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Kurban Menghapuskan Sifat-Sifat Hewani Manusia 
·uMA Sembelih 22 Hewan Kurban 

KELUARGAa BesarUniver
sitas Medan Area (UMA) bersa
jllla ratusan masyarakat sekitar 
l<ampus melak.5anakansalatidul 
Adha 1438 H, Juillilt (1/9) di 
Masjid Taqwa Kampus I UMA 
JI Kolam Medan Estate. 

Turut dalam salahidulAdha 
itu, Ketua Yayasan Pendidikan 
Haji Agus Salim (YPHAS) �rs 
HM Erwin Siregar MBA, Rektor 
UMAProfDr HA Ya'kub Maton
dang MA, Wakil Rektor (WR) I 
Dr H Heri Kusmanto MA, WR 
II Dr Ir Hj Si ti Mardiana MSi, 
WR III Ir H Zulheri Noer MP, 
WR NDr Ir H Zulkamain Lubis 
MS, para dekan, dosen dan 

pegawai di lingkungan UMA. Wmda yang juga pengasuh 
WmdaKustiawanMA yang P ondok Pengajian Alquran 

tampilsebagaikhatib salatldul D arul Bening·Sei Rotan juga 
Adha dalam khutbahnya me- menjelaskan, ibadah kurban 
ngatakan, penyemb elihan merupakanibadahyangmerni
hewan kurban menghapuskan liki nilai dimensi ketakwaan 
sifat-sifat hewani dalam diri antara hamba dansangKhalik. 
manusia Berkurban juga untuk "Menyembelih hewankur
membangun nilai keikhlasan banmerupakanibadahyangsa
dalam diri manusia. ngat mulia di sisiAllah dan me-

" Berkurban merupakan rupakan bentukcara manusia 
momensosialsebagai pembuk- untukmendekatkan diri pada
tiancintakepadaAllahdancinta Nya, sehingga kurban disan
kepada orang di sekitar kita," dingkandengan salat," ujamya 
ujardosenFakultasDakwahdan Sementara itu, Rektor UMA 
Komunikasi (FOK) Universitas Prof A Yakub Matondang MA 
Islam N egeri Sumatera U tara kepada wartawan seusai pelak
(UINSU) ini. • sanaansalatidulAdha menga-

t a kan, s a l a h  s a t u  makna 
penyembelihanhe"".ankurbari 
selain sebagai tanda kepedulian 
sosial juga membangun silatu
rahmi sesama umat. 

U s a i  s a l a t  I d u l  A d h a  
dilaksanakan penyembelihan 

· 13 ekor lembu dan 9 kambing. 
KetuaPusatlslam UMA Hismet 
Yunus menjelaskan, penyem
belihan hewan kurban tahun 
inl. meningkat dibandingkan 
tahunlalu. "Alhamdulliah tahun 
i n i  k e l u a r g a  b es a r  U M A  
menyembelihsebanyak 13 ekor 

. lembu dan 9 kambing.," ungkap 
Ismet. (m49/C) 
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UMA Sembelih 13 Lembu �an 9 Kambing 
Medan, Realitas 

Keluarga Besar Civitas Aka-· 
demika Universitas Medan Area 
(UMA) melaksanakan salat Idu
ladha 1438 H, Jumat (119) di 
.Masjid Taqwa Kampus I UMA 
Jalan Kolam Medan Estate. 

U s a i  s a l a t ,  d i l a k s a n a k a n  
penyembelihan 13  ekor lembu clan 
9kambing. 

Winda Kustiawan MA yang 
,, tampil sebagai khatib salat Iduladha 

menjelaskan penyembelihan hewan 
kurban menghapuskan sifat-sifat 
hewani dalam diri manusia. Berkur
ban juga untuk membangun nilai 
keikhlasan dalam diri mantlsia 

"Berkurbari juga momen sosial 
sebagai pembuktian cinta. kepada 
Allah clan cinta kepada orang di 
sekitar kita;' ungkap Winda yang 
merupakan Dosen Fakultas Dak-

wa clan Komunikasi UIN Sumut. 
Pengasuh Poridok Pengajian 

Alquran Dami Bening Sei Rotan 
ini di hadapan keluarga besar civi
tas akademika UMA ini juga men
jelaskan ibadah kurban merupa
kan ibadah yang memiliki nilai di
mensi ketakwaan antara hamba 
clan sang Khalik. 

"Menyembelih hewan kurban 
merupakan ibadah yang sangat 
mulia di sisi Allah clan merupakan 
bentuk cara  manusia untuk 
mendekatkan diri pada-Nya. Seh
ingga kurban disandingkan den-
gan salat;' ujarnya. .. 

·Di tempat terpisah 'didampingi 
Kabag Humas UMA, Ir Asmah In
drawaty MP clan Ketua Pusat Is- · 
lam UMA, H Ismet Yunus, Rektor 
UMA Prof A Yakub Matondang 
MA mengatakan salah satu makna 

• 
penyembelihan hewan kurban se-
lain sebagai tanda kepedulian sos

. ial juga membangun silaturahmi 
sesama umat. 

Ketua Pusat Islam UMA, H Is
m et Y u n u s  m e n a m b a h k a n  
penyembelihan hewan kurban 
tahun ini meningkat dibanding
kan tahun lalu. 

"Alhamdulliah tahun ini jum� 
!ah hewan kurban sebanyak 13 
ekor lembu clan 9 kambing.;' i.m-

.gkap Ismet. . 
Turut hadir pada salah Iduladha 

1438 H di antaranya Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Agus Salim-;Drr. 
'Erwm Siregar MBA, Rektor UMk· 
Prof Dr H A Ya'kub Matondang 
MA, para wakil rektor, dekan, dos
en clan pegawai di lingkungan 
UMA serta masyarakat sekitar ka
mpus I UMA. (R.Ji) 

i 
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Winda Kustiawan MA saat menjadi khatib ldul Adha di. Masjid Taqwa 
Kampus I U MA, :Jalan Kolam Medan Estate. 

t rr 

Kehiarga Besar UMA laksanaksm Sa!t�t ichd Adha 

� ; KnmauMenghapUSkan 
· Sifat-Sifat HewaniManuSia 

Medan-andalas (FDK) Universitas Islam Negeri 
Keluarga Besar Universitas- Sumatera Utara (UINSU) ini. 

Medan Area (UMA) be�sama ra- Wmda yang juga pengasuh Pon
tusan ma�yarakat sekit:ar; kampus dok Pengajian Alquran Darul Ben
melaksanakan salat Idul Adha 1438 ing Sei Rotan juga menjelaskan, 
H,Jumat (1/9) di Masjid Taqwa Ka- ibadah kurban merupakan ibadah 
mpus I UMAJalan Kolam Medan yang memiliki nilai dimensi ket
Estate. akwaan antara hamba dan sang 

Turut dalam salah IdulAdha itu, Khalik. "Menyembelih he wan 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji kurban merupakan ibadah yang 
Agus Salim (YPHAS) Drs HM sangat mulia di sisi A!lah dan meru
Erwin Siregar MBA, Rektor pakan bentuk cara manusia untuk 
UMA Prof Dr HA Ya'kub Maton- mendekatkan diri pada-Nya, seh
dang MA, Wakil Rektor (WR) I Dr ingga kurban disandingkan dengan 
H Heri Kusmanto MA, WR II Dr salat," ujarnya. 
Ir Hj Siti Mardiana MSi, �{II Ir Sementara itu, Relrtor UMAProf 
H Zulheri Noer MP, WRIV Dr Ir A YakubMatondangMAkepada war
H Zulkarnain Lubis MS, para de- ·· tawanseusai pelaksanaansalatldul 
kan; doseµ dan pegawai di lingkun- Adha mengatakan, salah satu mak
gan UMA. 

' 
na penyembelihan hewan kurban 

Winda Kustiawan MA yang selain sebagai tanda kepedulian' 
tampil sebagai khatib salat Idul sosial juga membangun'silatlJ,rah-�dha dalam �h����?!.�

.
�����:'1: ��1.:e!���0��:= �:.i::!:�if�,,� 
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UMA Sembelih 13 Lemb� dan 9 Kambing 

Medan, (Mimbar)- Keluar
ga Besar Civitas Akademika 
Univers itas Medan Area 
(UMA) melaksanakan salat 
Iduladha 1438 H, Jumat ( 1 /9) di 
Masjid Taqwa Kampus I UMA 
Jalan Kolam Medan Estate. 

Usai salat, dilaksanakan 
penyembelihan 13 ekor lembu 

dan 9 kambing. 
Winda Kus tiawan MA 

yang tampil s.ebagai khatib 
salat Iduladha menjelaskan 
penyembelihan hewan- kurban 
menghapuskan sifat-sifat 
hewani dalam diri manusia. 
Berkurban juga untuk 
membangun nilai keikhlasan 

�alam diri ml\nusia. 
"Berkurban juga momen 

sosial sebagai pembuktian 
cinta kepada Allah dan cinta 
kepada orang di sekitar kita," 
ungkap Winda yang 
mer"upakan Dosen Fakultas 
Dakwa dan Komunikasi UIN 
Sumut. 

Winda Kustiawan MA tam12U seba�ai khatib salat Jdul adha di Kamvus UMA �enielaskan 

Pengasuh Pondok Penga
jian Alquran Dami Bening Sei 
Rotan ini di hadapan keluarga. 
besar civitas akademika UMA 
ini juga menjelaskan ibadah 
kurban merupakan ibadah 
yang memiliki nilai dimensi 
ketakwaan antara hamba· dan 
sang Khalik. 

"Menyembelih hewan 
kurban merupakan ibadah 
yang sangat mulia di sisi Allah 
dan merupakan bentuk cara 
manusia untuk mendekatkan 
diri pada-'Nya. Sehingga 
kurban disandingkan dengan 
salat," uja'rnya. 

