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Assalamu’alaikum  Wr. Wb.

Alhamdulilllah Rabbil Alamin 
berkat rahmat Allah swt. 
buletin Edisi Khusus 

Darunnajah dapat diselesaikan 
sesuai rencana. Hal ini tidak 
lepas dari kerja keras tim 
redaktur yang serius dan selalu 
berusaha agar edisi khusus dapat 
diterbitkan tepat menjelang acara 
puncak peringatan 54 tahun 
Pondok Pesantren Darunnajah.

Buletin Darunnajah 
merupakan laporan tahunan 
tentang kegiatan rutin yang 
dilaksanakan di Pondok 
Pesantren Darunnajah. Di 
dalamnya berisi informasi 
berbagai aspek yang menyangkut 
kegiatan akademik dan dan 
non akademik bagi para santri. 
Pada tahun ini bertepatan 
dengan umur Darunnajah yang 
menginjak 54 tahun, buletin ini 
tampil dalam edisi khusus yang 
meliput berbagai kegiatan secara 
umum ditambah dengan berbagai 
rubrik yang berbeda dari edisi 
semestinya. 

Pada edisi khusus ini diawali 
dengan rubrik untaian kata 
mutiara yang menjadi sebuah 
tradisi pesantren. Mengangkat 
tema keikhlasan di dalam 
pesantren yang menjadi nilai 
utama untuk ditanamkan 
oleh Kyai dan asatidz kepada 
para santri. Mereka belajar 
dan sekaligus mempraktikkan 
bagaimana menjadi seorang 
yang mukhlis di dalam kehidupan 
sehari-hari melalui latihan 
penugasan yang ada di Pondok. 
Berikutnya disambung dengan 
ucapan selamat ulang tahun 54 

Pondok Pesantren Darunnajah 
serta testimoni para para alumni 
Darunnajah dan tokoh yang 
berkunjung ke Pesantren ini. 

Pada rubrik Darunnnajah 
events, buletin ini memberikan 
laporan rentetan kegiatan 
berkenaan dengan kesyukuran 
54 tahun Darunnajah. Kegiatan 
tersebut diantaranya sujud 
syukur keluarga Besar Pondok 
Pesantren Darunnajah di Masjid 
Nabawi dan Masjidil Haram, 
napak tilas pendidikan KH. 
Abdul Manaf Mukhayyar, tes 
seleksi imam dan muadzin ke 
Qatar, Lomba Robotic, workshop   
kaligrafi oleh Syaikh Belaid 
Hamidi, dan berita olimpiade 
Tarbiyyatul Muallimin al-
Islamiyyah (TMI) Darunnajah.    

Buletin ini juga melaporkan 
liputan utama kegiatan 54 
tahun Pondok Pesantren 
Darunnajah tentang revitalisasi 
dan orientasi kepesantrenan. 
Darunnajah sudah menghasilkan 
alumni dari berbagai profesi 
seperti kiyai, ilmuwan, politisi, 
dokter, insyinyur dan lain-lain.  
Lembaga ini telah membuktikan 
kesuksesan di dalam mengelola 
pendidikan Islam modern. 
Dengan mengaplikasikan 
organisasi pembelajaran bagi 
para pendidiknya, Darunnajah 
telah mencapai tujuan panca 
jangka pendidikan yang 
berkenaan dengan mutu dan 
kualitas pendidikan. Hal ini 
tentu tidak lepas dari usaha 
mulia para pendiri dan wakif 
Pondok Pesantren Darunnajah; 
KH. Abdul Manaf Mukhayyar, 
KH. Komaruzzaman, dan KH. 
Mahrus Amin. Ketiga tokoh 

ini memberikan inspirasi dan 
pondasi utama dalam penanaman 
nilai-nilai pesantren. Salah 
satu pendiri Darunnajah KH. 
Mahrus Amin merupakan pendiri 
koperasi yang hingga saat ini 
telah berkembang menjadi 26 
unit usaha. Nilai-nilai pesantren 
ini juga terangkum dalam 
alunan hymne oh Pondokku. 
Di dalamnya menjelaskan nilai 
luhur kehidupan pesantren 
yang dilakukan secara ikhlas 
karena Allah swt. Para santri 
dididik oleh guru yang berada 
di pesantren tanpa kenal lelah. 
Sehingga tidak heran apabila 
pesantren merupakan ibu dari 
para santri. Dalam laporan utama 
ini juga dijelaskan hubungan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
dengan berbagai lembaga dan 
yayasan di luar negeri. Banyak 
program kerjasama yang telah 
dilakukan diantaranya dalam 
bentuk pendidikan, penelitian, 
pelatihan, studi banding, 
pertukaran pelajar, dan pramuka. 
Kegiatan ini menunjukkan bahwa 
Darunnajah tidak hanya sekedar 
memiliki relasi dan aktivitas 
di dalam negeri, namun juga  
memiliki berbagai jaringan di 
luar negeri.    

