DANDIM 0410/KBL KUNJUNGI PONPES NURUL MUT MAINAH ASYAALAFIAH BANDAR LAMPUNG
Ditulis oleh Penrem
Sabtu, 13 Januari 2018 | 09:24 WIB

Penrem 043/Gatam
Bandar Lampung Dandim 0410/KBL Letkol Arm Didik Harmono di dampingi Ibu ketua
Persit Cab XXX beserta pengurus dan Para Danramil dan Pa staf Kodim 0410/KBL
mengunjugi Ponpes Nurul Mut mainah asyaalafiah Jl. KH.Agus Salim Gg Darma Bhakti
Rt 1Lk 2 Kel. Kaliawi persada Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung . Pada hari
Jumat tanggal 12 Januari 2018, Pukul 16.30 WIB Kunjungan disambut oleh Pimpinan
Ponpes Nurul Mutmainah asyaalafiah Bpk.Kyai Arman Shofyan .
Kunjungan di hadiri oleh Ketua Persit Cab.XXX Dim Ibu. Yulia Toer Rahmawati Didik
Harmono beserta pengurus Persit Kodim 0410/KBL, Kyai Arman Sofyan Pimpinan
Ponpes serta para Ustd , Lurah kaliawi persada Bpk Paidi, Kepala lingkungan II Bpk
Mansyur.
Dalam Sambutanmya Dandim 0410/KBL Letkol Arm H. Didik Harmono menyampaikam
kunjungan kami , Rombongan dari Kodim datang ke Ponpes ini utk bersilaturahmi
dengan adik adik penghuni Ponpes ini , saya berpesan kepada adik adik jangan
sampai punya rasa kurang percaya diri dalam menghadapi kehidupan ini yang penting
rajin belajar dan semangat agar kelak menjadi manusia yg berguna bagi bangsa negara
dan agama.
, “ kehidupan saya juga seperti adik adik dulu saya saat umur 2 tahun orang tua saya
meninggal dunia,jadi apa yang kalian rasakan pernah saya alami juga ,saya teringat
masa kecil saya hidup yg penuh kekurangan.namun saya tetap bersemangat dan
mempunyai cita cita agar hidup saya dapat berhasil dan dapat membantu orang tua dan
saudara -saudara dan hidup dapat bermanfaat buat sesama ,” Lanjut Letkol Arm Didik di
depan 100 anak Asuh Ponpes.
,” yang terpenting adik adik rajin belajar dan ikuti semua peraturan dan turuti printah
Kyai serta Ustd di sini. Jaga nama baik Ponpes Nurul Mutmainah Asyaalafiah, Saya
Doakan semoga kehidupan adik adik kedepannkehiduoannya dapat menjadi sukses
serta dapat membantu diantara sesama terutama bagi yg masih punya orang tua jgn
lupa selalu mendoakan agar semua apa yg di cita cita kan dapat terlaksana dan sukses,”
Kata Dandim 0410 mengakhiri sambutanya.
,” Kami atas nama ketua Pimp. dan Ustd yang ada disini mengucapkan banyak- banyak
terimakasih atas kunjungan Dandim dan Ibu Persit serta Para Danramil dan Pa staf
Kodim 0410/KBL di Ponpes kami yang sedang dalam pembuatan Kamar MCK dan
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rehab lantai tempat tidur anak anak kami, “ kata Ustad Kyi Arman.
Kami sangat bangga sekali kpd komandan Kodim karena di waktu yang sangat sibuk
masih menyempatkan diri utk mengecek anak- anak kami yang ada di Ponpes ini,
mendoakan semoga Bapak Komandan Kodim beserta Ibu dan Keluarga besar Kirim
0410/KBL senantiasa mendapatkan kesuksesan dalam berbagai karier dan selalu dalam
Lindungan Allah SWT.
Perlu Komandan ketahui bahwa jumlah Anak anak yang tinggal di Ponpes ini sekira 50
orang sebagian besar mereka masih sekolah di SD dan ada pula yang sekolah di SMP.
Kami sangat berterima kasih bila Komandan mempunyai rencana akan membantu MCK
dan Lantai alas tempat tidur buat anak -anak Pondok ini.
Kegiatam di akhiri dengan pemberian Tali asih dari Dandim 0410/KBL beserta Ibu ketua
Persit dengan pemberian secara simbolis Kue Holan Bakrie serta Minyak goreng dan
sembako kepada anak Pondok pesantren.
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