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Rapat 3 Majelis PWM Bahas Kegiatan Ramadhan
Selasa, 13-03-2018

Rapat Tiga Majelis PW Muhammadiyah Lampung

BANDARLAMPUNG - Pada tanggal 12 Maret 2018, 3 majelis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung yakni Majelis Pendidikan Kader (MPK), Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh menyelenggarakan rapat gabungan untuk
menyongsong agenda ramadhan 1439H. Rapat gabungan yang diselenggarakan di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Lampung ini merupakan aksi tindak lanjut dari arahan Ketua PWM Lampung Prof. Dr.
Marzuki Noor, MA yang mengharapkan adanya kegiatan ramadhan yang dikelola secara bersama-sama oleh ketiga majelis ini.

Rapat gabungan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota ketiga majelis sebanyak 13 orang. Setelah melalui diskusi intensif maka disepakati bahwa agenda bersama pada saat ramadhan adalah Daurah Ramadhan. Kegiatan ini akan
akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan ramadhan. Adapun pesertanya diharapkan dari seluruh perwakilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah )PCM) se-Lampung, perwakilan majelis kader, majelis tarjih dan majelis tabligh
setiap daerah (PDM) dan utusan organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah tingkat wilayah.
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Jumlah peserta ditargetkan sebanyak 250 orang dengan asumsi perwakilan PCM sebanyak 150 orang, Perwakilan majelis-majelis di PDM sebanyak 45 orang, utusan ortom 7 orang dan anggota pengurus wilayah sebanyak 45 orang.
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan akan bertempat di Pondok Pesantren Mahasiswa At-Tanwir Kota Metro. Menurut Ketua Panitia Pelaksana M. Solihin, M.Pd undangan akan disebar sesegera mungkin setelah diidentifikasi
nama-nama PCM se Provinsi Lampung. Panitia akan melakukan rapat teknis penyusunan run-down acara dan akomodasi peserta. setiap peserta nantinya akan dikenakan SWP saja. Dia berharap bahwa seluruh pengurus PWM
dapat mendukung kegiatan ini sebab ini adalah hajat bersama, bukan hanyak satu majelis atau beberapa majelis saja.
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Menurut Ketua PWM, Prof. Dr. Marzuki Noor, MA, pada ramadhan kali ini diharapkan Muhammadiyah Lampung dapat menyelenggarakan kegiatan yang berkualitas dan melibatkan sebanyak mungkin struktur organisasi mengingat
selama ini belum ada kegiatan yang melihatkan seluruh cabang se-Lampung yang dikoordinir oleh PWM Lampung. Oleh karena itu Ketua PWM Lampung sangat berharap ketua-ketua PDM dan PCM serta Ketua-ketua Ortom tingkat
wilayah dapat mendukung penuh kegiatan ini dengan mendayagunakan segenap sumber daya yang dimilikinya. Kedepan diharapkan ketiga majelis ini juga dapat melakukan kegiatan yang sama untuk para pimpinan amal usaha yang
dimiliki oleh Muhammadiyah di Provinsi Lampung. (ebs)
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