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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

Sanggar Kasimiyah UIN SUSKA RIAU 

A. Profil Sanggar Kasimiyah  

Awal nama kasimiyah yaitu Qasimiyah, Qasimiyah di ambil dari nama 

Sultan Syarif Kasim, perubahan nama Qasimiyah menjadi Kasimiyah sama 

seperti perubahan nama Istitut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim  

menjadi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM, 

yang di resmikan pada 9 Febuari 2005 oleh presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Sanggar Kasimiyah merupakan salah satu UKK(unit kegiatan 

kampus) terbesar dan tertua di uin suska riau, yang lahir pada bulan 

September tahun 1993. besik dari sanggar kasimiyah ini lebih kearah melayu, 

orientasi ke music melayu karena tempat kelahiran sanggar kasimiyah di 

tanah melayu, sanggar kasimiyah merupakan sanggar band atau bisa di sebut 

juga dengan sanggar music modern yang didalamnya terdapat berbagai jenis 

seni, diantaranya ada vocal, bass, gitar, drum dan tari. Sanggar kasimiyah ini 

sendiri banyak mengembangkan berbagai music di perpadukan dengan 

berbagai jenis genre music, baik musk tradisional ataupun modern. 

Kegiatan hari-harinya dari sanggar kasimiyah ialah latihan rutin harian, 

pada masing-masing CO. Dengan begitu latihn di sanggar kasimiyah ini jadi 

terstruktur , sanggar kasimiyah ini sering melakukan eventevent ini bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan seni dan masih banyak lagi manfaat dan 

tujuan dari setiap event yang di selenggarakan di sanggar kasimiyah. Sanggar 

kasimiyah merupakan wadah tempat berkumpulnya insan-insan seni yang 

ingin membangun dan mewujudkan mimpi dan cita-cita. Segala aspek 

kehidupan akan dibahas disannggar ini dengan santai dan canda tawa dengan 

dengan suasana yang asyik karna hidup adalah seni, dan dapat membuat 

orang di sekitarnya menjadi bahagia dengan hasil karya-karya sanggar ini.  
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Gambar 4.1 

Logo Sanggar Kasimiyah  

UIN SUSKA Riau 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Sanggar Kasimiyah 
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B. Visi dan Misi 

Visi : 

Menciptakan regenerasi musisi yang handal dalam bermusik dan bisa 

menciptakan suatu karya music yang berkualitas.  

Misi  

a. Meningkatkan rasa rasa soladaritas yang bisa mengankat dn menampung 

apresiasi seni generasi muda 

b. Membantu meningkatkn kretifitas generasi muda 

c. Sebagai wahana berinteraksi dan menambah wawasan serta kepedulian 

pada seni 

d. Mewujudkan kehidupan yang harmonis melalui keberagaman seni 

 

C. Fasilitas  Sanggar Kasimiyah 

a. Ruangan  e. Galon Air  j. Speaker   

b. Dram  f. Sofa Dan Kursi k. Pialah 

c. Gitar  g. Meja l. Mendali 

d. Lemari  h. Sapu Dan Pel Lantai m.Sertifikat  

e. Rice Cooker i. Mic  n.Kipas Angin  

Gedung sanggar kasimiyah berada di sebelah kanan gedung PKM UIN 

SUSKA RIAU, bersebelahan dengan Sanggar Latah Tuah dan sanggar lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 