Di tempat terpisah 
didampingi Kabag Humas 
UMA, Ir Asmah Indrawaty MP 
dan Ketua Pusat Islam UMA, 
H Ismet Yunus, Rektor UMA 
Prof A Yakub Matondang MA 
mengatakan salah satu makna 
penyembelihan hewan kurban 
selain sebagai tanda 
kepedulian s os ial juga 
membangun s ilaturahmi 
sesama umat. 

Ketua Pusat Islam UMA, H 
Ism·et Yunus menambahkan 
penyembelihan hewan kurban 
tahun ini meningkat 
dibandingkan tahun lalu. 

· 

"Alhamdulliah tahun ini 
jumlah hew an kurban 
sebanyak 13 ekor lembu dan 9 
kambing.," ungkap Ismet. 

. Turut hadir pada salah 
Iduladha 1438 H di antaranya 
Ketua Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim,Drs Erwin Siregar 
MBA, Rektor UMA Prof Dr H 
A Ya'kub Matondang MA, 
para wakil rektor, dekan, dosen 
dan ne1rnwai di Jjnoli:nna<>n 
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B12 
lJIVIA Harus Jadi Karn pus Andalan 

REKTOR Universitas Me
dan Area (UMA) Prof. Dr. H A  
Yakub Mat9ndang berharap , 
kampus ini dapatmenjadi uni
versitas bermutu di Sumtera 
Utara d e n g a n  akr e d i t a s i  
A"UMA teruskonsemmening
katJ.can mutu yang berdaya 
saing, sehingga lulusannya 

memilikikemampuaninovatif, 
berkepribadian dan mandiri," 
kata Prof A Yakub Matondang 
dihadapan 2. 700 mahasiswa 
baru yang mengikuti Program 
Pengenalan Sistem Pendidikan 
Tinggi (PPSPT) Tahun2017 /2018 
di kampus JI Willem Iskandar 
Medan Estate, Kamis (7 /9). 

Waspada/M.Ferdinan S 

KETUA Yayasan HAS Erwin Siregar memberikan cenderamata 
kepada anggota DPR Fadly Nurzal usai memberikan kuliah 
umum dalam acara PPSPT UMA · 

· Kegiatai;i rutin PPSPT itu 
dibukaKetua YayasanHajiAgus 
Salim Siregar (HAS) Drs H Erwin 
Siregar MBA, Wakil Rektor I Dr 
Heri Kusmanto MA, Wakil 
Rektor II Dr Hj Siti Mardiana, 
WakilRektor ill Ir Zulhery Noor 
MP, para dekan, ketua prodi dan 
panitia.Orasiilmiahkebangsaan 
disampaikan Anggota MPR/ 
DPR RI Fadly Nurzal S;Ag. 

Karenanya, tekad itu harus 
didukung oleh semua siVit1is 
akademika berperan untuk 
meningkatkanmutu di UMAini 
dandiharapkanmahasiswa ba
ru juga berpartisipasi menjadi 
mahasiswa aktif dan mengikuti 
sistem perkuliahan dengan baik. 

Sedangkan Ketua Yayasan 
HAS Erwin Siregarmengharap
kanmahasiswabisamenyelesai
kan studinya tepat waktu de
ngan mendapatkan predikat 
cumlaude, menjadi lulusan 
yang unggul dan berdaya saing, 
berprestasi di bidang akademik 
dan non akademik. 

Erwin berh'arae31garm�a-

siswa taat aturan yang berlaku 
danmengikutiPPSPTini, karena 
sangat banyakmanfaatyangbisa 
diperoleh mahasiswa untuk 
mengetahuisistem perkuliahan, 
tatakelola dan akuntabilitas di 
UMA ini. 

Sementara Fadly Nurzal 
dalamorasiilmiahnyameminta 
agar mahasiswa baru siap ber
saing baik nasional maupun 
intern��ipnal §�rpr pienj<j.di 
tnahasiswa ungguJ.. "Banggalah 
kalianmenjadimahasiswa UMA 
yang siap berkompetisi dengan 
mahasiswadan perguruan tinggi 
lain," ujarnya. 

Sebelumnya Wakil Rektor 
III Zulhery Noor melaporkan 
bahwaPPSPT ini dilaksanakan 
selama tiga hari diikuti 2. 700 
mahasiswabaru. 

PPSPT ini untuk memu
dahkan mahasiswa menye
lesaikan studinya dengan baik 
karena kegiatan ini berkaitan 
langsung d e ng a n  s i s t e m  
perkuliahan dan pendidikan 
tinggi di UMA.(cru/A) 
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24 ! 
UMA Gelar PPSPT 2017 . 

Komitmen Peningkatan Mutu dan eerdaya �aJng 

Analisa/taufik wal hidayat 
CENDERAMATA: Rektor UMA Prof EA Yakub Matondang men")!erahkan 
cenderamata kepada anggota DPR RI F adly Nurzal S.Ag ( tengah) diaampingi Ketua 
YPHAS M Erwin Siregar MBA dan Wakil Rektor Ill, Ir H Zulhery Noer MP pada 
acara PfSPT 2017 di Kampus I(JMA Jalan Kolam MedanEstate, baru-baru ini. 

Medan, (Analisa) 
Rektor Universitas Medan Area 

(UMA)ProfDrH A Yakub Matondang 
MA berharap ke depan kampus UMA 
dapat men j adi uni versitas mu tu andalan 
di Sumatera Utara dan menargetkan 
semua program studinya memperoleh 
akreditasi A dari BAN-PT .. · 

"UMA tetap berkomitmen dalam pe
ningkatan daµ. penjaminan mutu dalam 

sistem pendidikan tinggi yang mampu· 
berdaya saing, sehingga kelak para lu
lusannya menjadi alumni yang inovatif,. 
berkepribadian dan mandiri," kata Prof 
A Yakub Matondang di h'.adapan 2.700 
mahasiswa baru -yang mengikuti Pro� 
gram Perigenalan Sisten\ Pendidikan 
Tinggi (PPSPT) 2017120�8 di kampus 
I Jalan Willem Iskander . edan Estate, 
Kamis (7/9). 

Pada kegiatan. itu. juga diisi orasi 
ilrniah kebangsaan disampaikan arig-1 
gota DPRRI Factly Nurzal S.Ag. 

Turut hadirKetila YayasanHaji.Agus 
Salim Siregar (YPHAS) M Erwin Si
regar MBA, para wakil rektor, para 
dekan, ketua prodi dan panitia, 
. Lebih lanjut Rektor UMA ni.engatac 
kan, semua sivitas akadernika berperan 
imtuk myningkatkan mu tu di UMA dan 
diharapkan mahf!siswa barn juga ber
partisipasi dengan cara menjadi maha
siswa aktif dan mengikuti sis tern per
kuliahan dengan baik. · 

Ketua YPHAS Erwin Siregar juga 
mc;ngharapkan mahasiswa bisa menye
lesaikan studinya tepat waktu dengan 
predikat cumlaude, menjadilulusan yang 
unggul dan berdaya saing, berprestasi di 
bidang akademik dan nonakadernik. 

Erwinmenyebutkan mahasiswa yang 
mengikuti PPSPT banyak manfaatnya 
yang bisa diperoleh di antaranya u.ntuk 
mengetahui sistem perkuliahan di UMA 

Anggota DPR RI Factly Nurzal S.Ag 
Factly Nurzal mengatakan, mahasiswa 
harus menjadi mahasiswa unggulan agar 
siap· bersaing b.aik secara nasional 
maupun intemasional: 

Sebelumnya Wakil Rektor III 
Zulhery Noer MP menjelaskan PPSPT ·. 

201 7 ini dilaksanakan selama tiga hari 
diikuti 2.700 mahasiswa baru. PPSPT 
iruuntuk memudahkan mahasiswamen
yelesaikan studinya dengan·bqik karena 
kegiatan ini berkaitan langsung dehgan 

, sistem perkuliahan dan pendidikan 
tinggi di .µMA (twh) ' 
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2. 7 0 Mahasiswa Ikut PPSPT · 

UMA Harus Jadi Universitas Mutu Andalan 
Medan, Realitas 

Rektor Universita� Medan Area 
(UMA) Prof Dr H A Yakub Ma
tondan g MA mengharapkan, 
kedepannya kampus ini dapat 
menjadi universitas mutu andalan 
di Sumtera Utara dan menarget
kan semua program studinya 
memperoleh akreditasi A dari 
BAN-PT. 

"UMA konsern dalam pen
ingkatan dan penjaminan mutu 
baik secara internal menggunakan 
sistem pend!dikan tinggi yang 
mampu berdaya saing, sehingga 
kelak para .Julusannya menjadi 
alumni yang inovatif, berkepriba
dian dan mandiri;' kata Prof A 
Yakub Matondang dihadapan 
2.700 mahasiswa b a r u  yang 
mengikuti Program Pengenalan 
Sistem Pendidikan Tinggi (PPSPT) 
Tahun 20 17/20 18) di kampus Jalan 
Willem Iskandar Medan Estate, 
Kamis (7/9).. 

· 

Kegiatan rutin PPSPT itu dibu- berdaya saing, berprestasi 'di  
ka Ketua Yayasan Haji Agus Salim bidang akademik dan. non aka
Siregar (HAS) Drs H Erwin Sire- demik. 
gar MBA, Wakil Rektor I Dr Heri Erwin berharap agar maha
Kusmanto MA, Wakil Rektor II Dr siswa taat aturan yang berlaku dan 
Hj Siti Mardiana, Wakil Rektor III mengikuti PPSPT ini, karena san
Ir Zulhery Noor MP, para dekan, gat banyak manfaat yang bisa 
ketua prodi dan panitia. Orasi ilm- diperoleh mahasiswa untuk 
iah kebangsaan disampaikan Ang- mengetahui sistem perkuliahan, 
gota MPR/DPR RI Fadly Nurzal _ tata kelola dan akuntabilitas di 
S.Ag. UMA ini. 

