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WASPADA 
Kamis 
28 Desember 2017 B9 

.Was,Pada/M.Ferdinan S 
Rektor UMA, Prof HA Yakub Matondang, Ketua YPHAS, Drs 
M Erwin Siregar MBA, Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut 
Prof Dian Armanto dan

. 
para wakil rektor dim dekan U.Mjl 

559 Mahasiswa Sl 
Dan 52 UMA Diwisuda 

SEBANYAK 559 mahasiswa jenjang· pendidikan S 1 dan S2 
Universitas MedanArea (UMA) diwisuda di GelanggangSerbaguna 
KaJJJ.pus I JI. Kolam Medan Estate baru-baru ini. Wisuda kali 
ini mengangkat tema " Dengan PeningkatanKualitas SDM Kita 
T ingkatkan Daya Saing Universitas Medan Area". 

Hadir dalam acara itu, Ketua Yayasan Pendidikan HajiAgus 
Salim (YPHAS), Drs. M .  Erwin Siregar, MBA beserta pengurus, 
Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof. Dian Armanto dan 
tamu undangan dari instansi terkait. 

Rektor UMA, Prof. Dr. HA. Ya'kub Matondang mengatakan, 
wisuda periode kedua diikuti oleh 559 mahasiswa terdiri dari 
410 orang program studi (prodi) Sl dan 149 orang S2. Antara 
lain, Fakultas Teknik 65 orang dengan rincian Prodi Teknik Sipil� 
22 orang. TeknikElektro 2 orang. Teknik Mesin 12 orang. Arsitektur 
12 orang dan Teknik Industri 17 orang. 

Selanjutnya. Fakultas Pertanian 45 orangyaituProdiAgroteknologi. 
33 orang danProdi Agribisnis 12 orang.1.alu, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis99orangyakniProdiManajemen58orangdanProdiAkuntansi 
41 orang. Kemudian, Fakultas Hukum26orang. Fakul� Ilmu Sosial 
danllmuPolitik(FISIP) 19orang .Terakhir,FakultasPsikologi.135orang 
danFakultasBiologi21 orang. ' 

Sedangkan, Prodi S2 di antaranyaMagister Administrasi Publik 
38 orang, MagisterAgribisnis21 orang. Magister Hukum 17 orangdan 
MagisterPsikologi73orang'"'Perludisadari, wisudabukanlahmerupaka 
akhirdaritahapanmenuntutilmu. Wisuda merupakanlangkaha� 
yangmenandaikesuksesan dalammenyelesaikan studi pada strata 
tertentu. Selanjutnya, dituntut kemampuan masing-masingyang 
sesungguhnya akan diuji di tengah masiarakat,'' sebutrektor. 

Diutaral<lµmya, pendidikan padadasamya adalah usaha untuk 
mencerdaskan dan menjadikan alumni sebagai insan yang 
kompetitif, serta relevan bagi kebutuhan masyarakat global. 
Untukitu, selama mengikuti perkuliahan di UMA para wisudawan 
telah dibekali dengan kompetensi utama yaitu keilmuan, 
kepribadian dan kewirausahaan. 

"Alumni UMA yang dihasilkan diharapkan mampu berpikir 
inovatif, bermoral dan berakhlakmuliasertamandiri. Intelektual 
yang inovatif dan berakhlak dicitrakan sebagai intelektual yang· 
bertakwa, di mana seluruh aktivitas kesehariannya dipandang 
sebagai ibadahkepada Tuhan. Di sisilain, dalamkegiatankeilmuan 
dan teknologi, tentunya tidak melepaskan diri dari sistem tata . 
nilai dan etika," cetusnya. . . . 

Ketua YPHAS, Drs M Erwin Siregar MBA menyanipaikan, 
peran serta yayasan selaku penyelenggara perguruan tinggi sangat, 
rnendukungoroirram uniVf�rsitas clan fain ilt<>C: rbl<n:n mh����1M� 
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globalisasi yang diperlukan tida.k hanya 
n tetapi juga k�beranian, keterampilan, 
dan integritas kepribadian. Sebab dalam 
alisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai 

sosial dalam masyarakat... 

ll UMA juga mem
:ndidikan etika dan 
iengetahuan dan ke
npa dbarengi etika 
mghancurkan eksis-
11usia;" ungkap Rek
�s Medan Area 
Dr HA Ya' Kub Ma
;aat mewisuda 559 
::2 periode II tahun 
Lnggang _Serbaguna 
llan Kolam Medan 
23/12). 
g dilantik terdiri dari 
ma S-1dan149dari 
asarjarta (PPs). \ 
iut ·Rektor mene
tetap mengacu pada 
iikan s.esuai visinya 
n SDM inovatif, 
an dan · m andiri.  
mi yang dihasilkan 
:i inovatif, bermoral 
nulia ·ser.ta memiliki 

yang .inov�tif dan 
:rakan sebagai inte
:f!akwa ,di mana se
:esehariannya di pan-

dang sebagai ibadah kepada Tuhan, 
Sehingga.dalam kegiatan keilinuan 
dan teknologi tentunya ia tidak 
melepaskan diri dari sistem tata nilai 
dan etika," ungkap Rektor UMA 

Pada kesempatan �tu,Prof Ma
tondang menyampaikan UMA. se
lalu mengukirprestasi diantaranya, 
menerima penghargaan. sebagai 
PTS Sehat dari Kopertis Wilayah I, . 
meraih peringkat B untuk ak:reditasi 
institusi perguruan tinggi. 

Kemudian program studi (pro-
di) manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis meraih akreditasi A, 
seluruh prodi baik S-1 dan S-2 
semuanya memperoleh akreditasi 
peringkat B. 

. "UMA sudah mendapatkan serti
fikasi ISO 9001:2015. UMA juga 
memiliki tanking 77 universitas ting
kat dunia versi webometric. Kemu
dian ranking 29 · nasional versi UI 

· Greenmatric dan UMA beradadalam 
tiga besar dari 263 PTS se Kopertis 
Wilayahl,"urigkap ProfMatondang. 

Ketua Yayasan Perididikan Haji 
Agus ,Salim (YPHAS), Drs M 
Erwin Siregar MBA mengat_akan 

� � 
. Analisa/taufik wal hidayat 

BERFOTO BERSAMA: Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumut Prof Dian Armanto bersama Prof HA 
Ya'Kub Matondang Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS), Drs M Erwin Siregar MBA 
bersama para senat berfoto be)-sama usai acara wisuda S-1, S-2 periode II tahun 2017 di Ka'mpus 1 UMA, 
Sabtu (23112) .. 

selaku yayasan penyelenggara per
guruan tinggi sangat mendukung · 
program universitas dan fakultas 
dalam melaksanakan percepatan 
mutu pendidikan. 

YPHAS juga berkomitmen me
wujudkan UMA menjadi institusi 
berkualitas serta mampu berperan 

inerealisasikan visi dan misi. Kualitas 
staf pengaJar juga menjadi perhatian 
utama dengan meningl<:;itkan pen
didikan ke program doktor. · 

"Kepada alumni yang baru di
wisuda, dipesankan agar dalam 
beraktivitas di masyarakat jangan 
lupa untuk m¢ngedepankan karak" 

ter �epribadian. Tak hanya itu, se
lalu inemberikan yang terbaik serta 
dijiwai dengan akhlak budi pekerti 
yang mulia," ujar Erwin Siregar. 

Turut hadir dan memberikan 
,sainbutan Koori.linator Kopertis 
Wilayah I Sumut Prof Dian Ar
manto. 
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REALITAS3 
559 Mahasiswa St dan S2 

UMA Diwisuda 
Medan, Realitas Manajemen 58 orang dan Prodi khlak dicitrakan sebagai intelektu-

Sebanyak 559 mahasiswa jen- Akuntansi 41 orang. al yang bertakWa, di mana seluruh · 
jang pendidikan Sl dan S2 Univer- Kemudian, Fakultas Hukum 26 aktivitas kesehariannya dipandang 
siJas Medan Area (UMA) diwisu- qrarig, Fakultas Ilmu Sosial dan sebagai ibadah kepada Tuhan. Di 
da, di Gelanggang Serbaguna Ka- Ilmu Politik (FISIP) 19 orang · sisi lain, dalam kegiatan keilmuan 
mpus I, Jalan Kolam Medan Estate masing-masing Prodi Studi Kepe- dan teknologi, tentunya tidak me
baru-baru ini. merintahan 4 orang, Administrasi lepaskan diri dari sistem tata nilai 
. l)alam wisuda yang menga- Publik 3 orang dan Ilmu Komuni- dan etika,'·'.cetusnya. 

ngkat tema. 'Dengan Peningkatan kasi 12 orang. Terakhir, Fakultas Sementara, Ketua Y PHAS, Drs 
Kilalitas SDM Kita Tingkatkan Psikologi 135 orang dan Fakultas M Erwin Siregar MBA menyam

.Daya Saing Universitas Medan B iologi 21 orang. Sedangkan, paikah, peran serta yayasan selaku 
Area', dihadiri oleh Rektor UMA Prodi S2 di antaranya Magister penyelenggara perguruan tinggi 
£rof Dr H A Ya'kub Matondang Administrasi Publik 38 orang, sangat mendukung program uni
MA, para wakil rektor, dekan, ket- Magister Agribisnis 21 orang, , versitas dan fakultas dalam melak
ua prodi, seluruh sivitas akademi- Magister Hukum 17 orang dan sanakan percepatan mutu pendid-
ka dan keluarga wisudawan. Magister Psikologi 73 orang. ikan. Dengan selalu berupaya ber-

Selain itu, turut hadir Ketua Ya- ""Perlu disadari, wisuda bukan- benah diri untuk memantapkan, 
ya[an Pendidikan Haji Agus .Salim lah merupakan akhir dari tahapan selYagai kam'pus yang tidak hanya 
(YPHAS), Drs M Erwin Siregar menuntut ilmu. Wisuda merupa- mampu bersaing, melainkan juga 
MBA beserta pengurus, Koordina- kan langkah awal yang menandai komit mewujudkan menjadi insti
tor Kopertis Wilayah I Sumut Prof kesuksesan dalam menyelesaikan tusi berkualitas serta mampu ber
Dian Armanto dan tamu undan- studi pada strata tertentu. Selanjut- . peran merealisasikan visi dan misi. 
gan dari instansi terkait. nya, dituntut kemampuan masing- "Kepada alumni yang baru di-

Rektor UMA Prof Dr H A masing yang sesungguhnya akan wisuda, dipesankan agar dalam 
Ya'kub Matondang MA mengata- · diuji di tengah masyarakat,'' sebut beraktivitas di masyarakat jangan 
kan, wisuda periode kedua yang rektor. Diutarak�nnya, pendidikan lupa untuk mengedepankan kar
diikuti oleh 55') mahasiswa/i ini pada dasarnya adalah usaha untuk akter kepribadian. Tak hanya itu, 
terdiii dari 410 orang program mencerdaskan dan menjadikan selalu memberikan yang terbaik 
studi (prodi) Sl dan 149 orang S2. alumni sebagai insan yang ko- serta dijiwai dengan akhlak budi 
Antara lain, Fakultas \ Teknik 65 mpetitif, serta relevan bagi kebutu- pekerti yang mulia," tutur Erwin 
o r a n g  dengan r i n c i a n  Prodi  han masyarakat global. Untuk itu, Siregar. 
Teknik Sipil 22 orang, Teknik Ele- selama mengikuti perkuliahan di . Ditambahkannya, sebagai calon
ktro 2 orang, Teknik Mesin 12 or- UMA p a r a  wisudawan tel  a h  c alon pemimpin masa ·depan, 
ang, Arsitektur 1 2  orang dan dibekali dengan kompetensi utama wisudawan harus selalu berusaha 
Teknik Industri 17 orang. yaitu keilmuan, kepribadian dan menegakkan nilai-nilai kebaikan, 

