Jelang Wisuda, Ketua HMI
Cabang Jayapura Dibanjiri
Ucapan Selamat
BeritaNasional.ID, Jayapura — Menjelang pelaksanaan wisuda
Mahasiswa/i Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayupura-Papua
untuk periode Ke-II yang rencananya akan berlangsung di
Auditorium Uncen Kamis, 22 Agustus 2019, mendatang mendapatkan
tanggapan dari Pimpinan Cipayung Papua.
Dimana dalam wisuda kali ini Universitas Cenderawasih juga
bakal mewisuda Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Jayapura, Hariyanto Rumagia.
Terkait itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Uncen, Ilham turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses.
Kata dia, capain ini tentu merupakan hasil kerja keras, adanya
upaya dan menjadi bukti nyata akan ketekunan yang telah
dilakukan Ketua HMI Cabang Jayapura dalam meraih keberhasilan
itu.
“Selamat atas bukti dari kerja kerasnya, hanya ada doa dan

pengharapan terbaik kuberikan kepadamu adindaku. Jangan
jadikan langkahmu terhenti sampai disini dalam meraih impian,
kedepannya tentu akan menjadi teladan yang baik sebagai
cerminan ilmu dan gelar yang telah didapatkan,”ujar Ilham,
Alumni HMI Cabang Wajo, Sulawesi-Selatan itu.
Terpisah, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia (PMKRI) Jayapura, Benidiktus Bame
mengungkapkan jika Universitas Cenderawasih juga akan mewisuda
salah satu kader potensial dalam hal ini, Ketua Umum (Ketum)
HMI Cabang Jayapura.
“Dengan segala puji dan hormat kepada saudara saya yang akrab
kami sapa Putra, kiranya dengan ilmu yang didapatkan bisa
mengabdi ditanah Papua dan dapat menjadi penutan bagi generasi
berikut HMI dan para aktivis. Kami patut mengapresiasi karena
dalam kesibukannya mengurus organisasi, namun masih tetap
fokus menyelesaikan studinya, ini Top,”ungkap, Benidiktus
Bame, Sabtu 17 Agustus 2019.
Hal senada, ketua Umum GMKI Cabang Jayapura, Viktor Tibul
mewakil pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada ketua HMI
Cabang Jayapura. Dirinyapun berharap, semoga dengan gelar baru
tersebut dapat mengabdi kepada bangsa dan negara lebih khusus
ditanah Papua.
Tak hanya itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) Riki Bofra turut menyampaikan selamat dan sukses kepada
ketua HMI Cabang Jayapura. Kata dia, semoga persahabatan,
persaudaraan tetap terjaga di Cipayung Papua.
“Ini awal yang baru bagi bung Putra, harapannya dengan gelar
yang baru beliau bisa menjadi berkat bagi rakyat
Indonesia,”ujar Riki Bofra.
Ucapan selamat juga datang dari Ketua Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jayapura Adiem. Menurutnya,
seiring dengan itu sebuah tahapan dalam hidup baru telah
terselesaikan jua, namun tentunya masih ada banyak tahapan

lain yang menunggu Ketua HMI Cabang Jayapura, Hariyanto
Rumagia.
“Saya hanya mengharapkan buat ketua setiap menjalankan sesuatu
harap dibungkus dengan niat lurus, jangan sampai kesombongan
menutup diri ketua. Tetap berproses, kembangkan kemampuan
serta jangan pernah tutup mata akan realitas yang ada didepan
mata dan tetaplah selalu rendah hati. jadilah seperti padi,
semakin berisi padi itu maka ia semakin menunduk
pula.”harapnya. (*)

