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Tentang
REKOMENDASI KONGRES XVI

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim 

Kongres XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 19 - 23 Juni 2009 di Pondok 
Pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah, setelah:

Menimbang : 1 Bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab IPNU kepada 
bangsa dan negara, dibutuhkan sikap organisasi;

2 Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu 
ditetapkan Rekomendasi Kongres XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama.

Mengingat : 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
  2 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi Rekomendasi pada Kongres XVI IPNU.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1 Mengesahkan hasil sidang pleno pembahasan hasil sidang 
komisi tentang Rekomendasi Kongres XVI Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;

2 Rekomendasi Kongres XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 
merupakan sikap organisasi IPNU yang selanjutnya diteruskan 
kepada pihak-pihak terkait.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Ditetapkan di Brebes
Tanggal 22 Juni 2009

KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang

ttd ttd ttd

Abdul Yahya                             Syaiful Alim                          Yahya Samsudin
Ketua               Sekretaris                             Anggota
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REKOMENDASI KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I.  MUKADIMAH

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) setelah melakukan perubahan nama 
dari “Putra” ke “Pelajar” mempunyai implikasi yang cukup dalam. Terutama dari 
aspek penataan dan pengelolaan kelembagaan. Pada kongres tahun 2006 di 
Jakarta lahir keputusan-keputusan strategis dan taktis. Salah satunya adalah 
keputusan  yang menyangkut peneguhan eksistensi  organisasi. IPNU yang sejak 
Kongres Jombang berkepanjangan "Ikatan Putra Nahdlatul Ulama" dikembalikan 
lagi sesuai khittah organisasi menjadi "Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama".

Perubahan fundamental ini memiliki implikasi strategis bagi paradigma, 
pola, dan format gerakan yang harus dibangun oleh IPNU. Lebih dari sekedar 
perubahan nama, pilihan itu sesungguhnya merupakan perubahan paradigma 
gerakan IPNU. Dengan itu IPNU berusaha menata ulang gerak langkah 
perjuangannya, di tengah masa transisi kebangsaan dan tantangan sejarah. 
Perubahan dalam masyarakat dan negara kita yang melaju kencang menuntut 
kesiapan organisasi untuk merespon. Hal ini dilakukan agar IPNU tidak 
terlempar dari sejarah.

IPNU merupakan organisasi yang mempunyai nilai historis. Ia bukan 
organisasi yang lahir di luar rahim sejarah. Ia  juga bukan sekadar refleksi 
idealistik pergulatan teks-teks keagamaan, namun sebagai respons sejarah 
terhadap kondisi obyektif kebangsaan Indonesia, baik ekonomi, politik, sosial, 
maupun kebudayaan. Historisitas ini meletakkan IPNU sebagai bagian dari 
gerakan sosial-kepelajaran yang tidak terlepas dari masa lampau, masa kini, dan 
masa depan. 

Kesadaran sejarah seperti ini mendorong IPNU untuk melakukan 
pembacaan yang lebih kritis dan kreatif tentang kesejarahannya, formasi sosial 
kontemporer, dan upaya untuk mengintip kecenderungan (trends) ke depan baik 
pada level ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Semua hal tersebut 
merupakan teks-teks sosial yang kait-mengkait dan berjalan dinamis. Semuanya 
harus dipahami oleh IPNU dengan baik agar gerakan yang dimainkannya 
berjalan dalam lintasan yang sebenarnya.  

Gerakan IPNU haruslah bertumpu pada analisis terhadap konteks global, 
nasional, yang didialogkan dengan kondisi obyektif dan subyektif IPNU. Agar 
memiliki daya dorong transformatif, IPNU harus memahami arus gerak, baik 
struktural maupun kultural yang sedang berjalan. Dalam konteks inilah IPNU 
niscaya mencermati secara kritis setiap kondisi, perkembangan dan perubahan 
yang terjadi dalam setiap aspek dan levelnya. Ini semua dilakukan sebagai 
tanggung jawab IPNU untuk mendorong perubahan. Berangkat dari kebutuhan 
itu, Kongres XVI IPNU di Brebes Jawa Tengah pada 19 - 23 Juni 2009 
memberikan beberapa rekomendasi.
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II. REKOMENDASI EKSTERNAL

A. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XVI 
merekomendasikan kepada Pemerintah dan Lembaga Negara 
agar:

 
1.  Penghilangan Dikotomi Antara Sekolah dan Madrasah 

Baik Negeri Maupun Swasta
Pemerintah diharapkan tidak membedakan atau mendikotomi 

antara perguruan tinggi (PT) negeri dengan swasta. Hal itu ditempuh 
dalam upaya meningkatkan intelektual anak-anak bangsa. 

