
Toraja— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Akademi Farmasi Toraja (Akfar Toraja) menga-
dakan kegiatan Bina Akrab di Kampus Akfar 
Toraja, Rantelemo. Acara ini diselenggarakan 
pada tanggal 20-21 November 2020. Kegiatan 
ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam 
rangka menyambut kedatangan mahasiswa ba-
ru. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa baru dan 
mahasiswa lama.  Kegiatan dibimbing oleh 
Bapak Kaleb Kurniawan, S.T selaku perwakilan 
dari direksi kampus. Kegiatan Binar tahun ini 
mengambil tema “Membangun Jiwa Kepem-
impinan dan Rasa Solidaritas dalam keluarga 
besar Akfar Toraja” dan dibuka langsung oleh 
Direktur Akademi Farmasi Toraja, Ibu apt. Es-
therina Allo Payung. 
Dalam sambutan pembukaan, ibu direktur 
mengatakan bahwa kegiatan seperti ini merupa-
kan momentum untuk kita dapat berkumpul 
bersama. “Kalau perlu momen seperti ini, jan-
gan hanya sekali setahun diadakan, tapi kalau 
perlu lebih dari sekali”, terang ibu direktur. 
Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin keakra-
ban antara mahasiswa baru dengan para maha-
siswa lama, terutama dalam merangkai keakra-
ban dalam keluarga besar Akfar Toraja. Sri Melni 
Kapa’ Tolan selaku Ketua BEM Akfar Toraja peri-
ode 2020/2021 menuturkan bahwa kegiatan ini 
bertujuan untuk menjalin keakraban antara 

mahasiswa yang ditanamkan melalui pembinaan. 
Menurut penuturan ketua BEM tersebut, bina 
akrab tersebut akan dapat mengupgrade teman-
teman dari yang awalnya masih berstatus siswa 
menjadi mahasiswa. Kegiatan bina akrab ini dijal-
ankan bersama dengan latihan dasar kepemimpi-
nan. Kegiatan bina akrab tersebut diharapkan 
dapat menanamkan nilai pembinaan di dalamnya.  
“Untuk keakraban sendiri karena mereka berasal 
dari masing-masing sekolah yang berbeda-beda, 
kampung halaman dan sebagainya, makanya kita 
membuat sebuah agenda Bina Akrab ini, yang 
didalamnya ada kegiatan keakraban untuk mem-
buat mereka menjadi akrab dan solid, punya jiwa 
kebersamaan sehingga bisa melewati masa-masa 
kedepannya dengan baik dan efektif. Sehingga 
mampu memberikan kontribusi terhadap 
Fakultas, Bangsa dan Negara sendiri” menurut 
pernyataan ketua panitia bina akrab 2020, 
Stevania Patabang.  
BEM selaku panitia dan juga peserta sangat 
mengharapkan agar kegiatan ini dapat mem-
bangun karakter mahasiswa Akfar Toraja yang 
sopan, disiplin, jujur dan solid. Dengan dil-
aksanakannya kegiatan ini, para mahasiswa baru 
diharapkan dapat terbantu dalam menjalani 3 
tahun ke depan bersama dengan keluarga besar 
Akfar Toraja. 
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Acara dibuka oleh direktur Akfar Toraja, apt. Estherina Allo Payung dan 
didampingi oleh Kaleb Kurniawan, S.T. 


