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Selasa, 20 September 2022.  

Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HUMANIKA) Universitas Yudharta 

Pasuruan telah sukses menyelenggarakan IT CAMP 2022. IT CAMP sendiri merupakan 

kegiatan orientasi untuk mahasiswa baru dalam rangka pengenalan jurusan dan recruitment 

anggota baru HUMANIKA. IT CAMP tahun ini diikuti oleh 71 mahasiswa baru yang 

kemudian terbagi menjadi 36 reguler, 20 ekstensi, dan 15 pesantren. IT CAMP tahun ini 

diadakan di Randuwana Desa Wisata Kertosari, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan yang 

berlangsung selama 2 hari untuk peserta reguler dan Gedung Fakultas Teknik (Gedung UUD) 

Universitas Yudharta Pasuruan selama 1 hari untuk peserta ekstensi/pesantren. IT CAMP tahun 

ini mengusung tema “Bersama HUMANIKA Tumbuhkan Mahasiswa Bertalenta” yang 

bertujuan mengenalkan dan mengusahakan keberadaan HUMANIKA dalam mewujudkan 

Mahasiswa Teknik Informatika yang bertalenta dan mampu menguasai teknologi dalam Era 

Society 5.0. Tidak hanya itu juga, dengan adanya acara ini mampu membangun mental 

kemandirian Mahasiswa, melatih kedisplinan dan percaya diri, serta memperkuat rasa cinta dan 

solidaritas terhadap almamater baik terhadap kakak tingkat maupun mahasiswa baru. 

Pada awal acara, peserta melakukan 

check-in dan dikumpulkan didepan gedung UUD 

untuk selanjutnya diberangkatkan dengan truk. 

Jarak dengan lokasi berkisar 6 km dengan waktu 

tempuh sekitar 15 menit. Kemudian di lokasi 

peserta melakukan apel pembukaan yang 

kemudian dicek perlengkapan sesuai dengan 



instruksi panitia. Kemudian peserta dipandu untuk menempati beberapa tenda yang telah 

disediakan. Dalam tenda tersebut berisikan 5-6 peserta dengan dibedakan tempatnya untuk 

laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk panitia menempati agak tinggi dari tenda peserta 

dengan tujuan mengawasi peserta dan mengamankan kegiatan. 

Acara selanjutnya, peserta diarahkan 

menuju gazebo untuk pembukaan acara ITCAMP 

2022. Dalam pembukaan, Pak Imron Rosyadi 

(Selaku Kaprodi Teknik Informatika) menyambut 

mahasiswa baru dengan hangat dan ramah. Beliau 

menjelaskan tentang prospek Teknik Informatika 

kedepannya dan apa saja yang nanti akan dipelajari dalam Teknik Informatika. Tak lupa pula, 

beliau mengingatkan etika terhadap dosen dan bagaimana berkomunikasi dengan dosen. Beliau 

tidak hanya sendiri, beliau ditemani oleh Pak Syarwani selaku dosen Teknik Informatika. 

Diakhir sambutan, beliau berterima kasih kepada HUMANIKA dan alumni karena telah 

menyelenggarakan acara ini dan berdoa agar HUMANIKA tetap solid dan kompak 

kedepannya. 

Untuk acara selanjutnya, peserta diistirahatkan untuk 

kemudian melaksanakan sholat jumat berjamaah ke masjid 

terdekat. Setelah itu, berkumpul bersama untuk makan siang. 

Selanjutnya, acara diisi dengan materi Public Speaking oleh 

Kak Rohmat Hidayat selaku Alumni Teknik Informatika dan 

Demisioner Ketua Humanika 2020-2021. Berlanjut materi 

Leadership oleh Kak Naafilah Rodliyah selaku Alumni 

Teknik Informatika dan Demisioner Ketua Humanika 2018-

2019. Terakhir, Berbincang Bersama Alumni yang dipandu 

oleh Kak Alvin Tri Bachtiar selaku Alumni Teknik 

Informatika dan CEO Jong Java Technology. Peserta terlihat 

antusias dan seksama mendengarkan pemaparan materi oleh 

narasumber-narasumber tersebut. 

 Acara pemaparan materi berakhir jam 16.30, yang kemudian dilanjutkan ISHOMA 

Ashar dan dilanjutkan hingga menunggu Maghrib. Setelah Sholat Maghrib, peserta diarahkan 

untuk membaca yasin dan tahlil bersama untuk mendoakan keselamatan selama acara. 



Kemudian dilanjutkan Sholat Isya dan acara berlanjut dengan 

Pentas Seni tiap kelompok. Setiap kelompok memperlihatkan 

bakat-bakat mereka seperti menyanyi, membaca puisi, dan 

bermain alat musik. Sorak sorai, kemeriaan dan antusiasme 

terpancarkan dari mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan 

malam keakraban yang diisi dengan fun games oleh divisi kreatif. 

