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Dika Tri Putri

Daring Punya Hambatan
Merebaknya penyebaran virus covid-19 membuat masyarakat
Indonesia resah hingga akhirnya banyak kampus diliburkan.
Pemimpin Umum :
Meskipun begitu, kemajuan teknologi membuat kita bisa mengakProf. Ismet Danial Nasution, drg.,Ph.D.,Sp.Pros(K).,FICD
ses system belajar dalam jaringan (daring) yang dapat dilakukan
(Ketua Umum Yayasan UISU)
sendiri di rumah dengan memanfaatkan akses internet yang ada,
dengan panduan dosen dari jauh melalui system pembelajaran
Pemimpin Redaksi/Penjab :
daring tersebut .
Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
Hal itu dilakukan sebagai upaya menghentikan penyebaran cov(Rektor UISU)
id-19 yang mulai meluas di Indonesia.
Pemerintah juga mengarahkan agar masyarakat tetap berada Dika Tri Putri
Wakil Pemimpin Redaksi:
di rumah masing masing,begitupun dengan penerapan metode
Andang Suhendi, SS, MA
belajar di rumah melalui proses daring .namun yang menjadi pertanyaan bagi kalan(WR Bid. Kerjasama dan Sistem Informasi)
gan pelajar adalah apakah proses pembelajaran dalam jaringan (daring) tersebut mampu
menjadi jalan keluar bagi kegelisahan seluruh pelajar untuk mendapatkan pembelajaRedaktur Pelaksana :
ran yang efesien selama berada di rumah? Tentunya setiap metode pembelajaran ada
Zakaria Siregar, S.Sos, MSP
dampak positif dan negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.
A Rasyid, MA
Dampak positif dari metode pembelajaran daring ini tentunya kita dapat mengakses
materi pembelajaran cukup melalui intenet dan hanphone walaupun dalam kondisi
Staf Redaksi :
jarak jauh, menyenangkan, praktis, dapat meningkatkan kreatifitas, mudah, cepat, aman,
Ahmad Aruman
hemat waktu dan tentunya dapat diakses dimanapun.
Kita bisa melakukan aktifitas lainnya sekaligus sambil mengakses bahan dan materi
Fotografer :
pembelajaran.
Asrol Ghofur Lubs S.Sos
Dengan adanya metode pembelajaran daring tentu itu merupakan jalan keluar yang
Mas'udi
dapat membantu setiap mahasiswa untuk tetap mendapat pelajaran meski berada di
rumah.Tidak hanya waktu libur yang sia-sia di tengah pandemic covid-19, mahasiswa
Layouter/Design Grafis :
juga tetap harus mengisi waktu luang untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas di
Chairil Patria
rumah. “Selain dampak positif, metode pembelajaran
daring juga memiliki banyak dampak negative
salah satunya adalah sering terjadi miskomunisiswa dengan Mahasiswa lainnya.
kasi dan juga kurangnya efesiensi yang dirasaMembutuhkan jarkan. Mahasiswa seperti mendapatkan materi yang
ingan atau koneksi
secara mentah harus dimengerti sendiri dengan
internet yang cukup
pelajar sendiri walaupun dipandu seorang dosen
kuat, perlu kita ketKuliah daring merupakan
tentunya dianggap kurang efesien Karena tidak
ahui tidak semua
sistem perkuliahan yang diadanya penjabaran atau penjelasan secara langdaerah di Indonelakukan secara online atau
sung
sia memiliki jarindilaksanakan di luar kamgan internet yang
Adakalanya beberapa materi sering kali tidakdipus menggunakan berbkuat misalnya saja
mengerti beberapa mahasiswa/i itulah yang memagai aplikasi yang sangat
di daerah yang terbuat metode daring dianggap belum bias meedukatif. Aplikasi edukatif
golong 3T (TertingAyu Pr
amesw
ari
Pramesw
ameswari
yang bisa mereka coba dimenuhi kebutuhan mahasiswa/i dalam proses
gal, Terdepan dan
antaranya
adalah
belajar mengajar dan membuat beberapa mahasiTerluar).
Ant
oni
Antoni
Schoology,googlemeet,aplikasi
wa/i menja di acuh tak acuh terhadap materi pemTerkadang Laptop atau Android yang digunakan
zoomdll. Meskipun aplikasi
Dosen maupun Mahasiswa bisa error, hal ini sudah
belajara nkarena mereka menganggap tidak ada
tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan
biasa terjadi karena kondisi Laptop atau Android
tuntutan dan tekanan dalam metode daring tersetetapi dengan adanya aplikasi tersebut kuliah daring
sudah tidak layak digunakan. Terkendala bagi mabut yang mengharuskan mahasiswa/i untuk tetap
bisa berjalan dengan lancar dan proses belajar menhasiswa yang mempunyai mata kuliah praktikum labgajar antara Dosen dan Mahasiswa menjadi lebih
disiplin dalam belajar.
oratorium.
efektif. Ini dia berbagai komentar di kalangan mahaRata-rata kendala model pembelajaran daring
Itulah beberapa Tanggapan Positif dan Negatif dari
siswa:
di tengah Pandemi covid-19 bagi mahasiswa adKuliah Daring Akibat Covid-19 yang pernah saya
Ada Positif dan Negatifnya
rasakan selama ini. Semoga Indonesia kembali sepalah karena lemah pada sinyal jaringan internet,
Menurut Syahdi Antoni S FKIP Prodi Matematika
erti keadaan semula dan jumlah penderita Corona
karena waktu yang diterapkan sangat singkat.
ada beberapa dampak positif dan negatif Kuliah
tidak bertambah lagi.Aamiin.
Contohnya seperti kuliah online dalam system
Daring akibat Covid-19 bahwa Dosen dan mahaBingung Ba-nyak Tugas
siswa menjadi lebih mahir dalam menggunakan apbaris scanner,word, pdf, zoom, google class room
Ayu Prameswari Nasution, mahasiswa FAI Prodi
likasi online, tidak hanya itu adanya kuliah daring
fotocopi, bahkan poto. Setiap daerah belum tenPendidikan Agama Islam mengaku kebingungan
tersebut membuat tangan menjadi terampil saat
apabila mendapatkan tugas dari dosen, karena setu memiliki jaringan yang stabil terutama yang tingmengetik di keyboard.
mua dosen memberi tugas yang banyak dan megal di daerah perdesaan. Apalagi dalam system
Dosen dan mahasiswa menjadi tidak bosan ketilebihi kapasitas. Ketika belum siap tugas yang satu,
belajar seperti ini butuh kuota ekstra juga keterka kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan. Kegsudah mendapatkan tugas yang lain. Itu belum lagi
batasan fasilitas setiap orang atau mahasiswa
iatan Belajar Mengajar (KBM) terkesan lebih seru
tugas di rumah untuk membantu orangtua.
dan santai karena bisa dilaksanakan di dalam ruseperti laptop dan hanphone,ketika sedang ujian
Dikampung saya juga agak sush sinyal, makanya
mah dan dimanapun kita berada.
terkadang banyak materi yang tidak jelas. Tambah
bias saja server error serta keterbatasan media
Mahasiswa lebih bisa menghematbaik itu dari
lagi saya harus menyediakan kuota setiap hari unyang di gunakan.
tuk meeting. Perkuliahan daring juga memanfaatkan
ongkos, uang minyak, uang makan ataupun dari
Dengan ini kita sama-sama berdo’a agar panbeberapa aplikasi yang membutuhkan banyak kuouang jajan. Mahasiswa bisa bertemu dengan keludemi covid-19 ini dapat kita lalui dan akan segta. Zoom misalnya, bisa menghabiskan kuota 1,5GB
arga lebih lama khususnya bagi mahasiswa yang
era berakhir agar segala pola kehidupan dapat
lebih untuk melakukan meeting 1 mata kuliah. Bekuliah di luar provinsi mereka.Mahasiswa lebih melum lagi mata kuliah yang lainnya yang menggunakan
mahami apa itu arti dari zaman digital 4.0, karna banberjalan dengan normal terutama di bidang
aplikasi lain.
yak sekali aplikasi-aplikasi bagus yang bisa diekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dan
Harapan saya, semoga pandemi covid-19 ini seggunakan oleh mahasiswa untukbahan belajar.
kita dapat beraktifitas dengan baik tentunya denera berakhir, agar kami dapat melakukan perkuliahSedangkan dampak negatifnya bahwa komunikasi
gan tetap mematuhi protokol kesehatan yang
an secara tatap muka yang lebih efektif dan efisien
secara langsung facetoface menjadi terhambat baik
tentunya, ucapnya.
sudah ditetapkan pemerintah untuk pencegahan
antara Dosen dengan Mahasiswa maupun Mahacovid-19 tersebut.
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UISU dan DPRD Sumut
FGD Ranperda Tentang
HIV/AIDS

Rektor UISU, Dr. H. Yanhar
Jamaluddin, MAP sedang
menyampaikan ceramah khatib usai
sholat Idul Adha kemarin (31/7)

Rektor UISU: Doa, Semangat
dan Taqwa
SIANTAR - RIbuan jamaah sholat Idul Adha 1441 H di Mesjid Raya
Pematang Siantar serius dan
khusuk mendengar ceramah Dr. H.
Yanhar Jamaluddin, MAP yang juga
Rektor UISU saat bertindak menjadi khatib Idul Adha (31/7). Dr. H.
Yanhar Jamaluddin, MAP dalam
ceramahnya yang berjudul Taqwa
adalah Landasan Berkurban menjelaskan bahwa Idul Adha juga disebut Idul Nahr, Hari Raya Haji dan
Hari Raya Qurban.
Masing-masing sebutan, dikatakannya memiliki makna. Disebutkan sebagai Raya Haji karena pada
saat yang sama umat muslim sedang menunaikan haji yang utama
yakni wukuf di Arafah. Sedangkan
penyebutan Idul Qurban karena
merupakan hari raya yang menekankan arti berkurban. " Berkurban
merupakan perintah Allah SWT
yang diwujudkan dengan cara
menafkahkan harta dengan
menyembelih
hewan
ternak,"ujarnya.
Sebagai point penting, khatib
sholat Idul Adha yang juga Rektor
UISU itu, bagaimana umat islam
mengambil hikmah dari peristwa
berkurban pada Idul Adha. Pertama adalah berdoa, menurut khatib, berdoa merupakan bukti bahwa
kita harus slalu merendahkan diri
dihadapan Allah SWT. Doa mem-

buktikan bahwa setiap makhluk
pada padasrnya bergantung kepada Allah SWT yang memiliki segala-galanya.
"Dalam konteks kehidupan
bernegara pun, sudah seharusnya
kita berdoa untuk kebaikan negeri
kita menjadi aman sentosa dan
para pemimpin kita diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugas
kepemimpinan
dengan
benar,"jelasnya. Hal itu telah dicontohkan dalam doa nabi Ibrahim
yang meminta negeri yang aman
dan rezeki yang cukup seperti
dalam QS al Baqarah ayat 126.
Hikmah kedua, menurut Dr. H.
Yanhar Jamaluddin, MAP adalah
semangat untuk berusaha semaksimal mungkin seperti yang dicontohkan Siti Hajar. "Siti Hajar telah
membuktikan kepada kita betapa ia
berusaha mencari rezeki meski berada di daerah yang saat itu belum
ada kehidupan. Inilah yang dalam
ibadah haji dan umroh dilambangkan dengan sa'I atau usaha.
Hikmah ketiga yang dapat diambil dari peristiwa berkurban menurut khatib adalah mencapai ketaqwaan. Dalam Surah Ali Imran
ayat 134 sudah dijelaskan bahwa
ciri-ciri orang yang bertaqwa yakni
orang-orang yang menafkahkan
hartanya (baik diwaktu lapang maupun sempit), dan orang-orang yang

menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan orang-orang yang apabila beruat
munkar slalu memohon ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan perbuatan mungkar.
Pelaksanaan sholat Idul Adha di
Mesjid Raya Pematang Siantar itu
berjalan khusuk diikuti ribuan
jamaah. Sekira pukul 07.30 sholat
dipimpin oleh Asril Nasution SH
selaku Imam. Pelaksanaan sholat
dilanjutkan dengan ceramah khatib Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
yang juga Rektor UISU.
Sebelumnya, Rektor UISU, Dr. H.
Yanhar Jamaluddin, MAP mengatakan bahwa UISU pada tahun ini
memang mendistribusikan dosendosennya sebagai penceramah
sholat Idul Adha di masjid-mesjid
dalam kota dan luar kota. Salah
satunya di Mesjid Raya Siantar.
Program ini akan terus dilanjutkan
pada tahun mendatang dan akan
lebih dimaksimalkan. "Kegiatan ini
merupakan bentuk implementasi
catur dharma Perguruan Tinggi
UISU yakni Dakwah Islamiyah.
Pada kesempatan yang sama,
Tim dari UISU juga memberikan
masker sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dalam rangka mendukung program pemerintah mensosislisasikan untuk selalau menjadi kesehatan. (***)

MEDAN - Universitas Islam Sumatera
Utara (UISU) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (DPRDSU) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion
(FGD) terkait Program Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah Inisiatif DPRDSU tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Garuda
Plaza Hotel akhir pekan lalu (20/6) dibuka Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP an dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRDSU, H.
Muhammad Subandi, ST, Sekretaris Komisi E DPRDSU, dr. Meriahta Sitepu,
Mars, Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Sumatera Utara, Ikrimah Hamidy, M.Si, dan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Teguh Supriyadi, SKM, MPH yang bertindak sebagai narasumber.
Disamping itu, turut hadir perwakilan
dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan
Swasta di Kota Medan.
Dalam sambutannya, Rektor UISU
menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor UISU dengan Ketua DPRDSU beberapa waktu yang lalu. Rektor mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRDSU yang sudah mempercayakan penyusunan naskah akademik dan rancangan
peraturan daerah tersebut kepada UISU.
"Ini merupakan wujud kepercayaan
masyarakat terhadap sivitas akademika
UISU, khususnya para dosen untuk ikut
memberikan konstribusi terhadap pembangunan Sumatera Utara,"ujarnya. Rektor berharap naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dapat mengakomodir berbagai kepentingan di dalam
masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Utara. Rektor
UISU juga menyampaikan ucapan terima
kasih kepada para peserta yang terdiri dari
perwakilan berbagai instansi dan lembaga yang consern terhadap isu-isu seputar
penaggulangan HIV/AIDS di Sumatera
Utara.
FGD yang juga dihadiri perwakilan ormas keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat dan pegiat HIV/AIDS itu merupakan agenda ketiga dalam penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
HIV/AIDS. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengumpulkan informasi dan menyerap
aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat
yang nantinya akan dituangkan kedalam
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
Adapun Tim Penyusun terdiri dari Dr.
H. Yanhar Jamluddin, MAP sebagai Penanggungjawab, Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.
sebagai Pengarah, Irwansyah, S.H., M.H.
sebagai Ketua Tim, serta Dr. dr. Umar
Zein, DTM&amp;H, Sp. PD, KPTI, dr.
Ismurizal, Sp.F, S.H., dan Muhammad
Taufik Nasution, S.H. Berdasarkan jadwal, akhir bulan agustus ini naskah akademik dan rancangan peraturan daerah
tersebut akan disampaikan kepada
DPRDSU untuk dilakukan tahapan selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Kepada masyarakat yang masih ingin
menyampaikan informasi dan masukan
kepada Tim Penyusun dapat disampaikan
ke sekretariat Tim Penyusun Lt. 1 Pusat
Administrasi UISU, Jl. Sisingamangaraja,
Teladan-Medan.
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ektor UISU, Dr. H.Yanhar Jamaluddin,MAP saat diwawancara disela-sela pemotongan hewan kurban di Pusat Administrasi UISU Jalan SM Raja Medan
kemarin (1/8)

