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Zoom In ITB 2018
Zoom In ITB adalah
wadah bagi mahasiswa ITB
yang berasal dari Sumatera
Barat untuk memperkenalkan
dunia perkuliahan pada
siswa/siswi SMA di Sumatera
Barat. Zoom In ITB 2018 kali ini
diadakan pada Bulan
Desember 2017. Kegiatan
tahunan yang difasilitasi oleh
UKM-ITB ini diketuai oleh
S ya h i d a A s m a A m a n i n a ,
Planologi 2016, UKM 2016.

Syahida Asma Amanina
Ketua Zoom In ITB 2018

Zoom In ITB 2018
diadakan di SMA yang berada di
7 kota/kabupaten di seluruh
Sumatera Barat, yaitu Padang,
Buki nggi, Solok dan
Kabupaten Solok, Tanah Datar
danPadang Panjang,
Payakumbuh dan Lima Puluh
Kota, Pariaman dan Padang
Pariaman, serta Sijunjuang. Para
mahasiswa ITB yang berasal dari
Sumatera Barat tersebut
mengadakan roadshow ke

sekolah-sekolah di Sumatera
Barat. Dengan berbagi informasi
dan cerita seputar dunia kampus
secara umum dan ITB secara
khususnya, diharapkan para
pelajar SMA ini menjadi lebih
termo vasi untuk melanjutkan
pendidikan ke perguruan nggi.
Antusiasme yang dirasakan
cukup besar selama perjalanan
roadshow oleh mahasiswa yang
tergabung dalam Zoom In ITB
2018.

Silaturrahmi di Malam keakraban UKM-ITB 2018

Di awal tahun 2018, UKM-ITB memulai ak vitas dengan
mengadakan acara Malam Keakraban sebagai ajang silaturrahmi

antar anggota UKM-ITB. Malam
keakraban yang difasilitasi oleh
Divisi Kesejahteraan Anggota
UKM-ITB tahun ini diadakan Villa
Batoe, Cibodas pada tanggal 27
hingga 28 Januari 2018.
Kegiatan selama malam
keakraban dimulai dengan
lomba memasak antar m yang
terdiri dari anggota UKM-ITB dari
berbagai angkatan. Tim juri
berasal dari Divisi Kesejahteraan
Anggota, dan masakan yang
dibuat akan menjadi sekaligus
makan malam bagi masingmasing m tersebut. Penjurian
selesai pada sekitar pukul 20.00.

Pada pagi harinya,
setelah sarapan, semua m
mengiku perlombaan cepat
tangkas yang telah disiapkan oleh
juri. Se ap
m harus
menyelesaikan tantangan pada
se ap stage sesuai arahan dari juri
dengan bekerjasama dan
menyusun strategi yang baik.
Acara terakhir yaitu
pemberian hadiah pada
pemenang lomba memasak dan
lomba cepat tangkas serta sesi
foto bersama. Dengan demikian,
rangkaian acara Malam
Keakraban UKM-ITB telah selesai
dilaksanakan.

Penampilan Seni, Tetap Lestarikan Kesenian Minangkabau
UKM-ITB adalah unit
kesenian yang berasal dari
Minangkabau. Ada banyak
kesenian Minang yang
dilestarikan di UKM-ITB,
diantaranya adalah tari, musik,
drama, dan Randai. Tentunya,
jika bicara Tari Minang, kita
dak akan lepas dari Tari
Galombang Pasambahan dan
Tari Piriang.
Ta r i G a l o m b a n g
pasambahan adalah tari yang
berasal dari Minangkabau dan
biasa ditampilkan saat

Dokumentasi Penampilan 20 Januari 2018
Hotel Prime Park
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penyambutan tamu.
S e d a n g k a n Ta r i P i r i a n g
merupakan tari yang
menggunakan piring sebagai
proper nya dan biasa
ditampilkan saat penyambutan
tamu, acara pernikahan, dan
lain-lain.
UKM-ITB juga
membuka jasa penampilan seni
untuk berbagai acara.
Penampilan seni ini
menampilkan arak-arakan, Tari
Galombang Pasambahan, Tari
Piriang dan musik Minang.

Halaman 1

Kekeluargaan dan Olahraga
Marawa, Persembahan Seni
dari UKM-ITB 2017

Salah satu acara seni yang menyita
perha an UKM-ITB tahun ini adalah Marawa
(Malam Saraso Keluarga) yang dipersembahkan
oleh UKM-ITB angkatan 2017. Pada malam
Marawa ini, teman-teman angkatan 2017
menampilkan Tari Galombang Pasambahan,
M u s ik, D ra m a , Pem b eria n Aw a r d s , d a n
Penampilan Angkatan. Para uda-uni yang datang
terlihat antusias dengan penampilan yang
disuguhkan oleh teman-teman angkatan 2017.