Pada rubrik dialog, buletin 
ini mengajak pembaca untuk 
berdialog dengan seorang Kyai 
yang menjadi publik figur di kota 
Bogor, KH. Mad Rodja. Beliau 
merupakan salah satu menantu 
KH. Abdul Manaf Mukhayyar, 
pendiri Darunnajah, yang menjadi 
salah satu anggota dewan Nadzir 
Darunnajah. Selain itu, pembaca 
juga disajikan wawancara 
dua orang alumni Darunnajah 

Editorial
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yang saat ini aktif sebagai 
akademisi di International 
Islamic University Malaysia 
(IIUM), Dr. Sony Zulhuda, dan 
di dunia perbankan Cimb Bank 
Group, Dr. Hurriyah el-Islami. 
Berikutnya, dalam rubrik tamu 
kami menampilkan tokoh KH. 
Jamhari Abdul Jalal, Pimpinan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
2 Cipining dan ketua Dewan 
Nadzir Darunnajah. Selain beliau, 
kami juga menghadirkan seorang 
alumni Darunnajah tertua yang 
masih aktif mengajar, Ustadz 
Muhsinin, dan dua santri yang 
saat ini masih aktif belajar di 
Darunnajah. Hal ini sebagai 
bentuk penghargaan atas prestasi 
mereka selama berkiprah di 
pesantren. 

Pada rubrik berikutnya kami 
menjelaskan peran manajemen 
pengelolaan Darunnajah. Diawali 
dengan penjelasan peran dan 
aktivitas Dewan Nadzir dan 
yayasan dalam pengembangan 
pendidikan Darunnajah dan 
cabang-cabangnya. Selain itu, 
buletin ini juga menyajikan 
tulisan dua orang perempuan 
alumni Darunnajah berkenaan 
dengan karakter pendidikan dan 
masalah kewanitaan dalam Islam. 
Keduanya memiliki korelasi yang 
kuat dalam proses pendidikan 
khususnya di lingkungan 
pesantren. Pada halaman 
berikutnya, juga dilaporkan 
tentang sebagian kegiatan 
santri yang sudah berjalan  
diantaranya lomba Robotic 2014, 
pramuka, dan kajian membaca 
kitab klasik (Fathul Kutub). 
Kegiatan ini setidaknya dapat 
memberikan gambaran sekilas 

tentang aktivitas ekstrakurikuler 
yang ada di Darunnajah. Dari 
kegiatan ini juga bisa dilihat 
nilai-nilai berkenaan dengan 
kurikulum yang tersembunyi 
(hidden curriculum). Berbagai 
kegiatan di luar kelas banyak 
memberikan pengaruh dan arti 
bagi seorang santri yang selama 
24 jam tinggal di asrama, karena 
mereka mendapatkan nilai-nilai 
pendidikan yang tidak tertulis di 
dalam kurikulum formal.

Selain itu, kami juga 
menyajikan artikel tentang 
pentingnya manajemen 
pengelolaan wakaf dan metode 
langsung dalam belajar 
berbahasa. Manajemen wakaf 
merupakan kunci pengembangan 
tanah yang dimiliki oleh 
Darunnajah sehingga dapat 
berkembang dengan baik. 
Demikian pula dengan metode 
langsung dalam belajar bahasa 
Arab dan Inggris. Metode 
ini sudah terbukti mampu 
menjadikan santri berbicara 
secara lancar dalam bahasa Arab 
dan Inggris. Oleh sebab itu, dalam 
proses pembelajaran bahasa di 
Pesantren Darunnajah akan tetap 
mempertahankan metode ini. 

