Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Milad HMKD Ke 3 Berlangsung Meriah di Puisi Biru, Sabtu
(04/5/2019) pukul 20.00 Wib. Acara tersebut dihadiri oleh Penasehat, Pembina, Demisioner,
Perwakilan Seluruh Himpunan Mahasiswa se Kabupaten Karimun dan di juga dihadiri oleh
himpunan luar yaitu HMBP & HIMARI.

Milad HMKD Ke 3
Perayaan Milad Ke 3 Himpunan Mahasiswa Kecamatan Durai (HMKD) Tanjungpinang ditandai
dengan pemotongan tumpeng oleh Pembina, Demisioner serta Ketua Umum HMKD.
Selaku Ketua Pelaksana, Indra Syahroni mengatakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya kegiatan
ini adalah untuk merayakan hari jadi HMKD dan mengingat kembali perjalanan HMKD serta sebagai
momen mempererat silaturahim.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada donatur yang juga membantu mensukseskan acara
milad HMKD ke 3. Terimakasih kepada pembina, penasehat serta rekan-rekan yang telah hadir pada
malam hari ini. Juga kepada donatur yang bersedia membantu terselenggaranya acara ini,” ujarnya
HMKD merupakan sebuah organisasi kedaerahan yang beranggotakan mahasiswa dari Kecamatan
Durai yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. HMKD didirikan pada 4 mei 2016 sebagai
wadah pemersatu Mahasiswa Durai yang membantu, merangkul serta menjadi wadah untuk
menyatukan pemikiran demi pembangunan daerah.
“Saya sangat bangga melihat semangat Mahasiswa Durai. Acara malam ini luar biasa,” ujar Iswandi
S.Sos selaku pembina HMKD yang turut menyampaikan sambutan pada malam perayaan Milad
hmkd ke 3.
Selain itu, Ketua Umum HMKD Tanjungpinang, Ahadi tiap himpunan se Kabupaten Karimun juga
menyampaikan pesan dan kesan kepada HMKD untuk terus maju, kompak dan selalu menjaga
silaturahmi antar sesama.
Ketua Umum HMKD, ahadi mengucapkan “Milad HMKD yang ke 3 sekaligus pentas seni dengan
tema “Solidaritas Di Tanah Rantau” memang sedikit dibuat beda dari sebelum-sebalumnya, supaya
bisa menumbuhkan semangat kawan-kawan.
“Dan tidak melupakan sejarah, pada tanggal 04 Mei 2015 silam sudah terlahir pemikir-pemikir hebat
yang sudah membentuk satu wadah untuk kami bertukar pikiran, menyampaikn inspirasi dan juga
sebagai satu keluarga mahasiswa Kecamatan Durai khusunya.
Selanjutnya, Ahadi juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, senior dan juga penasehat yang
sudah mendukung penuh kegiatan ini.
“Semoga dengan adnya memperingati milad HMKD ini, HMKD semakin menjadi himpunan yang
lebih mementingkan kekeluaragaan dan semakin solid sesuai dengan harapan-harapan para

pendirinya,” uharnya.
Acara HMKD dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai Himpunan Kabupaten
Karimun seperti penampilan solo, akustik, serta penampilan puisi.