Selanjutnya, Fakultas Pertanian kewirausahaan. "Alumni UMA · kebenaran dan keluhuran dalam 
45 orang yaitu Prodi Agroteknolo- yang dihasilkan diharapkan mam- kondisi apapun. Serta, memiliki 
gi 33 orang dan Prodi Agribisnis pu berpikir inovatif, bermoral dan .keramahan sosial yang membawa 
12 orang. Lalu, Fakultas Ekonomi berakhlak mulia serta mandiri. In- · k eII).aslahatan maksimal bagi 
dan Bisnis 99 orang yakni Prodi telektual yang inovatif dan bera-l masyarakat, bangsa dan negara. (R.Ji) 
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Lulusan:,UMAil1Diharapkan lnovati! dan Martdiri 
J 

11dalas 
Universitas Medan 
I\) Prof Dr HA 

· 

��n�:l���A 

perkuliahan para 
telah dibekali 

mpetensi utama 
Iman, kepribadian 
�usahaan. 
h demikian, alumni 
� dihasilkan 
� mampu berpikir 
�rmoral dan 

ulia serta 
kata rektor dalam 'pada wisuda 560 
�A jenjang 
...-Sl .cjan S2, di 
ig .Serbaguna 
Jalan Kolam 
ate, Sabt1,1 kemarin. 
l'dipadiri Ketua 

· 

1endidikan Haji 
1 (YPHAS) Drs HM 
\gar MBA, · 
)r Kopertis Wilayah 
'.of Dian Armanto, 
.vakil rektor, dekan, 
prodi di lingkungan 
a keluarga 

· 

�· 
menegaskan, I yang inovatif dan 
dicitrakan sebagai 
I yangbertakwa, di 
ruh aktivitas · 

' 
Koordinator Kopertis Wilayah l1Sumut Prof Dian Armanto, RektorUMA Prof Dr HAYa'kub Matondang MA, Ketua YPHAS Ors 
HM Erwin Siregar MBA, d.an parapara wakil rektor, dan dekan, diabadikan bersama seusai prosesi wisuda. 

kesehariannya dipandang 
sebagai ibadah kepada 
Tuhan. Di sisi lain, · 

dalamkegiatan keilmuan dan 
teknologi, tentunya tidak 

· melepaskan diri dari sistem 
tata nilai, dan etika. 

Sementara itu, Ketua , 
YPHAS Drs HM Erwin 

mampu bersaing, melainkan 
juga komit mewujudkan · 
menjadiinstitusi berkualit'!S 
serta mampu berperan 
merealisasikan visi dan misi. 

· selalu memberikan yang 
terbaik serta dijiwai dengan 
akhlak budi pekerti yang 

· mulia," tutur Erwin Siregar. 
Ditambahkannya, sebagai� 

calon-calon pemimpin masa 
depan,wisudawan harus 
selalu berusaha menegakkan 
nilai-nilai kebaikan, 
kebenaran dan keluhuran 
dalam kondisi apapun. Serta, , 
memiliki keramahan sosial 
yang membawa kemaslahatah 
maksimal bagi masyarakat, 
bangsa dan negara. 

· 

Adapurt 560 lulusan ·yang 
diwisuda pada periode kedua 
2017ini, terdiri dari 41'1 orang 
program studi (prodi) Sl dan 
149 orang S2. YakniFakultas 
Teknik 65 orang, Fakultas 

· 

Pertanian 45 orang, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 100 

orang, Fakultas Hukurrf 26 
orang, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FISIP) 19 
orang, Fakultas Psikologi 135 
orang dan Fakultas Biologi 
21orang. · 

Sedangkan, Prodi S2 · 
terdiri dari Magister . 
Administrasi Publik 38 orang, 
Magister Agribisnis 21orang, 
Magister Hukum 17 orang 
dan Magistet Psikologi 73 

. Siregar MBA menyampaikan, 

peran serta yayasan selaku 
penyelenggara 'perguruan' 
tinggi sangat mendukui\g 
program universitas dan 
fc;ikultas dalam melaksanaJrnn 
percepatan mutu pendidi�an. 
Dengan selalu berupaya 
berbenah diri imtuk 
memantapkan sebagai 
kampus yang tidak hanya 

orang. 

"Kepada alumni yang baru 
diwisuda, dalam beraktivitasdi 
masyarakat jangan lupa untuk 
mengedepankan karakter . 
kepribadian. Tak hany'!itu, "'-� (HAM)] 
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559 Mahasiswa Sl dan 52 UMA Diwisuda 
•zahendra 

MedanBisnis - Medan 
Sebanyak 559 mahasiswa jenjang pendidikan S1 dan S2 Universitas 

Medan Area (UMA) diwisuda di Gelanggang Serbaguna Kampus I, Jalan 
Kolam Medan Estate, Sabtu (23/12). 

Dalam wisuda yang mengangkat tema 'Dengan Peningkatan Kualitas 
SOM Kita Tingkatkan Daya Saing Universitas Medan Area', hadir Rektor 
UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA, para wakil rektor, dekan, ketua 
prodi, seluruh sivitas akademika dan keluarga wisudawan. 

Selain itu, turut hadir Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus S,alim 
(YPHAS) Ors M Erwin Siregar MBA beserta pengurus, Koordinator Koper:tis 
Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto dan tamu undangan dari instansi terkait. 

Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang MA mengatakan, wisuda 
periode kedua yang diikuti oleh 559 mahasiswa/i ini terdiri dari 410 orang 

·program studi (prodi) S1 dan 149 orang S2. Antara lain, Fakultas Teknik 
Prodi Teknik, Teknik Elektro, Teknik Mesin .• Arsitektur dan Teknik lndustri. 

Selanjutnya, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dan Prodi Agribisnis. 
Lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi. 

Kemudian, Fakultas Hukum, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) Prodi 
Studi Kepemerintahan, Administrasi Publik dan llmu Komunikasi. Serta Fakultas 
Psikologi dan Fakultas Biologi. Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Magi.ster 
Administrasi Publik, MagisterAgribisnis, Magister Hukum dan Magister Psikologi. 

"Perlu disadari, wisuda bukanlah merupakan akhir dari tahapan menuntut 
ilmu. Wisuda merupakan langkah awal yang menandai kesuksesan dalam 

. menyelesaikan studi pada strata tertentu. Selanjutnya, dituntut kemampuan 
masing-masing yang sesungguhnya akan diuji di tengah masyarakat," sebut rektor. 

Diutarakannya, pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk 
mencerdaskan dan menjadikan alumni sebagai insan yang kompetitif, serta 
relevan bagi kebutuhan masyarakat global. Untuk itu, selama mengikuti 
perkuliahan di UMA para wisudawan telah dibekali dengan kompetensi. 
utama yaitu Keilmuan, kepribadian dan kewirausahaan. 

"Alumni UMA yang dihasilkan diharapkan mampu berpikir inovatif, 
bermoral dan berakhlak mulia serta mandiri. lntelektual yang inovatif dan 
berakhlak dicitrakan sebagai intelektual yang bertakwa, di mana seluruh 
aktivitas kesehariannya dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan. Di sisi 
lain, dalam kegiatan keilmuan dan teknologi, tentunya tidak melepaskan 

, diri dari sistem tata nilai dan etika," ceiusnya. 
Sementara, Ketua YPHAS Ors M Erwin Siregar MBA menyampaikan, 

peran serta yayasan selaku penyelenggara perguruan tinggi sangai 
mendukung program universitas dan fakultas dalam melaksanakan 
percepatan mutu pendidikan. Dengan selalu berupaya berbenah <'.liri untuk 
memantapkan sebagai kampus yang tidak hanya mampu ,Persaing, 
mP.laink:m i11na knmit mi;iw11i11rll<::in m1>ni::irli inctit11ci ht>rlm�oc corfo 

• 
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AlumniUMA 
.harus Inovatif 
dan Bermoral 
Medan I Jurnal Asia 

Alumni UMA diharap_kan mampu 
b e r p ikir inovatif, b e r m o r a l  dan 
berakhlak mulia serta mandiri. Sebab 
itu mencitrakan sebagai intelektual yang 
bertakwa, di mana seluruh aktivitas 
kes eharianny a dipandang sebagai 
ibadah kepada Tuhan. Di sisi lain, dalam 
keilmuan dan teknologi, tidak terleas dari ' 
sistem tata nilai dan etika. 

"Untuk itu kep ada p ara lulusan 
dituntut ke mampuanny a  masin g 
masing yang sesungguhnya akan diuji 
di tengah masyarakat," sebut Rektor 
Universitas Medan Area (UMA), Prof Dr 
HA Ya'kub Matondang MA, pada wisuda 
559 lulus annya di kampus tersebut 
Jalan Kolam Medan Estate, <lkhir pekan 
kemarin. 

· 

M e nurutnya, wisuda bukanlah 
m e r u p ak a n  akhir d ari  t a h a p a n  
menuntut ilmu, melainkan langkah 
awal yang menandai kesuksesan dalam 
menyelesaikan studi pada strata tertentu. 

Pendidikan pada dasarnya, kata rektor 
adalah usaha untuk mencerdaskan dan 
menjadikan alumni sebagai insan yang 
kompetitif, serta relevan bagi kebutuhan 
masyarakat global. 

U n tuk _ itu,  s e l a m a  m e ngikuti  
perkuliahan para wisudawan telah 
dibekali dengan kompetensi utama 
y aitu keilmuan, ke pribadian dan 
kewirausahaan. 

Ketua YPHAS, Drs M Erwin Siregar 
MBA menyampaikan, peran serta yayasan 
selaku penyelenggara perguruan tinggi 
sangat mendukung program universitas 
.dan fakultas dalam melaksanakan 
percepatan mutu pendidikan. 

Disebutk a n nya, YPHAS sei�lu 
beiupaya b erben ah diri untuk 
memantapkan sebagai kampus yang 
tidak hanya mampu bersaing, melainkan 
jilga komit mewujudkan menjadi institusi 
berkualitas s erta mampu b erperan 
merealisasikan visi dan misi. . 

"Kepada alumni hendaknya dalam 
beraktivitas di masyarakat j angan 
lupa untuk mengedepankan karakter 
kepribadian. Tak h anya itu, sel alu 
memberikan yang terbaik serta dijiwai 
dengan akhlak budi pekerti yang mulia," 
tutur Erwin Siregar. 

Ditambahkannya, sebagai calon-calon 
pemimpin masa depan, wisudawan harus 
selalu berusaha menegakkan nilai-nilai 
kebaikan, keb enaran dan keluhuran 
dalam kondisi apapun serta memiliki 
keramahan so sial yang membawa 
kemaslahatan maksimal bagi masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Dari 559 lulusan yang diwisuda terdiri 
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UMA Hasil�an [ulusan lntelektual Berta�wa 
MEDAN (Berita): Univer

sitas Medan Area (UMA) men
doronglulusannya agar mam
pu berpikir inovatif, bermo
ral dan berakhlak mulia serta 
mandiri. 

" Sebab itu mencitrakan 
sebagai intelektual yang bertak
wa, di mana seluruh aktivitas 
kesehariannya dipandang se
bagai ibadah kepada 1Uhan. Di 
sisi lain, dalam keilmuan dan 
teknologi, tidak tt!rleas dari 
sistem tata nilai dan etika," kata 
Rektor Universitas Medan Area 
(UMA), ProfDr H AYa'kub Ma
tondang MA, pada wisuda 559 
lulusannya di kampus tersebut 
JalanKolamMedanEstate, akhir 
pekan kemarin. 

Pada kesempatan itu rektor 
mengingatkanwisudabukanlah 
merupakan akhir dari tahapan 
menuntut ilmu, melainkan 
langkah awal yang menandai 
kesuksesan dalam menyelesai
kan studi pada strata tertentu. 

"Pendidikan pada dasamya 
adalah usaha untuk mencer
daskandanmenjadikan alumni 
sebagai insan yang kompetitif, 
serta relevan bagi kebutuhan 
masyamkat-global," ujamya. 

Untukitu, selamamengikuti 
p_er_kuliahan para wisudawan 

kepribadiandankewirausahaan. 
Ketua Yayasan Pendidikan 

Haji Aglis Salim CYPHAS) Ors 
M Erwin Siregar MBAmenyam
paikan, peran serta yayasan 
selaku penyelenggara pergu
ruan tinggi sailgat mendukung 
program universitas dan fa
kultas dalam melaksanakan 
percepatan mutu pendidikan. 