Karenanya, tekad it1,1 har us Sementara Fadly Nurzal dalam 
didukung oleh semua sivitas aka- orasi ilmiahnya meminta agar ma
demika berperan untuk men- hasiswa baru siap bersaing baik 
ingkatkan mutu di UMA ini dan nasional maupun internasional 
diharapkan mahasiswa baru juga · serta merijadi mahasiswa ungguL 
berpartisipasi menjadi mahasiswa. "Banggalah kalian menjadi maha
a k t if dan m e n g i k u t i  s i s tem siswa UM.A yang siap berkompeti
perkuliahan dengan baik. si dengan mahasiswa dan perguru-

Sedangkan Ketua Yayasan HAS an tinggi lain;' ujarnya. 
Erwin Siregar mengharapkan ma- Alumnus UINSU ini menekan
hasiswa bisa  menyelesaikan kan bahwa nilai-nilai kebangsaan 
studinya tepat waktu dengan harus ditumbuhkan dalam diri 
mendapatkan predikat cumlaude, mahasiswa terutama rasa kecin
menjadi \u\usan yang unggul dan taan dan sikap nasionalisme yang 

tinggi terhadap bangsa dan negara 
ini. "Belajarlah sungguh-sungguh 
dan jadilah aktivis mahasiswa 
yang baik dan berprestasi;' katan
ya. 

Sebelumnya Wakil Rektor III 
Zulhery Noor ·melaporkan bahwa 
PPSPT ini dilaksanakan selama 
tiga hari diikuti 2. 700 mahasiswa 
baru. PPSPT ini untuk memudah
kan mahasiswa menyelesaikan 
studinya dengan baik karena keg
iatan ini berkaitan langsung den
gan' sistem perkuliahan dan pen
d�ikan tinggi di UMA.(R.Ji) 
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A Konsern Peningkatan Muto 
Jnivers itas Medan. 

Prof Dr H A Yakub 
VIA mengharapkan, ke 
npus ini dapat m:enjadi 
Lltu andalan di Sumtera 
nenargetkan semua 
1dinya memperoleh 
ariBAN-PT. 
'sern dalam pening
•njaminan mutu baik 
[ menggunakan 'Sis tern 
tinggi yang mampu 

g, sehingga kelak 
nya menjadi alumni 
/or,' b,e.rkepribadian 
." kata Prof A Yakub 
1khir pekan kerriarin 

00 mahasiswa baru 
mengiktiti Progr�m 
Sistem Pendidikan 
201712018 dikampus 

m Estate. 
¥a tekad itu harus 
leh semua sivitas 
b e r p e r a n  u n t u k  
mutu di universitas 

rapkan mahasiswa 
partisipasi menjadi 
ktif dan mengikuti 
man dengan baik. 
an HAS Erwin Siregar 
mahasiswa bisa me
dinya tepat waktu 

tlapatkan predikat 

cumlaude, menjadi lulusan yang 
unggul dan berdaya saing, berpres
tasi di bidang akademik dan non 
akademik. 

Erwin berharap agar mahasiswa 
taat aturan yang berlaku dan 
mengikuti PPSPT ini, karena sangat 
ban yak manfaat yang bisa diperoleh 
mahasiswa untuk mengetahui 
sistem perkuliahan, tata kelola dan 
akuntabilitas di UMA in,i. 

Sementara Fadly Nurzal dalam 
orasi ilmiahnya meminta agar 
mahasiswa bani siap bersaing baik 
nasional maupun internasional serta 
menjadi mahasiswa unggul. 

"Banggalah kalian menjadi maha
siswa UMA yang siap berkompetisi 
dengan rriahasiswa dan perguruan 
tinggi lain," ujarnya. 

Alumnus UINSU ini menekankan 
bahwa nilai-nilai.kebangsaan harus 
dititmbuhkan dalam diri mahasiswa 
terutama rasa kecintaan dan sikap 
nasionalisme yang tinggi terhadap 
bangsa dan negara ini. 

"Belajarlah sungguh-sungguh 
dan jadilah aktivis mahasiswa yang 
baik dan berprestasi," katanya. 

Sebelumnya Wakil Rektor III 
Zulhery Noor melaporkan bahwa 
PPSPT ini dilaksanakan selama tiga 
hari diikuti 2. 700 mahasiswa baru. 
PPSPT ini untuk memudahkan 
mahasiswa menyelesaikan studinya 

Jurnal Asia I Ist 
WAKILI MAHASISWA BARU. Rektor dan Yayasan serta anggota DPR RI foto bersama dengan perwakilan 
_mahasiswa barn dari berbagai fakultas pada kegiatan PPSPT 201712018 di kampus tersebut Medan Estate. 

dengan baik karena kegiatan ini 
berkaitan langsung dengan sistem 
perkuliahan dan pendidikan tinggi 
di UMA. 

. 

Kegiatan rutin PPSPT itu dibuka 

Ketua Yayasan Haji Agus Salim 
Siregar (HAS) Drs H Erwin Siregar 
MBA, Wakil  Rektor I Dr Her i  
Kusmanto M A, Wakil Rektor II Dr 
Hj Siti Mardiana, Wakil Rektor III Ir 

Zulhery Noor MP, para dekan, ketua 
prodi dan panitia. 

Or a s i  ilmiah k e b a ngsa a n  
disampaikan Anggota MPR/DPR RI 
Fadly Nurzal S.Ag. (swisma) 

CJ ('l) Vl 
N 0 ..... N 

.,, � 
I 

:c 
� 

I 0 ..... 
I 0 ..... 
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� ·2.100 Mahasiswa UMA Baru lkuti PPSP! 
MEDAN (Berita): Sebanyak 

2. 700 mahasiswa barn Univer
sitas Medan Area mengikuti 
Program Pengenalan Sistem 
Pendidikan Tinggi (PPSPT) Ta
hun 201712018 di kampus Jalan 
Willem Iskandar Medan Esta
te, kemarin. 

PPS PT itu dibuka Ketua 
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim Siregar (YPHAS) Drs H 
Erwin Siregar MBAdan dihadiri, 
WakilRektor I, II, ID Dr HeriKus
manto MA, Dr Hj SitiMardiana, 
dan Ir Zulhery Noor MP, para 
dekan, ketua prodi dan panitia 
Sedangkan o�asi kebangsaan 
disampaikan Anggota MPR/ 
DPR RI Fadly Nurzal S.Ag. 

Rektor UMA Prof Dr H A 
YakubMatondangMAmengha
rapkan mahasiswa baru ber
partisipasi menjadimaltasiswa 
aktif dan mengikuti sistem per
kuliahan dengan bail<. Inisejalan 
dengan tujuankampusmenjadi 
universitas mutu andalan di 
Sumatera Utara danmenarget
kan semua program studinya 
memperoleh akreditasi A dari 
BAN-PT. 

"UMAkonsem dalam peni
ngkatan dan penjaminanmutu 
baik secara internal menggu
nakan sistem pendidikan tinggi 

yang mampu berdjiya saing, 
sehingga kelak para lulusannya 
menjadi alunini yang inovatif, 
berkepribadian dan mandiri," 
kata Prof A Yakub Matondang. 

Karenanya, tekad itu hams 
didukung oleh semua sivitas 
akademika berperan untuk 
meningkatkan mutu di UMA. 

SebelumnyaKetua Yayasan 
HAS Erwin Siregar mengha
rapkanmahasiswa bisamenye
lesaikan studinya tepat waktu 
denganmendapatkan predikat 
cumlaude, menjadi lulusan 
yangunggul dan berdaya saing, 
berprestasi di bidang akademik 
dan non akademik. 

Erwin berharap agarmaha
siswa taat aturan yang berlaku 
danmengikutiPPSPTini, karena 
sangat banyakmanfaatyang bisa 
diperoleh mahasiswa untuk 
mengetahuisistem perkuliahan, 
tata kelola dan akuntabilitas di 
UMAini. 

Sementara Fadly Nurzal 
dalamorasiilmiahnyameminta 
agar mahasiswa barn siap be
rsaing baik nasional maupun 
intemasionalsertamenjadima
hasiswa unggul "Banggalahka
lian menjadi mahasiswa UMA 
yang siap berkompetisi dengan 
mahasiswadan perguruan tinggi 

Berita Sore/ist 

Ketua YPHAS Drs H Erwin Siregar MBA disaksikan Rektor, 
UMAProfDr HAYakubMatondangl\M memberikan cinderamata 
universitas kepada Anggota MPRIDPR RI Fadly Nurzal S.Ag 
usai menyampaikan orasi kebangsaan kepada mahasiswa 
baru UMA di kampus Jalan Ko lam Medan Estate. 

lain," ujarnya. 
Alumnus IDNSU inimene

kankan bahwa nilai-nilai keba
ngsaanharus ditumbuhkanda
lam diri mahasiswa terutama 
rasa kecintaan dan sikap nasi
onalisme yang tinggi terhadap 
bangsadannegaraini. "Belajar
lah sungguh-sungguh dan ja
dilah aktivis mahasiswa yang 
baik dan berprestasi," ujamya. 

Sebelumnya Wakil Rektor 
III Zulhery Noor melaporkan 
bahwa PPSPT ini dilaksanakan 
selama tiga hari diisi dengan ke- · 

giatan ceramah dan pengenalan · 

kampus. Menurutnya PPSPTini 
untukmemudahkanmahasiswa 
menyelesaikanstudinyadengan 
baik karena,kegiatan ini ber
kaitan langsung dengan sistem 
perkuliahan clan pendidikan 
tinggidi UMA. DidampingiHu
mas UMA Ir Asmah Indrawati 
MP, dia juga menyebutkan PP
SPT bertujuan untuk memberi 
informasi kepada mahasiswa 
barn agar lebih mudah bera
daptasi dengan sistem pendidi
kan di perguruan tinggi. (aje) 
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Jumat, 8 September 2017 3 
UMA Hams Jadi 

Universitas MutuAndalan 

I 
etua Yayasan HAS Erwin Siregar, Rektor UMA Prof A Yakub Matondang, Anggota DPR RI Fadly Nurzal foto 

bersama mahasiswa baru pada acara PPSPT di kampus Jalan Willem Iskandar Medan. 
, 

Medan-Central: Rektor 
Universitas Medan Area (UMA) 
Prof Dr H A  Yakub Matondang 
MA mengharapkan, kedepan
nya kampus ini dapat menjadi 
universitas mutu andalan di 
Sumtera Utara dan menarget
kan semua program studinya 
memperoleh akreditasi A dari 
BAN-PT. 

