Berita: PDM Kota Palopo

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat UMPalopo
Jum'at, 12-06-2020

Jumat (12/06/2020) dikampus Universitas Muhammadiyah Palopo telah dilakukan pemilihan mahasiswa
berprestasi yang mana kegiatan ini memberikan semangat baru pada keterbatasan terkait pandemi
covid19 yaitu Kehidupan Baru atau yang kita kenal “New Normal”.
Bapak Muhammad Kasran selaku ketua TIM pemilihan mahasiswa berprestasi mengatakan bahwa
“kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengikuti pilmapres tingkat LLDIKTI Wialayah 9 tentu
kami akan melakukan pilmapres tingkat universitas dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai
persyaratan guna mengikuti pilmapres Ke tingkat selanjutnya
Mahasiswa dalam hal ini akan diberikan dorongan agar tetap aktif walaupun terjepit masa pandemi
covid19 ini tidak akan menyurutkan semangat baru dalam berkarya ataupun membuat sebuah terobosan
baru atau prestasi baru walaupun dalam masa pandemi covid19 ini. lanjutnya
kegiatan ini juga di ikuti oleh 14 orang peserta dari berbagai Fakultas yang tentu kita akan melakukan
seleksi dan bagi mahasiswa yang lolos sebagai juara 1 tetap kita akan merekomendasikan untuk
mengikuti Pilmapres tingkat LLDIKTI Wilayah 9 dan selanjutnya jika lolos akan lanjut di tingkat Nasional.
Tutupnya.
Kegiatan ini yang mana sebelumnbya telah di buka oleh Wakil Rektor III Dr. Suhardi M Anwar, beliau
sangat mengharapkan agar kiranya mahasiswa dapat tetap berkarya walaupun kita dilanda masa sulit
seperti saat ini.
Pada kesempatan lain Drs, M.M, CIQaR. Dalam sambutannya untuk mewujudkan universitas
Muhammadiyah palopo yang berprestasi tentu itu bisa diwujudkan melalui mahasiswa yang kreatif dan
berprestasi, maka akan melahirkan mahasiswa yang berprestasi pula sehingga dapat dilakukan melalui
motivasi dosen, kelengkapan fasilitas belajar yang memadai tentu merupakan suatu modal untuk
menciptakan suatu karya yang baru. Harapan kita semoga anak-anak kita bisa lolos minimal ditingkat
LLDIKTI 9.
Pada kesempatan lain pula Kabag Humas Suparni Sampetan, SE, MM menambahkan kegiatan
pilmapres ini di hadiri TIM Seleksi di antaranya Muhammad Kasran, S.E, M.M selaku ketua TIM Taslim,
S. P.d.I.,M.P.d.I, Saharuddin, S.E.,M.M, Nurliana Mansyur, S.ST.,M.Kes. Samsinar, S.Pd.,M.Pd., Suparni
Sampetan, S.E.M.M, Jumawan, S.E.,M.M. tutupnya
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