Disebutkannya, YPHAS 
selalu berupaya berbenah diri 
untu k memantapkan sebagai 
kampusyangtidakhanyamam
pu bersaing, melainkan juga 
komit mewujudkan menjadi 
institusi berkualitas serta mam-

pu berperan merealisasikan vi� 
si dan misi. 

"Kepada alumnihendaknya 
dalam beraktivitas dimasyarakat 
jangan lupa untuk mengede
pankan karakter kepribadian. 
Tak hanya itu, selalu membe
rikan yang terbaik serta dijiwai 
dengan akhlakbudi pekerti yang 
mulia," tutur Erwin Siregar. 

Ditambahkannya, sebagai 
calon-calon pemimpin masa 

-depan, wisudawan hffi11S selalu 
berusahamenegakkannilai-nilai 
kebaikan, kebenaran dan kelu
huran dalam kondisi apapun 
sertamemilikikeramahan sosial 

yang membawakemaslahatan 
maksimal bagi masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Dari 559 lulusan yang diwi
suda ter_diri dari 41 O orang 
program studi (prodi) Sl dan 

149 orailgS2.Antara lain,Fakul
tas Teknik 65 orang, Pertanian 
45 orang, Ekonorni dan Bisnis 
99 orang, Hukum 26 orang, 
FlSIP 19 orangdan Psikologi 135 
orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di 
antaranya Magister Adrninis
trasiPublik38 orang,Agribisnis 
21 orang, Hukurn 17 orar;i,g dan 
Psikologi 73 orang. (00U) . 

Berita Sore/ist 
ian Arman to duduk berdam12.ingan dengan 
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H.ALAMAN 10 
Alumni UMA Harus·Inovatif dan Bermoral 

Rektor UMA Prof A Yakob Matondang, Ketua Yayasan HAS Erwin Siregar dan Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto 

foto .bersama usai mewisuda sarjana dan pascasarjana di kampus tersebut. . 
' 

MEDAN I Alumni UMA 
diharapkan mampu berpikir 
inovatif, bermoral dan bera
khlak mulia serta mandiri. 
Sebab itu mencitrakan ·sebagai 
intelektual yang bertakwa, di 

mana seluruh aktivit�s kesehari
annya dipandang sebagai 

"Untuk itu kepada para 
lulusan dituntut kemampuan- · 
nya masing-masing yang 
sesungguhnya akan diuji di 
tengah 

<·. ibadah kepada Tuhan. Di sisi 
lain, dalam keilmuan dan 
teknologi, tidak terleas dari 
sistem tata nilai dan etika. masyarakat;' · •BACA HAL 10 

Alumni UMA Harus lnovatif Clan Bermoral ... 
; sebut Rektor Universitas Medan Area (UMA), Prof 
Dr H A  Ya'kub Matondang MA, pada wisud.a 559 
lulusannya di kampus tersebut Jalan Kolam 
Medan Estate; akhir pekan kemarin. 

Menuruq1ya1 wisuda bukanlah merupakan 
akhir dari tahapan menuntut ilmu, melainkan 
langkah awa1 yang menandai kesuksesan dalam 
menyelesaikan studi pada strata tertentu. 

Pendidikan pada dasarnya, kata rektor adalah 
usaha untuk mencerdaskan dan menjadikan 
alumni sebagai insan yang kompetitif, serta 
relevan bagi kebutuhan masyarakat global. 

Untuk itu, selama mengikuti perkuliahan para. 
wisudawan telah dibekali dengan kompetensi 
utama yaitu keilm.lian, kepribadian dan kewirau
sahaan. 

· Ketua YPHAS, Drs M Erwin Siregar MBA 
- ..., ___ • ______ !1___ __.____._ 

melainkan juga komit ·mewujudkan menjadi 
institusi berkualitas serta mampu berperan 
merealisasikan visi dan misi. 

· 

"Kepada alumni �endaknya dalam beraktivitas 
di masyarakat jangan lupa untuk mengedepankan 
karakter kepribadian. Tak hanya itu, selalu 
memberikan yang terbaik serta dijiwai dengan 
akhlak budi pekerti yang mulia;' tutur Erwin 
Siregar. 

· Ditambahkannya, sebagai calon-calon 
pemimpin masa-depan, wisudawan hams selalu 
berusaha menegakkan nilai-nilai kebaikan, 

· 

kebenaran dan keluhuran dalam kondisi apapun 
serta memiliki keramahan sosial ya11g membawa 
kemaslahatan maksimal bagi masyarakat, bangsa 
dan negara. .' 

Dari 559 l1lusan yang diwisuda terdiri dari 410 
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· SumµtPos 
<AMIS, 28 DESEMBER 2017 

559 M1ahasiswa 81 dan 82 UMA Diwisuda • 

Pendidikan Etika dan AkhlakJadi Atensi 
I. Sebanyak 55� mahasiswa 

jenjang pendidikan Sl dan S2 
tJniversitas Medan Area (UMA) 

diwisuda, di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I, Jalan 

Colam Medan Estate, baru-baru 
ini. 

rsUDAyang mengangkat tema 'Den
n Peningkatan Kualitas SDM Kita 
�gkatkan Daya Saing Universitas Med
Area; dihadiri olehRektor UMA ProfDr 
/\. Ya'kub Matondang MA, para wakil 
hof, dekan, ketua prodi, seluruh sivi
i akademika dan keluarga wisudawan. 
Fthadir jugaKetua YayasanPe�did
fWiajiAgus Salim (YPHAS), DrsMEr
h Siregar MBA beserta pengurus, Koor
�ator Kopertis Wilayah I Sumut Prof 
anArmanto dan tamu undangan dari 
rtansi terkait. 
lektor UMAProfDr H A  Ya'kub Maton
hg MA mengatakan, pada era global
lsi saat ini yang diperlukan tak hanya 
tedar keahli;µt, tetapi juga keberanian, 
'erampilan, kearifan dan integritas ke
!badian. 
rbab menurutnya, di.era yang sering ' 
fbutzaman milinealatauzaman now, 
ah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial 
tam masyarakat. Untukitu; pendidikan 1 
6 dan akhlakhendaknyamerijadi per
tlan khusus atensi. "Ilmu pengetahuan 
h keterampilan yang dimiliki tanpa 
�arengi dengan etika, akan dapat !nghancurkan eksistensi umat manu-
. Di sinilah, relevansi keberadaan Uni-

ISTIMEWA 
DIABADIKAN: Pimpinan dan jajaran Universitas Medan Area bersama Ketua Vayasan 
Pendidikan HajiAgus Salim, Ors M Erwin Siregar MBA diabadikan usai wisuda. 

versitas Medan Area dengan menghasil- ibadah kepada Tuhan. Di sisi lain, dalam 
kan sumber daya manusia inovatif, berke- kegiatan keilmuan dan teknologi, tentu-
pribadian dan mandiri;' ungkap rektor 'nya tidak melepaskan diri dari sistem tata 
dalam pidatonya. · nilai dan eti:ka. 

Diutarakannya, alumni yang berkuali- "Perlu disadari, wisuda bukanlah meru-
tas adalah lulusan yang bisa memenuhi , pakart akhir dari tahapan menuntut ilmu. 
standar mutu pendidikan yang diukur Wisuda merupakan langkah awal yang 
dari seberapa besar manfaatnya bagi menandai kesuksesan dalam menyele-
stakeholder, baikdari kalangan internal saikan studi pada strata tertentu. Selan-
maupun eksternal. · 

jutnya, dituntut kemampuan masing-
"Pendidikan pada dasarnya adalah us- masing.yang sesungguhnya akan diuji di 

aha untuk mencerdaskan dan menjadi- tengah masyarakat;' sebut rektor. 
kan,alurnni sebagai insan yang kompeti- Lebih lanjut dikatakannya, wisuda pe-
tif, 's erta relevan bagi kebutuhan riodekedua yang diikutioleh 559maha-
masyarakat global. Untuk itu, selama siswa/iini terdiri dari410orangprogram 
mengikuti perkuliahan di UMA para studi(prodi) Sldanl49orang S2.Antara 
wisudawan telah dibekali dengan ko- lain,FakultasTeknik65orang denganrin-
mpetensi utama yaitu keilmuan, keprib- cian Pro di Teknik Sipil 22 orang; Teknik 
adian dan kewirausahaan;' pa par rektor. Elelcrro 2 orang, Teknik Me sin 12 orang, 

Disebutkannya, alumni UMA yang di- Arsitektur 12 orang dan Teknik Industri 
hasilkan diharapkan mampu berpikir in- 17 orang. 
ovatif, bermoral dan berakhlakmulia ser- Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 or-. 
ta mandiri. Intelektual yang inovatif dan ang yaitu Prodi Agroteknologi 33 orang · 
berakhlak dicitrakan sebagai intelektual dan ProdiAgribisnis 12 orang. Lalu, Fakul-
yang bertakwa, di mana seluruh a:ktivitas tas Ekonorni dan Bisnis 99 orang yakni 
kesehariannya dipandang sebagai Prodi Manajemen 58 orang.dan Prodi ____ ..... - -

Akuntansi41 orang. 
Kemudian, Fakultas Hukum 26 orang, 

Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik(FI
SlP) 19 orangmasing-masing Prodi Studi 
Kepemerintahan 4 orang, Administrasi 
Publik 3 orang dan Ilmu Komunikasi 12 
orang. Terakhir, Fakultas Psikologi 135 
orang dan Fakultas Biologi 21 orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Mag
ister Administrasi Publik 38 orang, Mag
ister Agribisnis 21 orang, Magister Hukurn 
17 orang dan Magister Psikologi 73 orang. 

Sementara, Ketua YPHAS, Drs M Erwiil 
Siregar MBAmenyampaikan, peran ser
ta yayasan selakupenyelenggara pergu
ruan tinggi sangat mendukung program 
universitas dan fakultas dalammelaksan
akan percepatanrriutu pendidikan. Den
gan selalu berupaya berbenah diri untuk 
memantapkan ·sebagai kampus yang 
tidakhanyaniampu bersaing, melainkan 
juga kornit mewujudkan menjadi institu
si berkualitas serta mampu berperan 
merea:lisasikan visi dan rnisi. . 

"Kepada alumni yang baru diwisuda, 
dipesankan agar dalam beraktivitas di 
masyarakat janganlupa untukmengede
pankan kara:kter kepribadian. Takhanya 
itu, selalu memberikan yang terbaik ser
ta dijiwai dengan akhlak budi pekerti 
yang mulia;' tutur Erwin Siregar. 
· Ditambahkannya, sebagai calon-calon 
pemimpin masa depan, wisudawan 
harus selalu berusahamenegakkan nilai
nilai kebaikan, kebenaran dan keluhuran 
dalam kondisi apapun. Serta, merniliki 
keramahan sosial yang membawa ke
maslahatan maksirnal bagi masyarakat, 
bangs� dan negara. (�/Juu1) 
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Rektor UMA Prof Dr H A 
(Foto: !st) 

559 Mahasiswa Sl dan S2 UMA Diwisuda 
Medan, (Mimbar) - Sebanyak 

559 mahasiswa jenjang pendidi
kan SI dan S2 Universitas Medan 
Area (UMA) diwisuda, di Gelang
gang· Serbaguna Kamp us I, Jal an 
Kolam Medan Estate baru-baru 
ini. 

Dalam wisuda yang me
nitangkat tema 'Dengan Pening
katan Kualitas SDM Kita Ting
katkan Daya Saing Universitas 
Medan Area', dihadiri oleh Rektor 
UMA Prof Dr H A Ya'kub Ma
tondang MA, para wakil rektor, 
dekan, ketua prodi, seluruh 
sivitas akademika dan keluarga 
wisudawan. 

Selain itu, turut hadir Ketua 
Yayasan Pendidikan Haji Agus 
Salim (YPHAS), Drs. M Erwin 
Siregar MBA beserta pengurus, 
Koordinator Kopertis Wilayah I 
Sumut Prof Dian Armanto dan 
tamu undangan dari instansi terkait. 

