Karya Terbaik ITN Malang
Ramaikan Festival Salam Satu
Jiwa Indonesia
Bedjo EV, mobil listrik salah satu karya terbaik ITN Malang
turut dipamerkan di ajang Festival Salam Satu Jiwa Indonesia.
(Foto: Yanuar/Humas ITN Malang)

Malang, ITN.AC.ID – Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang
turut meramaikan “Festival Salam Satu Jiwa” di Lapangan
Brawijaya Rampal, Kota Malang, Jawa Timur. Kampus teknologi
ITN Malang memboyong karya inovasi terbaik mahasiswa dan dosen
untuk dikenalkan kepada masyarakat. Masing-masing prodi
menampilkan karyanya seperti mobil listrik Bejo EV yang baru
saja di launching, kapal pemetaan USV Shumoo, solar tracker,
dan lain sebagainya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Komando Resort Militer
083/Baladhika Jaya (Korem 083/BDJ) dibuka oleh Panglima
Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal
TNI Nurchahyanto. “Festival Salam Satu Jiwa” diawali apel
gelar pasukan TNI Polri bersama Aremania dalam rangka menjaga
stabilitas Malang Raya Tahun 2022, dan memperingati Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-35 Arema FC, Kamis (11/8/2022). Pameran sendiri
akan terus berlangsung hingga Minggu 14 Agustus 2022.
Rektor ITN Malang Prof. Dr. Ir. Eng. Abraham Lomi, MSEE turut
hadir dalam pembukaan festival. Rektor juga berkesempatan
mengelilingi stand bersama Pangdam V Brawijaya, Komandan
Korem, Dandim, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Malang, serta para Kapolres dan
Kapolresta Malang.
Menurut rektor, ITN Malang mengambil bagian dan ikut serta

memamerkan hasil karya teknologi mahasiswa dan dosen. Selain
produk teknologi dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) juga
dipamerkan karya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
(FTSP) seperti dari Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Geodesi,
dan sebagainya.
“Kemarin setelah apel gelar pasukan dilanjutkan dengan
pembukaan festival (pameran) oleh Pangdam V Brawijaya.
Bersyukur, respon pengunjung cukup antusias. Malamnya saat
kami ke sana (pameran) pengunjung yang datang melihat produk
teknologi ITN juga cukup banyak,” tutur rektor saat ditemui di
ruangannya, Jumat (08/08/2022).
Prof Lomi akrab disapa mencermati banyaknya pengunjung
bertanya tentang teknologi ITN Malang yang dipamerkan.
Sehingga, dalam pengamatannya kerap terjadi komunikasi dan
diskusi antara mahasiswa ITN Malang dengan pengunjung. “Dengan
karya yang dipamerkan akan membantu memberi inspirasi kepada
masyarakat agar tertarik belajar di ITN Malang. Harapannya
akan terus banyak pengunjung. Informasi yang masuk ke saya ada
beberapa sekolah yang menyatakan keinginannya berkunjung ke
pameran (ITN Malang),” imbuhnya.

Awan Uji Krismanto, ST MT, Ph.D, koordinator pameran ITN
Malang (paling kanan) menjelaskan Maket Rest Area Tumpakrejo.
Dalam frame Rektor ITN Malang Prof. Dr. Ir. Eng. Abraham Lomi,
MSEE, Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor
Jenderal TNI Nurchahyanto, Waki Kota Malang Sutiaji. (Foto:
Yanuar/Humas ITN Malang)
Bahkan, selepas pameran di Rampal dari pusat riset ITN Malang
akan bersiap melanjutkan pameran teknologi inovasi di kampus 2
pada Sabtu, 20 Agustus 2022 nanti yang dikemas dalam open
house. Rencananya ITN Malang juga akan mengundang Gubernur
Jawa Timur Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.si, untuk
meresmikan Wisata Edukasi PLTS ITN Malang.
“Selain itu, rencananya Gubernur Jawa Timur akan meresmikan

wisata edukasi energi terbarukan (PLTS), sekaligus nanti akan
ada penandatanganan kerjasama antara ITN Malang dengan Pemprov
Jatim. Ini (kerjasama) sebenarnya sebagai payung hukum. Karena
selama ini ITN sudah bekerjasama dengan berbagai kabupaten dan
kota di Jawa Timur. Kami berharap semoga ibu gubernur bisa
hadir nantinya,” ungkap Prof Lomi.
Memenuhi undangan Korem 083/BDJ untuk mengikuti Festival Salam
Satu Jiwa menjadi atensi tersendiri bagi ITN Malang. Pasalnya,
dari perguruan tinggi yang ada di Malang Raya ITN Malang
termasuk tiga perguruan tinggi yang diundang termasuk POLTEKAD
(Politeknik angkatan darat) Kota Batu.
Baca juga : Mahasiswa Teknik Listrik D-3 Rancang Fast
Charging Baterai Mobil Listrik
Dikatakan Awan Uji Krismanto, ST, MT, Ph.D, koordinator
pameran ITN Malang, semangat pameran kali ini untuk
menampilkan karya anak bangsa. Mulai teknologi kuno hingga
terbaru. Sebagai kampus teknologi ITN Malang tentunya memiliki
teknologi baru yang patut dipamerkan kepada masyarakat.
Teknologi terbaru dari Kampus Biru sendiri selain mobil
listrik dan energi baru terbarukan (EBT), juga healthy
food dari teknik kimia, bangunan tahan gempa dari teknik
sipil, dan pemetaan menggunakan kapal dari teknik geodesi.
“Ini (pameran) untuk memfasilitasi, menunjukkan kepada
masyarakat bahwa ITN adalah perguruan tinggi yang selalu
update terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,”
ujar Awan yang juga Kepala LPPM ITN Malang.
Menurut Awan, banyak pengunjung yang datang mulai siswa
sekolah dasar, siswa SMK/SMK, hingga orang tua. Harapannya,
pengunjung akan semakin mengenal teknologi, dan ITN Malang
merupakan perguruan tinggi terdepan dalam bidang teknologi.
“Semoga masyarakat semakin mengenal ITN Malang, dan kedepannya
even serupa yang lebih besar tetap digelar sebagai informasi

kepada masyarakat.
wawasan, dan ini
berkarya dalam
tandasnya. (Mita

Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi,
juga menunjukkan bahwa anak bangsa bisa
bidang pengetahuan dan teknologi,”
Erminasari/Humas ITN Malang)

