
Tim Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)yang berhasil menjuarai kompetisi debat nasional di Riau.

YOGYAKARTA - Prestasi ting
kat nasional kembali berhasil 
dicetak mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY). Kali ini, tiga mahasiswa 
UMY berhasil menjadi juara 
pertamadalamkompetisidebat 
nasioanal yang diadakan oleh 
UIN Sultan Syarif Kasim di Riau, 
12-15 April20171alu.

Mereka adalah Yopi Irianto 
Panut dan Flory Rahmah Abiwa- 
wanti dari Prodi Hubungan In
ternasional, serta Afriza Sanjaya 
dari Prodi Ilmu Pemerintahan.

Menurut Yopi, kompetisi 
yang mereka ikuti tersebut me
rupakan lomba debat Bahasa 
Indonesia dengan tema Ragam 
Karya, Tetap Satu Indonesia . 
“Dari tema tersebut kemudian 
dibahas permasalahan dari 
berbagai segi seperti politik, 
ekonomi, sosial budaya, agama, 
dan lain sebagainya. Sebelum 
mengikuti lomba debat di Riau, 
kami harus lolos seleksi awal 
dulu yakni membuat essay 
dengan tema tersebut. Dari 
hasil seleksi essay, kemudian 
diambil 16 tim dari berbagai 
universitas di Indonesia,” ucap 
Yopi, kemarin.

Yopi mengatakan, sebanyak 
16 universitas yang hadir pada 
perlombaan tersebut antara lain 
Universitas Negeri Makasar, 
Universitas Sumatera Utara, 
Universitas Riau, Universitas 
Sultan Syarif Kasim, Universitas 
Bengkulu, Universitas Airlang- 
ga, Universitas Andalas, Institut 
Pertanian Bogor, Universitas

Negeri Sebelas Maret, Univer
sitas Diponegoro, Universitas 
Negeri Surabaya, Universitas 
Negeri Semarang, Universitas 
Negeri Padang, dan Universitas 
Sriwijaya. Parajuaraialah timnya 
sebagai juara 1, tim asal UII 
menjadi juara 2, dan tim dari 
Unair di posisiketiga.

“Selain berhasil menjadi 
juara 1, kami bertiga juga ber- 
hasilmenjadiBestSpeaker. Dari 
48 peserta yang mengikuti 
lomba, dipilih sepuluh peserta 
sebagai Best Speaker . Alham

dulillah kami bertiga termasuk 
dalam top ten best speaker ter
sebut,” kata Yopi.

Yopi mengungkapkan, se
lanjutnya tim mereka akan 
kembalibertandingpadalomba 
debat tingkat nasional di dua 
daerah lain.di Indonesia. Renca
nanya, pada 24-26 April 2017 
mendatang, mereka akan 
mengikuti debat di Universitas 
Widyatama Bandung. Lalu, 30 
April-3 Mei 2017 akan mengi
kuti lomba debat di Universitas 
Negeri Makassar.

“Kami juga berharap dapat 
menyebarkan spirit debat pada 
mahasiswa UMY lainnya, se
hingga semakin banyak maha
siswa yang menyukai debat. 
Kami juga sudah mulai mem
bentuk kelompok debat kecil 
yangterdiriatasmahasiswadari 
berbagai fakultas. Ini karena 
dalam debat bahasa Indonesia 
skala nasional, UMY juga 
termasuk tim yang diperhati
kan,” kata Yopi.

Sementara itu, Kepala Biro 
Humas dan Protokol UMY Ra-

tih Herningtyas MA mengata
kan, pihak kampus tentu bang- 
gaakanprestasiyangdiraihpara 
mahasiswa UMY kali ini. 
Diungkapkannya, UMY selalu 
berupaya mendukung maha
siswa untuk meraih prestasi, 
baik di bidang akademik mau
pun nonakademik. “Semoga ke 
depan semakin banyak prestasi 
yang bisa diraih mahasiswa 
kami. Tentu tiap prestasi me
rupakan kebanggaan bagi 
kampus,” kata Ratih.

•  ratihkeswara
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