Rektor UMA Prof Dr H A 
Ya'kub Matondang MA menga
takan, wisuda periode kedua yang 
diikuti oleh 559 mahasiswa/i ini 
terdiri dari 410 orang program 
studi (prodi) S l dan 149 orang 
S2. Antara lain, Fakultas Teknik 
65 orang dengan rincian Prodi - . . ..... . .... � "T.?-l--!1. 

dan Prodi Akuntansi 41 orang. cjicitrakan sebagai intelektual yang 
Kemudian, Fakultas Hukum bertakwa, di mana seluruh aktivi-

26 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan tas kesehariannya dipandang 
Ilmu Politik (FISIP) 19 orang ma- sebagai ibadah kepada Tuhan. Di: 
sing-masirig Prodi Studi Kepe- sisi lain, dalam kegiatan keilmuan 
merintahan 4 orang, Administrasi dan teknologi, ten tun ya tidak 
Publik 3 Qrang dan Ilmu Komu- melepaskan diri dari sistem tata 
nikasi 12 orang. Terakhir, Fakul- nilai dan etika," cetusnya. 
tas Psikologi 135 orang dan Sementara, Ketua YPHAS, 
Fakultas Biologi 21 orang. Drs M Erwin Siregar MBA 

Sedangkan, Prodi S2 di anta- menyampaikan, peran serta 
ranya Magister Administrasi Publik yayasan selaku penyelenggara 
38 orang, Magister Agri-bisnis 21 perguruan tinggi sangat mendu� 
orang, Magister Hukum 17 orang kung program universitas dan 
dan MagisterPsikologi 73 orang. fakultas dalam melaksanakan. 

"Perlu disadari, wisuda bu- percepatan mutu pendidikan. 
kanlah merupakan akhir dari Dengan selalu berupaya berbenah' 
tahapan menuntut ilmu. Wisuda · diri untuk memantapkan sebagai 
merupakan langkah awal yang kampus yang tidak hanya mampu 
menandai kesuksesan dalam bersaing, melainkan juga komit 
menyelesaikan studi pada strata mewujudkan menjadi institusi 
tertentu. Selanjutnya, dituntut berkualitas serta mampu berperan 
kemampuan masing-masing yang merealisasikan visi dan misi. 
sestingguhnya akan diuji di tengah "Kepada alumni yang baru 

• masyarakat," sebut rektor. diwisuda, dipesankan agar dalam 
Diutarakannya, pendidikan beraktivitas di rriasyarakat jangan 

pada dasamya adalah usaha untuk lupa untuk mengedepankan 
mencerdaskan dan menjadikan karakter kepribadian. Tak hanya 
alumni sebagai insan yang kom- itu, selalu memberikan yang 
petitif, serta relevan bagi kebu- terbai.k serta.dijiwai dengan akhlak 
tuhan masyarakat global. Untuk'. budi pekerti yang mulia," tutur 
itu, selama Erwin Siregar. 

�o ... aaL11t· oedc.nliah:in �i.� _ _._..itambahkanny_b sebagai 
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RABU, 27 DESEMBER 2017 

559 ·Mahasiswa 51dan 52 UMA Diwisuda 
Medan (Medan Pos) 

·sebanyak ·559 mahasiswa jenjang 
pendidikan S 1 dan S2 Universitas 
Medan Area (UMA) diwisuda, di 
Gelanggang Serbaguna Kampus I, Jalan 
Kolam Medan Estate baru-baru ini. 

Dalam wisuda yang mengangkat 
te111- 'Dengan Peningkatan .Kualitas 
SD '>-A<ita Tingkatkan Daya Saing 
Universitas Medan Area', dihad'iri 
oleh Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub 
Matondang MA, para wakil rektor, 
dekan, ketLia prodi, selt,1ruh sivitas · 
akademika dan keluarga wisudawan. 

Selain itu, turut hadir Ketua Yayasan 
Pendidikan Haji Ag�s Salim (YPHAS), 
Drs M Erwin Siregar MBA beserta 
pengurus, Koordinator· Kopertis Wilayah 
I Sumut Prof Dian Armanto dan tamu 
undangan dari instansi terkait. 

Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub 
Matondang .MA mengatakan, wisuda 
periode kedua yang diikuti oleh· 559 
mabasiswa/i ini terdiri dari 410 orang 
program studi (prodi) Si dan 149 orang 
S2. · ;-fatultas Teknik 65 
orang dengan rincian Prodi Teknik Sipil 
22 orang, Teknik Elektra 2 orang, Teknik 

·dan Prodi Akuntansi 41 orang. 
Kemudian, Fakultas H ukum 26 

orang, Fakultas llmu Sosial dan llmu 
'Politik (FISIP) 19 orang masing-masing 

· Prodi Studi Kepemerintahan 4 orang, 
Administrasi Publik 3 orang dan llmu 
Komu.nikasi 12 orang. Terakhir, Fakultas 
Psikologi 135 orang dan Fakultas 
Biologi 21 orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di antaranya 
Magister Administrasi Publik 38 orang, 
Magister Agribisnis 21 orang, Magister 
Hukum 17 orang dan Magister Psikologi 

)3 orang."Perlu disadari, wisuda 
bukanlah merupakan akhir dari tahapan 
menuntut ilmu. Wisuda merupakan 
l a n g k a h  a w a l  y a n g  m e n a n dai  
kesuksesan dalam menyelesaikan 
studi pada strata tertentu. Selanjutnya, 
ditun'tut kemampuan masing-masing · 
yang sesungguhnya akan diuji di tengah 
masyarakat," sebut rektor. 

D i u t a r a k a n n y a ,  p e n d i d i k a n  
pada dasarnya adalah usaha untuk 
mencerdaskan dan menjadikan alumni 
sebagai insan yang kompetitif, serta 
relevan bagi keb·utuhan masyarakat 
global. Untuk itu, selama mengikuti 

�A - _:_ " "'\ - ·- - ·----

Rektor UMA Prof Dr H A Ya'kub Matondang MA, para wakil rektor, dekan, ketua prodi, 
seluruh sivita.s akademika .dan keluarga wisudawan serta Ketua Yayasan Pendidikan Haji 
Agus Salim (YPHAS), Ors M Erwin Siregar MBA beserta pengurus, Koordinator Kopertis 
Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto diabadikan bersama disela-sela wisuda. (baringin) 
mandiri .  lntelektual yang inovatif 
dan berakhlak dicitrakan sebagai 
intelektual yang bertakwa, di mana 
seluruh aktivitas kesehariannya. 
dipandang sebagai ibad.ah kepada 
Tuhan. Di sisi lain, dalam kegiatan . 
keilmuan dan teknologi, tentunya tidak 
melepaskan diri dari sistem tata nilai 
dan etika," cetusnya. 

Sementara, Ketua YPHAS, Drs·M Erwin 
Sireg9r MBA fnenyampaikan, peran 
serta yayasan sel�ku penyelenggara 

komit mewujudkan menjadi institusi 
berkualitas serta mampu berperan 
merealisasikan visi dan misi. 

'.'Kepada alumni yang baru diwisuda, 1 

dipesankan agar dalam beraktivitas 
di masyarakat jangan lupa untuk 
mengedepankan karakter kepribadian 
Tak hanya itu, selalu memberikan yang 1 

terbaik serta dijiwai dengan akhlak budi 
pekerti yang mulia," tutur Erwin Siregar. 

Ditambahkannya, sebagai calon
ca Ion P.emii:i+p-f-A m"a"S�n ,  
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Medan-jurnalTrans 
" Sebagai perguruan tinggi, usia 34 tahun a dalah usia 

Prof Or H A  Ya'kub Matondang, MA : UMA. Tetap Berorientasi Pada 
Peningkatan Mutu 
Written By Faktaonlline.net on 27 Desember 2017 I 20.49 
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Medan I Faktaonline.net - Rektor 
Universitas Medan Area (UMA) Prof 
Dr H A  Ya'kub Matondang, MA 
menegaskan UMA sebagai lembaga 
pendidikan tinggi telah 
melaksanakan fungsinya dalam 
penyelenggaraan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi selama 34 tahun. 
" Sebagai perguruan tinggi, usia 34 
tahun adalah usia yang cukup 
dewasa dalam menjalankan 
fungsinya. Dalam rentang waktu tiga 

dasawarsa, UMA semakln meningkatkan peran �annya di dunia pendidikan tinggi. Pengembangan UMA 
ke depan, tetap berorientasi pada pemerataan dan pertuasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing serta penguatan tata kelola, akuntJ!Jilitls dan pencitraan publik,"tegas Prof Dr H A  Ya'kub 
Matondang, MA, di  saat memberikan kata samllut.¥1 di acara wisuda para alumni UMA, di kampus UMA, Medan 

Estate, Sabtu (23/12/2017). 
H A  Ya'kub Matondang, MA, menjelaskan sad! ini UMA te!dh memiliki lima guru besar yaitu Prof Ir Zulkamain 
Lu bis, MS, PhD, Prof Dr Ir H Ahmad Rafiqi Tantl\'l'i, MS, Prof Dr Ir Hj Retna Astuti Kuswardhani,  MS, Prof Dr Dadan 
Ramdan, MSc, Meng dan Prof Dr Ir Hj Y1m1iat Lubis, MMA. 
Dalam rangka peningkatan mutu SOM, di 1017 i11i ada dua dosen UMA yang berhasi l  menyelesaikan program 
Doktor (S3) yakni Dr lsnaini, SH, Mhum dan Dr Taufik Siregar, SH, Mhum.Sebayak 24 dosen UMA kini sedang 
melanjutkan pendidikan doktor di dalam dan luair negeri. 
Wisuda sarjana dan pasca sarjana UMA, priode 11 1017 berjumlah diikuti 560 wisudawan.Terdiri dari lulusan 
strata satu (Sl) berjumlah 411 or.mg dan �I dal"i tujuh Fakultas yaitu Teknik, Pertanian, Ekonomi, llmu 
Sosial Politik, Ps:ikologi dan Biologi. 
Untuk strata dua (S2) berjumlah 149 orang di!n bfrasal dari program studi Magister Administrasi Publik, 
Magister Agribisnis, Magister llmu Hukum dan Magisler Pslkologi. 
Ya'kub Matondang mengatakan pendidikan pada cia5imya adalah usaha untuk mencerdaskan dan menjadikan 
alumni insan yang kompetitif serta relevan bz9i keooruhan masyarakat global Selama mengikuti perkuliahan di 
UMA, para wisudawan telah dibekali dengan kompetensi utama yang terdiri tiga komponen yaitu keilmuan, 
kepribadian dan kewirausahaan. 
Acara wisuda UMA di warnai dengan berbagi kegiatil:n. Sal.ah satu kegiatan di sela-sela acara wisuda yakni Expo . 

Wlrausaha Mahasiswa 2017 UMA. Expo tem�but mendapat respon dari kalangan civitas akademika, masyarakat 
luas dan para undangan yang hadir di acara wisuda.(fajaruddin batubara) 

yang cukup dewasa dalam menjalankan fungsinya. Dalam rentang waktu tiga 

dasawarsa, U M A  semakin meningkatkan peran pengabdiannya di dunia pendidikan 

tingg i. Pengembangan UMA ke depan, tetap berorientasi pada pemerataan d a n  

perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi  d a n  daya saing serta 

penguatan 

tata ' ·.� Iola, akuntabil itas dan pencitra a n  publ ik,"tegas Prof D r  H A  Ya'kub 

M at�ang, MA, d i  saat memberikan kata sambutan d i  acara wisuda para 

a lumni  U MA, d i  kampus UMA. M �d a n  Estate, Sabtu (23/1 2/201 7). 

