
SAMBUTAN KETUA DEWAN TANFIDZ 
DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

 KABUPATEN MAJALENGKA 
PADA ACARA DZIKRO MAULIDIN NABI MUHAMMAD SAW 

Halaman Sekretariat DPC PKB Kab. Majalengka 

 Sabtu, 28 Rabiul Awal 1428 H. 05 April 2008 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

Hadlratil Mukarramin walmuhtaromin : para masyayikh, para Habaib, para muqaddam, 

para ajengan dan alim ulama, Wabil khusus Al-Mukarram KH. Buya Yahya dari 

Cirebon, yang akan memberikan Taushiyah pada pagi hari ini dan Kyai Kharismatik dari 

Gedongan Cirebon, Al-Mukarram KH. Mukhlas 

 

Almukarram Bapak KH.Moch. Endin Sholehuddin, Ketua Dewan Syura DPC PKB 

Majalengka beserta jajaran Dewan Syura 
 

Yth. Ibu Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka; 
 

Yth. Al-mukarram KH. Maman Imanul Haq Faqih, Anggota Dewan Syura DPP Partai 

Kebangkitan Bangsa; 
 

Yth. Al-mukarram DR. KH. Ahmad Sarkosi Subki, Wakil Ketua Dewan Syura DPW PKB 

Jawa Barat; 
 

 

Yth. Rois Syuriyah dan Ketua PCNU Kab. Majalengka yang baru saja terpilih dalam 

Konfercab yang baru lalu :  Al-mukarram KH. Ahmad Banani dan Drs. Aef Saefullah, 

beserta para pengurus Badan Otonom, Lembaga , Lajnah dan para ketua MWCNU di 

Lingkungan PCNU Kab. Majalengka; 
 

Yth. Al-Mukarramun Para Pimpinan  Ormas Islam dan Organisasi Partai Politik 

Kemasyarakatan, organisasi kepemudaaan, dan Organisasi                   

kemahasiswaaan Tingkat Kabupaten Majalengka yang berkenan hadir pada 

kesempatan ini; 
 

Yth. Al-Mukarramun Para Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Majalengka yang akan 

mengikuti proses Muskit Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Majalengka, hadir pada 

kesempatan ini : Bapak Drs. KH. Moch. Ilyas Helmy, SH.MM, Bapak Drs. H. Suhardja, 

MM., Bapak H. Yunus Sanusi, SH., Bapak ir. H. Ateng Sutisna, M.BA., Bapak Drs. H. 

Endi Suhendi, MM, Bapak Ujang Rasuli, dan Bapak Asep Sholihin, SE 
 

Yth. Muspika Kecamatan Majalengka dan Bapak Lurah Kelurahan Majalengka Wetan; 



 

Yth. Pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa, jajaran dewan Syura dan Dewan 

Tanfidz, dari mulai tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Ranting; 
  

Hadirin hadirat para undangan yang berbahagia……………….. 

 
Pertama-tama, perkenankanlah kami atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai 

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Majalengka memanjatkan Puji dan rasa syukur kepada 

Allah Azza Wajalla, atas Rohmat dan Ridla-Nya kami dapat menyelenggarakan 

kegiatan ini, Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami yang tiada terhingga, pada 

hari ini kami mendapatkan kehormatan yang luar biasa : dapat bertemu, 

bershilaturrahmi dan bercengkrama dengan almukarramun para masyayikh, para 

habaib, para ulama dan umaro juga para kyai dan tokoh PKB kabupaten Majalengka, 

untuk bersama-sama mengumandangkan SHALAWAT ATAS NABI MUHAMMAD 

Shallallahu ‘alaihi wasallama di tengah-tengah kota Majalengka ini. Untuk itu kami 

menghaturkan terimakasih dan jazakumullah Ahsanal Jaza, hanya Allah yang akan 

membalas kebaikan bapak dan ibu semuanya 

Hadirin hadirat para undangan yang berbahagia….. 

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai sebuah partai politik yang didirikan oleh 

Nahdlatul Ulama mempunyai tugas yang sejalan dengan Nahdlatul Ulama, yaitu 

mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal-jamaah. Islam 

Ahlus Sunnah Waljamaah adalah Ajaran Islam yang Rohmatan Lil alamin. Ada 

beberapa prinsip perjuangan Islam Ahlus Sunnah Waljamaah yang menjadi prinsip 

dasar perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu antara lain : 

Pertama : Islam Ahlus Sunnah Waljamaah mengedepankan politik limaslahatil Ummah. 

Sebuah kaidah menyatakan “ Tashorruful Imam alar ro’iyyah manuthun bil maslahah”. 

