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Iklan UMYRaih Perunggu Pinasthika Creative Festival 2016
YOGYAKARTA - Univer

sitas Muhammadiyah Yogyakarta 
menorehkan prestasi di ranah 
nasional. Pada ajang Pinasthika 
Creative Festival ke-17 pekan 
lalu, dua iklan karya UM Y meraih 
piala perunggu (bronze). Yakni 
iklan Safety Riding (fitn versiori) 
dan juga iklan Festival Alquran.

Iklan tersebut merupakan 
hasil garapan dari komunitas 
Otak Atik Otak (OAO), komu
nitas belajar m em buat iklan. 
Anggota OAO terdiri atas 12 
mahasiswa di Yogyakarta yang 
delapan di antaranya mahasiswa

UMY yangjugamengikuti ajang 
Pinasthika Creative Festival ke- 
17.

Mentor OAO, Erwan Sudi- 
wijaya SSos MBA menyebut
kan, pada awalnya ada tiga iklan 
UM Y yang diikutkan dalam 
kompetisi Pinasthika. Ia men
ceritakan, Oktober lalu m e
masukkan tiga karya, yaitu 
Safety Riding versi wisuda, 
Safety Riding versi fu n , dan 
Festival Alquran. Ketiganya 
masuk ke dalam kategori Bas- 
kara atau Biro Iklan selain Kota 
Jakarta.

Dan, yang mendapatkan piala 
perunggu, dua dari tiga iklan itu.

Ia menjelaskan, pada kategori 
Baskara di bidang TV ads ter
dapat total tujuh pemenang. 
Dosen Emu Komunikasi UMY 
tersebut menjelaskan, penjurian 
tidak berpegang pada juara I, II 
atau III, melainkan dengan sis
tem penilaian gold, silver, dan 
bmnze.

Bukti Prestasi
”Jadi, ada standar nilai untuk 

kategori gold, silver dan bronze. 
Kalau ada dua karya yang nilai
nya masuk ke dalam kategori

gold, berarti yarig mendapatkan 
gold  dua karya, sedangkan 
dalam Pinasthika Award ini dari 
total tujuh pemenang di bidang 
TV ads, empat mendapatkan 
bronze, dua mendapatkan silver, 
dan satu gold,” ujar Erwan.

Ia mengapresiasi pencapaian 
mahasiswa UMY yang sudah 

. mem buktikan kalau strategi 
komunikasi melalui biro humas 
memiliki prestasi yang diakui 
Phinastika Award 2016.

Harapannya, dua karya itu 
bisa m eningkatkan kualitas 
strategi kom unikasi di biro

humas. Sepanjang sejarah Phi
nastika, baru ini komunikasi' 
kampus yang bisa menang.

Selain dua iklan yang beihasjl 
memenangi Pinasthika Award; 
2016, dua m ahasiswa UMY 
yang tergabung dalam  satu 
kelompok, juga berhasil men
dapatkan piala perunggu pada, 
kategori Ad Student.

M ereka adalah Rendi Ade 
W ijaya dan Ikhfan Afrido, 
mahasiswa Ilmu Komunikasi, 
yang menghasilkan karya ber4; 
judul ”Sabang-Merauke”. (D 19» 
37) \ . Y  .
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