kofisep.}ffacer ;,'St�dy'. '.'ij1i' 
;, ptl131«:!p!rf1n

. 
di � tah\,\µ ,2018 ,:qantiny(3.,c .l./fy[A Pisa m<;�lcl[ltadulJ1.s_arinya: 

! yang su'd.ah tersera'p di pas�lt lle1·ja ' Karena dehgan ,tingginya jurr1l�h' 
;' Julusan"set:fap tahunnya maka dihhrapkan ' dengan program 'ini akan 
f' .fnemberikan pemahaman l:epada· 'dan pegawai/ . , '' .·. · · <· .. , , r ·F.i 
:;� Selain itu juga 'l'l"acer Study,ini akan dapat meningkatkan akreciitasi piU-, 
',, gram studi. (prodi). maupun Ilkreditasi ihstitusi,per}Jidikap tingfii sekali@i�'. 
i,. nntuk rnengantisipasi merungkatkari arigka peugahggurlli1' Julw:ian. lJMA. ,: ' Sedangkan Bambang Setia Bulli menjelaskan, Tracer Study yang 
!isering'clisebut sebagai survey fl]umni atau survey "follow up" aclalah ' 
fshidt·'ITiehgenai l ul us'arl lern bdga · peiiyelerigga't'han �perididikaii

' tinggi: 
t'?"Stl'fdi lni dipandhng,rilampu rneriyedfakaj'i berlfagai illformasi yahg\ 
�bei:mahfaat •bagi; kepentingan evaluasi, hasiJ.,. p �ndidikan ,,tinggi.·;, ;}' .'  
i:.":. .Hasil . analisisnya digunakan· untuk. lj,mpan balik· penyernpurDaan. · 
1.peii.jami�an kuali�?s ).en:-bag[\ penclidikim . ting��· ' :" : i ;, ·.;, , \ . . . · . . :,.c,,;p�'q�ii�pt\; : lu)µ.,�an �. ':!l�i�ik,air ��!l�gi' �i ��t,%� .. 1 o. : �<:l�un� i��?: ��sil; 
,nieng'anggtl_!""ha.!'US metigi)rntr konsep' Traceti Stu'dy: :.Sementara d1 
�Ihdcmesia» selarria<:3. tab'un; )tilusan sermg · be�.P

.
inclah kerja, · sel1ingga; 

>sulit'' §pt,��;µi�s"*;di�!l}dllfliefri�I1 kilfll�{�:'<'t�hi� · ·· · r"t:.7;, · 

•. 
. • 1" K�n¥a.�a�\:�;.��mJi. �k,t,ikl:l;1; J�1.1l1.s�, r;:�t�ng: mri:i�i;*

·
� 1, ,,, . ,, . b,e}u1:n 

> be. kerja""' 'setaina · 6 ' b.ulan diseuut :e)Cit sun:-ey . llan· per u,, diakomod1r �'. " ' il "' ' .' '·'f\f' ? ,• r > ··· '  .. • . .'. · ; , ,. , ,, ; '.'\ � · · '·>' ' , . · · ,. ·v.:i· . . , ;. · · 1 , , . ·t·. /.· . :  ... . - ·�·. ff - � ·'! .. · •. . . . 
�meiigglir,i)'.kan': kons)'lp:0Tracer<.Stl). dy ·agan: lemba:gaj P.e\1d1d1ka:nnya 
gisa� ,Jriengi;ta�yi, ken<:lala yang clihadapi ltilus4r:inya: ·'. , d�i: ·;.zv ·, ,",. 

