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MEDAN, MEDANLINUX.com - Kopdar II KPLI Medan Atau Kopdar Go Green. bersama
pengurus,rekan serta anggota kembali digelar di Universitas Negeri Medan pada hari Minggu
(21/4) tepatnya disekitaran Gema H.Anif dan stadion Unimed. Kopdar kali ini membahas
Realese Party Ubuntu dan Backtarck dan Baju KPLI Medan.
Meski bertepatan Jauh dengan rekan-rekan KPLI Medan yang diketahui serta sibuk Ujian,
namun tidak membuat semangat rekan-rekan pecinta linux ini untuk tidak hadir, bahkan terasa
sangat kekerabatan dalam Kopdar kali ini dengan adanya session foto. Dengan Minuman Gelas
dan gorengan para rekan-rekan ini juga memberikan ide-ide terbaik untuk realese party dan
baju KPLI nantinya yang akan diadakan dan dicetak.
Dalam Kopdar Kali ini juga tak kalah berbeda dengan kopdar sebelumnya. Disini salah satu
pengurus lama dan dari harapan serta usu juga hadir meramaikan suasana sejuk nan indah itu
walaupun menunggu lama tadinya “tutur Ketua” . salah satunya yaitu Bober sinaga.
Kopdar kali ini dibuka dengan Gusra Algeri dari Staf Pengembangan dan dilanjutkan Abdul
Rahman selaku ketua MLC sekarang. Lalu dilanjutkan dengan ide realese party serta sharing
dan musyawarah tentang baju KPLI Medan yang nantinya akan dipakai. Dengan nantinya akan
diadakan realese party Ubuntu dan Backtrack di kota medan untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan dari yang lama dengan yang baru keluar serta fitur tambahan apa saja yang
digunakan “tutur ketua” Namun Bober Sinaga berbagi dari pengalaman pengurus lama tentang
realese party dia berkata realese party bisa diadakan dimana saja sesuai target dan sasaran
yang ingin dicapai, seperti sekolah,kampus,dan outdoor seperti ini tidak menutup kemungkinan
untuk bisa diadakan namun ada output yang dicapai ”tutur katanya sambil tersenyum”.
Sedangkan Hasib dari harapan dan anak usu lebih menekankan agar lebih baik diadakan
disekolah, kampus karena lebih efisien dengan target serta bisa melakukan pengabdian
terhadap masyarakat.
Kopdar ini juga Selain ingin meningkan sumut go opensource dalam kegiatan realese pary
nantinya juga ingin mempererat rasa kebersamaa antar anggota semua tanpa terkecuali, dan
membuat keseragaman di komunitas. Pengurus inti sengaja mengangkat tema "Realese Party
Ubuntu dan Backtarck" karena sebentar lagi Ubuntu 13.04 serta backtrack juga akan realese
serta membuat keseragaman antar pengurus dengan anggota dalam baju MLC.
Data yang hadir kopdar pada hari ini pun terhitung relative dari kopdar sebelumnya karena
banyak kesibukan dari anggota, semua rekan linux dari Kalangan yang berbeda mengaku
sangat menikmati acara Kopdar dan mendukung Baju KPLI medan yang akan dicetak nantinya,
kegiatan realese party Ubuntu dan backtrack yang akan diadakan nantinya untuk sumut go
open source tersebut. Salah satunya akan terbentuknya KSlinux di kampus dan sekolah di kota
medan.
Acara Kopdar ini didukung oleh semua Anggota KPLI Medan. Sementara itu acara ini akan
berlangsung reguler di tiap bulan sepanjang tahun 2013.
Bergabunglah dengan Medan Linux Fans page untuk update berita linux Medan dan
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Sekitarnya.
Follow twitter kami di @medanlinux untuk info linux dan kegiatan melalui twitter.
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