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K om petensi A ktivis Dakwah Harus D itingkatkan
BANTUL (KR) - Di dalam mengha

dapi zaman yang kian berkembang, 
kompetensi aktivis dakwah harus selalu 
ditingkatkan. Bahkan untuk mengem
bangkan model dakwah berbasis komu
nitas, diperlukan kompetensi lebih dan 
harus disiapkan para aktivis dakwah. 
Untuk itu, para aktivis atau penggerak 
dakwah haruslah memiliki stamina dan 
nafas peijuangan yang panjang.

Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wi
layah Muhammadiyah (MT-PWM) DIY 
Hendra Darmawan SPd MA menge
mukakan, Jumat (18/11). Hal tersebut 
dikemukakan terkait akan digelar rapat 
keija wilayah (rakerwil), Sabtu (19/11)

hari ini di Ruang Sidang Gedung AR 
Fachruddin A Kampus Terpadu UMY, 
yang di ikuti 133 peserta dari anggota 
Majelis Tabligh PWM DIY, utusan 
Majelis Tabligh PDM Se-DIY, utusan 
Majelis Tabligh PCM se-DIY.

Rakerwil menghadirkan narasumber 
Koordinator Corps Muballigh Muham
madiyah Malang Jawa Timur Ir H Agus 
Purwadyo serta melaksanakan focus 
group discussion tentang Manhaj 
Tabligh Muhammadiyah dengan nara
sumber Fathurrahman Kamal Lc MSI. 
Juga akan dibahas Sosialisasi dan 
Konsolidasi Pengembangan Program 
Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Yogyakarta Periode 
2015-2020.

Hendra Darmawan mengemukakan, 
rakerwil bertujuan untuk membangun 
sinergi antaraktivis dakwah di ling
kungan Muhammadiyah. Sehingga 
akan dapat mengembangkan model 
dakwah dan mengimplementasikan 
dakwah berbasis komunitas. ’Tidak mu
dah mengembangkan dakwah berbasis 
komunitas. Karenanya, perlu stamina 
panjang dan kesediaan terus belajar,” 
tambahnya.

Namun upaya tersebut juga untuk 
membangun penyadaran lanjut Hendra, 
bahwa menjadi dai itu sudah melekat

pada diri seorang Muslim.
Selain membahas program keija dan , 

rencana kegiatan, Hendra menye- 1 
butkan bila rakerwil juga menjadi fo- I 
rum taaruf dan silaturahjm antarpimp- 
inan Majelis Tabligh Muhammadiyah di ) 
tingkat wilayah, daerah dan cabang. 
"Kemudian juga sebagai sarana untuk 
mensosialisasikan kebijakan dan pro
gram Majelis Tabligh PWM DIY berda- I 
sarkan keputusan Muktamar ke-47 di 
Makassar, dan hasil musyawarah ( 
Wilayah PWM DIY 2015. Selain menya
makan persepsi tentang gerak langkah 
Majelis Tabligh Muhammadiyah,” pa
parnya. (Fsy)-a