�··; Studi"ini juga )nenyecliakai} <:lata-data yang sangat bermlirifaat tiriru,k 
; inahasiswa,' taliirliru,:" orang iii a, masyarakit, . dtirtia usalla '�d�n· mailstri, t.P�\1:a }\:o:n.selpi;) pendidikan clai:i karir. ,'fracet Study.jug� berfungsi,,sebagai_ 
(' �:V.��i;JJ3i, ����: pendidi_ka:ri d�q�an �'mia kerja agar. para;

_
l ;il:iisan Jmirpi-· 

�:hk:i l�9. ll1Pe,,,�,:,i:s;; p9ftsk1lli;'!.?s1�l n:edi�. 
da� akredlt�1 P�I1?1d1kal hr · 

-
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·;;.lJIV1��;s:1,m��i'.J'l·u·sah1'G;U ria·Ra•m.1Kon·sen.,Tr2f eer�·stu·-c1,, · 
�- ,;:. ·���� · ·1..���· f,;�, · � 

·· .". 1:� ·:'· �r.. .. :: . .>x ;,_ 1. >i' ,, _j { � ,. ;/}r<�&rf.�·�'":t.:;�·t,·i'���.�i:t(ii· J'YD�·�·-f : ;!;��; ... � P-· �·'°;fn��, j.sJ1. 
"'(,If;'-\ Vt �·"'.t,f;°4�.w.·t�\lt"';i:t'D::?k1 ;'l .'f• , ' , ._ . '  ' . �';\ t f'-1 ....- �··M- '\'.;l--�fAI"� t\f�1 ' �<- :y' !f't t H.: ' " " '' 1 h' '"""}."' . ,,, .., 

)MEDAN: j1Upiversifas . dang'.� ·. f' , ,,.,, . .  selfagai survey alumni atau 'stirYe� "follow/up': adalafr sthcfr , , 
r 1ne.m 'ai'ahlumbin.'1' ' ' teise�/�diiseft,r..i:.. tali1ali air.? ""men·g�· 'nafliihis.�I�mbaga p:en'y-'ei¥eng· 'g" ciraarf,pbndidilfan:: :·:: ' ' # ' -'..t� 'h '4 � '· #., � A ..! ?f(l:.'- J� :'G.,"1.j <'l • ''ti'!d:: l� � l?' /,���t l yJ' • \, ·� ! •\ �··1 1 ' ri" l'I .- "  • d t , f.0. _, I Jridon 'elalui !Cons,e 'Clina(riald(n 'Tra' cer' Sttidy,'. r' "� ·,,  tii;igg! »':;'/,«/',,;: \;],,;,;.�',�;,, " �);:"iF 1�,;,f,,; '\.f.. ,:.... 
i !VJ.!i�W��g��· · enge���WJJi.�rap��esa�1�,1�ii�a�. Y.a'lii tf' :. � �. �N�i !�i ilipfana��f�i��·��nye�!_cl��i1 �irb��a\ ;·i: ·: 1 • 

tP.��P�Y.a.;��g:Y ;ili���, �r�IUll pi�ar �fl�, 'Hal . �hi ·t ' '": ·: . info�T,asl y�ng b,erl):la���� ��gt��pep�ng¥1.�-YN.Ul,IS!, t�s1! : . 
!Clil<ittak:anWilil' ·.,Ill IJ,¥A lrzunery ,NpQr.MJ:l saat :>',,  ·. ,' , .· , ,pel).,di�ik�n tinggj. I;IasJI i(nhlisisnya' lligtjpaka'n untuk \1111pa11' .· 

j ine ' ' · ·: . ofscus�i6�Pehgemb'angiili; i>elaf.iillruf ;;� balik'�enyenipumaalf;Jlen)aiitlhaii klla!itas· i�ffibaga > ' ''.J '"· . rf\R. f{f3���ii���c>��i>.f¥�1alai( ,'._ jj�n·<l! .�#��arigg{: ;;. ; ';1: : ' 'i � + .  ":;, . ' . ' ? , ,  ;;,<> · , . ,  

fkota " '' , . . . .�.�·-- ·��1 : ,,:�J.�'.:: ��::·; \\ ;.;'. : �· c ':� � :. - .. • �1�ep11l}g,, l_ulu�an pend1dµc<:n ti�ggl' d1 atas 10 ta1?un yang 
�·�f:'.· ·I,<egi�t� HiEl lers;ehutmenampikaJi narasumber Pres1tlen · · .• .'ffiasihl menganggur harus mingiktiti konsep 'Fracer. 8tudy. 
l�f_Jil?§���ia�:�ar��L c,��{;r,�e��q,'k _(IC�N) .Y.��jµg<1 : · .: . ; . .. : Se��nt�ragi 1.1�d.o?�sia, }�la�1a 3 la)1�1 .l�us3:11 seri�g · fDrrector of IJ'B Caree� Cente�'Dr. �ng,Bambang Setia" BudJ ,ST.� · , � . 

