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Expo program studi  
Lingkup universitas halu oleo tahun 2016 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Sebagaimana diketahui bahwa Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan salah 

satu perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara, sehingga UHO selalu berupaya 

mengembangkan diri sehingga dapat sejajar dengan perguruan tinggi-perguruan 

tinggi besar lainnya di Indonesia. Secara akademik, UHO berusaha semaksimal 

mungkin untuk mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 

sehingga UHO tanpa henti berupaya memberikanan layanan terbaik bagi 

masyarakat, terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan sumberdaya 

manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkarakter. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka dipandang perlu adanya informasi dan 

gambaran secara ditail dan lengkap kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara 

khususnya tentang perkembangan, kemajuan, dan inovasi-inovasi yang dihasilkan 

oleh masing-masing program studi dalam lingkungan UHO. Bentuk penyampaian 

informasi dan gambaran tersebut di atas dikemas dalam bentuk kegiatan Expo, yang 

hingga saat ini telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang merupakan rangkaian dari 

perayaan Dies Natalis UHO setiap tahun. Oleh karena itu, kegiatan Expo Program 

Studi Lingkup UHO Tahun 2016 ini rencana akan diselenggarakan pada tanggal 12-

17 Oktober 2016 dengan mengangkat tema: “Inovasi Untuk Menciptakan 

Generasi Emas Indonesia”.  

 

II. TUJUAN 

Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan Expo ini antara lain adalah: 

1. Sebagai wadah untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil karya 

inovasi kegiatan Tridharma Universitas Halu Oleo yakni inovasi pendidikan dan 

pengajaran, inovasi penelitian, dan inovasi pengabdian kepada pada masyarakat.  

2. Sebagai wadah menjalin kerjasama dan mempererat hubungan antara 

Universitas Halu Oleo dengan masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta. 
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III. SASARAN 

Adapun sasaran penyelenggaraan kegiatan Expo ini adalah untuk: 

1. Memberikan informasi yang lengkap tentang Program Studi dalam Lingkup UHO 

2. Merangsang mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk selalu berinovasi, 

khususnya terkait dengan pengembangan IPTEK 

3. Mempererat tali silaturrahmi antar civitas akademika UHO serta antara 

masyarakat dengan UHO 

 

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

1. Waktu : 

Kegiatan inti pelaksanaan Expo 2016 akan berlangsung dari tanggal 12 Oktober 

2016 sampai dengan 17 Oktober 2016. 

2. Tempat : 

Tempat kegiatan Expo adalah Lapangan sepakbola mini UHO 

 

V. PESERTA EXPO 

Peserta yang akan menempati stand Expo diperkirakan sebanyak sebanyak 

111 peserta yang  terdiri dari : 

1.  Peserta dari UHO: 

- Seluruh Program Studi lingkup UHO 

- Unit Kegiatan lingkup UHO 

2.  Peserta dari luar UHO: 

- Usaha-usaha kecil dan menengah  

- Instansi Pemerintah/Swasta 

 

V. RAGAM ACARA SELAMA EXPO 

Ragam acara yang akan ditampilkan selama Expo ini adalah : 

1. Parade pembukaan dan penutupan 

2. Pameran karya-karya inovatif-kreatif 

3. Lomba-lomba, meliputi: 
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 Pidato Bahasa Inggris tingkat mahasiswa 

 Menyanyi lagu pop dan lagu dangdut antar mahasiswa dan umum 

 Stand-up comedy antar mahasiswa dan umum 

 Tarian Lulo Kreasi 

 

V. PUBLIKASI 

Media Publikasi yang akan digunakan dalam kegiatan Expo ini adalah:  

1. Media Cetak dan Elektronik 

2. Publikasi Terbuka berupa spanduk dan baliho 

 


