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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 

2023 

 

Tentang Modul Ini 

 

1. Modul ini didesain untuk penulis berita yang 

dapat terpublikasi dengan cepat. Modul ini 

dilengkapi dengan template berita yang tinggal 

diisi. 

2. Peserta sebaiknya telah memiliki akun di Medium 

dan Kumparan, baik akun untuk lembaga 

(fakultas/prodi) maupun pribadi sebelum 

workshop dimulai. 

3. Jika sudah mengisi template, perbanyak berita 

di platform website User Generated Content 

(UGC), dan share link berita di media sosial. 

4. Selain berita, UGC juga bisa dipakai untuk 

publikasi artikel populer. 

5. Modul ini sangat diperbolehkan digunakan untuk 

dipakai untuk perkuliahan di kelas. Jangan lupa 

untuk mewajibkan mahasiswa buat back link ke 

web kampus. Wajibkan mahasiswa untuk share 

konten yang mereka buat di media sosial. 
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Mengenal UGC 

 

UGC (User Generated Content) adalah konten 

yang dihasilkan dari user atau penggunanya 

sendiri. Kini, situs-situs berita yang populer 

banyak mengandalkan UGC untuk selalu menjadi 

situs yang up-to-date. Pemilik situs hanya 

membuat perbaikan atau perubahan yang dianggap 

perlu saja. Sementara update informasi dan segala 

interaksi di dalam situs tersebut justru berasal 

dari partisipasi aktif para penggunanya, sehingga 

orang selalu dan terus-menerus tertarik untuk 

mengunjungi situs tersebut. 

Beberapa media besar seperti Kumparan, IDN 

Times Geotimes, Qureta, Brilio, Medium dan 

sebagainya telah membuka menu UGC di masing-

masing media. Keberadaan UGC menjadi alternatif 

terbaik dalam membangun relasi dengan media dan 

mempublikasikan berita kegiatan kita. 

Di UGC, kita bisa menjadi jurnalis untuk 

mengabarkan kegiatan kita. Kuncinya, pahami 

ekosistem digital berbasis UGC. 
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Kampus-kampus sudah mulai banyak menggunakan UGC 

untuk berita seperti IPB, UM Purwokerto, dan 

Unismuh Makasar di bawah ini. 
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Kelebihan UGC 

 

No. Media Konvensional Media UGC 

1. Proses terbit lama Proses terbit cepat 

2. Tidak mengetahui 

progress berita di 

meja redaksi  

Bisa mengetahui 

progress berita di 

meja redaksi 

3. Bisa diubah oleh 

wartawan 

Sesuai dengan apa yang 

kita tulis 

4. Foto dipilih oleh 

wartawan/ redaktur 

Foto sesuai keinginan 

kita 

5. Tidak bisa memasukan 

link back 

Bisa memasukan link 

back 
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Start!  

Buat Judul yang Menarik Pembaca 

 

Judul adalah  iklan bagi berita. Judul yang menarik, 

sama artinya judul bisa dipakai untuk konten di 

media sosial untuk menaikan traffic. Dorong pembaca 

melakukan klik dengan judul yang menarik. 

 

Peristiwa Judul Biasa Judul yang Menarik 

Dosen 

Fakultas 

Pengabdian 

Dosen 

- Inspiratif, Dosen 

Fakultas Saintek 
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Saintek 

UMSIDA adakan 

pengabdian di 

kawasan 

kumuh. 

Fakultas 

Saintek 

UMSIDA di 

Kawasan Kumuh 

UMSIDA di Kawasan 

Kumuh 

- Aksi Nyata 

Pengabdian Dosen 

Dosen Fakultas 

Saintek UMSIDA di 

Kawasan Kumuh 

- Kembangkan Kawasan 

Kumuh, Ini yang 

Dilakukan Fakultas 

Saintek UMSIDA 

Mahasiswa 

Palestina 

Kuliah di 

Umsida 

Tanggapan 

Mahasiswa 

Asal 

Palestina 

Kuliah di 

Umsida 

- Umsida di Mata 

Mahasiswa 

Palestina 

Dosen 

Agroteknologi 

UMSIDA teliti 

pemanfaatan 

air kelapa 

untuk 

kecantikan. 

Dosen 

Agroteknologi 

UMSIDA Teliti 

Air Kelapa 

Untuk 

Kecantikan 

- Ingin Cantik? Baca 

Hasil Penelitian 

Agroteknologi 

UMSIDA Ini 

- Mengagumkan,  

Agroteknologi 

UMSIDA Temukan 

Manfaat Air Kelapa 

untuk Kecantikan 

- Air Kelapa 

Bermanfaat untuk 

Kecantikan, Baca 

Temuan Dosen 

Agroteknologi 

UMSIDA Ini 
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Anatomi Berita: Piramida Terbalik 

 

 

 

Lead (kepala berita). 

