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Sabtu (4/5/2019) usai melakukan pelantikan dan dialog kebangsaan dengan tema “Menyulam
semangat kebangsaan dan rekonsiliasi pasca pesta demokrasi demi menuju Kepulauan Riau yang
harmoni”

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H
Isdianto. S.Sos, MM
Pelantikan tersebut dihadiri narasumber seperti Endri Sanopaka, MPM selaku Ketua Stisipol Raja
Haji, Indrawan Susilo Prabowoadi, MH selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri, Parlindung
Sihombing selaku Komisioner KPU Provinsi Kepri, dan Jailani selaku Ketua AJI Kota Tanjungpinang.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Cipayung dan Organisasi Kedaerahan, juga di hadiri oleh
mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Tanjungpinang dengan jumlah peserta undangan 150
mencapai targe.
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H Isdianto. S.Sos, MM juga memberi ucapan selamat
secara langsung kepada ketua terpilih DPK Stisipol Raja Haji Tanjungpinang (M Yazid), dan beliau
berpesan jadi lah pemimpin yang amanah,berperan aktif dan memberi kontribusi terhadap Provinsi
Kepulauan Riau.
Adapun tujuan dari dialog kebangsaan ini untuk mempersatukan kembali pandangan dan persepsi
pasca pesta demokrasi yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019.
Ketua Pelaksana, Dani mengatakan bahwa beda pilihan bukan berarti bermusuhan, selaku pemuda
generasi perubahan ingin Kepri ini aman, damai dan kondusif hingga terciptanya harmoni.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada relawan-relawan demokrasi, KPU, BAWASLU, TNI, POLRI
yang sampai saat ini masih kekeh untuk menjaga kedaulatan demokrasi,” ujarnya.
Dani memeiliki harapan dari pelantikan ini dengan kepengurusan yang baru DPK Stisipol Raja Haji
Tanjungpinang bisa memberi kontribusi yang lebih dan progresif baik itu di dalam kampus ataupun
itu di luar kampus

M. Yazid Pimpin GMNI DPK Stisipol RH Periode 2019-2020
M Yazid mengatakan bahwa GMNI sudah hadir menghiasi Indonesia selama 65 tahun saat ini,
perjuangan GMNI mempertahankan ajaran-ajaran Bung Karno yaitu marhaenisme dalam berjuang
bersama rakyat dan untuk rakyat.
“GMNI masih kekeh mencintai nasionalisme, keagamaan, kebhinekaan dan mempraktekkan makna
dari pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Selain itu, M Yazid mengucapkan terimakasih kepada bung dan sarinah yang sudah mempercayai
saya untuk menjadi ketua DPK Stisipol Raja Haji Tanjungpinang periode 2019-2020.
“Mari bersama-sama kita berproses berGMNI. Musuh yang nyata bagi saya adalah ketidaktahuan,
perbanyak baca buku dan jassmerah,” ujarnya.

