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ANALISIS SITUASI 

Terdapat tiga dimensi rekomendasi yang dikerangkakan pada Konfercab ke-
15 PCNU Kota Malang tahun 2022. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan 
kepentingan NU dalam konteks bangsa dan negara seperti Peraturan Daerah 
tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kedua, tawaran kontribusi NU 
atas kondisi kota Malang seperti pengarusutamaan moderasi beragama. Ketiga, 
terkait ruang yang diberikan kepada PCNU untuk merespons kemandirian dan 
keadaban umat. Dalam hal ini, berangkat dari respon NU atas apa yang terjadi di 
sekitar Kota Malang sehingga cara pandang ini digunakan untuk menentukan 
butir-butir rekomendasi. 

Rekomendasi merupakan salah satu kotribusi penting PCNU Kota Malang 
untuk perbaikan berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal, terutama 
Pemerintah Kota Malang. Ada beberapa isu krusial yang menjadi concern dalam 
Konfercab ke-15 PCNU Kota Malang. Kluster rekomendasi internal tersebut 
antara lain membahas tema terkait penataan kelembagaan, pemanfaatan aset, 
kemandirian dan kesejahteraan umat, serta respon atas isu-isu aktual. 

Adapun kluster rekomendasi eksternal yaitu isu pengesahan Peraturan Daerah 
tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Paham Keagamaan (Moderasi, 
Anti radikalisme, ASN cinta tanah air), pemanfaatan Malang Creative Center 
(MCC), Kurikulum Toleransi, kebijakan pendirian rumah ibadah, pelestarian 
lingkungan dan iklim, serta forum hexahelix di Kota Malang. 

Rekomendasi ini selaras dengan hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung yang 
juga membahas beberapa tema yang sama dalam skala yang lebih luas (nasional). 
Rekomendasi merupakan aspirasi jamaah dan jamiyah NU kepada pihak-pihak 
yang ada di luar. Fokus rekomendasi merupakan hal-hal yang sifatnya besar dan 
general.  

  
 
 
  



POKOK-POKOK PIKIRAN 
 

A. Rekomendasi Internal 
a. Menyusun rencana jangka panjang organisasi (blue print) menyongsong abad 

kedua NU sesuai konteks muslim kota Malang. 
b. Penguatan peran organisasi tingkat basis, di bidang sosial, budaya, keagamaan, 

ekonomi, maupun politik dengan tetap berpedoman pada aqidah Aswaja 
Annahdliyah. 

c. Inventarisasi, sertifikasi, dan labelisasi seluruh aset wakaf atas nama NU serta 
dibuatkan database yang bisa diakses secara transparan.  

d. Mengoptimalkan aset wakaf atas nama NU agar lebih produktif. 
e. Mendorong masjid, musholla, dan pondok pesantren pada lingkungan NU 

sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat (pemberdayaan ekonomi 
berbasis masjid, musholla, dan pondok pesantren). 

f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak potensial/strategis untuk 
kemandirian dan kesejahteraan umat.  

g. Melakukan pendidikan dan advokasi publik untuk mendapatkan keadilan dan 
kesetaraan bagi mustad’afin (kelompok rentan). 

h. Mendorong banom dan lembaga berperan aktif dalam merespon krisis dan isu-
isu publik.  

i. Menetapkan dan Meng-HaKI-kan NU MUDA (Nahdaltul Ulama Menjaga 
Marwah Ulama dan Aswaja An-Nahdliyah) sebagai tagline resmi PCNU Kota 
Malang. 

j. Membuat penilaian pencapaian kinerja kelembagaan berdasarkan alat ukur 
yang disepakati. 

k. Pengadaan server untuk database berbasis cloud (penyimpanan data digital 
online). 

l. Membuat Kelompok Kerja (Pokja) distribusi kader pada leading sektor. 
m. Mengembangkan Kerjasama Operasional (KSO) atau Kerjasama Manajemen 

(KSM) untuk pengelolaan unit usaha PCNU. 
n. Membangun dan memperkuat literasi digital di lingkungan Nahdlatul Ulama’. 

 
 
  



B.  Rekomendasi Eksternal 
a. Mendorong dan mengawal Pemerintah Kota Malang untuk menyusun dan 

mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pesantren dan Pendidikan 
Keagamaan.  

b. Mendorong Pemerintah Kota Malang untuk mengarusutamakan moderasi 
beragama di intansi pemerintahan. 

c. Mendorong Pemerintah Kota Malang menjadikan Malang Creative Center 
(MCC) sebagai pusat ekonomi kreatif yang berpihak pada pengusaha mikro 
dan super mikro. 

d. Mendorong Pemerintah Kota Malang untuk segera menerbitkan Surat 
Keputusan tentang pemberlakuan Kurikulum Muatan Lokal Toleransi dan 
Budi Pekerti pada lingkungan pendidikan.  

e. Mendesak Walikota Malang untuk mengamandemen Peraturan Walikota 
tentang Pendirian Rumah Ibadah. 

f. Mendorong Pemerintah Kota Malang meningkatkan angka Indeks Kota 
Toleran. 

g. Mendesak Pemerintah Kota Malang untuk membuat kebijakan 
pembangunan berkelanjutan (suistainability development), mengurangi 
sampah plastik, dan emisi karbon. 

h. Mendesak Pemerintah Kota Malang segera merealisasikan program 
pembukaan lahan baru untuk makam bersama. 

i. Membentuk forum hexahelix atau multipihak untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kemandirian. 

j. Mendesak Pemerintah Kota Malang untuk lebih selektif terhadap izin 
pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan kelompok intoleran. 

k. Mendorong Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kesejahteraan 
guru ngaji. 
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