Panduan 

1. Tulis kepala berita yang menarik dan taruh kata 

kunci di bagian ini. Fungsi kepala berita adalah 

meringkas isi berita dan mempromosikan isi 

berita kepada pembaca. 

2. Unsur siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana 

setidaknya sudah ada. 

3. Panjangnya cukup 1-2 paragraf. 

 

Contoh peristiwa : 

 

Tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Dr 

_____ MSi, dosen Fakultas __________ Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) mengadakan  

pengabdian masyarakat di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

Sidoarjo pada Kamis 5 Januari 2023. Kegiatan berupa 

pelatihan hidroponik bagi santri di panti asuhan. 

Kegiatan  antusias diikuti oleh para siswa panti 

asuhan. 

 

Berita di atas bisa dipetakan unsur beritanya 

sebagai berikut. 
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Siapa   : Tim pengabdian masyarakat yang 

diketuai Dr MSi, dosen Fakultas ___________ 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

Apa   : pelatihan hidroponik bagi santri di panti 

asuhan 

Kapan : Kamis (5/1/23) 

Dimana  : Panti Asuhan ‘Aisyiyah Sidoarjo 

Bagaimana : Kegiatan  antusias diikuti oleh para 

siswa panti asuhan. (cerita detil seperti apa 

antusiasnya) 

 

 

Dibuat kepala (lead) berita sebagai berikut : 

 

Tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Dr 

_________ MSi, dosen Fakultas __________ 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  (Umsida) 

mengadakan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan 

‘Aisyiyah Sidoarjo, Kamis (5/1/23). Kegiatan berupa 

pelatihan hidroponik bagi santri di panti asuhan. 

Kegiatan  antusias diikuti oleh para siswa panti 

asuhan. 

 

 

Penting ! Kesalahan yang sering muncul adalah 

sebagai berikut : 

 

Hal Salah  Benar 

Penulisan  

unsur kapan 

___pada hari 

Kamis tanggal 5 

Januari 

2023____ 

Kamis (5/1/23) 

Penulisan 

singkatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sidoarjo atau 

Universitas 

Muhammadiyah 
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yang biasa 

disingkat 

UMSIDA 

Sidoarjo 

(Umsida). 

Penting: 

setelah ada 

singkatan ini 

maka cukup 

singkatannya 

saja yang 

ditulis pada 

kalima-kalimat 

berikutnya. Dan 

ingat, Umsida 

adalah Akronim, 

bukan 

singkatan, 

untuk berita 

ditulis Umsida, 

bukan UMSIDA 

 

 

 

Body (Tubuh Berita) 

Panduan umum  

1. Bagian ini berisi informasi tambahan. Umumnya 

ada kutipan langsung dan tidak langsung. 

Kutipan ini bisa didapatkan dari wawancara, 

pidato, sambutan, naskah proposal, naskah 

laporan dan sebagainya.  

2. Setelah atau sebelum kutipan ada nama orang dan 

atribusinya. Perhatikan contoh di bawah. 

3. Dalam prakteknya yang mudah adalah dengan 

letakan kutipan langsung pada awal tubuh 

berita, dilanjutkan kutipan tidak langsung. 

Simulasi : 

Anda  : Mengapa kegiatan dipilih di Panti 

Asuhan ‘Asyiyah? 
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Gusminatun : Kegiatan dilakukan di Panti 

Asuhan ‘Aisyiyah karena di sini sangat butuh 

pendampingan. Dengan program pelatihan 

hidroponik diharapkan dapat meningkatkan jiwa 

wirausaha para siswa. 

 

A. Penulisan kutipan langsung adalah sebagai 

berikut : 

“Kegiatan dilakukan di Panti Asuhan 

‘Aisyiyah karena di sini sangat butuh 

pendampingan,” jelas Jamaludin, ketua tim 

pengabdian masyarakat. 

B. Penulisan kutipan tidak langsung adalah 

sebagai berikut : 

Dr. Jamaaluddin, ketua tim pengabdian, 

mengatakan bahwa  dengan program pelatihan 

hidroponik diharapkan dapat meningkatkan jiwa 

wirausaha para siswa. 

 

Penting : kutipan langsung harus persis 

dengan pernyataan narasumber, sedangkan 

kutipan tidak langsung boleh parafrase. 

