
Pada hari Sabtu (10/02/2018) akhir pekan lalu, 

Himpunan Mahasiswa Elektro dan Informatika 

baru saja mengadakan acara GAMANANTA 2017.  

Apa itu Gamananta?   

Menurut Kepala Divisi Kaderisasi HMEI, Syarif 

Hidayatullah Koto, kata “GAMANANTA” tersebut 

berasal dari Bahasa Yunani kuno yang memiliki 

arti: kekeluargaan.  

Mengenai logo serta desain dari Gamananta 

2017:  

• Rumah: melambangkan tempat kita 

kembali atau berhimpun.  

• Papan sirkuit: melambangkan agar 

mahasiswa elektro dan informatika itu 

tetap tersambung dan menyatu. 

• Panah ke atas: merupakan harapan 

HMEI agar setiap generasi bisa semakin 

maju dan baik ke depannya.  

• Buka-tutup kurung kurawal: sebagai 

lambang agar apapun yang dikerjakan 

oleh mahasiswa elektro dan informatika 

semuanya bisa dimulai dan diselesaikan 

dengan hasil yang baik.  

Tentang hal apa saja yang dibahas dan mengapa 

acara ini diadakan semata-mata sebagai 

sosialisasi kepada seluruh mahasiswa elektro 

dan informatika mengenai pengenalan struktur 

badan pengurus harian yang baru, penjelasan 

mengenai visi-misi himpunan dan target-target 

yang akan dicapai pada masa kepengurusan BP 

SPARTA HMEI 2017/2018.  

Himpunan sebagai fasilitator bukan hanya 

memfasilitasi setiap anggota dalam 

mengembangkan soft skill namun juga hard skill. 

Hal ini juga yang menjadi fokus utama Agadi 

Samridho selaku ketua himpunan. HMEI sebagai 

himpunan bagi seluruh mahasiswa elektro dan 

Informatika ITERA diharapkan dapat 

menumbuhkan minat maupun kemampuan 

anggota baik dalam segi akademik maupun non 

akademik.  

Bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang 

kepemimpinan dapat bergabung dengan 

departemen pengembangan sumber daya 

anggota. Yang memilki minat dalam pendidikan, 

enterpreneurship¸ olahraga, dapat bergabung 

dalam departemen internal. Begitu juga untuk 

mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia 

fotografi, jurnalistik, dapat bergabung dalam 

departemen komunikasi dan informasi. Untuk 

mahasiswa yang memiliki minat dalam 

pengembangan proyek robotika maupun 

teknologi terkini dan ingin memiliki keahlian 

diplomasi yang baik dapat bergabung di 

departemen teknokreator dan departemen 

eksternal. 

HMEI sendiri memiliki 5 departemen: 

1. Departemen Internal 

2. Departemen PSDA (Pengembangan 

Sumberdaya Anggota) 

3. Departemen Teknokreator 

4. Departemen Komunikasi dan Informasi 

5. Departemen Eksternal 

Pada acara ini masing-masing ketua departemen 

dipersilahkan menjelaskan program kerja dan 

gambaran umum mengenai departemennya. 

Agar seluruh mahasiswa elektro dan informatika 

2017 tahu bahwa di himpunan terdapat 

departemen maupun divisi yang dapat 

membantu mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan akademik maupun non akademik 

mereka. Ini juga sebagai pemberitahuan kepada 

mereka, ketika nanti mereka memiliki sebuah 

masalah baik yang berurusan dengan akademik 

maupun non akademik, mereka bisa meminta 

bantuan kepada divisi maupun departemen yang 

sudah tersedia. 

Acara dibuka oleh moderator lalu kata sambutan 

oleh ketua himpunan Agadi Samridho sekaligus 

penyampaian tentang visi-misi dari Badan 

Pegurus Himpunan periode 2017-2018 yang 

bernama BP SPARTA HMEI. Selanjutnya di 

lanjutkan dengan pembahasan dari masing-



masing departemen mengenai tugas dan 

program kerja. 

Acara sudah berjalan cukup baik namun 

dikarenakan hujan deras, suasana menjadi 

sedikit tidak kondusif. Derasnya suara hujan 

mengganggu perangkat sound system sehingga 

saat penjelasan program kerja dari ketua 

departemen menjadi sedikit terganggu. 

Hal ini membuat sebagian besar audience tidak 

lagi berkonsentrasi mendengarkan hal yang 

disampaikan. Selaku moderator Meiji Suryadi 

dan Rada, mengambil inisiatif untuk ice breaking.  

Ice Breaking dipimpin oleh saudara Vallen dan 

Yoga Maulana Prasetyo. Pada ice breaking kali ini 

mereka mengajak semua audience untuk 

memainkan sebuah game tentang konsentrasi. 

Jadi seluruh audience harus mendengarkan 

perkataan dari mereka. Setelah itu audience 

harus memperagakan perkataan mereka berdua 

dengan gerakan yang sudah disepakati 

sebelumnya. Ini untuk menguji konsentrasi 

mereka dan bagi audience yang salah 

menebak/memperagakan perkataan yang 

mereka sampaikan akan dikenai hukuman. 

Mereka harus maju ke depan panggung lalu 

mengenalkan diri mereka masing-masing kepada 

seluruh audience. 

Lalu acara dimulai kembali 20 menit kemudian 

dan dilanjutkan dengan penyampaian program 

kerja dari kepala departemen yang berkaitan. 

Begitulah kurang lebih sedikit rangkaian acara 

mengenai Gamananta 2017. Acara ini diadakan 

sebagai sosialisasi HMEI kepada seluruh 

mahasiswa elektro dan informatika 2017 agar 

mereka tahu mengenai program kerja dan 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh BP SPARTA 

HMEI 2017/2018. Demikian dan terima kasih. 
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