Pertemuan yang diadakan di ruang amphi 2 Mesin Institut
Teknologi Nasional II Malang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa
dari program studi Teknik Informatika dan Teknik Industri,
Selasa (27/11). ITN menjadi salah satu tempat kunjungan
delegasi National Cheng Kung University di indonesia.
Menurut Dr. Ir. F. Yudi Limpraptono, MT selaku Dekan Fakultas
Teknologi Industri saat diwawancarai, Kunjungan ini
dimaksudkan untuk menjalin kerjasama di bidang research dan
promosi dari NCKU. Harapannya program studi informatika dan
teknik industri dapat berkolaborasi research internasional.
“Saya berharap program studi informatika dan teknik industri
dapat berkolaborasi dengan NCKU ” tuturnya.
National Cheng Kung University juga mempunyai program beasiswa
yang dapat diambil mahasiswa dan tenaga pendidikan yang ingin
melanjutkan studi S2 dan S3.
Acara ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama untuk
saling berdiskusi antara dosen dan delegasi National Cheng
Kung University yang diwakilkan oleh Prof Jerry Chung-Chi
HSIEH, dan sesi terakhir memperkenalkan dan menawarkan program
scholarship bagi mahasiswa yang ingin melanjukan studinya ke
universitas nomor 4 terbaik di taiwan ini.

Seminar Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ITN (Institut
Teknologi Nasional) yang di adakan di Ruang Amphi 2 ITN kampus
II dihadiri 100 mahasiswa Teknik Informatika, Jumat (9/11)
Menurut Ir. Yusuf Ismail Nakhoda MT. selaku ketua Wakil Dekan
III – FTI ITN Malang saat diwawancarai, seminar ini bertemakan
“Bunuh semua dengan kreatifitas” merupakan seminar tahunan
yang diadakan Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ITN untuk

membantu mahasiswa Teknik Informatika dalam menemukan ide
proposal PKM yang kreatif dan inovatif.
“Kita harus selalu kreatif menyikapi sesuatu” tambahnya
PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) merupakan wadah bagi para
mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu
yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas,
PKM merupakan ajang bergengsi universitas dan juga mahasiswa.
Hal ini disampaikan oleh Ir. Yusuf Ismail Nakhoda, MT selaku
pemateri dalam seminar ini.
“PKM merupakan ajang yang paling ditunggu-tunggu perguruan
tinggi di Indonesia” Ujarnya
Pada acara ini dijelaskan seperti apa konsep dasar PKM, Syarat
dan juga bagaimana menentukan ide dalam pembuatan proposal
PKM.
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memiliki beberapa program
yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T),
PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat
(PKM-M), PKM-Karsa Cipta (PKM-KC), PKM-Artikel Ilmiah (PKMAI), dan PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT). Selain PKM-AI, semua
PKM tersebut akan di lombakan dalam PIMNAS.
Turut pula hadir Joseph Dedy Irawan, ST, MT selaku Kepala
Jurusan Teknik Informatika memberikan motivasi dan juga tips
bagi mahasiswa yang akan membuat proposal PKM.
“Judul yang menarik, sesuai dengan format, dan jangan pernah
salah dalam menentukan program PKM apa yang akan diambil,
itulah 3 kuncinya. Coba bersaing dulu, kemudian berdoa”
tambahnya
Ia mengatakan institut teknologi nasional (ITN) sangat
mendukung mahasiswanya untuk mengikuti ajang ini. ITN akan
memberikan banyak reward bagi para mahasiswa yang sukses dalam
penelitiannya dan masuk dalam Pimnas

