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PUV 2021: Pandemi Bukan Halangan Untuk Berprestasi
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Politeknik Ubaya Vaganza (PUV) tahun ini diselenggarakan secara online atau daring.
Begitupun dengan acara penutupannya yang juga diadakan dalam meeting via zoom pada Sabtu, 6 Februari 2021 lalu. Closing
ceremony yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai daerah di Indonesia itu menjadi sesi penutupan dan pengumuman peraih
juara dari semua cabang lomba. Tak hanya itu, terdapat penampilan dari para guest star yang turut datang mengapresiasi para peserta
lomba juga memeriahkan acara malam itu.
PUV adalah ajang perlombaan nasional untuk pelajar SMA/SMK sederajat yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Politeknik
Ubaya. Jika tahun sebelumnya PUV selalu berupa tournament futsal, tapi tahun ini berinovasi menjadi beberapa cabang lomba yaitu
lomba vocal, dance, announcer, dan e-sport mobile legend, ucap Verina Ernesty mahasiswa prodi perpajakan 2021 selaku ketua
pelaksana PUV tahun ini. Verina mengungkapkan perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan keadaan pandemi
yang terjadi di Indonesia.
Tema &lsquo;Push Your Limit Become a Legend&rsquo; yang diusung diharapkan mampu menjadi dorongan untuk para pelajar
agar tetap semangat dalam meraih pencapaian-pencapaian dengan selalu berusaha yang terbaik. Karena pandemi bukan menjadi
halangan untuk tetap produktif dan selalu berkarya. Pada malam itu ditayangkan juga sekilas karya-karya kreatif seluruh peserta
yang berhasil membuat kagum para penonton closing malam itu.
Dengan selesainya kegiatan PUV tahun 2021 ini, kami harap dapat memberi manfaat untuk semua pihak terutama dalam
meningkatkan potensi diri dan mengembangkan ide-ide kreatif sehingga menimbulkan rasa percaya diri dan prestasi untuk seluruh
peserta yang mengikuti, ujar Agung Sriwardhani S.E., M.A. selaku direktur politeknik ubaya saat memberikan sambutannya.
Kemudian acara ditutup dengan penampilan Idgitaf merupakan guest star utama closing ceremony tahun ini. Para penonton juga
nampak antusias berinteraksi dengan guest star pada sesi penampilannya malam itu. (mad)
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