Letakan atribusi (jabatan/predikat 

narasumber) segera setelah kutipan langsung. 

 

 

Maka dari wawancara di atas kutipan langsung dan 

tidak langsung bisa digabung menjadi sebagai 

berikut. 

1. Draft Mentah (Perhatikan yang merah ada 

pengulangan tidak efektif) 

 

“Kegiatan dilakukan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

karena di sini sangat butuh pendampingan,” 

jelas Dr __________ MSi, ketua tim pengabdian 

masyarakat.  (Nama Panggilan Ketua) 
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mengatakan bahwa  pelatihan hidroponik 

diharapkan dapat meningkatkan jiwa wirausaha 

para siswa. 

 

2. Penggabungan (dari yang merah disunting agar 

efektif, perhatikan hijau) 

 

“Kegiatan dilakukan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

karena di sini sangat butuh pendampingan,” 

jelas Dr ____________ MSi, ketua tim 

pengabdian. (Nama Panggilan Ketua) 

menambahkan, mengatakan bahwa  bahwa  

pelatihan hidroponik diharapkan dapat 

meningkatkan jiwa wirausaha para siswa. 

 

Leg (Kaki Berita) 

 

Kaki berita berisi informasi tambahan yang 

menunjang berita. Perhatikan contoh ini : 

 

Umsida secara konsisten mengembangkan 

pengabdian masyarakat sebagai bagian dari 

catur dharma perguruan tinggi. Pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan 

mahasiswa Umsida mendapatkan dukungan penuh 

dari berbagai pihak. Mitra  pengabdian 

masyarakat yang terlibat dalam pengabdian 

masyarakat umsida memberikan apresiasi pada 

program nyata Umsida. 
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Dari Lead dan Body di Atas menjadi Berita 

 

Inspiratif, Dosen UMSIDA Ini Dampingi Siswa Panti 

Asuhan Belajar Hidroponik 

 

Tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Dr 

Sutarman MSi, dosen Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  (UMSIDA) 

mengadakan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan 

‘Aisyiyah Sidoarjo, Kamis (5/1/23). Kegiatan berupa 

pelatihan hidroponik bagi santri di panti asuhan. 

Kegiatan  antusias diikuti oleh para siswa panti 

asuhan. 

“Kegiatan dilakukan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

karena di sini sangat butuh pendampingan,” jelas Pak 

Tarman, ketua tim pengabdian. Ia menambahkan, 

pelatihan hidroponik diharapkan dapat meningkatkan 

jiwa wirausaha para siswa. 

 

Umsida secara konsisten mengembangkan 

pengabdian masyarakat sebagai bagian dari catur 

dharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Umsida 

mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak. 

Mitra  pengabdian masyarakat yang terlibat dalam 

pengabdian masyarakat Umsida memberikan apresiasi 

pada program nyata Umsida. 
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Mari Publikasi di Medium 

 

1. Buka medium.com. Buat akun, bisa dengan nama 

kita atau lebih branding buat nama yang menarik 

di akun. Contoh : kabaredukasi, infokampus, 

pengabdian, dsb. 

 
 

 

2. Lihat akun di kanan atas. Klik pilih menu write 

stories. 
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3. Tampil seperti ini, lalu masukan berita kita. 

Bisa menambahkan foto kegiatan, link Youtube 

dengan tekan tanda +.   Sebaiknya diberi foto 

agar muncul di preview berita. Foto diberi 

caption (keterangan foto) di bawahnya. 
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4. Tambahkan link  https://fst.umsida.ac.id menu + 

lalu emmbed < > (no dua dari kanan). Copy paste 

link website Saintek UMSIDA, tunggu terpanggil 

sekira 1 menit akan menjadi banner. Ini bisa 

meningkatkan pemeringkatan kampus dari sisi 

webometric, yaitu link back dari eksternal pada 

website kampus. 