'"llJMA konsern dalam pen
' n gkatan dan penjaminan 
mutu baik secara internal 
menggunakan sistem pendidi
.kan tinggi yang mampu ber' 
daya saing, sehingga kelak para 
lulusannya menjadi alumm 
yang inovatif, berkepribadian 
dan ··mandiri," kata.· Prof A 
Yakub Matondang dihadapan 
2.700 mahasiswa baru yang 
mengikuti Program Penge
nalan Sistem Pendidikan Ting
gi (PPSPT) Tahun 2017/2018) di 

Wakil Rektor II Dr Hj Siti l\fard
iana, Wakil Rektor Ill Ir Zulhery 
Noor MP, para dekan, ketua prodi 
dan panitia. Orasi ilmiah kebang
saan disampaikan .Anggota MPR/ 
DPR RI Fadly Nurzal SAg. 

Karenanya, tekad itu harus 
didukung oleh semua sivitas 
akademika berperan untuk 
meningkatkan mutu di UMA ini 
dan diharapkan mahasiswa baru. 
juga berpartisipasi menjadi ma
hasiswa aktif dan mengikuti 
sistem perkuliahan dengan baik. 

Sedangkan Ketua Yayasan 
HAS Elwin Siregar mengharap
kan mahasiswa bisa menyelesai
kan st.udinya tepat waktu den
gan mendapatkan predikat cum
laude, men jadi lulusan yang 
unggul dan berdaya saing, ber-· 

prestasi di bidang akademik dan 
non akademik. 

Erwin berharap agar maha-

Semehtara Fadlv Nurzal 
dalarn orasi ilmiahny� meminta 
agar mahasiswa baru siap her-

' saing baik nasional maupun in
ternasional serta menjadi ma
hasiswa unggul. "Banggalah 
kalian menjadi mahasiswa UMA 
yang siap berkompetisi dengan 
mahasiswa dan perguruan ting
gi lain," ujarnya. 

Alumnus UINSU ini mene
kankan bahwa nilai-nilai ke
bangsaan·harus ditumbuhkan 
dalam diri rnahasiswa terutama 
rasa kecintaan dan.s�asion
alisme yang tinggi terhadap 
bangsa dan negara ini. "Belajar
lah sungguh-sungguh dan jadi
lah aktivis mahasiswa yang baik 
dan berprestasi," atanya. 

Wakil Rektor III Z-ul,gery 
Noor melaporkan bahwa PPS�
ini dilaksanakan' selama tiga 
h� diikut' 700 mahasiswa 
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2.700 Mahasiswa Baru-UMA ·1kuff · P<PSPT 
�·� ........_ 

p}<an Menjadi Ll.llusan yang Inbvatif, Berkepribadian dan Mandiri 
' 

' 

'OOmaha
edanArea 
11bekalan 
lanSistem 
>T)Tahun 
an Willem 
kemarin. 
A. Zulheri 
PSPT i,ni 
mil sistem 
ikan tinggi " 
ntuk me
wa baru 
·a dengan �berikan 
swa baru 
erekaleb-

ih mengenal sistem perkuliahan 
yang diterapkan di kampus ini;' kata 

. Zulheri. 
Dikatakan Zulheri, kegiatan ber

langsung selama tiga hari. Selain 
diberikan pengenalan, mahasiswa 
.baru juga diberikari ceramah ilmi
. ah bertajuk wawasan kebangsaan 
oleh Anggota DPR Rl Fadly Nurzal. 

sebelurnnya, Rektor UMA Prof Dr 
1:1 A Yakub Matondang MA meng
harapkan, ke depannya kampus 
bisa universitas mutu andalan di 
Sumtera Utara dan menargetkan 
semua program studinya memper-
6leh · akreditasi A dari BAN-PT. 
'lrMA konser dalarh peningkatan 

, IST_IMEWA 
KENAKAN SELEMPANG: Rektor UMA, Prof Dr HA Yakub Matondang MA 
memakaikan selempang kepada salah seorang mahasiswa baru UMA. . . 

dan penjaminan mutu baik secara Haji Agus Salim Siregar (HAS) Drs 
internal menggunakan sistem pen- H Erwin Siregar.MBA. 
didikan tinggi yang mampu ber- ErwinSiregarmengharapkan,ma-
daya saing, sehinggakelak paralu- hasiswa. bisa mepyelesaikan 
lusannya menjadi alumni yang in- studinya ·tepat waktu dengan 
ovatif, berkepribadian dan mandi- · mendapatkan predikat cumlaude. 
ri;' kata rektor. · Dengan kata lain, menjadi lulusan 

Karenanya, lanjut Rektor, tekad yang unggul dan berdaya saing, 
itu harus didukung oleh semua siv- berprestasi di bi dang akademik 
itas akademika berpe'ran untuk dan non akademik. "Mahasiswa 
meningkatkan mutu di UMA. Di- baru harus taat aturan yang ber-
harapkan, pula mahasiswa baru · laku.Dengan mengikuti PPSPTin�, 
juga Berpartisipasi menjadi maha- sangat banyak manfaat yang b�sa' 
siswa aktif dan mengikuti sistem dipero'leh . mahasiswa uhtuk 
perkuliahan dengan baik. mengetahui sistem perkuliahan,' 

Sebelumnya, kegiatan rutin tata kelola dan akuntabilitas di 
PPSPT itu dibuka Ketua Yayasan , 'UMA ini;' ujarnya:- (ris/han) 

·�-.. :·..i..llJc· ,_,��--
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BS 
Wakil Ketua KPK Di UMA 

? 

Pencegahan Korupsi 
Dimulai Dari Kampus 

PENDIDIKAN merupa
kan kunci masa depan 

bangsa. Karena itu pendi
dikan antikorupsi harus 

ditanamkan sedini mung
kin. Artinya pencegahan 

korupsi dimulai dari lem
baga pendidikan, salah 
satunya dunia kampus. 

"Sumber daya manusia 
yang bermutu dan berperilaku · 

mulia merupakan hal penting 
bagi bangsa ini kedepan," kata 
WakilKetuaKomisi Pemberan
tasanKorupsi (KPK) ThonySaut 
Sitomorang saat tampil sebagai 
penc�ramah pada Program 
Pengenalan Sistem Pendidikan 
Tmggi (PPSPT) Tahun akademik 
2017 /2018 Universitas Medan 
Area (UMA), Kamis (7 /9) di Ge
langgang Serba Guna Kampus 
I Jl. Kolam Medan Estate. 

Dia mengatalgm, pencega
han dan pendidikan antikorupsi · 

yang berisi tentang sosialisasi 
bentuk-bentuk korupsi harus 
ditanamkan secara mendalam 
mulai dari pendidikan dasar 
sampai perguruan t'inggi. 

Indonesiarnerupakan salah 
satunegarayangmerriiliijkasus 
1 _________ ! ___ _ ____ 1 ____ +!---...... ! .l! 

Waspada/ M.Ferdinan Sembifing 

WAKIL Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang ketika melakukan dialog interaktif dengan 
mahasiswa baru UMA di &MA Gelanggang Serba Guna kampus itu 

· 

sankorupsi wajib dilaksanakan, 
dan dengan ini cara yangcukup 
efektif adalah dengan j alur 
pendidikan. 

Katanya, pencegahan ko
rupsi harus dimulai dari diri 
sendiri. Orangtua dalamkeluar
ga berkewajiban untukmence
gah dirinya dan menanamkan 
sikap jujur pada anaknya agar 
"---L!_.J __ ..J_-! .._:_ ..J _L __ L---- , 

ke depan. Maka sayamengajak 
dari sekarang agarmemperkuat 
karakterintegritasuntukme-mim
pinindonesia,"kataSautmernberi 
�� 
baru UMA agar membiasakan 
hidup disiplin dan jujur. 

Menurut dia, iilsa Indonesia 
ingin bangunkesejahteraan dan 

������;��-��:-�����:a 

Untukmembangun Indo
nesia yang berintegritas, kata 
dia, salah satu caranya adalah 
dengan rriendatangi sekolah 
dan kampus. KPK melakuka11 
pencegahan korupsi sal<;lh satu
nya melalui sosialisasi sebagai 
bagian tugasnya 

Didampingi Wakil Rektor 
III UMA Ir Zulherry No er MP 
.l--T·T-----T- A---L T-...l---·�.._-· 
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Halaman S 

Wakil Ketua KPK di UMA 

Pemberantasan Korupsi 
. -

Mengacu Kerugian Negara 
Medan, (Analisa). 

W akil Ketua Kornisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Tliony Saut Situmo
rang menyatakan KPK dalam pember
antasan korupsi tetap mehgacu pada 
kerugian negara. Jika salah satu alat 
.bukti itu sudah ada, maka KPK dapat 
bekerja tanpa peduli siapa sasarannya. 

Hal itu disampaikannya ketika ber
dialog dengan mahasiswa baru UMA 
yang mengikuti Program Pengenalan 
Sistem Pendidikan Tinggi (PPSPT) 
2017/2018, Karnis (7 /9) sore di Gelang
gang Serba Guna Kam pus I J alan Kol am 
Medan Estate. 

Diungkapkannya, pejabat negara 
yang dipenjarakan KPK sudah men
dekati angka 700 orang dengan berbagai 
latar belakang jabatan. 

