Narasi Program
PCNU JOMBANG 2012-2017

Konferensi Cabang (Konfercab) Nahdlatul Ulama Cabang Jombang tahun 2012 yang
diadakan pada tanggal 14-15 Juli 2012 telah menghasilkan beberapa rumusan strategis.
Rumusan-rumusan tersebut dihasilkan dalam sidang Komisi Organisasi, Komisi Program,
Komisi Rekomendasi (Tausiyah) dan Komisi Masail Diniyah. Hasil sidang Komisi-komisi
telah dinyatakan sah sebagai hasil Konfercab tahun 2012 setelah mendapat pengesahan dalam
Sidang Pleno yang diadakan setelah sidang-sidang komisi selesai.
Selanjutnya, kecuali rumusan hasil sidang komisi Masail Diniyah, seluruh rumusan hasil
sidang komisi dijadikan sebagai bahan dalam menyusun dan merumuskan Pokok-pokok
Program PCNU Jombang untuk masa khidmat 2012-2017. Adapun Pokok-pokok Program
yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:
A. Internal
1. Memperkuat kelembagaan NU Jombang: memperbaiki tata administrasi;
melakukan pendataan dan penataan asset (data masjid, musholla dan pesantren dan
lain-lain) (koneksi dengan kegiatan PWNU Jatim); melakukan konsolidasi organisasi
dengan MWC secara rutin, dengan memfasilitasi MWC dalam menggerakkan ranting
(fasilitasi pertemuan-pertemuan/lailatul ijtima); membuat program besar untuk semua
Lembaga dan Lajnah; Membuat sistem keuangan yang integral; membuat sistem
Ianah Syahriah (penggalian dana dari anggota); membuat sistem kaderisasi; membuat
penjelasan fungsi dan wewenang dalam struktur organisasi NU (Tupoksi); membuat
sistem rekruitmen kepengurusan di NU; menerbitkan media informasi secara reguler;
menerbitkan buku-buku yang dianggap penting; melakukan pendataan anggota NU
(melalui Kartanu) (koneksi dengan kegiatan PWNU Jatim)
2.

Pendidikan dan Pelatihan Kader: menyelenggarakan pelatihan kader kesehatan;
menyelenggarakan Pelatihan kader untuk lembaga perekonomian; menyelenggarakan
Pelatihan kader penggerak jamiyah dari pondok pesantren; menyelenggarakan
Pelatihan Aswaja; menyelenggarakan Pelatihan pengelolaan masjid dan musholla;
menyelenggarakan Pelatihan hisab rukyah; menyelenggarakan Pelatihan
pengorganisasian untuk petani

3.

Pembinaan kepada lembaga-lembaga di lingkungan NU: memfasilitasi madrasahmadrasah di lingkungan NU dalam meningkatkan mutu pendidikan; mendirikan atau
mengelola madrasah NU sebagai percontohan; melakukan koordinasi dengan Banom
NU secara reguler; melakukan koordinasi dengan pesantren-pesantren secara reguler;
melakukan hisab awal bulan; memberikan bantuan hukum bagi lembaga-lembaga di
lingkungan NU
Pendirian dan Penguatan lembaga ekonomi, kesehatan dan sosial: mendirikan
dan mengoperasikan BMT NU (lembaga keuangan); mendirikan balai kesehatan di
kecamatan-kecamatan; memeperkuat pengelolaan lembaga zakat

4.

B. Eksternal
1. PCNU Jombang perlu membuat rumusan yang jelas dan tegas serta hati-hati dengan
kembali ke khittah NU terkait peran dan posisi organisasi NU dan organisasi politik
sebagai bagian dari gerakan Aswaja untuk mencapai tujuan NU sendiri. Rumusan
tersebut akan menjadi rujukan bagi warga Nahdliyin untuk mengambil keputusan
politik
2. Upaya mempengaruhi kebijakan Pemerintah Jombang dengan: mengupayakan
kebijakan pendidikan agar mengakomodir penuh ajaran Aswaja Annahdliyah;
mengupayakan agar Pemerintah Kabupaten Jombang memperhatikan dan
memberikan pelayanan dengan baik kepada lembaga-lembaga pendidikan yang
dikelola kalangan NU; mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang agar bisa
membantu keberadaan RSNU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
mengupayakan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar bisa membantu
pendirian lembaga keuangan NU, serta memberikan akses besar terhadap
perkembangannya; menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mejalin komuinikasi
dengan organisasi-organisasi lain baik secara strategis maupun secara taktis;
mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang agar dalam upaya pelestarian lingkungan
dan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat
3. Mendesak dan meminta kepada Kementrain Agama Jombang, agar dalam perekrutan
tenaga penyuluh agama selalu memberi tempat bagi person dari unsur Nahdliyin
4. Mendorong RSNU agar segera mendapatkan legalitas operasional yang selanjutnya
bisa disinergikan dengan fungsi pelayanan kesehatan bagi nahdliyin yang memiliki
akses jaminan kesehatan (Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan lain-lain).
빀Ô

Selanjutnya, rumusan Pokok-pokok Program tersebut digunakan sebagai materi utama dalam
menyusun langkah-langkah atau arah-arah strategis PCNU Jombang untuk lima tahun ke
depan (2012-2017). Langkah yang digunakan adalah dengan menyusun Tujuan Strategis
PCNU Jombang untuk 5 tahun ke depan. Agar lebih terukur dalam pencapaiannya, maka
Tujuan Strategis selama lima tahun tersebut diberi indikator. Indikator tujuan strategis ini
diuraikan dalam kegiatan-kegiatan utama, yang selanjutnya diuraikan dalam Output untuk
tahun I beserta dengan indiktornya dan, terakhir indikator Output tersebut dijadikan sebagai
kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun I.
Secara ringkas kerangka kerja logis (kerangka kerja yang masuk akal) ini jika dibaca akan
berbunyi seperti berikut: jika kegiatan dalam Rencan Kerja dijalankan, maka Indikator Output
akan diraih. Jika Indikator Output diraih, maka Output akan terlaksana. Jika Ouput terlaksana,
maka Indikator Tujuan Startegis selama 5 tahun akan diraih. Jika Indikator Tujuan Strategis
diraih, maka Tujuan Strategis 5 tahun bisa dicapai. Jika Tujuan Strategis tercapai, maka upaya
pencapaian Visi bisa didapatkan.