 

 

https://fst.umsida.ac.id/
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Jadinya ad banner UMSIDA seperti di bawah ini, 

yang jika di klik akan mengarahkan pembaca ke 

website UMSIDA 

 

 

 

5. Klik publish. Kita bisa lihat jumlah pembaca 

dengan lihat di menu stats (lihat poin 1). Akan 

muncul seperti di bawah ini. Masukan kata kunci 

UMSIDA, Sidoarjo, kampus, Muhammadiyah dan 

sebagainya agar mudah dicari. 
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6. Jadinya terbit seperti di bawah ini. Jika mau 

diedit, klik titik tiga di pojok kanan atas. 
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Mari Publikasi di Kumparan 

 

 

 

 

1. Buka kumparan.com. Lihat kanan atas, klik 

Create Story 

 
2. Buat akun jika belum punya dengan daftar atau 

masuk dari Google / Facebook. Jika sudah punya 

akun, ada foto profil kita di samping menu 

Create Story 
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3. Mulai isi judul dan berita 

 

 

 

 

 

4. Lengkapi foto dengan menu insert , atas kanan. 

Foto bisa diberi caption (kalimat yang 

menerangkan isi foto di kotak bawah foto) 
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5. Lengkapi back link ke Fakultas Saintek 

UMSIDA.Caranya : blok yang mau dikasih back 

link, lalu klik tanda “rantai” (link) di tengah 

atas. Lihat yang warna hijau yang menjadi back 

link. 
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6. Lengkapi sisi kanan untuk kebutuhan metadata 

dan Search Engine Optimalization (SEO). Pada 

description dan summary social bisa copy dari 

judul. Channel tinggal pilih yang sesuai. 

Masukan kata kunci yang relevan pada menu topic 

seperti kuliah, kampus, Muhammadiyah, UMSIDA, 

sains, teknologi dan sebagainya agar muncul di 

Google. Ini agar muncul di SEO Google. 
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7. Klik Submit. Untuk mengetahui posisi berita 

kita, klik foto profil pojok kanan atas, lalu 

konten saya. Bagi akun baru, biasanya akan 

dimoderasi / ditolak. Jika mengalami hal ini, 

segera revisi sampai tayang/publish. 
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8. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa share link 

berita di medsos. 
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Lampiran Template Berita 

 

Template berita ini bisa digunakan untuk cepat 

menulis berita secara cepat 

 

A. Pengabdian Masyarakat 

 

Template 1.   

Sudut Pandang : Tujuan Pengabdian Fakultas 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

 Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

(Umsida) mengadakan pengabdian berjudul   ____tulis 

judul proposal.  Program ini merupakan bagian dari 

catur darma perguruan tinggi Umsida terutama dalam 

darma pengabdian. 

 

 “Program pengabdian ini bertujuan untuk 

__________________tulis tujuan pengabdian yang bisa 
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diambil dari proposal,” jelas tulis nama ketua, 

ketua program pengabdian, pada ___ tulis hari (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka). Tulis nama awal 

ketua menambahkan bahwa tujuan lain dari pengabdian 

ini adalah ____ tulis tujuan pengabdian yang bisa 

diambil dari proposal. 

 

 Program ini dilaksanakan oleh _________tulis 

nama dosen dari Program Studi _____tulis nama prodi, 

yang menjadi dosen ketua. Anggota program pengabdian 

adalah _________tulis nama dosen dari Program Studi 

_____tulis nama prodi, dan _________tulis nama dosen 

dari Program Studi _____tulis nama prodi. 

 

Umsida secara aktif memfasilitasi dosen untuk 

melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini 

menjadi komitmen Umsida dalam pelaksanaan catur 

darma perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

Template 2.   

Sudut Pandang : Tujuan Pengabdian Prodi 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

 Tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi 

____isi nama prodi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) 

mengadakan pengabdian berjudul   ____tulis judul 

proposal.  Program ini merupakan bagian dari catur 

darma perguruan tinggi Umsida terutama dalam darma 

pengabdian. 

 



 32 

 “Program pengabdian ini bertujuan untuk 

__________________tulis tujuan pengabdian yang bisa 

diambil dari proposal,” jelas tulis nama ketua, 

ketua program pengabdian, pada ___ tulis hari (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka). Tulis nama awal 

ketua menambahkan bahwa tujuan lain dari pengabdian 

ini adalah ____ tulis tujuan pengabdian yang bisa 

diambil dari proposal. 

 

 Program ini dilaksanakan oleh _________tulis 

nama dosen dari Program Studi _____tulis nama prodi, 

yang menjadi dosen ketua. Anggota program pengabdian 

adalah _________tulis nama dosen dari Program Studi 

_____tulis nama prodi, dan _________tulis nama dosen 

dari Program Studi _____tulis nama prodi. 

 

Umsida secara aktif memfasilitasi dosen untuk 

melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini 

menjadi komitmen Umsida dalam pelaksanaan catur 

darma perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

 

 

Template 3.   

Sudut Pandang : Latar Belakang Pengabdian Fakultas 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 
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 Dalam rangka melaksanakan pengabdian 

masyarakat, tim pengabdian kepada masyarakat 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menjalankan program   

____tulis judul proposal.  Program pengabdian 

dilakukan di _____tulis lokasi pengabdian. 