·berp1rtda..h keqa; S(llimgga suht_ untuk masuk' dt manaie!Ilen 
I :n tliikllti pi:lf�' dosc,n:4ari1pega�ru'dil�igkiuigan UMA� < ' · � :·:.karir, *enyataah meinbuktlk�n, lulusan yang�mengahggur dan 
." : ."Lt: bill Ian jut dikafakan Zulhery, dengan konsep Tracer .· , • · belum bekerja selama 5 bulan disebut exit.survey dan perlu 
;sfudy ini dihrlrap_klin ,di fahim 2QIB'ii�ntinya, UMA'. b!sa , <"" . ' diakorhodir rri6nggunakan' konsep Trmr Study agar lembaga 
. inendata lultlsannya yang sudah,terserap di pasar 1cerja. ;: 

, 
, 
.

.
. 

, pendidikarinya bisa mengetahui kendala y&ng dihadapi . .  
tKai:ena dengan tingginya jurnlah lulusari 'setiap'tahunnya • « ;, ' · : · 1ulusahnya, 

·. 

.. · · ' 

.,µiaka.diharapkan dengan program iri akan memberikan · '  · .: ., ··'· Sttldi ini jugii'rrienyediakiih data�data yang sangat , , 
I pemahaman kepada dan pegaWai'.'1 ,"·i ' r :  Y ' ' "·' b�rm'atfaat untuk mahasiswiJ, aJumni, Orang tua, ma_syarakat, 
i:J, � , ; Selain itu, juga T.t,acer Study illi akandapat meningkatkan ·w' dunia usaha dan industri; para konselnr pendidikan dan karir. �iiJ<reditasi program studi (prodi) maupun akreditasi institusi . ·.: Tracer1Shtdy juga berfungsi sebagai evaluasi dunia .. 
·pendidikan tinggi sekaligus untuk mengantisipasi me1�ingkaJ- pendiqikan deng'an dunia ktrrja agar para lulusan merrtiliki 
· kan angka pi!ngarigguran lulusan' \JMA. Seqangka1} Bambang- . kompetensi, softskill, sosial media dan akreditasi pendidikan. 
:�!!tia Bµdi �erijeias�an; Tracer .Shlovyang s�·ring disebuL .- ' ... (Nasir) ·,.� . · , ; , · · 

l 
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B 1 2 
Vi rtua l  Accou nt Ba nk  M a nd i ri Perrnuda h 
Maha,s iswa U MA Baya r Uang Kw l i ah  

UNIVERSfD\S Medan Area 
(UMA) bekerja sama dengan 
Bank Mandiri mempermudah 
cara pembayaran uang kuliah 
mahasiswa dengan menggu
nakan Virtual Account Bank 
Mandiri. Vrrtual account adalah 
layanan bank yang diberikan 

kepada perusahaan untukme
mudahkan dalam memverifi
kasi pembayaran dari pelang
gannya yangmembayarmelalui 
transfer antarbank. 

Walaupun tidakdiwajibkan, 
mahasiswa yang melakukan 
trans aksi berke semp atan 

Waspada/M.Ferdinan S 
TB SALES Manager PT Bank Mandiri Medan Firdaus Hamami 
menyerahkanPengundian Virtua1Fiesta2017periodepertmna, kepada 
WR II UMA Dr. Siti Mardiana di Kampus T UMA, Rabu (3018). 

mengikuti undian dari Bank 
Mandiri dengan hadiah utama 
handphone. 