Kedudukan sekolah swasta adalah mitra pemerintah, maka dari itu 
sudah seharusnya apabila sekolah swasta memperoleh perhatian dan 
perlakuan yang sama seperti sekolah negeri. Akan tetapi, realitasnya, 
perhatian pemerintah lebih banyak ditujukan kepada sekolah negeri: 
mulai dari pengadaan guru, karyawan, gedung, laboratorium, dan sarana 
serta prasarana lain. Sebaliknya, sekolah swasta diperlakukan secara 
diskriminatif.

Berangkat dari itu maka IPNU menyerukan tidak adanya dikotomi 
antara sekolah dan madrasah negeri maupun swasta,  Pemerintah harus 
lebih memperhatikan penyelesaian problem-problem mendasar seperti 
penyediaan fasilitas belajar, kualitas guru, ketersediaan referensi di 
semua level pendidikan baik madrasah maupun sekolah. Karena itu 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus membuat standar 
minimal fasilitas belajar yang itu berlaku semua. Jangan bermimpi 
bangsa ini akan menghasilkan output optimal, bila proses belajarnya 
tidak bisa maksimal. Untuk itu alokasi dana pendidikan harus sesuai 
dengan amanat konstitusi, yaitu 20% dari APBN dan APBD. 

2. Mengkaji Ulang Sistem Ujian Nasional
Ujian Nasional (UN) telah menjadi fenomena baru di kalangan 

pendidikan. Sejak masih bernama Ujian Akhir Nasional (UAN) pada 
tahun 2005, terdapat banyak kejadian tentang UN di media massa yang 
menarik perhatian kita. Misalnya, kebocoran soal UN, siswa yang bunuh 
diri karena tidak lulus, atau bahkan tentang adanya tim sukses yang 
dibentuk sekolah untuk melakukan intrik dalam proses pengerjaan soal 
UN. Namun, sudah efektifkah UN sebagai salah satu penentu kelulusan 
siswa?

Pelaksanaan UN hendaknya hanya sebagai tolok ukur kualitas 
pendidikan dan bukan sebagai penentu kelulusan, mengingat besarnya 
ketidakseimbangan kualitas pendidikan di Indonesia. Hendaknya 
pemerintah lebih fokus membenahi dan menyetarakan kualitas dan 
infrastruktur pendidikan terlebih dahulu baru kemudian melakukan 
penyeragaman hasil dengan distandarkan lewat UN.

Pada akhirnya perlu dipertanyakan kejelasan bahwa apakah 
memang birokrasi pendidikan sudah gagal menjawab tantangan 
kebutuhan masyarakat, Sehingga mau tidak mau harus dilakukan kajian 
ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Ujian Nasional baik dari 
sisi pelaksanaan maupun substansi dalam penentuan kelulusannya.
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3. Keterbukaan Akses Program Beasiswa DEPAG, DEPDIKNAS 
dan Departemen lain yang terkait

Program Depag yang membuka akses bagi alumni pesantren dan 
madrasah untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi 
terkemuka, dengan cara memberi beasiswa, layak mendapat apresiasi, 
dan diharapkan terus dikembangkan. Itu merupakan langkah pemihakan 
pemerintah pada kalangan masyarakat ekonomi lemah. Banyak di antara 
mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan di atas rata-rata,  namun 
karena kesulitan ekonomi mereka tak mampu masuk perguruan tinggi 
papan atas.

Oleh karena itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menghadapkan 
Departemen Agama, Depdiknas dan departemen lain untuk  aktif 
menyosialisasikan secara terbuka semua program beasisiwa  kepada 
khalayak agar dapat menjaring potensi secara lebih massif dan obyektif.

4. Penolakan Terhadap Tayangan Televisi yang Tidak Mendidik
Tayangan televisi di Indonesia yang bersifat mendidik masih sangat 

minim, bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Tayangan yang 
mendidik hanya mencapai 1-2 persen, sementara di luar negeri rata-rata 
mencapai 20-30 persen. Tayangan televisi lebih menonjolkan kekerasan 
yang berpengaruh negatif terhadap anak-anak dan keluarga.

Masyarakat sudah merasa resah dengan semakin maraknya 
tayangan –tayangan tersebut dikarenakan dampak negatifnya sangat 
dirasakan terutama dikalangan pelajar dan anak-anak. Mulai dari tata 
krama yang hilang, berpacaran di sekolah, sampai membentuk geng-
geng pelajar yang sangat tidak mencerminkan karakteristik dunia 
pelajar.