UISU Sembelih 8 Lembu 4 Kambing
MEDAN - Civitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU) menyembelih 12 ekor hewan kurban, terdiri dari 8 lembu dan 4
ekor kambing, Sabtu (1/8) di halaman parkir Pusat Administrasi UISU
Jalan SM Raja Medan. Hewan kurban yang disembelih akan dibagibagikan kepada ratusan warga sekitar kampus serta pegawai UISU.
Penyembelihan hewan kurban disaksikan Rektor UISU, Dr. H.Yanhar
Jamaluddin,MAP, Wakil Rektor Sumber Daya dan Tata Kelola, Zufrizal,
SE, Ak.CA, MBA, MAFIS, Wakil Rektor Kemahasiswaan Alumni Kewira
Usahaan, Ahmad Bakhori, ST, MT, Wakil Rektor Kerjasama Sistem
Informasi, Andang Suhendi, SS, MA, Dekan dan Wakil dekan, dosen
dan pegawai di lingkungan UISU, serta Ketua Panitia, Drs H. Ahmad
Adib Nasution, MM yang juga Ketua LEPPAI UISU.
"Pemotongan hewan kurban kita lakukan setiap tahun pada Idul
Adha,"kata Rektor kepada wartawan disela-sela pemotongan hewan
kurban. Rektor bahkan optimis bahwa tahun depan jum lah peserta
kurban dari UISU akan meningkat. Pada saat yang sama, Rektor UISU
juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika yang
telah mensukseskan kegiatan Idul Adha tahun ini. Alhamdulillah, program UISU dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha, pemotongan
hewan kurban berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun.
Rektor menjelaskan bahwa berkurban memiliki makna mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meningkatkan ketaqwaan kepada
Allah. "Berkurban adalah salah satu perintah Allah yang jelas dicantumkan di Al-qur'an. Ibadah kurban akan menjaga bahkan meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah. Sehingga kita akan memiliki iman
yang semakin kuat dan tidak mudah mengikuti hawa nafsu,"ucap Re-

ktor UISU.
Sedangkan salah satu hikmah di balik berkurban menurutnya adalah melatih kita untuk memiliki sikap kepedulian sosial. "Kita yang
selama ini memiliki kelebihan harta maka sudah seharusnya menyisihkan sebagian untuk dikorbankan dalam wujud binatang ternak untuk
kemudian dagingnya akan dikonsumsi oleh banyak orang yang
membutuhkan,"ujarnya.
Masih menurut Rektor, berkurban juga berarti melatih diri untuk
menjadi dermawan. "Seseorang yang menjadi pribadi yang dermawan
perlu dilatih hingga menjadi kebiasaan. Menjadi dermawan dalam kebaikan sangat baik dan banyak manfaatnya. Untuk bisa menjadi dermawan perlu dilatih terus-menerus dan tidak hanya sekali dua kali
saja melainkan terus dilakukan hingga menjadi kebiasaan. Jika kita
sudah sering bersedekah harta mungkin bisa di tingkatkan dengan
berqurban di waktu hari raya Idul Adha,"katanya.
Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP juga menjelaskan bahwa berkurban pada hakikatnya adalah ibadah yang akan menjadi amal
baik serta pahala. "Ibadah kurban yang semata-mata ikhlas dilakukan
sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah akan mendapatkan pahala yang setimpal. Pahala inilah yang nantinya akan menyelamatkan
kita di hari akhir kelak,"jelasnya.
Sementara itu, terkait proses belajar mahasiswa secara daring Rektor mengakui memiliki kendala terutama bagi mahasiswa yang berada di daerah-daerah yang sinyal terlalu lemah. Namun pihaknya kini
tengah berupaya untuk bekerjasama dengan Telkomsel dalam rangka
memberi keringanan bagi para mahasiswa. (***)
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Rektor UISU Serahkan Bantuan
Alat Cuci Tangan ke SMAN 2
MEDAN - Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP menyerahkan
bantuan alat cuci tangan ke SMA
Negeri 2 Medan di Jalan Jalan Karangsari Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Selasa (6/7). Penyerahan alat
bantu cuci tangan itu langsung diterima Kepala Sekolah, Drs. Buang Agus
S beserta guru dan beberapa perwakilan siswa.
Turut hadir dalam penyerahan bantuan itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi (KSI), Andang Suhendi, SS. MA serta Sekretaris DPP IKA UISU, Dr. Danialsyah, SH.
MH. Sedangkan dari pihak sekolah,
tampak hadir guru dan beberapa siswa
yang ikut menyaksikan penyerahan
alat tersebut. "Kami sangat berterimakasih kepada UISU,"ujar Kepala
SMAN 2 Drs. Buang Agus S.
Dikatakannya, bantuan alat cuci tangan dari UISU sangat membantu pihaknya dalam menjalankan protokol
kesehatan di era pandemi covid19
sekarang ini. Sebab, kata Kasek
SMAN 2 Medan, meskipun tidak ada
belajar tatap muka namun aktivitas di
SMAN 2 tetap berjalan. Termasuk
proses penerimaan siswa baru yang
sedang berlangsung saat ini. "Setiap
hari kami ada kegiatan di sekolah tapi
karena persoalan covid, sesuai anjuran pemerintah belum ada pelajaran
tatap muka,"ujarnya.
Dikatakannya, apa yang sudah disumbangkan UISU merupakan bagian
dari kebutuhan yang dapat dimanfaatkan guru, siswa dan seluruh tamu yg
datang ke SMAN 2. Kasek SMAN 2
berharap agar ke depan UISU menjadi Lembaga Pendidikan harapan
masyarakat dan menjadi salah satu
pilihan siswa yang akan melanjutkan
Pendidikan di Perguruan Tinggi. "Kita
sangat terbantu dengan alat cuci tangan seperti ini karena penggunaannya
praktis dan tidak perlu bersentuhan

dengan apapun,"katanya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin,
MAP dalam sambutannya menjelaskan bahwa alat cuci tangan yang disumbangkan merupakan hasil karya
Fakultas Teknik UISU. Alat tersebut,
katanya, sudah digunakan di kampus
UISU dan memiliki beberapa kelebihan
karena penggunanaya tidak perlu
menyentuh apapun. Cukup hanya
menekan pedal yang ada dibagian
bawah untuk mengeluarkan air dan
sabun untuk mencuci tangan.
Dihadapan siswa SMAN 2, Rektor
UISU mengatakan bahwa pihaknya
memberikan sumbangan alat cuci tangan sebagai bagian dari kontribusi
mendukung program pemerintah terkait protokol kesehatan sesuai anjuran
pemerintah di masa covid19 sekarang
ini. "Sesuai anjuran untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci
tangan,"paparnya.
Sedangkan terhadap SMAN 2 Medan, kata Rektor, UISU secara institusi
memiliki kedekatan emosional karena
banyak mahasiswa UISU merupakan
alumni SMAN 2 Medan. "Bahkan Kepala Sekolah SMAN 2 Medan juga
merupakan alumni UISU,"ucapnya.
Sebab itu, sebagai sesame alumni
wajar jika UISU memilih SMAN 2 sebagain tujuan penyerahan bantuan alat
cuci tangan. Pihaknya berharap semoga bantuan itu bermanfaat bagi keluarga besar SMAN 2 Medan.
Usai acara penyerahan bantuan,
Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP langsung mempraktikkan
penggunaan alat cuci tangan. Begitu
juga Kepala SMAN 2 Drs. Buang Agus
S, guru dan siswa yang hadir ikut mempraktikkan penggunaan alat cuci tangan. Setelah itu dilanjutkan dengan
penyerahan bulletin UISU serta foto
Bersama rombongan UISU serta siswa
SMAN 2 Medan. (***)

Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP serahkan alat cuci tangan, Selasa (67)

Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP menjelaskan tentang
aplikasi Sijarno saat menjadi narasumber Webinar Strategi
Pembelajaran di UISU masa Pandemi Covid19 kemarin (3/7).

UISU Siap Luncurkan Sijarno
MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam waktu
dekat akan meluncurkan aplikasi e-learning yang dikenal dengan aplikasi Sistem Pembelajaran Online (Sijarno) untuk menyahuti kebutuhan proses pembelajaran di era pandemi covid19. Demikian disampaikan Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP saat menjadi narasumber Webinar Strategi Pembelajaran di UISU masa Pandemi Covid19 kemarin (3/7).
Rektor UISU saat menjadi pembicara dalam kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran UISU itu mengatakan bahwa kehadiran virus corona merubah pola kehidupan manusia. Perubahan itu
tejadi hampir disemua sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi,
pendidikan, keagamaan, pangan dan sektor lainnya.
Oleh sebab itu, katanya, UISU telah melakukan berbagai percepatan dalam rangka mengadaptasi perubahan pola pembelajaran dengan menyiapkan Aplikasi Sistem Pembelajaran Online atau Sijarno.
"Sebenarnya sudah kita siapkan sebelum pandemi, namun kita lakukan percepatan mengingat munculnya pandemic covid19 dipertengahan semester genap yang sedang berjalan ini. Insya Allah Semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sudah kita berlakukan,"jelasnya.
Dikatakannya, bahwa di era pandemi saat ini maka sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan sebuah keharusan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Keberadaan aplikasi Sijarno di UISU akan meminimalisir persoalan yang selama ini menjadi
keluhan mahasiswa. Mulai dari persoalan jaringan dan biaya kuota
yang besar dapat diminimalisir. "Jadi mahasiswa hanya perlu mengakses web uisu.ac.id dan portal akademik untuk mendapatkan materi perkuliahn e-learning melalui aplikasi Sijarno,"ujarnya.
Selama ini, diakuinya bahwa penggunakan aplikasi zoom, google
meeting dan aplikasi lainnya sering dikeluhkan mahasiswa karena
persoalan biaya jaringan internet dan beragamnya kondisi kekuatan
jaringan internet di berbagai daerah. Dengan adanya Aplikasi Sijarno, nantinya akan dapat diakses mahasiswa melalui web
www.uisu.ac.id. Jadi, seluruh model dan bahan pembelajaran harus
sudah disiapkan dosen dan tersedia di aplikasi Sijarno. Dengan
demikian mahasiswa bisa mengakses bahan dan modul perkuliahan
sesuai dengan mata kuliah yang diikutinya pada semester berjalan.
Untuk itu, Dr. Yanhar menegaskan bahwa dosen dan staf pegawai
harus mempersiapkan diri untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Namun, pihaknya mengakui bahwa untuk kuliah praktik di laboratorium mahasiswa memang tetap harus datang ke kampus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Kita akan lakukan
penyesuaian terhadap kurikulum untuk mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa praktik dan datang ke kampus,"ujarnya. Rencananya dalam waktu dekat, pihaknya akan mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi Sijarno ini secara berjenjang terhadap semua fakultas
dan program studi yang ada dilingkungan UISU.
Menurut Rektor UISU itu, pada prinsipnya ada dua aspek penting
yang harus benar-benar diperhatikan dalam strategi Perguruan Tinggi menghadapi masa pandemi Covid-19. Kedua aspek itu, yakni penguatan sistem informasi dan teknologi serta penguatan Sumber Daya
Manusia. "Strategi penguatan informasi dan teknologi menjadi urgen
karena masalah sekarang ini adalah masalah teknologi informasi.
Strategi ke arah itu harus kita kuatkan melalui strategi digital yang
kuat," ujarnya. Tak kalah pentingnya adalah penguatan Sumber Daya
Manusia (SDM). "Karena semua kuncinya ada di kita manusianya.
Infrastruktur dan lainnya hanyalah pendukung," tutupnya. (***)
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UISU Gelar
Webinar Pelurusan
Sejarah Revolusi
Sosial Langkat 1946
MEDAN - Rekontruksi peristiwa kelam di Kabupaten Langkat
tahun 1946 menyisakan cerita yang masih perlu ditelusuri lebih
komprehensif. Hal itu penting untuk melihat peristiwa yang berujung kepada pembakaran Istana Kesultanan Langkat di Tanjung Pura dan terbunuhnya kalangan bangsawan secara utuh.
Untuk menulis kembali peristiwa sejarah dan melakukan rekontruksi peristiwa sejarah itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD)
Prof. Wan Syaifuddin menegaskan pentingnya kritik sumber.
Artinya, kata Prof. Wan memaknai peristiwa sejarah harus
menggunakan kritik sumber. Sebab, ia mengatakan untuk
merekonstruksikan kembali sebuah peristiwa yang sudah pernah terjadi pasti banyak pendapat dengan perspektif masingmasing. "Harus ada kritik sumber, selanjutnya teks yang ada
bias dibandingkan dengan keterangan lisan (oral) dari orangorang yang melihat atau mengetahui peristiwa yang
terjadi,"paparnya.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara
virtual oleh Pusat Studi Sejarah UISU Selasa (30/6) membahas
sejarah kejadian tahun 1946 di Kesultanan Langkat dengan
menghadirkan pembicara antara lain; Sultan Langkat VIII DYM
Sri Paduka Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmatshah Al Hajj,
Tokoh Melayu yang juga anggota DPR RI Prof. Johar Arifin Husin,
Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Prof. Wan Syaifuddin, Kepala Pusat Studi Sejarah UISU Dr. Dahlena Sari Marbun.
Kegiatan dalam bentuk webinar itu awalnya menghadirkan
Gubernur Sumut H. Edy Rahmayadi selaku keynote speaker
namun akhirnya kata sambutan Gubsu dibacakan Sultan Langkat
VIII DYM Sri Paduka Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmatshah Al Hajj. Webinar yang berlangsung menarik itu diawali dengan Sambutan Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
dan dihadiri partisipan dari berbagai daerah dan profesi.
Mencuatnya persoalan kejadian tahun 1946 di Kesultanan
Langkat itu karena banyak peristiwa yang tidak terungkap jelas
ke publik hingga saat ini. Penggunaan terminologi revolusi atau
kerusuhan sosial untuk menggambarkan peristiwa tahun 1956
itu juga masih menjadi perdebatan dalam FGD. Prof Wan menegaskan harus jelas metode dan paradigma yang digunakan
untuk menuliskan kembali peristwa sejarah itu. "Apakah revolusi atau kerusuhan, harus tegas dan jelas paradigmanya sehingga tidak melemahkan peristiwa yang sebenarnya. Karena kita
gemar menghaluskan sebuah peristiwa dengan kata-kata. Ditangkap nanti dibilang diamankan,"ucap Ketua DRD Sumut itu
memberikan contoh.
Sementara itu, Prof. Johar yang juga Anggota DPR Ri lebih
banyak memaparkan sejarah dari berbagai sumber. Mulai dari
pengumuman kemerdekaan di Istana langkat hingga andil dan
keikusertaan Tengku Amir Hamzah dalam pembentukan pemerintahan RI di Jakarta dan Sumatera Timur. Prof. Johar memaparkan bagaimana perjuangan T. Amir Hamzah pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Sejarah
UISU Dr. Dahlena Sari Marbun mengatakan bahwa pihaknya
saat ini memang sedang melakukan peenelitian tentang peristiwa tahun 1946 yang terjadi di Kesultanan langkat. Dr. Dahlena
Sari Marbun berharap melalui FGD mendapatkan masukan terkait peristiwa tersebut. Untuk melihat kejadian tahun 1946 di
Kesultanan Langkat secara utuh dengan sistematika, metodologi dan paradigma tertentu. (***)

Webinar Fakultas Hukum UISU-KPK

KPK Petakan Potensi Korupsi
Penggunaan Dana Covid19
MEDAN - Pelaksanaan webinar nasional Fakultas Hukum UISU dengan KPK
dan berbagai perguruan tinggi di Jawa setidaknya menghasilkan beberapa point
penting. Salah satunya adalah pemetaan potensi korupsi penggunaan dana covid19 oleh penyelenggara Negara. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili
Pintauli Siregar, S.H., M.H dalam Webinar kemarin (11/6) yang diikuti 100 peserta
dari berbagai daerah.
Pemetaan yang dimaksud Lili Pintauli adalah terkait pengadaan barang dan
jasa, sumbangan masyarakat, realokasi dan refocusing APBN dan APBD, serta
penggunaan dana Bansos. Untuk itu, dia mengharapkan partisipasi masyarakat
secara luas bersama-sama dengan KPK untuk turut serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan dalam penggunaan anggaran penanggulangan pandemi COVID-19.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. yang juga merupakan alumni
Fakultas Hukum UISU dalam paparannya menyampaikan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini KPK telah menerbitkan sejumlah instrumen hukum guna memperkuat tugas dan peran KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana
korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam
penanggulangan pandemi COVID-19.
Pelaksanaan Webinar Nasional itu, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Universitas Islam Bandung (Unisba)
dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang ikut dalam penyelenggaraan
webinar dengan 100 orang peserta dari berbagai daerah dan provinsi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UISU, Dr. Yanhar Jamaluddin,
MAP, Dekan Fakultas Hukum UISU, DR. Marzuki, S.H., M.Hum., Wakil Ketua
KPK Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana UNISBA, Prof.
Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNTAG, Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum., dan Dosen Fakultas Hukum UISU,
Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.
Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP dalam sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan Webinar Nasional tersebut menyampaikan terima
kasih kepada Pimpinan KPK, Rektor UNISBA dan Rektor UNTAG atas kerjasama
dalam penyelenggaraan kegiatan ini, beliau menegaskan bahwa kegiatan ini
merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani beberapa waktu yang lalu.
Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP juga menyampaikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UISU dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat diikuti oleh Fakultas yang lain serta dapat ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dimasa yang akan datang.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. dalam
sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor, seluruh narasumber dan panitia yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UNISBA, Prof. Dr.
Nandang Sambas, S.H., M.H. dalam paparannya menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan imunitas hukum
kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang menggunakan anggaran negara secara tidak bertanggungjawab sebagaimana diatur
dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2020. Oleh
karena itu, beliau mendorong segenap komponen masyarakat untuk melakukan
pengujian materil undang-undang tersebut ke lembaga peradilan.
Sedangkan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNTAG-Semarang, Dr.
Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa korupsi merupakan policy crime. Ditegaskannya jangan sampai hukum administrasi melemahkan hukum pidana. Hal ini dikemukakan oleh beliau menanggapi ketentuan dalam
Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2020, beliau mengamati adanya upaya melemahkan hukum pidana dalam kebijakan pemerintah
menanggulangi pandemi COVID-19. Dosen Untag itu juga berharap seluruh lapisan
masyarakat bersama-sama mengawal penegakan hukum korupsi pada masa
pandemi COVID-19 ini.
Sejalan dengan itu, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU, Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi
dalam penggalungan pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui upaya penal
dan upaya non-penal, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Terakhir beliau
menyampaikan bahwa dalam menggahadapi tindak pidana korupsi merupakan
tanggung jawab bersama setiap warga negara.
Webinar Nasional ini merekomendasikan dua hal, yang pertama mendorong
peran serta masyarakat secara lebih luas bersama-sama KPK melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara pada penanggulangan pandemi COVID-19. Kedua, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi penggunaan
anggaran negara pada masa pandemi COVID-19, sehingga penyelenggara negara
dan penyelenggara pemerintahan dapat lebih bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran negara. (***)
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LLDikti: UISU Pertama Kali
Buka Prodi Kewirausahaan

Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP menyerahkan SK Prodi Kewirausahaan kepada Dekan
Fakultas Ekonomi Dr. Safrida SE disaksikan Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Dian Armanto di kantor
LLDikti Tanjung Sari Medan pekan lalu (30/7)
MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Ekonomi UISU, Dr. Safrida SE.
(UISU) merupakan perguruan tinggi swasta yang
Pada kesempatan itu, Prof. Dian Armanto menpertama kali membuka Program Studi Kewirausa- gapresiasi pembukaan Prodi Kewirausahaan yang
haan.
menurut merupakan langkah tepat dan maju. “Ini
Hal itu disampaikan Kepala LLDikti Wilayah I Prof. adalah prodi milineal,"ujar Prof. Dian. Sebab, menuDian Armanto saat penyerahan SK Mendikbud RI rutnya, dengan prodi kewirausahaan maka mahaNomor: 708/M/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang siswa dapat mengetahui dan mempraktikan bisnis
izin pembukaan Program Studi Kewirausahaan kewirausahaan secara digital yang berkembang
UISU yang diselenggarakan Yayasan UISU di kan- pesat saat ini. Kepala LLDikti itu berharap ketor LLDikti Tanjung Sari Medan pekan lalu.“Kemarin beradaan Prodi Kewirausaaah UISU menjadi se(3/8), Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP buah langkah maju dan menjawab tantangan ditenmenyerahkan secara langsung SK Prodi Kewirausa- gah-tengah masyarakat.“Sementara itu, Rektor
haan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Safrida UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin MAP dalam kesemdi ruang Yudisium Fakultas Ekonomi UISU dan di- patan itu mengucapkan terimakasih dan bersyukur
hadiri Pengurus Yayasan, Hj. Masnun, SH. MH, dengan terbitnya SK Prodi Kewirausahaan itu. DenPimpinan Fakultas Ekonomi dan seluruh Dekan di gan demikian, pada tahun ajaran 2020/2021 ini calingkungan UISU. Sebelumnya, saat penyerahan SK lon mahasiswa UISU yang ingin mendalami ilmu
di kantor LLDikti, Rektor UISU di dampingi Dekan kewirausahaan sudah dapat memilih prodi

kewirausahaan yang akan dikelola di Fakultas
Ekonomi UISU.“Saat penyerahan SK kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Rektor mengingatkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi tentang kewajiban pengusulan akreditasi serta mempersiapkan kebutuhan
yang diperlukan terkait proses penerimaan mahasiswa baru, penyusunan kurikulum dan penetapan
dosen pengampu mata kuliah. "Ini akan memberi
peluang buat kita untuk manjaring mahasiswa
baru,"ucapnya.
Sasarannya, kata Rektor adalah kelompok mileneal, para pelaku atau pegiat UMKM. "Meski mereka sudah mahir di lapangan, hanya saja tidak dibackup secara keilmuan. disinilah kita hadir untuk
mengisi ruang yang kosong. UMKM dan kelompok
milenael menjadi pangsa pasar untuk prodi
Kewirausahaan,"ujarnya
Sejalan dengan itu, Dekan Fakultas Ekonomi Dr.
Safrida SE menjelaskan bahwa pihaknya sudah siap
untuk mengelola prodi kewirausahaan itu. "Kita
sudah menetapkan kurikulum. Jadi pada semester
4 mahasiswa prodi kewirausahaan sudah diharapkan langsung praktik kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat mereka,"katanya.“"Dari keseluruhan kurikulum kewirausahaan, 30 persen teori
dan 70 persen praktik,"katanya. Nantinya dari semester 1 sampai dengan 3 mahasiswa akan mendapat materi secara teroi dan praktik. "Nanti semester
4 ke atas full praktik,"katanya sembari menambahkan bahwa Fakultas Ekonomi sebelumnya studi
banding di 4 perguruan tinggi di Jawa dan
Jakarta.“Dr. Safrida bahkan meyakini jika prodi
kewirausahaan itu akan banyak diminati oleh calon
mahasiswa UISU. Target tahun ini, katanya, Fakultas Ekonomi akan menampung mahasiswa Prodi
Kewirausahaan 40 sampai 80 orang. Prodi
Kewirausahaan, katanya, akan menciptakan mahasiswa yang memiliki minat usaha dan memberikan
kesempatan kepada mahasiswa.

UISU Gelar Halal bi Halal 1441 H Secara Virtual
MEDAN - Yayasan Universitas Islam Sumatera
Utara (UISU) menggelar kegiatan halal bi halal secara virtual Jumat (19/6) pagi yang mengusung
tema dengan covid19 kita ambil hikmah untuk meningkatkan silaturrahim dan produktivitas. Hadir
dalam kegiatan halal itu, Pembina UISU, dr. H.
Syahwin, MSi beserta anggota, Ketua Umum Yayasan UISU, Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg
dan jajaran pengurus lainnya, Rektor UISU, Dr. H.
Yanhar Jamaluddin, MAP beserta seluruh Wakilwakil Rektor.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan halal bi halal secara virtual itu juga diikuti seluruh Dekan dan pimpinan Fakultas dari tempatnya masing-masing serta
dosen dan pegawai yang ada di lingkungan UISU.
Sementara untuk pimpinan yayasan, unversitas dan
petugas kegiatan di pusatkan pelaksanaannya di
Ruang Serbaguna UISU Jalan SM Raja Medan.
Ketua Umum Yayasan UISU Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg dalam sambutannya secara virtual memaparkan 5 (lima) point penting yang harus
menjad evaluasi dan perhatian seluruh civitas akademika UISU menyikapi pandemic covid19 yang
berlangsung saat ini. Pertama; pemanfaatan
Teknologi Informasi secara maksimal, kedua;
melakukan evaluasi terhadap strategi pembelajaran, ketiga; melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarani pendidikan, keempat; melakukan
revitalisasi terhadap sumber daya manusia dan kelima; melakukan revitalisasi financial dengan

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap anggaran yang disusun.
Ditegaskan prof. Ismet bahwa kelima point tersebut merupakan hal mendasar yang perlu menjadi
perhatian seluruh civitas akademika UISU guna
menyesuaikan dengn kondisi pandemic yang kini
sedang mewabah di berbagai Negara, termasuk
Indonesia. Tujuannya, tegas prof Ismet, dalam
rangka meningkatkan produktivitas UISU untuk
pencapain wijhah UISU. "Menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji dan beramartabat mulia,
dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah
SWT,"tegasnya.
Sejalan dengan itu, Rektor UISU Dr. H Yanhar
Jamaluddin, MAP dalam sambutannya mengajak
semua sivitas akademika UISU untuk mengambil
hikmah dari pandemic covid19. Salah satunya adalah percepatan dari segi pemanfaatkan Informasi
teknologi. "Siap atau tidak kita wajib melaksanakan elearning untuk menjamin proses kegiatan
belajar mengajar tetap berjalan,"tegasnya.
Selain itu, Rektor UISU juga menekankan pentingnya pemanfaatkan teknologi informasi untuk
kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru.
Sebab, munculnya pandemic covid19 harus disikapi dengan bijaksana. Untuk itu, Rektor UISU
kembali mengingatkan agar seluruh civitas akademika UISU untuk mengemplementasikan motto
UISU yakni saling bekerjasama, saling melengkapi dan saling mengingatkan.

Sementara itu, Anggota Pembina UISU, dr. H.
Syahwin, MSi dalam sambutannya mengucapkan
terimakasih kepada Pengurus Yayasan dan panitia yang sudah menginisiasi pelaksanakan halal bi
halal. " Karya 5 pendiri UISU di masa sulit kemerdekaan harus kita jaga sebaik mungkin. Batu demi
batu di bawah terik matahari kita bangun UISU
menjadi energi positif bagi warga UISU,"ucapnya.
DIkatakannya, saat ini moment yang tepat bagi
UISU untuk melesat maju. Ketua Pembina Yayasan
UISU, T. Hamdy Osman Delikhan Al Hajj yang telah
tercatat di AHU Kmenkumham mendorong pengurus Yayasan untuk memajukan UISU. Tetap dengan paradigm saling mengingatkan, saling melengkapi dan saling menjaga komunikasi yang diantara sesame warga UISU. Kegiatan Halal bi Halal
Syawal 1441 H UISU yang dapat diikuti secara online melalui youtube humasuisu itu diawali dengan
pembacaan ayat suci alquran oleh Drs. H. Syarifuddin Hazmi Lubis yang juga alumni UISU. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia,
H. Ikrom Helmi Nasution, SH dan ucapan selamat
Syawal 1441 H yang diwakili Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr. Marzuki, SH, M.Hum dan Dekan
Fakultas Ekonomi, Dr. Safrida, SE, M.Si. Turut memberikan sambutan, Anggota Pembina UISU, dr. H.
Syahwin, MSi, Ketua Umum Yayasan UISU Prof.
Dr. Ismet Danial Nasution, Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP. Sedangkan tauzshiyah disampaikan Prof. Dr. Muzakkir, MA. (***)
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UISU dan Bupati Batubara
Sepakati Kerjasama
MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Bupati Batubara sepakat
menandatangani kerjasama (memorandum
of understanding) antara kedua institusi
yang berlangsung di Ruang Serbaguna Pusat Administrasi UISU Rabu (3/6) sore. Hadir dalam penandatanganan itu, Rektor UISU
Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP serta Bupati
Batubara, Ir. H. Zahir, MAP.
Dalam naskah kerjasama yang ditandatangani para pihak itu, disebutkan bahwa objek kerjasama meliputi bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka pengembangan
sumber daya dan pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Batubara.
Setidaknya ada 8 (delapan) ruang lingkup
kerjasama yang dituangkan dalam naskah
kerjasama itu.
Diantaranya, Pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.
Seminar, publikasi, penerbitan dan
lokakarya. Selain itu juga termasuk ruang
lingkup yakni survey dan pemetaan serta
kegiatan lain yang disepakati para pihak.
Hadir dalam kegiatan penandatanganan
kerjasama itu, Ketua Pembina Yayasan UISU
T Hamdy Osman Delikhan Al-Hajj, Ketua
Umum Pengurus Yayasan UISU Prof. Ismet
Danial Nasution, drg, Ph.D, Sp. Pros (K),
FICD, Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Dakwah Islamiyah Dr Liesna Andriany, M.Pd,
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata
Kelola, Zufrizal, SE, Ak. CA. MBA. MAFIS,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Ahmad Bakhori, ST,
MT, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan

Sistem Informasi, Andang Suhendi, SS, MA,
serta para Dekan di lingkungan UISU.
Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin,
MAP dalam pertemuan itu memaparkan berbagai perkembangan UISU saat ini menyangkut jumlah mahasiswa yang mencapai
8900 orang dan jumlah Prodi S1 dan S2 yang
ada, termasuk juga memperkenalkan profil
sejumlah gedung UISU yang berada di Kota
Medan, serta alumni UISU yang menduduki
posisi penting di pemerintahan.
"Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten juga dinilai penting bagi perguruan
tinggi dalam memberi sumbangan pengetahuan di berbagai bidang, sehingga perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading," kata Rektor UISU.
Rektor berharap momen yang terjadi tidak
hanya sekedar penandatangan MoU, tetapi
lebih penting adalah kelanjutan serta wujud
nyata kerjasama antara UISU dan Pemkab
Batubara.
"Banyak hal yang bisa dikerjasamakan
baik di bidang penelitian maupun dalam
bidang peningkatan sumber daya manusia
dan pemberdayaan masyarakat ,"ujarnya.
Ditambahkannya, kerjasama dalam hal Penelitian secara langsung akan membantu guna
memperkenalkan Kabupaten Batubara ke
dunia internasional melalui tulisan hasil
penelitian di jurnal internasional.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Batubara Ir. H. Zahir, MAP hadir bersama Kepala
Dinas Pendidikan Ilyas Sitorus dan staf mengakui sangat bangga bisa menjalin kerjasama dengan UISU sebagai perguruan tinggi
tertua di Sumatera Utara. Menurut orang

nomor satu di Pemkab
Batubara itu, banyak kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kemajuan bagi
Pemerintahan Kabupaten Batubara. "Saya
yakin pembangunan yang didahului dengan
penelitian akan memberi hasil yang lebih
baik,"ucap Zahir.
Bupati Batubara juga memberi sinyal bagi
UISU untuk melakukan penelitian di bidang
kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Batu Bara, termasuk juga
di bidang lain seperti pendidikan dan
pengembangan sumber daya manusia
khususnya ASN.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU, Prof. Ismet Danial Nasution
pada kesempatan itu mengatakan bahwa
saat ini pemerintah harus melakukan kerjasama atau kalaborasi dengan perguruan tinggi guna mencapai kemajuan yang maksimal
bagi pembangunan daerahnya. "Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi kerjasama ini. Enam bulan kemudian nantinya harus
dilakukan evaluasi apa hasil yang telah
diperbuat kedua belah pihak,"ucap Prof. Ismet.
Acara penandatanganan kerjasama itu
juga diiringi dengan pemberian cinderamata dan ramah tamah antara Bupati Batubara
Ir. H. Zahir, MAP dengan pimpinan UISU.
Selain bertukar cindermata, Bupati Batubara
secara khusus juga memberikan kain
songket batubara kepada Ketua Pembina
UISU T Hamdy Osman Delikhan Al-Hajj gelar Rajamuda yang juga pemangku adat kesultanan Deli sebagai bentuk penghormatan.
(***)
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Khutbah Khatib Salat Idul Fitri Mesjid Jami' UISU

Rektor Ajak Tingkatkan Kesadaran Berbagi
MEDAN - Khatib sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441
Hijriyah di Mesjid Jami' UISU yang juga Rektor
UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP mengajak
seluruh umat islam, jamaah dan civitas akademika UISU untuk menjadikan momentum Idul Fitri
ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran berbagi di kalangan umat Islam. "Umat
Islam yang merupakan mayoritas harus mampu
menjadikankan momentum Idul Fitri ini untuk
merestart kesadaran berbagi kepada
sesama."ujarnya saat menyampaikan khutbah
kemarin (24/5).
Meski ditengah pendemi covid19, masyarakat
sekitar Kampus UISU di Jalan SM Raja Medan
dan civitas akademika UISU tetap khusuk
mengikuti rangkaiann pelaksanaan sholat yang
diakhiri dengan penyampaian khutbah Minggu
pagi (24/5). Merujuk kepada protokol pencegahan covid19, disediakan hand sanitizer disepanjang jalan menuju mesjid. Para jamaah juga terlihat menggunakan masker dan membawa sajadah
masing-masing. Bertindak sebagai Imam dan
khatib adalah Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
yang juga Rektor UISU.
Khatib yang juga Rektor UISU dalam khutbahnya mengatakan pandemi yang kini dihadapi
masyarakat akan menimbulkan berbagai persoalan baru. Salah satunya, kata, Yanhar Jamaluddin, adalah prediksi meningkatkan angka
kemiskinan akibat pandemi virus covid19. Untuk
itu, khatib menghimbau agar pandemi yang kini

masih mewabah harus semakin membuat umat
Islam senantiasa meningkatkan ketawaan dan
slalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. "Yakinlah didalam kesulitan masih ada kemudahan lain
yang diberikan Allah SWT,"ucapnya.
Saat ini, jelasnya, usai pelaksanaan puasa di
bulan Ramadhan Umat Islam sudah melakukan
itu dengan membayarkan kewajiban zakat. "Zakat
telah melahirkan empati dan kesadaran
masyarakat untuk berbagi,"ucapnya. Dijelaskannya juga bahwa hal itu merupakan bentuk solidaritas yang sudah menjadi kewajiban bagi umat
islam. Pihaknya berharap, kesadaran untuk berbagi itu juga dapat diimplementasikan dan diwujudkan pada masa-masa yang akan datang.
Rektor UISU juga berharap setelah sebulan
penuh menjalankan puasa umat Islam dapat
meraih predikat taqwa seperti yang disampaikan
dalam firmn Allah dalam surat al Baqarah ayat
183, hai orang-orang yang beriman diwajibkan
atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum
kamu//supaya kamu bertakwa. "Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang memperoleh kemenangan
setelah
melaksanakan
puasa
ramadhan,"harapnya.
Menurut Yanhar Jamaluddin setidaknya ada 3
(tiga) komitmen yang perlu menjadi umat Islam
memasuki Idul Fitri di tengah pandemi covid19
ini. Pertama komitmen untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu seperti halnya yang dilaku-

kan umat muslim ketika di bulan Raamdhan; Kedua tetap menjalin silaturahmi tanpa memandang
status sosial dan jabatan dan Ketiga berempati
untuk mewujudkan sebuah sistem sosial yang
bermartabat, berkeadilan dan sejahtera.
Pada saat yang sama, khatib sholat Idul Fitri
yang juga Rektor UISU menyampaikan bahwa
UISU memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu
hadir dan memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat. Hal itu sudah dilakukan UISU
sejak pandemi covis19 mewabah dengan melakukan penyemprotan disinfektan di 31 mesjid di
daerah kota Medan, Deliserdang dan Perbaungan. "Tujuannya tidak lain adalah kita ingin meningkatkan kenyamanan umat islam yang beribadah di mesjid,"jelas Rektor. Selain itu, kata Rektor, UISU juga sudah membuka donasi dan mengumpulan dana sekitar Rp26 juga dan sudah disalurkan kepada 85 fakir miskin, guru ngaji dan
masyarakat tidak mampu serta 51 mahasiswa
termasuk mahasiswa asal Thailand yang terdampak pandemi covid19.
Dibagian akhir khutbah, Rektor UISU atas nama
pimpinan dan seluruh civitas akademika UISU
mengajak seluruh umat Islam untuk senantiasa
mendekatkan diri dan meningkatkan ketaqwaan
sehingga Allah SWT mengangkat wabah yang kini
menjadi pandemi di tengah-tengah masyarakat.
"Atas nama pimpinan UISU, saya juga mengucapkan selamat Idul Sitri 1 Syawal 1441 H, mohon maaf lahir dan bathin,"ucapnya. (***)

UISU Open Donasi dan Lanjutkan Penyemprotan Disinfektan

Tim UISU Peduli sedang membagi-bagikan masker kepada masyarakat di Jalan TB Simatupang Sunggal
bersamaan dengan penyemprotan disinfektan ke mesjid Al Hafidz Sunggal.
MEDAN - Dalam rangka membantu masyarakat
dan pemerintah guna mencegah penyebaran covid19 sekaligus dampak sosial yang ditimbulkan
akibat pandemi virus corona, Universitas Islam
Sumatera Utara (UISU) terus melakukan berbagai
aksi peduli. Mulai dari penyemprotan disinfektan
ke mesjid-mesjid yang ada di kota Medan dan sekitarnya hingga membuka donasi dalam rangka
membantu masyarakat yang terdampak secara
ekonomi akibat pandemi virus corona.
Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
didampingi Ketua Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPKM) UISU, Dr. Rahmad Setia Budi
di kampus UISU kemarin mengatakan bahwa apa
yang dilakukan UISU merupakan bagian dari implementasi Catur Dharma UISU kepada
masyarakat, yakni pengabdian kepada
masyarakat sekaligus dakwah islamiyah yang
menjadi ciri khas UISU sebagai perguruan tinggi
Islam.
"Kita ingin UISU sebagai institusi hadir diten-

gah-tengah masyarakat dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona, baik secara langsung maupun tidak
langsung,"ujar Rektor UISU. Dijelaskannya, sejak akhir Maret lalu Tim UISU Peduli sudah berinsiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan
ke mesjid-mesjid yang ada di kota Medan, Deliserdang hingga Perbaungan.
Rektor UISU berharap penyemprotan yang dilakukan dapat menambah rasa nyaman bagi
masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah di
mesjid, apalagi sebentar lagi akan masuk bulan
suci ramadhan 1441 H. Sebab, saat ini pandemi
virus corona sudah sangat mengkhawairkan dan
menjadi persoalan seluruh masyarakat di dunia.
"Hingga saat ini sudah tercatat 31 mesjid yang
sudah dilakukan penyemprotan oleh tim dari
UISU,"jelasnya. In shaa Allah, ujar Rektor, Tim
UISU peduli akan secara berkesinambungan
melakukan penyemprotan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat kepada UISU.

