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Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area bekerjasama dengan Canon
Indonesia menyelenggarakan acara Pre Sosialisasi sekaligus penandatanganan nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Prodi Ilmu
Komunikasi dengan Canon Indonesia. Acara Pre Sosialisasi ini diselenggarakan dalam
rangka Program Canon Roadshow to School and Campus 2018-2019 yang berkolaborasi
dengan YAKI (Yayasan Akar Kreatif Indonesia)
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan

Area D
ra Effiati Juliana M.Si didampingi oleh
Ara Auza S.Sos M.I.Kom selaku dosen Fotografi , para staf pengajar dan para mahasiswa
Ilmu Komunikasi. Dalam sambutannya Effiati Juliana menyatakan menyambut baik MOU
ini karena sejalan dengan kurikulum prodi yang mendukung kegiatan magang dan program
pembelajaran mahasiswa untuk lebih memahami dan mendalami dunia fotografi. Selain itu
setelah MOU juga akan dilakukan kerjasama penyelenggaraan seminar fotografi setahun
sekali bertempat di kampus UMA.

Dalam acara pre sosialisasi ini Darwin
Wu sebagai perwakilan Canon Indonesia sekaligus Ketua Panitia Road Show
menyampaikan informasi kepada para mahasiswa bahwa Canon Indonesia setiap bulannya
mulai bulan April 2018 s.d April 2019 selama setahun akan menyelenggarakan Lomba Foto
yang memperebutkan hadiah kamera setiap bulannya. Maksud tujuan penyelenggarakan
lomba tersebut adalah untuk memajukan dunia Fotografi Indonesia. Lomba foto gratis ini
dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari 12 Kampus terpilih yang
telah bekerjasama dengan Canon Indonesia. Selain itu setiap 3 bulan sekali juga
diselenggarakan lomba Vlog yang bisa diikuti tidak hanya dari kalangan pelajar dan
mahasiswa tapi juga para dosen dan karyawan. Selain hadiah kamera, setiap pemenang lomba
akan mendapatkan kesempatan magang dan pelatihan gratis dari Canon Indonesia. Info lebih
lanjut mengenai kegiatan lomba ini dapat diakses melalui www.identityindonesia.com. Di
akhir acara dilakukan penandatanganan dokumen MOU oleh Darwin Wu dan Ketua Prodi
Ilmu Komunikasi Dra Effiati Juliana Hasibuan Msi disaksikan oleh para mahasiswa dan staf
pengajar Ilmu Komunikasi UMA.

