SAMBUTAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
MASA KHIDMAT 2012-2017

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masa khidmat kepengrusan Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama Jombang 2012-2017 telah usai. Kami sungguh sangat bersyukur, karena dalam
kepengurusan masa khidmat ini, kami bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh
Jamiyah Nahdlatul Ulama berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Nahdlatul Ulama.
Pada tahun 2012, Nahdlatul Ulama Jombang mengadakan Konferensi Cabang, yang
menghasilkan berbagai rumusan penting. Rumusan-rumusan tersebut antara lain: 1. Pokokpokok Program Kerja; 2. Rekomendasi dan; Hasil Bahtsul Masail.
Rumusan tersebut, terutama Pokok-pokok Program dan Rekomendasi, kami tindaklanjuti
dengan menjabarkan dalam bentuk Program Kerja PCNU Jombang, yang tertuang dalam
Kerangka Kerja Logis Program Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 2012-2017. Secara
rutin setiap tahun, mulai tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 Kerangka Kerja Logis tersebut
kami uraikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, dan menjadi rencana kerja bagi setiap
Lembaga-lembaga pelaksana.
Dalam pelaksanaan Program Kerja tersebut tentu banyak sekali kelemahan internal serta
tantangan eksternal. Kelemahan terutama terkait dengan sumberdaya manusia, dimana
beberapa personal belum bisa bekerja dengan baik. Disamping itu juga terkait dengan
mekanisme organisasi yang belum tersusun dan berjalan dengan baik. Sedangkan tantangan
eksternal, terkait dengan kebijakan dan kondisi masyarakat yang belum mendukung upaya
pencapaian tujuan yang sudah tertuang dalam program.
Di akhir masa khidmat, semua perencanaan dan pelaksanaan program tersebut dievaluasi.
PCNU Jombang melakukan evaluasi secara khusus oleh tim evaluasi yang ditugasi secara
khusus. Evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan baik, karena PCNU Jombang telah
memiliki perencanaan yang baik dan terukur, meskipun tentu masih banyak kekuarangan.
Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan utama Laporan Program ini,
disamping bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pembuatan Laporan ini.
Dalam Konfercab ini, juga dibahas masalah-masalah internal dan eksternal organisasi.
Pembahasan ini akan menghasilkan rekomendasi. Tidak ada tujuan apapun dalam
membuat rekomendasi ini, selain untuk membuat kondisi agar lebih baik. Agar
rekomendasi tersebut memiliki dasar hukum agama yang kuat, sebagaimana yang ada
dalam tradisi Nahdlatul Ulama, maka tema bahtsul masail dalam Konfercab disesuaikan
dengan tema rekomendasi.

ii | K o n f e r c a b N a h d l a t u l U l a m a J o m b a n g 2 0 1 7

Terakhir, sebagaimana tema Konfercab NU Jombang 2017 ini, yaitu “Merawat Persatuan,
Membangun Kekuatan”, Laporan Program dan materi Konfercab ini bisa digunakan sebagai
alat untuk membuat program yang akan datang, sebagai upaya untuk terus merawat
persatuan di kalangan Nahdlatul Ulama. Upaya merawat persatuan ini adalah untuk
membangun kekuatan. Sehingga organisasi Nahdlatul Ulama secara internal memiliki
ketangguhan dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin hari semakin berat.
Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus, baik
yang ada di kepengurusan inti, Syuriah atau Tanfidziyah, maupun yang berada di
kepengurusan Lembaga dan Badan Otonom. Kerja di organisasi Nahdlatul Ulama adalah
kerja secara bersama-sama. Karena itu, konstribusi setiap orang sangat penting bagi jalan
dan sukses-nya program di Nahdlatul Ulama.
Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul Muwafiq Li Aqwamiththariq
Wassalamulaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

KH Abd Nashir Fattah
Rais

Dr KH Isrofil Amar
Ketua
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