Sikap politik Aswaja tidak berorientasi pada pencapaian kekuasaan semata, melainkan 

bagaimana kekuatan politik tersebut diarahkan dan dimamfaatkan sebesar-besarnya 

untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, Atas dasar ini Partai Kebangkitan 

Bangsa melakukan aksi politiknya untuk berbagi dengan rakyat demi kemaslahatan 

umat. Dengan demikian, pada Pilkada Majalengka yang akan datang,  DPC Partai 



Kebangkitan Bangsa Kabupaten Majalengka tidak akan mengusung atau mendukung 

calon bupati atau wakil bupati yang tidak mempunyai kepekaan dan kemampuan untuk 

mensejahterakan rakyat Majalengka umumnya, dan warga Nahdlatul Ulama khususnya. 

 

Kedua : Islam Ahlus Sunnah Waljamaah sangat menghormati terhadap tradisi-tradisi 

yang berkembang di masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Islam 

ala Nahdlatil Ulama tidak mudah mencap BID’AH DLOLALAH atau bahkan KAFIR 

terhadap budaya-budaya masyarakat yang tidak secara jelas dilarang oleh Al-Qur’an 

dan Al-Hadits. Secara perlahan, dengan pendekatan bil hikmah wal mauidlotil hasanah, 

oleh Nahdlatul Ulama, budaya-budaya seperti itu diarahkan kepada prilaku-prilaku yang 

islami, tanpa merusak tatanan masyarakat yang sudah membudaya.Bukankah dengan 

cara seperti itu, Wali Songo dapat diterima dengan mudah dan berhasil meng-Islamkan 

masyarakat Indonesia yang kala itu menganut agama Hindu dan Budha. Partai 

Kebangkitan Bangsa sebagai sayap politik NU, tentu akan melakukan prinsip-prinsip 

politik sebagaimana dicontohkan oleh para Wali Songo tersebut, yaitu “Al-Muhafadhatu 

alal Qadimis Shalih Wal Akhdu bil jadidil ashlah” Dan pada hari ini, melalui kegiatan 

peringatan Maulidin Nabi Shallallahu alaihi wasallama, Partai Kebangkitan Bangsa 

menegaskan diri sebagai partai politik yang cinta terhadap Rasul, Cinta terhadap tradisi 

as salafus shalih, cinta terhadap Nahdlatul Ulama dan cinta kepada Rakyat Majalengka. 

 

Ketiga : Politik ala Ahlis Sunnah Waljamaah adalah sebuah pengabdian kepada Allah 

SWT, politik adalah sebuah thariqah atau alat perjuangan menuju ridla Allah yang 

bernilai Ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi-Nya. Al-Imam Al-Mawardi dalam 

kitabnya “Al-Ahkamus Sulthoniyah” mengatakan, bahwa mendirikan sebuah 

kepemimpinan hukumnya adalah fardlu kifayah. Sedangkan berpolitik adalah sebuah 

proses untuk mendirikan kepemimpinan, baik pemimpin di legislative maupun di 

eksekutif. Dengan demikian, melakukan aktivitas politik, baik sebagai pengurus maupun 

kader, bagi  Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari 

perintah agama yang bernilai Ibadah. Aktivitas politik bagi pengurus dan kader PKB 



tidak semata-mata karena menginginkan jabatan, baik di dewan maupun di eksekutif, 

atau menginginkan imbalan jasa atau materi. Melainkan semata-mata adalah sebagai 

bentuk perjuangan menuju Ridla Allah SWT. Andai katapun ada pengurus atau kader 

PKB yang karena aktivitas politiknya, mendapatkan jabatan atau materi, itu diartikan 

sebagai BAROKAH dari Allah SWT. 

 

Hadirin Hadirat yang berbahagia……. 

Atas dasar itulah, tema pada peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW kali ini adalah 

“Menjadikan Rasul sebagai Uswah Hasanah, dalam Membangun Majalengka Penuh 

Berkah, Berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah”. Tema ini mengajak 

kepada kita semua untuk bersama-sama membangun majalengka tercinta ini dengan 

nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljamaah, sebagaimana telah dicontohkan oleh 

Rasulullah dalam membangun tatanan Masyarakat di Madinah. Insya Allah, kita 

senantiasa meyakini, bahwa pembangunan di Majalengka jika dilaksanakan dengan 

konsep Politik Aswaja, akan mendapatkan BAROKAH dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 

Alamin.  Dan sengaja pada kegiatan ini kami meminta pada bapak-bapak hadirin untuk 

memakai sarung. Karena sarung identik dengan santri dan secara fhilosofis santri 

merupakan kelompok masyarakat yang berakhlak, ikhlas, jujur, tawadlu’, berani untuk 

membela kebenaran serta bersikap santun dan sederhana. Itulah dasar-dasar politik 

Aswaja.  

