Kami segenap pimpinan dan keluarga besar Teknik Informatika
Institut Teknologi Nasional Malang mengucapkan,Selamat Hari
Raya Idul Fitri 1440 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Dingin

malam

itu

tidak

menyurutkan

usaha

panita

untuk

menyiapkan malam puncak IFFEST (Informatika Festival), kelip
kelip lampu pun ikut memeriahkan malam itu, sabtu (27/4)
puluhan mahasiswa teknik informatika serta beberapa dosen
teknik informatika antusias mengikuti acara puncak IFFEST,
acara ini merupakan acara tahunan yang di selenggarakan oleh
himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika sejak tahun
2009.

Pada IFFEST 2019 kali ini , Himpunan Mahasiswa S-1 ITN Malang
mengambil tema “Jer Besuki Mowo Tekno” yang memiliki arti ,
untuk mencapai keberhasilan diperlukan teknologi dan
informasi. Dengan tema tersebut berharap dapat menimbulkan
dampak positif untuk perkembangan industri kreatif yang saat
ini sedang berkembang di indonesia.

Turut hadir bapak Suryo Adi, ST, MT selaku sekertaris jurusan
memberikan sambutan pada acara tersebut, Beliau menyampaikan
terimakasih kepada panitia penyelenggara serta berharap
kedepannya HMJ Teknik Informatika dapat lebih maju dan
berkembang.

Sebelumnya acara Workshop dan lomba desain logo IKAHATI
(Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika) di
adakan, dan pada acara puncak ini, HMJ Teknik Informatika S-1
ITN Malang mendatangkan Band lokal dan Stand up comedyan.
Tidak lupa tuan rumah juga memiliki Band yang pernah menjuarai
lomba aransemen ulang Jingle ITN yang diselenggarakan pada
diesnatalais ITN yang ke 50th.

Kamis, (25/4) Aula gedung informatika ITN 2 lantai 4 dipadati
oleh mahasiswa institut teknologi nasional malang untuk
mengikuti workshop, workshop ini merupakan rangkaian acara
IFFEST (Informatika Festival) yang merupakan event tahunan
Himpunan Mahasiswa Informatika ITN, yang bertema jer basuki
mawa tekno.

Workshop ini dimulai pada pukul 09:00, Turut hadir bapak Ilham
Ari elbaith Z,S.T.,M.T.,Ph.D. sebagai narasumber dalam
workshop ini beliau menjelaskan tentang sistem input/output
dan hardware pada robot dan sebagainya.

Bapak Ilham Ari elbaith Z,S.T.,M.T.,Ph.D. berfoto dengan para
mahasiswa

Diakhiri dengan pemberian cendramata dan berfoto bersama,
harapannya dengan diadakannya workshop ini dapat meningkatkan
pengetahuan dan kualitas mahasiswa khususnya di teknik
informatika tentang robotika. (humas HATI)

Selasa, (24/4) Laboratorium Teknik Informatika Fakultas
Industri Institut Teknologi Nasional Malang dipadati para
siswa SMK Pemuda Papar. Kunjungan ini dalam rangka Kunjungan
Studi untuk lebih mengenal seperti apa suasana ketika para
siswanya bila akan melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya
yaitu perkuliahan. laboratorium yang di kunjungi meliputi
Laboratorium Database, Jaringan Komputer,Robotika dan
sebagainya. Berikut Dokumentasi Kunjungan Tersebut.
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