Akhirnya dalam hal ini negara diminta mengambil sikap tegas atas 
maraknya tayangan yang tidak mendidik di televisi dengan 
mengeluarkan peraturan pemerintah, jika perlu dikenakan sanksi bagi 
stasiun televisi yang melanggar. Diharapkan, aturan itu memuat 
larangan untuk menayangkan kekerasan dan pornografi di media

5. Membentengi Pelajar dari Narkoba dan Pornografi/Pornoaksi
Sejumlah penelitian menyebutkan, pelajar dan anak-anak menjadi 

sasaran bidik utama para pengedar narkoba. Posisi mereka strategis, 
karena dianggap sebagai pasar berjangka panjang. Cara 
menggandengnya juga gampang, karena karakter mereka suka mencoba 
hal baru. Modus pengenalan pada mereka juga macam-macam, mulai 
lewat pertalian teman hingga lewat permen pada anak-anak. Fenomena 
ini jelas merupakan ancaman sangat serius bagi generasi muda. Periode 
belajar mereka bisa hancur oleh jeratan narkoba. 

Oleh karena itu, IPNU menyerukan penegakan hukum dalam 
perkara narkoba yang melibatkan pelajar; mendesak aparat penegak 
hukum agar lebih serius dan konsisten dalam menangani pemberantasan 
narkoba; memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku 
penyalahgunaan  narkoba. IPNU juga mengajak seluruh elemen 
kepemudaan agar berkonsolidasi untuk merumuskan strategi bersama 
guna memerangi narkoba, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar.

Demikian pula halnya dengan pornografi, semakin  hari semakin 
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marak kita saksikan efek negatif dari dari pornografi tersebut. Pelajar 
yang menjadi korban dari ketidak tahuan seharusnya menjadi elemen 
penting yang menjadi agen perubahan dari arus negatif tersebut.

6. Maksimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 
Menunjang Dunia Pendidikan dan Kepelajaran

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 
memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam 
proses pembelajaran, Komunikasi sebagai media pendidikan  dilakukan 
dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, 
komputer, internet, e-mail, dsb.

Di masa-masa mendatang, arus informasi akan makin meningkat 
melalui jaringan internet yang bersifat global di seluruh dunia dan 
menuntut siapapun untuk beradaptasi dengan kecenderungan itu kalau 
tidak mau ketinggalan jaman.  

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, jelas sekali TIK mempunyai 
pengaruh yang cukup berarti terhadap proses dan hasil  pembelajaran 
baik di kelas maupun di luar kelas. TIK telah memungkinkan terjadinya 
individuasi, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas dan 
produktivitas pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan 
kualitas pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya 
manusia secara keseluruhan. Melalui penggunaan TIK setiap siswa akan 
terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan 
kecakapan yang dimilikinya. Pembelajaran dengan menggunakan TIK 
menuntut kreativitas dan kemandirian diri sehingga memungkinkan 
mengembangkan  semua potensi yang dimilikinya.

7. Memperteguh Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dan 
Menolak Fundamentalisme dan Neoliberalisme.

Aliran yang bernuansa fundamental dan liberal semakin marak dan 
mempengaruhi  kaum  muda  Islam  Indonesia.  Hal  itu  akan  dapat 
mengancam  kebaradaan  Islam  ‘Tengah’  (moderat)  yang  menjauhi 
ekstrimitas baik kiri atau kanan. Untuk itu diperlukan upaya peneguhan 
ideology dan nilai Islam Ahlussunah Wal Jamaah bagi kalangan muda 
Islam di Indonesia. 

8. Tolak Komersialisasi Pendidikan dan Kritisi Undang-undang 
BHP 

Pendidikan di Indonesia seharusnya diselenggarakan secara 
berkualitas, merata dan terjangkau. Pendidikan tidak seyogyanya hanya 
menjadi hak dari sebagian orang yang mampu saja, tetapi juga menjadi 
hak bagi semua orang. Komersialisasi pendidikan telah menyebabkan 
sebagian warga negara (usia belajar) tidak dapat mengenyam pendidikan 
dengan seharusnya. UU BHP juga disinyalir dapat memicu 
berlangsungnya komersialiasasi pendidikan itu. Karenanya, diperlukan 
kritisi terhadap UU BHP dan praktek pendidikan yang mengancam hak 
bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa 
diskriminasi. 

