Berita: PWM Kalimantan Tengah

PCM PAHANDUT GELAR PENGUKUHAN DAN RAPAT KERJA
DI SD MUHAMMADIYAH PAHANDUT
Senin, 30-01-2017

Palangka Raya - Rapat kerja merupakan bagian dari kegiatan yang menggerakkan sebuah organisai. Oleh karena itu, kegiatan ini biasa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. AD/ ART Muhammadiyah pasal 33 menyatakan bahwa rapat kerja pimpinan diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.Rapat kerja unsur pembantu pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.

Begitu pula dengan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Pahandut yang hari ini, Minggu, 29 Januari 2017 menggelar Pengukuhan dan Raker Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan Periode 2015-2020. Raker ini dihadiri para pimpinan, pembantu
pimpinan, dan anggota PCM Pahandut dilaksanakan di SD Muhammadiyah Pahandut, Jalan Ulin, Palangka Raya.
Raker tahunan sekaligus pengukuhan pimpinan dan unsur pembantu pimpinan PCM ini mengangkat tema “Memperkuat Strategi dalam Dakwah Menuju Kemandirian dalam Kemajuan. Ketua PCM Pahandut M. Hanafiah Novie, S.P.,M.Si. dalam sambutannya
mengatakan bahwa tantangan gerakan Islam kini lebih kompleks di tengah gerakan lain yang juga semakin beragam. Oleh karena itu gerakan pencerahan untuk meluruskan peradaban yang berkemajuan perlu terus dilakukan.
“Muhammadiyah harus terus memperkokoh strategi dalam berdakwah menuju kemandirian dalam kemajuan dan senantiasa menjadi rahmat bagi seluruh alam,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Palangka Raya, Drs. H. Sofyan Sori, M.Ag. mengimbau agar para pengurus dan anggota PCM Pahandut terus melebarkan sayap dalam berdakwah. Warga Muhammadiyah harus menjadi teladan bagi
lingkungannya karena dakwah harus memberikan keteladanan seperti rasulullah SAW dalam berdakwah.
“Kita harus terus memberikan kesejahteraan dan kemajuan kepada masyarakat dengan berjuang lewat organisasi Muhammadiyah ini,” tuturnya.
Berikutnya, agenda raker diisi dengan paparan singkat program kerja empat majelis, yakni Majelis Pendidikan Dasar (Dikdas), Majelis Tablig, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), dan Majelis wakaf, Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Dalam paparannya, setiap ketua
majelis menguraikan program kerja yang tengah dan akan dilaksanakan untuk keberlangsungan kerja organisasi.
Beberapa tanggapan dan saran telah dikemukakan anggota majelis yang hadir sebagai wujud partisipasi untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis dalam organisasi ini. Sekretaris PCM Pahandut, Sugiatno, S.Pd.I., yang memandu rapat ini mengingatkan
kembali bahwa untuk bisa memantapkan dan mewujudkan hasil raker, semua pimpinan, unsur pembantu pimpinan(majelis), dan anggota harus terus menjalin silaturahmi kerja yang solid dan istiqomah. Wallahu’alam. (L.J.)

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