News Senin, 25 Des 2017 20:50 

UMA Miliki Lima Guru Besar 
Medan-jurnalTrans" Sebagai perguruan tinggi, usia 34 tahun adalah usia 
yang cukup dewasa dalam menjalankan fungsinya. Dalam rentang waktu 
t1ga dasawarsa, UMA semakin men ingkatkan peran pengabdia 

Rektor Universitas Medan (UMA) Prof Dr H A Ya'kub 

M atondang, MA menegaska n UMA sebagai lembaga pendidikan tinggi telah 

melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama 

34 tahun. 
H A Ya 'kub Maton d ang, MA, menjelaskan saat ini  UMA telah 

memil iki  l ima guru besar yait i  Prof l r  Zul karnai n  Lubis, MS, PhD, Prof Dr Ir  H 

Ahmad Rafi q i  Tantawi, MS, Prof Dr Ir Hj Retna Astuti Kuswardhani,  MS, Prof D r  

Dadan Ramdan, MSc, Meng dan Prof Dr I r  Hj Yusniar Lubis, M MA. D a l a m  rangka 

peningkatan mutu SDM, di 201 7 ini ada dua dosen UMA yang berhasil menyelesaikan 

program Doktor (S3) yakni Dr lsnaini,  SH, Mhum dan Dr Taufik Siregar, SH, 

Mhum.Sebayak 24 dosen UMA kini  sedang melanjutkan pendidikan d oktor d i  dalam 

dan luar negeri. 

Wisuda sarjana dan pasca sarjana UMA, priode l l 20 1 7  
1 _ _  ... : .  ·-- ' - L.  ..J::I,. ,._; c en . .. . :.-1 , ,..l -.u 1 -.  .... T1::H·rli _..i rl "lYi Ii  .11 1 c- ".l n  t"tr::at::a c::it1 I fC::. 1 ) 
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3 
Lulusan·UMA 

Diharapkan Mandiri 
Medan-Central: Rektor Universitas Medan Area (UMA) Prof Di: 

HA Ya'kub MatondangMA mengatakan, selama mengikuti perkulia
han para lulusan UMA telah dibekali dengan kompetensi utama ya,itl! 
keilmuan, kepribadian dan kewirausahaan. "Dengan demikian, alum
ni UMA yang dihasilkan diharapkanmampu berpikir inovatif, ber
moral dan berakhlakmulia serta mandiri," kata rektor dalam ·pi
datonya pada wisuda 560 lulusan l:JMA jenjangpendidikan SI dan S2, 
di Gelanggang Serbaguna Kamp�1s I, Jalan Kolam Medan Estate, 

· kemarin. 
Wisuda dihadiri Ketua Yayasan Pendidikan H aj i  Agu s 

Salim(Y:PHAS) Drs HM Erwin Siregar MBA, Koordinator Kopertis 
Wilayah I Sumut Prof Dian Armantii, para para wakil rektor, dekan, 
dan ketua prodi di lingkungan UMAserta keluarga wisudawan. 

Rektor menegaskan, intelektual yang inovatif dan berakhlak dici
trakan sebagai intelektual yangbertakwa, di mana seluruh aktivitas· 
kesehariannya dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan. Di sisi lain, 
dalamkegiatan keilmuan dan teknologi, tentunya tidak melepaskan 
diri dari sistem tata nilai dan etika. Sementara itu, Ketua YPHAS Drs 
HM Erwin Siregar MBA menyampaikan, peran serta yayasan selaku 
penyelenggara perguruan tinggi sang11t mendukung program uni
versitas dan fakultas dalam melaksanakan percepatan mutupendid
ikan. Dengan selalu berupaya berbenah diri untuk memantapkan 
sebagai kampus yang tidak hanyl! mampu bersaing, melainkan juga , 
komit rnewujudkan menjadi institusi berkualitas serta mampu ber
peran merealisasikan visi dan ·misi. 

"Kepada alumni yang baru diwisuda, dalam beraktjvitasdi masyarakat 
jangan lupa untuk mengedepankan karakter kepribadian. Tak han
yaitu, selalu memberikan yang terbaik serta dijiwai dengan akhlak 
budi pekertiyang mulia," tutur Erwin Siregar. · 

Ditambahkannya, sebagai calon-ca1on pemimpin masa depan, 
wisudawan harus selalu berusaha menegakkan nilai-nilai keha · ,mn, 
kebena.ran dankeluhuran dalam kondisi apapun. Serta, memilik1 
keramahan sosial yang membawakemaslahatan maksima} bagi 
masyarakat, bangsa dan negara. 

Adapun 560 lulusan yang diwisuda pada.periode kedua 201 7ini, ter
diri dari 41 1 orang program studi (prodi) Sl dan 149 orang S2. Yakni
Fakultas·Teknik 65 orang, Fakultas Pertanian 45 orang, Fakultas 
Ekonomi danBisnis 100 orang, Fakultas Hukum 26 oran�, Fakultas 
llmu Sosial dan 11muPolitik (!<'ISIP) 19 orang, Faku.ltas Psikologi 135 
orang dan Fakultas B�ologi 

.
2lorang. Sedangkan, Prodi 82 �rdiri dari' 

Magister Ai!rmmstras1£ubhk :i8·or11n<> Mo><n�t""' 11 ,,,.;h;�.� Dln .. n � -
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89 
Bupati DS Dijadwalkan 
Orasi Di Wisuda UMA 

BUPATI Deliserdang, Azhari Tambunan dijadwalkan 
memberikan motivasi pada acara wisuda Universitas Medan · 
Area (UMA) , Sabtu (23 / 12) di Gelanggang Serbaguna UMA Jl 
Kolam Medan Estate.''Insya Allah, pal<. bupati Deliserdang akan' 
inemberikan motivasi bagi sarjana baru UMA," kata Wakil Rektor 
Ill, Zulheri Noer, MP kepada sejumlah wartawan dikampus UMA 

Didampingi, Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati, MAP dan Kepala 
Biro Humas Ir Asmah Indrawaty MP, Zulheri Noer mengai:akan,' 
wisuda UMA kali ini mengangkat tema, "Dengan Peningkatan 
Kualitas SDM Kita Tingkatkan Daya Saing UMA". 
. Sejumlah pejabat birokrat dan militer akan hadir, termasuk 
Kopertis Wilayah I Sumut dan lainnya. Diutarakannya, pada 
pelaksanaan wisuda nantinya'dirangkai beberapakegiatan, seperti 
pengumuman beberapa do sen a tau staJ pengajar yang telah 
meraih gelar doktor. Selain itu, terdapat bazar kewirausahaan 
mahasiswa. · 

Zulheri Noer MP mengungkapkan, pada acara wisuda kali 
ini diikuti oleh 559 mahasiswa dari berbagai fakultas program 
studi (pro di) S 1 410 orang dan S2 149 orang. Antara lain, Fakultas 
Teknik 65 orang dengan riilcian Prodi Teknik Sipil 22 orang, Teknik 
Elektra 2 orang, Teknik Mesin 1 2  orang, Arsitektur 12 orill!g dan 
Teknik Industri. l 7 orang. 

Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 orang yaitu Prodi 
Agroteknologi 33 orang dan ProdiAgribisnis 12 orang. Lalu, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis·99 orang yakni Prodi Manajemen 58 orang 
dan Prodi Akuntansi 4 1  orang. 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 orang, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FIS IP) 1 9  orang masing-masing Pro di Stu di 
Kepemerintahan 4 orang, Administrasi Publik 3 orang dan Ilmu 
Komunikasi 12 orang. Terakhir, Fakultas Psikologi 135 orang dan 
Fakultas Biologi 2 1  orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Magister Adrninistrasi Publik 
38 orang, Magister Agribisnis 2 1  orang, Magister Hukum 17 orang 
dan Magister Psikologi 73 orang. 

· Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati menambahkan, bagi 
mahasiswa-mahasiswi UMA yang akan diwisuda wajib hadir 
sebelum acara dimulai pada pukul 07.30WIB. TujuC1.Q11ya agar 
pelaksanaan wisuda berjalilll tertib dan sesuai :v:mP' rlil4:m1nbn 
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UMA Miliki _Budaya Siap ·Berdaya Saing -�/ 
Medan, (Analisa) 

Wakil Rektor Bidang Ke
mahasiswaan UMA Ir Zul
hery Noer MP menyatakan 
UMA memiliki prinsip bu
daya melah irkan lul usan 

yang berdaya saing di pasar 
global . Tidak itu saja, alumni 
UMAjuga memiliki soft skill 
yang siap menciptakan lapa

. ngan kerja. 
. "Sejak di bangku kuliah, 

para mahasiswa dididik un
tuk meinbuka wirausaha. Hal 
itu sejalan dengan visi seba- · 
gai kampus yang mampu 
menciptakan SDM berdaya 
saing tinggi dan berpengeta
huan serta terampil dalam 
penerapan ilmu secara opti
mal dan mandiri," ungkap 
Zulhery akhir pekan lalu di 
Kampus I UMA. 

· Ungkapan itu terkait akan 
digelamya wisuda periode II 
tahun 2017, pada Sabtu (23/12) 
di Gelanggang Serbaguna 
Kampus I Jalan Kolam Medan 
Estate. 

. 

Didampingi Ketua Panitia 
Wisuda Sri Irawati S . Sos 
MAP dan Kepala Biro Hu
mas Ir Asmah lndrawaty MP, 
Wakil Rektor III UMA ini 

. menjelaskan bukan hariya itu 
UMA juga mampu mening
katkan kualitas pembelaja
ran, penelitian dan pengab
dian kepada masyarakat. 

Kualitas tersebutguname
ngembangkan ilmu penge
tahuan sesuai dengan tun
tutan dunia kerja., 

"Kita melahfrkan lulusan 
yang berkualitas, bertakwa, 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang tinggi. 
Para alumni memiliki karak-

terdan keahlian tersendiri da
lam menghadapi dunia ker
ja," ungkapnya. 

Wakil Rektor III UMA Ir 
. Zulheri Noer MP juga me

ngungkapkan, pada acara 
wisuda nantinya diikuti 559 
mahasiswadari berbagai pro
gram studi di l ingkungan 
UMA. Sarjana yang diwisu
da terdiri sarjana strata satu· 
(S 1) sebanyak 410 orang dan 
S2 149 orang. 

"Dalam wisuda periode 
kedua ini mengangkat tema, 
'Dengan Peningkatan Kua
l itas SDM Kita Tingkat�an 
Daya S a i n g  U n i v er s i tas 
Medan Area," ujamya. 

Pada wisuda nanti, UMA 
telah mengundang pejabat pe
merintahan dan instansi terkait, 
seperti . Bupati Deliserdang, 
Kopertis Wilayah I S  umut dan 
lainiiya," ungkap Zulheri 

.Ketua Panitia Wisw;la Sri 
Irawati menambahkan, bagi 
mahasiswa-mahasiswi UMA 
Y'!Hg akan diwisuda wajib 

. hadir sebelum acara dimulai 
pada pukul 07.30 WIB. 

Tuj u annya agar pelak
sanaan wisuda berjalan tertib 
dan sesuai yang diharapki,m, 
serta terhindar dari kemace
tan lalu lintas. Wisuda ter
sebut juga diisi beberapa ke
giatan seperti pengumuman 
dosen a tau staf pengajar yang 
telah meraih ·doktor. S.elain 
itu, juga digelar bazar kewi
rnusahaan manasiswa. (twh) 
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Rabu, 20 Desember 201 7 

UMA.A){an Wisuda 560 Lulusan 

BER/ KETERANGAN: Wakil Rektor Ill UMA Ir Zulheri Noer MP (tengah) 
didampingi Ketua Panitia Wisuda Sri lrawati SSos MAP dan Humas UMA Jr Asmah 
lndrawati MP saat memberikan keterangan kepada wartawan. 

umnya, juga ada bazar kewiraus� 
haan mahasiswa;' kata Zulheri. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Ira
wati menambahkan, bagi maha
siswa-mahasiswi UMA yang akan 
diwisuda wajib hadir sebelum ac
ara dimulai pada pukul 07 .3Q  
WIB. Tujuannya agar pelaksarta�an 
wisuda berjalan terti� clan sesuai . 
yang diharapkan, serta terhindat 
dari kemacetan lalu lintas. (R-Ji) 
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Sen in 

Medan-andalas Arsitektur 12 orang clan Teknik 
Universitas Medan Area Industri 17 oratig. 

