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ANALISIS SITUASI 
Administrasi ibarat jantung organisasi, administrasi juga merupakan hal yang 

vital dalam organisasi, tak terkecuali bagi Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan. 
Administrasi sejatinya memiliki peranan kunci dalam proses penataan organisasi, 
bahkan menjadi parameter kemajuan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, PCNU 
Kota Malang perlu melakukan penataan administrasi dimulai dari penertiban 
tingkat kepengurusan mulai dari Anak Ranting, Ranting, dan Majelis Wakil 
Cabang, serta perangkat organisasi berdasarkan kebutuhan dengan tetap mengacu 
pada AD/ART NU.  

Dalam melakukan penataan administrasi organisasi, PCNU Kota Malang perlu 
melakukan upaya peningkatan kualitas administrasi serta kapasitas pengelola 
organisasi, dalam hal ini adalah pengurus yang bertindak dalam administrasi 
organisasi. Selain itu, menyelenggarkan pendidikan bagi pengurus dan anggota di 
semua tingkatan juga penting sebagai forum transformasi pengetahuan, nilai, dan 
ideologi (transfer of knowledge, value, and ideology) untuk keberlanjutan organisasi. 

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki nilai-nilai dan ajaran, PCNU Kota 
Malang juga perlu membuka saluran dan membangun sinergitas dengan pihak-
pihak di luar Nahdlatul Ulama dengan melibatkan jajaran kepengurusan di semua 
tingkatan dan perangkat organisasi untuk menjalankan amanah, peran, dan 
program strategis. Adapun saluran dan upaya sinergitas tersebut dikoordinasikan 
melalui bidang-bidang yang dibentuk di level Pengurus Cabang sesuai kebutuhan 
yang ada. 
 

  



POKOK-POKOK PIKIRAN 
1. Mengembalikan posisi Pengurus Ranting (untuk tingkat Kelurahan/Desa) 

dan/atau Anak Ranting (untuk kelompok dan/atau suatu komunitas) berdasarkan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar NU ke-34. 
(Menunggu hasil final Muktamar-34). 

2. Membuka saluran kelembagaan pada level MWC dan/atau Ranting berdasarkan 
kebutuhan organisasi dengan memperhatikan potensi / kompetensi kader.  

3. Penataan tata kelola dan administrasi organisasi melalui peningkatan kapasitas 
pengurus.  

4. Melaksanakan pendidikan kader pada semua jenjang di bawah koordinasi 
kelompok kerja (pokja) kaderisasi yang bentuk oleh PCNU.  

5. Penyusunan calon pengurus melalui penilaian kelayakan dengan memperhatikan 
integritas, kompetensi, dan loyalitas terhadap Nahdlatul Ulama.  

6. Optimalisasi peran dan fungsi Lembaga serta Badan Otonom dalam menjalankan 
amanah, peran, dan program strategis.  

7. Sinergitas antar Lembaga dan Badan Otonom dalam menjalankan amanah, peran, 
dan program strategis.  

8. Penguatan peran Ranting dan Anak Ranting dalam menjalankan program 
strategis di tempat-tempat strategis, seperti masjid, musolla, pesantren, komunitas 
profesi, dan lain sebagainya.  

9. Pembagian peran dan fungsi koordinasi pengurus harian dengan Banom dan 
Lembaga melalui bidang sebagai berikut : 
a. Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Faham Keaswajaan. 
b. Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM. 
c. Ketua Bidang Pengembangan Perekonomian dan Fund Raising. 
d. Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Aset. 
e. Ketua Bidang Kesejahteraan dan Kesehatan. 
f. Ketua Bidang Pembinaan Badan Otonom. 
g. Ketua Bidang Kerumahtanggaan dan Hubungan Masyarakat. 
h. Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya dan Kebencanaan. 

 

 
 