· 

Untuk itulah, KPK berupaya me
lakukan pencegahan dengan sosialisasi. 
Salah saturiya, memotivasi mahasiswa 
untuk menjauhi korupsi. Sehingga 
mahasiswa 'memiliki karakter dan 
integritas 

"Karakter dan integritas ini harus 
dimulai sejak dini. Say a sangat antusias · 

membehkan ceramah anti korupsi agar 
karakter dan integritas terbangun dan 
ini merupakan bagian tugas KPK�" ujar 
Saut Situmorang. 

W akil Ketua KPK ini menyebutkan, menyebutkan selama ini pelajaran anti' 
salah satu upaya pihaknya untuk merr'l- korupsi digambatkan hanya untuk me
bangun Indonesia yang berintegrit;iS, nangkapi orang, padahal tidak. Pendidi
caranya dengan mendatangi sekolah dan kart anti . korupsi untuk membangun 
kampus. KPK juga melakukan pence- karakter dan integritas. 
gahan korupsi secara dini, salah satunya "Di antara mahasiswa baru.UMA ini 
melalui sosialisasi sebagai bagian tugas-· masa tidak ada yang menjadi menteri, 
nya. gubemur. Sa ya yakin 30 tahun ke depan 

Saut Situmorang menyebutkan, da- riantinya salah satu dari mereka akan 
lam merrihangun peradaban hukurri, se- jadi pernimpin jika merniliki karakter 
luruh elemen tidak boleh dendam. Ini integritas. Nah, di siriilah tugas ·lain 
karena pembangunan perac:laban hukum KPK itu dan perlu disampaikan," kat-
harus benar-benarmumi derni tegaknya anya. . 
supremasi hukum. Didampingi Wakil Rektor III UMA 

"Permasalahan korupsi tidak hanya . Ir Zulherry Noer MP dan Humas Ir 
dengan menindak secara hukum. Lebih Asmab lndrawaty MP, Saut memapar
dari.itu, membangun peradaban hukum kan lima tu gas utama KPK selain me
tidak boleh dengan dendam, sakit hati, mep.jarakan orang adalah melakukan 
marah, benci dan sifat lainnya. Apa]agi koordinasi,, supervisi, memonitor, dan 
karena lawan politik," tutumya. pencegahan. 

Pada kesempatan itu, Saut Situmo- Ditegaskannya, sosialisasi.pencega-
rang memotivasi dan mengajak maha-. hankorupsi berd.asarkan UUKPK harus 
siswa baru Universitas Medan Area dilakukan disemuajenjang pendidikan. 
(UMA) melakukan bela negara. Bahkan mulai tingkat pendidikan anak 

"Saya meyakini mahasiswa barn usia dini (PAUD). 
· 

UMA pas ti ada yang menjadi pernimpin Dia mengakui negara tidak bertang
bangsa ke depan. Maka saya mengajak. · gung jawab untuk membentuk karakter 
dari sekarang agar memperkuatkarakt�r aaak-anak Indonesia .. Padahal, katanya, 
integritas untukmernimpin Indonesia," · . berdasarkan riset, anak-anak usia 0-12 
kata Saut meiniliki karakter integritas yang ba-

Ia juga memaklurni anggapan yang gus. (twh). 
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HARIAN 

REALITAS 

Perkuat Karakter Integrifas 
Wakil Ketua KPK· MOtivasi 

Mahasiswa Bariu OMA / 
' : ., 

.. \ 
' 

T ·�. r 

Medan, Realitas. anggapan yang menyebutkan sela-. gin bangun kesejahf�raan clan 
Waltill''Ketua Komisi Pember- ma ini pelajaran anti korupsi di- mampu bersaing, maklrkata kunc· 

antasan·:Korupsi (KPK) T hoby g a m  b a r k  a n  h a  n y a  u n t u  k inya adalah karakter d<lJi .integritas. 
Saut Situmorang mengajak maha- menangkapi orang. Dia mengaku ."Itu harus dimulal:sejak dini. 
siswa baru Universitas Medan . senang diberi kesempatan mem- Saya sangat antusias n;iemberikan 
Area (UMA) melakukan bela beri ceramah untuk membangun ceramah anti korupsi ·k.cirena itu 
negara karena dia yakin calon karakter integritas kepada maha· merupakan bagian dari tugas 
pemimpin bangsa banyak yang siswa baru UMA. KPK," katanya. ' 
kuliah di perguruan tinggi menga- "Diantara mahasiswa baru Untuk membangun Indonesia. 
ndalkan mutu ini. UMA ini masa tidak ada yang yang berintegritas, kata dia, salah 

"Saya meyakini mahasiswa menjadi menteri, gubernur. Saya satu caranya adalah dengan men
bani UMA pasti ada yang menjadi yakin 30 tahun ke depao nantinya · datangi sekolah clan kampus. KPK 
pemimpin bangs�_ke depan. Maka salah satu dari mereka akan jadi · melakukan pencegahan korupsi 
saya mengajak. dari sekarang ·agar pemimpin jika memiliki karakter salah satunya melalui sosialisasi 
memperkuat karakter integritas integritas. Nah, disinilah �ga¥ain sebagai bagian tugasnya. 
untuk memimpin Indonesia," kata KPK itu clan perlu disampaikan," Didampingi Wakil Rektor III 
Saut Situ!llorang ketika tampil se- katanya. , UMA Ir Zulherry Noer MP clan Hu-
bagai penceramah padi Program Wakil Ketua KPK kelahiran Be- mas Ir Asmah Indrawat;y MP, dia 
Pengenalan Sistem Pendidikan lawan, 20 Maret 1959 ini mem- menyebutkan lima tugas utama KPK 
Tinggi (PPSPT) Tahun akademik beri motivasi kepada 3000-an ma- selain memenjarakan orang adalah 
2017/2018 UMA, Kamis (7/9) di hasiswa baru perguruan.tinggi itu melakukan koordinasi, supervisi, 
Gelanggang Serba Guna Kampus I agar membiasakan hidup disiplin memonitor, clan pencegahan. 
Jalan Kolam Medan Estate. clan jujur. Ditegaskannya, sos ialisasi 

Saut Situmorang .memaklumi Menurut dia, jika Indonesia in- pencegahan korupsi bt!rdasarkan 
UU KPK harus dilakukan di se
mua jertjang pendidikan, bahkan 
mulai tingkat Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD). Pencegahan 
korupsi, menurutnya, bisa dilaku
kan dengan menguatkan karakter 
integritas. "Ternyata setelah dipel· 
ajari clan diteliti, katakter integri
tas itu banyak terdapat di usia 0-
12 tahun," ujarnya. 

Dia mengakui negara tidak 
bertanggungjawab untuk mem
bentuk karakter anak-anak Indoc 
nesia. Padahal, kata dia, menurut 
riset, anak-anak usia'0-12 memili
ki karakter integrit�s yang bjigus. 

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang ketika melakukan dialog interaktif Untukltu._memlrntnv:l 'ib ... _ 
'-· . . ... . . . 

bertawakkal maka seseorang itu 
akan sukses. 

Diungkapkannya, pimpinan 
· ilegara yang dipenjarakan KPK 
sudah mendekati -angka 700 orang 
dengan berbagai,Iatar belakang ja
batan. Untuk itu, KPK berupaya 
melakukan pencegahan dengan 
sosialisasi. Salah satunya, memoti
vasi mahasiswa untuk menjauhi 
korupsi. 

Saat memberi ceramah kepada 
mahasiswa baru UMA, Saut Situ-

. morang juga mengajak berdialog ' 
interaktif. Dalam salali satu dia
lognya dengan mahasiswa, Saut Si
tqmorang menyebut dalam mem
bangun peradaban hukum, selu
ruh elemen tidak boleh dendam. 
Ini karena pembangunan perada- · 

ban hukum harus benar-benar 
murni demi tegaknya supremasi 
hukum, 

· 

"Permasalahan korupsi tidak 
hanya dengan menindak secara hu
kum. Lebih dari itu, membangun 
peradaban hukum tidak boleh den
gan dendam, sakit hati, marah, 
bend clan sebagai sifat lainnya, 
apalagi karena lawan politik, tetapi 
harus benar-benar tidak bertentan
gan dengan aturan negara clan lebih 
efisien serta efektif," tuturnya. 

"KPK dalam menjalankan pem-" 
berantasan korupsi tetap memiliki 
2 bukti yakni ada kerugian negara 
clan terlibat penyelenggara negara. 
Jika bukti itu sudah ada KPK dapat 
bekerja tanpa peduli siapa sasaran.-· 
nya. Setiap.menjalankan tugas 
Jl:IHl� fpt..on b.��,,.."' ... ... _ .... ... .... �.L - ----
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,KPK Perkuat Karakter 
Integritas Mahasiswa UMA 
�edan I Jurnal Asia j memiliki karakter integritas. I bahkan mulai tingkat Pendidikan Anak 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Untuk itu Wakil Ketua KPK kelahiran Usia Dini (PAUD) . Pencegahan korupsi, 
Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang B ela wan, 20 Maret 1959 ini memberi menurutnya, bisa dilakukan dengan 
mengi;tjak mahasiswa baru Universitas motivasi kepada 3000-an mahasiswa baru menguatkan karakter integritas. 
Medan Area (UMA) melakukan bela  perguruan tinggi itu agar membiasakan "Ternyata setelah dipelajari dan diteliti, 
negara . . Pasalnya dia meyakini calOn hfdup disiplin dan jujur. katakter integritas itu banyak terdapat di 
pemimpin bangsa banyak yang kuliah di I Menurut dia, j ika Indonesia ingin · usia 0- 12 tahun," ujarnya . . 
perguruan tinggi mengandalkan mutu. 1. b angun kesej ahteraan dan mampu D i a  m e n g a k u i  n e g a r a  t i d a k 

"Saya yakin mahasiswa UMA akan ada bersaing, maka kuncinya adalah karakter bertanggungjawab untuk membentuk 
yangmenjadi pemimpin bangsa ke depan. dan integritas dan itu hams dimulai sejak i karakter anak-anak Indonesia. Padahal, 
Makanya saya mengajak dari sekarang dini I kata dia, .menurut riset, anak- anak usia 
agar memp erkuat karakter integritas Untuk membangun lndonesia yang 0 - 1 2  memiliki karakter integritas yang 
untuk memimpin Indonesia," kata Saut berintegritas, kata dia, salah satu caranya f bagus. 
Situmorang di Gelanggang Serba Guna adalah dengan mendatangi sekolah dan I Saat  memb e r L  c e ramah k e p a d a  
Kampus I Jalan Kolam Medan Estate. kampus. KPK melakukan p encegahan 1 mahasiswa menyebut dalam membangun 
Kamis (7 /9). korupsi salah satunya melalui sosialis<;tsi I' peradaban hukum, seluruh elemen tidak . 

