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UMYRaih D ua Piala 

di Com m unication Avenue
YOGYA KARTA - U niversitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
meraih dua piala dalam ajang Com
m unication Avenue 2017 yang di
adakan di Universitas Pelita Harapan.

Tim dari m ahasiswa Public Re- 
lations Ilmu Komunikasi, Yoga Dwi 
Pandaya, Endrax Dwi Kumiawan dan 
Erna Tri Nofiyana berhasil meraih 
juara pertama dalam kategori lomba 
Public Relations Idea Exploration 
(Pride).

Mahasiswa lainnya, Wahyu Titis 
Dwirani juga berhasil menjadi second 
runner-up dalam kategori Call for 
Paper di ajang yang sama.

Yoga mengungkapkan dalam kate
gori Pride, Tim UMY bernama Pre
dator Dewa Ruci berhasil mengalah
kan unggulan-unggulan seperti Uni
versitas Padjajaran (Unpad), Univer
sitas Indonesia (UI), Bina Nusantara 
U niversity  (B inus), U niversitas 
Ahmad Dahlan (UAD) dan Univer
sitas Komputer Indonesia.

‘’D alam  Pride kam i d itantang 
menyusun sebuah ide menjadi pro
posal sebuah program. Kami meng
angkat program  Corporate Social 
Responsibility (CSR), yakni potensi 
wisata yang ada di Pantai Depok.
Program  berupa E xplore Depok 
yang menitikberatkan pada peman
faatan teknologi yang tepat guna 
untuk masyarakat sekitar agar bisa 
mempromosikan pantai,” paparnya, 
kemarin.

Setelah proposal masuk 10 besar, 
panitia memilih lima tim yang masuk 
final. Pengalaman berharga mereka 
peroleh saat masuk final lima besar.

Ketika diadakan company visit di 
Zino Indonesia, semua peserta ditan
tang untuk menjual produk laptop 
berprosesor intel. Peserta hanya diberi 
waktu satu hari untuk menyiapkan 
program dan presentasi.

M ereka m enggunakan strategi- 
strategi lewat media sosial atau meng
gunakan influencer-influencer seperti 
Youtubers yang me-review sebuah 
laptop atau m enceritakan peng
alamannya menggunakan produk ter
sebut.
Tiga Minggu

Dalam  kategori Call for Paper, 
Wahyu Titis Dwirani berhasil terpilih 
sebagai lima besar finalis paper yang 
lolos. Dengan topic The Power of PR 
in Modem Comunication, papemya 
berjudul ” M enjaga Reputasi dan 
Trust Melalui Kolaborasi Generasi 
Milenial di Era Digital 3.0” berhasil 
meraih second runner-up .

Mereka menyatakan kepuasannya 
berlaga dalam ajang Communication 
Avenue 2017. Selain dapat meraih 
prestasi, lebih jauh mereka juga men
dapat pengalaman berharga, teman- 
teman baru dari jurusan Ilmu Komu
nikasi di seluruh Indonesia, dan juga 
seluk beluk dunia PR.

‘'Kami berharap kemenangan ini 
akan memotivasi mahasiswa lainnya 
agar terus berkompetisi. Kami berte
mu mahasiswa ilmu komunikasi di 
seluruh Indonesia, nambah teman jadi 
tahu berbagai seluk beluk di PR, 
masukan dari juri juga sangat berman
faat untuk program dan penyusunan 
proposal yang kami buat selanjut
nya,” tandas Yoga. (D19-43)


