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YOGYAKARTA - Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) berhasil meraih juara 
umum pada Pekan Seni Ma
hasiswa Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (PSMPTM) 
2017. PSMPTM 2017 sendiri 
digelar di Universitas Muham
madiyah Jakarta (UM J) pada 
9-11 Mei 2017.

PltKepalaLembagaPengem- 
bangan Kemahasiswaan dan 
Alumni (LPKA)UMYSugitoMSi 
mengatakan, UMY berhasil 
mengungguli Universitas Mu
hammadiyah Malang (UMM) 
yangberadadiurutankeduadan 
Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) pada posisi ketiga. Pada 
PSMPTM tahun ini, delegasi 
UMY mengusung tema Pengem
bangan Seni Profetik dalam Rang
ka Membangun Dakwah Pencera- 
handiBidangSenidanBudayaun- 
tuklndonesiaBerkemajuan.

“Ada strategi yang dilaku
kan agar delegasi UMY mam
pu meraih kemenangan. Hal 
utama yang kami persiapkan 
adalah pembinaan yang lebih

intensif. Selain itu kami harus 
mengetahui penilaian apa saj a 
yang dinilai, sehingga kami 
bisa memaksimalkan potensi 
sesuai apa yang dinilai oleh 
juri. Dan Alhamdulillah lang
kah ini berhasil menjadikan 
UMY juara umum,” paparnya, 
kemarin.

Dikatakan Sugito, PSMPTM 
2017 diikuti936mahasiswadari 
sekitar 54PerguruanTinggiMu- 
hammadiyah. Tim UMY sendiri 
berhasil meraih juara pertama 
pada empat kategori lomba. Di 
antaranya yaitu kategori Puisi 
Putri oleh Ratih Farah Maudina, 
kategori Penulisan Skenario 
Film oleh Agam Satya M, 
kategori Vocal Grup oleh Tim 
dari UKM Sunshine Voice, serta 
kategori Fotografi oleh Khezar 
Satria Wicaksono.

Untuk juara dua diraih pada 
empat kategori, yaitu kategori 
Qiroah putri oleh Sirli Agus- 
tiani, Vokal Solo Putri oleh Nur 
Ainun Yusdiati, kategori Pem
buatan Dokumentasi Drama 
oleh Tim dari UKM KINE, serta

Kaligrafi Dekorasi oleh Ahmad 
Fandy T, juara ketiga diraih oleh 
Abiyutabrizi Rabbani untuk 
bidang Kaligrafi Lukis. Sedang
kan juara harapan diraih oleh 
Azaro Verdo N pada kategori 
Puisi Putra, dan kategori Vokal 
Solo Putra diraih oleh Ilham 
Zukhruf.

Sementara itu, pemenang 
juara kedua kategori Qiroah 
PutriSirliAgustianimengung- 
kapkan,agarbisamemberikan 
penampilan terbaik saat 
kompetisi berlangsung, diri
nya berlatih rutin dan mem
perhatikan apa yang dimakan. 
“Untuk persiapan lomba saya 
jalaniseki tar enambulan hing
ga setahun ini. Karena saya 
mengikuti perlombaan di bi
dang yang mengeluarkan sua
ra, maka saya harus memper
hatikan makan dan minum. 
Seperti tidak makan yang 
berminyak, minuman dingin, 
dan terlalu berlemak,” ungkap 
mahasiswa Program Studi 
Ilmu Keperawatan tersebut.

#ratih keswara