Halitu dikatakan Wakil Rek
tor II UMA Dr Ir Siti Mardiana 
MSi seuai Pengundian Hadiah 
Mandiri Virtual Fiesta 2017 pe
riode pertama bagi mahasiswa 
baru UMA yangsudahmelaku
kan pendaftaran melalui virtual 
account Bank Mandiri, di ruang 

- rapat rektor, Kampus I UMA, 
Jalan Kolam Medan Estate, 
Rabu (30/8) . 

Penarikan undiah disaksikan · 
langsung TB S�es Manager -
TB Medan PT Bank Mandiri 
Firdaus Haniami, Kepala Biro 
AkademikdanKemahasiswaan 
(BAK) UMA Sri Irawati MAP, 
KepalaBiro Keuangan UMASari 
Bulan SE MM, KepalaPusatDa
tadanAplikasilnformasi (PDAI) 
UMA Adi Satria ST, Kahumas 
UMA Ir Asmah Indrawaty MP, 
dan sejumlah mahasiswa. 

Dalam kesempatan itu, PT 
Bank Mandiri memberikan 3 

�-

hadiah hiburan serta 2 hadiah 
utama berupa jam dan hand
phoneAdapunnamacalonma
hasiswa baru yang mendapat
kanhadiahhiburan adalahAde 
Rivani Sitorus dari Program 
StudiManajemen, Kharunnisa 
dari Program Studi Psikologi, 
Herianto Tambun dariProgram 
Studi Teknik Elektro, Yoshua 
Pallery Sibarani dari Program 
Studi Komunikasi dan Amri 
Ismail dari Teknik Informatika. 

"Dengan menggunakan 
Virtual Account Bank Mandiri, 
mahasiswa UMAatau orangtua 
mahasiswa tikribet, tanpaantre 
untukbayaruangkuliah, karena 
cukup dilakukan diATM Man
diri atau Internet Banking atau 
Cabang Bank Mandiri terdekar 
di seluruh Indonesia,·" kata Si ti 
Mardiana.TB Sales Manager PT 
Bank Mandiri Medan Firdaus 
Hamamimengatakan, program 
periode undian HadiahMandiri 
Virtual Fiesta, untuk periode 
pertama. (m49/C) 
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Halaman 23 

U MA Beri  Kem ud a h a n  
pada Ma hasiswa 

UNIVERSITAS Medan Area (UMA) 
memberikan kemudahan kepada para ma
hasiswanya. Salah satunya kemudahan 
membayar uang kuliah dengan mengguna
kan virtual account Bank Mandiri. 

Hal itu dikatakan Wakil Rektor II uMA 
Dr Ir Siti Mardiana MSi seusai Pengundian 
Hadiah Mandiri Virtual Fiesta 2017 periode 
pertama bagi mahasiswa baru UMA yang 
sudah melakukan pendaftaran melalui virtual 
account Bank Mandiri. Kegiatan digelar di 
r.uang rapat rektor, Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, baru-baru ini. 

Ia mengatakan, UMA bekerja sama de
ngan bank tersebut guna mempermudah 
cara pembayaran uang kuliah mahasiswa. 
Layanan bank yang diberikan kepada pe
rusahaan ini untuk memudahkan verifikasi 
pembayaran dilri pelanggan yang memba
yar melalui transfer antarbank. 

Membayar melalui virtual account ini 
sebenamya tidak diwajibkan. Tetapi, maha
siswa yang bertransaksi berkesempatan me
ngikuti undian dari bank tersebut dengan 
beragam hadiah. . . 

Penarikan undiah disaksikan langsung TB 
Sales Manager -TB Medan PT Bank Mandiri 
Fi,rdaus Hamarni, Kepala Biro Akademik 
dan Kemahasiswaan (BAK) UMASri lrawati 

MAP, · Kepala Biro Keuangan UMA Sari 
Bulan SE MM, Kepala Pusat Data dan Apli
kasi Informasi (PDAI) UMA Adi Satria ST, 
Kahumas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, 
dan sejurnlah mahasiswa. 

