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Musyawarah Kerja UKM-ITB Kepengurusan 2017/2018
Berdasarkan hasil
musyawarah anggota pada
rangkaian acara Pemilu UKMITB 2017, maka terpilihlah Uda
M. Mukhtarul Amri T. UKM
2015, Teknik Fisika 2015,
sebagai Datuak (Ketua) UKMITB pada tahun kepengurusan
2017/2018. Setelah
mempersiapkan Badan
Pengurus dan program kerja
satu tahun kedepan, dengan
membawakan visi

“Satu UKM-ITB yang Harmoni
dalam Pelestarian Seni dan
Budaya Minangkabau”
Musyawarah Kerja dilaksanakan
pada tanggal 30 September
hingga 1 Oktober 2017. Banyak
perubahan yang akan
dibawakan Datuak pada
kepengurusan ini. Perubahan ini
diharapkan dapat memperbaiki
kondisi UKM-ITB menjadi lebih
baik kedepannya.

M Mukhtarul Amri T

Bertepatan dengan hari
ulang tahunnya, Musyawarah
kali ini dimeriahkan dengan
sepotong es krim untuk se ap
anggota yang menghadirinya.
Musyawarah Kerja ditutup
dengan persetujuan anggota
terhadap dra dan pengesahan
dra dilakukan oleh Badan
Musyawarah seminggu setelah
M u syawa ra h Ke r j a s e l e s a i
dilaksanakan.

Datuak UKM-ITB 2017/2018

Lebaran di Rantau Saraso Lebaran di Kampuang

Keluarga UKM-ITB dan Mahasiswa Baru Minang 2017 berfoto
bersama usai makan bersama dalam acara Halal Bihalal UKM-ITB

Hari Raya Idul Adha
kali ini, Jumat, 1 September
2017, bertepatan dengan
minggu-minggu kuliah,
mengakibatkan para
m a h a s i s wa ra nta u h a r u s
berlebaran di rantau. Bagi
Mahasiswa Baru 2017, ini
mungkin lebaran pertama
mereka tanpa orang tua dan
suasana kampung. Namun
kerisauan tersebut teroba
bagi mahasiswa baru minang
2017, karena Suluah Bendang
bersama dengan Subdivisi Alek
UKM-ITB menyelenggarakan
Halal Bihalal Anggota UKM-ITB

bersama Mahasiswa Baru
Minang 2017. Acara yang
dimeriahkan dengan seporsi
lontong gulai dan dimulai
dengan pembacaan kato
sambah oleh Uda Puji Syukri
Ilahi bersama Uda Dhany
Wa hy u H i d ayat m e m b u at
n u a n s a ka m p u a n g b e g i t u
melekat dalam acara ini. Acara
yang diselenggarakan di Selasar
CC Barat ITB ini juga diliput oleh
Harian Kompas Muda dengan
tujuan melaporkan ak vitasak vitas mahasiswa
perantauan di tanah rantau.

Keluarga Baru, Semangat Baru! Selamat Datang
Angkatan 2017 UKM-ITB
Kegiatan Proses
Penerimaan Anggota Baru
(PPAB) UKM-ITB
merupakan proses yang
disusun untuk menyiapkan
calon anggota baru UKMITB. Kegiatan yang
merupakan salah satu
program kerja Divisi
Kaderisasi bersama Divisi
PSDA ini, dan diketuai oleh
Fitrah Risalah ini dimulai
sejak 17 Oktober 2017, dan
berakhir setelah selesainya
Acara Pelantikan Anggota
Baru UKM-ITB. Setelah

mengikuti sebanyak 13 kali
PPAB, akhirnya angkatan
dengan jumlah anggota 44
orang ini resmi dinyatakan
sebagai Anggota Baru UKMITB. Pembacaan Surat
Keputusan tentang
pengangkatan mereka dari
calon anggota menjadi
anggota, dibacakan oleh
Datuak Mukhtarul Amri,
Senin, 26 November 2017
pukul 04.23 pagi di Citra
Green Dago. Semoga selalu
ingat dan menjalankan
komitmennya ya kawankawan.
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Wajah-wajah ceria keluarga baru UKM-ITB angkatan 2017 setelah
mengiku pelan kan anggota baru “outbound’ minggu pagi (26/10) di
Citra Green Dago

