Ketua Rukun Ibu ITN Malang
Ingatkan
Anggota
untuk
Junjung Tinggi Toleransi dan
Hargai Perbedaan
Ketua Rukun Ibu ITN Malang Nurmaida, Sirait, SH, saat
mengikuti senam bersama anggota rukun ibu di halaman Rektorat
Kampus 1 ITN Malang, Kamis (25/8/2022). (Foto: Yanuar/Humas
ITN Malang)

Malang, ITN.AC.ID – Mengenakan baju bernuansa merah putih
puluhan anggota Rukun Ibu Institut Teknologi Nasional (ITN)
Malang memadati halaman Rektorat Kampus 1 ITN Malang, Kamis
(25/8/2022). Dengan semangat anggota rukun ibu yang terdiri
dari dosen, staf, dan para isteri dosen/staf mengikuti
serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke 77
Republik Indonesia.
Ketua Rukun Ibu ITN Malang Nurmaida, Sirait, SH, mengatakan,
sebagai bangsa yang merdeka sudah menjadi kewajiban untuk
menjaga kemerdekaan. Mencintai, dan melestarikan budaya agar
tidak tergerus dengan perkembangan jaman. Apalagi Indonesia
merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku,
ras, agama, dan sebagainya.
Baca juga : Rukun Ibu ITN Malang:
Hari Ibu Diisi dengan Berbagai Lomba
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“Ini (perbedaan) merupakan anugerah dari Tuhan, agar kita
saling mengenal satu sama lain. Kita harus menjunjung tinggi
toleransi dan menghargai berbedaan,” ujar isteri Rektor ITN
Malang ini.

Anggota Rukun Ibu ITN Malang melakukan senam bersama sebagai
rangkaian memperingati HUT ke 77 Republik Indonesia. (Foto:
Yanuar/Humas ITN Malang)
Perayaan Kemerdekaan RI baru bisa diadakan sejak merebaknya
pandemi Covid-19 ini sambut hangat oleh anggota rukun ibu.
Bertema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, berbagai lomba
diadakan sekaligus untuk memberi refreshing bagi anggota.
Seperti lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba
mengeluarkan bola dari kardus, lomba menangkap bola, lomba
memasukkan paku ke dalam botol, lomba sarung berantai, dan
lomba tangkap lempar bola.
Menurut Nurmaida, selain kegiatan perayaan HUT RI, kedepannya
Rukun Ibu ITN Malang telah mengagendakan beberapa kegiatan.
Pada pertemuan bulanan di Bulan September rencananya rukun ibu
akan mengadakan seminar tentang kanker. Dan, puncak kegiatan
di Bulan Desember.
“Nanti, untuk seminar kegiatannya akan diadakan sekalian
dengan ulang tahun rukun ibu di Bulan September. Kegiatan di
Bulan Oktober akan diadakan secara sederhana. Dan, puncaknya
di Hari Ibu 22 Desember kami akan melakukan kegiatan dengan
lebih meriah,” imbuhnya.
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Nurmaida berharap anggota Rukun Ibu ITN Malang sesuai dengan
namanya akan selalu rukun. “Momen ini semua (acara) terlihat
seru, dan anggota bergembira. Selain merayakan HUT RI, juga
harapannya membuat anggota makin dekat, dan rukun,” tandasnya.
(Mita Erminasari/Humas ITN Malang)