Selain penyemprotan, Tim Medis Fakultas Kedokteran UISU juga ikut bersama-sama membagikan masker sekaligus memberikan pencerahan
dan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penyebaran virus corona. "Alhamdulillah, kita melihat pengurus BKM dan masyarakat
sekitar memberikan respon yang cukup baik terhadap aksi peduli yang dilakukan UISU,"ujarnya.
Tidak hanya itu, Rektor UISU juga mengatakan
bahwa UISU kini sudah membuka donasi (open
donasi) bagi siapa saja yang ingin memberikan
sumbangan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi
virus corona ini. Sebab, katanya, akibat mewabahnya virus corona membuat aktivitas
masyarakat terganggu, khususnya aktivitas
ekonomi yang langsung berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
"Silahkan kepada siapa saja yang berkeinginan
memberikan donasinya dapat ditransfer melalui
BNI Syariah Nomor Rekening 272700115 an.
LPPM UISU dan selanjutnya dapat dikonfirmasi
melalui whatsapp Nomor 081260424252
(an.Rahmad Setia Budi) atau Nomor
081361610132 (an.Elli Agustami),"jelas Rektor.
Rencananya, kata Rektor, hasil donasi dan sumbangan itu akan diberikan kepada masyarat yang
memang terdampak secara ekonomi akibat pandemi virus corona ini.
Kepada seluruh keluarga besar UISU dan
khususnya alumni UISU, Rektor berharap agar
dapat berpartisipasi untuk sama-sama membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi sehingga tidak bisa beraktifitas secara normal seperti biasanya. Rektor UISU juga
menghimbau kepada seluruh keluarga besar
UISU untuk selalu bertawakkal kepada Allah SWT
dan berdoa agar pandemi virus corona ini segera
berakhir. Apalagi, kata Rektor, dalam waktu dekat seluruh umat Islam akan melaksanakan
ibadah puasa Ramadhan 1441 H. "Selamat
menunaikan ibadah puasa Ramadhan, semoga
kita menjadi orang-orang yang bertaqwa,
Aamiin,"ucap Rektor. (*)
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Rektor UISU memberi keterangan soal RUU HIP

Hasil Kajian UISU

Pancasila Sudah Final
UISU
telah
melakukan
kajian
akademis
dari sisi filosofis, historis,
sosiologis, dan yuridis terhadap
Naskah Akademik dan RUU HIP,
serta memperhatikan respon,
aspirasi dan dinamika yang
berkembang di DPR RI dan
Pemerintah yaitu RUU HIP yang
sekarang sedang ditunda proses
pembahasannya oleh DPR RI
bersama Pemerintah, secara
akademis masih ditemukan
sejumlah masalah mendasar jika
ditinjau dari urgensi, proses
legislasi, dan substansinya.
(Rektor UISUDr Yanhar
Jamaluddin, MAP)
MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU) secara resmi menyampaikan sikap atas
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-un-

dang Haluan Ideologi Pancasila kemarin (01/7)
sore. UISU menyampaikan rekomendasi kepada
DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan
pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP) karena Pancasila sebagai falsafah
hidup berbangsa dan bernegara tidak dapat dijadikan sebagai suatu norma dan sudah final.
Demikian pernyataan yang disampaikan Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP didampingi Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr. Marzuki dan
Dani Sintara, SH. MH di Kampus UISU Jalan SM
Raja Medan.
Rektor UISU menegaskan bahwa Pusat Kajian Konstitusi dan Otonomi Daerah Fakultas
Hukum UISU telah melakukan kajian akademis
dari sisi filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terhadap Naskah Akademik dan RUU HIP,
serta memperhatikan respon, aspirasi dan dinamika yang berkembang di DPR RI dan Pemerintah yaitu RUU HIP yang sekarang sedang
ditunda proses pembahasannya oleh DPR RI
bersama Pemerintah, secara akademis masih
ditemukan sejumlah masalah mendasar jika ditinjau dari urgensi, proses legislasi, dan substansinya.
Pada kesempatan yang sama Dr. Marzuki selaku Dekan Fakultas Hukum UISU menjelaskan
bahwa Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm. Selain itu, kata Marzuki bahwa Pancasila
harus diletakkan sebagai sumber nilai, tidak diletakkan sebagai norma. Karena, kata Dr. Marzuki,
bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum negara dan sudah diatur dalam UU No. 12
tahun 2011.

Pihaknya juga melihat bahwa dari proses penyusunan RRU, pelibatan stakeholder belum maksimal. Selain itu, katanya, dari sisi subtansi RUU
HIP mereduksi Pancasila sebagai dasar negara
dan kurang komprehensif. Artinya, secara umum
Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh
dimana Sila pertama hingga kelima adalah
hirarkhis piramida. "Sementara kita lihat di RUU
HIP, secara umum ada pengutamaan terhadap
keadilan sosial (demokrasi ekonomi) dan
demokrasi politik sehingga mengabaikan nilai-nilai
yang lain. Bahkan ada upaya untuk menempatkan Pancasila menjadi Trisila dan Trisila menjadi
Ekasila. inilah yang kemudian menjadi persoalan.
Dalam Kajian kami Pancasila Sudah
final,"tegasnya
Secara historis, Dr. Marzuki memaparkan
bagaimana munculnya Piagam Jakarta, perdebatan dasar negara dalam Sidang Konstituenate dan
kelahiran dekrit Presiden 5 Juli 1959. "Bahkan
dalam perubahan konstitusi kita tidak merubah
pembukaan undang-undang dasar. Kenapa? Itu
konsekwensi adanya Pancasila yang merupakan
dasar negara,"ujar Marzuki.
Selain itu, Dr Marzuki juga menjelaskan bahwa
Fakultas Hukum UISU secara rutin melakukan
kajian hukum terhadap rancangan peraturan daerah. "Kita pernah bekerja sama dengan MPR
melakukan
FGD
terhadap
urgensi
GBHN,"katanya. Termasuk saat ini UISU sedang
menyusun naskah akademik ranperda tentang
penanaggulangan HIV/AIDS. Hal itu, lanjutnya,
merupakan bagian dari implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi di UISU. (***)
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Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP melihat langsung proses pelaksanaan Ujian CBT Calon Mahasiswa Kedokteran UISU Minggu (10/5/2020) yabg
berlangsung secara daring dan ofline di Pusat Administrasi UISU Jalan SM Raja Medan.

51 Calon Mahasiswa Kedokteran UISU
Ujian CBT
MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU) menggelar Ujian Computer Base Test
(CBT) khusus calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Minggu (10/5). Pelaksanaan ujian berlangsung secara daring dan offline. Secara offline,
pelaksanaan Ujian CBT digelar di Pusat Administrasi Kampus UISU Jalan SM Raja Medan. Sedangkan untuk online dilakukan calon peserta dari
masing-masing tempat asalnya.
Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
melihat langsung pelaksanaan Ujian CBT kemarin. Kepada wartawan, Rektor UISU menjelaskan
bahwa pelaksanaan ujian ini merupakan yang
kedua dilaksanakan UISU. "Alhamdulillah, animo
peserta yang ingin melanjutkan pendidikan program studi Sarjana Kedokteran di UISU tetap
tinggi,"ujarnya Rektor UISU.
Hadir dalam pelaksanaan ujian CBT itu, Wakil
Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah,
Dr. Liesna Andriany, M.Pd, Wakil Rektor Bidang
Sumber Daya dan Tata Kelola, Zufrizal SE AkCA
MBA, MAFIS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa, Alumni dan Kewirausahaan, Ahmad Bakhori, ST. MT dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Andang Suhendi, SS.
MA.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UISU, Dr.
Yanhar Jamaluddin, MAP menjelaskan, bahwa

UISU menawarkan pelaksanaan test Ujian Masuk secara daring kepada seluruh calon mahasiswa UISU. "Tidak hanya untuk program studi
kedokteran, tapi juga program studi yang
lain,"katanya. Jadi, kata Rektor UISU, calon mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus untuk
melakukan proses registrasi dan melaksanakan
ujian.
Ketua Panitia Drs. Budianto, M.Pd menjelaskan untuk pelaksanaan ujian CBT kali ini, diikuti
51 peserta yang sebagian besarnya diikuti secara
online melalui aplikasi zoom sebanyak 46 orang
an 5 orang mengikuti secara ofline dari Pusat
Administrasi UISU Jalan SM Raja Medan. Dikatakan Budianto, M.Pd bahwa calon mahasiswa
yang mengikuti ujian secara online sebelumnya
sudah mengikuti simulasi dan petunjuk yang disampaikan panitia.
"Alhamdulillah selama pelaksanaan ujian 1 jam
tidak ada kendala terkait pelaksanaan ujian secara online yang dilakukan panitia dengan calon
mahasiswa,"ujarnya. Meskipun asal daerah calon mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan ujian
sangat beragam. Beberapa diantaranya dari
Bengkalis, Sipirok, Rantau Parapat, Langkat,
Limapuluh, Banyuasin Sumatera Selatan, Kota
Pinang, Lhokseumawe dan Langsa.
Ditambahkan Budianto, bahwa untuk selanjut-

nya khusus calon mahasiswa kedokteran pihaknya memang melakukan berbagai rangkain ujian.
Mulai dari ujian CBT, pemeriksaan kesehatan, test
psikologi, pemeriksaan narkoba hingga proses
interview. "Selanjutnya kita akan menetapkan kelulusan dan mengumumkannya melalui web
uisu,"kata Budianto.
Pada saat yang sama, Budianto didampingi
Sekretaris panitia, Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT
menambahkan, dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UISU, diberikan kemudahan dengan membebaskan biaya pendaftran dan dan ujian masuk untuk program studi non
Fakultas Kedokteran. "Mengingat situasi pandemi
covid19 yang terjadi saat ini, semua proses
pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan
secara online,"ucapnya.
Saat ini UISU dengan peringkat akreditasi B
mengelola 35 program studi yang terdapat di 9
Fakultas di UISU. "Silahkan mendaftar secara
online melalui www.pmb.uisu.ac.id dan whatsapp
nomor 081263621919,"ujar Budianto. Untuk lokasi
kampus, pihaknya menjelaskan bahwa UISU
memiliki kampus yang terletak di Jalan SM Raja
Medan, Jalan STM Medan, Jalan Karya Wisata
Medan dan Kampus Jalan Platina Medan
Marelan. (***)
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Ketua Senat UISU Prof. Djohar Arifin, P.hD Bersama
Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin, MAP dan
Wakil-wakil Rektor UISU saat menghadiri Wisuda
Periode II Sesi Pertama di Auditorium UISU Selasa
(11/8).

Wisuda 763 Lulusan

Rektor UISU Optimis Akreditasi A
Menyiapkan
sarana
dan
prasarana yang representatif, serta
semakin meningkatkan
jumlah dan kualitas
penelitian para dosennya,
Insya Allah sembilan standar
bagi akreditasi tersebut akan
dipenuhi dengan baik
MEDAN – Rektor UISU Dr H Yanhar Jamaluddin, MAP menyatakan rasa optimnisnya bahwa
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) kampus swasta tertua di luar Pulau Jawa itu akan
meraih akreditasi A. Apalagi sudah ada dukungan kuat LLDDikti Sumut.
Hal itu disampaikan Rektor UISU saat didampingi Ketua Senat UISU Prof. Djohar Arifin, P.hD
usai pelaksanaan wisudaUISU Periode II sesi
pertama di Auditorium UISU Selasa (11/8).
Sebagai persiapan untuk meraih akreditasi A,

UISU akan melakukan tata kelola manajemen
akademik dan administrasi secara lebih baik
“Menyiapkan sarana dan prasarana yang representatif, serta semakin meningkatkan jumlah
dan kualitas penelitian para dosennya,”ucap rektor seraya menegaskan, Insya Allah sembilan
standar bagi akreditasi tersebut akan dipenuhi
dengan baik.
Terkait proses pembelajaran secara daring,
Rektor UISU Dr Yanhar Jamaluddin juga menyatakan bahwa pembelajaran secara Daring tetap
dengan bimbingan dan arahan dosen secara jarak jauh sehingga semua bisa terkontrol.
“Meski belajar secara jarak jauh, namun untuk
kegiatan praktek di laboratorium tetap dilakukan
secara tatap muka, termasuk juga kegiatan PKL.
Namun tetap mengikuti protokoler Covid 19,” katanya.
Sementara itu, wisuda kali ini UISU meluluskan 763 lulusan yang dilakukan secara tatap
muka. Dalam rangka menjamin pelaksanaan protkol kesehatan, Rektor menjelaskan bahwa pelaksanaan wisuda kali ini dibagi 4 sesi selama 2
hari (selasa dan rabu). “masing-masing sesi tidak
lebih dari 200 orang, dengan tetap memperhatikan jarak masing-masing wisudawan
Hadir dalam pelaksanaan wisuda itu, Ketua
Pembina Yayasan UISU T Hamdi Oesman Delikkan Alhaj, Sekretaris Umum Pengurus , Indra
Gunawan SP.
Kepala LLDDikti, Prof. Dian Armanto, MPd, MA,
MSc, PhD yang memberikan sambutan secara
daring/virtual berharap tahun depan UISU peroleh
akreditasi A dan semakin berjaya. Senada den-

gan Rektor UISU, Prof Dian juga optimis karena
UISU satu-satunya PTS di Sumut yang banyak
guru besarnya.
UISU, kata Prof Dian, selalu lulusan yang
berkualitas dan profesional. “Setidak lulus dari
UISU akan menjadi orang sukses, menjadi manusia bertanggungjawab,”ujarnya. Kepala LLDikti itu
juga sangat berharap, para lulusan UISU untuk
senantiasa berbakti kepada kedua orangtua yang
selama ini telah berkorban. Kunci kesuksesan itu
juga terletak pada doa kedua orangtua.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Senat
Prof. Djohar Arifin, MA meminta lulusan UISU
untuk mengusai bahasa asing agar bisa bersaing
dengan tenaga kerja asing, disamping juga menguasai teknologi komunikasi.
“Di era 4.0 perkembangan teknologi komunikasi semakin cepat, dan telah mengubah segalagalanya menjadi lebih kompetitif,”kata Djohar Arifin yang juga anggota DPR RI seraya mengharap
para lulusan UISU terus menambah ilmu pengetahuan dengan memperbanyak membaca.
“Covid 19 ternyata juga membuat semuanya jadi
berubah, termasuk mengubah sistem belajar dari
tatap muka selama ini menjadi yang berhubungan dengan teknologi komunikasi yakni secara
Daring,”ucapnya.
Djohar Arifin yang juga anggota Komisi X DPR
RI ketika ditanya wartawan meminta Mendikbud
tidak salah langkah dalam melihat perguruan tinggi, terutama dalam menghasilkan lulusan siap
kerja. Menurutnya perguruan tinggi tugasnya adalah membangun peradaban bukan menghasilkan lulusan yang siap kerja atau dapat kerja. (red)
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Rektor UISU, Dr H Yanhar Jamaluddin MAP, saat melepas keberangkatan 55 mahasiswa FAI untuk melaksanaan KKN di Kecamatan Stabat, Langkat.