Halaman 1

Kekeluargaan dan Olahraga
Olahraga

Akademik

Tournamen Futsal UKM-ITB

Tutorial Mata Kuliah TPB

Mengawali kepengurusan, sebelum
Musyawarah Kerja dilaksanakan, dalam rangka
m e n g i s i ke ko s o n ga n , m e m p e re ra t ra s a
kekeluargaan di kalangan Anggota UKM-ITB
bersama Ca-UKM 2017, Subdivisi Olahraga dari
Divisi Kesejahteraan Anggota mengadakan
tournament futsal pada tanggal 21 September
2017. Tournament ini dimenangkan oleh m
futsal Angkatan 2015 dan suporter terbaik direbut
oleh Angkatan 2016.

Jogging Bulanan UKM-ITB

Jogging bersama merupakan salah satu
pilihan yang tepat di sela-sela sibuknya kegiatan
akademik dan kemahasiswaan. Masih bersama
Subdivisi yang dikepalai oleh Uda Giovani M Zuler,
kegiatan ini telah dilaksanakan di Sarana Olahraga
Ganesha (Saraga) pada tanggal 29 Oktober dan 12
November 2017 .

Akademik juga merupakan
salah satu bentuk perwujudan eratnya
kekeluar-gaan di UKM-ITB. Salah satunya
adalah tutorial mata kuliah TPB dari uda
uni nan dahulunya adalah bintang pada
mata kuliah tersebut kepada kawankawan Angkatan 2017. Adapun mata
kuliahnya adalah Matema ka Dasar,
F i s i k a D a s a r, K i m i a D a s a r, P T I ,
Matema ka Bisnis, dan lainnya.
Selain tutorial yang terjadwal,
juga ada tutorial by request. Tutorial by
request ini boleh diluar mata kuliah di

Syukuran Wisuda Julio UKM-ITB
Selamat kepada
Uda-Uni yang telah
berhasil lulus pada Wisuda
Juli dan Oktober kemarin
ya Uda-Uni. Semoga
ilmunya ber-manfaat dan
berguna dalam kehidupan
selanjutnya. Acara yang
diselenggarakan oleh Subdivisi Alek dari Divisi
Kesejahteraan Anggota ini,
selain dalam rangka meng-

Badminton Ceria UKM-ITB

Mau tahu yang baru di kepengurusan ini?
Inilah salah satunya! Badminton Ceria UKM-ITB.
Sesuai namanya, permainannya dak menggunakan sistem permainan yang baku, namun
hanya main bergan an selama dua jam. Acara
yang diadakan di GOR Cisitu Indah V ini sangat
menyenangkan. Sering-sering diadakan ya Uda
Gio!

atas dan face to face dengan uda-uni
yang diinginkan pada waktu yang
diinginkan juga. Tapi bukan untuk modus
ya. Tutorial ini diwadahi oleh Divisi
Kesejahteraan Anggota.
Selain memfasilitasi tutorial,
divisi yang dikepalai Uda Saidina Irfan ini
juga memantau akademik anggota se ap
semesternya. Setelah dipantau, baru
dilakukan ndakan terhadap yang
bermasalah akademiknya. Terbaik lah
Uda ini. Semangat terus ya Uda!

