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UNM- Univeristas Negeri Makasar (UNM) menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad
SAW tahun 1440 H, dihadiri seluruh wakil rektor, seluruh dekan dan wakil dekan, direktur dan
asdir pascasarjana, pegawai dan sivitas akademika UNM. Kegiatan ini bertempat di Masjid
Nurul Ilmi, Kampus UNM Gunung Sari, Kamis 925/4/2019).

Peringatan Isra Mi’raj UNM diawali dengan lantunan ayat suci al-qur'an dan pembacaan doa
bersama oleh AGH Drs Bakri Asrib, dilanjutkan dengan Hikmah oleh ustadz Agung Irawan.
Dalam sambutan rektor UNM yang disampaikan Wakil Rektor I bidang akademik, Prof
Muharram menyampaikan peringatan Isra Mi’raj yang diselenggarakan di kampus 'orange'
tersebut, sebagai salah satu upaya dalam rangka menguatkan persaudaraan, juga dengan
tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sivitas akademika sekaligus membangun
silaturahmi, soliditas, kebersamaan sivitas Akademika UNM.
"Melalui Peringatan Isra Mi’raj, marilah kembali memahami dan memetik hikmah akan
kebesaran Allah SWT yang telah memberi kuasa-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk
melakukan perjalanan dan perintah sholat wajib lima waktu yang harus dikerjakan dalam sehari
semalam. Kita harus menguatkan persaudaraan sesama dan kebersamaan kita di UNM, juga
kita segera menyongsong bulan suci Ramadhan,” ujar Prof Muharram.
Penceramah Agung Irawan, dalam tausiahnya menyampaikan peringatan ini sesungguhnya
memiliki makna yang hakiki, dalam hal ini peringatan hari-hari besar Islam merupakan media
bagi agar selalu menyadari akan keberadaan diri sebagai hamba Allah SWT, ssekaligus
senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepadaNya.
"Juga tidak kalah penting adalah senantiasa bersyukur, atas segala nikmat yang telah
dilimpahkanNya kepada kita sekalian, kita yang beraktivitas di UNM mesti meningkatkan
kinerja, diharapkan juga dapat turut memberikan implikasi terhadap terbangunnya sikap dan
perilaku kesalehan, perhatian kepada sesama," katanya.
Iapun menyampikan keluhuran pribadi Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa penuh
keikhlasan, ketulusan, tanggung jawab serta komitmen tinggi selaku pemimpin masyarakat,
juga agar hikmah-hikmah yang terkandung didalam Isra Miraj dapat diimplementasikan dalam
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kehidupan, memperbanyak aktifitas dan komunikasi sosial melalui aksi-aksi nyata dalam
membangun kebersamaan, terutama membangun sumber daya manusia yang berkualiats di
lingkungan kampus.
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