
Karawang Target Juara NU Jabar Award 2021

KOORDINASI: PCNU Karawang melaksanakan rapat koordinasi persiapan NU Jabar Award 2021.

KARAWANG, RAKA- Pengu
ins Cabang Nahdlatul Ulama 
(PCNU) Karawang menarget- 
kan menang di ajang NU Jabar 
Award 2021 yang akan digelar 
PWNU Jabar beberapa walctu 
kedepan. Berbagai persiapan 
sudah dilakukan untuk meme- 
nangkan ajang bergengsi di 
kalangan Nahdliyin Jabar ini.

Ketua PCNU Karawang KH 
Ahmad Ruhyat Hasbymenga- 
takan, PCNU Karawang saat ini 
tengah mempersiapkan ajang 
NU Jabar Award. Karawang akan 
bersaing dengan PCNU lain- 
nyayang ada di Jabar. “Hari ini 
kita kumpulkan pengurus 
cabang, banom, lembaga dan 
Majelis Waldl Cabang (MVVC) 
untuk mempersiapkan ajang 
NU Jabar Award. Ada banyak 
persiapan yang harus dikerja- 
kan dan ini melibatkan semua 
elemen yang ada di PCNU" 
katanya, Kamis (5/8) cb kantor 
PCNU Karawang.

Di ajang NU Jabar Award tahun 
ini, kiai yang akrab disapa Kang

Uyan ini menargetkan Karawang 
menjadi juara 1. Target tersebut 
dinilainya sebagai target real- 
istis. Tahun lalu, lanjutnya, 
Karawang mampu menjadi 
juara tiga. Kali ini, persiapan- 
nya lebih matang lagi dan ber

bagai kriteria penilaian pun 
sudah dipersiapkan dengan 
baik. "Target juara 1. Kegiatan- 
kegiatan dari PC, banom, lem
baga dan MWC pun sudah 
berjalan. Kita juga punya kope- 
rasi sebagai sarana perngem-

bangan ekonomi. Jadi, kami 
targetkan tahun ini bisa juara 
1," ujarnya.

Di tempat yang sama, Sek- 
retaris PCNU Karawang Ka- 
maludin Abdullah mengatakan, 
berbeda dengan NU Jabar

Award tahun lalu, kali ini ada 
lima kriteria yang menjadi 
penilaian, pertama bidang 
administrasi dan kelembagaan, 
kedua bidang sumber daya 
manusia, ketiga bidang dakwah, 
keempat bidang pendidikan 
dan kelima bidang ekonomi. 
"Semuanya sedang kita per- 
siapkan. Kami optimis mam
pu meraih nilai tertinggi meli- 
hat dari pemetaan yang sudah 
dilakukan. Ada sedikit 
kekurangan, ini yang sedang 
kami kejar,” paparnya.

Selain tingkat cabang, lan
jutnya, ada juga lomba tingkat 
MWC. Oleh karena itu, saat ini 
pihaknya sedang menjaring 
MWC mana yang akan diikut 
sertakan dalam lomba MWC 
terbaik tingkat Jabar. "Ajangini 
tidak mudah, jadi harus kami 
persiapkan dengan serius agar 
target sudah kita canangkan 
mampu diraih dengan maksi- 
mal. Karawang mampu bersa
ing dengan PCNU lainnya di 
Jabar,” pungkasnya. (asy)