Dalam hal perguruan 
tinggi, kami juga melaporkan 
perencanaan yayasan dalam 
pengembangan status 
Sekolah Tinggi Darunnajah 
yang diproyeksikan menjadi 
universitas. Hal ini menjadi salah 
satu target untuk pengembangan 
pendidikan tinggi di lingkungan 
Darunnajah. Pada akhir laporan 
buletin ini menyajikan berbagai 
laporan ringan diantaranya 
kisah istimewa dari seorang 

istri pendiri dan wakif 
Darunnajah, Hj. Tsuraya, 
tentang kedermawan beliau 
dalam hidupnya. Beliau 
banyak berkorban baik secara 
moral maupun material 
demi membantu suami, KH. 
Abdul Manaf, dalam proses 
pengembangan Pesantren 
Darunnajah. 

Buletin ini ditutup dengan 
informasi Darunnajah di mata 
media massa. Banyak media 
yang sudah meliput Pondok 
Pesantren Darunnnajah 
dalam berbagai kegiatan baik 
dalam maupun luar negeri. 
Ini menunjukkan bahwa 
pesantren ini menjadi pusat 
perhatian publik dalam proses 
pengembangan pendidikan 
yang berada di kota besar. Hal 
ini menjadi tantangan bagi 
lembaga ini untuk terus berbuat 
yang terbaik. 

Kami, atas nama tim 
redaktur mohon maaf jika 
terdapat banyak kekurangan 
dalam  penyajian berita dan 
tulisan buletin ini. Berbagai 
upaya kami telah lakukan guna 
mencapai kesempurnaannya. 
Oleh sebab itu, kami terbuka 
untuk menerima saran dan 
kritik membangun guna 
perbaikan buletin ini di masa 
yang akan datang. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Darunnajah, 5 November 2015

Pimpinan Redaksi Buletin Edisi 
Khusus Kesyukuran 54 Tahun 
Darunnajah       
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KATA MUTIARA

S eolah–olah kata tersebut 
menjadi jaminan bagi para 
santri  untuk berhasil, 

baik keberhasilan menuntut 
ilmu maupun kehidupan 
bermasyarakat kelak setelah 
menamatkan pendidikan.

Keikhlasan sengaja 
dijadikan ruh setiap kegiatan 
dalam kehidupan pesantren, 

, ( keikhlasan itu 
ruh dari suatu perbuatan (Kata 
“  “  adalah mashdar dari 
kata “  “ yang berarti 
murni, jernih, tidak tercampur. 
Sedangkan makna ikhlas itu 
sendiri berarti berlepas diri dari 
sesuatu selain Allah SWT, yaitu 
bersihnya perkataan, perbuatan, 
atau meninggalkan suatu hal 
dengan tujuan mencari ridha 
Allah dan pahala dari-Nya, 
demikian yang diungkapkan oleh 
Ali Abdul Halim Mahmud ulama 
kontemporer dari Mesir, sehingga 
keikhlasan mendorong seseorang 
untuk memusatkan niat dan 
motivasi diri beramal dalam 
kehidupan sehari–hari.

Kita diperintahkan untuk 
selalu ikhlas dalam berbuat, 
hanya untuk Allah Semata dan 
menghindarkan diri dari sifat–
sifat riya’, seperti yang terungkap 
dalam surat Al–Bayyinah ayat 
5 yang artinya sebagai berikut: 

“Padahal mereka tidak di suruh 
kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan 
ketaatannya kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus, 
dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat; 
dan yang demikian itulah agama 
yang lurus”. Orang yang berbuat 
tanpa pamrih, maka disebut 
dengan mukhlis, sedangkan orang 
yang berbuat hanya untuk Allah 
semata maka disebut dengan 
mukhlas, sebagaimana yang telah 
dicapai oleh para Nabi dan 
Rasul.

Keikhlasan tidak serta 
merta datang kepada seseorang, 
melainkan dia datang karena 
sebuah pengorbanan yang 
dibarengi dengan  perlawanan. 
Keikhlasan selalu disertai 
dengan ujian yang terus menerus 
datang, sebab jika keihklasan 
dalam perbuatan ternoda sedikit 
saja, maka amal perbuatan itu 
menjadi rusak. Keikhlasan selalu 
dibarengi dengan kekhawatiran, 
ketakutan dan hal–hal yang 
mengganggu dalam proses 
mencapai keikhlasan sejati. 
Intinya, keikhlasan tidak mudah 
untuk dicapai, tetapi juga tidak 
boleh kita menyerah begitu saja.

