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IKARHOLAZ Berbagi Manfaat untuk Anak Yatim dan Disabilitas
Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan pertama setelah terbentuknya IKARHOLAZ. Bulan suci
yang tidak akan dilewatkan begitu saja oleh para alumni SMPN 12 Surabaya dari tahun 1974
hingga 2013. Untuk mendapatkan keberkahan di bulan bahagia ini, rangkaian kegiatan
dirancang dalam tajuk "Gebyar IKARHOLAZ Berbagi (GIB)”, yang mana

selama bulan

Ramadhan 1440H ini IKARHOLAZ akan berbagi dengan anak yatim, penyandang disabilitas,
masyarakat, mantan guru dan karyawan, hingga keluarga almarhum Alumni SMPN 12.
Kegiatan akan diawali di Atrium Grand City Mall, Jalan Walikota Mustajab no 1 Surabaya,
Sabtu 11 Mei 2019 besok. Kegiatan digelar mulai pukul 15.00 hingga usai. Ada berbagai acara
yang akan dilakukan hari itu, mulai pagelaran music oleh matahati, pembacaan ayat Al Quran
oleh matahati, pemberian sumbangan pada mereka yang membutuhkan, ceramah agama,
buka puasa bersama, hingga ramah tamah dan pembagian bingkisan untuk anak yatim yang
pastinya akan menceriakan.
Sekitar 70 anak yatim piatu dari yayasan Al-Musthofa asuhan Putut (alumni 80), yayasan
Cahaya Insani asuhan Zaenal (alumni 88), dan penyandang disabilitas Mata Hati asuhan Gandi
(alumni 85) diundang dalam kegiatan tersebut. Anak – anak yang diundang dalam kegiatan
itu akan dihibur dengan dongeng boneka yang disajikan dengan menarik oleh kak Han dan
dilanjutkan dengan acara penyerahan donasi dan pembagian es krim.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menebar manfaat bagi rekan – rekan alumni SMP Negeri
12 Surabaya serta keluarga, guru, almamater dan masyarakat sekitar. “Dalam momen
Ramadhan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dan
bulan yang berlimpah pahala dari Allah SWT adalah saat yang tepat untuk peduli dan berbagi
untuk para alumni yang kurang beruntung, pegawai tidak tetap di lingkungan SMPN 12
Surabaya serta anak yatim / yatim piatu dan masyarakat,” Ujar Dini Herawati wakil panitia
kegiatan kali ini.
Sementara itu menurut Eddin Fithri Wasi’an, ketua panitia kegiatan, panitia pelaksana telah
merancang serangkaian kegiatan dalam Gebyar IKA RHOLAZ Berbagi dengan beberapa

maksud dan tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan
kepada Allah SWT, selain itu memperbesar sifat kedermawaan sebagai salah satu sunnah
Rasulullah di bulan Ramadhan, mempererat tali ukhuwah Islamiah dan silahturahim antar
alumni SMPN 12 Surabaya yang tergabung dalam wadah IKARHOLAZ. Membantu
meringankan beban yatim dan kaum dhuafa di sekitar kita Menjadikan kepekaan kepedulian
para alumni kepada para mantan pendidik (guru) serta kepada karyawan staf pendukung di
lingkungan SMPN 12 Surabaya, Meraih keutamaan dilipatgandakannya pahala di bulan
Ramadhan. “Jadi keberadaan organisasi ini dapat membawa manfaat untuk semuanya, ” jelas
alumni 82 tersebut.

Issued by

: IKA RHOLAZ

Date

: 9 Mei 2019

Untuk informasi lebih lanjut silakan
menghubungi:
Purna Andika Kurniawan, Sekjen IKARHOLAZ
Mobile. +62 813-3354-2406
Dini Herawati, Humas kegiatan GIB 2019
Mobile. +62 813-3070-8086