apresiasi kontribusi Uda-Uni wisudawan
selama menjadi anggota, juga menjadi
wadah untuk memberikan rasa aman
bagi para wisudawan untuk meninggalkan UKM-ITB dari segi seni. Terlihat
antusias wisudawan bersama anggota
yang lainnya dalam mata acara ngejam,
yaitu menari bersama untuk yang
terakhir kalinya sebelum me-ninggalkan
UKM-ITB. Adapun tari yang di-jam-kan
adalah tari piriang manggaro, tari ulu
ambek manyibak galanggang, tari
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galombang pasambahan, tari panen, dan
masih banyak lagi yang lainnya.
Dengan diadakannya Syukuran
Wisuda ini, maka berpindahlah status
Uda-Uni yang telah wisuda, dari anggota
(swasta) menjadi alumni UKM-ITB.
Terima kasih ya Uda-Uni atas segala
kontribusinya terhadap UKM-ITB. Selalu
ingat kami, adiak-adiak yang akan
melanjutkan UKM-ITB hingga saatnya
diwisuda juga. Amin.

Halaman 2

Suluah Bendang dan Kunjungan
Suluah Bendang
Maghrib Mengaji dan Buko Basamo
Telah menjadi kebiasaan se ap
bulannya Maghrib Mengaji dan Buko
Basamo diadakan oleh Suluah Bendang
UKM-ITB di Sekretariat UKM-ITB. Kegiatan
yang berisikan kegiatan mangaji basamo,
b ab u ko b a s amo, s h o lat ma gh rib
berjamaah, dan kajian singkat ini di
bertujuan agar tetap ingat akan Allah ke ka
berada ditengah kesibukan akademik dan
kemahasiswaan.
M a g h r i b m e n ga j i d a n B u ko
Basamo pertama pada kepengurusan ini
diadakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017.
Dengan mengangkat tema Al-Quran
sebagai mukjizat dan sebagai petujuk,
Syahril Sulaiman yang ber ndak sebagai
pemateri bercerita sambil mengingatkan
kita untuk dak lupa membaca dan
mempelajari Al-Quran. Anggota yang
menghadiri juga antusias berdiskusi dengan
pemateri, terlihat dari banyaknya
pertanyaan yang disampaikan kepada
pemateri. Kegiatan ini diakhiri dengan Sholat
Isya berjamaah di Sekretariat UKM-ITB.
Maghrib Mengaji dan Buko Basamo
yang kedua diadakan pada hari Kamis, 2
November 2017. Kali ini materi dak lagi
disampaikan oleh pemateri secara langsung,

melainkan dengan cara menonton ceramah
Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA tentang
Lima Level Sholat. Ternyata, walaupun kita
menunaikan sholat, ada diantara kita yang
akan mendapatkan dosa atas sholat yang kita
laksanakan, ada pula yang hanya mendapatkan setengah pahala, ada yang akan
mendapatkan pahala penuh dari sholatnya.
Kembali diakhiri dengan Sholat Isya Ber-

jamaah di Sekretariat UKM-ITB.
“ M a g h r i b M e n ga j i d a n B u ko
Basamo ini merupakan salah satu dari sekian
banyak wadah untuk mengingat-ingat lagi
pengetahuan anggota UKM-ITB tentang
Budaya dan Agama kita bersama”, ujar Uda
Puji Syukri Ilahi selaku Suluah Bendang UKMITB pada kepengurusan saat ini.

Hubungan Alumni dan Hubungan Luar
Kunjungan Alumni
UKM-ITB telah memiliki ribuan alumni yang telah sukses di dunia kerjanya masingmasing. Walaupun begitu,
mereka dak pernah lupa untuk
tetap berkunjung ke Sekretariat
UKM-ITB untuk melihat penerus-penerus mereka di UKM-ITB.
Beliau adalah salah satunya,
Bapak Redesmon Munir, Datuak
UKM-ITB tahun 1985. Beliau
adalah lulusan S1 Jurusan Fisika
ITB. Walaupun lulusan Fisika,
sekarang beliau berhasil menjadi
Vice President Marke ng Retail
PT Pertamina Lubricants. Beliau
berkunjung ke Sekretariat UKM-

