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Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Tabik Puun… 

Yang Saya Hormati : 

- Para Pejabat Struktural  Di  Lingkungan Pemkab. 
Pesawaran; 

- Camat Tegineneng beserta jajaran; 
- Ketua PCNU Kabupaten Pesawaran beserta jajaran; 
- Pimpinan dan segenap pengurus Ponpes Minhadlul 

‘Ulum Trimulyo; 
- Para Kader NU, hadirin dan tamu undangan yang 

berbahagia. 
 

Teriring puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 
alhamdulillah atas ridho dan rahmat-Nya, pada hari ini kita 
dapat bersilaturahmi dalam acara Pembukaan Pendidikan 
Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Angkatan 2 
PCNU Kabupaten Pesawaran, dalam keadaan sehat 
wal’afiat. Shalawat serta salam semoga tetap kita 
sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 
semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai yaumil 
akhir. Aamiin. 

Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi 
dan selaku pimpinan daerah saya menyambut baik dan 
mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran PCNU 
Kabupaten Pesawaran atas terselenggaranya acara pada 
hari ini. Saya menilai Pendidikan Kader Nahdlatul Ulama 
merupakan media peningkatan kapasitas instruktur dan 
narasumber, yang nantinya akan bertugas melakukan 
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kaderisasi anggota NU. Kaderisasi adalah hal yang sangat 
penting dalam sebuah organisasi, karena tanpa kaderisasi 
sebuah organisasi tak akan berjalan dengan baik. 
Kaderisasi juga sebagai upaya dalam penyiapkan kader 
pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu saya 
berharap kader-kader Nahdlatul Ulama juga menjadi 
pemimpin di Kabupaten Pesawaran. Kader-kader NU pada 
prinsipnya memiliki potensi yang sangat besar untuk 
menjadi pemimpin karena memiliki jenjang kaderisasi yang 
jelas, sehingga akan bermetamorfosis sebagai kader 
penggerak yang mumpuni, khususnya di Kabupaten 
Pesawaran. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagai organisasi Islam terbesar, NU sangat 
berperan penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat 
yang dinamis dan berkeadaban. Selama ini kita dapat 
melihat dan merasakan sumbangsih Nahdlatul Ulama, baik 
secara organisasi maupun personal, terhadap kehidupan 
beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Namun kita berharap akan adanya peningkatan peran 
Nahdlatul Ulama dalam berbagai aspek kehidupan, karena 
dalam pembangunan tidak hanya pemerintah saja yang 
berperan, namun ada tiga unsur lain yang sangat besar 
perannya, yaitu Tokoh Akademisi, Tokoh Agama (Termasuk 
Ormas dan Organisasi Keagamaan) dan Pengusaha. 

Salah satu kontribusi NU yang secara nyata dapat kita 
lihat dan rasakan adalah di sektor pendidikan. Program 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdhlatul Ulama 



 Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        33  
 

merupakan pendidikan berbasis keagamaan, baik yang 
berupa pondok pesantren salafiyah, madrasah serta 
sekolah umum berbasis agama, mulai tingkat dasar hingga 
perguruan tinggi, telah banyak melahirkan generasi 
fantastis yang mampu memadukan antara kualitas dzikir 
(iman dan taqwa), dan kualitas pikir (ilmu pengetahuan 
dan teknologi).  

Saya yakin dalam institusi pendidikan berbasis 
keagamaan, tolak ukur keberhasilannya tidak semata dilihat 
dari tingginya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan 
teknologi namun juga menyangkut keimanan dan 
ketaqwaan yang tercermin dalam sikap dan prilaku (akhlak) 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karenanya, saya sangat berharap agar 
organisasi keagamaan seperti NU dapat lebih meningkatkan 
perannya, khususnya dalam penanaman dan pemahaman 
nilai keagamaan agar tidak hanya tercermin dalam 
kesholehan ritual namun juga dalam kesholehan sosial. 
Artinya, nilai-nilai ajaran tersebut tidak hanya secara 
tekstual saja, namun juga diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari utamanya dalam turut menyelesaikan 
berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Untuk mempertahankan dan memelihara eksistensi 
NU di era modern yang penuh tantangan, NU harus 
berbenah diri dan terus meningkatkan kegiatan-
kagiatannya. Hal ini sangat penting agar keberadaan 
lembaga NU bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi rakyat. 
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Untuk itu, berbagai gagasan, inovasi dan kreatifitas perlu 
digalakkan guna meningkatkan dan mengembangkan 
lembaga ke arah yang lebih baik lagi.  

Hadirin yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. 
Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 
SWT, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan doa 
agar segala niat, langkah dan upaya baik kita mendapat 
ridho dan bimbingan-Nya. Akhirnya, dengan mengharap 
ridho Allah SWT dan dengan mengucap 
”Bismillahirrahmanirrahim” Kegiatan Pendidikan Kader 
Penggerak Nahdlatul Ulama Angkatan 2 PCNU Kabupaten 
Pesawaran, saya nyatakan dibuka. 

Terimakasih atas perhatiannya. 

Wabillahhitaufik wal hidayah, 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

BUPATI PESAWARAN, 

 

 

H. DENDI RAMADHONA K, S.T., M.Tr.I.P 

 


