Bupati Nias Barat jadi Warga
Kehormatan UPMI

Bupati Nias Barat Faduhusi Daely (kanan)
berjabat tangan dengan Rektor Universitas
Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)
Medan Dr. Ali Mukti Tanjung (kiri) seusai
diangkat sebagai warga kehormatan UPMI, di
Kecamatan Lahomi, Nias Barat, Kamis
(28/12). (Foto: LintasMedan/ist)
Nias Barat, 28/12 (LintasMedan) – Bupati Nias Barat Faduhusi
Daely diangkat menjadi warga kehormatan Universitas Pembinaan
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan yang ditandai dengan
pemakaian jaket almamater perguruan tinggi swasta tersebut.
Pemakaian jaket almamater itu dilakukan langsung oleh Rektor
UPMI Dr. Ali Mukti Tanjung di sela acara perayaan Natal
Oikumene 2017 Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat UPMI,
di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Kamis.
Rektor UPMI, Ali Mukti Tanjung mengemukakan, Bupati Nias Barat
Faduhusi Daely ditetapkan sebagai warga kehormatan UPMI karena
perhatian dan dukungannya yang terhadap dunia pendidikan,

termasuk dalam hal mendorong warganya melanjutkan studi ke
jenjang perguruan tinggi.
“Saat ini ada sekitar 300 orang mahasiswa berasal dari
Kepulauan Nias yang melanjutkan studi di UPMI, termasuk
diantaranya dari Kabupaten Nias Barat,” ujarnya didampingi
Penasehat KMN UPMI Zaman K. Mendrofa, SH, MH.
Selain itu, lanjut dia, KMN Komisariat UPMI merupakan satusatunya organisasi kemahasiswaan yang sejak enam tahun
terakhir aktif melaksanakan berbagai kegiatan positif di
kampus UPMI Medan.
Pada kesempatan itu, Ali Mukti menyatakan siap mengembangkan
kerja sama di bidang pembangunan pendidikan dengan Pemerintah
Kabupaten Nias Barat.
“Kami tidak meminta bantuan materi, kami hanya minta diberi
kesempatan untuk membekali para mahasiswa dari Nias Barat
dengan skill dan pengetahuan,” kata Rektor UPMI.
Sebelumnya, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely mengatakan,
dirinya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya terhadap pengangkatan sebagai warga
kehormatan UPMI.
“Terima kasih Pak Rektor atas kehadirannya di Nias Barat. Saya
berharap ini merupakan langkah awal untuk kerja sama antara
Kabupaten Nias Barat dengan UPMI. Semoga rencana kerja sama
ini bisa terealisasi pada tahun 2018,” katanya.
Faduhusi menambahkan pihaknya bersama para pejabat terkait di
lingkungan Pemkab Nias Barat akan melakukan kunjungan balasan
ke kampus UPMI di Medan pada 2018.
Salah satu agenda kunjungan tersebut, menurut Bupati, membahas
potensi kerja sama yang bisa dilakukan antara Pemkab Nias
Barat dengan UPMI Medan.
Kerja sama tersebut, katanya, merupakan bagian dari upaya

Pemkab Nias Barat meningkatkan sinergitas dengan perguruan
tinggi yang memiliki sumber daya profesional.
Khusus kepada para mahasiswa yang tergabung dalam KMN
Komisariat UPMI, dia mengingatkan kepada kaum muda tersebut
untuk terus berjuang mengejar prestasi.
“Para mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan jerih payah orang
tua, dan selalu ingat akan Tuhan,” ucapnya.
Sebagaimana diinformasikan, perayaan Natal Oikumene yang
diselenggarakan KMN Komisariat UPMI di Nias Barat tersebut
adalah yang pertama kali digelar sejak organisasi itu
didirikan tahun 2011.
“Perayaan Natal Oikumene ini adalah yang pertama dilaksanakan
keluarga besar KMN UPMI Medan di luar Kota Medan. Kedepan,
kegiatan ini akan menjadi salah satu kalender tetap yang akan
kami gelar secara bergilir di setiap kabupaten di Kepulauan
Nias,” ujar Ketua KMN Komisariat UPMI Medan, Dasar Firman
Lahagu. (LMC-02/rel)