Rektor UISU Lepas KKN Mahasiswa FAI di Stabat
MEDAN - Dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan
Tinggi dan Dakwah Islmiyah, UISU
melepas keberangkatan mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI)
dalam rangka kuliah kerja nyata
(KKN). Rektor UISU, Dr. H. Yanhar
Jamaluddin, MAP langsung melepas 55 mahasiswa FAI yang akan
menggelar KKN di Kabupaten
Langkat.
Pelepasan yang berlangsung di
halaman Kampus UISU kemarin (3/
2) itu, dihadiri Dekan Fakultas Agama Islam UISU, Dr. Mohammad
Firman Maulana MA serta pimpinan
Fakultas lainnya dan pimpinan Program Studi serta mahasiswa dari
Program Studi Prodi Ahwalul Syakhsiyah dan Prodi Pendidikan Agama yang akan melaksanakakn
KKN.
Dalam sambutannya, Rektor
UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin,
MAP menekankan kepada mahasiswa pentingnya untuk menyampaikan informasi tentang UISU kepada masyarakat. Sebab, selama
pelaksanaan KKN sejak 3 Februari

hingga 20 Maret 2020 mendatang,
mahasiswa FAI yang akan melaksanakan KKN akan menjadi duta-duta
UISU dan langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Selain itu, Rektor juga menyampaikan 3 hal penting yang harus menjadi perhatian mahasiswa yang akan
melaksanakan KKN. Pertama, mahasiswa yang melaksanakan KKN
harus menjaga nama baik almamater dan mampu menyampaikan kondisi terkini. "Bahwa UISU siap melaksanakan proses belajar mengajar
pendidikan tinggi seusia dengan visinya yang mengedepankan nilai-nilai
keislaman,"ujarnya.
Kedua, bahwa KKN merupakan
moment bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan seluruh pengetahuan
dan pemahamannya yang selama ini
diperoleh secara teoritis di perkuliahan. Sebab itu, belum tentu semuanya bisa dipraktekkan di lapangan,
untuk itu dibutuhkan dosen pembimbing sebagai tempat untuk konsultasi. Terakhir, seluruh mahasiswa
peserta KKN diminta untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah karena

akan menjadi cerminan terhadap
mahasiswa secara personal dan
UISU sebagai institusi perguruan
tinggi swasta yang mengedepankan
nilai-nilai keislaman.
Sementara, kehadiran mahasiswa
peserta KKN yang terdiri dari 55 orang di Kecamatan Stabat diterima
langsung Camat Stabat yang
didampingi oleh 6 kepala desa dan
seorang lurah. Adapun desa-desa
yang menjadi lokasi KKN angkatan
XXII FAI UISU ini yaitu terdiri dari
Desa Kwala Begumit, Desa Karang
Rejo, Desa Pantai Gemi, Desa
Mangga, Desa Ara Condong, Desa
Banyumas dan Kelurahan Stabat
Baru.
Acara serah-terima peserta KKN
dari Dekan FAI-UISU Dr. Mohammad
Firman Maulana MA kepada Bapak
Camat Stabat, Nuriadi S. Sos diselenggarakan di aula Kecamatan
Stabat. Dalam kata sambutannya,
Dekan FAI sangat berterima kasih
kepada Bapak Camat dan para kepada desa dan lurah yang telah bersedia menerima mahaiswa untuk
melaksanakan program KKN di

wilayahnya masing-masing seraya
meminta bimbingan, arahan dan
nasehatnya. "Karena para peserta
KKN adalah mahasiswa yang masih
dalam tahap belajar" ucapnya.
Selanjutnya Dekan FAI meminta
kepada mahasiswa untuk menjaga
nama baik almamater serta menjunjung tinggi akhlak yang mulia, menggandeng kawan dan masyarakat untuk saling bekerjasama dan memberikan kontribusi baik berupa fisik,
tenaga maupun fikiran kepada
masyarakat disamping mereka juga
perlu belajar banyak dari kenyataan
hidup di tengah-tengah masyarakat
yang lebih luas.
Camat Stabat, Nuriadi S.Sos dengan senang hati menerima dan bahkan sangat berterima kasih kalau
beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Stabat yang dipimpinnya
telah dipilih menjadi lokasi mahasiswa melaksanakan program KKN.
"Semoga hal ini menjadi satu
anugerah dan keberkahan" ujarnya
dihadapan para hadirin rombongan
dari FAI-UISU maupun para stafnya. (***)
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Gubsu Ajak UISU Bangun Perkebunan
Gubernur Sumatera utara Edy Rahmayadi
mengajak civitas akadmeikan Universitas Islam
Sumatera Utara turut serta membangun pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan
teknologi modern karena pemerintah Sumatera
utara hanya sebagai fasilitator.
"Kami tunggu melalui unversitas ini, pengembangan teknologi pertanian pertanian khususnya sub sektor perkebunan menuju era industri
4.0 karena majunya perkebunan Sumatera Utara itu salah satunya ditentukan adanya inovasi
teknologi,"kata Gubsu, Sabtu (14/12) di kampus
Jalan SM Raja Medan.
Gubsu diwakili Sekretaris Pertanian Pemropsu, Ir Nazri, mengemukakan itu ketika membuka
Seminar Nasional Kajian Strategis Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit Nasional Menghadapi Era Industri 4.0, sekaligus Milad ke 55 Fakultas Pertanian UISU. Hadir pada kesempatan itu
Sekretaris Yayasan UISU Ir. Indra Gunawan, MP,
Pengurus Yayasan H Usman Nasution, Pembina Yayasan Rizal Fahmi, para Wakil Dekan Dekan FP Dr. Murni sari Rahayu, MP, dan dosen
Fak Pertanian. Menurut Gubsu, kelapa sawit tercatat sebagai produk utama bagi provnsi Sumut
yang mempunyai daya saing kompetitif dengan

luas areal mencapai 1,2 juta hektar dengan
produksi CPO mencapai 3,4 juta ton sehingga
menjadikan provinsi Sumut sebagai penghasil
CPO terbesar kedua di Indonesia.
Ekspor minyak sawit kelapa sawit dengan tujuan utama Tiongkok, Pakistan, India dan Rusia
75% dalam bentuk CPO dan PKO sangat berimplikasi terhadap stabilisasi harga tandan buah
segar. Stabilisasi harga juga sangat dipengaruhi
oleh pengembangan hilirisasi. Karena itu, peran
kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei juga ditujukan untuk dapat membantu meminimalisir
permasalahan harga CPO di ndoensia yang
didukung dengan kebijakan mandatori B-20 untuk penggunaan biosolar.
Disamping komoditi kelapa sawit, komoditi
unggulan lainnya di provinsi Sumut yang mempunyai daya saing kompetitif pada pasar global
adalah kopi Arabika yang saat ini luasnya mencapai 80.658 hentar dengan produksi 57.604 ton.
Produk kopi Arabika spesiality premium yang dihasilkan seperti Sumatera Simalungun Coffee
dan Sipirok Coffee sangat digemari oleh konsumen manca negara dan telah diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea,
Amerika Serikat, Kanada, Belanda dan Singapu-

ra yang volume ekspornya meningkat sebesar
16.89 % dengan nilai ekpor mencapai 305.96 juta
dolar, ucap Gubsu.
Rektor UISU Dr Yanhar Jamaluddin, MAP kehadiran alumni bisa memberi kontribusi, berbagai
pemikiran untuk kontribusi pembangunan nasional khusus bidang perkebunan di Sumut. Dalam
kontek luas, adalah upaya ikut pembangunan
perkebunan secara nasional.
Arah kebijakan umum pembangunan perkebunan 2015-2019 salah satunya adalah pengembangan kawasan atau penguatan sistem. Arah
kebijakan umum ini kemudian derivasi dalam
kebijakan khusus diantara pengembangan sumber daya insani perkebunan dan penguatan
kelembagaan perkebunan dan kemitraan usaha
perkebunan.
Dimana peran UISU bisa ikutserta dalam
mengimplentasikan kebijakan itu, menurut Rektor bahwa UISU bisa ikut dalam pengembangan sumberdaya insani perkebunan lewat lembaga/unit penelitian, pengabdian masyarakat,
dan unit kerja bidang pertanian setidak kalaborasi bisa menghasilkan berbagai program, apakah itu pemberdayaan, pendidikan, pelatihan
dan penelitian.

Pengamat Politik UISU

Pilkada Tergesa-gesa, Rakyat Sengsara

Sadat

Samsul

MEDAN - Pandemi covid19 dan segala efek
yang ditimbulkannya kini membuat masyaraka
sengsara. Jangankan memikirkan pilkada,
masyarakat kini dihadapkan dengan persoalan
ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan seharihari. Secara terpisah, pengamat politik asal
UISU, Samsul Bahri Pane, S.Sos, MAP, Anwar
Sadat. S.Sos, M.Si, Zainuddin Nasution, S.Sos,
MAP kemarin (11/6) mengungkapkan kekhawatirannya dengan pelaksanaan pilkada yang
terkesan tergesa-gesa sedangkan rakyat sengsara karena terdampak pandemi covid19.
"Menurut saya pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini belum memberikan kemanfaatan
untuk rakyat karena rakyat masih dilanda
depresi dan kesulitan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,"ujar Anwar
Sadat. Menurut staf pengajar Fisip UISU itu,
bahwa dalam situasi normal saja penyelenggaraan pilkada masih bermasalah. Fakta terakhir memperlihatkan kepada publik bahwa berdasarkan Studi Komperatif pelaksanaan Pilka-

Zainuddin
da di Sumatera Utara sebelumnya partisipasi
masyarakat hanya sekitar 65 persen."Belum
lagi kasus kelelahana anggota KPPS yang sampai merenggut nyawa beberapa waktu
lalu,"tegasnya. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah, penyelenggara dan seluruh pemangku kepentingan harusnya lebih memikirkan program yang konkrit untuk masyarakat
ditengah pandemi covid19 saat ini.
Terpisah, Samsul Bahri Pane yang juga dosen Fisip UISU menegaskan bahwa pelaksanaa pilkada selama ini jauh dari harapan sebagai
proses demokrasi. "Pilkada cenderung didominisai kepentingan partai politik dan atau kepentingan konglomerat pemilik modal yang memiliki keinginan untuk menguasai,"ujarnya.
Dikatakannya, sudah menjadi rahasia umum
bahwa penentuan calon yang diusung partai
sarat dengan persoalan capital (modal) daripada kualitas calon. "Keberadaan calon independen juga tidak memberi arah bahwa pilkada menguntungkan kepentingan rakyat, sebab

pencalonan lewat independen juga membutuhkan capital yang signifikan,"kata Samsul yang
konsern terhadap persoalan pilkada ini. Sebab
itu, menurut Samsul Bahri bahwa pelaksanaa
Pilkada lebih didominasi kepentingan partai
politik dan konglomerat dari pada kepentingan
rakyat.
Masih menurut Samsul bahwa pilkada tak
lebih sebagai alat untuk melegitimasi proses
demokrasi untuk mengantarkan kepentingan
elit politik dan konglomerat. "Siapa yang menikmati hasil Pilkada, lagi-lagi jawabannya adalah elit politik dan konglomerat,"ujarnya. Samsul menjelaskan, hendaknya pemerintah dan
penyelenggara benar-benar menyadari makna
proses demokrasi dalam konteks pilkada. "Kita
sangat mengharapkan pilkada menjadi sebuah
proses demokrasi yang berkualitas, pilkada
sebagai proses Pendidikan politik, pilkada yang
mempu menciptakan partisipasi masyarakat
secara maksimal dan pilkada yang mampu
menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai harapan masyarakat,"tandasnya.
Sementara itu, Zainuddin Nasution yang juga
Dekan Fisip UISU mengatakan bahwa tujuan
hakikat pelaksanaan pilkada tidak akan pernah
tercapai jika yang terjadi adalah oligarkhi dan
kesewenang-wenangan partai politik yang memaksakan calon tanpa mempertimbangkan faktor kredibel dan diterima publik.
Sejatinya, kata dosen Ilmu Administrasi
Negara itu, bahwa pilkada merupakan bagian
dari tuntutan Undang-undang dalam rangka
pergantian kepemimpinan sekaligus proses
demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang
memiliki legitimasi. Namun, menurutnya fakta
di lapangan masih jauh dari harapan dan hakikat pelaksanaan pilkada itu sendiri. (***)
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Rektor UISU

Sumut Bermartabat
Terganggu Komunikasi
Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MAP mengakui bahwa Universitas
Islam Sumatera Utara kembali jaya, karena pengelola universitas dan
para alumni telah bergandeng tangan. Ini merupakan kekuatan UISU.
Apabila pengelola universitas dan alumni bergandeng tangan, maka
ini akan menjadi kekuatan tangguh yang membuat UISU jaya,"ucap
Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MA.
Rektor mengemukakan itu ketika membuka Dialog Politik Tentang
Peran dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sumut Bermartabat yang dipandu Rafriandi SE, Msi, Kamis (12/3) di Gedung Serbaguna Kampus Jalan SM
Raja Medan, dalam rangka Milad ke 55 FISIP UISU.
Pada kesempatan hadir sejumlah alumni yang tampil sebagai pembicara seperti Fazri Effendi Pasaribu, alumni Fak. Hukum UISU yang
saat ini bertugas di Kasbangpol Provsu, Abdul Rahim Siregar alumni
FT UISU yang saat ini selaku anggota DPRD Sumut, Drs M Ridwan
rangkuti, MA dari USU dan hadir juga Staf Ahli Bidang Hukum dan
Pemerintahan Provsu, Nauval Mahyar, SH mewakili Gubsu yang juga
alumni FH UISU.
Kegiatan berlangsung setengah hari itu juga dihadiri Pengawas Yayasan Usman SE, Msi, pengurus yayasan Ojak Manurung, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Andang Suhendi, SS,
MA, para dekan, dosen, dan mahasiswa UISU.
Rektor juga mengakui bahwa kegiatan yang digelar diyakini dapat
menjawab keresahan masyarakat, karena judulnya dialognya luar biasa. Karena itu upaya ini dapat memberi makna bagi masyarakat.
Pemrovsu yang dipimpin Edy Rahmayadi banyak koreksi, banyak
tantangan yang kita dengar di media ataupun di kampus dan dimanamana. Persoalan terletak pada komunikasi politik yang harus diorganisir sebaik-baiknya.
"FISIP UISU telah mencoba memanfaatkan peluang kelemehan ini
dengan melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita mampu mencairkan
hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi, ucap rektor.
Menurut rektor, sangat tepat kegiatan dialog ini dihadiri legislatif ynag
punya kewenangan dalam tugas pengawasan, dan ini penting dalam
mengawasi jalannya pemerintah. "Kita sepakat gagasan mewujudkan
Sumut bermmartabat, ternyata tidak semua lapisan mmasyarakat
mengetahui dengan jelas. Mudah-mudahan dengan dialog ini Sumut
bermartabat bisa dicurahkan dalam pertemuan ini,Ujar rektor..
Dikatakannnya, pencapaian Sumut bermartabat berhasil jika legislatif dan eksekutif bergandeng tangan, sama-sama menggerakan potensi yang ada. Sama dengan UISU, sama-sama berkerja dan saling
melelngkapi, moto ini kekuatan bagi UISU, karena tidak bisa sendiri
menjalankan nahkoda UISU. Semua pihak harus saling melengakapi.
Gubsu Edy Rahmayadi pada kesempatan itu menyatakan, mengimbau seluruh civitas akademika FISIP UISU dan alumni agar menjadi
agen perubahan menuju Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian terutama dalam bidang pendidikan.
Pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendatang di 23 kabupaten/kota diimbau masyarakat datang ke TPS, dan
juga ikut mengawal dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta dan penyelenggara, ucap Gubsu diwakili, Kesbangpol Fazri
Efendi.
Gubsu berharap Pilkada 2020 memberi nuansa kebersamaan dengan harapan pemilihan umum bebas dari politisasi SARA, hoax, politik uang agar terciptanya suasana kondusif, aman, damai, tenteram,
lancar dan sukses.

Dosen Pertanian UISU
Raih Profesor
MEDAN - Salah satu dosen Fakultas Pertanian UISU, Dr. Ir.
Tri Martial. M.P berhasil meraih gelar profesor atau guru besar
dalam bidang ilmu pembangunan pertanian. Hal itu ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia yang disampaikan Kepala LLDikti Wilayah 1.
Prof. Dian Armanto kepada Rektor UISU, Dr. H, Yanhar Jamaluddin, MAP dan selanjutnya diserahkan kepada Dr. Ir. Tri Martial.
M.P di ruangan Kepala LLDikti Jalan Sempurna Tanjungsari
Medan, Rabu (5/2).
Selain Rektor UISU Dr. H, Yanhar Jamaluddin, MAP dan Dr. Ir.
Tri Martial. M.P, hadir juga pada kesempatan itu Ketua Umum
Yayasan UISU., Prof. Ismet Danial Nasution, drg dan Sekretaris
Umum Yayasan UISU, Ir. Indra Gunawan. MP serta pejabat di
lingkungan LLDikti Wilayah 1. Dalam pertemuan di ruangan Kepala LLDikti itu, Prof. Dian Armanto sempat bercerita tentang pengalamannya untuk meraih profesor.
Dikatakan Prof. Dian bahwa secara resmi Dr. Ir. Tri Martial.
M.P telah menerima Keputusan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik/
fungsional dosen. Sedangkan persoalan pengukuhan, katanya,
tergantung kepada masing-masing Perguruan Tinggi untuk melaksanakan prosesi pengukuhan. Sebab, masing-masing kampus
memiliki aturan tersendiri terkait hal itu.
Kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen Dr. Ir. Tri Martial. M.P tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 147229/MPK/KP/2019
tentang kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen. Dalam
surat Keputusan tertanggal 19 Desember 2019 itu disebutkan
bahwa Dr. Ir. Tri Martial. M.P yang lahir 3 Maret 1967 berhasil
meraih gelar profesor atau guru besar dalam bidang ilmu Pembangunan Pertanian dengan memperoleh angka kredit sebanyak 871,10.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Rektor UISU, Dr.
H. Yanhar Jamaluddin, MAP mengatakan dengan terbitnya SK
tersebut maka saat ini UISU sudah memiliki 11 orang proefsor.
Rektor UISU berharap dengan banyaknya Guru Besar di lingkungan UISU ini dapat memberikan dampak yang konstruktif terhadap proses akademik di lingkungan UISU. Disisi lain, katanya,
hal itu juga menjadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk
berusaha dan berpacu guan meningkatkan kemampuan dan
komptensi diri.
Selanjutnya Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP
mengucapkan selamat kepada Dr. Ir. Tri Martial atas prestasi dan
kontribusinya dan untuk UISU hingga saat ini. Hal yang sama
juga disampaikan Ketua Umum Yayasan UISU, Prof. Ismet Danial Nasution, drg, dan Sekretaris Umum Yayasan UISU, Ir. Indra
Gunawan. MP serta pejabat di lingkungan LLDikti 1.
Rektor berharap, pada masa mendatang banyak dosen UISU
yang termotivasi untuk mneingkatkan kemampuan dan kompetensi diri guna meraih gelar profesor. Sebab dengan demikian
akan mampu mendongkrak penilaian terhadap institusi."In shaa
Allah yang lain akan segera menyusul,"ujarnya.
Sementara itu, Dr. Ir. Tri Martial. M.P mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang secara sukerale membantu dan mendoakannya hingga meraih profesor. "Khususnya kepada keluarga dan kolega yang telah memberikan support sejak
awal,"katanya. Sebab, Dr. Ir. Tri Martial. M.P mengakui bahwa
penantian panjang meraih gelar profesor bukan perjuangan yang
gampang. "Hampir 28 tahun pengabdian saya sebagai dosen
dan baru sekarang berhasil meraih gelar profesor,"ucap pria kelahiran Bengkulu Selatan itu. (***)
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Rektor UISU: Narkoba Berdampak Buruk

Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr
Yanhar Jamaluddin, menegaskan bahwa Narkoba berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari,
Norkoba juga memberi dampak sosial, ekonomi,
dan politik bagi perkembangan masyarakat.
Tak terkuali di Sumut, peredaran Narkoba sangat memerngaruhi kehidupan sosial dan ekonomis
masyarakat. Beranjak dari ini, peredaran Narkoba
di lingkungan dunia pendidikan termasuk kampus
sangat dirisaukan, kata Rektor UISU Yanhar Dr.
Jamaluddin, Selasa, di kampus Jalan SM Raja
Medan pada acara Sosialisasi Bahaya Narkoba.
Kegiatan yang diprakarsasi UISU bekerjasama
Kesbangpol Propsu, dan BNN tersebut diikuti
ratusan pegawai, dosen, dan para pelajar SLTA,
Pengurus Yayasan UISU Hj Masnun SH, M.Hum,
para Wakil Rektor, menghadirkan pembicara
Direktur Reserse Narkoba Poldasu.
Menurut Rektor, begitu penting masalah penanganan Narkoba ini, maka bagi terpanggil
ambil peran dengan melakukan sosialisasi terus
menerus dalam upaya memberi pengetahuan dan
wawasan tentang bahaya Narkoba.
Pada kesempatan itu dijelaskan bahwa jumlah
mahasiswa UISU saat ini mencapai 9000 an dari
29 Program Studi S1 dan 5 Prodi S2. Kampus
UISU yang terpencar-pencar, diakui rektor, sangat sulit dikontrol dan diawasi sehingga diperkirakan juga cukup rentan bagi terjadinya kegiatankegiatan merugikan
"Upaya yang dilakukan hari dapat memberi
pengetahuan bagi warga UISU tentang bahaya

Narkoba mulai dari tingkat rendah sampai tinggi
yaitu pemakaian sudah kita ketahui bersamasama,"ucap Rektor.
Kepala Badan Kesbang Propinsi Sumatera Utara, diwakili Sekretaris Masnun SH, MH, ketika
membuka Sosialisasi Bahaya narkoba menyatakan prihatin atas perkembanga dan maraknya
penyalah gunaan Narkoba yang merambah bukan hanya perkotaan tetapi juga pedesaan yang
mengancam generasi muda.
"Karena itu penangulangi Narkoba adalah tang-

gungjawab bersama. Kami menghimbau peserta
untuk turut memegang peran penting dalam
penyebaranluasan Narkoba," ucapnya.
Dia berharap, sosialisasi ini agar para mahasiswa mahasiswi dapat lebih mengenal dan menyadari serta memiliki kewaspadaan agar mahasiswa dapat ikutserta menangulangi dan sanggup
menangulangi bahaya penyalahgunaan Narkoba.
Karena banyaknya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalah Narkoba maka hal utama adalah
tindakan edukatif dan prepentif.

Rektor Buka Literacy Festival FS UISU
Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MAP membuka secara resmi ditandai pemotongan tumpeng
untuk sebuah kegiatan akbar Literacy Festival
Fakultas Sastra diikuti para Pelajar SLTA se
Kota Medan memperebutkan piala bergilir Rektor UISU.
Kegiatan dibuka Rektor, Senin (24/2) di hala-

man kampus Jalan SM Raja Medan juga sekaligus peringatan Milad ke 63 Tahun Fakultas Sastra UISU dihadiri Ketua Umum Yayasan UISU diwakili Hj Masnun SH, MH, para Wakil Rektor,
Dekan, Wakil Dekan, dosen, kajur dan Sekjur di
lingkungan UISU.
Rektor melihat kegiatan ini sebagai langkah te-

Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP menyerahkan piala bergilir Piala Rektor UISU kepada
Dekan Fakultas Sastra UISU, Dr. H. Purwanto Siwi, SS, MA usai membuka secara resmi The 1st UISU
literacy Festival Tingkat SLTA se Sumatera berlangsung 24-27 Februari 2020.

pat dan sinkron dengan Renstra UISU dalam upaya mengembangkan dan memasyarakatkan budaya akademik. Sisi lain rektor memandang budaya akademik UISU masih rendah, tetapi kegiatan Literacy ini sebagai upaya memotivasi sehingga budaya akademik menjadi tumbuh dan
berkembang di kampus swasta tertua di Sumut
ini.
Rektor sangat berharap fakultas di lingkungan
UISU untuk terus berbuat dan menumbuhkan budaya akademiknya. Bahkan rektor berjanji memberikan suport dan dukungan yang kuat.
"Saya merasa bangga adanya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
Fakultas Kedokteran di Simalungun dan mendisain Masjid di Kabanjahe,"ucap dengan bangga.
Pesan terakhir rektor di kesempatan itu minta
semua pihak di UISU agar terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, saling melengkapi dan
ingat mengingatkan sehingga visi dan misi UISU
bisa dicapai dengan baik.
Kegiatan dalam rangka Milad ke 63 Fakultas
Sastra UISU mempertandingkan Debating, Toefl
Prediction, Speech, Poetry Recitation, Short Story Writing, dan Storytelling, kata Dekan Fakultas
Sastra UISU, Dr. H. Purwanto Siwi, SS, MA
Dijelaskannnya, Poetry Recitation seperti Still I
Rise by Maya Angelou (Puisi Wajib), The Heart of
Mothers and Fathers by Nusrat Ahmed (Puisi Pilihan). , The Greatest Parents on Earth by Ron
Tranmer (Puisi Pilihan).Silent Strong Dad by Karen
K. Boyer (Puisi Pilihan).
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Warga UISU Santuni
100 Yatim Piatu

UISU dan Dompet Dhuafa
Waspada Teken MoU
Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP
dan Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa
Waspada, Sulaiman SHi melakukan
penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di ruang kerja Rektor
kampus Jalan SM Raja Medan, Rabu
(30/1).
Hadir pada MoU Wakil Rektor Bidang
Sumber Daya dan Tata Kelola, Zuprizar,
SE, Ak, CA, MBA, MFIS, Wakil Rektor
Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Andang Suhendi, MA, Ketua LEPPAI,
Drs. Ahmad Adib Nasution, MM.
Ruang lingkup kerjasama meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan UISU,
serta penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di
lingkunganUISU dengan Dompet Dhuafa Waspada.
Kemudian penandatangan kerjasama
juga berlangsung antar Dompet Dhuafa
Waspada beralamat Jl Kapten Muslim
Komplek Kapten Muslim Business Point
Blok E No 17 sebagai pihak pertama
dengan LEPPAI UISU sebagai pihak
kedua.
Kedua pihak sepakat kerjasama dalam
penyaluran dan pengelolaan dana zakat,
infak, sedekah, wakaf dan dana sosial
lainnya dari para pegawai dan dosen
UISU yang akan disalurkan melalui Dompet Dhuafa Waspada.
Lingkup kerjasama mencakup, kegiatan dari kerjasama pengumpulan dan
pengelolaan dana zakat, infak, sedekah,
wakaf dan dana sosial lainnya dari pe-

gawai dan karyawan dari institusi pihak
ekdua kepada pihak pertama merupakan bentuk kerjasama kemudahan
dalam menunaikan kewajiban zakat,
infak, sedekah dan dana sosial lainnya.
Seluruh donasi akan dikumpukkan
melalui keuangan atau yang ditunjuk
kemudian oleh pihak kedua yang kemudian akan disaalurkan dan dikelola
kepada pihak pertama sesuai waktu
yang telah disepakati.
Seluruh donasi ZIS yang dihimpun
dari pihak kedua akan disalurkan sebagai beasiswa untuk mahasiswa miskin yang kuliah di institusi pihak kedua. Dan institusi pihak pertama bersedia dijadikan sebagai tempat magang
dan KKN mahasiswa pihak kedua.
Jangka kerjasama tersebut berlaku
sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai
dengan 29 Januari 2023.
Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa
Waspada, Sulaiman SHi pada kesempatan itu menyakinkan bahwa Dompet
Dhuafa waspada selama ini telah menyalurkan dananya ke mahasiswa yang
membutuhkan beasiswa, pelatihan
guru-guru sehingga dapat mengajar
dengan baik, dan juga cukup membantu bagi UMKM.
Rektor Dr. Yanhar Jamaluddin, MA
mengharapkan kerjasama tersebut dapat ditingkatkan sehingga memberi
manfaat kemajuan UISU ke depannya.
Rektor juga cukup tertarik tentang upaya Dompet Dhuafa Waspada pengadaan Rumah Sakit di Medan yang
dapat dikerjasamakan dengan UISU.

Sebanyak 100 yatim piatu Kota Medan memperoleh santunan
dari warga Universitas Islam Sumatera Utara, Jumat (10/1) di
Masjid Jamik kampus Jalan SM Raja Medan, sekaitan dengan
Milad ke 68 UISU.
Hadir pada santunan yatim piatu ialah Para Wakil Rektor Dr
Liesna Andriani, Zuprizal, SE, Ak, CA, MBA, MAFIS, Ahmad Bakhori, ST, MT, dan Andang Suhendi, MA, para Dekan dan Wakil
Dekan, Dosen, pegawai, dan pengurus yayasan.
Rektor UISU Dr Yanhar Jamaluddin MAP pada kesempatan itu
memberi apresiasi atas inisiatif warga UISU mengumpulkan dana
untuk disumbangkan bagi yatim piatu Kota Medan, tanpa sedikitpun yang dikeluarga Universitas dan Yayasan UISU.
"Mudah-mnudahan amal baik warga UISU diterima Allah,"ucap
Rektor, seraya berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan pada
masa-masa mendatang, sehingga benar-benar jadi budaya di
kampus UISU.
Rektor haqkul yakin bahwa doa para yatim piatu senantiasa
dikabulkan Allah Swt, karena sangat diharapkan agar mendoakan UISU semakin maju dan jaya dimasa datang. Juga para pimpinan senantiasa mampu menjaga amanah, istiqomah dan bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing.
Pengurus Yayasan, Ikrom Helmi, juga memberi apresiasinya
atas inisiatif warga UISU memberi sumbangan kepada yatim piatu. Karena dengan cara seperti ini dapat menghemat pengeluaran anggaran UISU.
Helmi berharap para yatim piatu punya masa depan lebih baik,
bisa jadi mahasiswa UISU dan selanjutnya juga bisa jadi pemimpin
bangsa.
Ziarah Ke Makam Pendiri UISU
Keluarga besar Civitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melakukan ziara ke makam almarhum pendiri
UISU di berbagai lokasi di seputaran Kota Medan, Jumat (10/1)
sekaitan Milad ke 68 UISU.
Makam pendiri UISU yang diziarahi seperti H Bahrum Djamil,
SH di Sei Mati, Drs H Rivai A Manaf Nst Jalan Denai, H Adnan
Benawi SH dan Hj Sariani di Masjid Raya Medan, dan Drs h Sabaruddin Ahmad di Jalan Thamrin Medan.
Mereka yang hadir pada ziarah tersebut seperti Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MAP, Wakil Rektor Dr. Liesna Andriani MPd,
Zuprizal, SE, Ak, CA, MBA, MAFIS, Ahmad Bakhori, ST, MT, dan
Andang Suhendi, MA, para Dekan, LPP, LPM.
Di empat lokasi ziarah tersebut, masing pemimpin doa seperti
Dr H Nahar Ghani, Lc, MA di Pemakaman Masjid Raya Medan.
Drs Ahmad Adib Nasution, MM di Pemakaman Sungai Mati, Parlaungan Lubis, S.Pd.I, MA di Pemakaman Denai/Amplas, dan Dr
Efendi Sadly, MA di Pemakaman Jalan Thamrin Medan. Para
peziara sama-sama berdoa secara khitmat memohon keampunan,
dan kucuran Rahmat dan, keselamatan dari Allah Swt untuk para
pendiri UISU yang telah berpulang ke rahmatullah.
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Wagubsu Lepas Gerak Jalan Sehat UISU

Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs Musa Rajeksha, M.Hum didampingi Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MA melepas sewratusan peserta gerak jalan sehat civitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara, Minggu (12/1) di kampus
Jalan SM Raja Medan dalam upaya memeriahkan Milad ke 68 UISU.
Pelepasan gerak jalan sehat dihadiri Pembina
Yayasan UISU T Hamdy Delikkan Alhaj, Pengurus Yayasan, Pengawas Yayasan, Wakil Rektor ,
Dekan, Dosen, pegawai, mahasiswa, dan komunitas alumni. Gerak Jalan Sehat sepanjang 3 kilo
meter juga memberi hadiah berupa lucky draw
sebanyak 199 item hadia.
Wagubsu mengingatkan bahwa gerak jalan
santai dapat dijadikan sebagai upaya menggapai
kesehatan pisik sekaligus juga dalam rangka
nmembangun jalinan silaturrahim ndi anatar sesama warga UISU.
Musa Rajeksha yang juga Ketua IKA Alumni
UISU berharap civitas akademika terus mem-

perkokoh jalinan silaturrahim sebagai modal kuat
bagi kemajuan UISU dimasa datang.
Rektor UISU Dr Yanhar Jamaluddin, MAP memberi apresiasi atas kerja keras panitia dalam upaya memeriahkan Milad ke 68 UISU. Menurut
rektor terdapat 14 kegiatan yang diawali sayembara logo Milad ke 68, pertandingan MTQ antarmahasiswa, sepak bola, pameran kreativitas dan
inovasi. Selama pameran singkat ini terlihat
produk unggulan yang bisa dihandalkan dan promosi kepada masyarakat.
Selain itu juga digelar Rapat Senat Terbuka
dengan orasi ilmiah Dr Sofyan, peluncuran buku
68 tahun UISU, kelompok sosial, sains dan religion, dan memberi award kepada tokoh pendidik
H Anif, Penggiat Ekonomi Masyarakat Dr. Rizal
Agus, SE., M.Sc, Pemimpin Redaksi/Penjab Harian waspada H. Prabudi Said dan tokoh sejarah
budaya T Hj Mirza Sinar.
Kemudian kegiatan hari berupa lomba masak
nasi goreng, pemberi luky draw. Seluruh ini dalam

rangka membuktikan UISU mampu berbuat dan
menunjukkan jati diri menjadi UISU yang baru satu
UISU berada satu hati.
Para Pemenang
Pada kesempatan itu pihak panitia menyerahkan berbagai hadiah bagi para pemenang seperti sayembara logo untuk Sella Fadilla, MTQ juara
1, 2, 3 untuk golongan Tilawatil Quran (putra)
yakni Ahmad Ridho Amrul, Rizki Hts, dan Muhammad Ayyub. Untuk putri juara 1,2 dan3 masingmasing Lianti Diarapena, Erniyanti Tinambunan,
dan Fanisa Fasha Fauzi.
Hafidzil Qurna 10 juz (putra&Putri) juara 1,2 dan
3 masing-masing Topan Patikana, Muniroh, dan
Pijay Iskandar. Fahmil Quran peringkat I masingmasing Riki Satri, Candra, dan Irfan. Peringkat II
masing-masing Mhd Aulia, M Ridona Z Nur, dan
Wildan Efendi. Peringkat III masing-masing Khififah Pasha, Salamah, dan Bella Umairah.
Fahmil Quran untuk peringkat I masing-masing Riki Satri, Candra, dan Irfan. Peringkat II masing-masing Mhd Aulia, M Ridhona z nur, dan
Wildan efendi. Peringkat III masing-masing Khififah Pasha, Salamah, dan Bella Umairah.
Syahril Quran peringkat I masing-masing Dina
Ayu AM, Wahnun Manurung, Naidah Ritonga.
Peringkat II masing-masing, Qosyifah, Mindi
wahyuni, dan Jeri Agung Suprio. Peringkat III
Masing-masing Salman, Rinaldi, dan Annasari.
Khotil Quran juara 1,2,dan 3 masing-masing
Hehdi, Kurniawan, dan Lina Fitri.
Untuk Sepak Bola juara 1, 2 dan 3 masingmasing Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan
Fakultas Ekonomi. Untuk Fair Play Team dimenangkan FK, Top Scorer dimenangkan Nanda Tri Yudha (FP), dan Piala Bergilir dimenangkan Fakultas Pertanian.
Untuk Video Dokumentar dimenangkan denganb judul Kove In Campus dari Fakultas Sastra.
Pada kesempatan itu juga diserahkan hadiah
untuk Dosen Berprestasi, Oris Krianto Sulaiman,
ST. Mkom, Pegawai berprestasi Eka darmayanti,
SE, dan Mahasiswa Berprestasi Arnila Melina.

