Teknik Geodesi ITN Malang
berbagi
Ide
dan
Wawasan
dengan
Ikatan
Mahasiswa
Geodesi Indonesia (IMGI)
Ikatan Mahasiswa Geodesi Indonesia (IMGI) berkumpul di Batu
Malang. Bertajuk Share for Unity, kegiatan ini sebagai wadah
anggota IMGI yang terdiri dari mahasiswa Teknik Geodesi dari
berbagai universitas di Indonesia untuk berbagi wawasan, ide,
dan menjadi silaturahmi.
Dysvan Meru Gawa Alfitra, Ketua Pelaksana mengatakan, dalam
kesempatan tersebut masing-masing institusi mempresentasikan
program kerja (proker) yang sudah terlaksana dan yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Harapannya dengan
kegiatan ini bisa saling berbagi ide dan menjadi inspirasi
bagi yang lain. Anggota IMGI terdiri dari enam universitas
antara lain, UNILA, ITS, UGM, ITENAS, UNDIP serta ITN Malang
sebagai tuan rumah membaur untuk saling mengenal satu sama
lain.
“Ini juga untuk meningkatkan mutu proker dari masing-masing
himpunan. Jadi proker mana yang bagus bisa diadopsi,”
paparnya, kegiatan IMGI dilaksanakan selama dua hari JumatSabtu (16-17/3) lalu.
Dari presentasi tersebut program kerja Himpunan Mahasiswa
Geodesi (HMG) ITN Malang turut mencuri perhatian peserta yang
lain. Salah satunya adalah kegiatan Gema Geodesi Menyapa.
Kegiatan

tersebut

merupakan

pembaharuan

ospek

dengan

meninggalkan sistem lama yang cenderung keras, diganti dengan
metode pendekatan kekeluargaan dan peningkatan pengetahuan
maba. Kegiatan ini diclaim sebagai solusi terbaik untuk bisa
mendekatkan maba dengan jurusan.

“Biasanya yang diajarkan (saat ospek) adalah latihan dasar
kepemimpinan. Tapi di ITN khususnya di Teknik Geodesi
diselipkan unsur kekeluargaan serta maba diharuskan
menampilkan kreatifitasnya,” tambah mahasiswa ITN Malang ini.
Sedangkan bagi HMG ITN Malang kesempatan tersebuh dimanfaatkan
untuk mencari inovasi kegiatan yang membangun dan belum pernah
dijalankan.
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Mahasiswa asal Malang ini mengungkapkan, kegiatan family
ghatering adalah salah satu proker yang bisa diadopsi oleh
HMG. Family ghatering hampir di semua himpunan sudah ada,
untuk itu HMG ITN akan mengadopsi sebagai wadah mahasiswa dan
alumni sharing informasi. Selain itu kegiatan Porseni (Pekan
Olahraga dan Seni) juga menjadi perhatian mahasiswa Geodesi
ITN. “Nanti akan coba kita laksanakan, tentu saja ada cabor
(cabang olah raga) baru yang belum pernah digelar di ITN,”
tegasnya.

Sedangkan I Dewa Gede Merta Pratama Janata, Ketua HMG optimis
ke depannya proker himpunan Geodesi ITN akan semakin kreatif.
“Kami juga akan melaksanakan pelatihan software AutoCAD dan
ArcGIS kepada mahasiswa Geodesi,” tambahnya. (mer/humas)

