Berita: PDM Kabupaten Kendal

PDM Kendal Siap Gelar Sillaturrahmi Ramadhan di 5 Titik Eks
Kawedanan
Selasa, 06-05-2019

KENDAL.MUHAMMADIYAH.OR.ID, – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal di bulan Ramadhan 1440 H siap menggelar sillaturrahim. Kegiatan tersebut dimaksudkan selain mengulang sukses Ramadhan tahun kemarin, juga untuk menyerap

aspirasi warga Muhammadiyah terkait dengan problematika dan perkembangan ranting, cabang Muhammadiyah dan AUM yang tersebar di Kab.Kendal.

Sekretaris PDM Kendal, H. Maryono mengatakan, setiap sillaturrahmi Ramadhan akan diikuti oleh seluruh pimpinan, Majelis/Lembaga dan Ortom.
“Kami akan hadir bersama segenap pimpinan, Majelis/Lembaga dan Ortom Daerah. Adapun yang ketempatan diharapkan seluruh PCM yang ada eks Kawedanan dapat hadir bersama PRM, Ortom dan pimpinan AUM” kata Maryono ketika
dihubungi pwmjateng.com Jum’at (3/5).
Menurutnya terdapat lima titik eks Kawedanan yang tersebar di Kab.Kendal yang akan di kunjungi dan diharapkan dapat terjangkau sebelum tanggal 21 Ramadhan.
“Ke lima titik itu adalah eks Kawedanan Kendal bertempat di Masjid Umar Bin Khatab PRM Kumpulrejo, Patebon. Kemudian eks Kawedanan kaliwungu di Masjid raya Muhammadiyah Brangsong. Adapun eks Kawedanan Boja akan dilaksanakan di
Masjid Istiqomah Limbangan, dan eks Kawedanan Selokaton mengambil lokasi di MI Muhammadiyah Wadas, Plantungan” beber Maryono.
Adapun untuk eks Kawedanan Weleri akan dibagi menjadi dua tempat, mengingat di Kawedanan tersebut terdapat 5 PCM.
“Untuk eks Kawedanan Weleri 1 kami tempatkan di Masjid Al Ittiba’ Caruban, Ringinarum. Adapun Weleri 2 akan menempati gedung Balai Dakwah PRM Botomulyo, Cepiring” imbuhnya.
Beliau juga menjelaskan, setiap sillaturrahmi Ramadhan 1440 H akan diawali dengan sholat isya’ dan tarawih berjamaah dengan imam yang telah ditunjuk oleh PDM melalui surat tugas.
Maryono juga berharap dalam sillaturrahmi tersebut akan muncul beberpa laporan perkembangan Muhammadiyan, dan AUM di setiap ranting atau cabang.
“Kami sangat membutuhkan informasi langsung dari ranting dan cabang Muhammadiyah terkait dengan keberadaan organisasi kita, juga AUM sejauh mana perkembangan dan problematika apa yang sedang dihadapi oleh mereka “ katanya.
Wakil ketua PDM Kendal, H. Abdullah Sachur menambahkan, keberadaan AUM di Kendal sangat beragam, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
“AUM Muhammadiyah sangat banyak dan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebaiknya kita tidak hanya sering mendatangi AUM yang besar, seperti RSI, RSDI, SMK Muga Weleri dan AUM yang maju lainnya, tetapi kepedulian dan perhatian

kita harus lebih kepada AUM kecil yang tingkat keberadaannya sangat memprihatinkan. Caranya adalah kita sowani AUM yang kecil dan harus kita tahu permasalahannya kemudian kita carikan solusinya” beber Sachur.
“Kita berharap melalui sillaturrahmi Ramadhan tahun ini akan dilakukan pemetakan permasalahan yang muncul, baik di AUM maupun pimpinan” pungkasnya. (Fur/MPI Kdl)
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