Berita: PDM Kabupaten Kendal

PDM Kendal Gelar Rapimda 2019, Berharap Ratusan Peserta
Hadir
Senin, 11-02-2019

KENDAL.MUHAMMADIYAH.OR.ID, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM Kendal) siap menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Daerah pada Ahad (10/2). Kegiatan tahunan tersebut akan dihadiri oleh 100 lebih peserta. Mereka adalah utusan dari

PDM, PCM se Kab.Kendal, Majelis/Lembaga dan Ortom Daerah.

Turut diundang sebagai peninjau adalah dua direktur AUM Kesehatan di Kendal, masing – masing dari RSI Muhammadiyah Kendal dan Rumah Sakit Umum Darul Istiqomah (RSUDI) Kaliwungu. Acara yang akan berjalan satu hari penuh itu
rencananya akan dibuka oleh wakil ketua PWM Jateng, H. Musnan Tholib.
Sekretaris PDM Kendal, H. Maryono mengatakan Rapim sebagai amanat konstitusi Muhammadiyah yang perlu dilaksanakan.

“Sesuai dengan AD Muhammadiyah pasal 32, Rapim adalah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan. Rapim membicarakan

masalah kebijakan organisasi“ kata Maryono usai mengikuti Rapat Pleno PDM Kendal Jum’at (8/2).

Menurt beliau Rapim dinilai strategis sebagai media konsolidasi organisasi untuk membicarakan pemasalahan persyarikatan, diantaranya adalah evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh setiap Majlelis dan Lembaga.
“Selain itu juga untuk merencanakan kegiatan di tahun 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan berpegang pada keputusan Musyda ke – 9 yang terangkum dalam keputusan tanfidz Musyda “ jelasnya.

Maryono berharap Rapim tahun 2019 mampu menghasilkan keputusan – keputusan yang lebih menjadikan Muhammadiyah di Kendal dinamis dan memberikan pencerahan kepada ummat’

“Keputusan Rapim diharapkan segera direalisasikan di ranah nyata dalam bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kendal, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kekaderan, mapun sosial.” Pintanya.

Ditambahkan, pelaksanaan kegiatan Muhammadiyah di Kendal selain untuk kepentingan ummat juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan di Kendal.

“Program kerja PDM Kendal selalu linier dengan program pemerintah, yaitu melakukan pencerahan dengan program kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi sebagai wujud kepedulian pesyarikatan kepada masyarakat“ pungkasnya.

(A.Ghofur/MPI Kendal)
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