Emtek Goes to Campus Kembali Digelar di UGM
Thursday, 18 Oktober 2018 WIB, Oleh: Gloria

UGM kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Emtek Goes to Campus (EGTC) 2018, rangkaian
roadshow oleh Emtek Media Group ke berbagai kampus di Indonesia. Digelar para Selasa-Kamis, 1618 Oktober 2018, di Grha Sabha Pramana UGM, EGTC 2018 menjadi ajang bagi praktisi industri
media untuk berbagi pengetahuan kepada para mahasiswa.
“Terima kasih Emtek telah kembali memilih UGM sebagai tuan rumah untuk kesekian kalinya.
Media saat ini menjadi bisnis yang sangat penting, jadi beruntung sekali adik-adik mahasiswa bisa
hadir di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara yang disiapkan,” tutur Wakil Rektor UGM
Bidang Kerja Sama dan Alumni, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M., Rabu (17/10).
Paripurna menuturkan revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh yang besar kepada bagaimana
industri media bekerja saat ini serta bagaimana industri akan berkembang di masa yang akan
datang. Big data, artificial intelligence, serta internet of things yang berkembang seiring dengan
kemajuan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia media.
“Kita melihat sebuah perubahan yang sangat cepat. Teknologi memungkinkan data bisa kita
dapatkan dari mana-mana sehingga tantangan bagi media adalah bagaimana menyajikan data serta
informasi yang penting itu secara menarik,” terangnya.
Melalui berbagai media baru, penikmat informasi, menurutnya, juga bisa menjadi sumber informasi.
Ia juga mengajak para peserta untuk menjadi orang-orang yang bijak dalam menggunakan teknologi
untuk mengakses sekaligus membagikan data, memanfaatkan media untuk hal-hal yang positif demi
kemajuan bersama.

“Media hari ini bukan sekadar menjadi sarana untuk melihat masa lalu. Dengan revolusi industri,
media juga bisa digunakan untuk melihat masa depan. Semoga acara ini memberikan wawasan serta
ilmu yang bermanfaat untuk kita semua,” pungkasnya.
Hari pertama EGTC 2018 diisi dengan Graduate Mentorship Program serta pemaparan terkait
Creative Production & Information Technology. Selain itu, di hari pertama ini para peserta juga
mendapat kesempatan untuk mengikuti Mobile Journalism Workshop serta News Presenter
Competition.
Acara hari selanjutnya dimeriahkan dengan puluhan bintang tamu menarik yang telah malang
melintang di dunia industri media. Terdapat sesi CEO Talk dan Inspiring Practitioners yang diisi oleh
Direktur Utama IEP, Indra Yudhistira, CEO Brodo, Yukka Harlanda, Direktur Utama PT KAI, Edi
Sukmoro, Motivator, Tung Desem Waringin, serta CO Founder & Head of Marcomm Warunk
Upnormal, Cindy Alvionita Bahder.
Tak hanya itu, EGTC 2018 juga turut diisi oleh Inspirasi Muda seperti Dude Harlino dan Valentino
Simanjutak, serta para pengisi film "Dancing in the Rain." (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)
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