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UGM meraih tiga penghargaan dalam ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2020 Kategori
Perguruan Tinggi. UGM meraih Gold Winner pada Sub Kategori Website, Gold Winner pada Sub
Kategori Video Profil, serta Silver Winner pada Sub Kategori Brand Guideline.
“Saya ucapkan selamat, hasil tidak pernah mengingkari proses kerja keras kita selama ini,” ucap
Sekretaris Rektor UGM, Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D, Selasa (21/4).
Gugup menambahkan, pengakuan dari lembaga yang bereputasi ini sangat berarti bagi UGM. Di
samping itu, penghargaan ini juga bermanfaat dalam meningkatkan motivasi untuk selalu
membenahi diri.
“Pengakuan eksternal atas capaian UGM sangat berarti apalagi apresiasi tersebut berasal dari
lembaga yang bergengsi dan bereputasi tinggi di Indonesia,” ungkapnya.
PR INDONESIA Awards kelima ini merupakan ajang kompetisi kehumasan yang digelar oleh PR
Indonesia. Pada kompetisi tahun ini, penyelenggara menerima 543 entri dari 109 korporasi dan
institusi, yang terdiri dari kementerian, lembaga, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, perusahaan
daerah, perusahaan swasta, juga pemerintah provinsi/kota/kabupaten.
Proses penjurian sendiri telah berlangsung pada bulan Februari dan Maret silam dan melibatkan
sekurangnya 13 orang juri dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, hingga akademisi
senior.

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, pada tahun ini pengumuman pemenang dilakukan secara
daring melalui tayangan langsung di Youtube, Senin (20/4) malam.
Meski mengapresiasi hasil dari ajang ini, Gugup menyebut bahwa masih terdapat banyak ruang
perbaikan yang harus dapat ditemukan di masa mendatang. Hal ini tentunya bukan semata-mata
merupakan upaya untuk mendapatkan pujian, tetapi demi memberikan dampak-dampak positif yang
lebih baik bagi masyarakat.
“Award adalah token kecil yang sangat menyenangkan tetapi tidak boleh membuat kita terlena akan
mandat yang lebih esensial dan besar, yaitu menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan bagi
masyarakat,” ungkapnya.
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