Acara malam keakraban diikuti oleh panitia dan peserta. Tertawa 

bersama dan keharmonisan terlihat dipancarkan oleh mereka 

diacara ini juga. Setelah serangkaian acara tersebut, peserta 

dipandu menuju tenda untuk beristirahat dan tidur.  

Adzan Subuh mulai terdengar, peserta dibangunkan untuk 

melaksanakan sholat subuh bersama. Peserta kemudian 

berkumpul di aula untuk selanjutnya melaksanakan sholat subuh. 

Acara selanjutnya bersiap-siap untuk senam pagi dan fun games. 

Senam pagi dipandu oleh divisi kreatif dengan meriah dan 

peserta terlihat senang dan antusias. Senam pagi cocok untuk 

membuat tubuh bugar dengan energi positif yang dipancarkan 

saat pagi hari.  Kemudian acara dilanjutkan dengan outbound 

dan mini games yang juga dipandu oleh divisi kreatif. Peserta 

dibagi menjadi beberapa kelompok untuk selanjutnya bermain 

estafet karet beregu, merebut balon, dan estafet balon. Peserta 

terlihat sangat senang dan tertawa bahagia karena banyak sekali 

momen-momen kocak yang terjadi. 

Tak terasa, acara IT CAMP segera berakhir, peserta kemudian dikumpulkan untuk apel 

penutupan yang kemudian dilanjutkan peresmian anggota baru HUMANIKA. Diakhir, 

sambutan dilakukan oleh Kak Ega Nanda Selaku Ketua HUMANIKA. Peresmian dilakukan 

secara simbolis dengan peserta mencium bendera HUMANIKA. Selanjutnya, peserta dipandu 

untuk foto bersama dan bersiap kembali menuju kampus. 

Hari ketiga dimulai, dengan peserta yang berasal 

dari mahasiswa baru jalur ekstensi dan pondok pesantren. 

Peserta dipandu untuk melakukan check-in dan 

berkumpul bersama di Lapangan Universitas Yudharta 



Pasuruan yang dilanjutkan dengan apel pembukaan. Apel pembukaan dilaksanakan dengan 

khidmat. Kemudian peserta dipandu menuju lantai 2 Gedung UUD untuk mulai mendengarkan 

materi yang akan dipaparkan.  

Di awal acara terdapat materi kehumanikaan yang 

dijelaskan oleh Tim HUMANIKA. Berlanjut pada materi 

Leadership oleh Kak Naafilah Rodliyah, kemudian materi 

Public Speaking Oleh Kak Rohmat Hidayat, dan terakhir 

Bincang Alumni dengan Kak Alvin Tri Bachtiar. Acara 

kemudian berlanjut dengan Sarah Sehan yang dipandu oleh 

Pak Imron Rosyadi selaku Kaprodi Teknik Informatika. Beliau 

menyambut dengan hangat Mahasiswa baru jalur ekstensi dan 

pondok pesantren. Beliau berpesan agar mahasiswa jalur 

pondok pesantren tidak merasa merendah diri karena 

kesuksesan bisa datang darimana saja termasuk beliau yang 

merupakan alumni pondok pesantren. Tak lupa pula, beliau 

mengingatkan etika terhadap dosen dan bagaimana 

berkomunikasi dengan dosen. Diakhir, beliau berterima kasih kepada HUMANIKA dan alumni 

karena telah menyelenggarakan acara ini dan berdoa agar HUMANIKA tetap solid dan kompak 

kedepannya. 

Adzan dzuhur mulai terdengar, peserta kemudian dipandu 

untuk ISHOMA dan secara berurutan mengambil nasi kotak yang 

sudah disiapkan panitia. Peserta kemudian diarahkan untuk sholat 

di masjid-masjid terdekat di sekitar pondok pesantren. Tak hanya 

itu, peserta diminta untuk berganti pakaian untuk nantinya 

melanjutkan acara outbound dan fun games. ISHOMA 

dilaksanakan selama 45 menit kemudian peserta diminta 

berkumpul di depan Gedung SMP Bhinneka Tunggal Ika. Disana, 

panitia sudah menyiapkan beberapa permainan outbound seperti 

Estafet Air. Peserta terlihat sangat senang dan tertawa bahagia 

karena banyak sekali momen-momen kocak yang terjadi. 

Tak terasa, acara IT CAMP segera berakhir, peserta kemudian dikumpulkan untuk apel 

penutupan yang kemudian dilanjutkan peresmian anggota baru HUMANIKA. Diakhir, 



sambutan dilakukan oleh Kak Ega Nanda Selaku Ketua HUMANIKA. Peresmian dilakukan 

secara simbolis dengan peserta mencium bendera HUMANIKA. Selanjutnya, peserta dipandu 

kembali menuju Gedung UUD untuk selanjutnya foto bersama. (@Isallkun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up.” 

(Kegigihan itu sangatlah penting. Jangan menyerah sampai kamu dipaksa untuk menyerah) 

- Elon Musk - 

 

 

"ITCAMP 2022" 

"Transformasi Menuju Inovasi" 


