Mahasiswa Ilmu Politik ikut Pelatihan Public Speaking

Program Studi Ilmu Politik menggelar pelatihan public speaking bagi mahasiswa di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Malikussaleh, Bukit Indah, Lhokseumawe, Senin (19/9/2022). Foto: Ist.

UNIMALNEWS | Bukit Indah– Kemampuanpublic speakingsangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan dan
dunia kerja. Memiliki kecakapan berbicara di depan orang banyak memberikan nilai tambah bagi mahasiswa
sehingga keterampilan tersebut harus dilatih sejak dini.
Dalam dunia politik yang semakin dinamis, kemampuanpublic speakingmenjadi salah aspek penting untuk
memberikan pendidikan politik kepada kontituen sekaligus mempengaruhi kebijakan publik. Para politisi sukses
semuanya memiliki kecakapan komunikasi mumpumi.
Untuk itulah, ProgramStudi Ilmu Politikmenggelar pelatihanpublic speakingbagi mahasiswadi Aula F
akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Bukit Indah, Lhokseumawe, Senin (19/9/2022).
Kegiatan tersebutmenghadirkan Saifuddin,M.AP yang merupakananggota DPRK Aceh Utara sertaalumni
Universitas Malikussaleh.
Di hadapan mahasiswa dan sejumlah dosen Ilmu Politik,Saifuddin memaparkan pentingnya kecakapan
komunikasi dalam dunia politik. Menurutnya,public speakingsangat penting untuk dikuasai, apalagi untuk
mahasiswa ilmu politik yang pasti akan berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Untuk mencapai titik keberhasilan dalam karier politik pun,publicspeakingsangat dibutuhkan, khususnya untuk
meyakinkan masyarakat terhadap diri kita,”ujar Saifuddin yang juga berbagi pengalamannya dalam dunia
politik.
Ketua Prodi Ilmu Politik, Teuku Muzaffarsyah, M.AP menjelaskan bahwa kegiatan pelatihanpublic speaking
dilaksanakan untuk membentuk mahasiswa Prodi Ilmu Politik yang berkualitas, khususnya dalam komunikasi
politik. Selain mendapatkan teori yang komunikasi politik, mahasiswa juga bisa berdiskusi langsung dengan
politisi,” ujar Muzaffarsyah.
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi,Kamaruddin HasanM. Sidalam sambutannya
menyampaikan pengantar tentang pentingnyapublic speakingdalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia
politik.
“Public speakingadalah cara kitaberkomunikasi lisan secara efektif dengan melibatkanpendengar.Bagaiman cara
kita meyakinkan dan mempengaruhi pendengar, menentukan kesuksesan dalam dunia politik,” ujarKamaruddin
Hasan.[ayi]
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