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ANALISIS SITUASI 
Pada awal pendiriannya, NU adalah jam’iyyah (organisasi) yang berbasis para 

kyai dan santri di pesantren-pesantren. Sejarahnya, NU selalu berperan aktif dalam 
perjuangan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan, serta mengisinya dengan 
berbagai peran aktif di aspek-aspek kehidupan bangsa. 

Dalam rangka melaksanakan ikhtiyar-ikhtiyarnya, NU membentuk organisasi 
yang mempunyai struktur mulai dari tingkat nasional sampai RT/RW yang 
memiliki fungsi untuk koordinasi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 
Tujuan-tujuan tersebut ada yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. 

NU adalah jam’iyyah diniyyah (organisasi keagamaan), maka ulama sebagai 
mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah ditempatkan sebagai 
pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. 
Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, NU menempatkan pengurus yang 
sesuai dengan bidangnya untuk menangani. 

Mewujudkan cita-cita mulia tersebut, maka PCNU Kota Malang perlu memiliki 
program-program strategis yang memiliki dampak yang luas untuk jamaah 
khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Secara umum ada program 
strategis kelembagaan yang menjadi prioritas dan ada program yang 
didistribusikan ke berbagai lembaga. 

Ada beberapa kluster program prioritas yang dijabarkan lebih detail baik untuk 
PCNU maupun masing-masing lembaga. Isu penataan kelembagaan, pemanfaatan 
aset NU, kemandirian dan kesejahteraan umat, nilai-nilai keagamaan, respon isu 
aktual (peran NU sebagai civil society), sinergitas dan integritas lembaga, revitalisasi 
mutu pendidikan, dan dakwah digital menjadi tema besar pada Konfercab PCNU 
Kota Malang ke-15 kali ini. 

 
 
  



POKOK-POKOK PIKIRAN 

1. Memperkuat kemitraan dengan hexahelix atau multipihak yaitu pemerintah, 
akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, media, dan 
lembaga keuangan. 

2. Pemetaan dan distribusi kader profesional pada lembaga pemerintah dan non 
pemerintah. 

Pemetaan ini penting untuk mengisi pos-pos strategis (leading sector) baik 
pemerintahan maupun non pemerintahan (contoh: MUI, DMI, dll) 

3. Sekolah kader NU. 

4. Mengorganisir dana sosial berbasis waralaba modern. 

5. Pemusatan tata kelola LAZISNU secara integratif. 

6. Membangun sistem keuangan organisasi NU yang profesional dan akuntabel. 

7. Menggiatakan Lailatul dan Naharotul Ijtima’ untuk konsolidasi organisasi, 
penguatan faham ahlussunah wal jamaah d an menjawab kebutuhan umat. 

8. Pengawasan dan pembinaan dalam pendampingan program prioritas berbasis 
bisnis halal (seperti penyembelihan hewan, pembebasan rentenir, dan lain-lain). 

Pendampingan produk halal harus jelas spesifikasinya seperti dari PCNU ke 
Ranting-ranting di Kota Malang. 

9. Optimalisasi pendataan anggota melalui kartu tanda anggota NU berbasis digital 
(KartaNU online).  

10. Meningkatkan target sertifikasi atas aset-aset NU, Yayasan, dan Lembaga. 

Pencarian aset dan perawatan aset. 

11. Melembagakan kearsipan aset-aset NU. 

12. Memperjelas status pendidikan dibawah LP Ma’arif, revitalisasi mutu serta 
kualitas standarisasi pendidikan pada Ma’arif NU. 

13. Optimalisasi dakwah digital. 

14. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar lembaga di internal NU. 

Memperbanyak koordinasi ke dalam secara berkala oleh internal Pengurus 
Cabang dan pengurus dibawah dan sesamanya seperti MWC dan Ranting 

 

 



PROGRAM KERJA  
PIMPINAN CABANG LEMBAGA NU KOTA MALANG 

MASA KHIDMAT 2022-2027 
 
 

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 
a. Pembuatan database dan pembentukan forum da’i dan da’iyah kota Malang. 
b. Melakukan pelatihan dan mendistribusaikan dakwah yang humanis. 

Menyusun materi dan strategi dakwah seperti buku panduan tahlil dan 
istighosah. 

c. Kolaborasi dengan influencer untuk content dakwah. 
d. Distribusi da’i melalui kerjasama dengan Pemerintah, BUMN, Lembaga 

Pemasyarakatan, Mall, dan Lembaga Pendidikan. 
 
 

2. Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) 
a. Penataan dan peningkatan manajemen kelembagaan. 
b. Sistem magang manajemen pada lembaga pendidikan ternama. 
c. Membuat website sebagai pusat media dan informasi kema’arifan. 
d. Membuat pokja penjamin mutu. 
e. Pengintensifan kegiatan-kegiatan diklat, seminar, dan lokakarya. 
f. Membuat sekolah/madrasah unggulan per kecamatan. 
g. Optimalisasi peran IPNU dan IPPNU di sekolah/madrasah. 
h. Pengefektifan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler (khususnya PAGAR NUSA). 
i. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. 
j. Sosialisasi tentang bahaya Narkoba untuk sekolah-sekolah LP Ma’arif  
 

3. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) 
a. Pendataan Pondok Pesantren, Madin, TPQ dan Majelis Taklim berhaluan 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah. 
b. Pembelajaran Aswaja dan ke-NU-an di Pondok Pesantren dan Majelis Taklim. 
c. Penyelenggaraan diklat bagi Gus dan Ning sesuai tradisi NU. 
d. Mengawal Ranperda Pesantren sebagai tindak lanjut UU Pesantren.  
e. Penengahan (mediasi) dengan Pemerintah dan pihak lain dalam bidang 

pendidikan, keterampilan, ketenagakerjaan, dan perekonomian. 
f. Pendirian Koperasi Pesantren. 



g. Pembinaan dan pengembangan Madinah Ma’arif (TPQ dan Madrasah Diniyah 
An-Nahdliyyah). 
 