 

 “Program pengabdian ini dilatarbelakangi oleh 

__________________tulis latar belakang pengabdian 

yang bisa diambil dari proposal,” jelas tulis nama 

ketua, ketua program pengabdian, pada ___ tulis hari 

(tulis tanggal/tulis bulan dalam angka). Tulis nama 

awal ketua menambahkan bahwa latar belakang lain 

dari pengabdian ini adalah ____ tulis latar 

pengabdian yang bisa diambil dari proposal. 

 

 Program ini dilaksanakan oleh _________tulis 

nama dosen dari Program Studi _____tulis nama prodi, 

yang menjadi dosen ketua. Anggota program pengabdian 

adalah _________tulis nama dosen dari Program Studi 

_____tulis nama prodi, dan _________tulis nama dosen 

dari Program Studi _____tulis nama prodi. 

 

Program pengabdian ini sepenuhnya mendapatkan 

dukungan dari Fakultas Sains dan Teknologi UMSIDA. 

Melalui program pengabdian ini, Fakultas Sains dan 

Teknologi UMSIDA memberikan kontribusi nyata kepada 

masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuan dosen 

yang mengadakan pengabdian. 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru diganti 

sesuai panduan yang tertulis. 
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Template 4.   

Sudut Pandang : Latar Belakang Pengabdian Prodi 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

 Dalam rangka melaksanakan pengabdian 

masyarakat, tim pengabdian kepada masyarakat 

Program Studi ____isi nama prodi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

(UMSIDA) menjalankan program   ____tulis judul 

proposal.  Program pengabdian dilakukan di 

_____tulis lokasi pengabdian. 

 

 “Program pengabdian ini dilatarbelakangi oleh 

__________________tulis latar belakang pengabdian 

yang bisa diambil dari proposal,” jelas tulis nama 

ketua, ketua program pengabdian, pada ___ tulis hari 

(tulis tanggal/tulis bulan dalam angka). Tulis nama 

awal ketua menambahkan bahwa latar belakang lain 

dari pengabdian ini adalah ____ tulis latar 

pengabdian yang bisa diambil dari proposal. 

 

 Program ini dilaksanakan oleh _________tulis 

nama dosen dari Program Studi _____tulis nama prodi, 

yang menjadi dosen ketua. Anggota program pengabdian 

adalah _________tulis nama dosen dari Program Studi 

_____tulis nama prodi, dan _________tulis nama dosen 

dari Program Studi _____tulis nama prodi. 

 

Program pengabdian dari prodi ___tulis nama 

prodi sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Fakultas 

Sains dan Teknologi UMSIDA. Melalui program 

pengabdian ini, Fakultas Sains dan Teknologi UMSIDA 

memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat 
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sesuai dengan disiplin keilmuan dosen yang 

mengadakan pengabdian. 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru diganti 

sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

Template 5.  Kegiatan Pengabdian Fakultas 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

Fakultas Sains dan Teknologi (Fakultas Saintek) 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) terus 

berkiprah nyata dalam menjalankan pengabdian 

masyarakat. Kiprah nyata Fakultas Saintek UMSIDA ini 

dibuktikan dengan program pengabdian yang telah 

dilaksanakan bertajuk _____tulis judul 

pengabdiannya.  

 

Pengabdian ini dilakukan oleh ___Tulis nama 

lengkap dosen, dosen Program Studi _____tulis nama 

prodi  Fakultas Saintek UMSIDA, sebagai ketua. 

Adapun anggota pengabdian adalah__ tulis nama 

lengkap dosen, dosen Program Studi _____tulis nama 

prodi  dan tulis nama lengkap dosen, dosen Program 

Studi _____tulis nama prodi Fakultas Saintek UMSIDA. 

“____tulis hasil pengabdian sepanjang 2-3 

kalimat,” ujar __tulis nama ketua, ketua tim 

pengabdian, __tulis hari (tulis tanggal dalam 

angka/tulis bulan dalam angka). __Tulis nama ketua 

menambahkan bahwa _______tulis hasil lain dari 

pengabdian sepanjang 2-3 kalimat. 
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Tuliskan informasi lain yang berkaitan hasil 

pengabdian 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template 6.  Kegiatan Pengabdian Fakultas 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

Program Studi ____tulis nama prodi Fakultas 

Sains dan Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) terus berkiprah 

nyata dalam menjalankan pengabdian masyarakat. 

