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Kali Perdana, Alumni Lintas Angkatan IKARHOLAZ Buka Puasa Bersama, 
Hadirkan Dokter Kocak nan Viral, Agus Ali Fauzi. 

Ramadhan tahun ini akan terasa berbeda bagi para alumni SMP Negeri 1212 Surabaya yang tergabung 
dalam wadah ikatan alumni IKARHOLAZ. Mulai tahun ini, kegiatan buka bersama yang biasanya hanya 
sebagai ajak silaturahim satu angkatan akan dikoordinaasi oleh IKARHOLAZ untuk diselenggarakan 
bersama dan memperrtemukan lintas angkatan. 

Rencananya kegiatan “Buka Puasa Bersama Lintas Angkatan” tersebut akan diselenggarakan di hari 
Minggu, 26 Mei 2019 bertempat di Hotel Majapahit Surabaya. Acara itu menjadi bagian dari program 
“Gebyar IKARHOLAZ Berbagi Ramadhan 1440H". 

Menurut ketua panitia Eddin Fithri Wasi'an acara akan dimulai pukul 15.00 hingga 19.00. Tak kurang 
dari 420 alumni dari semua angkatan akan hadir di sana, mulai dari alumni angkatan pertama, tahun 
1974 hingga alumni angkatan terakhir 2013. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi media 
silaturahmi lintas alumni dari 74-2013 termasuk juga dengan mantan Guru SMPN 12 yang turut 
diundang dalam kesempatan tersebut,’’ jelasnya. 

Kegiatan akan diselenggarakan dengan konsep garden party di tengah bangunan heritage Surabaya 
dan dimeriahkan dengan gelaran Bazar para alumni bersama aneka jualannya. Variasi jualan mulai 
dari makanan seperti kue kering, kurma, camilan, baju  lebaran, hingga jasa.  

Sembari menikmati santapan buka puasa, peserta kegiatan akan dihibur dengan performance dari 
komunitas disabilitas Mata Hati. Inti acara diisi ceramah agama oleh dr H Agus Ali Fauzi, PGD, Pall Med 
(ECU). Ustad yang terkenal dengan gaya bertuturnya yang lugas, ceplas-ceplos dan kadang 'anti 
mainstream' ini akan memberikan tambahan ilmu pada alumni SMP 12 Surabaya selama 1 jam. 
 
Selain kegitan ini berbagai kegiatan lainnya dihadirkan untuk berbagi dengan sesama seperti, berbagi 
takjil, berbagai surprise Ramadhan, berkah Ramadhan, Hikmah Ramadhan, serta inspirasi Ramadhan. 
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