Ikhlas yang terdapat dalam 
niat seseorang memiliki posisi 

yang sangat penting dalam 
perilaku dan perbuatan manusia, 
sebab tanpa keikhlasan, maka 
perbuatan itu bagaikan jasad 
yang tidak mempunyai ruh. 
Dengan demikian ikhlas menjadi 
sangat urgen bagi individu dalam 
berbagai aktivitasnya, dengan 
alasan sebagai berikut:

1. Keikhlasan adalah suatu yang 
diperintahkan oleh Allah SWT

2. Keikhlasan merupakan bukti 
dari ketaqwaan seseorang

3. Kehidupan dan kematian 
seseorang dengan aktivitasnya 
tidak akan diterima oleh 
Allah tanpa dibarengi dengan 
keikhlasan

4. Keikhlasan menjadi sarana 
bagi seseorang untuk menjadi 
hamba Allah yang terbaik

5. Keikhlasan menjadi syarat 
utama bagi hamba untuk 
bertemu dengan Allah, baik 
dalam kehidupan di dunia dan 
di akhirat.

Selanjutnya, keikhlasan yang 
telah melekat akan membawa 
dampak positif yang tampak pada 
diri seseorang, yaitu timbulnya 
sifat–sifat terpuji, seperti jujur, 
tekun, teliti, penyayang, santun, 
baik tutur kata, sabar, tidak 
sombong, dan sifat-sifat baik 
lainya, sehingga dalam segala 

Dalam tradisi kepesantrenan yang telah terjaga 
secara turun-temurun, keikhlasan menjadi kata 
kunci yang selalu didengungkan oleh kiai maupun 
pembantunya kepada segenap santri.
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perilaku dia berusaha untuk 
berbuat dengan ikhlas demi 
mengharap ridha Allah SWT. 
Sebagaimana yang diungkapkan 
oleh seorang penyair Ahmad Al-
Hasyimi sebagai berikut :

 
 

Artinya: Hendaklah kalian 
bersabar dan ikhlas dalam setiap 
perbuatan, dan membiasakan 
berbuat baik, ketika sedang di 
tempat atau dalam bepergian (di 
setiap waktu)

Lawan dari keikhlasan 
adalah riya’, yang berarti 
berbuat sesuatu hanya untuk 
diperlihatkan kepada orang 
lain, dia berbuat bukan untuk 
mencari ridha Allah semata, 
namun dia berbuat sesuatu 
hanya untuk mencari ridha 
makhluq, yang bisa jadi hanya 
untuk atasan, sahabat, tetangga, 
bahkan untuk orang yang 
terdekat. Ali bin Abi Thalib 
mengatakan tanda-tanda orang 
riya’ sebagai berikut;

 
 

 

Ali karramallahu wajhah 
berkata: Orang riya’ itu 
mempunyai empat tanda: malas 
jika sendirian, dan bersemangat 
jika banyak orang, dan 
bertambah (semangat) dalam 
bekerja jika dipuji, dan akan 
berkurang (semangat) jika tidak 
dipuji.

Riya’ selalu mengganggu hati 
setiap hamba dalam perjalanan 
menggapai keikhlasan, sebab 
dia sering kali muncul dengan 
tiba–tiba tanpa disadari oleh 
seorang hamba, begitu pula yang 
dikhawatirkan oleh Rasulullah 
terhadap umatnya, sebagaimana 
di sabdakan oleh beliau : 

 
 

 

Rasulullah SAW bersabda: 
Sesungguhnya sesuatu yang 
paling saya takutkan atas kalian 
adalah syirik kecil, para sahabat 
bertanya: dan apakah syirik kecil 

itu? Rasulullah menjawab: Riya’.
Dalam banyak kesempatan, 

seseorang takut mengerjakan 
suatu perbuatan karena takut di 
katakana riya’ oleh orang lain 
sehingga terlihat seperti orang 
yang statis dan tanpa inisiatif  
dalam berbuat, sementara 
banyak pula orang yang berbuat 
hanya untuk tujuan pragmatis 
sesaat. Jiwa keikhlasan dalam 
dunia pesantren ditanamkan 
secara terus menerus, sehingga 
setengah dipaksa setelah diberi 
pengertian, lama–kelamaan akan 
menjadi biasa dan akhirnya 
terbiasa, sehingga pada ujungnya 
menghasilkan budaya ikhlas. 
Keikhlasan yang telah menjadi budaya, 
harus dikawal dan dijaga agar lestari, 
sebab, apapun yang telah ditanam dan 
tumbuh seperti pepohonan, tanpa 
disiram, dipupuk dan dirawat, maka 
akan menjadi layu dan pada akhirnya 
mati, begitu pula jiwa keikhlasan. 

