Alumni FP UMA Dukung Pencalonan Rusman

Para alumni Fakultas Pertanian UMA Angkatan 1984 diabadikan bersama Ketua DPRK Aceh
Tamiang, Ir Rusman (lima kanan) dalam acara silaturahmi di Aula Grand Arya Hotel, Karang
Baru.
Puluhan alumni Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (FP UMA), Medan, memberikan
dukungan moral kepada calon bupati Aceh Tamiang, Ir Rusman yang maju dalam Pilkada
Serentak 2017.
Alumni Angkatan 1984 tersebut sengaja datang untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan
dukungan agar politisi Partai Aceh (PA) ini menjadi bupati Aceh Tamiang periode 2017-2022.
Sebelumnya, para alumni FP UMA itu mengaku mendapat informasi melalui media massa dan
sosial bahwa salah satu rekannya, Rusman, maju dalam Pilkada Aceh Tamiang.
"Kami datang untuk memberi dukungan kepada Rusman yang juga kader PA sebagai cabup
berpasangan dengan calon wakilnya, HT Yusni dari Partai Golkar," kata alumni FP UMA, Sayed
Ridwansyah dalam acara silaturrahmi di Aula Grand Arya Hotel, Karang Baru.
Menurutnya, Rusman yang dikenalnya sejak 22 tahun silam merupakan sosok pejuang, berjiwa
besar serta menerima masukan dan selalu berbicara apa adanya. "Cara bergaulnya tanpa perbedaan, semua kalangan dapat menyatu dengannya," ucapnya sembari mencetuskan, kalimat "Tanpa
Perbedaan" merupakan slogan yang selalu didengungkan dari mereka sejak masih kuliah.
Pihaknya berharap dengan kedatangannya mereka dapat memberikan dukungan bagi Rusman.
"Semua sanak saudara yang ada di Aceh Tamiang akan kita minta bantuannya untuk memberikan
dukungan kepada Rusman-HT Yusni (Santun). Insya Allah bersama rakyat Rusman menang,"
harapnya.
Alumni lain, Ir Azhar Rahman menilai, Rusman merupakan pekerja keras dan optimis. Sosok
berpenampilan sederhana ini berjiwa besar hingga berhasil meraih gelar sarjana.

"Dalam berbagai keterbatasannya, dia berdikari sendiri," ungkap Azhar Rahman yang kini
menjabat administratur di PT Astra Agro Muara Bungo, Jambi, tersebut.
Sementara itu, Rusman merasa terharu atas dukungan yang diberikan oleh alumni FP UMA
Angkatan 1984. Dia tidak menyangka dukungan datang bertubi-tubi. Tidak hanya datang dari
warga Tamiang, tapi juga rekan-rekannya saat mahasiswa dulu.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni FP UMA yang datang dari jauh untuk
memberikan dukungan dan memotivasi saya menjadi Bupati Aceh Tamiang jika terpilih dalam
Pilkada 2017," ungkapnya singkat.