21 WaKil Dekan di UISU Dilantik
Rektor Dr Yanhar Jamaluddin, MA melantik sebanyak 21 Wakil Dekan di lingkungan
kampus Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU), Kamis (26/12) di Aula Fakultas Kedokteran Jalan STM Medan.
Hadir Ketua Pembina Yayasan UISU T
Hamdi Oesman Delikkan Alhajj, Ketua
Umum Prof Dr Ismet Danial, Pengawas Yayasan Sofyan SH, para Wakil Rektor, dekan,
dan dosen di lingkungan UISU
Mereka yang dilantik, Dr. Mustamam,
M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Dakwah Islamiyah, Nurasiah Harahap,
SH. Mhum Wakil Dekan Sumber Daya dan
Tata Kelola, dan Drs Sutarni, M.Hum Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kewirausahaan Fakultas Hukum.
Nur M Ridha Tarigan, Dr, SE, MM Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Eddi Suprayitno, Dr, SE, MM, Wakil
Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola, Yusrita, SE, MM Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi.
Purwano, SS, MA Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Susi Ekalestari, SS, M.Hum Wakil Dekan Sumber Daya

dan Tata Kelola Fakultas Sastra.
Dra Nurhasanah Manurung, M.Pd Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Drs H Edi Azwar, M.Si Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola, Dra Nila
safina, M.Pd Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan.
Anwar Sadat, S. Sos, M.Si selaku Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Diapari Siregar, SP. MM Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah,
Surya Dharma, SP, MM Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola, Wahyu Danil, Ir,
MP, MM Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian.
Dewi Pangestuti, dr, M Biomed Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Siska Anggreini Lubs, dr, Sp, KK,
Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola,
dan Alamsyah Lukito, dr, M.Kes Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran.
Muksin R Harahap, Ir. S.Pd, MT Wakil De-

kan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Darlina Tanjung, Ir, MT Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola, dan Bonar harahap, Ir, MT Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Teknik.
Rektor Yanhar Jamaluddin mengajak para
Wakil Dekan yang dilantik menunjukkan integritasnya dengan mengambil peran dan
tanggungjawab scara berani dan siap bertanggungjawab.
Berarti di sini ada hak dan tanggungjawab. Kemudian berpikir olistik yakni melihat masalah peluang, ancaman dan keberhasilan dari berbagai sumber. Karenanya
bidang akademik memiliki tantangan sangat besar, ucap Rektor.
Ketua Yayasan Prof, Ismet Danial mengingatkan para pejabat di lingkungan UISU
untuk sama-sama bekerja keras dan berani mendorong perahu UISU semaksimal
mungkin untuk mewujud kittah dan wijha
UISU.
" Jangan ada yang fisiknya di dalam perahu tetapi yang lain berada di luar perahu.
Ini perahunya tidak bisa berjalan dengan
baik,"ucap Prof Ismet.
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UISU Butuh 20 Ha Lahan Kampus
*Gubsu Diminta Bantu Pembebasan Lahan

Universitas Islam Sumatera Utara membutruhkan seluas 20 hektar lahan untuk pengembangan kampus. Lahan yang ada selama ini sekitar
5 Ha hanpir tak mampu lagi menampung segala
aktivitas perkuliahaan. Gubsu Edy Rahmayadi
diminta membantu UISU mendapatkan lahan
PTPN 2 yang telah habis HGU di Batang Kuis,
Deliserdang.
Rektor UISU Dr Yanhar Jamaluddin, MAP
mengemukakan itu pada Rapat Senat Terbuka
agenda Perayaan Milad ke 68 UISU di Gedung
Serbaguna Jalan SM Raja Medan. Hadir Gubsu
Edy Rahmayadi,Wagubsu Musa Rajekshah, Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Dian Armanto, M.Pd,
MA, M.Sc, Ph.D,, Saekretaris Kopertais Wilayah
IX Dr Ansyari, Ketua Pembina Yayasan T Hamdi
Oesman Delikkan Alhajj, Ketua Yayasan Prof Dr
Ismet Daniel, Plt Walikota Medan, Kosek Hanudnas Letkol Dr Rusli Sip, SH, MH.
Milad ditandai dengan penyerahan pengharga
kepada Gubsu Edy Rahmayadi, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Harian Waspada H.
Prabudi Said, Orasi Ilmiah oleh Sofyan SE, Msi,
dan presmian ruangan Unit Layanan Terpadu.
Rektor lebih jauh memaparkan bahwa selama
ini lahan kampus UISU terpencar-pencar yakni
kampus induk Pusat Administrasi Jalan SM Raja

Medan, bekas kampus Fak Kedokteran dekat
PDAM Tirtanadi, dan Fak Pertanian Jalan SM Raja
Medan, serta Fakultas Kedokteran di Jakan STM
Medan, dan juga Fakultas Pertanian di Gedung
Johor Medan.
"Kampus yang terpencar-pencar dinilai kurang
efektif terutama dalam hal admninistrasi, karena
itu dibutuhkan satu tempat yang memadai,"ucap
Rektor, seraya berharap agar UISU mendapat
prioritas pengalihan lahan HGU PTPN 2 di Batang Kuis seluas 20 Ha.
Gubsu Edy Rahmayadi secara diplomatis menyatakan, karena Ketua IKA UISU Musa Rajekshah
maka tidak ada masalah lagi bagi upaya memajukan UISU. Apalagi UISU adalah satu-satunya
PTS tertua di Sumut yang berlabelkan Islam.
Gubsu berpendapat perlunya kekompakan dan
niat baik kalangan civitas akademika untuk samasama bergandeng tangan memajukan UISU ini.
Bagi Gubsu, kampus UISU tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya karena sempat mengenyam
pendidikan di Fakultas Hukum, apalagi istrinya
adalah alumni Fakultas Ekonomi UISU.
Ketua Umum Yayasan UISU Prof. Dr Ismet
Danial optimis Gubsu dapat membantu perluasan
lahan UISU di Batang Kuis, Deliserdang. B ahkan Danil yakin bukan sekitar 20 hektar tapi lebih

luas lagi, karena ini merupakan hadiah Milad
UISU.
Rektor juga menambahkan bahwa dalam usia
68 tahun UISU mengalami berbagai kemajuan
seperti dalam bidang penelitian memperoleh peringkat Madya, keberhasilan mahasiswa sebagai
juara harapan pada pertandingan Karate tingkat
Asean di Malaysia, kerjasama Fakultas Kedokteran denganDinas Kesehatan dalam mengatasi HIV.
Rektor bertekad pasa masa datang semua
Prodi yang ada di lingkungan kampus UISU memperoleh agreditasi A dan ISO.
Sisi lain harapan Rektor juga segera memuwujudkan Program S3 Ilmu Hukum dan juga S3
Manajemen.
Pada bagian lain rektor mengajak kalangan civitas untuk bermuhasabah terhadap berbagai
kekurangan yang belum tergapai seperti jumlah
dosen yang lulusdan S3 sehingga cukup berpengaruh terhadap usulan pembukaan perogram studi S3, disamping juga masih kurangnya infrastruktur seperti laboratorium dasar.
Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Dian Armanto,
M.Pd, MA, M.Sc, Ph.D, menegaskan bahwa UISU
merupakan salah satu PTS sehat, karena memiliki banyak guru besar. Yayasan memiliki lahan,
koata dosen yang mencukupi.

Webinar UISU: Refocusing Anggaran Pertanian Sumut 31 Persen
MEDAN - Fakultas Pertanian UISU bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian
(Perhepi) dan USU menggelar webinar membahas persoalan refocusing anggaran disektor
pertanian kemarin (25/7). Sekdapropsu, Dr. Ir. Hj,
R. Sabrina, MSi yang ikut menjadi narasumber
dalam webinar itu memaparkan bahwa refocusing anggaran disektor pertanian untuk APBD 2020
sebanyak 31 persen. "Sektor Pertanian APBD
2020 Rp711 M menjadi 489 M atau turun
31,"ujarnya.
Namun, Sabrina memastikan bahwa anggaran
yang direfocusing adalah anggran kebutuhan
perjalanan dinas, pembelian ATK, honorarium dan
pengadaan peralatan. "Refocusing seminimal
mungkin dari tidak dari kegiatan fisik. Karena kita
menyadari kegiatan fisik disektor pertanian juga
dibutuhkan,"ucapnya sembari menegaskan refocusing yang dilakukan pemprov Sumut sudah
melalui berbagai proses tahapan dan memiliki landasan hukum.
Webinar yang digelar kemarin menjadi ajang
diskusi yang menarik karena melibatkan para
pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah
hingga akademisi turut menjadi pembicara. Diantaranya, Sumedi Andono Mulyo, M.A.,Ph.D (Direktur Pengembangan Wilayah dan kawasan BAPPENAS, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,
SH, MSP ( DPD RI / Alumni UISU), Prof.Dr. Ir.
Erizal Jamal, M.Si (Kementerian Pertanian), Dr.Ir.
Hj. R. Sabrina, MSi (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), Dr. Rasidin Karo
karo, S.P.,M.Si (Akademisi / Staff Buggeting Officer) dan Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea sebagai moderator.

Sementara itu pada pembukaan ikut menyampaikan kata pembuka, Ketua Umum
Perhepi, Prof. Hermanto Siregar, Rektor
UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP, Ketua Perhepi Komda Medan, Prof. Dr. Ir. Mhd.
Asaad, M.Si. Rektor UISU, Dr. H, Yanhar
Jamaluddin, MAP saat memberikan sambutan mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Fakultas Pertanian UISU. Rektor UISU berharap Webinar yang membahas tentang tema refocusing anggaran
sector pertanian itu dapat menghasilkan
masukan yang berharga bagi pemerintah
Sumatera Utara. "Fakultas Pertanian diharapkan dapat menjadikan webinar sebagai peluang kajian untuk dimanfaatkan
sebaik-baiknya,"kata Rektor UISU.
Masih menurut Sekdaprosu, pemerintah
provinsi Sumatera Utara terus berupaya
meningkatkan produksi tanaman pangan
dan holtikultura. Pemprov Sumut terus
melakukan penguatan dalam upaya meminimalisir dampak dari pendemi Covid-19
dengan melakukan peningkatan koordinasi, sinergitas guna meningkatkan produksi, dengan
melakukan percepatan tanam, perluasan tanam
dan pemanfaatan lahan, kemudian juga melakukan perbaikan infrastruktur, dan juga memberikan
bantuan sarana prasarana, serta menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Ketua Umum Perhepi, Prof.
Hermanto Siregar dalam sambutan pembuka
mengingatkan semua pihak, khususnya pemerintah untuk menggerakan sector pertanian. "Jika
pertumbuhan sector pertanian negative akan san-

gat berbahaya,"katanya. Ditegaskannya bahwa
pemerintah harus maksimal mendorong sektor
pertanian dan memastikan ketersediaan pangan.
"Karena pangan adalah hak setiap warga
negara,"ucapnya.
Saat ini, ujar Hermanto Siregar bahwa 7 tahun
terakhir sector pertanian mengalami kecendrungan penurunan, terlebih saat pandemi covid19 ini.
Salh satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan peran perta pemerintah daerah untuk Bersama-sama mendorong pertumbuhan sector pertanian dan pangan. (***)
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DJKN Sumut Goes to Campus

Rektor : UISU Semakin
Dipercaya Masyarakat
Rektor dr Yanhar Jamaluddin, MA menyatakan trasa bangganya bahwa dari tahun ke
tahun Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU) semakin dipercaya masyarakat sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Hal
ini terbukti meningkat 20 persen peserta yang
belajar ke kampus UISU dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun 2019 ini jumlah mahasiswa baru
yang terdaftar mencapai 1700 orang, sehingga jumlah mahasiswa saat ini mencapai 8900
orang"kata Rektor Yanhar Jamaluddin, pada
acara Goes to Campus Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sumut, Selasa (17/12) di
kampus Jalan SM Raja Medan. Hadir para
Wakil Rektor, para Dekan dan wakil dekan,
dosen, dan para mahasiswa Fakultas Hukum
dan Fakultas Ekonomi.
Rektor memaparkan bahwa UISU saat ini
menggelola sembilan fakultas yakni Fakultas
Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas
Ekonomi, Fakultas Sastra Inggris, FKIP, FISIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik. Dari sembilan fakultas
tersebut terdapat 35 Program Studi termasuk
di dalamnya lima Pascasarjana.
Pada kesempatan itu Rektor berharap kunjungan yang dilakukan DJKN Sumut tidak terhenti sampai di sini tetapi ada tindak lanjut
kerjasama yang lebih signifikan lagi bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Kami berharap terbukanya peluang kerjasama antara UISU dengan DJKN Sumut terutama menyangkut bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Para mahasiswa
dharapkan punya kesempatan melakukan
penelitian guna persiapan tugas akhir
skripsi,"ucap Rektor.
Kunjungan DJKN Sumut diharapkan rektor
juga membawa berkah bagi bertambahnya
pengetahuan para mahasiswa terutama meningkatkan pengetahuan dalam kajian tentang
asset negara baik penyangkut pengelolaan
dan penggunaannya untuk kepentingan
rakyat.
Kakanwil DJKN Sumut Tedy Sandriadi pada
kesempatan itu memaparkan seputar tujuan
digelarnya kegiatan Goes to Campus sebagai
upaya memperkenalkan keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada para
mahasiswa. Sekaligus juga membuka peluang bagi para mahasiswa UISU untuk magang dan melakukan penelitian di Kanwil
DJKN Sumut.
Pada bagian lain juga, Kanwil DJKN Sumut
mengajak para lulusan UISU untuk bergabung
di DJKN Sumut melalui proses peneriamaan
CPNS.
Agenda Goes to Campus ditandai dengan
penyerahan cendramata, penayangan video
DJKN, Quiz Kahoot, Simulasi Lelang, dan foto
bersama.

MEDAN - Sekitar 200 an siswa SMA dari
30 sekolah di Kota Medan dan sekitarnya
mengikuti kegiatan festival literasi yang
digelar Fakultas Sastra UISU selama 4 hari
ke depan (24-27/2). Pelaksanaan kegiatan
yang bertajuk The 1st UISU literacy Festival Tingkat SLTA se Sumatera Utara itu berlangsung meriah di Halaman Kampus UISU
Jalan SM Raja Medan memperebutkan Piala Rektor UISU.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Milad ke 63 Fakultas Sastra UISU mempertandingkan Debating, Toefl Prediction,
Speech, Poetry Recitation, Short Story Writing, dan Storytelling yang diikuti pelajar-pelajar SMA dari berbagai Sekolah di Kota
Medan. Rektor UISU, Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP secara resmi membuka
pelaksanaan kegiatan dengan ditandai pemotongan tumpeng. Hadir dalam pembukaan kegiatan itu, Pengurus Yayasan UISU,
Hj Masnun SH, MH, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dosen, di lingkungan
UISU.
Dalam sambutannya, Rektor mengapresiasi kegiatan yang dimotori oleh Fakultas
Sastra UISU itu. Dikatakannya, kegiatan fetival literasi merupakan langkah tepat dan
sinkron dengan Renstra UISU dalam upaya mengembangkan dan memasyarakatkan budaya akademik. Selain itu, Rektor
juga memandang UISU harus terus meningkatkan dan mengembangkan budaya
akademik di lingkungan kampus.
Sehingga, katanya, budaya akademik
menjadi tumbuh dan berkembang di kampus UISU. Rektor UISU juga berharap agar
fakultas lain di lingkungan UISU untuk terus berbuat dan menumbuhkan budaya akademiknya. Untuk itu, Rektor menegaskan
bahwa universitas akan memberikan support dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Dekan Fakultas Sastra
UISU, Dr. H. Purwanto Siwi, SS, MA menjelaskan kegiatan dalam rangka Milad ke
63 Fakultas Sastra UISU mempertandingkan Debating, Toefl Prediction, Speech,
Poetry Recitation, Short Story Writing, dan
Storytelling. Dijelaskannnya, Poetry Recitation seperti Still I Rise by Maya Angelou
(Puisi Wajib), The Heart of Mothers and
Fathers by Nusrat Ahmed (Puisi Pilihan). ,
The Greatest Parents on Earth by Ron
Tranmer (Puisi Pilihan).Silent Strong Dad
by Karen K. Boyer (Puisi Pilihan). (***)
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Webinar FK UISU: Sumut Red Zone, Masalah Tantangan dan Solusi

Waspadai Double Outbreak Pada Anak

Prof. Ismet Danial Nasution, drg, Ph,D, Sp.Pros (K),
FICD saat menyampaikan materi webinar dari
Kampus Fakultas Kedokeran Jalan STM Medan,
kemarin (27/6).
MEDAN - Pandemi covid19 saat ini dikhawatirkan akan menimbulkan double outbreak pada
anak, artinya kejadian luar biasa ganda akibat terhambatnya program imunisasi pada anak kini
menjadi persoalan yang baru. Hal itu dipaparkan
dr Ari Kurniasih, M.Ked (Pen), Sp.A saat menjadi
pembicara dalam kegiatan webinar Fakultas Kedokteran UISU kemarin (27/6).
Webinar dengan tema Sumut Red Zone,
Masalah Tantangan dan Solusi mengundang pakar-pakar kesehatan dari berbagai bidang keilmuan. Selain dr Ari Kurniasih, M.Ked (Pen) yang
juga relawan di beberapa rumah sakit, hadir juga

