Rektor UGM Melantik Anggota Baru Menwa
Tuesday, 31 Januari 2017 WIB, Oleh: Ika

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., melantik 36
mahasiswa yang menjadi anggota baru UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) UGM Yudha XL
(Angkatan Ke-40). Pelantikan berlangsung Minggu (29/1) di halaman Balirung Gedung Pusat UGM
ditandai dengan penyematan baret ungu atau pembaretan yang menjadi ciri khas dan kebanggaan
Menwa.
Rektor berharap melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Menwa UGM dapat menjadi laboratorium
kepemimpinan. Disamping itu, dapat mencetak calon pemimpin bangsa yang bermoral dan
berkarakter sebagai tulang punggung penggerak bangsa.
“Melalui Menwa ini harapannya bisa lahir calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter dan
bermoral,”harap Rektor.
Kepala Seksi Teritorial Menwa UGM, Slamet Riyadi, mengatakan tradisi pembaretan menwa UGM
atau yang disebut Gamayudha merupakan tahap pendidikan akhir bagi calon menwa untuk
dinyatakan resmi sebagai anggota menwa. Sebelumnya, calon menwa telah mengikuti serangkaian
pelatihan dalam Latihan Pendidikan dan Pendahuluan (LPP). Selama 1 minggu, mereka
mendapatkan pelatihan di lingkungan UGM dan daerah latihan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.
Berikutnya, pelatihan dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar atau diksar menwa di Rindam IV
Diponegoro Magelang. Kegiatan ini melibatkan TNI AD sebagai pelatih.
“Diksar merupakan syarat utama menjadi anggota Menwa Indonesia,” ungkapnya.

Slamet menyampaikan bahwa pendidikan yang ditempuh untuk menjadi anggota menwa UGM lebih
mengedepankan pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai ke-UGM-an serta pengenalan tugas,
pokok, dan fungsi Menwa UGM. Selain itu, juga materi manajemen waktu menjadi hal yang penting
untuk disampaikan kepada para camen sehingga nantinya para anggota dapat membagi waktu
dengan baik antara tugas kuliah dan organisasi.
Sementara itu, Komandan Latihan Gamayudha XL, M. Garin Ardhana, menyebutkan kegiatan kali ini
mengusung konsep baru dalam tradisi pendidikan pembaretan Menwa UGM. Hal tersebut dengan
menghadirkan orang tua atau wali dari calon anggota baru Menwa UGM.
“Kami melibatkan orang tua dari para anggota supaya para orang tua mengetahui dan memberikan
dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan di Menwa UGM,” tuturnya.
Kegiatan Gamayudha berlangsung selama 3 hari mulai 27-29 Januari 2017 dilaksanakan di lokasi
Outbound Samudrajaya Kaliurang. Acara ditutup dengan upacara pembaretan anggota baru Menwa
UGM yang secara langsung disematkan oleh Rektor UGM. (Humas UGM/Ika)
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Menwa UGM Merayakan HUT ke-39
Tiga Puluh Empat Penerjun Payung Sambut Maba UGM
Pembaretan 19 Anggota Baru Satmenwa UGM
150 Menwa Ikuti Pekan Integrasi Nasional Yudha Manunggal Chakti
Satmenwa UGM Rayakan Ulang Tahun Ke-41

