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Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 
Islam (LPPI) UMY dan Takmir Masjid 
KH AhmadPahlan UMY, bekerja sama 
dengarfikat&n Mahasiswa Muhammadi
yah (IMM) UMY, Jamaah Al-Anhar (JAA) 
UMY dan Lembaga Pengembangan Tila- 
watil Qur’an (LPTQ) UMY, menyeleng- 
garakan-fangkaian kegiatan dengan tema 
“Ramadan di Kampus”.

Feri Fauzi, mahasiswa Teknik Elektro 
UMY, ketua panitia pelaksana menjelas
kan, kegiatan Ramadan yang berpusat 
di Masjid KM Ahmad Dahlan UMY ini 
merupaka^regiatan rutin yang diadakan 
setiajf tahimBya oleh UMY. “Untuk rang
kaian agerW^tamadan tahun ini, kami 
membagi kegiatan-kegiatannya menjadi 2 
bagian,” tutornya.

Feri meaplaskan, kegiatan pra-Rama- 
dan sebagaf persiapan menghadapi bulan 
Ramadan, berupa kajian Ramadan setiap

bada dzuhur, sebanyak 3 kali dari tanggal 
22 sampai 24 Mei. Lalu kegiatan selama 
puasa seperti berbuka bersama, sholat 
tarawih, sahur bersama dan juga i’tikaf 
sebagai agenda penutup.

Ditambahkannya, ada 2 agenda besar 
yang diadakan pada Ramadan tahun ini, 
yaitu santunan untuk anak yatim yang 
akan dilaksanakan pada 11 Juni (16 Ra
madan) dan juga shalat tahajud bersama, 
dilanjutkan dertgan sahur bersama pimpi
nan universitas pada 15 Juni (20 Rama
dan) mendatang.

‘Ramadan di Kampus’ ini diselengga
rakan dengan ttijuan meramaikan masjid 
dengan kegiatan-kegiatan positif, “Pengu
rus LPPI ingin menjadikan momentum 
bulan Ramadan ini sebagai ajakan bagi 
teman-teman yang belum biasa ke masjid 
agar lebih familiar dengan masjid. Masjid 
bukan hanya tempat untuk beribadah saja,
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KH Ahmad Dahlan,Suasana “Ramadan di Kampus” di mai

tapi,juga sebagai tempat untuk belajar dan 
berdiskusi,” papar Feri.

Animo mahasiswa dalam menyambut 
rangkaian agenda Ramadan di Kampus 
terlihat cukup tinggi. Sejak sore hari 
masjid KH Ahmad Dahlan UMY sudah 
diramaikan oleh mahasiswa yang mengi
kuti kegiatan menjelang berbuka, seperti

kajian tahsin atau njembaca Al-Qur’an.
“Kami serripat kewalahan di awal kare

na tidak menyangka pesertanya melebihi 
perkiraan. Namun kami akan berbenah 
agar dapat memaksimalkan pelayanan 
untuk teman-teman,” tutup Feri.
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