(UMA) akan mewisuda 560 Ju- Selanjutnya, Fakultas Perta
lusannya, di Gelanggang Serb- nian 45 orangyaitu Prodi Agro
aguna Kampus I UMA, Jalan teknologi 33 orang clan Prodi 
Kolam Medan Estate, Sabtu Agnbisnis 12 orang. Lllu, Fakul
(23/12) mendatang. tas Ekonomi clan Bisnis 99 or-

"Sebanyak 560 lulusan yang ang yakni Prudi Manajemen 58 
akan diwisuda berasal dari 16 orang clan Prodi Akuntansi 42 

· progrom studi (prodi) starata orang. Kemudian, Fakultas Hu- · 
satu (Sl) sebanyak 411 orang, kum 26, orang, Fakultas Ilmu 
dan empat prodi starata dua Sosial clan Ilmu Politik (FISIP) 
(S2) sebanyak 149 orang," kata 19 orang masing-masing Prodi 
Wakil Rektor III UMA Ir Zul- StudiKepemerintahan4orang, 
heri Noer MP didampingi Ket- Administrasi Publik3 orang clan 
ua Panitia Wisuda Sri Irawati IlmuKomunikasi 12 orang. Ter
SSos MAP clan Humas UMA akhir, Fakultas Psikologi 135 
Ir Asmah Indrawati MP, kepa- orang clan Fakultas Biologi 21 
da wartawan di Kampus I orang. 
UMA, Sabtu (16112). Sedangkan, Prodi S2 di ant-

Dia merincikan, lulusan aranya Magister Administrasi 
yang diwisuda berasal dari "' Publik38orang,MagisterAgri
'Fakultas Teknik 65 orang den- bisnis 21 orang, Magister Hu
gan rincian Prudi Teknik Sipil kum 17 orang dan Magister 
22 orang, Teknik Elektro 2 or- Psikologi 73 orang. 
ang, Teknik Mesin 12 orang, Wisudakaliinim�ngangkat 

No. Form : FM-HPT-01-01 
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Wakil Rektor III  UMA Ir Zulheri Noer MP Ctengah) 
didampingi Ketua . Panitia Wisuda Sri Irawati SSos MAP 
dan H umas U MA Ir Asmah I ndrawati M P  saat 
memberikan keterangan kepada wartawan. 

tema, "DenganfullngkatmKual- Siregar SH MHum. 
itas SDM Kita Tmgkatkah Daya Kemudian penyerahan pia
Saing UniversitasMedanArea". gam penghargaan kepada M 
Wisuda akan dihadiri sejumlah RizkiF!l'daus,mahasiswaFakul
pejabat di antaranya Bupati Deli tas Pertanian UMA yang men� 
Serclang H Ashari Tambunan, yabet juara II Tarung Drajat 
clan Kopertis Wilayah I Sumut Pekan Olahraga Mahasiswa 
Diutarakannya;Ifilipelaksanaan Nasional (Pomnas)XdiMakas
wisudanantinyadirangkaibeber- sarbelumlamaini.Penghargaan 
apa kegiatan, seperti pengumu- serupa akan diberikan kepada 
man beberapa dosen atau staf tim makahasiswa UMA yang 
pengajar yang telah menyele- memenangkan Kompetisj Bis
Saikan gelar doctor, yakni Dr nis Mahasiswa' Indonesia 
IsnainiSH umdanDrThufik (KB 201 -�(RAM ---------""" 

l 
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IV Senin, 18 Desember 2017 

Lu l usan UMA- D iliarap�ar f e·eraaya Sa ing 
I zahendra 
4edanBisnis - Medan 

Lulusan Universitas Medan Area 
UMA) diharapkan mampu berdaya 
aing ·menghadapi perkembangan 
pan now. Hal itu dikatakan Wakil 
lekto�· III  UMA -Ir Zulheri Noer MP 
ada kegiatan p:ra wisuda di Kam pus I 
TMA Jalan Kolam Medan .Estate, 
ercut Sei Tuan, Deliserdang, Jumat 
l5 /12) sore. "Wisuda rencananya akan 
iselenggarakan di Gelanggang Ser
aguna Ka'.mpus I UMA, Jalan Kolam 
ledan Estate, Sabtu (23/12),'.' kata 
tilheri Noer. 
Zulheri Noer didampingi Ketua , 
mitia Wisuda Sri Irawati SSos MAP 
m Kepala �iro Humas Asmah Indra-

'waty, mengungkapkan, pada acara . 
wisuda kali ini diikuti oleh 559 ma-

. hasiswa/i dari berbagai fakultas pro
gram studi (prodi) SI 410 orang dan 
S2 149 orang. Antara lain, Fakultas 
Teknik 65 orang dengan rincian Prodi 
Teknik Sipil 22 t>rang, Teknik Elektra 
2 orang, Teknik Mesin 12 orang, Arsi
tektu; 12 orang dan Teknik Industrj 17 
orang. 

Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 
orang yaitu Prodi Agroteknologi 33 
orang dan Prodi Agribisnis 12  orang. 
Lalu, 1FakultaS Ekononii dan Bisnis 99 
orang' yakni Prodi Manajemen 58 or
ang dan Prodi Akuntansi 41 orang. 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 or-

--------------

ang,. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FiSIP) 19 orang masing-masing 
Prodi Studi Kepeme1intahan 4 orang, 
Administrasi. Publik 3 orang dan Ilmu 
Komunikasi 12 orang. Terakhir, Fakul
tas Psikologi 135 orang dan Fakultas 
Biologi 21 orang. Sedangkan, Prodi S2 
di antaranya Magister Administrasi 
Publik 38 orang, Magister Agribisnis 21 
orang, Magister Hukum 17 orang dan 
Magister Psikologi 73 orang. 

"Dalam wisuda ini mengangkat 
tema, 'Denga,n Peningkatan Kualitas 
SDM Kita Tingkatkan Daya Saing Uni
versitas Medan Area'. Turut mengun
dang pejabat peinerintahan serta 
instansi terkait, seperti Bupati Deli 

Serdang, Kopertis Wilayah I Sumut 
dan lainnya," ungkap Zulheri. 

Diutarakannya, pada pelaksanaan 
wisuda nantinya dirangkai qeberapa 
kegiatan, seperti pengumum'an hebe- · 

, rapa dosen atau staf pengajar yang 
telah meraih gelar doktor. Selain itu; 
terdapat bazar kewirausahaan ma
hasiswa. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati, 
'menambal}kan, bagi niahasiswa-ma
hasiswi UMA 'yang akan diwisuda 
wajib hadir sebelum acara dimulai 
pada pukul 07.30 WIB. Tujuannya agar 
pelaksanaan wisuda berjalan tertib dan 
sesuai yang diharapkan, serta terhin
dar dari kem<1:cetan lalu lintas. • 
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akan Wis'uCia ··559-Sarjana d-an Pascasafjana 
� 

JumaJ Asia I 1st 
!\NGAN. Wakil Rektor III UMA (tengah) saat memberikan 
lrkait akan pelaksanaan wisuda didampingi Ketua panitia 
lan Humas (kanan). 

Medan I JurnalAsia 
Universitas Medan Area (UMA) 

akanmewisudalulusan untukprogram 
sarjana (Sl)  dan pascasarjana (S2) 
tahun akademi 2017 di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I UMA, Jalan 
Kolam Medan Estate, pada Sabtu 
(23/ 12) pekan ini. 

" Pada wisuda itu d irangkai 
b e b e r a p a  k e g i a t a n ,  s e p e r t i  
pengumuman beberapa dosen atau 
staf pengajar yang telah meraih gelar 
doktor dan bazar kewirausahaan 
mahasiswa," kata Wakil Rektor III 
UMA Ir Zulheri Noer MP akhir pekan 
kemarin di kampus tersebut. 

Didampingi Ketua Panitia Wisuda 
Sri Irawati dan Kepala Biro Humas 
Ir Asmah Indrawaty MP, Zulheri 
mengungkapkan, dari 559 lulusan 
dari berbagai fakultas program studi 
(prodi) itu yakni §_ls�any� 410 orang 

dan S2 149 orang. 
Dia juga merinci dari Fakultas 

Teknik 65 orang terdiri prodi Sipil 22 
orang, Elektra 2, Mesin 12, Arsitektur 
12 dan Industri 17 orang. 

Sedangkan Fakultas Pertanian 45 
orang yaitu Prodi Agrote!mologi 33 
dan Agribisnis 12 orang. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 99 oqmg yakni 
Prodi Manajemen 58 dan Akuntansi 
41 orang. 

Dari Fakultas Hukum 26 orang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 
(FISIP) 19 orang masing-masing prodi 
Kepemerintahan 4 ,  Administrasi 
Publik 3 dan Ilmu Komunikasi 1 2  
orang, kemudian Fakultas Psikologi 
135 orang dan Fakultas Biologi 2 1  
orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di ahtaranya 
Magister Administrasi Publik 38,  
Agribisnis 21, Hukum 17 dan Psikolc>gi 

73 orang. 
Pada wisuda bertema, 'dengan 

p e ningkatan kualitas sdm kita 
tingkatkan daya saing Universitas 
Medan Area' yang akan dihadiri 
pejabat pemerintahan serta instansi 
terkait, seperti Bupati Deli Serdang, 
Kopertis Wilayah I Sumut dan lainnya 

Zulheri berharap para caJon alumni 
nantinya mampu berpikir inovatif 
serta memiliki moral dan akhlak mulia 
yang tentunya tak akan melepaskan 
diri dari sistem nilai dan etika 

· 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati 
menambahkan, bagi mahasiswa
mahasiswi UMA yang akan diwisuda 
wajib hadir sebelum acara dimulai 
pada pukul 07 .30 WIB. Tujuannya agai 
pelaksanaan wisuda berjalan tertib 
dan sesuai yang diharapkan, serta 
terhindar dari kemacetan lalu lintas. 

(swisma) 
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0 O A  akan Wisuda 559 Sarjana 
dan Pascasarjan� 

MEDAN (Beritai : Univer
sitas Medan Area (UMA) akan 
mewisuda lulusan untuk pro
gram sarjana (Sl) dan pascasar
jana (S2) tahun akademi 2017 
di Gelanggang Serb aguna 
Kampus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate, Sabtu (23/12) 
pekan ini. 

"Pada wisuda itti dirangkai 
beberapake@atan, seperti peng
umuman beberapadosen atau 
staf pengajaryangtelah meraih 
gelar doktor dan bazar kewira
usahaan mahasiswa," kata Wa
kilRektor IIIUMAlrZulheriNo
er MP, Senin (18/ 12) di kampus 
tersebut. 

Didampingi Ketua Panitia 
Wisuda Sri Irawati dan Kepala 
Biro HumaslrAsmahlndrawa
ty MP,Zulherimengungkapkan, 
dari 559 lulusan dari berbagai 
fakultas program studi (prodi) 
ituyakniSlsebanyak410 orang 
8an S2 149 orang, 

Dia jugamerincidariFakultas 
feknik 65 orang terdiri prodi. 
5ipil 22 orang, Elektra 2, Mesin 
L2, Arsitektur 12 dan Industri 
i7 orang. 

Sedangkan Fakultas Perta
nian 45 orangyaitu ProdiAgro
teknologi 33 danAgribisnis 12 
orang. Fakultas Ekonomi,dan 
Bisqis 99 orang yakni Prodi 
Manajemen 58 danAkuntansi 
41  orang. 