Ponpes Al Hikmah Brebes, 19 - 24 Juni 2009 5



 Kongres XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

9. Penyelenggaraan Pemilu yang Jurdil dan Damai 
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden perlu dilaksanakan secara 

adil dalam segi proses dan hasil. Dari sisi penetapan DPT perlu dikawal 
secara matang dengan pertimbangan dan pelibatan semua pihak. 
Sehingga tidak ada lagi carut marut mengenai DPT. Selain itu, Pemilu 
kali ini perlu sekali diselenggarakan dengan damai. Pemilu bukan prosesi 
awal bangsa untuk berkonflik, tetapi justru Pemilu menjadi sarana untuk 
mencari kepercayaan rakyat untuk menentukan pilihan, pemimpin yang 
dipilih dan ditentukan oleh rakyat. Sehingga Pemilu perlu dilaksanakan 
secara damai dan bebas dari konflik elit dan masyakarat bawah. Kepada 
calon Presiden dan Wakil Presiden perlu mengajak kepada 
pendukungnya untuk siap menang dan siap kalah. Kepada aparat 
pemerintah, lembaga negara dan masyarakat yang terlibat dalam Pemilu 
perlu menjaga sikap jujur dan meninggalkan kecurangan sekecil 
mungkin. Kepada TNI-Polri juga perlu dipertegas mengenai sikap 
netralnya.

10. Memberikan Pendidikan Politik kepada para Pemilih Pemula
Pemerintah perlu melaksanakan pendidikan politik khususnya para 

pemilih pemula dan masyarakat secara umum, untuk mencerdaskan 
warga negara dalam berpolitik.

B. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XVI 
merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia agar:

1. Mengawal Alokasi  Anggaran 20% 
untuk Pendidikan

Undang-undang Dasar 1945 memberikan amanat untuk 
pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20%. Sebagai lembaga 
legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kewajiban 
untuk mengawal alokasi anggaran pendidikan tersebut dengan 
melakukan kajian secara mendalam terhadap usulan pemerintah. 

2. Mempertegas Fungsi UU Kepemudaan
UU kepemudaan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) perlu dipertajam dalam konteks tugas dan fungsi pemuda 
dalam membangun bangsa. Jangan sampai ruh dari UU tersebut 
mempersempit posisi pemuda (termasuk pelajar) dalam melakukan 
improvisasi terhadap kultur demokrasi. Pemuda juga tidak menjadi 
bagian alat kooptasi negara yang menjadikan sikap kritis pemuda 
menjadi beku. Oleh sebab itu, UU tersebut perlu segera disahkan dan 
dilaksanakan secara seksama.

3. Mendukung Pengesahan RUU APP
Mempertegas kepada DPR untuk segera menetapan RUU APP, 
sehingga ada legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk 
menegakkan dan menggugah kesadaran dan keberanian masyarakat 
untuk berperan mengantisipasi penyelewengan undang-undang 
tersebut.
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4. Mempertegas Fungsi UU Perlidungan 
Anak

Pemerintah perlu mempertegas lagi peran UU KPA dan 
mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat luas, mengingat 
masih banyaknya pelanggaran terhadap UU KPA tersebut akibat 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bawah. 

III. REKOMENDASI INTERNAL
1. Organisasi

a. Menyerukan kepada seluruh elemen IPNU untuk 
tidak berperan aktif dalam politik praktis dan tetap 
berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung 
dalam Prinsip Perjuangan IPNU. Selain itu juga 
berpegang teguh kepada SK PBNU tentang 
larangan rangkap jabatan. Dengan prinsip 
“depolitisasi” IPNU, maka akan jelas bahwa 
tanggung jawab IPNU ada dalam bidang 
kaderisasi, bukan dalam bidang politik.

b. Mengoptimalkan perhatian dan garapan IPNU 
pada pelajar, santri, dan mahasiswa sebagai basis 
rekruitmen kader, setelah melewati fase kedua, 
enam tahun, perubahan dari Ikatan Putra 
Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama. 

c. Mempertegas fungsi IPNU sebagai organisasi 
kader. Dimulai dengan penajaman intelektualitas 
pengurus dan anggota sehingga dapat 
menghidupkan dan memelihara tumbuhnya 
learning society, sebuah masyarakat belajar yang 
terbuka dan peka terhadap ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan mempunyai tradisi keilmuan yang 
baik.

d. Mengembangkan budaya kepemimpinan kolektif 
dan mengurangi gaya kepemimpinan sentralistik 
yang bertumpu pada figur tertentu. Dengan 
kepemimpinan kolektif, semua pengurus 
mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal 
ini diharapkan mampu merangsang kreatifitas 
pengurus dalam improvisasi dan inovasi bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Diperlukan sistem informasi organisasi yang cepat 
dan akurat yang pengelolaannya diatur dengan 
manajemen yang profesional (termasuk 
pembuatan database organisasi). Pimpinan Pusat 
terpilih harus merumuskan konsep Manajemen 
Sistem Informasi (MSI) atau Management 
Information System (MIS).
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f. Meneguhkan eksistensi kepengurusan PW IPNU di 
seluruh propinsi/kabupaten/kota yang belum 
terbentuk kepengurusannya.