Saut yang tampil sebagai penceramah . ' sebagai bagian tugasnya. boleh dendam. Ini karena pemb.angiman 
Did<>mninai lM<1ldl RPk.tm: UT T IM� Jr ' nera rl:iban h1 1k 1 1m h :i m s  hen :i r-hen;:ir 

- -- - _....,.._ 
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KPK Perkuat Karakter lntegritas Mahasiswa ·uMA 
MEDAN (Berita) : Wakil 

Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) ThonySautSitu
morangmengajakmahasiswa 
baru Universitas Medan Area 
(UMA) melakukan bela negara 
karena dia yakin calon pemim
pin bangsa banyakyangkuliah 
di perguruan tinggi mengan
dalkan mu tu ini. 

"Sayameyakinimahasiswa 
baru UMA pasti ada yangmen-
1adi pemimpin bangsake depan. 
Maka sayamengajakdari seka
rang agar memperkuat karak
terintegritas untukmemimpin 
Indonesia,"kataSautSitumorang 
l<etika tampil sebagai pencera
mah padaProgramPengenalan 
Slstem Pendidikan Tinggi (PP
S PT) Tahun akademik 2017 / 
2018 UMA, Kamis (7 /9) di Gela
ngg<:tUg Serba Guna i!illlpusl 
Jalan Kolam Medan Estate. 

SautSittimorangmemaklu
mi anggapan yang menyebut
kan selama ini pelajaran anti 
korupsi digambarkan hanya 
untukmenangkapi orang. Dia 
mengaku senangdiberikesem
patanµiemberi ceramah untuk 
membangunkarakterintegritas 
kepadamahasiswa baru UMA. 

"Diantaramahasiswa baru 
UMA ini masa tidak ada yang 
menjadimenteri, gubemur. Saya 
yakin30 tahunke depannanti
nyasalah satu darimereka akan 
jadi pemimpin jika memiliki 
karakterintegritas. Nah, disinilah 
tugas lain KPK itu dan perlu di
sarnpaikan," katanya. 

Wakil Ketua KPK kelahi
ran Belawan, 20 Maret 1959 ini 
memberimotivasikepada3000- · 

anmahasiswa baru pe�an 

Berita Sore/ist 

WAKILKetuaKPKThony Saut Situmorang ketika melakukan dialog interaktif dengan mahasiswa 
baru UMA di Gelanggang Serba Guna Kampus I Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (719). 
integritas. 

"Ituharusdimulaisejakdini 
Saya sangat antusias membe
rikan ceramah anti korupsi ka
renaitu merupakan bagian dari 
tugas KPK," katanya. 

Untukmembangun )ndo
nesia yang berintegritas, kata 
dia, salah satu caranya adalah 

· dengan mendatangi sekolah 
dan karnpus. KPKmelakukan 
pencegahan korupsi salah sa
tunya melalui sosialisasi seba
gai bagian tugasnya. 

DidampingiWakil Rektor 
III UMA Ir Zulherry N oer MP 
dan HumaslrAsmahlndrawaty 
MP, dia menyebutkan lima tu
gas utarnaKPKselain memen
jarakan orang adalah melaku
kan koordinasi, supervisi, me
monitor, dan pencegahan. 

Ditegaskannya, sosialisasi 
pencegahan korupsi berdasar-
, ,.. .,.,_, ,.._ T�T� 1 -!1 - l - - 1 - - -

menguatkankarakterintegritas. 
"Temyata setelah dipelajari 

dan diteliti, katakter integritas 
itu banyak terdapat di usia Q-
12 tahun," ujarnya. · 

Dia mengakui negara ti
dak bertanggungjawab untuk 
membentuk karakter anak
anaklndonesia. Padahal, kata 
dia, menurut riset, anak-anak 
usia 0-12 memiliki karakter in
tegritas yang bagus. 

Untukitu, menurutnya jika 
sedari dini dibekali integritas, 
marnpu menjaga diri dan ber
doa serta bertawakkal maka se
SE!Orang itu akan sukses. 

Diungkapkannya. pirnpinan 
negara yang dipenjarakanKPK 
sudah mendekati angka 700 
orang dengan berbagailatar be
lakangjabatan. Untukitu, KPK 
berupaya mefakukiin pencega-

?������_:�:���::i
� ��fi 

satu dialognyadenganmahasis
wa, SautSitumorangmenyebut 
dalaffimembangun peradaban 

· hukum, seluruh elemen tidal<: 
boleh dendam. Inikarena peiil
bangunan peradaban hukum 
harus benar-benarmumi demi 
tegaknya supremasi hukum. 

"Permasalahankorupsi tidak 
hanyadenganmenindaksecara 
hukum. Lebih dari itu, mem
bangunperadabanhukumtidak 
boleh dengan dendarn, sakit 
ha ti, marah, benci dan sebagai 
sifat lainnya, apalagi karena la
wan politik, tetapi harus benar� 
benar tidak bertentangan de
ngan aturan negara dan lebih 
eqsien serta efektif," tuturnya. 

"KPK dalarn menjalankan· 
pemberantasan korupsi tetap 
memiliki 2 bukti yakni ada ke
rugian negara dan terlibat pe
nyelenggara negara. Jika bukti 
�h • .,,, u:l!>h ....nrl.n... TlJ>Jl:d�:t::\!'.ltht:>lrt>.ri� 
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Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang ketika melakukan dialog interaktif dengan mahasiswa baru UMA d i  Gelanggang Serba Guna Kampus I Jalan Kolam Medan 
Estate, Kamis (7/9). BPB/Agustina · 

· Memotivasi Mahasiswa Baru UMA 

Saut Situmorang . Ajal< . Perkuat 
Karakter lntegritas 

Medan, BPB 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Thony Saut Situmorang mengajak mahasiswa baru 
Universitas Medan Area (UMA) melakukan- bela 
negara karena dia yakin calon pemimpiri bangsa 
banyak yang kuliah di perguruan tinggi 
mengandalkan mutu ini. 

"Saya meyakini mahasiswa baru 
UMA pasti ada yang menjadi 
pemimpin bangsa ke depan. Maka 
saya mengajak dari sekarang agar 
memperkuat karakter integritas 
untuk mernimpin Indonesia," kata 
Saut Situmorang ketika tampil ' 
sebagai penceramah pada Pro
gram Pengenalan Slstem 

digambarkan hanya untuk 
menangkapi orang. Dia mengaku 
senang diberi kesempatan 
memberi ceramah untuk 

· membangun karakter integritas 
kepada mahasiswa baru UMA. 

"Diantara mahasiswa baru UMA 
ini masa tidak ada yang menjadi 

enteri. 1rubernur.  Sav 1'ilkin ::10 

memberi motivasi kepada 3000-an 
mahasiswa baru perguruan tinggi 
itu agar membiasakan hidup 
disiplin dan jujur. 

Menurut dia, jika Indonesia 
ingin bangun kesejahteraan dan 
mainpu bersaing, maka kata 
kuncinya adalah karakter dan 
integritas. 

"ltu harus dimulai sejak dini� 
Saya sangat antusias memberikan 
ceramah anti korupsi karena itu 
merupakan bagian dari tugas 
KPK," katanya. · 

Untuk membangun Indonesia 
yang berintegrita� kata dia, salah 
satu caranya ad'l.lah dengan 
mPncfatano-i <=:i:>ck�"h ,.i,.;, V:> mnn c 

utama KPK selain memenjarakan 
orang adalah melakukari 
koordinasi, supervisi, memonitor; 
dan pencegahan. 

Ditegaskannya, sosialisasi 
pencegahan korupsi berdasarkan 

.U U  KPK harus dilakukan di 
semua jenjang pendidikan, bahkan 
mulai tingkat Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD). Pencegahan 
korupsi, menurutnya, bisa 
dilakukan dengan menguatkan 
karqkter integritas. 

Dia mengakui negara tidak 
bertanggungjawab untuk 
membentuk karakter anak-anak 
Indonesia. Padahal, kata dia, 
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B l2 
PTPN I l l  Dukung FP U MA 
Kem bang kan Kultur Jaringan 

FAKULTAS Pertanian (FP) 
Universitas MedanArea (UMA) 
tengah berkonsentrasi pe
ngembangan kultur jaringan. 
FP UMA mencoba menggeser 
pertapian konvensional men
jadi bioteknologi. 

"OrientasiFPUMAkedepan 
adalah orientasi bioteknologi. 
Tentu, untuk terlaksananya pro
graminiharusdidukunglabora
toriurn pendukung salah satu
yakulturjaringan," jelas Dekan 

UMADr. Ir. SyahbudinHasi
buan, MSiseusaimenerimaban
�laboratoriurril<Yl
lfujaringanaanPIPNIDdiruang 
Rektor UMA, Kamis (28/9) siang. 

Bantuan diserahkan SEVP 
BidangSDM dan UmurnPTPN 
IDAhmad Gusmar Harahap di
dampingi Kabag Program Ke
mi traan Bina Lingkungan 
(PKBL) PTPN III MailantaBa
ngun dan StafUrusan PTPN ill 
Herl Manullang. Bantuan dite.
rima Dekan FP UMASyahbud
din Hasibuan, disaksikanRektor 
UMAProfDr HA Yakub Maton
dang MA, Wakil Rektor (WR) II 
Dr Ir Siti Mardiana MSi, WR III 
UMA Ir Zulhery Noer MP, dan 
Kabag Hurnas UMA Ir Asmah 
Indrawati MP. 