Dari Fakultas Hukum 26 

orang, Fakultas Ilnm Sosial dan Bupati Deli Serdang, Kopertis 
Ilmu Politik (FISIP) 19 orang Wilayah I Sumut dan lainnya 
masing-masingprodiKepeme- '· · Zulheri berharap para 
rintahan 4, Administrasi Publik calon alumninantinyamampu 
3danllmuKomunikasi 12 orang, berpikir inovatif serta memiliki 
kemudianFakultas Psikologi 135 moral dan akhlak mulia yang 
orang dan Fakultas Biologi 2 1  tentunya tak akan melepaskan 
orang. diri dari sistem nilai dan etika 

Sedangkan, ProdiS2dianta- Ketua Panitia Wisuda Sri 
ranya Magister Administrasi Irawati menambahkan, bagi 
Publik38,Agribisnis21, Hukum mahasiswa-mahasiswi UMA 
17 dan Psikologi 73 orang. yangakandiwisudawajib hadir 

Pada wisuda bertema, 'de- sebelum acara dimulai pada 
nganpeningkatankualitas sdrn pukul07.30WlB.Tujuannyaagar 
kita tingkatkan daya saing Uni- pelaksanaan wisuda berjalan 
versitas Medan Area' yang akan tertib dap sesuai yang diharap
dihadiri pejabat pemerintahan kan, serta terhindar dari kema

. serta instansi terkait, seperti cetan lalu lintas. (aje) 

_ Berita Sore/isl 
WakilRektor III UMAir Zulheri Noer MP ketika memberikan 

keterangan didampingi Ketua Panitia Wisuda Sr:i Irawati dan 
Kepala Biro Humas Ir Asrrtah Indrawaty MP di kampus Jalan 
Kolam Medan Estate. i · 
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Wakil Rektor III UMA I r  Zulheri Noe:r MP keti.ka·.mernberikan keterangan didampingi Ketua Panitia Wisuda 
Sri Irawati dan Kepala Biro Humas Ir Asmah Indrawaty MP di kampus Jalan Kolam Medan Estate. BPB/Ist 
Medan:, BPB 

Universitas Medan Area 
(UMA) akan melepas 559 
lulusannya dalam proses 

"wisuda program sarjana (Sl) 
.dan pascasarjana (S2) tahw1 
akaderni 2017. Wisuda 
digelar di Gelanggang 
Serbaguna K�mpus I UMA, 

Jalan Kolam Medan Estate, 
pada Sabtu (23/12) pekan 
ini. 

" Pada 'wisuda itu 
dirangkai beberapa kegiatan, 
SE:iperti pengumuman 
beberapa dosen atau staf 
pengajar yang telah mer�ih 
gelar doktor dan bazar 

kewirausahaan mahasiswa," 
kata Wakil Rektor III UMA Ir 
Zulheri Noer MP,.kemarin di 
kampus tersebut. 

Didampingi Ketua Panitia 
Wisuda Sri Irawati dan 
Kepala Biro Humas Ir 
Asmah lndrawa,ty MP, 
Zulheri mengungkapkan, 

5 

dari 5'59 lulusan dari 
berbagai fakultas program 
studi (prodi) itu yakni 
Slsebanyak 410 orang dan 
S2 149 orang. 

Dia juga merinci dari 
Fakultas Teknik 65 orang · 
terdiri prodi Sipil 22 orang, 
Elektro 2, Mesin 12, 
Arsitektur 12 dan Industri 17 
orang. 

Sedangkan Fakultas 
Pertanian 45 orang yaitu . 
Prodi Agroteknologi 33 dan 
Agribisnis 12 orang. Fakulta� 
Ekcinomi dan Bisnis 99 orang 
yakni Prodi Manajemen 58 
dan Akuntansi 41 orang. 

Dari Fakultas Hukum 26 
orang, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FISIP) 19 
orang masing-masing prodi 
Kepemerintahan 4, 
Adminis�rasi Publik 3 dan 
Ilmu Komunikasi 12 orang, 
kemudian Fakultas Psikologi 
135 orang dan Fakultas 
Biologi 21 orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di 
antaranya Mag�ster 
Administrasi Publik 38, 

Agribisni� 21, Hukum 17 
dan Psikologi 73 orang. 

Pada wisuda bertema, 
'dengan peningkatan 
kualitas SDM kita tingkatk 
daya saing Universitas 
Medan Area' akan dihadiri 
pejabat pemerintahan serta 
instansi terkait, seperti 
Bupati Deli Serdang, 
Kopertis Wilayah I Sumut 
dan lairmya 

Zulheri berharap para 
calon alumni nantinya 
mampu berpikir iryovatif 
serta memiliki moral dan · 
akhlak mulia yang tentunya 

. tak ?kan melepaskan diri 
dari sistem nilai dan etika' 

Ketua Panitia Wisuda Sri 
Irawati menambahkan, bagi 
mahasiswa-mahasiswi UMA 
yang akan diwisuda wajib 
hadir sebelum acara dimulai 
pada pukul 07.30 WIB. 

, Tujuannya agar pelaksanaan 
wisuda berjal.an tertib dan 
sesuai yang diharapkan, 
serta terhindar dari 

· kemacetan lalu lintas. 
M-5 
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MEDAN I Universitas Wakil Rektor UMA Zulheri Noor (tengah) didampingi Ketua 
PanitiaWisuda Sri lrawati dan Kabag HumasAsmah lndrawaty 

I BACA HAL 2 memberikan keterangan di kampus tersebut, kemarin. �-��-

UMA ill<an Wisuda 560 Orang Lulusan . . .  
Medan Area (UMA) segera menggelar wisuda bagi 
mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan 
pendidikannya tahun ini. Wisuda rencananya akan 
diselenggarakan di Gelanggang Serbaguna Kampus I 
UMA, Jalan Kolarn Medan Estate, pada Sabtu (23/12) 
pekan ini. 

Wakil Rektor III UMA Ir Zulheri Noer MP men
gungkapkan, pada acara wisuda kali ini diikuti oleh 
559 mahasiswa/i dari berbagai fakultas program studi 
(prodi) Sl 410 orang dan S2 149 orang. Antara lain, 
�akultas Teknik 65 orang dengan rincian Prodi Teknik f�ipil 22 orang, Teknik Elektro 2 orang, Teknik Mesin 
12 orang, Arsitektur 12 orang dan Teknik Industri 17 
orang. Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 orang yaitu 
Prodi Agroteknologi 33 orang dan Prodi Agribisnis 12 
orang. Lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 99 orang 
yakni Prodi Manajemen 58 orang dan Prodi Akuntansi 
41 orang. 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 orang, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 19 orang masing-masing 
Prodi Studi Kepemerintahan 4 orang, Administrasi 
Eublik 3 orang dan llmu Komunikasi 12 orang. Tera-

21 orang. 
Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Magister 

Administrasi Publik 38 orang, Magister Agribisnis 
21 orang, Magister Hukum 17 orang dan Magister 
Psikologi 73 orang. "Dalam wisuda ini mengangkat 
tema, 'Dengan Peningkatan Kualitas SDM Kita 
Tingkatkan Daya Saing Universitas Medan Area'. Turut 
mengundang pejabat pemerintahan serta instansi 
terkait, seperti Bupati Deli Serdang, Kopertis Wilayah I 
Sumut dan lainnya;' ungkap Zulheri didampingi Ketua 
Panitia Wisuda Sri lrawati SSos MAP dan Kepala Biro 
Humas Ir Asmah Indrawaty MP, akhir pekan lalu. 

Diutarakannya, pada pelaksanaan wisuda nantinya 
dirangkai beberapa kegiatan, seperti pengumuman 
beberapa dosen atau staf pengajar yang telah meraih 
gelar doktor. Selain itu, terdapat bazar kewirausahaan 
mahasiswa. 

· 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati menambahkan, 
bagi mahasiswa-mahasiswi UMA yang akan diwisuda 

· wajib hadir sebelu_m acara dimulai pada pukul 07.30 
WIB. Tujuannya agar pelaksanaan wisuda berjalan 
tertib dan sesuai�aniuliharapkan, serta terhindar daii 

Universitas Medan Area 

Published 1/4/19



UMA akan 
·Wisuda 560 

Orang 
Lulusan 
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Rev: 00 
Tgl Eff. 01 Des 2012 

MEDAN I Universitas Wakil Rektor UMA Zulheri Noor (tengah) didampingi Ketua 
PanitiaWisuda Sri lrawati dan Kabag HumasAsmah lndrawaty 
memberikan keterangan di kampus tersebut, kemarin. 

UMA akan Wisu<la 560 Orang Lulusan . . .  
Medan Area (UMA) segera menggelar wisuda bagi 
mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan 
pendidikannya tahun ini. Wisuda rencananya akan 
diselenggarakan di Gelanggang Seibaguna Kampus I 
UMA, Jalan Kolam Medan Estate, pada Sabtu (23/12) 
pekan ini. 

Wakil Rektor III UMA Ir Zulheri Noer MP men
gungkapkan, pada acara wisuda kali ini diikuti oleh 
559 mahasiswa/i dari berbagai fakultas program studi 
(prodi) Sl 410 orang dan S2 149 orang. Antara lain, 
Fakultas Teknik 65 orang dengan rincian Prodi Teknik 
Sipil 22 orang, Teknik Elektro 2 orang, Telmik Mesin 
12 orang, Arsitektur 12 orang dan Teknik Industri 17 
orang. Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 orang yaitu 
Prodi Agroteknologi 33 orang dan Prodi Agribisnis 12 
orang. Lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 99 orang 

akni Prodi Manajemen 58 orang dan Prodi Akuntansi 
41 orang. 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 orang, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik {FISIP) 19 orang masing-masing 
Prodi Studi Kepemerintahan 4 orang, Administrasi 
P11blik 3 or:mfl d:m Tlm11 Komunikasi 12 oranl!: Tera-

21 orang. 
Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Magister 

Administrasi Publik 38 orang, Magister Agribisnis 
21 orang, Magister Hukum 17 orang dan Magister 
Psikologi 73 orang. "Dalam wisuda ini mengangkat 
teina, 'Dengan Peningkatan Kualitas SDM Kita 
Tingkatkan Daya Saing Universitas Medan Area'. Turut 
mengundang pejabat pemerintahan serta instansi 
terkait, seperti Bupati Deli Serdang, Kopertis Wilayah I 
Sumut dan lainnya;' ungkap Zulheri didampingi Ketua 
Panitia Wisuda Sri Irawati SSos MAP dan Kepala Biro 
Humas Ir Asmah Indrawaty MP, akhir pekan lalu. 

Diutarakannya, pada pelaksanaan wisuda nantinya 
dirangkai beberapa kegiatan, seperti pengumuman 
beberapa dosen atau staf pengajar yang telah meraih 
gelar doktor. Selain itu, terdapat bazar kewirausahaan 
mahasiswa. 

· 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati menambahkan, 
bagi mahasiswa-mahasiswi UMA yang akan diwisuda 

· wajib hadir sebelu.m acara dimulai pada pukul 07.30 
WIB. Tujuannya agar pelaksanaan wisuda berjalan 
tertib dan sesuai�ang diharaokan, serta terhindar dari 
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Halaman 

SENIN, 18 DESEMBER 2017 

Wald/ Rektor Ill UMA Ir Zulheri Noer MP, bersama Ketua Panitia Wisuda Sri /rawati SSos MAP dan Kepala 
Biro Humas Ir Asmah Indrawaty MP, saat menjelaskan tentang pelaksanaan Wisuda UMA yang akan 
dilaksanakaan 23 Desember mendatang. (f oto: /st) 

23 Desember, UMA �kan 
Mevvisuda 559 Lulusan 

MEDAN, (Mimbar) - Univer
sitas Medan Area (UMA) segera 
menggelarwisuda bagi mahasiswa
mahasiswi yang telah menyele
saikan pendidikannya. tahun ini. 
'Wisuda rencananya akan dise
lenggarakan di Gelanggang Serba
guna Kampus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate, pada Sabtu (23/12) 
pekan ini. 

