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Universitas Brawijaya menyelenggarakan kegiatan pembagian santunan dan buka puasa bersama anak yatim dan
kaum dhuafa di masjid Raden Fatah, Rabu (6/6). Kegiatan tahunan ini dihadiri oleh anak yatim dari berbagai
lembaga panti asuhan yang tersebar di Jawa Timur khususnya di Malang Raya. Donasi yang terkumpul dari
universitas sendiri mencapai 832 juta rupiah, termasuk dari masing-masing fakultas hingga unit-unit bisnis yang
berada dilingkungan UB. Bantuan ini akan disalurkan melalui 95 lembaga panti asuhan serta kaum dhuafa yang
berjumlah 2500 orang. Ada pula kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan sumbangan ini berasal dari beberapa
wilayah laboratorium agrokompleks milik UB, seperti masyarakat sekitar ATP Jatikerto, ATP Cangar,
Sumberpasir dan penduduk desa yang berada di sekitar UB Forest.
Dalam suasana yang penuh berkah tersebut, turut hadir Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS selaku Rektor UB bersamasama dengan, Wakil Rektor, Dekan fakultas dan pengurus Pusat Pembina Agama (PPA UB). Dalam sambutannya,
Rektor mengungkapkan jika kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada perintah Allah SWT yang
menginginkan makhluknya untuk selalu saling tolong menolong dan membantu kepada sesama yang
membutuhkan. "Sikap empati dan menyayangi anak yatim merupakan suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi
Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Maka hendaklah kita sebagai umat muslim mengikuti jalan yang telah
diperlihatkannya, karena hal ini tak semata-mata manusia sebagai makhluk sosial, akan tetapi juga menjadi
perwujudan manifestasi yang nantinya dapat mengantar dan menyelamatkan kita di hari perhitungan kelak,"
ungkapnya. [indra]
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