Di lingkungan pesantren, 
santri dididik untuk menjadi 
ikhlas dalam setiap kesempatan 
dan kegiatan. Santri ikhlas 
belajar, guru ikhlas mengajar dan 
mendidik, para karyawan ikhlas 
bekerja, semua dikerjakan untuk 
mencari ridha Allah semata. 
(Agus Sugianto, MM)
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TAHNI’AH

Prof. DR. Faris Kaya
General Director of Istanbul Foundation 

Turkey

These days we have visited 
Darunnajah for the first time and 
we have been hosted. Attending to 
subuh prayer with a few thousand 

students I was moved and touched by the sincerity 
and commitments of students and teachers.

I become to know that it is 54th anniversary, I do 
prayer and hope this institution will come university 
and continue as MADRASATUZZAHRA till the end 
of time I congratulates the people who are carrying 
this Nobel job.

Prof. H. Muhammad Nasir, Ph. D. Ak 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Selamat dan sukses Pondok Pesantren Darunnajah, 
Jakarta dalam acara Pekan Olahraga, seni dan 
pramuka ke 39. Saya sangat bangga atas inisiatif 
kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sportivitas 
dan disiplin semoga semakin maju dan berkembang 
dalam membangun negara kesatuan Republik 
Indonesia

H. Nasrudin Lc
KASI Pondok Pesantren Jakarta Selatan

Syukur alhamdulillah 54 tahun Pondok Pesantren 
Darunnajah beridiri semoga sukses selalu dan selalu 
dalam bimbingan Allah S.W.T dalam menghantarkan 
generasi penerus Bangsa Indonesia dan umat Islam.

Al-Ustadz KH. Yusuf Mansur
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur’an

Usia 54 tahun, pasti sudah me-
lahirkan dan menghasilkan alumni 
yang begitu banyak. Semoga semua 
alumni tersebut bisa jadi kekuatan 

ekonomi juga, yang kelasnya dunia!

Berawal dari database alumni, networking, event-
event, hingga kemudian membangun komposisi 
berskala lokal, nasional dan internasional.

Saya Pribadi banyak berhutang budi dan banyak 
lagi hal lainnya, saat SAYA MENIMBA ILMU DI 
DARUNNAJAH. Sampai sekarang, SAYA MASIH 
BANGGA pernah di Darunnajah. Doa bi doa.
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Moh. Komarudin 
KABID PAMS

Bismillah, Selamat dan sukses semoga terus jaya, 
maslahat serta pemberdayaan umat menjadi menjadi 
salah satu tujuan dengan ridho illahi.

Al-Ustadz KH. Arifin Ilham
Ketua Majelis Ad-Dzikra 

Masya’aAllah keberkahan se lalu 
me nyertai Darunnajah. Amal nya 
per juangan, perjalanan nya pe-
nuh keberuntungan dan insya’a-

Allah hasilnya “ANNAJAH” kesuksesan, ke ber-
untungan. Amin.

Robert Orris Blake
US Ambassador to Indonesia

 Dear Pak Sofwan, I am writing 
to express my my gratitude and 
appreciation to you, your colleagues, 
and your students for welcoming 
Mr. Antony J. Blinken, U.S. deputy 

secretary of state, to Pondok Pesantren Darunnajah 
on may 20. Mr. Blinken, who travels often and 
widely on behalf of the U.S. Goverment, returned to 
Washington and told Secretary of State Kerry that 
his visit to Darunnajah was one of the best official 
site visits he has had anywhere in the word. I will 
add that on behalf of the U.S. Embassy, we could 
not have asked for anything more. By providing 
a living axample of how faith and tolerance can 
thrive together, Pondok Pesantren Darunnajah 
demonstrates two of most deeply-cherished values 
shared by Indonesia and the United States. I hope 
this visit is part of a continuing partnership between 
our Embassy and Darunnajah, and between the 
United States and Indonesia. Again, thank you very 
much, and I look forward to meeting again in the 
future.
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TAHNI’AH
ALUMNI DARUNNAJAH

"Saya ingin berterima 
kasih khususnya ke

pada Wakif dan Pendiri Pondok 
Pesantren Darun najah. Insya 
Allah, segala pengorbanan 
men dapat balasan yang 
terbaik dari Allah SWT. Saya 
ingin juga mengucapkan 

terima kasih kepada pimpinan, Dewan Nadzir, 
Asatidz, Asatidzah, jajaran staf administrasi, dokter, 
mudabbir hujrah, penjaga mat'am, penjaga kantin, 
tukang sapu, satpam dan semua pihak atas dedikasi 
yang tulus dan ikhlas mendidik dan menjaga 
santri-santrinya untuk kehidupan yang lebih baik 
di masa sekarang dan yang akan datang, di dunia 
dan akhirat kelak. Insya Allah, menjadi amal jariah 
yang bermanfaat. “Happy 40th Anniversary and long life, 
Darunnajah!”