Adapun nama calon mah.asiswa baru 
yang mendapatkan hadiah ·hiburan adalah 
Ade Rivani Sitorus dari Program Studi 

.Manajemen, Kharunnisa dari Program 
Studi Psikologi, Herianto Tambun dari Pro
gram Studi Teknik Elekti:o. LaluYoshua 
Pallery Sibarani dari Program Studi Ko
munikasi dan Amri Ismail dari Teknik 
Informatika. 

"Dengan me·nggunakan virtual account, 
mahasiswa UMA atau orangtua mahasiswa 
tak · ribet, tan pa antre m;ituk bayar uang 
kuliah. Cukup dilakUkan di ATM, internet 
banking atau di kantor cabang terdekat di 
seluruh Indonesia," terangnya. 

· 

Kepala Biro Keuangan UMA, Sari Bulan 
SE MM- menambahkan, ketika mahasiswa 
membayar uang kuliah atau tagihan lainnya 
melalui virtualaccountmakakonfirmasi {iem- · 
bayaran aka,n berlangsung otomatis. Maha
siswa tidak perlu menunjukkan struk transfer 
ketika ujian cukup menyebutkan nama da'n 
nomor untuk mendapatkan kartu ujian. 

(taufik wal hUlayat) 

• 
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REALITAS 
Kamis, 31 Agustus 201 7  REALITAS g 
Virtual Account Bank Mandiri Permudah 

�ahasiswa Ul\{A Bayar U ang Kuliah 
Medan, Realitas 

Unive r s i t a s  M e d a n  A r e a  
(UMA) b ekerj a sama dengan 
B ank Mandiri mempermudah 
cara p embayaran uang kuliah 
m a h a s i s wa d e n g a n  m e n g 
gunakan Virtual Account Bank 
Mandiri. Virtual account adalah 
layanan bank yang diberikan ke
p a d  a perusahaan untuk m e 
mudahkan dalam memverifikasi 
pembayaran dari pelanggannya 
yang membayar melalui transfer 
antarbank. 

Walaupun tidak diwajibkan, 
m a h a siswa yang m e l akukan 
t r a n s a k s i  b e r k e s e m p a t a n  
meng ikuti undian dari  B ank 

andiri dengan haaiah utama 
handphone. 

Hal itu' dikatakan Wakil Rek
tor I I  UMA Dr Ir Siti Mardiana 
MSi seuai Pengundian Hadiah 
Mandiri Virtual Fiesta 2017  peri
ode p ertama bagi mahasiswa 
baru UMA yang sudah melaku
kan pendaftaran melalui virtual 
account Bank Mandiri, di ruang 
rapat rektor, Kampus I UMA, 
Jalan Kolam Medan Estate, Rabu 
(30/8). 

Penarikan undiah disaksikan 
langsung TB Sales Manager - TB 
Medan PT Bank Mandiri Firdaus 
Hamami, Kepal� Biro Akademik 
d a n  K e m a h a s i s w a a n  ( B A K )  
UMA Sri Irawati MAP, Kepala 
Biro Keuangan UMA Sari Bulan 
SE MM, Kepala Pusat Data dan 
Aplikasi Informasi (PDAI) UMA 
Adi Satria ST, Kahumas UMA. Ir 
A s m a h  I n d r awaty M P, d a n  
sejumlah mahasiswa. 

D :i l :i .m  ke<i>.mn�bn ; t.,  D'T' 

Adapun nama calon maha
siswa baru yang mendapatkan 
hadiah hiburan adalah Ade Ri
vani Sitorus dari Program · Studi 
Manajemen, Kharunnisa dari 
Program Studi Psikologi, Heri
anto Tambun dari Program Studi 
Teknik Elektro, Yoshua Pallery 
Sibarani dari Program Studi Ko
munikasi dan Amri Ismail dari 
Teknik Informatika. . 

"Dengan menggunakan Virtu- · 

al Account Bank Mandiri, maha
siswa UMA atau orangtua maha
siswa tak ribet, tanpa antre untuk 
bayar uang kuliah, karena cukup 
dilakukan di ATM Mandiri .atau 
Internet B anking atau Cabang 
Bank Mandiri terdekat di seluruh 
Indonesia, " kata Siti Mardiana. 