Tetap Hadirkan Kesejukan Beragama
di Sekre Tercinta

Training Softskill Batch #4
Character Building, Dunia Start-Up dan IT

Training So skill yang diadakan
dari kerjasama Minang Bandung-UKMITB ini telah keempat kalinya sukses
dilaksanakan. Tema Training So skill kali
ini yaitu Character Building, Dunia StartUp, dan IT. Pembicara-pembicara yang
hadir merupakan para ahli di bidangnya,
diantaranya adalah Bapak Rudi Maulana
selaku CEO Proxis Group dan Prof.
Marlina yang merupakan guru besar
Universitas Andalas.
Training So skill ini merupakan
acara yang diinisiasi dari alumni Minang

Bandung. Acara ini merupakan
pembekalan untuk para mahasiswa
tahun akhir maupun fresh-graduate
dalam menghadapi dunia kerja.
Dengan diadakannya Training
So skill ini, diharapkan para freshgraduate maupun mahasiswa yang akan
lulus memiliki mo vasi dan semangat
u n t u k b e r k i p ra h d i d u n i a ke r j a .
Sehingganya persiapan akan dilakukan
dengan sebaik-baiknya untuk mencapai
hasil yang diinginkan.

Keluarga UKM-ITB, Banyak Carito, Ciek Raso
Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah. Begitulah adat di Minangkabau
berlandaskan pada Agama Islam, dan Agama
Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Untuk
menciptakan suasana keagamaan di UKM-ITB,
Suluah Bendang UKM-ITB mengadakan acara
Magrib Mengaji sekaligus Babuko Basamo.
Magrib Mengaji dibuka dengan
penyampaian dari Suluah Bendang UKM-ITB.
Selanjutnya, sembari menunggu waktu berbuka
puasa sunnah, secara bersama-sama anggota
UKM-ITB yang berkesempatan hadir
membacakan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat
Al-Quran yang dibacakan memenuhi seluruh
ruangan, menciptakan suasana keagamaan yang
khusyu’ dan tenang.
Setelah pembacaan ayat suci selesai,
saat masuk waktu Magrib buka bersama dimulai.
Suluah Bendang menyediakan makanan untuk
berbuka puasa bagi teman-teman UKM-ITB yang
tengah melaksanakan puasa sunnah. Dan segera
pula setelahnya anggota UKM-ITB berwudhu
untuk melaksanakan Shalat Magrib berjamaah.
Shalat Magrib berjamaah dilaksanakan di
sekretariat UKM-ITB dimana peralatan sholat
seper Sajadah dan mukena disediakan.

Hampir setahun
s u d a h ke p e n g u r u s a n
UKM-ITB 2017/2018
berlangsung. Ada banyak
cerita yang terukir se ap
waktunya. Akan tetapi,
rasa kekeluargaan UKMITB tetap ada yang
meninggalkan kenangan
indah tersendiri tentang
UKM-ITB. Baik di masa
yang sulit, maupun di saatyang membahagiakan.
Ada cerita sedih, senang ,
bahagia, haru, semuanya ada di UKMITB. Kita datang di UKM-ITB sebagai
orang-orang yang dak mengenal satu
sama lain. Berasal dari tempat berbeda,
memiliki teman sendiri yang berbeda,
bahkan datang dengan tujuan yang
berbeda.
Tetapi, UKM-ITB menyatukan
segalanya. Tidak masalah sekali, dua kali
badai menerjang. Ajaibnya, ha ini selalu
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terpaut kemari. Tidak mau berpaling,
meski nan sejauh apa takdir memaksa
kita meninggalkan tempat dimana kita
pernah tertawa bersama ini. Kita akan
selalu kembali. Kembali ke tempat
dimana apapun yang terjadi, kita adalah
keluarga.
Terimakasih UKM-ITB, untuk
se ap semangat yang membuat diri ini
berjuang semakin kuat, kokoh, dengan
raut wajah penuh senyum, sebagai
rumah tempat selalu ada untuk kembali.

Halaman 2

Aktivitas UKM-ITB
Sub-divisi Olahraga

Sehat dengan Jogging di Saraga
Sukses dak hanya akademik.
Tubuh yang sehat juga perlu dijaga agar
terhindar dari berbagai penyakit. Untuk itu,
sub-divisi Olahraga dari Divisi
Kesejahteraan Anggota mengajak anggota
UKM-ITB untuk sehat bersama dengan
jogging di Saraga. Ak vitas ﬁsik ini tentunya
mendukung tubuh untuk bergerak, dak
hanya sta s setelah di hari-hari sebelumnya
penuh dengan kegiatan perkuliahan yang
sebagian besar ak vitasnya berada di dalam
ruangan.
S e l a i n m e n ga d a ka n j o g g i n g
b e rs a m a , s u b - d i v i s i O l a h ra ga j u ga
mengadakan acara Futsal bersama. Acara
ini bukan hanya olahraga ﬁsik yang
menyehatkan, namun juga ajang
silaturrahmi antar sesama anggota.
Tak jarang, meskipun berada dalam
satu lingkungan UKM-ITB masih terdapat
kecanggungan untuk berkomunikasi kepada
sesama anggota UKM-ITB. Baik itu anggota
yang satu angkatan, kepada angkatan yang
lebih tua, maupun angkatan yang lebih
muda. Kegiatan olahraga bersama ini
merupakan salah satu langkah untuk
memecahkan keragu-raguan tersebut.

