MPKMB 52-CAKRA NUSANTARA
Bangga Pertanian, Majukan bangsa, Bangun Poros Peradaban Dunia
Tanggal

Agenda

Konten

Deskripsi

Tempat

Tujuan

Parade Ratra-Ratri

pengenalan pemimpin
kelompok (radius dan
cakra)

Lap AHN

mengenalkan seluruh pimpinan
kelompok kepada mahasiswa
baru, terutama jalur tulis

Senam Pagi

15-Agust-15

17-Agust-15

18-Agust-15

Road to MPKMB

penjelasan umum
terkait rangkaian
MPKMB

Lap AHN

agar mahasiswa mengerti dan
mempersiapkan diri mengikuti
MPKMB

Kumpul Cakra

kegiatan kumpul cakra
dalam rangka
pengenalan mahasiswa
jalur tulis dan
undangan serta
persiapan kelompok
untuk hari H MPKMB

-

persiapan kelompok cakra
dama mengikuti MPKMB

Parade Nusantara

pawai 17 agustus
dengan tema
Nusantara sesuai
dengan nama radius
masing-masing

Kampus IPB

partisipasi memeriahkan
Peringatan Hari Kemerdekaan
Indonesia dengan kreativitas
mahasiswa

Selamat Datang di Bogor

ucapan selamat datang
oleh tuan rumah kota
Bogor kepada
mahasiswa baru PKU
2015/2016

GWW

menyambut mahasiswa baru
IPB sebagai pendudk bau kota
Bogor

Selamat Datang Agen Baru
Pertanian Indonesia

Penyambutan oleh
Rektor IPB

GWW

mengarahkan mahasiswa agar
bangga terhadap pertanian dan
almamaternya

Inilah IPB, inilah pertanian

mengenal IPB secara
luas dan perannya
dalam pertanian
Indonesia

Kampus IPB

memberikan pengertian
tentang pertanian secara arti
luas dan mengenalkan
pertanian dalam cerminan IPB

Menjadi Mahasiswa yang
Baik

bagaimana menjadi
mahasiswa yang baik
dan berprestasi

Kampus IPB

memberikan pengarahan dan
penanaman nilai karakter
mahasiswa IPB

Studi Lapang Pertanian

mengenal langsung
pertanian secara nyata
dalam masyarakat

Kampus IPB

menumbuhkan pemahaman
terhadap fokus jurusan dan
rasa cinta terhadap pertanian

GARUDA
(Gathering
Nusantara
Kedua)

Hari 1

Hari 2

Lap AHN

19-Agust-15

20-Agust-15

Kampus IPB

pembentukan visi masa depan
mahasiswa sebagai salahsatu
agen pertanian bangsa

Kampus IPB

mahasiswa mengenal pilihan
jurusannya dan memiliki
langkah jelas dalam menempuh
pendidikan di IPB

GWW

mahasiswa memahami MEA
sehingga dapat menyelaraskan
visi nya dan mempersiapkan
diri menghadapi tantangan
MEA

GWW

menumbuhkan kesadaran
pentingnya menjaga keamanan
diri dan lingkungan
salahsatunya dengan menjaga
hubungan sosial dengan
masyarakat

bagaimana menjadi
mahasiswa yang
Pengarusutamaan Pertanian memiliki concern besar
terhadap pertanian,
apapun jurusannya

GWW

tumbuhnya perhatian dan
fokus mahasiswa terhadap
pertanian sehingga dapat
mengarahkan cita-citanya dan
berperan dalam pertanian
Indonesia

Unit Kegiatan Mahasiswa

Pengenalan Unit
Kegiatan Mahasiswa di
IPB

GWW

Mahasiswa dapat menetukan
pilihan dalam mengembangkan
bakat dan kreativitasnya di IPB

Pergerakan Mahasiswa

mengenalkan peranan
mahasiswa sebagai
kontrol sosial dan
menumbuhkan
perhatian terhadap
kondisi masyarakat
sekitarnya

Kampus IPB

memahami fungsi mahasiswa
sebagai social control dan cara
menyampaikan aspirasinya

Kegiatan Kreativitas
Angkatan

kegiatan yang berasas
krjasama dan
kreativitas

Lap
Gymnasium

meningkatkan kerjasama
mahasiswa dalam melakukan
sebuah kreativitas bersama

Lap
Gymnasium

menumbuhkan rasa bangga
sebagai mahasiswa IPB melalui
kesenian dan memberikan
informasi wadah penyaluran
bakat dan kreativits mahasiswa

Inspirasi Alumni

sharing untuk

Pengenalan Fakultas

mengenal fakultas dan
departemen

Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015

bagaimana
menghadapi MEA
sebagai seorang
mahasiswa

Keamanan dan Sosial

bagaimana menjaga
keamanan diri dan
lingkungan dengan
menjaga hubungan
sosial kepada
masyarakat

Hari 3

Hari 4

Penampilan Kesenian dan penampilan kelompok
Ajang Kreativitas Mahasiswa
kesenian IPB
21-Agust-15

Hari 5

21-Agust-15

Hari 5

Inaugurasi MPKMB

penghargaan MPKMB

Lap
Gymnasium

memberikan apresiasi kepada
mahasiswa yang berhasil
membuktikan usaha yang lebih
diatas yang lain dan semangat
buat yang lain untuk terus
berprestasi

