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Ditengah kesibukannya sebagai pelayan masyarakat, Bupati Luwu Timur HM. Thorig Husler
bersama istri Hj. Puspawati Husler menyempatkan diri menyaksikan momen istimewa Wisuda
putra keduanya yakni Adrian Lutranda Huspadinata yang menyelesaikan Pendidikannnya di
Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran IMMIM Putra.

Acara Wisuda Santri Angkatan 38 Tahun Pelajaran 2017/2018 berlangsung di Aula Kampus II
IMMIM di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Minggu (15/04/2018).

Di momen istimewa tersebut Bupati Luwu Timur yang didaulat membawakan pesan dan kesan
mewakili orang tua/wali Wisudawan. Husler mengatakan, dirinya sekaligus mewakili orang tua
Wisudawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak, baik pimpinan yayasan
maupun seluruh guru pendidik yang telah memberikan bimbingan sehingga putranya dapat
menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun.

"Mungkin selama mengenyam pendidikan anak anak kami disini ada yang berbuat kesalahan,
dalam momen ini saya sebagai orang tua memohon maaf," ujar Husler.

Kepada para wisudawan ia menyatakan rasa bahagianya karena telah menuntaskan
pendidikannya.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan bahwa, proses Wisuda adalah bukan akhir daripada
perjuangan, tetapi awal dari perjuangan para Wisudawan/Wisudawati untuk mengenyam
pendidikan yang lebih tinggi.

"Anak-anakku sekalian, proses Wisuda bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari
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perjuangan kalian yang harus dijalani untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi," tutur
Husler dalam sambutannya.

Sementara Direktur Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran IMMIM Putra Dr. M. Taufan B.
mengatakan, Wisuda kali ini merupakan yang ke-38 kalinya, dengan demikian, alumni yang
telah ditelorkan Pesantren putra ini dalam usianya yang ke-43 tahun ini sebanyak 2.437 orang,
jumlah ini tidak termasuk yang tamat ditingkat SMP.

Lanjutnya, Ke-82 Wisudawan yang ditamatkan hari ini adalah santri-santri yang telah
memperlihatkan kemampuannnya bertahan menghadapi berbagai tantangan selama 6 tahun di
Pesantren ini.

Lebih lanjut, Taufan merinci dari 82 jumlah santri yang tamat yaitu MIPA MA 24 orang, IPS MA
17 orang, MIPA SMA 16 orang dan IPS SMA 25 orang. (hms/ikp/kominfo)
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