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Kenali Smartcity Lebih Dalam, di Informatics Creative Festival
Perkembangan zaman yang melekat pada setiap orang membuat dunia berteman erat dengan teknologi canggih. Perkembangan itu
dirasakan oleh mahasiswa Teknik Ubaya Jurusan Teknik Informatika. Tepat pada tanggal 22-24 September 2017 lalu, Jurusan
Teknik Informatika menggelar acara tahunan yang rutin dilaksanakan yaitu ICF, atauInformatics Creative Festival. Acara yang
secara rutin diadakan ini, memamerkan karya-karya hasil tugas akhir mahasiswa Sistem Informasi, dan Multimedia. Terdapat kurang
lebih 20 standyang dipamerkan oleh panitia, dan juga memamerkan karya MM Studio.
Bertempatkan di East Coast Center, terlihat para pengunjung menyorotkan pandangannya ke panggung ICF. Acara ini ditujukan
untuk semua kalangan dan terbuka untuk umum. Berkonsep tentang seminar dan talkshow,acara ini dihadiri oleh speakerternama.
Bertemakan Smartcity, seminar ini ingin mengutarakan bahwa penggunaan teknologi yang bisa digunakan khususnya untuk kota
Surabaya . Konsep Smartcitypun sudah tampak berjalan namun mayoritas orang awam masih belum familiardengan Smartcity.
Sebagai contoh di kota madya Surabaya telah menerapkan penggunaan Smartcitydengan menggunakan parkir onlineyang
merupakan langkah awal kota Surabaya dalam menerapkan Smartcity. Maka dari itu, Indonesia tidak hanya terus menjadi negara
berkembang tetapi kedepannya juga bisa mejadi negara maju. Acara ini diharapkan agar semua orang lebih tahu dengan
pemanfaatan teknologi itu tidak hanya berdasarkan disosial media saja melainkan justru penggunaan teknologi teknologi itu luas dan
banyak.
Seminar dan talkshow pada acara ini pun berkaitan dengan smartcity. Pada hari pertama, terdapat seminar bertemakan Hoax oleh
Arif Afandi, CEO ngopibareng.id. Dilanjutkan dengan Smartcityyang dibawakan oleh Pemkot Surabaya dan kegiatan papercraft
untuk anak-anak. Pada hari kedua, seminar pun dilanjutkan dengan Startup 101 oleh Syamsul Qomar, CEO Agenda Kota. Lalu
seminar Fun with Boardgames oleh Adhicipta R. Wirawan, CEO dan founder Mechanimotion. Pada hari terakhir, seminar masih
dilanjutkan dengan Video Aerial: Beauty from Skyoleh drone_compass, dan talkshow Culinary Vlog oleh Sumpit Putih, dan
talkshow Deliciography oleh Atan Gembul.
Tak disangka- sangka, kapasitas peserta melebihi target yang telah ditentukan, terbukti bahwa seminar ini mendorong para peserta
untuk ikut berkontribusi dalam memiliki pengetahuan yang lebih, terutama dengan smartcity. Melayani clientitu tidak gampang saya
berharap melalui event tahunan ini semuanya bisa menjadi orang- orang besar seperti speaker yang memiliki nama besar yang
terpampang dibanner, ujar Djuwari, S.T., Ph.D., selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik. (sas)
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