Syahbudin mengatakan, 
salah satu contoh manfaat 
pengembangan biotekQ.ologi ini 

. , Waspada/Mohd.Ferdinan S 

DEKAN FP UMA Dr Syahbudin Hasibuan didampingi,Rektor UMA Prof HA .  Ya'kub Matondang, 
dan para wakil rektor da1'1; Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP mener;ima berita acara 
penyerahari bantuan lab dari Heri Manulang, staf Urusan PTPN III. · 

adalahpetmidiSumutyangselama 
inimengharapkan bibitkentang 
dariPangalengan,Bandung,Jawa 
Barat, kedepanya tidaklagi. 

"Lewatlaboratoriurn kultur 
jaringan inikitaakanmenghasil
kan bibitkentangyangtidaklagi 
surnbemya dari Bandung.Atas 
bantuanPTPN ill ini, InyaAllah 
akan bisa terjawab," ungkapnya. 

Syahbudin berterimakasih 
kepada PTPN III yang telah 
memberikan bantuan untuk 

mendukung dan mel'ljawab 
persoalan petani di Sumut. 
Syahbudin jugamemohon doa 
dandukunganmasyarakat, agar 
terwujud cita-cita mengem
bangkan bioteknologi ini. 

Rektor UMAProfHA Ya'kub 
Matondangmengatakan, ban
tuan lab dari PTPN III ini akan 
jadi motivasi bagiFP UMAme
ningkatkan danmengembang
kan teknologi pertanian."Bantu
an ini sangat bermafaat untuk 

' 

UMA dan masyarakat Surnut. 
Apalagi, UMA pertamakali 
mendapat batuan lab senilai 
Rp200 jutadari PTPN ID. Semo
ga bantuan dari PTPN III terus 
berlanjut," harap rektor. 

Sementaraitu, SEVPBidang 
SDM dan Umurn PTPN ill Ah
mad GusmarHarahap menga
takan, pihaknya berupaya tetap · 

mendukung apalagi hasilnya 
untuk memudahkan petani 
Surnut."PTPNillmengapresiasi 
UMA yangpedulidengan petani 
diKabupatenKaro, agarterban
tu untuk mendapatkan bibit 
kentang yang tidak lagi dari 
Pangalengan, Bandung ke 
depannya," ujarilya. 

Bantuan kultur jaringan 
untuk Laboratoriuni Fakultas 
Pertanian terdiri darns item 
yakni Autoclave, Erlenmeyer 
("".,.._.. i::no �,f] u't!-1�...,,�onor r'.nn 
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Analisa/taufik wal hidayat · 

BANTUAN: Dekan FP UMA Dr Jr Syahbudin Hasibuan 
(kanan) didampingi Rektor UMA Prof HA Y a 'kub Ma
tondang, WR 11 Dr Jr Siti Mardiana MSi, W R  111 lr Zulhery 
Noer MP dan Kabag Humas�UMA Jr Asmah 1ndrawati MP 
menerima simbolis berita acara penyerahan bantuan labo
ratorium dari Heri Manulang, Staf Urusan PTPN ill, di 
ruang Rektor UMA, Kamis (2819). 

PTPN I l l  Bantu Laboratorium 
Pertania.n UMA Konsentrasi 

Pengembangan Kultur Jaringan 
Medan, (Analisa) 

Fakultas Pertanian (FP) Universitas Medan -Area (UMA) 
ke depan berkonsentrasi untuk pengembangan kultur jari
ngan. UMA mencoba menggeser teknik konvensional 
menjadj. telqlik bio teknologi. 

"Orientasi Fakultas Pertanian UMA ke depa.n adalah 
orientasi bioteknologi. Tentu, untuk terlaksananya program 
ini harus didukung laboratorium pendukung salah satunya 
kultur jaringan," jelas Dekan FP UMA br Ir Syahbudin 
Hasibuan MSi seusai menerima bantuan · peralatan 
laboratorium kultur jaringan dari PTPN III di ruang Rektor 
UMA, Karnis (28/9) siang. 

Bantu an laboratorium kultur jaringan diserahkan langsung 
SEVP Bidang SDM dan Umum PTPN ill Ahmad Gusmar 
Harahap didampingi Kabag Program Kemitraan Bina 
Lin,gkungan (PKBL) PTPN III Mailanta Bangun dan Staf 
Ui:nsa� PTPN III Heri Manullang. Bantuan diterima Dekan 
FP UMA Syahbuddin Hasibuan, disaksikan Rektor UMA 
Pro( Dr HA Yakub Matondang MA, Wakil Rektor (WR) I I  
D r  I r  S i  t i  Mardiana MSi, WR III UMA I r  Zulhery Noer MP, 
dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP. 
· Syahbudin mengatakan, salah satu contoh yang bisa, 
terbantu dengan pengembangan bioteknologi ini ad�ah 
petalli Karo, yang selama ini mengharapkan bibit kentang 
sumbernya dari Pangalengan, ·Bandung, Jawa Barat .• 

"Jika laboratorium kultur jaringan Fakultas Pertanian 
UMA be1jalan, kita akan menghasilkan bibit kentang yang· 
tidak lagi sumbernya dari Bandung. Atas barituan PTPN ID 
ini, insya Allah akan bisa terjawab," ungkapnya. 

Syahbudin menyampaikan terima kasih k\!pada PTPN III 
yang telah memberikan bantuan untuk mendukung dan 
menjawab persoalan petani di Sumut. Syahbudin jtiga 
memohon do.a dan dukungan masyarakat, agar terwujud 
cita-cita mengembangkan bioteknologi ini. Rektor UMA 
Prof HA Ya' kub Matondang mengatakan, bantuan labora
torium dari PTPN III ini akan jadi motivasi bagi FP UMA 
meningkatkan dan mengembangkan teknologi pertanian. 

"Bamtuan ini sangat bermafaat untuk UMA dan masyarakat 
Sumut. Apalagi, UMA pertama kali mendapat batuan labora
torium senilai Rp200 juta dari PTPN ill. Semoga bantuan 
dari PTPN ill terns berlanjut," harap Prof Matondang. 

Sementara itu, SEVP Bidang SDM dan Umum PTPN III 
Ahmad Gusmar Harah�p mengatakan, pihaknya berupaya 
tetap mendukung apalagi hasilnya untuk memudahkan petani 
di K�_!:�p�t�� Karo dan d�er�h}T�i!1?Y�-�-

Si:_���;: 1_"��" 
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Terima Bantuan L.ab dari PTPN Ill 

FP UMA Konsentrasi 
Pengembatlgan Kultur Jaringao 

Medan, Realitas drawati MP. 
Fa\mltas Pertanian (FP) Uni- Syahbudin mengatakan, salah 

versitas Medan Area (UMA) ke satu contoh yang bisa terbantu den
depan konsentrasi pengembangan gan pengembangan bioteknologi 
kultur jaringan. Paradigma ke ini adalah petani karo yang selama 
depan, UMA mencoba menggeser ini mengharapkan bibit kentang 
t eknik konvensional menjadi yang sumbernya dari Pangalengan, 
teknik bio teknologi. Bandung, Jawa Barat. · 

"Qrientasi Fakultas Pertanian "Jika laboratorium kultur jarin-
UMA ke depan adalab orientasi gan Fakultas Pertanian UMA ber
bioteknologi. Tentu, untuk terlak- . jalan, kita 3kan menghasilkan bibit 
sananya  p ro g ram ini  harus  kentang yang tidaklagi sumbernya 
didukung laboratorium penduku- dari Bandung. Atas bantuan PTPN 
ng salah satunya kultur jaringan," III ini, Inya Allah akan bisa ter-
jelas Dekan FP UMA Dr Ir SyaJi- jawab," ungkapnya. · 

budin Hasibuan MSi seusai men- Syahbudin berterimakasih ke
erima bantuan peralatan laborato- pada PTPN lII yang telah mem-

. rium k�ltui; jaringan dari PTPN berikl!fl bantuan untuk menduku
III di ruang Rektor UMA, Kamis ng dan menjawab persoalan petani 

· (28/9) slang. d_i Sumut. Syahbudin juga memo-
Bantuan lab kultur jaringan h o n  d 0 11  d a n  d u  k u n g a n  

diserahkan langsung SEVP Bidang masyarakat, agar terwujud cita
SDM dan Umum PTPN III Ah- cita mengembangkan bioteknologi 
mad Gusmar Harahap didampingi ini. 
Kabag Program Kemitraan Bina Rektor UMA Prof HA Ya'kub 

· Lingkungan (PKBL) P;f PN III Matondang mengatakan, bantuan 
Mailanta Bangun dan Staf Urusan lab dari PTPN III ini akan jadi mo
PTPN III Heri Manullang. Bantu- tivasi bagi FP UMA meningkatkan 
an diterima Dekan FP UMA Syah- dan mengembangkan teknologi 
buddin Hasibuan, disaksikan Rek- pertanian. 
tor UMA Prof Dr HA Yakub Ma- "Bantuan ini sangat bermafaat 
tondang MA, Wakil Rektor (WR) untuk UMA dan masyara kat 
II Dr Ir Siti Mardiana MSi, W R  III Sumut. Qalagi, UM 12ertamaka-

bantuan dari PTPN III terus ber
lanjut;' harap rektor. 