TB Sales Manager PT B ank 
Mandiri Medan Firdaus Hamami 
mengatakan, program periode 
undian Hadiah Mandiri Virtual 
Fiesta, untuk periode pertama 
berlangsung dari 1 Mei 2017  - 24 

Agustus 2017, periode kedua: 1 
September 2017 - 24 Desember 
2 0 1 7, periode ketiga: 1 Januari 
2017  - 24 Mei 2018.  

Selama periode ini  berlang
sung, mahasiswa berkesempataff 
mendapatkan ratusan hadiah 
m enarik d ari  B a n k  Mandiri  
2017. 

"Cara Ikutan Event Mandiri 
V i r t u a l  F i e s t a  2 0 1 7 , c u ku·p 
melakukan p embayaran uang 
kuliah melalui virtual account di· 
Bank Mandiri," jelasnya. 

Kepala Biro Keuangan UMA 
Sari Bulan SE MM menambah
kan, ketika mahasiswa mem
bayar uang kuliah atau tagihan 
lainnya melalui virtual account 
maka konfirmasi p embayaran 
akan berlaingsung otomatis. Seh
ingga, mahasiswa tidak perlu 
menunjukkan truk transfer keti
ka uj ian cukup menyebutkan 
nama dan nomor untuk mend11p
atkan kartu ujian. (R.Ji) 
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.I andalas I hamdani 
TB Sales Manager PT Bank Mandiri Medan Firdaus Hamami (keempat dari kiri) menyerahkan berita 
acara Pengundlan Hadiah Mandiri Virtual Fiesta 201? periode pertama, kepada Wakil Rektor II UMA 
Dr Ir Siti Mardiana MSi, di Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Rabu (30/8). 

Virtual Acrount Bank Mandiri 
Permudah Mahasiswa UMA 

/ 

· Bayar Uang Kuliah 
Medan-andalas 

Univ�rsitas Medan 
Area (UMA) bekerja 
sama dengan Bank 
Mandiri mempermudah 
cara pembayaran uang 
kuliah mahasiswa 
dengan menggunakan 
Virtual Account Bank 
Mandiri. 

Virtual account adalah layanan 
bank yang diberikan kepada 
perusahaan untuk memudahkan 
dalam memverifikasi pembayaran 
dari pelanggannya yang memrniyar 
melalui transfer antarbank. 

Walaupun tidak diwajibkan, 
mahasiswa yang melaY.ukan tran
saksi berkesempatan mengikuti 
undian dari Bank Mandiri dengan 
hadiah utama handphone. 

Penarikan undiah disaksikan 
langsung TB Sales Manager-TB 
Medan PT Bank Mandiri Firdaus 
Hamami, Kepala Biro Akademik 
dan Kemahasiswaan (BAK) 
UMA Sri Irawati MAP, Kepala 
Biro Keuangan UMA Sari Bulan 
SE MM, Kepala Pusat Data dan 
Aplikasi Informasi (PDAI) UMA 
Adi Satria ST, Kahumas UMA 
Ir Asmah Indrawaty MP, dan 
sejumlah mahasiswa. 

Dalam kesempatan itu, PT 
Bank Mandiri memberikan 3 ha
diah hiburan serta 2 hadiah utama 
berupa jam dan handphone. 

Adapun nama calon maha
siswa barn yang mendapatkan 
hadiah hiburan adalah Ade Rivani -
Sitorus dari Program Studi 
Manajemen, Kharunnisa dari 
Program Studi Psikologi, He
rianto Tambun dari Program 
Studi Teknik Elektro Yoshua 

Cabang Bank Mandiri terdekat 
di seluruh Indonesia, " kata Siti 
Mardiana. ' 

TB Sales Manager PT Bank 
Mandiri Medan Firdaus Hamami 
mengatakan, program periode 
undian Hadiah Mandiri Virtual 
Fiesta, untuk periode pertama 
berlangsung dari 1 Mei 2017 -
24 Agustus 2017, periode kedua: 
1 September 2017 - 24 Desem
ber 2017,  periode ketiga: 1 
Januari 2017  - 24 Mei 2018. 

