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Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram
1437 H

Tahun baru Islam merupakan hal yang sangat bersejarah dan penting

bagi umat Islam, karena pada waktu inilah awal mulanya penetapan

pentarikhan/penanggalan dalam Islam.

  Penetapan pentarikhan ini diawali dengan Hijrahnya Nabi Muhammad

SAW bersama para sahabat dari makkah Al-Mukarramaah (Bakkah) ke

Madinah Al-Munawarroh (Yasrib), yang melahirkan era baru bagi

pembinaan umat yang elahirkan maysarakat Islami yang madani.

Sebagai umat Islam, kehadiran Tahun Baru Islam mempunyai makna

tersendiri, paling tidak momentum ini dapat dijadikan sebagai salah satu

agenda untuk mengkaji ulang kembali bagaimana perjuangan Nabi

Muhammad SAW, membangun masyarakat madani di kota Madinah

dengan berbagai suka dan duka, khususnya dalam mempererat rasa

persaudaraan antara kaum muhajirin yang ikut berhijrah bersama Nabi
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dan kaum Anshor (Penduduk kota Madinah yang telah memeluk agama

Islam).

Perjuagan Nabi tersebut dalam melahirkan masyarakat Islami pertama

yang disebut masyarakat madani dengan segenap pengertiannya di

bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Menjadi contoh yang patut kita

teladani.

Keteladanan tersebut perlu kita pedomani dalam rangka merekontruksi

masyarakat Islam Indonesia yang telah terkoyak dan terpecah dalam

berbagai aliran, partai dan jamaah. Semangat untuk menegakkan

“tawashaubil haqqi” agar umat tetap setia menjalankan syariat Islam

berdasarkan petunjuk Alquran dan Al-hadits, tampaknya mulai

terabaikan.

Akibatnya kondisi umat Islam menjadi rapuh dan gampang dipropokasi

oleh pihak luar. Kondisi umat Islam telah hanyut dalam perilaku egoisme

yang kurang memperhatikan lingkungan sehat, terutama dalam hal

pemenuhan hajat asasi manusia yang tak boleh ditunda sekejap pun,

yaitu kebutuhan terhadap oksigen yang berhubungan dengan

pernafasan manusia. 

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia mengalami bencana berupa kebakaran

hutan yang menimbulkan asap dan mengakibatkan berbagai penyakit

yang berhubungan dengan masalah pernafasan. Kondisi ini tentu sangat

mengganggu kesehatan dan mengurangi kemampuan Sumber Daya

Manusia (SDM) dalam memperjuangan pemenuhan hajat hidup manusia

(rakyat) dalam mencari nafkah sehari-hari.

Kebakaran hutan talah menjadi Darurat Sipil, Karena ulah segelintir

orang, oknum, pihak tertentu yang rakus dan tamak, dengan rasa egois

yang melampai batas tanpa peduli terhadap dampak perilakunya, telah

membuat rakyat terganggu, bahkan ribuan orang dewasa ini telah

dilaporkan dibeberapa provinsi terjangkit penyakit ISPA dan berbagai

penyakit pernapasan lainya.

Belum lagi persoalan terganggunya lalu lintas baik didarat maupun di

udara yang mengakibatkan tertundanya penerbangan dan urusan-

urusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hanya karena ego sekelompok orang yang tak mampu mengendalikan

hasrat ketamakan dalam mencari untung dan cara mudah mengelola

pertanian /perkebunan, mereka tega bertindak dengan cara – cara yang

sama sekali tak memikirkan nasip orang lain. Cara perilaku mereka telah

melahirkan bencana sosial.

Dalam rangka mencari solusi mengatasi bencana tersebut agar tak

terulang kembali Pusat Islam UMA dan YPHAS serta keluarga besar
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Universitas Medan Area ingin menyelenggarakan peringatan tahun baru

Islam ini dengan system kegiatan ceramah diskusi tentang bencana
alam dan sosial berkisar mengenai sebab dan dampak bencana
serta bagaimana penanggulagannya menurut perspektif ajaran
Islam.