Sementara itu, SEVP Bidang 
SDM dan Umum PTPN III Ah
mad Gusmar Harahap mengata -
kan, pihaknya berupaya tetap 
mendukung apalagi hasilnya un
tuk memudahkan petani di Kabu
paten Karo dan daerah lainnya di 
Sumut. , 

"PTPN III mengapresiasi UMA 
yang peduli dengan petani di  
Kabupaten Karo, agar terbantu un
tuk mendapatkan bibit kentang 
yang tidak lagi dari Pangalengan, 

Bandung ke depannya," ujarnya. 
Bantuan kultur jaringan untµk 

Laboratorium Fakultas Pertanian 
terdiri dari 18 item yakni Auto
clave, Erlenmeyer Cap 500 Ml, Er
lenmeyer Cap 2000 ml, Pernanas 
Buksen, Pipet ukuran VL 25 Ml, 
Ca wan Pet ridish, · Timbar:gan 
Analitik Sartorius, Incubator, Sha
dar Rotary, Hort Plate Magr:etic, 
Centripuge Electronik, PH �eter, 
Benzyl Anime Purine, Napth�ene 
Acetic Acid, Glycine, Gibberelic 
Acid, Bonic acid, dan Mar1gan 
Sulfate. (R.Ji) ' 

Dekan FP UMA Dr Ir Syahbudin Hasibuan MP (kanan) didampingi Rektor. UMA 
Prof HA Ya'kub Ma

_ 
to[ldang, WR II Dr Ir Siti Mardiana MSi, WR Ill Ir Zulhe Noer 

Me. dan Kabaa tJ11ailii.c: l lMA Ir Ai:mi:ib lndn::nu!)/i_ AID mon,_.; ..... � �:-i..a1:� L · · -
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Terima Bantuan Lao dari PTPN I l l  
�p UMA Konsentr�si Pengemhangan Kultur J aringan 
n-andalas 
ultas Pertanian (FP) Uni
as Medan Area (UMA) 
�ankonsentrasi pengem
il kultur jaringan. Para-

ke depan, UMA men
nenggeser teknik kon
nal menjadi teknik bio 
ogi. 
1ientasi Fakultas Perta

ke depan adalah ori
. bioteknologi. Tentu, 
url�ksananya program 
us didukunglaboratorium 
kung salah satunya kul
'ingan," jelas Dekan FP 
Drlr Syahbudin Hasibuan 
�usai meneriina bantuan 
tan laboratorium kultur 
n dari PTPN III di ruang 
r UMA, Kamis (28/9) 
tuan lab kultur jaringan 
hkan langsung SEVP 
:SDM dan Umum PTPN 
mad Gusmar Harahap 
pingi Kabag Program 
raan Bina ·Lingkungan · 

:...) PTPN III Mailanta 
1 dan Staf Urusan PTPN 
:il'ylanullang. 
tuan diterima Dekan FP 
Syahbuddin Hasibuan 

disaksikan RektorUMA Prof Dr 
HA Yakub Matondang MA, 
Wakil Rektor (WR) II Dr Ir Siti 
MardianaMSi, WR III UMA If 
Zulhery Noer MP, dan Kabag 
Humas UMA Ir A mah Indra
wati MP. 

Syahbudin mengatakan, sa
lah satu contoh y�hg bisa ter
bantu dengan perigembangan 
bioteknologi ini adalah petani · 

karo yang .selama ini meng
harapkan bibit kentang yang 
sumbernya dari Pangalengan, 

Bandung, Jawa Barat. 
"Jika laboratorium kultur 

jaringan F.akultas Pertanian 
UMA berjalan, kita akan meng
hasilkan bibit kentang yang 
tidak lagi sumbernya dari Ban
dung. Atas bantuan PTPN III ini, 
Insya Allah akan bisa terjawab," 
ungkapnya. 

Syahbudin berterimakasih 
kepada PTPN III yang telah 
memberikan bantuan untuk 
mendukung dan menjawab 
persoalan _petani di Suinut. 

DEKAN FP UMA Dr Ir 
Syahbudin Hasibuan MP 
(kanan) didampingiRek
tor UMA Prof HA Ya'kub 
Matondang, WR II Dr fr 

.Siti Mardiana MSi, WR Ill 
lrZulhery Noer MP dan . 
Kabag Humas UMA Ir 
Asmah lndrawati MP 
menerima simbolisberita 
acara penyerahan 
bantuan lab dari Heri 
Manulang, Staf Urusan 
PTPN Ill, diruang Rektor 
UMA, Kamis (28/9). 

Rp200 juta dariPTPN III. Se
moga bantuan dari PTPN III 
terus berlanjut," harap rektor. 

Sementara itu, SEVP Bidang 
SDM dan Umum· PTPN III Ah
mad Gusmar Hara)lap mengata
kan, pihaknya bempaya tetap 
mendukung apalagi hasilnya 
untuk memudahkan petani di 
Kabupaten Karo dan daerah 
lainnya di Sumut. 

"PTPN III mengapresiasi 
UMA yang peduli dengan pe
tani di Kabu{?aten Karo; agar 
terbantu untuk mendapatkan 
bibit kentang yang tidaklagi dari 
Pangalengan, Bandung ke 
depannya,"ujarnya. 

andalas/ha-mdaii; Bantuan kultur jaringan un
Syahbudin juga memohon doa tuk Laboratorium Fakultas Per
dan dukungan masyarakat, tanian terdiri dari 18 item yakni 
agar terwujud cita-cita me- Autoclave, Erlenmeyer Cap 
ngembangkan bioteknologi ini. 500 Ml,Erlenmeyer Cap 2000 

Rektor UMA Prof HA Ya'kub ml,  Pemanas Buksen, Pipet 
Matondang mengatakan, ban- ukuran VL 25 Ml, Cawan 
tuan labdari PTPN III ini akan Petridish, Timbangan Ana
jadi motivasi ·bagi FP UMA litik Sartorius, Incubator, Shadar 

· meningkatkan dan mengem- , · Rotary, Hort Plate Magnetic, 
bangkan tekn01ogi pertanian. '' Centripuge Electron:ik, PH 

"Bantuan ini sangat berman- Meter, Benzyl Animo Purine, 
faat untuk UMA dan masyarakat Napthalene Acetic Acid, Gly

, Sumut. Apalagi, UMA pertama cine, Gibberelic Acid, Bonic 
kali mendapat batuan lab senilai Acid, dan Mangan Sulfate. (HAM) 
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PTPN3 serahkan Bantuan Bina Lingkungan . 

1kultas · Pertanian UMA Konsentrasi 
Kembangkan Kultur J.aringan 

1is - Meda:n 
Pertanian Uni

Medan Area 
1ulai konseritrasi 
>angan kultur 

Paradigma ke, 
IMA m'encoba 
er -teknik 
onal 'menjadi 
Meknologi. 

mtuk teflaksanakan 
teknologi ini harus 
laboratorium pen
Jah satunya kultur 
elas Dekan Fakultas 
JMA Syahbudin Ha
•el um serah terima 
·ogram bina lingku-' 
tang Rektor UMA, 
9). 
:i.t itu, Rektor UMA 
mb Matondang, Wa-__ 

I Dr Siti Mardiana, 
Jr III UMA Zulhety 
g Humas UMA As
.vati, SEVP Bidang 
Jmum PTPN3 Ah
u Harahap, Kabag 
�3 Mailanta Bangu�-� 
usan PTPN3 Herij 

- Dikatakan Syahbudin, salah Wakil Direktur CV Bukit Emas 
satu -contoh yang bisa terbantu Himalaya Hendra Chairuman 
dengan perkembangan teknologi ) Nasution dan Dekan Fakultas 
ini adalah petani Karo yang l Pertanian UMA Syahbudin- Ha
s�lama ini mengharapkan bibit sibuan menandatangani serah 
kentang yang sumbernya dari t:rima barituan progi;:am bina 
pengalengan Bandung. lmgkungan. Diketahui oleh· PT 

"Jika laboratorium Fakultas Perkebunan Nusantara3 Bagian 
Pertanian UMA jalan; kita akan Program Kemitraan - dan Bina 
menghasilkan GO yang tidak lagi Lingkungan. _ 

sumbernya dad Bandung. Afas - Bantuan kultur jaringan untuk 
bantuan PTPN3 ini bisa ter- Laboratorium Fakultas Perta-
jawab," ungkapnya. nian tersebut terdiri dari 18 item 

Syahbudin berterimakasih - - · · 1 
.kepada PTPN3 yang t�lah mem-. yakni autoclave, erlenmeyer cap 
berikan ban tu an untuk men- 500 Ml, erlenmeyer cap 2000 ml, 
dukung dan menja�ab pertan- - pemanas buksen, pipet· u,kuran 
yaan ini. Syahbndin juga me- - VL 25 Ml, cawan petridish, tim-
mohon doa dan dukungan mas- bangan analitik sartorius, .incu-
yarakat agar terwujud cita-cita bator, shadar rotary, hort plate 
ini. magnetic, centripuge electronik, 

Sementara, SEVP Bidang pH me:ter, benzyl animo purine, 
SDM dan Umum PTPN3 Ah- ' napthalene acetic acid; glycine; 
mad Gusmar l{arahap menga- gibberelic acid, bonic acid, dan 
takan, pihaknya tetap· mendu- mangan sulfate. 
1kung apalagi hasilnya untuk "18 item itu bisa mendukung 
memudahka'n petani di kabu- praktikum mahasiswa Fakultas 

paten K / - Pertanian UMA. Terimakasih 
"PTPN

ar
3
o. . . UMA- , : .Kepada PTPN3 atas bantuan . mengapres1as1 · · · - - - - -

· . · 

yang d r d - . d '  untuk perkembangan pend1-
. Kabup

p
a
e
t 

u 
K-
1 engan peta

b
m 

t 
1 dik�n teknologi pertanian ke;: en, aro, agar ter an u d " R ·kt Untu'k d tk b 'b't k - epannya, ucap . e or. men apa an i I en-

tang," ujarnya. 
· • 

TAN DATANGANI · •medanbisnis/za/lendra 
Dekan Faku ltas Pertanian UMA Syahbudin Hasib�an dan PTPN 3  
menandatangani serah terima bantua_n program bina l ingkungan 
µntuk Faku ltas Pertah ian UMA di  ruang Rektor UMA, Kam is (28/9). 
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