ITB setelah memberikan kuliah
di MBA-ITB. Beliau banyak bercerita tentang dunia kerja dan
bagaimana caranya agar mudah
mendapatkan pekerjaan setelah
kuliah. Selain itu, beliau juga
mengecek kondisi akademik kita
dan mengecek keberjalanan
beasiswa di lingkungan anggota
UKM-ITB.
S e l a i n B a p a k
Redesmon, Bapak Lendo Novo
sebagai pendiri Sekolah Alam,
dan Bapak Rudy Tavinos sebagai
pendiri PT Tri Wahana Universal
juga ikut berbagi wawasan di
Sekretariat UKM-ITB.
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Kunjungan Unit
Selain menerima kunjungan dari Alumni, kita juga
menerima kunjungan dari Unit
dalam kampus dan luar kampus.
Pada tanggal 31 Oktober 2017,
kita menerima kunjungan dari
MUSI (Mahasiswa Bumi
Sriwijaya) ITB. Pada kunjungan
tersebut, kita saling memperkenalkan struktur kepengurusan
yang baru, dan saling bertukar
ﬁkiran sebagai sesama unit
rumpun seni budaya ITB.

Selanjutnya pada tanggal 11 November 2017, kita juga
menerima kunjungan dari sanaksanak kita dari USBM (Unit Seni
B u d a y a M i n a n g ) Te l k o m
University. Disana kita saling
bersilaturahmi, saling berkenalan, sekaligus bertukar ﬁkiran
tentang seni dan budaya
Minangkabau. Sebagai sesama
perantau dari Sumatera Barat,
mari semakin eratkan hubungan
kita dengan saling berkunjung
satu sama lain.

Halaman 3

Jasa Penampilan dan Jasa Penyewaan
Tim Kemanajeran
Penampilan UKM-ITB
Sebagai salah satu
Unit yang melestarikan
kesenian Minangkabau, UKMITB mem-buka jasa berupa
penampilan kesenian
Minangkabau. Adapun jenis
acara yang pernah diisi oleh
UKM-ITB adalah Baralek (acara
nikahan), Pagelaran, Fes fal
Minangkabau, maupun
Ko n fe re n s i N a s i o n a l d a n
Internasional.
Pada kepengurusan
kali ini, UKM-ITB telah menerima jasa sebanyak empat kali
penampilan. Jika ingin menggunakan jasa penampilan
UKM-ITB silakan hubungi
Manajer UKM-ITB dengan
kontak disamping.

Kontak Tim Kemanajeran
Abdurrachman Ichsan
082168889797/081261948080
Id Line: abdurachmanichsan

Badan Rumah Tangga
Jasa Penyewaan Inventeris UKM-ITB
Selain menerima jasa
penampilan, UKM-ITB juga
menerima jasa penyewaan
inventaris. Inventaris berupa
Proyektor, Layar Proyektor,
Lampu Halogen, Kain Hitam, dan
Kostum Adat Minangkabau.
Adapun SOP (Standard
Opera onal Procedure) dapat
dilihat secara online melalui link
bit.ly/ SOPPenyewaan
informasi lebih lanjut dengan
menghubungi Rahmatul Fajri
sebagai Kepala Subdivisi
Inventaris (083180896383) juga
melalui Line (Ulsaenjoh), atau
dapat langsung mengunjungi
Sekretariat UKM-ITB di Campus
Center Barat No.26 C Lantai 1,
Jalan Ganesha No. 10, Bandung
40132.
(M. Mukhtarul Ari T. , UKM’15
FT’15 - Sri Wahyu N. , UKM’15
ET’15)

Unit Kesenian Minangkabau

Institut Teknologi Bandung
Find us on:

@ukmitb
ukm.itb.ac.id

@ukm.itb

@UKM_ITB
ukm.itb@gmail.com
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@UKM.ITB

UKM - ITB

082168889797 (Manager)
Halaman 4

