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@format_itn)

Malang, ITN.AC.ID – Sepanjang bulan Desember 2020 netizen
(warganet) followers Instagram @format_ITN disuguhkan dengan
deretan foto dari anggota UKM Format (Fotografi Mahasiswa
Teknik) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Menampilkan
foto dari beragam genre, Gelar Karya Bersama (Geber) mengusung
tema “Rumah”.
“Pameran gelar karya ini kami laksanakan melalui media sosial
instagram dan aplikasi Artsteps. Dan diminati kurang lebih 200
viewer/pengunjung pecinta fotografi dari Malang maupun luar
Malang,” kata Muhammad Lutfi Abdullah koordinator kegiatan
saat dihubungi lewat sambungan WhatsApp, beberapa waktu lalu.
Artsteps sendiri merupakan aplikasi virtual yang dapat diakses
setiap waktu tanpa batasan.
Dikatakan Lutfi, ada 19 pengkarya dengan foto story’ yang di
dalamnya terdapat dua foto. Dengan Geber, diharapkan anggota
Format bisa tetap produktif menghasilkan karya. Serta, bisa
memotivasi, mengavaluasi dan mendapatkan inovasi yang lebih.
“Gelar karya ini memamerkan hasil karya anggota Format.
Sekarang kan masih masa pandemi Covid-19 dan sesuai instruksi
pemerintah agar kita di rumah aja. Maka, kami mengambil tema
‘Rumah’,” tutur mahasiswa semester 5 Teknik Mesin S-1 ini.

“Sikecil” karya Agnes Clareta D salah satu hasil karya anggota
Format ITN Malang. (Foto: Tangkapan layar IG @format_itn)
Menurut Lutfi, dalam masa pandemi semua kegiatan mahasiswa
baik perkuliahan maupun UKM kurang efisien dan maksimal. Hal
ini karena adanya keterbatasan untuk melakukan action baik
secara teoritis maupun praktik seperti halnya kegiatan normal
biasa.
“Masa pandemi kami tetap menjalakankan semua agenda kegiatan
dengan online. Mulai dari diklat lanjut, pameran gelar karya,
laporan LPJ dan lain-lain. Semoga dengan terus melakukan
kegiatan, anggota Format bisa terus mewujudkan rasa
kekeluargaan yang kuat. Format lebih maju, jaya dan bisa
bersaing di dalam lomba fotografi, baik dalam lingkup Malang
maupun luar Malang dan mendapat juara,” pungkas mahasiswa asal
Jember ini. (mer/Humas ITN Malang)
Baca juga: “Harapan” dan “Lesuh” Dua Foto Format Menang Photo
Contest BEM FKIP Unisma 2020
“Ada salah satu panti yang khawatir saat kami mau masuk ke
sana. Alasannya orang asing jangan sampai masuk ke panti.

Padahal kami ke sana tujuannya akan sosialisasi. Kami juga
sudah dilengkapi dengan surat tugas, sudah cek suhu tubuh dan
memakai masker,” cerita Rian. (mer/Humas ITN Malang)
Baca juga: Bersketsa dari Hati Hasilkan 25 Karya Terbaik pada
Lomba Sketsa HMA

