Buka Puasa Bersama / Iftor Jama’i 1433 H
Jalin Komunikasi, Eratkan Silaturami, Kuatkan Ikatan Hati, Raih Prestasi, Gapai Ridho Ilahi
Pada hari Jum’at tepatnya tanggal 27 Juli 2012 atau 7
Ramadhan 1433H telah dilaksanakan kegiatan Buka
Puasa Bersama / Iftor Jama’i yang bertemakan Jalin
Komunikasi, Eratkan Silaturami, Kuatkan Ikatan Hati,
Raih Prestasi, Gapai Ridho Ilahi.
Acara yang dibawakan oleh Bp.Rahadi sebagai MC
diawali puji syukur kehadirat Allah SWT karena
dengan ijinNya acara Iftor Jamai bersama dengan
seluruh karyawan Gunanusa berserta Dewan Direksi dan Komisaris dan dengan kepala desa, tokoh
masyarakat, anak Yatim-Piatu dan lapisan masyarakat muslim setempat dapat dilaksanakan.
Adapun susunan acara yang dilaksanakan pada tersebut antara lain :
1. Pembukaan yang awali dengan pembacaan Umul Kitab
2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh Bapak Mawardi (QC Departemen)
3. Sambutan Presiden Komisaris Bapak Wan Ariff Bin Wan Hamzah
4. Tausiah Ramadhan yang dibawakan oleh Bapak Anshori Abdul Djabbar
5. Do’a penutup
6. Ta’jil, solat Magrib dan makan malam bersama
7. Solat Tarawih berjamaah di masjid Taufikul Iklas yang berada di depan Yard.Gunanusa Utama
bersama dengan masyarakat sekitar.
8. Selesai
Dalam sambutannya Bapak Wan Ariff Bin Wan Hamzah berharap dengan adanya acara Buka Puasa
Bersama yang dilaksanakan 1 tahun sekali ini kita (seluruh insan Gunanusa) dapat meningkatkan jalinan
Komunikasi, mengeratkan tali silaturahim yang akhirnya dapat menguatkan hati diantara kita sehingga
dapat meraih prestasi yang kita harapkan dan tentukan mendapat ridho dari Allah SWT.
Kita wajib bersyukur Allah SWT masih melimpahkan rizkiNya kepada kita semua sehingga kita samasama dapat bekerja dan menyelesaikan Proyek yang menjadi tanggungjawab kita serta diberikannya
proyek-proyek berikutnya dan semoga Allah SWT memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pekerja
kita Amin ya Robbil ‘alamin. Pada acara yang sederhana dibulan Ramadhan mulia ini beliau
menginginkan keihlasan dari seluruh karyawan Gunanusa untuk bersama-sama senantiasa bekerja

dengan sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian bekerja dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang
baik dengan niat bekerja semata-mata beribadah kepada Allah Subhanallah Wa Taallah karena hanya
dengan niat kita bekerja karena Allah sehingga Allah ridho kepada kita, maka beliau yakin prestasi akan
mudah kita raih dan tentunya Allah akan senantiasa melimpahkan
rizkiNya kepada kita semua..amin ya rabbil alamin termasuk dengan
hadirnya kita pada acara ini, kita semua terlambat untuk sampai
dirumah hanya keikhlasan kita semua yang akan menjadi bekal bagi
kita untuk mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah SWT
oleh karena itu beliau menghimbau kepada seluruh karyawan semua
untuk juga ikhlas berdo’a semoga Gunanusa senantiasa mendapat
proyek-proyek yang lebih baik lagi, lebih menguntungkan sehingga
membawa berkah dan pertumbuhan bagi seluruh karyawan dan
masyrakat sekitar. Amin ya Roball’alamin.
Acara
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Ustadz
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menyampaikan diantaranya tentang
pentingnya bulan Ramadhan dimana
bulan Ramadhan adalah sebagai sarana
/ media / alat yang dikarunia Allah agar
hamba-hamba Allah yang berpuasa
menjadi hambaNya yang bertaqwa.
Maka dengan bertaqwa sesuai dengan
firman Allah berberbunyi (yang artinya), “bersegeralah kamu, datanglah kamu kepada ampunan dari
Tuhanmu, bersegeralah kamu datang kepada ampunan yang Aku berikan kepada kamu dan akan Aku
masukkan kamu kedalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi”.
Orang yang bisa saum dibulan Ramadhan dengan baik dan benar atau dengan benar dan baik, dia akan
menjadi orang yang bertaqwa dan dia nanti akan masuk surga di akheratnya kelak. Semoga dengan buka
bersama ini dengan Iftor Jama’i ini kita memohon kepada Allah SWT akan terjalin komunikasi diantara
kita, akan semakin eratlah tali silarurahim kita dan akan semakin kuatlah ikatan hati kita kalau kuatan
hati ini sudah kuat seperti ikatan suami dengan istri, anak dan orang tua dia akan sama-sama berjuang

dengan sebaik-baiknya, senang sama senang, susah sama susah tapi kita berusaha untuk menjadi lebih
senang lagi dan InsyAllah akan tercapailah prestasi yang ingin kita raih dan kita akan mendapatkan rejeki
yang baik dalam ridho Ilahi..InsyAllah Allah wualam wisawab.

Kemudian acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan shalat magrib
berjamaah serta jamuan makan malam bersama. Sesampainya azan Isya berkumandang seluruh BOD
dan BOC serta karyawan yang berada di Yard Grenyang sama-sama menuju masjid Taufikul Ikhlas untuk
melaksanakan shalat Isya dan Taraweh bersama sebagai rangkaian dari acara Iftor Jama’i di Yard
Grenyang.