Selama periode ini berlang
sung, mahasiswa berkesempatan 
me,ndapatkan ratusan hadiah 
menarik dari Bank Mandiri 2017. 

"Cara Ikutan Event Mandiri 
Virtual Fiesta 2017, cukup mela
kukan pembayaran uang kuliah 
melafoi virtual account di Bank 
Mandiri," jelasnya. 

Kepala Biro Keuangan UMA 
Sari $ulan SE MM menam-
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.Bayar Pa.�ai Virtual Acco�nt Berhadiah Ponsel 
UNTUK penerimaan m aha
siswa baru tah u n  i n i ,  U n iver
sitas Medan Area bekerja 
sama dengan Bank Mandi-
ri untuk melakukan pemba
yaran uang ku l iah menggu
nakan Virtual Account Bank 
Mandiri . Virtual account ada
lah layanan bank yang d ibe
rikan kepada perusahaan 
u ntuk memudahkan dalam 
m e mverifikasi pembayar-
an dari pelanggannya yang 
membayar mela lu i  transfer 
antar bank. 

Walaupun tidak d iwaj ib
kan, mahasiswa yang mel·a
kukan transaksi berkesem
patan mengikuti undian .dari 
Bank Mandiri dengan hadi-

ah utama handphone. Hal  
i tu  d ikatakan dr  S iti Mardia
na, Waki l  Rektor I I  UMA. Ma
hasiswa baru yang sudah 
melakukan pendaftaran me
l a l u·i virtual account, d iundi  
dengan tiga hadiah h i b uran 
serta dua hadiah utama jam 
dan handphone. 

Adapun nama calon ma
hasiswa baru yang menda
patkan hadiah h i b u ra n  Ade 
R ivan i  Sitorus dari Program 
Studi Manajemen,  Kharu n n i
sa dari Program Studi Psi ko
lpgi , Herianto Tambun dari 
Program Studi Teknik Elec
tro, Yoshua Pal lery Sibara
ni dari Program Studi Komu
n ikasi dan Amri Ismai l  dari 

Teknik l nformatika. 
Siti menuturka n ,  untuk 

menjadi  mahasiswa U niver
sitas Medan Are a ,  bayar 
uang kul iah ta npa ribet, tan
pa antre, bisa d i lakukan d i  
ATM Mandiri , Internet Bank
ing, dan Cabang terdekat 
Bank Mandir i  di seluruh I n
donesia . 

Pengundian d i lakukan da
lam beberapa tahap, yak-
ni periode pertama 1 Mei 
2017-24 Agustus 2017,  pe
riode kedua 1 September 

. 2017-24 Desember 2017 , 
periode ketiga 1 Januari 
2017-24 M e i  2018. 

Selama periode ini ,  pro
gram akan berlangsung dan 
berkesempatan mendapat
kan pel uang mendapatkan 

ratusan hadiah me-

Mandiri 2017. 
"Cara ikutan Event Man

dir i  V irtual  l'iesta 2017,  cu-· 
kup melakukan pembayaran 
uang kul iah melalu i  v i rtual  _ 

account di Bank Mandiri , "  je-
lasnya . ,, 

Jadi  ketika mahasiswa -
membayar tagihan melai'ui  
virtual account maka konfir
rnasi pembayaran akan ber
langsung otomatis. Sehlng
ga , mahasiswa tidak perlu 
menunjukkan truk tra'nsfer 
ketika uj ian,  cukup menye: 
butkan nama dan nomor un
tuk mendapatkan kartu uj i
a n .  

UMA juga bekerjasama 
dengan Bank Mandiri me-

, l a l u i  Kartu Tanda Mahasis-
wa ( KTM) yang bisa d ijadi
kan sebagai Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM ) .  Dengan de� ,. ·  
mik ian,  seluruh mahasiswa 
membuka tabungan secara 

grptis .(sil) 
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