
 

MUHARRAM 1441 H/4 SEPTEMBER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latar Belakang  

 

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan 

Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah 

(ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 

yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun 

memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang 

bertakwa”. (Q.S. at-Taubah/ 9: 36). 

Tahun baru islam atau biasa di sebut tahun baru hijriah di peringati setiap tanggal 1 

muharram. Penanggalan tahun hijriah di tetapkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab saat Nabi 

Muhammad SAW beserta sebagian pengikutnya hijrah dari Mekkah ke Madinah. Peristiwa 

ini mempunyai makna yang penting bagi umat islam karena perpindahan Nabi Muhammad 

SAW beserta sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah karena tekanan dari kaum kafir 

Quraisy di Mekkah. Hijrah sendiri mempunyai makna yang berati perpindahan atau 

menyingkir ke tempat yang satu ke tempat yang lain yang lebih aman dan menjauhkan diri 

dari dosa. 

Karena pentingnya peristiwa ini, banyak orang yang memperingati tahun baru hijriah 

dengan beribadah, meminta ampun atas dosa yang sudah di perbuat setahun yang lalu, berdoa 

diberi keselamatan dan rezeki, serta menyantuni anak yatim piatu dan kaum dhuafa, atau 

melakukan kegiatan positif yang lainnya. 

Di zaman globalisasi ini, perkembangan teknologi berkembang pesat, 

dapat  menyebabkan penurunan nilai-nilai agama pada remaja muslim. Tak dapat di pungkiri 

lagi bahwa keimanan dan ketaqwaan remaja muslim harus di jaga agar kemaksiatan dapat 

terhindar. 



 

Oleh karena itu, untuk memperingati tahun baru Hijriah 1 muharram 1440 H , yang 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Juga 

mengadakan santunan kepada anak yatim-piatu dan kaum dhuafa. Serta mengadakan 

beberapa perlombaan islami yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada agama 

Islam, nilai-nilai agama, akhlak mulia, dan menjaga moral bangsa. 

 

Tujuan Kegiatan 

SMP ISLAM PB Soedirman umum swasta yang berlandasan islam, yang memiliki 

program-program khusus seperti FLC, Akselerasi, Plus dan Kelas Agama sebagai lembaga 

yang sudah teruji dalam pembelajaran Al-Qur’an dan penanaman ilmu-ilmu syar’i untuk 

melahirkan dan mencetak peserta didik yang handal dan berkualitas baik dalam IMTAQ 

maupun IPTEK, Oleh karna itu amalan yang perlu dimiliki oleh perserta didik  Khususnya 

dalam bidang spiritual/ Ibadah dan juga harus berjiwa kepemimpinan oleh karna itu kami 

meneyelangarakan GEBYAR MUHARRAM dalam penyelangraannya tentunya kami sangat 

berharap agar nantinya peserta didik mampu menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang 

akan mendatang, dan tentunya mempersiapkan kader-kader penerus bangsa serta agama, dan 

juga sebagai kader-kader yang akan kami munculkan untuk lomba-lomba pada tingkat 

selanjutnya. 

 

Sasaran Kegiatan  

Adapun sasaran untuk peserta adalah peserta didik SMP Islam PB Soedirman dari 

kelas 7, 8 dan 9 dari masing-masing kelas. Masing-masing kelas mengirimkan satu 

perwakilan untuk setiap lomba. 

  



 

Susunan Acara 

Adapun bentuk acara kegiatan GEBYAR MUHARRAM  di alam terbuka. Berikut 

uraian kegiatan : 

 

Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini insya Allah akan di laksanakan pada : 

tanggal  : 28 Agustus dan 4 September 2019 

hari  : Rabu 

waktu  : 13.00 – 15.00 

Rabu, 28 Agustus 2019 

Pukul Kegiatan Tempat Penanggung Jawab 

13:00 – 15:00 Lomba MHQ 8 SKS Tuti Amaliah, S.Pd  

 Lomba Dai 7 SKS  Ika Nurmawati, S.Pd  

 Lomba debat  Canopi Tohirin, S.H. 

Rabu, 4 September 2019 

12:45 – 13:00 Penertiban peserta didik Sekolah-canopy Semua Guru 

13:00 – 13:15 Pembukaan acara Canopy Adinda bahagiawati, 

S.Pd 

13:15 – 14:15 Lomba debat Canopy   Riky Irawan, S.Pd 

14:15 – 14:30 MHQ Canopy Tuti Amaliya, S.Pd 

14:30 – 14:50 Pengumuman pemenang lomba Canopy Adinda Bhagiawati, 

S.Pd 

14:50 – 15:00 Penutupan Canopy Riki Irawan 


