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UNM- Semarak peringatan Dies Natalis Universita Negeri Makassar (UNM) yang ke-57
Keluarga besar civitas UNM menggelar jalan santai dan Minggu gembira. Minggu (29/7/2018).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh keluarga besar civitas akademika UNM, termasuk para mantan
Rektor yakni Prof. P. Parawansa dan Prof. Aris Munandar, serta Alumni UNM Akbar Faisal
yang juga merupakan anggota DPR-RI, serta beberpa instansi baik pemerintah dan swasta.

Rektor UNM Prof. Husain Syam mengatakan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian acara Dies
Natalis yang sudah dipersiapkan tiga bulan yang lalu. “Ini adalah rangkaian menuju Dies Natalis
ke-57 dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika UNM,” ucapnya.

Eks Dekan Fakultas Teknik ini juga menjelaskan agenda hari ini bersifat tunggal dan
dikhususkan untuk sepeda santai. Dengan itu ia menuturkan rasa kebanggaan kepada seluruh
pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Tentu hari ini kita merasa bersyukur karena kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara
dalam rangka diesntalais, untuk hari ini tunggal, saya tentu merasa bangga dengan apa kita
semua dengan seluruh civitas akademika UNM , terkhusus kepada para panitia dan seluruh
alumni yang menyempatkan hadir pada hari in,” tuturnya.

Ia berharap, pada Diesntalais yang ke 57 UNM kedapannya UNM silaturahmi dan senergitas
tetap terjalin dan semakin erat diantara seluruh keluarga civitas UNM dalam menghadapi era
yang serba cepat sehingga diharapkan perlunya gerakan cepat dan tepat untuk menghadapi
segala tantangan. “Perubahan yang cepat kita harus sikapi dengan cepat dan tepat. Karena itu,
kita perlu lebih menjaga silaturahmi kita membangun sinergitas dalam menghadapi tantangan
zaman ini” harapnya.

Pada kegiatan itu pula sejumlah hadiah dan bingkisan menarik yang dibawa pulang para
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peserta, diataranya puluhan sepeda motor, paket umroh gratis, puluhan supeda, dan berbagai
hadiah menarik lainnya.

Sebelumnya, pada hari Sabtu 28 Juli 2018 UNM menggelar sepeda santai yang dilepas
langsung oleh Rektor UNM.
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