Kiprah nyata ____tulis nama prodi Fakultas Saintek 

UMSIDA ini dibuktikan dengan program pengabdian yang 

telah dilaksanakan bertajuk _____tulis judul 

pengabdiannya.  

 

Pengabdian ini dilakukan oleh ___Tulis nama 

lengkap dosen, dosen Program Studi _____tulis nama 

prodi  Fakultas Saintek UMSIDA, sebagai ketua. 

Adapun anggota pengabdian adalah__ tulis nama 

lengkap dosen, dosen Program Studi _____tulis nama 
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prodi  dan tulis nama lengkap dosen, dosen Program 

Studi _____tulis nama prodi Fakultas Saintek UMSIDA. 

“____tulis hasil pengabdian sepanjang 2-3 

kalimat,” ujar __tulis nama ketua, ketua tim 

pengabdian, __tulis hari (tulis tanggal dalam 

angka/tulis bulan dalam angka). __Tulis nama ketua 

menambahkan bahwa _______tulis hasil lain dari 

pengabdian sepanjang 2-3 kalimat. 

Tuliskan informasi lain yang berkaitan hasil 

pengabdian 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template 7. Sudut Pandang : Tujuan dan Latar 

Belakang Penelitian 

 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 

 

 ___Tulis nama lengkap dosen, dosen Program 

Studi _____tulis nama prodi asal Fakultas Sains dan 

Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) mengadakan 

penelitian berjudul   ____tulis judul proposal.  
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 “Program penelitian ini bertujuan untuk 

__________________tulis tujuan penelitian yang bisa 

diambil dari proposal,” jelas ___tulis nama 

dosen,pada ___ tulis hari saat berita ditulis (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka). Tulis nama awal 

dosen menambahkan bahwa tujuan lain dari penelitian 

ini adalah ____ tulis tujuan penelitian yang bisa 

diambil dari proposal. 

 

____Tulis nama awal dosen menyatakan bahwa 

latar belakang penelitian adalah_____tulis latar 

belakang penelitian yang bisa diambil dari proposal. 

 

  

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template 8.   

Sudut Pandang : Temuan Penelitian 

 

 

 

Tulis Judul yang Menarik 
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 ___Tulis nama lengkap dosen, dosen Program 

Studi _____tulis nama prodi Fakultas Sains dan 

Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) selesai melakukan 

penelitian berjudul   ____tulis judul proposal.  

 

 “Program penelitian ini menemukan bahwa 

__________________tulis temuan penelitian yang bisa 

diambil dari laporan,” jelas ___tulis nama 

dosen,pada ___ tulis hari saat berita ditulis (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka).  

 

Tulis nama awal dosen menambahkan bahwa tujuan 

temuan selanjutnya dari penelitian ini adalah ____ 

tulis temuan penelitian yang bisa diambil dari 

laporan. 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template 9.   

Sudut Pandang : Seminar di Kampus oleh 

Prodi/Fakultas/Lembaga dari sambutan 
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Tulis Judul yang Menarik 

 

Program Studi __tulis nama prodi Fakultas Sains 

dan Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)  mengadakan seminar 

bertema ___tulis tema seminar. Seminar ini diadakan 

di __tulis tempat, pada ___ tulis hari (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka).  

 “Tujuan seminar ini adalah ___tulis tujuan 

seminar yang bisa diambil dari sambutan ketua 

pelaksana,” jelas ___tulis nama ketua panitia, ketua 

panitia seminar. 

Tulis nama awal ketua seminar menambahkan bahwa 

latar belakang dari seminar adalah _______tulis 

latar belakang seminar.  Pembicara seminar adalah 

____tulis nama dan asal pembicara. 

Sebanyak ___tulis jumlah perkiraan peserta 

antusias mengikuti seminar ini. Peserta dengan 

serius menyimak materi dan aktif mengajukan 

pertanyaan. 

 

 

 

 

Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis. Anda 

bisa mengganti kutipan dengan apa yang disampaikan 

saat sambutan. 
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Template 10.   

Sudut Pandang : Seminar di Kampus oleh 

Prodi/Fakultas/Lembaga dari Paparan Materi 

Pembicara 

 

 

 

 

 

Tulis Judul yang Menarik dari Statemen Pembicara 

Seminar 

 

Program Studi ___ tulis nama prodi Fakultas 

Sains dan Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)  mengadakan seminar 

bertema ___tulis tema seminar. Seminar ini diadakan 

di __tulis tempat, pada ___ tulis hari (tulis 

tanggal/tulis bulan dalam angka). Pembicara seminar 

adalah ____tulis nama-nama dan asal pembicara. 

