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1.500 Mubaligh Disebar Selama Ramadan ^
YOGYA (KR) - Selama 

bulan Ramadan, Majelis 
Tabligh Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah DIY akan 
menyebar 1.500 mubaligh 
ke seluruh DIY. Sebelum 
ditempatkan ke wilayah, 
para mubaligh diberi pem
bekalan selama tiga hari. 
Mubaligh Hijrah ini juga 
sebagai media latihan ka
der-kader mubaligh Mu
hammadiyah.

Ketua acara Dr Irsyadun- 
nas mengatakan, setiap 
tahun permintaan muba
ligh dari seluruh DIY selalu 
meningkat. Tahun ini calon 
mubaligh yang; dikelola

PWM DIY menurun karena 
sebagian sudah dikoordinir 
pihak universitas. ”Tiap 
tahun permintaannya naik. 
Tahun ini jumlah total 
mubaligh yang akan diter
junkan ke masyarakat se
banyak 1.500. Rencananya 
mereka akan menginap di 
lokasi selama 25 hari,” Urai 
Irsyadunnas saat audiensi 
di Redaksi KR, beberapa 
waktu lalu.

Sasaran masyarakat 
yang diprioritaskan dalam 
kegiatan ini yakni per- 
syarikatan Muhammdiydh 
di tingkat ranting. Mulai 
golongan anak-anak akan

mendapat bimbingan baca 
tulis Alquran dalam bentuk 
program TPA. Sementara 
golongan remaja dan pemu
da pendapat bimbingan ke
giatan kajian keagamaan 
atau tematik sesuai dengan 
kebutuhan anggota.

”Sementara untuk golon
gan orangtua ada pengajian 
jelang buka, ceramah 
tarawih dan pengajian bada 
salat Subuh. Selama muba
ligh berada di lokasi, kami 
akan adakan monitoring se
cara rutin,” bebernya.

Ribuan mubaligh yang 
akan disebar selama bulan 
Ramadan tahun ini berasal 
dari thalabah atau maha
siswa Pendidikan Ulama 
Taijih Muhammadiyah, ma
hasiswa KKN UMY, Residen 
Unires UMY, KKN UAD, ma
hasiswa Unisa Yogya serta 
sejumlah siswa dari beberapa 
SMA/SMK/Madrasah.

"Mereka akan disebar ke 
seluruh kabupaten kota di 
DIY, dan daerah lain yang 
membutuhkan mubaligh 
seperti daerah Magelang,” 
pungkasnya. (M-10)-d
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KR-Mahar Prastiwi

Majelis Tabligh PWM DIY saat audiensi di Redaksi KR.


