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Sebuah wadah Himpunan para kaum-kaum Intelektual muda yang telah melahirkan sejumlah tokohtokoh nasional maupun di daerah, yang pernah atau pun saat ini sedang menduduki jabatan publik
yang strategis di pemerintahan, birokrat, akademisi, politisi, konsultan, pakar hukum tata negara
dan masih banyak yang lain nya.
HimpunanMahasiswa Islam (HMI) tentunya mempunyai kader dan Alumni yang begitu banyak yang
tersebar di seluruh Nusantara ini. Selain itu, kader dan para alumni HMI pun tak hanya berada
dalam satu ideologi dan satu sistem perjuangan yang sama. Dari sekian banyak kader dan para
alumni HMI yang bermacam-macam latar belakang dan profesi itulah yang juga menjadi ciri khas
tersendiri dari HMI. Oleh sebab itu, untuk menjalin silaturahmi antar pengurus dan kader HMI agar
tetap terjaga, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Y ULB Periode 2018-2019, pada Rabu
20 Maret (20/03/2019) di ruangan seminar Yayasan Universitas Labuhanbatu mengadakan
Silaturahmi dan Diskusi Umum.

Kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Umum HMI Komisariat Y ULB Periode 2018-2019 ini dilakukan
untuk menguat kan tali persaudaraan antar sesama Kader HMI, serta mengasah kemampuan
intelektual para kadernya, dengan mengundang para Narasumber yaitu Kakanda Ade Parlaungan
Nasution SE. M.Si selaku Koordinator Akademik Yayasan Universitas Labuhanbatu, Kakanda
Muhammad Riduan S.IP selaku Tokoh Pemuda Labuhanbatu, Kakanda Aulia (Alumni USU) dan
Nasky Putra Tandjung selaku Pengurus Badko HMI Sumatera Utara Periode 2018-2020 selaku
senior Y ULB yang sampai saat sekarang ini masih peduli terhadap Kami dengan selalu memberikan
sumbangsih pemikiran dan nasihat kepada Adinda-adinda nya. pada kesempatan kali ini dihadiri
lebih kurang 50 orang yang penuh dengan suasana kekeluargaan dan semangat silaturahmi.
Dalam Sambutannya, Koordinator Akademik Yayasan Universitas Labuhanbatu Labuhanbatu,
Kakanda Ade Parlaungan Nasution menyampaikan bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh
kader-kader HMI agar para pengurus HMI ini harus sering melakukan kajian-kajian ilmiah, diskusi
dan kembali kan budaya membaca buku. Agar para Kader HMI memiliki kemampuan komunikasi
dan berintegritas.
Disambung oleh Kakanda Muhammad Riduan yang merupakan mantan pengurus besar HMI yang 10
tahun lamanya berproses di himpunan ini, beliau berpesan bahwa para Kader-kader HMI itu harus
sering membuat diskusi-diskusi kelompok, harus berani dan tidak boleh pantang menyerah.
Dan ujung akhir acara Kakanda Aulia beliau sampaikan kepada forum diskusi Umum tersebut terus
lah berproses dan tingkat kan nilai-nilai intelektual dan akademis.
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