Sholat Jum’at di PP Tanwirul Ulum Umbulsari, Dandim
0824/Jember Silaturahim Ke Kyai dan Ngaji Bareng Santri
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JEMBER – Komandan Kodim 0824/Jember ditengah kesibukan kegiatan kunjungannya melaksanakan
Sholat Jum’at di Masjid Kompleks Pondok Pesantren Tanwirul Ulum Umbulsari, didampingi oleh
Komandan Koramil 0824/19 Umbulsari Kapten Arm Abd Azis, Kapolsek Iptu Margiono dan Camat Firaz
Cholid.
Dengan Imam Sholat Kyai Badri Saiful Rizal, dan jamaah 450 orang para satriwan dan santriwati Pondok
Pesantren (PP) Tanwirul Ulum Sholat Jum’at dapat dilaksanakan dengan khidmat, dan usai Sholat Jum’at
dilaksanakan ngaji bareng santri.
Pada kesempatan memberikan sambutan, Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf La Ode Muhammad
Nurdin menyampaikan terima kasih kepada Kyai Badri Syaiful Rizal, atas kesempatan ngaji bareng yang
diberikan kepada saya bersama adik-adik, Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin menegaskan bahwa
diantara santri dan santriwati disini inilah bagian dari generasi penerus bangsa, bagian dari kader-kader
pemimpin bangsa, tidak menutup kemungkinan diantara adik-adik ini ada yang nantinya menjadi seperti
saya, menjadi Polisi, menjadi Bupati, menjadi Camat dan lain-lain.

Lebih lanjut Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin memotivasi agar Kesempatan belajar disini ini
hendaknya dimanfaatkan oleh adik-adik dengan sebaik-baiknya, dalam menempuhpembelajaran lakukan
dengan ikhlas, harus memiliki semangat belajar, harus memiliki tujuan atau cita-cita, dan harus dilandasi
dengan ketaatan dalam beribadah serta pengetahuan agama yang kuat, niscaya kelak akan menjadi pemimpin
yang bermoral dan bermartabat.
Lerkol Inf La Ode Muhammad Nurdin kepada Kyai Badri Saiful Rizal dan hadirin semua, juga
menyampaikan beberapa programnya diantaranya one day one pesantren dalam rangka menjalin silaturahim
lebih erat dengan para ulama, one day one door kita bersilaturahim ke pengusaha, ke tokoh masyarakat dan
lain-lain, one week one tahajud, kita mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sepertiga malam kita untuk
berdo’a, kesemuanya itu tidak lain hanya untuk Kabupaten Jember yang lebih kondusif dan kita dihindarkan
dari mara bahaya dan bencana alam.
Sebagai pengasuh PP Tanwirul Ulum, Kyai Badri Saiful Rizal menyampaikan terima kasih atas perkenan
Komandan Kodim 0824/Jember ngaji bareng adik-adik disini, semoga apa yang disampaikan tadi mampu
menjadi motivasi adik-adik dalam menuntut ilmu di PP Tanwirul Ulum ini.
Program yang dijalankan oleh Koamandan Kodim 0824/Jember tersebut sudah kami dengar dan tentunya
mendapat sambutan hangat dari kalanagan ulama di Kabupaten Jember, semoga apa yang menjadi tujuan
dari kesemuanya itu mendapat barokah dan ridlo dari Allah SWT. Pungkas Kya Badri Syaiful Rizal.
(Siswandi)
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