g. Menfasilitasi pembentukan  Majelis Alumni IPNU 
di seluruh  Indonesia, sebagai wadah komunikasi-
silaturrahim para alumni IPNU sekaligus 
supporting system bagi keberadaan IPNU.

h. Mendesak PP IPNU untuk merumuskan program 
yang memberikan perhatian lebih terhadap 
komunitas remaja masjid, sebagai upaya 
penanaman nilai-nilai ahlussunnah wal jama'ah 
yang digariskan oleh NU.

i. Menyerukan kepada seluruh Pimpinan Cabang 
untuk membuat pilot project (proyek 
percontohan) Pimpinan Komisariat Pesantren dan 
Sekolah/Madrasah dan remaja masjid.

j. Mendorong PP IPNU, PW IPNU dan PC IPNU 
agar menyertakan kegiatan Perlombaan Olahraga 
dan Seni/Budaya (Porseni) dalam setiap kegiatan 
Kongres, Konferwil dan Konfercab.

k. Mendorong kepengurusan di semua tingkatan 
untuk menyelenggarakan kegiatan yang 
melibatkan pelajar/santri secara langsung, seperti 
olimpiade sains, studi klub, dan sebagainya. 

l. Perlu melibatkan pelajar dan atau santri setiap 
level kepengurusan IPNU di semua tingkatan.

m. Merekomendasikan PP IPNU untuk mewujudkan 
peran serta CBP.

2. Pengkaderan
a. Perlu agenda yang sistematis dalam mengembangkan 

kaderisasi pelajar NU dari mulai usia  12 tahun baik di 
lembaga pendidikan, pondok pesantren dan perguruan 
tinggi dengan pembekalan ideologi ahlussunnah wal 
jama’ah yang berbasis pada militansi dan loyalitas kader.

b. Mendesak Pimpinan Pusat mendatang untuk mengkaji, 
meneliti dan mengevaluasi sistem pengkaderan yang 
selama ini berjalan, dengan pendekatan kualitatif, agar 
tercipta sistem pengkaderan yang unggul.

c. Mendesak Pimpinan Pusat untuk mengoptimalkan dan 
merevitalisasi peran Departemen Pengkaderan agar 
mampu mengeliminasi terjadinya pembusukan kader.

d. Mendesak kepada PP IPNU untuk melakukan mapping 
terhadap distribusi kader dilingkungan IPNU sehingga 
terciptanya diaspora kader di berbagai bidang.

e. Perlu dibentuk tim khusus kaderisasi di semua tingkatan 
yang bertugas mengevaluasi dan memberikan pelatihan 
secara rutin.

f. Pembuatan data base pengkaderan baik pengkaderan 
formal maupun pengkaderan non formal.
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g. Membentuk sistem pengawalan terhadap tradisi ubudiyah 
NU agar memperkokoh ideologi NU terhadap hegemoni 
fundamentalis Islam.  

3. Sinergi dengan Badan Otonom, Lembaga NU Lainnya.
Dalam upaya mensinergikan perjuangan, misi dan program NU, 

IPNU perlu mempererat kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik 
dengan badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan NU. Dalam 
kaitan ini mendesak pula untuk memperjelas posisi IPNU di semua 
tingkatan agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan bidang 
garapannya dengan organ-organ lain di tubuh NU.

Berkenaan dengan urgensi penguatan dan pengembangan 
organisasi, maka Kongres XVI IPNU mendesakkan beberapa hal berikut:
a. Mendesak PBNU untuk mengefektifkan LP Ma’arif NU dan RMI di 

wilayah Indonesia Timur sebagai instrumen pembentuk dan 
koordinasi sekolah/madrasah dan pondok pesantren.

b. Mendesak Penegasan pelaksanaan Nota Kesepahaman (MOU) antara 
PP IPNU dengan PP LP Ma’arif NU tentang kewajiban pendirian 
Pimpinan Komisariat di sekolah yang bernaung di bawah LP. Ma'arif 
NU. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengadaan bet IPNU. 

c. Mendesak penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) antara PP 
IPNU dengan PP Rabhitah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI) tentang upaya 
pendirian Pimpinan Komisariat di pesantren yang bernaung di bawah 
RMI.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 22 Juni 2009

PRESIDIUM SIDANG

ttd ttd ttd

Abdul Ghafur                              Fathul Bari                                   S. Ali Wafa, S.Pdi
Ketua      Sekretaris  Anggota
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