Terkendala
Pandemi,
ITN
Malang Gelar Halalbihalal
Daring
Rektor ITN Malang, Prof. Dr.Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE (dua
dari kanan) mengajak sivitas akademika ITN Malang untuk saling
memaafkan. (Ki-ka): Ketua P2PUTN Ir. Kartiko Ardy Widodo, MT,
Rektor ITN Malang, Kyai H. Zain Baik, Dr. Ir. Ibnu Sasongko,
MT, dan Ida Soewarni, ST,MT. (Foto: Yanuar/humas)

Malang, ITN.AC.ID – Ditengah pandemi Covid-19 Institut
Teknologi Nasional (ITN) Malang menyelenggarakan acara
Halalbihalal 1442 H secara daring melalui zoom meeting dan
YouTube channel, sekaligus luring dengan peserta terbatas di
Auditorium Kampus 1 ITN Malang, Jumat (28/5/21). Hal ini
dilakukan untuk menghindari penyebaran covid-19. Meski
sebelumnya sivitas akademika Kampus Biru sudah menerima vaksin
tahap pertama.
Rektor ITN Malang, Prof. Dr.Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE
berharap, setelah sebulan menahan lapar dan dahaga. Tibalah di
hari kemenangan bersama-sama merayakan halalbihalal dan
bersama-sama saling memaafkan.
“Kemarin dalam menjalankan ibadah puasa, tentu kita terus
memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah. Dan tibalah pada
hari ini kita merayakan hari kemenangan melalui perayaan
halalbihalal keluarga besar ITN Malang. Saya selaku pribadi
dan mewakili institusi mohon maaf atas segala salah dan
khilaf,” pinta rektor.

Halalbihalal ITN Malang berbagi kasih dengan membagikan tali
asih kepada keluarga ITN Malang yang membutuhkan dan Panti
Asuhan Taqwa Al-Qolbi, Tlogomas, Kota Malang. (Foto:
Yanuar/humas)
Rektor mengingatkan, meskipun tenaga pendidik dan kependidikan
ITN Malang sudah mendapat vaksinasi tahap pertama pada Selasa
dan Kamis (25 dan 27 Mei 2021) lalu. Semua tidak boleh lengah
dan tetap harus melaksanakan serta mematuhi protokol
kesehatan. Bahkan, rektor meminta klinik kesehatan ITN Malang
untuk selalu siap menerima keluhan dosen dan staf yang baru
saja menjalankan vaksinasi Covid-19.
“Saya memantau ada beberapa dosen maupun staf sempat merasa
demam. Puji Tuhan pada hari ini semuanya sehat-sehat. Kami
akan pantau terus terhadap kesehatan peserta vaksinasi. Saya
minta, bila ada yang mengalami gejala (setelah vaksinasi)
untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter,” kata Rektor.
Baca juga: ITN Malang dan Masjid Muhajirin Kembali Gelar
Salat Idulfitri Bersama

Dalam halalbihalal kali ini turut mengundang Ketua Yayasan
Pengelola Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (P2PUTN)
Malang beserta staf, pimpinan institusi seperti rektorat,
dekanat, dan ketua program studi. Sementara untuk ceramah
halalbihalal disampaikan oleh Kyai H. Zain Baik, pengasuh
Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Mental Az-Zainy, Tumpang,
Kabupaten Malang.
Halalbihalal ITN Malang juga melaksanakan kegiatan berbagi
kasih. Panitia sebelumnya telah menggalang dana untuk
diberikan kepada keluarga tenaga pendidik dan kependidikan ITN
Malang yang membutuhkan. Serta tak lupa memberikan bantuan
kepada Panti Asuhan Taqwa Al-Qolbi, Tlogomas, Kota Malang.
Baca juga:

Kunjungi Panti, Umat Kristen ITN Malang

Tingkatkan Kepekaan dan Kepedulian Terhadap Sesama
“Untuk keluarga ITN Malang penerima tali asih (santunan) dan
panti asuhan kami undang. Tapi, berhubung peserta halalbihalal
luring terbatas, maka untuk panti asuhan yang kami undang
hanya perwakilan pengurus. Biasanya sebelum pandemi anak panti
juga kami undang, tapi tahun ini hanya perwakilan saja,” ujar
ketua panitia halalbihalal, Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT.
Sementara untuk penerima tali asih yang tidak bisa hadir pada
acara halalbihalal akan diberikan langsung di hari Senin
(31/5/2021). “Yang belum tersampaikan hari ini sebisa mungkin
akan kami sampaikan di hari Senin. Karena amanah harus segera
disampaikan,” tambah Ibnu. (me/Humas ITN Malang)