Prof. Ismet Danial Nasution, drg, Ph,D, Sp.Pros
(K), FICD yang juga Ketua Umum Yayasan UISU
menjadi keynote speaker dengan tema Dental
Treatmen During Covid19 Pandemi. Selain itu
turut sebagai pembicara, dr. Aris Yudhariansyah,
MM dengan topik Update terkini covid19 di Sumatera Utara. Kegiatan yang dimoderatori dr. Dewi
Pengestuti, M.biomed diikuti ratusan peserta dari
dalam dan luar kota.
dr Ari Kurniasih memaparkan bahwa pandemic
covid19 memunculkan kekhawatiran orangtua
untuk membawa anak-anaknya ke pusat pelayanan kesehatan untuk imunisasi. "Sebelum pandemic covid saja, cakupan kunjungan imunisasi
masih rendah,"ujarnya. Terlebih dua bulan terakhir, kata dr Ari Kurniasih, cakupun kunjungan
imunisasi sangat rendah.
Kondisi itu mengkhawatirkan karena banyak
penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.
Tetapi dengan rendahnya cakupan kunjungan
imunisasi karena orangtua khawatir maka penyakit campak, difteri dan penyakit lainnya kembali menjadi ancaman serius buat anak-anak. Sebelum covid, katanya, penyebab kematian bayi
dan balita, karena diare, meningitis, TB , DBD
masih cukup banyak. ""DIkhawatirkan akan manjadi penyakit penyerta pada covid 19
anak,"katanya.
dr Ari Kurniasih, M.Ked juga memaparkan bahwa data tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke 73 negara dengan kondisi gawat nutrisi
(mallnutrisi). "3 dari 5 anak Indonesia mengalami
mallnutrisi,"ujar dr Ari Kurniasih, M.Ked yang juga
staf pengajar Fakultas Kedokteran UISU itu. Dampak pandemi covid yang diprediksi menimbulkan

ancaman kelaparan global akan melahirkan kondisi gizi buruk maupun stunting.
Untuk itu, sesuai anjuran Ikatan Dokter Anak
Indonesia, dr Ari Kurniasih, M.Ked berharap agar
orangtua tidak ragu dan tetap membawa anaknya untuk imunisasi di pusat pelayanan kesehatan. Caranya, beberapa pusat layanan kesehatan sudah beradaptasi dengan situasi pandemic
ini dengan menyediakan ruang tunggu berjarak
dan ruang tunggu terpisah untuk anak-anak yang
sakit dan anak-anak yang akan melakukan imuniasasi. "Bahkan beberapa rumah sakit sudah
menerapkan imunisasi drivethru. Orangtua membawa anaknya dan petugas langsung melakukan
imunisasi di dalam mobil,"katanya.
Sementara itu, Prof. Ismet Danial Nasution
dalam paparannya mengajak kepada masyarakat
agar pandemic covid19 tidak hanya dilihat dari
aspek keilmuan tetap juga keimanan. Prof. Ismet
Danial Nasution mengajak agar masyarakat tetap
mensyukuri nikmat kehidupan dan kesehatan
dengan bijaksana berlandaskan keilmuan dan
keimanan. Maksudnya, masyarakat tetap harus
menjalankan protocol kesehatan seperti yang disampaikan pemerintah dan para ahli tetapi juga
tetap harus dilandaskan pada keimanan kepada
Allah SWT.
Sebagai salah seorang pakar kesehatan, ia
menganjurkan kepada masyarakat untuk menunda ke praktik dokter gigi. "Kecuali karena kondisi
yang mendesak. Misalnya, rasa nyeri tak tertahan, adanya pembengkakan akibat infeksi yang
tidak dapat diatasi pasien, adanya pendarahan
yang tidak terkontrol atau trauma pada gigi atau
tulang akibat kecelakaan"ujarnya. (***)

35 Ribu Siswa SMA se Sumut Ikut Try Out UN UISU
MEDAN - Sekitar 35 ribuan siswa SMA di berbagai Kabupaten/Kota secara terpisah mengikuti
pelaksanaan try out yang digelar Tim Promosi
UISU. Kegiatan Try out berlangsung secara bersamaan di masing-masing sekolah sejak akhir
Februari hingga pertegahan Maret ini. "Alhamdulillah pelaksanaan try out berjalan sukses dan
lancar,"demikian disampaikan Ketua Panitia Promosi UISU, Dr. Julia Maulina, M.Si kepada wartawan di kampus UISU kemarin.
Dijelaskan Dr. Julia bahwa total siswa yang
mengikuti pelaksanaan try out sebanyak 35.469
siswa dari 174 sekolah di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang
Siantar, Tapanuli Teng, Pasaman, Padang Sidimpuan, Madina, Padang Lawas, Labusel, Labura,
Batubara, Asahan, Tanjung Balai dan Labuha Batu
(Rantau Prapat). Diantaranya, SMA Negeri 5 Pematang Siantar, SMA Negeri 1 Panti, SMA Negeri
2 Lubuk Sikaping, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping,
SMA Negeri 2 Kotapinang, SMA Negeri 2 Torgamba, SMA Negeri 1 Panyabungan Utara dan SMA
Negeri 1 Panyabungan. Selain itu, Try out juga digelar di SMA Negeri 1 Portibi, SMA Negeri 1 Kutacane, SMA Negeri 1 Halongonan Padang Lawas
Utara. Sedangkan di kota Medan, try out UN juga
digelar di SMAN 13 Medan, MAN 1 Medan, SMA

Swasta Asyafi'iyah, SMA Marthadinata, SMA Negeri
14 Medan dan SMA Negeri 2 Medan.
Kegiatan try out tersebut, katanya sudah dimulai
sejak 17 Februari hingga akhir pekan ini dengan
melibatkan tim promosi yang terdiri dari Dr. Julia
Maulina, M.Si (Ketua) dan Pardi, SS, MS, Drs.
Habibullah, MA, . Mas'ut, SE, M.M serta Ir. Luthfi
Parinduri, M.Si (masing-masing sebagai anggota)
dan melibatkan 2 orang mahasiswa UISU.
Secara terpisah, Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP mengatakan bahwa kegiatan promosi tahun ini memang lebih diarahkan kepada
kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan siswa SMA. "Yang mereka butuhkan adalah bagaimana menghadapi Ujian Nasional yang
akan digelar sebentar lagi."ujar Rektor. Sebab itu,
UISU berinsiatif untuk melaksanakan try out agar
siswa-siswa dapat mempersiapkan diri untuk
mengikuti pelaksanaan UN. Setidaknya, kata Rektor, dengan pelaksaaan Try Out membuat siswa
secara mental siap menghadapi ujian. Sebab, katanya, pola dan model try out yang dilaksanakan
mengikuti pola dan model UN yang akan dilaksanakan nanti.
Kepada pimpinan sekolah dan guru, Rektor juga
mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dengan UISU untuk memfasilitasi pelaksanaan try out.

"Ini adalah bentuk kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada UISU dan sekolah,
khususnya siswa kelas 12,"kata Rektor UISU. Sebagai Lembaga pendidikan tinggi, ujarnya, pelaksanaan try out jangan hanya dipandang sebagai
kegiatan promosi melainkan juga sebagai bentuk
kontribusi UISU masyarakat, khususnya siswa
SMA.
UISU, kata Rektor, sebagai institusi pendidikan
tinggi yang hadir sejak 1952 siap untuk menerima
siswa SMA melanjutkan pendidikan tinggi di 9
Fakultas yang ada di UISU. Saat ini, jelas Rektor,
UISU mengelola 35 program studi untuk pendidikan sarjana, pasca sarjana dan profesi. Kepada
orang tua siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi anaknya di UISU, panitia penerimaan
mahasiswa baru UISU sudah membuka pendaftaran sejak 2 Maret 2020 di Pusat Administrasi UISU
Jalan SM Raja Medan.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UISU juga
mengatakan bahwa UISU sebagai perguruan tinggi
swasta tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman
dalam aspek akademik dan proses pembelajaran
di kampus. "Kita ingin mewujudkan UISU sebagai
Perguruan Tinggi Swasta yang bertaraf insternasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai
kislaman,"katanya.
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OPINI

VIRUS CORONA, KEJUTAN EKONOMI,
SAATNYA KITA KEMBALI KE DESA
oleh: Syofyan

Menghadapi dampak adanya virus corona, perlu peningkatkan daya tahan ekonomi
masyarakat dengan meningkatkan potensi
ekonomi masyarakat desa. Hal ini sejalan
dengan kebijakan membangun desa oleh
pemerintah pusat dan penciptaan desadesa produktif baru sebagai satu kebijakan
membangun desa, menata kota oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Memasuki awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan peristiwa berupa munculnya
virus Corona. Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan virus Corona adalah spesies baru dari
coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Inveksi
virus ini disebut COVID-19 yang pertama
kali ditemukan di kota Wuhan dan kemudian menular ke berbagai penjuru dunia. Virus ini pada akhirnya akan membawa kematian bagi penderitanya jika tak cepat ditangani secara medis. Dampak penularan
virus ini menyebabkan banyak Negara
membuat kebijakan baru yaitu pembatasan
arus lalu lintas orang yang masuk ke berbagai Negara. Ini berakibat pada menurunnya sektor pariwisata manca Negara. Dampak berikutnya terjadi secara makro pada
lalu lintas barang di pasar internasional
karena virus diduga dapat menyebar melalui barang-barang yang diperdagangkan.
Terjadi pergeseran sisi permintaaan aggregat yang menurunkan keseimbangan makro di pasar internasional. Pasar modal dan
turunannya akan menerima imbas seperti
menurunnya indeks saham dipasar bursa.
Oleh karena itu, kejutan eksternal karena
virus corona akan memberikan pengaruh
menurunnya sektor kepariwisataan, kemudian terjadinya ketidakseimbangan makro
seperti menurunnya ekspor dan impor.
Menurunnya pengurangan ekspor sebagai
salah satu bentuk penerimaan dalam negeri
akan mengalami gangguan yang berakibat
pada terganggunya produktifitas secara nasional.
Dalam konsep ekonomi pasar, Virus Corana adalah kejutan eksternal yang menggangu keseimbangan di pasar barang dan jasa
dan pada saat yang sama mengganggu
keseimbangan makro. Kejutan eksternal
(external shock) akan merubah keseimbangan pasar pada tingkat harga yang lebih
rendah maupun harga yang lebih tinggi. Hal
ini disebabkan oleh pergeseran permintaan
dan penawaran ataupun karena perubahan harga. Berbagai faktor yang berpengaruh
akan melakukan penyesuaian (adjustment).
Pelaku-pelaku ekonomi dipasar akan bereaksi dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek kegiatan ekonomi.
Tindakan penyesuaian berhubungan dengan seberapa besar daya tahan ekonomi
terhadap gangguan tersebut melalui respon
yang diberikan dan kebijakan yang dibuat

untuk mengatasi dampak. Pada akhirnya
setelah melakukan penyesuaian, akan tercipta keseimbangan baru dan ekonomi akan
normal kembali. Keseimbangan baru bisa
lebih rendah atau lebih tinggi dari keseimbangan semula. Seberapa lama proses
kejutan, penyesuaian dan keadaan normal
terjadi tergantung sepenuhnya pada seberapa cepat kejutan eksternal dapat diatasi.
Daya tahan ekonomi diukur dari tingkat
kesiapan masyarakat dan tingkat ketepatan kebijakan pemerintah dalam menghadapinya. Dari pengalaman empiris
perekonomian Indonesia dalam menghadapi kejutan eksternal dan kejutan internal seperti krisis moneter, desa dengan
struktur ekonomi agraris cenderung memiliki daya tahan dan punya kemampuan
untuk melakukan penyesuaian sehingga
dampak yang timbul dari adanya virus Corona tidak akan berpengaruh besar dalam
perekonomian khususnya masyarakat di
desa. Indikator ekonomi daya tahan
ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar kebutuhan pokok diproduksi lokal.
agraris. Kebijakan pemberian dana desa
bagi seluruh desa di Indonesia dengan jumlah yang besar adalah suntikan modal yang
dapat mendorong ketahanan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat
desa dan mempunyai dampak multiplier
yang tinggi bagi peningkatan produktifitas
desa. Peruntukan dana desa yang tepat
sasaran akan menciptakan kemampuan
ekonomi yang mandiri bagi masyarakat
desa. Jika manajemen dana desa dikaitkan dengan program membangun yang
terkait ekonomi antar desa di satu daerah,
atau antar satu daerah dengan daerah
yang lain dalam satu provinsi maka basis
ekonomi masyarakat desa akan tumbuh
dengan nilai tambah yang besar. Oleh karena itu, peran perencanaan dana desa
dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) menjadi sangat
penting dan strategis apalagi bila perencanaan tersebut didasarkan pada perencanaan dari desa, desa ke daerah menjadi satu sinerjitas perencanaan yang berbasis pembangunan desa. Disisi lain program sektoral dapat bersinergi dengan program pembangunan desa.
Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk mengukur status desa oleh
kementrian desa dan pembangunan desa
tertinggal dan transmigrasi dalam pengukuran untuk ketahanan sosial, ketahanan
ekonomi dan ketahanan lingkungan di desa
yang menjadikan desa yang bersangkutan
dapat dikatakan sebagai sangat tertinggal,
tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.
Data ini dapat dijadikan sebagai basis untuk mentapkan perencanaan dan kebijakan. Oleh karena itu, dalam menghadapi
dampak virus Corona, kebijakan Gubernur

Sumatera Utara untuk menjadikan desa
dalam membangun desa, menata kota
yaitu desa dan kota produktif dengan berbagai kriteria, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara untuk menjadikan desa mempunyai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang
tinggi sejalan dengan program membangun desa dari pinggiran sebagaimana
nawacita pembangunan presiden Jokowi.
Ketepatan dalam kebijakan membangun
desa dapat merujuk pada status desa. Keberhasilan dalam membangun desa wisata bunga dan buah, wisata nelayan digital,
dan desa one stop agro misalnya, akan
mendorong
ketahanan ekonomi
masyarakat di desa. Keberhasilan membangun desa sehat bermartabat akan meningkatkan ketahanan sosial dari aspek
kesehatan. Keberhasilan desa mandiri sanitasi, desa bebas sampah akan meningkatkan ketahanan lingkungan desa. Keberhasilan dalam menjalankan program dana
desa dengan kebijakan program desa/kota
produktif adalah satu bentuk sinergitas
pembangunan daerah yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat
dari kejutan dalaman (internal shock) maupun kejutan dari luar (eksternal shock).
Program membangun desa dan kota
produktif adalah satu kebijakan pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan
dasar dalam membuat program pembangunan di desa. Dukungan masyarakat kunci utama agar program ini berhasil. Dampak kejutan ekonomi baik internal maupun
eksternal tidak akan berpengaruh kuat dengan adanya Ketahanan sosial, ekonomi dan
lingkungan desa dan kota yang kuat. Beberapa kabupaten/kecamatan/desa yang
masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal yang terdapat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat menjalankan program desa/kota produktif yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan yang tepat akan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. Bagi 15
kabupaten/kota yang masuk dalam kategori
berkembang, maka kebijakan desa dan kota
produktif yang tepat akan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang kuat dan dapat
merubah status menjadi maju. Penetapan
kebijakan yang tepat dengan program yang
tepat akan meningkatkan daya tahan
ekonomi masyarakat baik di desa maupun
di kota dan hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sumatera Utara, Membangun desa,
Menata Kota melalui program membangun
desa dan kota produktif.
*Penulis adalah dosen FE UISU dan
Kepala Pusat Kajian Pembangunan
Desa dan Kebijakan Publik
Lembaga Penelitian Universitas Islam
Sumatera Utara, Medan.

23 WARTA UISU

Edisi XXI Agustus 2020 - Dzulhijjah 1441 H

MAHASISWA UISU JUARA 1
PENCAK SILAT DI JOGJA
MEDAN - Mahasiswa UISU yang mengikuti Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar
Perguruan Tinggi Piala Presiden tahun 2020
berhasil meraih juara dalam event yang diikuti 341 pesilat dari 51 Perguruan Tinggi
se-Indonesia itu. Empat mahasiswa UISU
berhasil meraih prestasi dan mengharumkan nama almamater UISU dalam event
yang dilaksanakan di Auditorium UPN Veteran Yogyakarta itu.
M Rizki berhasil meraih Juara 1 Kelas F
Putra, Putra Amar Hafiz meraih juara 2 kelas
E putra, Amri Anugerah juara 2 kelas D putra dan Muhammad Rafsanjani juara 3 kelas
B putra. Keempat medali akan dibawa pulang oleh mahasiswa UISU Medan. Wakil
Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kewirausahaan Ahmad Bakhori, ST. MT
mengapresiasi prestasi mahasiswa UISU
dalam Kejuaraan pencak silat di UPN Veteran Yogyakarta.
"Kita tentunya bangga atas raihan juara
mahasiswa dalam Kejuaraan Nasional Pen-

cak Silat. Kalian semua merupakan mahasiswa the best," ujarnya kemarin (15/2). Ahmad Bakhori juga mengingatkan prestasi
yang diraih jangan membuat mahasiswa
lupa diri. "Terus berlatih dan jangan sampai
terbawa euforia kemenangan," imbuhnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Rektor
UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kejuaraaan di Jogjakarta. Kepada yang berhasil meraih juara, Rektor mengucapkan selamat dan kepada yang belum berhasil meraih juara Rektor berpesan agar terus berlatih dan meningkatkan keahlian masing-masing.
Dikatakan Rektor UISU bahwa, Universitas memberikan support dan dukungan
penuh kepada mahasiswa untuk mengikuti
event dan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional. "Kampus memfasilitasi mahasiswa untuk mengharumkan
nama almamaternya dalam even atau
kejuaraan,"ujarnya.

Ditegaskannya, bahwa UISU juga memberikan penghargaan kepada pelajar SMA/
SMK yang memiliki prestasi dalam bentuk
beasiswa. Prestasi yang dimaksud adalah
prestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional. Pihaknya berharap agar mahasiswa dapat menyalurkan hobi dan kemampuannya melalui unit-unit kegiatan kemahasiswaan di kampus UISU.
Sebelumnya, keberangkatan 8 (delapan)
orang tim yang mewakili UISU dilepas oleh
Wakil Rektor UISU Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kewirausahaan Ahmad Bakhori, ST. MT untuk mengikuti Kejuaraan
Nasional Pencak Silat Antar Perguruan
Tinggi Piala Presiden tahun 2020 tanggal 9
hingga 16 Februari 2020. Adapun tim UISU
terdiri atas, Akbar Syahputra, S.Pd sebagai
manager, sedangkan mahasiswa yang menjadi atlit yakni Alan Wenaldi, M. RIzki, Dinda Lestari Waruwu, Aqiela Reanaldis Ellyas,
Amar Hafiz, Amri Anugrah, Muhammad Rafsanjani. (***)
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