 

 

 “___tulis apa yang disampaikan pembicara 

sebanyak 2-3 kalimat,” jelas ___tulis nama  lengkap 

pembicara, menambahkan bahwa __tulis apa yang 

disampaikan pembicara sebanyak 2-3 kalimat. 

 

Sebanyak ___tulis jumlah perkiraan peserta 

antusias mengikuti seminar ini. Peserta dengan 

serius menyimak materi dan aktif mengajukan 

pertanyaan. 
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Keterangan : kata-kata yang diblok biru 

diganti/hapus sesuai panduan yang tertulis 

 

 

 

 

 

 

Template 11.   

Sudut Pandang : Artikel Jurnal menjadi Berita 

Artikel yang terbit di jurnal bisa diolah menjadi 

berita, dengan ikuti template ini. 

 

Simulasi : asal artikel 

https://rem.umsida.ac.id/index.php/rem/article/vie

w/1617/1818 

 

 

Tulis Judul yang Menarik dari Isi Artikel Jurnal 

 

 

 

Tulis temuan penelitian yang ada di bagian 

kesimpulan. Temuan ini dikemukakan oleh __tulis 

nama-nama dosen dari Program Studi ___tulis nama 

prodi Fakultas Sains dan Teknologi (Fakultas 

Saintek) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

(UMSIDA). 

 

 Temuan ini dimuat di Jurnal ___tulis nama 

jurnal, edisi __tulis edisi jurnal. “Tulis bagian 

kesimpulan yang lain dari artikel,” jelas __tulis 

nama dosen penulis artikel, pada ___ tulis hari saat 

berita ditulis (tulis tanggal/tulis bulan dalam 

angka/tulis tahun dalam angka). 
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 Tulis nama akhir dosen menambahkan bahwa 

metode penelitian yang digunakan dalam risetnya 

adalah ___tulis dari metode penelitian yang ada di 

jurnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasilnya lihat di bawah ini ! 

 

Temuan Dosen UMSIDA, Pompa Rangkaian Paralel 

Menghasilkan Tekanan Lebih Besar  

 

Pompa rangkaian paralel dengan tambahan tube 

bundle menghasilkan tekanan  fluida,debit,  

kecepatan  aliran  lebih  kecil  dari  rangkaian  

seri,  sedangkan  ketika  tanpa  tambahan  tube  

bundle pompa rangkaian paralel menghasilkan tekanan 

fluida, debit, kecepatan aliran yang lebih besar 

dari pada rangkaian seri, sedangkan untuk tipe 

aliran dari penelitian ini adalah aliran turbulen. 

Temuan ini dikemukakan oleh M. Marzuky Saleh dan Edi 

Widodo, dosen Teknik Mesin, Fakultas Sains dan 

Teknologi (Fakultas Saintek) Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). 

 

 Temuan ini dimuat di Jurnal Rekayasa Energi 

Manufaktur edisi Vol.3 No.2 tahun 2018. “Pompa 
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adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida 

dari satu tempat ke tempat lain melalui media pipa 

sebagai salurannya. pompa memiliki 2 komponen 

penting dalam kinerjanya yaitu : Impeller dan rumah 

pompa (casing). Ketika pompa  tidak  dapat  

memenuhikapasitas  dibutuhkan  dapat  menggunakan  

rangkaian  pompa  seri  dan  paralel  untuk 

meningkatkannya.Ketika  memindahkan  fluida    

menuju  permukaan  yang  tinggi  atau  yang  

bertekanan  tinggi  akan mempunyai  spesifikasi  

yakni  head  dan  debit.Aliran  fluida  adalah  

sesuatu zat  cair  yang  mengalir  didalam  pipa.  

Dalam aliran terdapat tekanan fluida dan juga tipe 

aliran. Tipe aliran ada 3 yakni laminer, transisi, 

turbulen. Untuk mengurangi turbulen pada  aliran 

dapat digunakanTube  bundle  yakni suatu alat  yang 

terdiri dari beberapa  pipa yang diikat  menjadi 

satu yang dipasangkan pada penampang yang melintang 

di dalam pipa,” jelas M. Marzuky Saleh, pada Kamis 

(5/1/22). 

 

 Saleh menambahkan bahwa metode penelitian yang 

digunakan dalam risetnya adalah ada 4 tahap 

pengujian yaitu rangkaian seri dengan tambahan tube 

bundle, rangkaian seri tanpa tambahan tube bundle, 

rangkaian paralel dengan tambahan tube bundle, 

rangkaian paralel tanpa tambahan tube bundle. Setiap 

pengujian diambil tekanan fluida, debit, tipe 

aliran. 

