
  

UMA Peringati Isra Mi'raj dengan Tema Saling Mengingatkan 

Lahirkan Keluarga Surga 

UMA Peringati Isra Mi'raj dengan tema “Saling Mengingatkan Lahirkan Keluarga Surga” pada 

Sabtu 21 April 2018 di Masjid AT-Taqwa UMA Kampus I Jl. Komlam Nomor 1 Medan Estate. 

Keluarga surga adalah keluarga yang ketika dunia mereka saling mengingatkan akan azab 

Allah SWT yang sangat pedih. Namun kegiatan dakwah kepada keluarga adalah kegiatan yang 

paling sulit. Penilaian itu disampaikan Ustaz Dr Azhari Akmal Tarigan Ma ketika tampil 

sebagai penceramah pada acara Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW, di Masjid At Taqwa 

Kampus I Universitas Medan Area (UMA), Jalan Kolam Medan Estate, kemarin. Kegiatan 

yang digelar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) dan UMA itu dihadiri Rektor 

UMA, Prof Dadan Ramdan, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, Ketua Pusat Islam (PI) 

UMA H Ismet Junus, dosen, mahasiswa dan para pegawai di lingkungan UMA.  

Lebih lanjut, Dr. Azhari menyatakan, saling mengingatkan sesama anggota keluarga akan 

melahirkan keluarga surga, karena jika saling mengingatkan akan keimanan kepada Allah, 

maka di surga seluruh keluarga akan terhubung melalui iman. Untuk itu, Dekan Fakultas 

Kesehatan Masyarakat (FKM) UINSU itu mengajak agar dalam keluarga selalu mengingatkan. 

Misalnya, suami untuk selalu mengingatkan anak dan istrinya, begitu juga sebaliknya. “Di 

dunia yang menghubungkan itu adalah darah, tapi di surga yang menghubungkan itu adalah 

iman,” ujarnya seraya menyebutkan siksa neraka bukan omong kosong, tapi benar adanya dan 

harus diyakini akan kehadirannya. 

Rektor UMA Prof Dr Dadan Ramdan mengatakan, Isra Mikraj merupakan momen yang tepat 

untuk mengkaji segala persoalan kehidupan. Sumber pemecahan persoalan kehidupan tersebut 

ada dalam Alquran. “Kegiatan ini momentum, hari ini dan ke depan kita kaji pedoman hidup 

yang ada dalam Alquran,” ucap Prof. Dadan. Pada kesempatan itu, Rektor UMA ini juga 

mengatakan UMA akan selalu menciptakan lulusan yang berkepribadian sesuai dengan 

pedoman hidup (Alquran). Untuk itu, Prof Dadan Ramdan berharap kepada para dosen, 

pegawaidi lingkungan UMA untuk benar-benar bekerja, sesuai  aturan yang telah disepakati 

bersama. (HAM) 