Dengan harapan melalui kegiatan ini dapat menyadarkan kita tentang

perlunya salaing menjaga kelestarian lingkungan hidup (ekositem) demi

kemaslahatan hidup bersama secara menyeluruh.

Semoga semua kita sebagai umat Islam ikut bertanggung jawab dan

bertindak demi kemaslahatan hidup bersama yang sehat dan sesuai

dengan rambu –rambu yang ada. Ikut membangun prinsip hidup

masyarakat madani yaitu “ orang terbaik diantara kamu adalah orang

yang selalu memberikan manfaat kepada orang banyak” (Hadis).

Untuk tercapainya maksud inilah maka acara memperingati 1 Muharram

1437 H dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama ceramah pada pagi hari dan

sesi kedua shalat tahajjud, zikir dan do’a bersama pada malam hari.

Artinya setelah kita berdiskusi lalu kita lanjutkan dengan shalat tahajjut

dan zikir guna mendekatkan diri kepada Allah seraya bermohon dengan

doa semoga bangsa Indonesia yang mayoritas muslim dapat terhindar

dari bencana. Amiin…

Berikut ini adalah Undangan serta Agenda dalam Menyambut Tahun

Baru Islam 1 Muharram 1437 H.

UNDANGAN (Sesi I)

Ceramah dan Diskusi

 

            Kepada seluruh Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UMA marilah

secara beramai-ramai menghadiri dan mengikuti kegiatan memperingati

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 H. Yang akan diselenggarakan

dalam dua sesi :

Kegiatan Ceramah :

Hari/Tanggal       : Kamis, 15 Oktober 2015

Jam                     : 10.00 Wib S/d Shalat Zuhur berjamaah

Tempat               : Mesjid Taqwa Kampus I UMA

Narasumber        : Ust. Dr. Ahmad Zuhri, LC, MA

Judul                   : Bencana Alam dan Bencana Sosial Menurut
Perspektif Islam
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UNDANGAN (Sesi II)

Shalat Tahajjud, Zikir dan Do’a Bersama

 

Hari/Tangga                  : Sabtu malam Minggu, 17-18 Oktober 2015

Tempat             : Mesjid Taqwa Kampus I UMA

Imam Tahajjud : al-Ha�z Saleh Daulay, MA

Agenda acara :

1. Shalat isya berjama’ah

2. Makan malam bersama

3. Silaturrahim (tukar pikiran)

4. Shalat tahajjud

5. Zikir dan Do’a bersama

Bagi yang berminat acara ibadah shalat tahajjud secara iklas dimohon

segera melaporkan diri kepada pengurus Pusat Islam UMA secapatnya,

berhubungan tempat dan fasilitas terbatas untuk 150 orang.

Atau hubungan kontak person : 0857 6024 4952 – 0821 6563 1072

Kampus UMA Kampus UMA Sehat Kampus Terbaik Kampus Swasta Terbaik Kampus Di
Medan Kampus Internasiona
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logo-uma | Universitas terbaik menerapkan kampus digital dengan mendukung program kampus merdeka menjadi PTS favorit di sumut.
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© 2020 PDAI - UNIVERSITAS MEDAN AREA

FACEBOOK UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS
FAVORIT DI SUMUT.
TWITTER UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS FAVORIT
DI SUMUT.
INSTAGRAM UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS
FAVORIT DI SUMUT.
YOUTUBE UMA | UNIVERSITAS TERBAIK MENERAPKAN KAMPUS DIGITAL DENGAN MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MENJADI PTS FAVORIT
DI SUMUT.

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223 Telepon : (061) 7360168, 7366878, 7364348 Fax : (061)

7368012

CALL CENTER : 0822-6777-1313, 0822-6777-1314, 0813-7095-7775

Email : univ_medanarea@uma.ac.id

Kampus II : Jalan Sei Serayu Nomor 70 A / Jalan Setia Budi Nomor 79 B, Medan 20112 Telepon : (061) 8225602, 8201994 Fax : (061) 8226331

HP : 0811 607 259
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