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J P ro d i K o m u n ik a s i R a ih  P r e sta s i
K A S I H A N ,  B E R N A S

-Program  Studi Ilmu Komuni
kasi (Prodi IK) UMY meningkat
kan prestasi mahasiswa melalui 
kompetisi Imntersion Project,

Apreciation, Tribute (IMPACT) 
2016 yang diselenggarakan oleh 
School O f Communication, Uni- 
versity Sains Malaysia (USM) 
di Gelugor, Pulau Penang, Ma-

ISTIMEWA

TERIMA PENGHARGAAN -Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY 
(kedua dari kiri) saat menerima penghargaan dari paniti pada 
ajang IMPACT 2016 di Malaysia, Minggu (11/12) lalu.

laysia yang berlangsung sejak 
(8/12) hingga (10/12) lalu.

Sebanyak tujuh karya ma
hasiswa Prodi IK UMY diikut
sertakan dalam IMPACT 2016 
tersebut yang terdiri dari 4 karya 
video iklan layanan masyarakat 
(ILM )dan3film pendek. Tiga di 
antara empat karya video ILM 
yang diikutsertakan dalam kom
petisi tersebut lolos seleksi juri 
dan berhasil menjadi nominator 
kompetisi video iklan. Selain itu, 
dua dari tigafilmpendek, masuk 
sebagai nominator kompetisi 
filmpendek pada IMPACT2016.

Dalam kesempatan kali ini, 
Prodi IK UMY juga mengirim
kan lima mahasiswa sebagai 
delegasi untuk berkompetisi 
dalam kategori perlombaan yang 
berbeda yaitu pada kategori 
lomba Public Speaking diwakili 
oleh Qholiva Yuni Faradilla, 
kategori Fotografi diwakili oleh 
Agus Abdul QadirDJ dan Penu
lisan Feature yang diwakili oleh 
Hanan Siti Noor Rachmawati. 
Adapun perlombaan kelompok 
yaitu lomba Belajar Bikin Iklan 
OtakAtikOtak (KKBI OAO)

diwakili oleh Nyoman Kumia 
Widiasih serta pada kategori 
film pendek oleh Iqbal Ariefiir- 
rahman sekaligus mewakili 
Cinema Komunikasi Universitas 
M uhamm adiyah Yogyakarta 
(CIKO UMY).

Koordinator Delegasi Prodi 
IK UMY Taufiqurrahman men
gungkapkan bahwa tahun ini 
merupakan kali pertama pi
haknya mengiku sertakan karya 
mahasiswanya dalam kompetisi 
internasional . “Ini ajang kompe
tisi internasional pertama yang 
diikuti mahasiswa Prodi IK 
UMY. Menurut saya ini langkah 
awal yang baik, sebab A lhamdu- 
lillah mahasiswa kami berhasil 
membawa pulang prestasi dan 
apresiasi dari dewanjuri maupun 
peserta lain yang hadir,” ujar 
Taufiqurrahman saat dihubungi 
Bernas, Selasa (13/12).

Menurutnya, keikutsertaan 
pihaknya dalam kompetisi terse
but juga sebagai salah satu upaya 
dalam m enguatkan rencana 
strategis internasional UMY dan 
Prodi IK UMY. “Prestasi kami 
sudah cukup diakui di dalam

negeri, maka sudah saatnya 
meningkatkan daya saing ke j 
level internasional. Sebagai 
tahap awal, kami jajaki kawasan i 
ASEAN lebih dahulu,” katanya.

M elalui ajang IMPACT 
2016, m ahasisw a Prodi IK 
U M Y berhasil membawa pulang 
dua penghargaan. Film pendek 
produksi CIKO UMY dengan i 
judul For The Sun dinobatkan 1 
sebagai 2nd Winner pada Short 
Video Competition dan ILM 
produksi KBBI OAO dengan 1 
judul Hajar juga menempati 
posisi 2nd Winner pada Video J 
Advertising Competition.

Iqbal Ariefurrahman, selaku I 
sutradara dari film For The Sun ' 
mewakili peserta IMPACT 2016 i 
mengatakan bahwa prestasi in- I 
ternasional ini merupakan ajang 
pembuktian bahwa mahasiswa 
Prodi IK UMY bisa berkarya 
di kancah internasional. Peng
hargaan ini adalah acuan bagi 
saya pribadi dan teman-teman 
untuk lebih semangat berkarya. 
Tapi yang terpenting nikmati 
prosesnya, prestasi itu bonus,” 
ungkapnya. (m2)


