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Bidang Pendidikan dan Peningkatan SDM :
•
•
•
•
•
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Peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Pemuda dan pendidikan.
Menciptakan dan mengupayakan pengembangan peningkatan kualitas sumber daya
manusia di berbagai bidang.
Melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
Melaksanakan workshop, seminar, diskusi, bedah buku, dan simposium sebagai
sarana menambah wawasan internal dan eksternal organisasi.
Menciptakan Lembaga Bimbingan Belajar dan Lembaga Bahasa Asing terutama
Bahasa Arab, serta mendirikan Lembaga Kursus Komputer.

Bidang Dakwah
•

•
•
•
•
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Mengadakan dan menggiatkan kegiatan kajian-kajian dan tarbiyyah Islamiyyah
terutama pada bidang aqidah dan ibadah secara rutin di cabang-cabang sebagai
upaya memberikan pengertian serta pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan
tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagaimana yang tertuang pada Mabda’ AlIrsyad.
Menyusun program kegiatan kajian-kajian/tarbiyyah Islamiyyah yang komprehensif
guna menunjang kegiatan dakwah yang berkesinambungan.
Mencegah bentuk-bentuk pemikiran dan tidak terjebak pada paham sekuleris,
pluralis dan liberalis, dan bentuk-bentuk penyimpangan aqidah lainnya.
Menggiatkan dan melancarkan kegiatan dakwah yang terprogram kepada
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai sarana media, cetak dan
elektronik.
Mengadakan kerja sama dalam program dakwah dengan lembaga-lembaga kajian
dan penerbitan Islam.

Bidang Organisasi dan Perkaderan
•

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalisasi fungsi
organisasi dan menyiapkan suksesi kepemimpinan pada setiap perangkat
Perhimpunan,
dilakukan
melalui
kaderisasi
secara
terprogram
dan
berkesinambungan.

•
•
•
•
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Bertanggungjawab melaksanakan training / latihan perkaderan yang terprogram,
berjenjang dan sistematis demi menciptakan generasi penerus yang handal dan
terdidik.
Membina dan membimbing serta menciptakan perkaderan di seluruh cabang yang
terarah dan berkelanjutan.
Menggiatkan gerak organisasi Pemuda Al-Irsyad dari tingkat pusat hingga cabang.
Menyusun database keanggotaan Pemuda Al-Irsyad.

Bidang Sosial
•

•
•
•
•
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Melaksanakan dan mengupayakan peningkatan amaliyah dan kepekaan sosial
dengan kegiatan nyata seperti penanggulangan korban bencana, bantuan pendidikan
untuk anak-anak berprestasi, yatim dan dhuafa, serta bersinergi dengan program
pemerintah dan kegiatan sosial lainnya.
Melakukan kegiatan-kegitan sosial keumatan seperti zakat fitrah, qurban,
pengobatan gratis dan bazaar amal.
Mengelola badan tim SAR atau badan tanggap bencana Pemuda Al-Irsyad yang
profesional, amanah dan terdidik untuk diterjunkan di daerah bencana.
Menjalankan pelaksanaan dan pengembangan badan/tim SAR dan tanggap bencana
serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas dalam
pelaksanaannya.
Membentuk Satuan Komunitas (SAKO) tertentu guna menjaring potensi Pemuda
untuk diarahkan dan dibina sesuai Mabadi’ Al-Irsyad seperti Komunitas Pengusaha
Muda Al-Irsyad, Komunitas Cendikiawan Muda Al-Irsyad, Komunitas Pemuda AlIrsyad Peduli Anak Jalanan, dll., yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan
keinginan pemuda.

Bidang Olah raga dan Kesenian
•
•
•
•
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Menumbuh kembangkan dan menciptakan unit-unit kesenian yang positif di cabangcabang, seperti drumband, sebagai langkah awal perekrutan anggota.
Menumbuh kembangkan potensi-potensi olah raga anggota untuk memberikan
kegiatan-kegiatan positif anggota dan bila diperlukan dilakukan pembinaan yang
profesional agar mampu mencetak prestasi.
Menciptakan tim-tim kegiatan olah raga seperti tim futsal, tim bola basket, tim sepak
bola, dan lainnya.
Mengadakan porseni ( Pekan Olahraga dan Seni )

Bidang Komunikasi dan Informasi
•
•

Memelihara akses yang baik dengan media massa.
Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang
beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah sebagai sarana
dakwah dan syiar Islam.

•
•

•
•
•
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Memanfaatkan dan memberdayakan media informasi internet sebagai media
komunikasi Pemuda Al-Irsyad seperti website, milis, facebook dan lainnya.
Membantu program pemerintah dalam meningkatkan layanan informasi dan
pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat
berbudaya informasi, memperluas jangkauan masyarakat terhadap informasi untuk
mengurangi kesenjangan informasi.
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi
dan informatika bersama pemerintah dan masyarakat.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan media cetak Pemuda
Al-Irsyad (‘Izzah).
Mengadakan pelatihan public speaking, jurnalistik dan sejenisnya

Bidang Ekonomi
•
•
•
•
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Membentuk badan-badan usaha di tingkat cabang hingga pusat sebagai sumber
pendanaan organisasi.
Membentuk unit-unit usaha sebagai upaya peningkatan kualitas kewirausahaan
anggota dan membuka lapangan kerja anggota.
Meningkatkan potensi ekonomi umat.
Membangun Kerja sama dengan ormas-ormas pemuda atau lembaga keuangan Islam

Bidang Hubungan Antar Lembaga
•
•
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Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah serta
organisasi kepemudaan lainnya demi kemaslahatan organisasi.
Menjalin hubungan dengan organisasi internasional yang membawa maslahat bagi
organisasi.

Bidang Pelajar Al-Irsyad
•
•
•
•
•

Melakukan rekruitment dan pembinaan pelajar mulai dari SMP, SMA hingga
mahasiswa tingkat S1 untuk dipersiapkan menjadi kader Pelajar Al-Irsyad.
Melakukan pendataan keanggotaan Pelajar Al-Irsyad.
Bekerjasama dengan Departemen Organisasi & Perkaderan melaksanakan training
perkaderan yang berjenjang dan berkelanjutan.
Membentuk satuan kepanduan pada setiap tingkatan pendidikan.
Membentuk kelompok-kelompok mentoring

•

Humas PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Mansyur Alkatiri

