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Berbagi Kasih di Bulan Ramadhan 
Buka Puasa Bersama BINA NUSANTARA  

 
Jakarta, www.binus.edu – Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan baik antar 
sesama manusia, salah satunya dengan kebersamaan. Hal inilah yang menjadi latar belakang BINA 
NUSANTARA melalui Teach for Indonesia (TFI) untuk menggelar kegiatan rutin Buka Puasa 
Bersama Media, Karyawan, Lingkungan, dan Mahasiswa BINA NUSANTARA. Kegiatan yang 
bertujuan untuk mempererat jalinan kerjasama, komunikasi, dan kekeluargaan serta meningkatkan 
rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat di lingkungan sekitar ini digelar secara rutin setiap 
tahunnya.  
 
Kegiatan Buka Puasa Bersama yang tahun ini juga dihadiri oleh Komunitas Kusta dan Komunitas 
Anak Jalanan ini dihadiri oleh hampir 1000 orang warga, karyawan, dan media. Ada yang berbeda 
pada Buka Puasa Bersama BINA NUSANTARA yang digelar pada Senin, 30 Juli 2012 kemarin, 
yakni dengan kehadiran Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 
(Alm.) Abdurrahman Wahid. Dalam kesempatan ini Beliau membawakan tausyiah dan dialog yang 
bertemakan ”Puasa Sebagai Perisai Kemiskinan.” 
 
Kegiatan dibuka dengan pembagian tajil dan hiburan dari kelompok marawis, dilanjutkan dengan 
buka puasa bersama dan mendengarkan tausyiah dari Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Dalam 
kesempatan ini, Sinta Nuriyah Wahid berbagi cerita mengenai kegiatan rutinnya 
menyelenggarakan kegiatan bersama kaum termarjinalkan di bulan Ramadhan, seperti sahur 
bersama para narapidana dan waria. Menurutnya mereka sering mendapat perlakuan berbeda, 
padahal mereka juga manusia yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari sesamanya. 
Dengan kegiatan tersebut, Beliau berharap dapat menjunjung kembali rasa kebersamaan, gotong-
royong, dan saling menghormati diantara Bangsa Indonesia. 
 
Selain buka puasa bersama, dalam kegiatan ini juga diberikan beasiswa dan bantuan alat sekolah 
bagi anak dari Komunitas Kusta binaan Teach for Indonesia, warga sekitar, dan Komunitas Anak 
Jalanan. Pemberian beasiswa dan bantuan ini diserahkan secara simbolik oleh Prof. Dr. Ir. 
Harjanto Prabowo, MM (Rektor BINUS UNIVERSITY), Drs. Andreas Chang, MBA (Wakil Rektor III 
BINUS UNIVERSITY) dan Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Selain bantuan pendidikan, BINUS bersama 
TFI juga memberikan paket sembako bagi para warga sekitar yang hadir dalam kegiatan buka 
puasa ini. 
 
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Melisa Putri Latar, Putri Pariwisata Indonesia 2011. Diharapkan 
melalui kegiatan ini, BINUS dapat berbagi kebahagiaan dan mempererat tali kekeluargaan dengan 
masyarakat sekitar, serta mereka yang membutuhkan dukungan dan bantuan. 
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