
Mabit #8

SMP ISLAM PB SOEDIRMAN, CIJANTUNG, JAKARTA

24-25 Februari 2023 



 Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah zat yang maha agung dan maha
bijaksana yang telah menciptakan alam semesta dan segala yang terkandung di
dalamnya untuk semua makhluk-Nya, khususnya kita sebagai makhluk-Nya
yang harus mensyukuri anugerah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa
dilimpahkan kepada uswah dan qudwah kita nabi Muhammad SAW, beserta
para keluarga, sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya yang senantiasa
istiqomah menjalankan sunah – sunahnya.

 SMP Islam PB.Soedirman adalah salah satu sekolah umum swasta dan
bernafaskan Islam, yang memiliki program-program khusus untuk melahirkan
dan mencetak peserta didik yang handal dan berkualitas baik dalam bidang
iman dan taqwa (IMTAQ) maupun Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK),
sesuai dengan visi sekolah : ” Menjadi salah satu SMP Swasta Islam yang
memiliki kualitas unggul dalam Imtaq dan Iptek, berwawasan global dan
mampu berkompetisi,” 

 Untuk mewujudkan visi tersebut sekolah berusaha meningkatkan mutu
pelayanan pendidikan yang optimal dan maksimal kepada peserta didik, dengan
berusaha membuat program sekolah dalam rangka meningkatkan keimanan
dan ketakwaan peserta didik dan membentuk generasi yang berakhlak
karimah.

 Dalam waktu dekat ini direncanakan seluruh peserta didik kelas VII, VIII dan IX
akan melaksanakan kegiatan Mabit sebagai manifestasi Program Kerja sekolah
bidang Keagamaan, melalui kegiatan yang berorientasi terhadap kekuatan sikap
dan mental yang islami serta bermoral.

PENDAHULUAN1.
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QS. Al-Dzaariyaat ( 51) : 15-181.
 “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman
(syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb
mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang
berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan
selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar.

2. QS. At-Taubah : 18
Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah
itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap
mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan tidak pernah takut (kepada
siapapun) kecuali kepada Allah, maka mereka itulah tergolong orang-orang yang
mendapatkan petunjuk,”

3. Kurikulum Tiga Belas, mengedepankan sikap dan Kecakapan Hidup (Life Skill),
melalui pembelajaran Kecakapan sosial.

4. Misi sekolah yaitu meningkatkan mutu layanan yang optimal kepada peserta
didik, orang tua dan masyarakat.

2.  LANDASAN DASAR
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1.Mempererat tali silaturrahim antara peserta didik, guru
pendamping/pembimbing serta lembaga (institusi) yang terkait.

2.Memberikan pembekalan imtaq kepada peserta didik sehingga diharapkan
dapat memiliki sikap baik dan benar dalam beribadah.

3.Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap peserta didik untuk
bersosialisasi, baik antara teman, guru pendamping/pembimbing maupun
dengan warga setempat, diharapkan mereka memiliki kecakapan sosial yang
tinggi.

4.Menumbuhkan ghirah ke-Islaman dan ruhul jihad pada peserta didik

3.  TUJUAN  PELAKSANAAN

4. NAMA KEGIATAN
"MALAM BINA IMAN DAN TAQWA"

Kegiatan ini Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari                                 :  Jumat dan Sabtu 
Tanggal                           :  Terlampir (jadwal Kegiatan)
Waktu                             :  17.00 WIB (Jumat) s/d 06.30 WIB
Tempat                           :  Kampus SMP Islam PB. Soedirman

5. WAKTU PELAKSANAAN
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YANG HARUS DIBAWA SAAT MABIT 

Perlengkapan 
Pakaian Gamis Putih  
Balmut (Bantal dan Selimut) 
Perlengkapan Mandi 
Perlengkapan Sholat  
Al-quran  
Makanan Ringan (Tidak Wajib) 
Tempat Minum
Obat-obatan pribadi 
Pakain ganti (saat tidur)
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