Wakil Rektor . I I I  UMA Ir 
Zulheri Noer MP mengungkapkan, 
pada acara wisuda kali ini diikuti 
oleh 559 mahasiswa/i da,ri berbagai 
fakultas program studi (prodi) S I  
4 1 0  orang dan S2 149 orang. Antara 
lain, Fakultas Teknik 65 orang 
dengan rincian Prodi Teknik Sipil 
22 orang, Teknik Elektro 2 orang, 
Te.knik Mesin 12 oran2.Arsitektur 

teknologi 33 orang dan Prodi mengundang°pejabatpemeriritahan 
Agribisnis 12 orang. Lalu, Fakultas serta instansi terkait, seperti Bupati 
Ekonomi dan Bisnis 99 orangyakni Deli Serdang, Kopertis Wilayah I 
Prodi Manajemen 58 orang dan Sumut dan lainnya," ungkap 
Prodi Akuntansi 41 orang. Zulheri didampingi Ketua Panitia 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 Wisuda Sri Irawati SSos MAP dan 
orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Kepala Biro Humas Ir Asmah 
Ilmu Politik (FI SIP) 19 orang Indrawaty MP, . akhir pekan lalu. 
masing-masing Prodi Studi . Diutarakannya, pada pelak
Kepemerintahan 4 orang, Adminis- sanaan wisuda nantinya dirangkai 
trasi Publik 3 orang dan Ilmu beberapa kegiatan, seperti pe
Komunikasi 12 orang. Terakhlr, ngumuman beberapa dosen atau 
Fakultas Psikologi 135 orang dan stafpengajaryangtelah meraih gelar 
Fakultas Biologi 21 orang. do�or. Selain itu, terdapat bazar 

Sedangkan, Prodi S2 di anta- kewirausahaan mahasiswa. 
ranya Magister Administrasi Ketua Paniti11- Wisuda Sri 
Publ i k  38 orang, Magister Irawati menambahkan, bagi 
Agribisnis 21 orang', Magister mahasiswa-mahasiswi UMA yang 
Hukum I 7 orang dan Magister akan dwisuda wajib hadir sebelum 
Psikologi 73 orane .. ------acara dimul:ii n:id:i rmlml O:Z :10 
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559 Mahasis-wa OMA akan Diwisuda 
MEDAN-Universitas Medan Area 

(UMA) akan menggelarwisuda periode 
II bagi mahasiswa-mahasiswi yangtelah 
menyelesaikan pendidikannya tahun 
ini di Gelanggang Serbaguna Kam pus I 
UMA, Jalan Kolam Medan Estate. · 

Wakil Rektor III UMA Ir Zulheri N oer 
MP mengungkapkan, gelaran wisuda 
periode II tersebut akan dilaksanakan 
pada Sabtu (23/12) mendatang dengan 
diikuti 559 mahasiswa/i dari berbagai 

· fakultas program midi (prodi) Sl seban
yak 410 orang dan S2 149 orang. Den -
gan perincian, Prodi Teknik Sipil 22 or
ang, Teknik Elektro 2 orang, Teknik Mes- · 
in 12 orang, Arsitektur 1 2  orang dan 
Teknik lndustri 17 orang. 

Kemudian, Fakultas Pertanian 45 or
ang yaitu Prodi Agroteknologi 33 orang 
dan Prodi Agribisnis 1 2  orang. Lalu, 
Fakultas Ekonomf dari Bisnis 99 orang 
yakni ProcU Manajemen 58 orang dan 
Prodi Akuntansi 41 orang. 

Selanjutnya, Fakultas Hukum 26 orang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FI
SIP) 19 orangmasing-masingProdi Studi 
Kepemerintahan 4 orang, Administrasi 
Publik3 orang dan Ilmu Komunikasi 12 
orang, dan Fakultas Psikologi 135 orang 

serta Fakultas Biologi 21 orang. 
Sedangkan untuk Prodi S2, di antaran � 

ya Magister Administrasi Publik 38 or
ang, Magister Agribisnis 21 orang, Mag
ister Hukum 17 orang dan Magister 
Psikologi 73 orang. 

"Wisuda periode kedua ini menga
ngkat tema, 'Dengan Peningkatan Kual
itas SDM Kita Tingkatkan Daya Saing 
Universitas Medan Area Turut mengµri
dang pejabat pemerintahan serta in
stansi terkait, seperti Bupati Deli Ser
dang, Kopertis Wilayah I Sumut dan 
lainnya;' ungkap Zulheri didampingi 
Ketua Panitia Wisuda Sri Irawati SSos 
MAP dan Kepala Biro Humas Ir Asmah 
Indrawaty MP. 

Diutarakannya, pelaksanaan wisuda 
nantinya dirangkai beberapa kegiatan, 
seperti pengumuman beberapa dosen 
a tau staf pengajar yang telah meraih ge" 
lar doktor dan bazar kewirausahaan ma
hasiswa. 

Lebih lanjutZulheri mengatakan, pada 
prinsipnya UMA memiliki budaya untuk 
melahirkan lulusan yang siap pakai dan 
berdaya saing di pasar global. Bahkan, 

. sebagian lulusan sudah siap mencipta" 
kan lapangan kerja. "Sejak di bangku 

kuliah, para mahasiswa didik menjadi 
wirausahawan andal. Dalam menun
jang kualitas mahasiswa, UMA telah 
menyiapkan sarana dan prasara penun
jang sesuai dengan Visi sebagai kampus 
yang mampu menciptakan SDM ber
daya saing tinggi dan berpengetahuan. 
serta terampil dalam penerapan ilmu 

. secara optimal dan menghasilkan lulu
san yang mandiri;' sebutnya. 

Bukan hanya itu, masih kata Zulheri, 
µMA juga mampu meningkatkan kuali

{tas pembelajaran, penelitian dan peng
a bdfan kepada masyarakat guna 
mengembangkan bidang ilmunya se
suai dengan tun tu tan dunia kerja. 

" Kita m elahirkan lulusan yang 
berkualitas, bertaqwa, memiliki penge
tahuan dan keterampilan yang tinggi. 
Para alumni memiliki karakter dan 
keahlian tersendiri dalam mep.ghadapi 
dunia kerja;' pungkasnya. 

Ketua Panitia Wisuda Sri Irawatime
nambahkan1 bagi rnahasiswa-maha
siswi UMA yang akan diwisuda wajib 
hadir sebelurn acara dimulai pukul 07 .30 
WIB .  Tujuannya agar p elaksanaan 
wisuda berjalan tertib dan sesuai yang 

. diharapkan. (ris/han) 
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Sabtu , UMA Akan Wisuda 560 Lulusan 
Medan (Medan Pos) 

Universitas Medan Area (UMA) akan 
mewisuda 560Julusannya, di Gelanggang 
Serbaguna Kampus I UMA, Jalan Kolam 
Medan Estate, Sabtu (23112) mendatang. 

"Sebanyak 560 lulusan yang akan di
wisuda berasal dari 16 program studi (prodi) 
stare 1 tu (S 1) sebanyak 411 orang, dan 
empa rodi starata dua (S2) sebanyak J 49 
orang," kata Wakil Rektor Ill UMA Ir  Zulheri 
Noer MP didampingi Ketua Panitia Wisuda 
Sri lrawati SSos MAP dan Humas UMA Ir 
Asmah lndrawati MP, kepada wartawan di 
Kampus I UMA, Sabtu (16112). 

Dia merincikan, lulusan yang diwisuda 
berasal dari Fakulta's Teknik  65 orang 
dengan rincian PradiT�knik Sipil 22 orang, 
Teknik Elektra 2 orang, Teknik Mesin · 12 
orang, Arsitektur 12 orang dan Teknik 
lndustri 17 orang. 

Selanjutnya, Fakultas Pertanian 45 
orang yaitu Prodi Agroteknologi 3 3  
orang dan Prodi Agribisnis 1 2  orang. 
Lalu, Fakultas Ekonomi ·dan Bisnis 99 
orang yakni Prodi Manajemen 58 orang 
dan . Prodi Akuntansi .42 orang. 

Kemudian, Fakultas Hukum 26 orang, 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) 
19 orang masing-masing Prodi Studi 
Kepemerintahan 4 orang, Administrasi 
Publik 3 orang dan llmu Komunikasi 1 2  
orang. Terakhir, Fakultas Psikologi 135 
orang dan Fakultas Biologi 21 orang. 

Sedangkan, Prodi S2 di antaranya Mag
ister Administrasi Publik 38 orang, Magister 

·Agribisnis 21 orang, Magister Hukum 17 
orang dan Magister Psikologi 73 orang. 

Wisuda kali ini mengarigkat tema, 
"Dengan Peningkatan Kualitas SDM 
Kita Tingkatkan Daya Saing Universitas 
Medan Area". Wisuda akan dihadiri 
sejumlah pejabat di antaranya Bupati 
Deli Serdang H Ashari Tambunan, -dan 
Kopertis Wilayah I Sumut. 

Diutarakannya, pada pelaksanaan wisu
da nantinya dirangkai beberapa kegiatan, 
seperti pengumuman beberapa dosen atau 
staf pengajar yang telah menyelesaikan 
gelar doctor, yakni Dr lsnaini SH MHum dan 
Dr Tauf ik Siregar SH MHum. 

Kemudian penyerahan piagam peng
hargaan kepada M Rizki F i rdaus: ma-

Wakil Rektor I l l  UMA Ir Zulheri Noer MP (tengah) didampingi Ketua Panitia Wisuda Sri 
l rawati SSos MAP dan Humas UMA I r  Asmah lndrawati MP saat memberikan keterangan 
kepada wartawan. (ist) · 

hasiswa Fakultas Pertanian UMA yang 
menyabet juara II Tarung Drajat Pekan 
Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) X 

· . di Makassar belum lama ini. Penghargaan 
serupa akan diberikan kepada tim makaha
siswa UMA yang menlenangkan Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) 2017. · 

" Seperti pada tahun-tahl.in sebel
. umnya, juga ada bG!zar kewirausahaan 

l 

mahasiswa," kata Zulheri. 
Ketua Panitia Wisuda Sri lrawati 

menambahkan, bagi mahasiswa-ma
hasiswi UMA yang akan diwisuda wajib 
hadir sebelum acara dimulai pada pukul 
07 .30 WIB. Tujuannya agar pelaksanaan 
wisuda berjalan tertib dan sesuai yang 
diharapkan, serta terhindar dari kema
cetan lalu l intas. (bp) �..,_-
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UMA Telah Lahirkan 
25 Ribu Lulusan 

Wakil Rektor III UMA Zulhery Noor memberikan keterangan pers didampingi Ketua Panitia dan Humas Asmah Indarwaty 

. Medan-Central: Dengan di
wisudanya sebanyak 560 lulus
an sarjana dan pasca sarjana 
Universitas Medan Area (UMA) 
yang akan dilaksanakan di Aula ' 
Mahasiswa UMA Jalan Kolam 
Medan Sabtu (23/ 1 2) menda
tang, dengan demikian kampus 
green matrik ini telah melahir
kan lulusan sebanyak . 2 5  
ribuaan yang tersebar d i  berb
agai nusantara. 

"Alhamdillillah UMA kini telah 
melahirkan kaum intelektualal 
di Sumut dengan cukup besar 
dan signifikan dan diharapkan 
semoga ilmu yang di raih selama 
mengikuti proses perkulian dap-., , . ,  , 

W akil Rektor III UMA Bidang 
Kemahasiswa Ir Zulliery Noor 
kepada wartawan di kampus 
tersebut, Jnmat (15/12). 

. Didampingi Kahumas UMA Ir 
Asmah Indarwaty_, Zoolhery 
Noor mengungkapkan, wisuda 
periode ke II tahun 2017,  uM.t\ 
akan melepas sebanyak 560 or
ang lulusan program sarjana 
dan pescasarjana dari program 
studi (Prodi) yang ada di UMA. 

Menurutnya, Wisuda UMA 
ini, juga dirangkaikan dengan 
kegiatan bazar dan juga meng
hadirkan p ara mahasiswa/i 
UMA yang telah berhasil meng
harumkan dan membanggakan , . , 

adakan baik ska.la lokal maupun 
nasional, ufarnya. 

"Dengan keberhasilan maha
si�wa UMA meraih juara pada 
even tersebut ini menandakan 
mahasiswa UMA dapat disejajar
kan dengan mahasiswa pergu
ruan tinggi negeri clan swasta 
lainnya di Indonesia," tegasnya. 

Menurutnya, wisuda UMA, 
direncanakan akan dihadiri Bu
pati Deliserdang Azhari Tam
bunan; Ketua Yayasan Pendidi
kan Haji Agus Salim Drs HM 
Erwin Siregar MBA, Koordina
tor Kopertis Prof Dr Dian Arman
fo Rektor Prof Dr Yakop Maton-
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