“Rapat
Tindak
lanjut
Kepanitiaan Pra Rapat Tahunan
(RAT) IMPKBM”

Rapat pembentukan kepanitian yang berlokasikan di halaman
Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram dimulai pada pukul
16.00 Wita sampai selesai. Dan telah menghasilkan kepengurusan
kepanitian dalam mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Ikatan Mahasiswa Pelajar Komodo Boleng Mataram (IMPKBM).
Dihadiri warga IMPKBM mencapai puluhan orang didalam lingkaran
dari berbagai perguruan tinggi diantaranya, UMMAT, IKIP
Mataram, dan Universitas Islam Negeri Mataram (UIN).
BARANEWSACEH.CO, MATARAM – Kamis, 11 Oktober 2018 telah
melakukan kesepakatan untuk melanjutkan rapat pembentukan
kepanitian yang berlokasikan di halaman Rektorat Universitas

Muhammadiyah Mataram dimulai pada pukul 16.00 Wita sampai
selesai. Dan telah menghasilkan kepengurusan kepanitian dalam
mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ikatan Mahasiswa
Pelajar Komodo Boleng Mataram (IMPKBM). Dihadiri warga IMPKBM
mencapai puluhan orang didalam lingkaran dari berbagai
perguruan tinggi diantaranya, UMMAT, IKIP Mataram, dan
Universitas Islam Negeri Mataram (UIN).
Dalam rapat tersebut cukup menegangkan dikarenakan suasana
forum yang begitu kritis membuat ketua panitia kebingungan
untuk mengkondisionalkan suasana forum. Tapi semua itu tidak
begitu lama, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam
menyukseskan RAT nantinya.
Rapat pembentukan panitia RAT di hadiri saudara “Jehudin
Uling” salah satu senior yang tetap setia bergabung, mahasiswa
baru, kepanitian dan anggota Kepengurusan periode 2017-2018.
Dalam sambutan ketua panitia saudara “Muhammad Tayeb”
mahasiswa Universitas Mataram Fakultas Fisipol intinya tetap
mendefinisikan keadaan dan bersyukur, juga tetap mengajak
seluruh warga IMPKBM sama-sama bergandeng tangan dalam
menyukseskan agenda RAT, mengingat ini adalah langkah awal
bagaimana kita melihat dinamika yang terjadi di IMPKBM saat
ini.
Hal lain juga disampaikan oleh sekertaris pantia saudara
“Akmal Soleh” dalam hal ini lebih menekan kepada struktur
Kepanitian, agar bekerja secara kolektif dan kolegial demi
terselenggaranya rapat anggota tahunan (RAT) sesuai harapan
bersama terlebih khusus ditekankan kepada Koordinator bagian
humas agar mendata seluruh warga IMPKBM baik dari tataran
mahasiswa maupun tingkat pelajar yang berdomisili di Kota
Mataram.
Mewakili senior yang hadir dalam agenda ini, Kakanda “Rikardus
Nompa, S. Pd” juga menyampaikan beberapa hal terkait persiapan
panitia itu sendiri maupun keberadaan IMPKBM saat ini.

Pertama,
pantia
harus
memaksimal
persiapan
demi
terselenggaranya rapat anggota tahunan (RAT) bersama warga
yang ada. Kedua, seluruh warga harus mempunyai rasa memiliki
IMPKBM agar semangat membangun kebersamaan tetap ada. Ketiga,
tetap mejaga tali persaudaraan dengan adanya asas kekeluargaan
itu sesuai motto IMPKBM yaitu “Lonto Leo, Lonto Cama, Kawe
Solusi”.(RED)