— Ali Musa Harahap, M.HSc. 
Alumni Darunnajah tahun 2000, sedang 
melanjutkan studi S3 Ilmu Politik, di International 
Islamic University, Malaysia

Alhamdulillah, slogan 
K.H. Mahrus Amin 

"Darunnajah berada di 
atas semua golongan" ber-
hasil memberikan warna 
khusus para alumni nya yang 
sangat plural. Teman-teman 
dari berbagai propinsi di 

Indonesia datang belajar di Darunnajah bergabung 
menjadi satu mencipta asa membela agama. Saya 
merasa berhutang budi pada almamater tercinta 
yang memiliki khas pendidikan menyatukan antara 
agama (salaf) dan umum (khalaf). Jazakumulloh untuk 
para dewan Asatidz semua, tanpa kalian entah saya 
akan menjadi apa. Moga Darunnajah terus menjadi 
punggawa dalam mencetak santri berwawasan 
luas dan mengabdi pada masyarakat Bumi Pertiwi 
Indonesia...

— H. Mohammad Adnan, Lc, MA., LL.M
Alumni Darunnajah 1994, mahasiswa S3 di King 
Saud University Riyadh Saudi Arabia, Pimpinan 
Yayasan Shibghatullah Jakarta.

"Saya merasakan banyak 
manfaat belajar belajar 

di Darunnajah. Karena 
selama di Darunnajah 
kami tidak hanya belajar 
formal di kelas, tetapi kami 
mendapatkan pelajaran 
lain tentang keterampilan 

berorganisasi dan bersosialisasi yang baik 
dengan orang lain sekitar kami. Kami juga dilatih 
berbahasa Arab dan Inggris yang bermanfaat untuk 
berkomunikasi dan mendalami kitab. Semoga 
Darunnajah tetap jaya dan istiqomah dalam 
membina kader umat dan bangsa. Amiien". 

— Dr. Akmaliyah M.Ag.
Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung.

Saya adalah salah satu 
anak Ceger yang ber-

untung dapat mereguk pen-
didikan di Pondok Pesantren 
Darunnajah. Me lalui pesan-
tren ini saya menapaki hidup 
dengan cahaya imani. Saya 
masih ingat pesan pesan 

berkualitas tinggi dari Bapak K.H .Mahrus Amin 
tentang kewajiban seorang muslim berkiprah di 
masyarakat dan tentang kepemimpinan. Saya 
juga selalu ingat  wejangan K.H.abdul manaf 
tentang pentingnya hidup mandiri dengan cara 
berwiraswasta di sela-sela  mengajarkan kitab  
Nashoihul Ibad. Sayapun  selalu mengenang jasa para 
ustadz dan ustadzah yg banyak berbekal sabar 
saat mengajar. Jazakumullahu khoiron katsiro. Selamat 
milad ke-40 darunnajah. Semoga terus istiqomah 
dalam dakwah melalui pendidikan. Salam kangen 
untuk teman-teman seangkatan dan segenap santri 
Darunnajah. Saya bangga dengan Darunnajah. 
Walillahil hamdu. 

— Romli Sian Mair, Lc.,M.A.
Lulusan Madrasah Aliyah Darunnajah tahun 1984, 
direktur Sekolah Islam Terpadu Cordova, Pondok 
Aren Tangerang Selatan, anggota DPRD Kota 
Madya Tangerang Selatan fraksi PKS 
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Mengecap pendidikan 
di Pondok Pesantren 

Darunnajah selama enam 
tahun secara bilangan 
nampak cukup lama, namun 
secara perasaan sangat 
sebentar .. itu tidak lain 
karena selama enam tahun 
saya mendapatkan serta 

mengalami pelajaran kehidupan yang penuh dengan 
makna yang dalam, inilah yang menimbulkan 
kenikmatan dalam jiwa, raga dan rasa .. yang 
akhirnya waktu enam tahun bergulir tanpa terasa.

