Kepengurusan Himatro 2019…..

Dosen Favorit Teknik Elektro
Pada tahun ini teknik elektro kembali
memilih salah seorang dosen yang menjadi
favorit mahasiswanya, beliau adalah bapak
Achmad Fiqhi Ibaidillah, S.T., M.Sc., beliau
adalah seorang dosen yang di favoritkan
oleh mahasiswa teknik elektro, karena cara
mengajarnya yang baik, orangnya yang baik
dan juga mampu memberi kesan yang baik
kepada mahasiswanya.

Mahasiswa Dengan IPK Tertinggi
Dalam proses belajar mengajar
dikelas untuk mengetahui berhasil
atau tidaknya pembelajaran yang
dicapai mahasiswa harus dilakukan
evaluasi yang hasilnya berupa
prestasi belajar mahasiswa.
Inti dari prestasi adalah pencapaian standar nilai yang tinggi dalam
menyelesaikan perkuliahan. Prestasi mencerminkan penguasaan seseorang
terhadap sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dan diujikan
kepadanya. Prestasi mahasiswa disimbolkan dengan nilai atau indeks prestasi (IP).
Untuk mendorong mahasiswa nya agar dapat berprestasi dalam perkuliahan, teknik
elektro memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berhasil mencapai ipk
tertinggi se - angkatan. Dengan memberikan apresiasi, para dosen berharap kepada
para mahasiswa teknik elektro agar terdorong untuk berprestasi juga dalam bidang
akademik, sehingga nantinya teknik elektro universitas trunojoyo madura dapat
mencetak lulusan dengan prestasi akademik yang baik.

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI,
KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI

Satu satu cara melakukan pekerjaan besar adalah dengan
mencintai apa yang anda kerjakan
-Steve Jobs
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PESTA AWAL SEMESTER…
Pesta awal semester merupakan kegiatan rutin tahunan dari prodi Teknik Elektro
yang diadakan setiap memasuki semester genap. Pesta awal semester merupakan
kegiatan yang unik dikarenakan hanya ada di prodi Teknik Elektro Universitas
Truojoyo Madura. Acara ini diadakan untuk mengawali masuknya semester genap
setelah libur semester telah usai. Pada Selasa, 12 Februari 2019 Himpunan
Mahasiswa Teknik Elektro telah sukses melaksanakan kegiatan ini dengan sangat
meriah dengan mengusung tema “Menyatukan Keberagaman Rasa Dalam Satu
Jiwa”. Acara ini diadakan bukan hanya sebagai ajang refresing dan senang-senang
saja melainkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan
rasa kekeluargaan semua anggota keluarga Teknik Elektro. Acara pesta awal
semester tahun ini juga diadakan bersamaan dengan syukuran atas kelulusan
mahasiswa
X angkatan pertama Teknik Elektro. Acara ini memiliki keunikan yaitu
semua mahasiswa dari semua angkatan diwajibkan untuk membawa makanan
khas daerah mereka masing-masing yang nantinya akan dimakan bersama. Selain
itu, juga ada sarahsehan yang turut mengundang Alumni Setya Wahyu Priyadi dan
Firdaus Al Fidai sebagai narasumbernya. Dalam acara ini juga terdapat hiburan
berupa penampilan dari setiap angkatan, ada musikalisasi puisi, menyanyi,
bahkan ada yang musikalisasi komedi dan masih banyak lagi yang lain. selain itu
juga ada ELEKTRO AWARD, yang di dalamnya terdapat dua kategori penghargaan,
yaitu kategori dosen terfavorit dan kategori mahasiswa dengan IPK tertinggi. Yang
membuat acara tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu adanya
khataman Al-Quran oleh wisudawan, sesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk
rasa syukur atas kelulusan para wisudawan dan sesi penyiraman para wisudawan
oleh KAJUR Teknik Elektro.
Semoga Pesta Awal Semester selanjutnya akan lebih meriah.

http://elektro.trunojoyo.ac.id
e-mail:himatro.trunojoyo@gmail.com

Edisi 27
Februari 2019

Kepengurusan Baru HIMATRO 2019
Himpunan
Mahasiswa
Teknik
Elektro
merupakan sebuah wadah mahasiswa yang
dibentuk dengan tujuan untuk menampung,
mengkoordinasi dan membantu mewujudkan
apresiasi kreatifitas dan skill mahasiswa
program studi Teknik Elektro.
Baca Himatro 2019….Hal 2

Baca WISUDA….Hal 2

PESTA AWAL SEMESTER 2019

“NYAMAN ONGGHU LE’”
Pesta Awal Semester merupakan kegiatan
rutin tahunan dari program studi Teknik Elektro
Universitas Trunojoyo Madura yang diadakan
setiap memasuki semester genap.
Baca PAS 2019..Hal 4

ELEKTRO…..YESS JOSS…..
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