 

Hadirin Hadirat para undangan yang terhormat…… 

Selama satu tahun periode kepengurusan kami, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten 

Majalengka Alhamdulillah telah banyak melakukan aktifitas politik, baik yang berupa 

aksi social kemasyarakatan sebagai upaya perbaikan citra partai, konsolidasi internal 

partai dengan membentuk 26 PAC dan 321 Ranting, pengembangan dan 

pemberdayaan kader melalui kegiatan Diklat Kader dan Kuliah Akademi Politik 

Kebangsaan, Penguatan Advokasi rakyat melalui kekuatan politik di legislative dan 

gerakan riil di masyarakat; maupun penguatan hubungan kelembagaan dengan NU dan 

ormas lain serta dengan organisasi lainnya. Hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk 



mempersiapkan kemenangan PKB pada Pemilu 2009 yang akan datang dan 

Pemenangan PKB pada Pilkada 2008. JIka pada Pemilu 1999 kita sudah mampu 

meraih 87 ribu suara dan mendudukan wakil kita di dewan sebanyak 5 kursi, maka 

harga yang mutlak bagi pengurus dan kader PKB untuk dapat meraih 100 ribu suara 

dan minimal 7 kursi di Dewan pada Pemilu 2009 yang akan datang. Jika pada Pilkada 

2003 yang lalu, kita sudah mampu mendudukkan kader kita menjadi Wakil Bupati, 

maka rasanya tidak berlebihan jika kursi Wakil Bupati pada Pilkada 2008 yang akan 

datang harus tetap menjadi Milik Kader PKB. 

 

Hadirin Hadirat yang berbahagia………… 

Alhamdulillah berkat dorongan, dukungan bantuan dan do’a para masyayikh, para 

ulama dan Nahdlatul Ulama sebagai pemilik partai ini, PKB kabupaten Majalengka saat 

ini sedang menjadi idola bagi warga masyarakat Kabupaten Majalengka. PKB ibarat 

gadis cantik yang menjadi rebutan semua pihak untuk melamarnya. Ibarat sebuah 

rumah, PKB saat ini sudah berhasil merehab dinding-dindingnya yang pecah, 

membersihkan lantai-lantainya yang kotor, memperbaiki genteng-gentengnya yang 

bocor. Rumah ini sekarang sudah nyaman dan indah . Oleh karena itu, kepada para 

pemilik rumah dan para penghuninya yang pada Pemilu 2004 yang lalu keluar dari 

rumah ini dan kos sementara di rumah orang lain…..kembalilah ke rumah kita ini… 

kembalilah ke rumah ini…sungguh rumah kita sekarang ini sudah nyaman kembali. Dan 

kepada para pemilik rumah Kost, kami ucapkan terimakasih telah menampung mereka 

untuk sementara ini, tapi jangan halangi mereka untuk kembali ke rumah mereka yang 

asli. Mari kita songsong kemenangan PKB 2008 dan 2009 dengan penuh optimism. 

PKB MEMBELA YANG BENAR……!!! 

 

Hadirin Hadirat yang berbahagia………… 

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan, semoga bermamfaat bagi kita 

semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Wabil Khusus kepada 

warga masyarakat sekitar ini, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak dan Ibu 

sekalian yang disebabkan oleh kegiatan ini.  



Terakhir, kepada seluruh hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada para Habaib, para 

masyayikh, para ulama sebagai pemilik PKB, kami mohon ziyadah do’a, dorongan 

moral serta dukungannya, mudah-mudahan kami sebagai sopir-sopir PKB ini diberikan 

kesabaran dan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus berjuang membela yang benar 

dan memenangkan PKB pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2008 yang akan datanga, amin 

ya robbal alamin 

 

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

MOCH.NASIR,S.A.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filename: Pidato Ketua DPC acara Maulid Nabi 
Directory: C:\PRIBADI\PRIBADI (Jgn dibuka!) 
Template:

 C:\Users\Nasir\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norma
l.dotm 

Title:  
Subject:  
Author: User 
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 03/04/2008 18:01:00 
Change Number: 26 
Last Saved On: 25/12/2010 7:34:00 
Last Saved By: Nasir 
Total Editing Time: 357 Minutes 
Last Printed On: 25/12/2010 7:38:00 
As of Last Complete Printing 
 Number of Pages: 7 
 Number of Words: 1,596 (approx.) 
 Number of Characters: 9,103 (approx.) 

 