Pertumbuhan fisik, intelektual, ketrampilan, 
emotional, dan spiritual berjalan seiring dengan 
seimbang... Ini bukan berarti Pondok memenuhinya 
100%..tidak,!..Tapi pondok memberikan ruang dan 
fasilitasnya bagi setiap santri untuk medapatkan-
nya. Dengan itu setiap santri didorong untuk lebih 
mandiri dalam meraih pertumbuhan-pertumbuhan 
tersebut secara optimal...Itulah yang saya dapat-
kan selama enam tahun di Pondok Pesantren 
Darunnajah...

Semua itu menjadi bekal bagi saya melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan 
kemudian memberikan pengabdian kepada masya-
rakat luas.

Terima Kasih saya haturkan kepada seluruh 
Pengasuh, Pimpinan, dan Dewan Guru Darunnajah 
yang telah berjasa mendidik dan mengajarkan saya 
hingga Alloh SWT taqdirkan saya bisa mengabdikan 
diri kepada masyarakat dengan profesi dan jabatan 
yang Alloh SWT amanahkan kepada saya.... Itu 
semua karunia Alloh SWT yang berawal dari 
PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH... (Santri 
yang berharap menjadi sumber manfaat bagi 
masyarakatnya)

— Abdul Rahman bin Abdul Majid, Lc.
Alumni tahun 1994 (angkatan 17), Anggota DPRD 
Propinsi Kepulauan Riau

DARUNNAJAH MELAHIRKAN 
LULUSAN DENGAN WAWASAN 
INTEGRITAS KEILMUAN

Sejak anak saya menjadi 
santriwati di Darunnajah  

enam tahun yang lalu, 
hampir setiap bulan saya 
mengunjungi pesantren ini. Di 
kampus ini saya manfaatkan 
waktu di masjid yang terletak 
di tengah-tengah pesantren, 

keliling dan tentunya istirahat sekeluarga di Ruang 
Tamu Terbuka beserta wali murid lainnya yang 
kunjung. 

Saya optimis Darunnajah tetap dan akan terus 
dapat berperan “lebih” dalam mendidik generasi yang 
dapat berperan aktif dalam membangun peradaban 
umat ke depan. Di antara alasannya adalah karena 
Darunnajah tetap menekankan pendidikan karakter 
berbasis agama dengan memberikan penawaran bagi 
santrinya untuk mengembangkan kemahiran ilmu-
ilmu umum melalui jurusan IPA dan IPS dengan 
sistem pendidikan SMA. Lulusan sistem pendidikan 
ini akan mampu bersaing dan mengungguli lulusan 
pendidikan yang sederajat karena mereka memiliki 
wawasan integritas keilmuan. Sementara itu 
mereka yang memilih jurusan agama akan memiliki 
keunggulan wawasan ilmu keagamaan karena 
memiliki kompetensi dasar-dasar bahasa Arab yang 
kuat. Lulusan yang memiliki wawasan integritas 
keilmuan, dan atau yang memiliki keunggulan 
studi agama dengan karakter dan moral akademik 
yang tinggi menjadi harapan bagi pembangunan 
peradaban umat yang akan datang.

 
— Dr. Usman Syihab, M.A.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dirasat 
Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Beberapa kali menjadi Konsultan Pendidikan 
Non-Formal di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan di UNESCO Kantor Jakarta.
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Assalamu`alaikum wr.wb, 
Subhanallah... Luar 

biasa DN sudah menjawab 
tantangan pendidikan, 
bahwa pondok pesantren 
bukan hanya sebagai lembaga 
pendidikan tradisional yang 
hanya mengajar tentang 

agama thok ! Tetapi dengan konsep sebagai pondok 
pesantren modern, Darunnajah saat ini menjadi 
barometer lembaga pendidikan yg berkelas bahkan 
“world wide” semoga bisa diikuti oleh lembaga 
pendidikan lainnya khususnya ponpes lainnya.

Selamat….. dan tetap semangat dan ikhlas dalam 
berkarya.

Kalau bukan kita yg menyesuaikan agama kita 
melalui pendidikan…. Siapa lagi !!!