D e n ga n ke g i ata n ya n g l e b i h
menyenangkan, tentu perasaan untuk lebih
terbuka dapat diwujudkan. Gelak tawa dan
pembicaraan seru mewarnai se ap kegiatan
UKM-ITB. Sehingganya, dak ada
kecanggungan lagi saat berkomunikasi,
h i n g g a d a l a m ke g i a t a n l a i n d a l a m
berkepani aan, misalnya.
Selain itu, kegiatan olahraga

bersama di UKM-ITB merupakan salah satu
contoh yang terlihat bahwa ada banyak
variasi ak vitas di UKM-ITB. Dengan kegiatan
yang monoton, rasa bosan akan
menghampiri. Oleh karena ada banyak sekali
ak vitas yang dapat dilakukan di UKM-ITB,
diharapkan anggota dapat berkegiatan
sembari belajar untuk membuat eksistensi
UKM-ITB tetap ada hingga kedepannya.

Potret Malam Keakraban : Sanang-sanang Untuak Awak Sadonyo
A c a r a m a l a m
keakraban UKM-ITB menjadi
suatu momen tersendiri bagi
anggotanya. Selain acara temu
anggota UKM-ITB, acara ini
menjadi ajang untuk mela h
kerjasama dan pengaturan
strategi saat acara game
berlangsung.
Salah satunya adalah
permainan tarik tambang.
Permainan yang menampilkan
kekuatan dan semangat m
dalam mempertahankan
posisinya ini menjadi favorit
banyak orang dalam berbagai
kesempatan.

T i d a k h a n y a
mengandalkan kekuatan ﬁsik
suara elu-elu suporteran juga
termasuk penentu kemenangan.
Pertandingan selalu heboh
dengan sorak sorai
penyemangat di masing-masing
m pilihannya. Suara-suara yang
membakar semangat untuk
terus bertahan membuat kedua
m yang bertanding semakin
dak mau mengalah.
Pertandingan semakin seru,
namun pada akhirnya tetap ada
m yang keluar sebagai juara.
Yang belum menang tetap
berbesar ha , ya!
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Untuk menunjukkan
kekompakan angkatan, m Divisi
Kesejahteraan Anggota selaku
penyelenggara acara meminta
se ap angkatan untuk
memberikan penampilan
terbaik mereka.
Keseruan terlihat dari
semangat yang diberikan oleh
penonton kepada angkatan yang
maju untuk tampil. Masingmasing angkatan menampilkan
hal yang berbeda-beda dengan

keunikannya sendiri.
Semua angkatan juga
a n t u s i a s d a l a m m e n g i ku
p e n a m p i l a n a n g ka t a n nya .
Terlebih seorang leader yang
memberi instruksi agar tetap
kompak dengan penampilannya
dan mendapatkan apresiasi dari
angkatan lain.
Penampilan angkatan
menjadi momen menyenangkan
sendiri untuk UKM-ITB. Tetap
semangat di acara selanjutnya!

Halaman 3

Penampilan Seni UKM-ITB

UKM-ITB membuka
jasa penampilan kesenian
Minangkabau. Adapun jenis
acara yang pernah diisi oleh
UKM-ITB adalah Baralek (acara
nikahan), Pagelaran, Fes val
Minangkabau, maupun
Ko n fe re n s i N a s i o n a l d a n
Internasional.
Penampilan seni yang
ditampilkan antara lain araka r a k a n , Ta r i G a l o m b a n g
Pasambahan, Tari Piriang, dan
musik Minang. Penampilan
UKM-ITB difasilitasi oleh Tim
Kemanajeran yang terdiri dari
manajer dan asisten manajer.
UKM-ITB.

UKM-ITB merupakan unit kesenian yang berasal dari Minangkabau.
Seiring perkembangan zaman, banyak budaya-budaya baru yang
berdatangan sebagai dampak dari globalisasi. Pengetahuan tentu diperlukan
agar wawasan akan berbagai macam budaya menjadi semakin luas, akan
tetapi budaya sendiri tetap dijaga agar dak punah dan hilang ditelan waktu.
Budaya Minangkabau merupakan budaya yang unik. Banyak ciri khas
yang dimiliki oleh budayanya, termasuk dari bidang seni. Generasi muda
perlu menjaga budaya Minangkabau agar tetap lestari. Ada banyak kesenian

tradisional asal Indonesia yang bahkan terkenal hingga
m a n c a n e g a r a . Te r m a s u k d i a n t a r a n y a ke s e n i a n
Minangkabau seper Tari Piriang yang telah dikenal oleh
banyak negara di seluruh dunia. Kita perlu berbangga budaya
kita bahkan digemari oleh warga asing. Negara kita kaya
budaya, termasuk keseniannya.

Unit Kesenian Minangkabau

Institut Teknologi Bandung
Find us on :

@ukmitb

@ukm.itb

@UKM_ITB

ukm.itb.ac.id
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@UKM.ITB

UKM - ITB

ukm.itb@gmail.com
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