4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) 
a. Pembinaan dan pengembangan Usaha Miro, Kecil, dan Menengah. 
b. Pembentukan dan pengembangan starup atau rintisan di lingkungan NU. 
c. Pengembangan jaringan antar pengusaha NU. 
d. Meningkatkan pelaku usaha e-commers. 
e. Membuka toko online pada market place. 
f. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis untuk UMKM dan Pelaku Ekonomi 

Kreatif berbasis e-commerce dan kepabeanan. 
 

5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) 
a. Pendampingan usaha pembiakan tanaman bunga. 
b. Pengembangan pertanian vertikultur. 
c. Pengembangan pertanian hidroponik. 
d. Pengembangan pasar pertanian virtual. 
e. Pengembangan bisnis atau budi daya ternak hias. 
f. Pembinaan budi daya ikan lahan sempit. 
g. Melakukan penghijauan lahan kritis di Kota Malang.  

 
6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) 

a. Bina keluarga sakinah. 
b. Membentuk lembaga mediasi dan konseling keluarga. 
c. Merespon perkembangan perundang-undangan terkait perlindungan 

keluarga, perempuan, dan anak. 
d. Bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan (BIMWIN). 
 

7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama 
(LAKPESDAM NU) 
a. Melakukan kajian terhadap isu-isu aktual yang berkembang di Kota Malang. 
b. Menyelenggarakan pendidikan dan advokasi publik. 
c. Pemetaan potensi kader untuk dijadikan perteimbangan dalam posisi strategis 

pada sektor publik. 
d. Membuat Indeks Kota Malang tematik. 

 



8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) 
a. Advokasi kebijakan publik. 
b. Pendidikan paralegal bagi kader NU. 
c. Kampanye antikorupsi dan antimafia peradilan. 
d. Pemberian bantuan hukum kepada pengurus/anggota NU yang sedang 

bermasalah hukum 
 

9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU) 
a. Mengisi pos strategis pada dewan kesenian.  
b. Peningkatan kerja sama di kalangan seniman tradisional. 
c. Pembinaan seniman muda warga Nahdliyyin. 
d. Pendirian Production House (PH) dan Studio Islami. 
e. Ekonomi kreatif berbasis budaya. 
f. Kaderisasi seniman kelompok kreatif berbasis sekolah. 

 
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) 

a. Pemusatan donasi untuk keadaan darurat seperti bencana alam. 
b. Bedah rumah. 
c. Bantuan modal UMKM. 
d. Optimalisasi NU Care. 

 
11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) 

a. Penyelesaian nadzir atas nama NU untuk seluruh aset NU. 
b. Pembuatan Piagam Wakaf atas nama NU pada masing-masing 

tanah/bangunan yang diwakafkan kepada NU 
c. Administrasi arsip wakaf secara digital (cloud) dan profesional. 
d. Pemutakhiran data aset tanah dan bangunan yang diwakafkan ke NU. 
e. Mengurus IMB masjid dan musola NU. 
f. Meningkatkan status legalitas tanah BMD (Barang Milik Daerah) pada aset NU 

menjadi Sertifikat Wakaf atas nama NU. 
 

12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) 
a. Menyusun kerangka fatwa mauduiyah, waqiiyah, dan qonuniyah. 
b. Memperbanyak publikasi hasil bahtsul masail pada berbagai media. 
c. Membangun forum kajian bersama alumni pesantren. 
d. Kaderisasi ulama perempuan. 



e. Pembahasan masail diniyah ijtima’iyah yang berkembang di tengah 
masyarakat. 
 

13. Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia Nahdlatul Ulama (LTMNU) 
a. Membuat database masjid dan musolah.  
b. Penyelnggaraan diklat manajemen masjid dan ketakmiran dalam tradisi 

Aswaja dan NU. 
c. Menyusun dan menerbitkan materi khutbah dalam bentuk digital (PDF/buku 

elektronik). 
d. Pembinaan dan pengembangan Madinah Ma’arif (Madrasah Diniyah An-

Nahdliyyah). 
e. Penyelenggaraan diklat calon khotib. 
f. Plakatisasi Masjid dan Musholla NU. 
g. Sertifikasi khotib NU. 

 
14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) 

a. Manajemen Poliklinik NU. 
b. Penyelenggaraan pengobatan dan penyluhan kesehatan gratis pada acara NU. 
c. Pencanangan berdirinya apotek NU. 
d. Pengadaan mobil ambulance setiap MWC NU. 

 
15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) 

a. Penyelenggaraan diklat falakiyah. 
b. Pelaksanaan rukyat awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 
c. Pusat informasi kalender hijriah. 

 
16. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) 

a. Penyampaian informasi melalui website dan medsos. 
b. Penerbitan buku-buku panduan tentang Amaliyah An-Nahdliyyah 
c. Penyelenggaraan diklat kepenulisan. 
d. Kampanye literasi berbasis sekolah, kampus, atau pondok. 
 

17. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama 
(LPBINU) 
a. Tanggap darurat kebencanaan. 
b. Mitigasi kebencanaan. 
c. Penyaluran bantuan. 



d. Penggalangan kerelawanan masyarakat. 
e. Garda terdepan relawan kebencanaan. 


