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Muhammadiyah Kabupaten Bekasi Menggelar Diklat
Mubaligh
Minggu, 05-03-2017

Guna meningkatkan kualitas Korp Mubaligh Muhammadiyah Bekasi ( KMMB ), menggelar Diklat
Mubaligh se-Kabupaten Bekasi. Acara yang rencana digelar dua hari semalam, tanggal 4 - 5 Maret 2017,
kemarin telah dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi
bapak Abdul Harist, S.Pd dilaksanakan di kampus Global Mulia Desa Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara.
Acara yang menghadirkan beberapa pimpinan pusat Muhammadiyah diantaranya Buya Risman Mukhtar,
Ustadz Farid Okbah, M.A dan tokoh pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa barat Ustadz. H. Asep
Purnama B, .S.Ag, M. Si. serta Drs. Dikdik Dahlan, M.Hum.
Hal yang terpenting dari terselenggaranya diklat tersebut yaitu menjadikan dakwah sebagai benteng
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dalam kehidupan. “Pelatihan yang di adakan selama dua hari ini mudah – mudahan dapat memberikan
manfaat baik dari segi keilmuan, dan pengalaman. Serta dapat menjadikan kita juru dakwah, walaupun
bukan di tingkat masyarakat, tetapi mampu menjadi juru dakwah bagi diri sendiri dan keluarga,
Para Peserta bisa memaksimalkan dan memanfaatkan diklat ini dengan baik, sehingga mereka nantinya
betul-betul siap ketika sudah ada di masyarakat. Mubaligh Muhammadiyah ini adalah salah satu ujung
tombak Muhammadiyah dalam berjihad, khususnya dari segi dakwah.Selain di masjid, mereka nantinya
juga akan berdakwah di sekolah, rumah sakit dan masyarakat pada umumnya.
Diharapkan setelah adanya diklat ini dapat melahirkan mubaligh Muhammadiyah yang berkompeten,
komunikatif, kreatif, dan inovatif sehingga Islam bisa membawa pencerahan kepada masyarakat. “Para
mubaligh ini hendaknya juga bisa menempatkan diri dengan baik di masyarakat agar mereka dapat
diterima,
Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah merupakan gerakan Islam untuk kemaslahatan
ummat untuk dunia dan akhirat. Perkembangan penduduk khususnya ummat Islam kedepan sangat
memerlukan mubaligh- mubaligh atau dai untuk mempertahankan aqidah ummat dan tegaknya Diinul
Islam ( Agama Islam ) yang sesungguhnya. By BM
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