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Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Biologi UMA Lantik Gubernur Baru
Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas Biologi Universitas Medan Area mengadakan acara pelantikan
Gubernur baru Periode 2018/2019 di Gedung Serbaguna Fakultas Isipol pada tanggal 20 Desember 2018 lalu.
Pelantikan tersebut di hadiri oleh beberapa perwakilan dari pengurus PEMA dilingkungan Universitas Medan
Area dan di hadiri langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WDIII) Fakultas Biologi UMA.
Pada kata sambutannya Bapak Wakil Dekan menyampaikan “Beliau berharap kepengurusan yang baru ini
nantinya dapat menjalankan amanah yang telah dibebankan, khususnya kegiatan-kegiatan di fakultas biologi
serta membuat program-program sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan tersebut terus berjalan dan walaupun
mahasiswa biologi sedikit namun kita menonjol dalam prestasi Nasional maupun Internasional, kemudian
diharapkan PEMA fakultas biologi dapat bekerjsama dengan PEMA-PEMA dilingkungan Universitas Medan
Area dan hal yang lebih penting lagi setiap kegiatan yang diselenggarakan harus terdokumentasi”.

Adapun Gubernur PEMA Biologi UMA yang terpilih adalah Siti Karomah Stambuk 2015 yang melanjutkan
tugas Gubernur sebelumnya yaitu Devi Octaviani yang telah lulus mencapai gelar Sarjana Biologi. Dalam
pidatonya siti menyampaikan “Saya berharap kepada kawan-kawan pengurus PEMA Fakultas Biologi Periode
2018-2019 untuk membantu dan menjalankan amanah yang telah diberikan, untuk memberikan yg terbaik bagi
fakultas kita Fakultas Biologi UMA melalui kegiatan-kegiatan yg akan dilaksanakan nantinya. Selain itu saya
berharap kepada pengurus bahwa dalam menjalankan tugas ini, tidaklah semudah seperti kita mbalikkan
telapak tangan. Pasti akan ada rintangan yg bakal kita hadapi. Untuk itu kita harus tetap bersatu, solid dalam
mengahadapi rintangan yg ada di depan. Karena ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran bagi kita.
Hidup mahasiswa”. Selanjuntnya perwakilan dari PEMA dilingkungan Universitas Medan Area memberikan
selamat kepada Gubernur terpilih serta memberikan beberapa masukan untuk saling bekerjasama kedepannya
nanti dan ditutup dengan foto bersama dengan para pengurus.