Template 12.   

Sudut Pandang : Komentar Dosen terhadap Isu 

Terkini 

 

Tanya Jawab 

 



 45 

Humas/admin web : Bagaimana komentar bapak tentang 

banjir yang melanda rel kereta api di pantura? 

 

Dr. Hindarto (dekan Fakultas Saintek UMSIDA) : 

Banjir di jalur kereta api berbahaya bagi perjalanan 

kereta api karena bantalan rel rawan tergerus. 

Beberapa lokomotif juga beresiko jika melintasi 

genangan air 

 

Humas/admin web : Mengapa demikian? 

 

Dr. Hindarto (dekan Fakultas Saintek UMSIDA): 

Lokomotif diesel elektrik sangat riskan bila 

melintas di rel yang terendam banjir. Sebab di 

bagian roda lokomotif terdapat traksi elektrik yang 

bila terkena genangan air akan terjadi hubungan arus 

pendek. 

 

Lokasi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

 

Waktu : Kamis, 5 Januari 2023 

 

 

Tulis Judul yang Menarik dari Statemen Narasumber 

 

Tulis pernyataan dari narasumber. Hal ini 

disampaikan oleh ___tulis nama lengkap narasumber, 

tulis jabatan narasumber. Tulis nama awal narasumber 

menyampaikan hal ini pada tulis hari tulis hari 

(tulis tanggal dalam angka/tulis bulan dalam angka), 

di tulis lokasi saat memberikan pernyataan. 

 

“Tulis pernyataan narasumber yang lain,” ujar 

tulis nama pertama narasumber.  
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Hasilnya sebagai berikut : 

 

 

Lokomotif Rawan Melintasi Banjir, Ini Alasannya 

 

Banjir di jalur kereta api berbahaya bagi 

perjalanan kereta api karena bantalan rel rawan 

tergerus. Beberapa lokomotif juga beresiko jika 

melintasi genangan air. Hal ini disampaikan oleh Dr. 

Hindarto, dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

(Fakultas Saintek) Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo (UMSIDA). Hindarto menyampaikan hal ini 

pada Kamis (5/1/22), di Fakultas Saintek UMSIDA. 

“Lokomotif diesel elektrik sangat riskan bila 

melintas di rel yang terendam banjir. Sebab di 

bagian roda lokomotif terdapat traksi elektrik yang 

bila terkena genangan air akan terjadi hubungan arus 

pendek,” ujar Hindarto.  
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Template 13.   

Sudut Pandang : MOU 

 

 

Buat Judul yang Menarik 

 

Fakultas Sains dan Teknologi (Fakultas Saintek) 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) 

menyepakati kerjasama dengan ___tulis nama lembaga 

mitra. Kerjasama kedua belah pihak dituangkan dalam 

Memorandum of Understanding (MoU). MoU 

ditandatangani oleh ______tulis nama dekan, sebagai 

dekan Fakultas Saintek, dan __tulis nama pimpinan 

mitra, mewakili __tulis nama mitra. 

 

Penandatanganan MoU dilakukan di __tulis nama 

tempat, pada ___tulis hari MoU (tulis tanggal dalam 

angka/tulis bulan dalam angka/tulis tahun dalam 

angka). 

 

“___Tulis kutipan dari sambutan dekan atau 

mitra,” ujar _____tulis nama pejabat yang dikutip, 

___tulis jabatan dan nama lembaga. 
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Penutup 

 

Jika sudah terbiasa, berita bisa dibuat dengan 

berbagai variasi. Namun standar piramida terbalik 

tetap sangat membantu dalam menulis berita. Selain 

dimasukan di UGC, berita juga bisa diunggah di 

website prodi/fakultas/lembaga/universitas. 

 

Modul ini terbuka untuk dipakai mengisi pelatihan 

dan dikembangkan untuk beragam publikasi. 

Harapannya semua prodi dan fakultas punya akun di 

Kumparan dan UGC lain yang selalu diisi kontennya 

setiap hari. Juga semua dosen/tendik/mahasiswa juga 

punya akun pribadi untuk menulis. Jangan lupa selalu 

menuliskan Fakultas Saintek Umsida di konten berita 

dan artikel. Sebagai contoh : 

dosen/mahasiswa/tendik menulis di bio sebagai 

sivitas academia Fakultas Saintek Umsida. Lebih baik 

lagi memberikan back link di konten ke website 

kampus. 

 

 

 

 


