UNNAR Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu
Universitas Narotama (UNNAR) bekerja sama Lembaga Kemanusiaan (LK) ESQ Jawa
Timur, Laziza Chicken, PT Atri Tunggal Mandiri mengadakan Buka Puasa Bersama
Anak Yatim dan Piatu pada Rabu, 30 Mei 2018 pukul 16.30 – 18.00 WIB di H.R. Djoko
Soemadijo Hall, Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya. Acara buka puasa bersama
tersebut sekaligus menandai `soft opening` H.R. Djoko Soemadijo Hall, gedung baru
berkapasitas 800 orang yang berada di lantai 3 gedung C UNNAR.
Kegiatan buka puasa bersama diawali dengan penampilan seni tari dan baca puisi oleh
anak-anak dari panti asuhan Fajar Sodiq. Dilanjutkan pembukaan dengan pembacaan
ayat suci Alquran oleh Khusni Mubarrok (mahasiswa) dan sari tilawah oleh Jazalah,
S.Pd.I (tenaga kependidikan UNNAR). Kemudian penampilan musik hadrah oleh
mahasiswa dari UKM-UKKI UNNAR. Acara ini dihadiri Ketua YPGP H.R. Djoko
Soemadijo, Ir. Edy Surohadi (Pembina YPGP), dr. Ida Surohadi (anggota YPGP),
pejabat struktural, dosen, dan tenaga kependidikan UNNAR.
Rektor UNNAR Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP dalam sambutannya
mengajak kepada semua yang hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut agar
selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah SWT kepada kita. Buka puasa
bersama anak yatim dan piatu merupakan agenda rutin UNNAR saat bulan Ramadhan.
Selalu ada hikmah dan pembelajaran yang dapat kita petik dari ketentuan Allah
terhadap hambanya. Allah sendiri telah berjanji akan menambah nikmat yang diberikan
kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur dengan beragam nikmat yang lain.
Sementara ustad A Machicky Mayestino T Soendoro, ST, M.MT dalam tausiyahnya
menjelaskan antara Iman, Islam dan Ihsan. Bahwa ketiganya merupakan pilar agama
Islam yang memiliki hubungan sangat kuat. Hubungan Iman, Islam dan Ihsan saling
menguatkan satu sama lain. Hendaklah orang Islam untuk beribadah dan mengabdikan
dirinya kepada Allah SWT berdasar atas suatu kesadaran dan rasa keikhlasan.
Kehadiran para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah SWT di dunia ini untuk memperbaiki
akhlak umat manusia. [nar]
Foto: Anak-anak yang diundang dalam acara buka puasa bersama di H.R. Djoko
Soemadijo Hall UNNAR tersebut juga mendapat bingkisan dan santunan uang.

