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----------------------------------------------------------------------------------Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh,
Yang saya hormati Bapak UstadzAlhabsyi.
Yang saya hormati Para Pejabat Eselon I, Para Staf Ahli
dan Staf Khusus Menteri Perindustrian;
Yang saya hormati Para Pejabat Eselon II;
Bapak, Ibu serta Hadirin Kaum muslimin dan muslimat
yang berbahagia,
Pada hari yang khidmat ini, marilah kita bersama-sama,
kembali memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat kembali
menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Kita hadir di tempat ini untuk memperingati salah satu
peristiwa yang paling bersejarah dan monumental dalam
perjalanan kenabian Rasulullah SAW.Shalawat dan salam,
marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut
beliau dan Insya Allah termasuk kita semua yang hadir disini
hingga akhir zaman.
Kita semua berharap dan berdoa, semoga peringatan
Isra’ Mi’raj tahun ini, yang mengambil tema “Dengan Hikmah
Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1436 H
Sebagai

Momentum

Mengimplementasikan

Nilai-nilai

Sholat Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Mencapai
Keselamatan Dunia Akhirat”dapat mempertebal keyakinan
kita kepada Allah SWT, meyakini kebenaran atas risalah
kenabian

Nabi

Muhammad

SAW,

serta meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Pencipta Alam
Semesta.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati.
Kita

memahami

bahwa

IsraMi’raj

tidak

hanya

merupakan bagian dari transformasi spiritual tetapi juga
transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan kita
semua untuk senantiasa taat, tunduk, dan patuh kepada apa
yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Tuhan Yang
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Maha Kuasa. Dan transformasi sosial, mengajak kita semua
untuk senantiasa melakukan perubahan; dari kesalahan
menuju kesalehan; dari jalan gelap menuju terang; dan dari
keterbelakangan menuju kemajuan.
Sebagai aparatur pemerintah yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab mengembangkan dan memajukan
Industri Nasional, kita harus menyadari bahwa esensi
peringatan Isra’ Mi’rajharus dapat mendorong kita untuk terus
membangun dan mengembangkan industri kita dengan tetap
menjaga nilai-nilai Islam yang memperhatikan keseimbangan
dan kelestarian pada alam dan lingkungan kita. Kita harus
memajukan industri nasional agar terus meningkat dan
menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada
tahun 2025 yang tetap mengacu kepada salah satu azas
pembangunan

yaitu

keberlanjutan

pembangunan

dan

kelestarian lingkungan hidup.
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.
Mengakhiri

sambutan

ini,

saya

menyampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pengurus
KORPRI dan Pengurus WredatamaKementerian Perindustrian
yang telah bekerjasama menyelenggarakan acara ini. Pada
kesempatan ini saya mengajak hadirin dan hadirat, kaum
muslimin

dan

muslimat

Keluarga
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Besar

Kementerian

Perindustrian, untuk terus bersatu, mempererat solidaritas,
dan berjuang membangun dan mengembangkan industri
nasional yang kita cintai ini, di tengah pluralisme bangsa,
namun tetap dalamsemangat kerukunan Bhineka Tunggal Ika.
Mari kita

jadikan peringatan Isra’ Mi’raj tahun ini

sebagai momentum untuk mensyukuri apa yang telah
dianugerahkan oleh Allah SWT, dan apa yang telah kita capai
dalam perjuangan panjang kita. Kita juga harus yakin dan
percaya, dengan ridho Allah SWT dan perjuangan gigih kita
bersama, Industri Nasional akan menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia
yang maju dan sejahtera.
Terima kasih,
Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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