— H. Hudori, M.Si.
Pimpinan Pondok Modern Ar-Ridho Sentul 

Kami atas nama peme-
rintah Desa Cidokom, 

Kec. Gunung Sindur Kab. 
Bogor. Selamat atas  ke-
syukuran 54 tahun Darun-
najah dan mengucap kan 
terima kasih atas berdirinya 
Darunnajah VIII di Desa 
Cidokom yang mana dalam 

proses berdirinya banyak pengalaman yg membuat 
kami semakin membara dan berkobar semangat yg 
tinggi.

Semoga dengan semangat kita selaku umat Islam 
dengan semakin berkembangnya pembangunan 
di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 
ini dg bertambahnya tanahtanah wakaf dapat 
dimanfaatkan semakin besar lagi sesuai dengan 
pesan K.H. Mahrus Amin yang masih teringat di 
hati saya. 

— H. Achmad Dahlan
Kepala Desa Cidokom 

Alhamdulillah bahwa 
Pesantren Al-Masyur 

Darunnajah 3 di usia yang ke 
54 tahun telah ber kembang 
dengan pesat membantu 
program pemerintah dalam 
menciptakan sumber daya 
manusia yang handal dan 

berahlak mulia dan berbudi pekerti yang baik.
Para pimpinan yayasan dan pengasuh pondok 

sangat baik dan penuh rasa kekeluargaan dan 
kebersamaan serta antusias dan penuh keikhlasan 
mengembangkan yayasan untuk kepentingan umat. 
Semoga terus berkembang dan sehat selalu. 

— Ir. Anang Mulyana, M.M. 
Asda II Kab. Serang 

Assalamu’alaikum wr.wb. 
Selamat ulang tahun ke-

54 untuk Pondok Pesanren 
Darunnajah.

Semoga makin maju, 
makin profesional menjadi 
pesantren terbaik tidak hanya 
di level nasional, tetapi juga 
internasional.

Sebagai orang tua santri dari Varris dan Varrar, 
kami sangat berterimakasih atas dedikasi dan 
pendidikan terbaik yang telah diterima putra-putri 
kami. Wassalamualaikum wr. Wb.

— Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia

TAHNI’AH
ALUMNI DARUNNAJAH
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TAHNI’AH
TESTIMONI WAKIF

K.H. Abdul Manaf Mukhayyar1

P ada tahun 1980, saya telah mewakafkan 
tanah di Ulujami seluas 5 hektar, 6.000 
m2 di Serang, 1.500m2 di Cipulir yang 

hal tersebut dari pribadi saya, ditambah 
dengan beberapa tanah di Desa Cipining, 
Kecamatan Cigudeg, lebih kurang 70 hektar 
dari sumbangan ummat Islam yang disebut 
dalam ikrar peyerahan wakaf terlampir.

Dari landasan ikrar tersebut, saya 
mengharapkan adanya kelangsungan lembaga 
pendidikan seperti kelangsungan dan berdiri 
megahnya Universitas Al-Azhar di Cairo Mesir, 
yang telah diwakafkan pada zaman Fatimiyah 
+ 1000 tahun yang lalu. Walaupun  para 
pendiri dan perintisnya telah tiada, namun 
cita-cita para pendiri untuk mendidik Ummat 
bergema sepanjang waktu di seluruh penjuru 
dunia. Dengan keihlasan dan mujahadah para 
penerus perjuangan, hal-hal semacam itulah 
yang sangat mendorong jiwa ini untuk dapat 
berbuat dan berbuat guna meninggikan asma 
Allah SWT.

Seperti halnya di Indonesia ini, banyak 
lembaga pendidikan Islam, terutama 
pesantren yang membubarkan barisan dari 
cita-cita perintis setelah meninggalnya 
wakif, pendiri dan kyainya, ataupun generasi 
mudanya tidak mau membina dengan baik 
dan ikhlas. Disamping itu pula, seringkali 
kita mendengar banyak lembaga pendidikan 
Islam, pesantren yang telah diwakafkan oleh 
wakif dengan ikhlas karena Allah SWT guna 
menegakan syari’at Islam, tetapi setelah wakif 
meninggal, pesantren dan seluruh asetnya 
menjadi rebutan para ahli warisnya.

1  Sambutan Wakif K.H. Abdul Manaf Mukhayyar Dalam Acara 
Penyerahan Piagam Wakaf Tanah dan Bangunan Kepada 
Dewan Nazir dan Pengurus  Yayasan Darunnajah, Jum’at 7 

Oktober1994

Ibu Surarni Gayo3

A tas nama keluarga Almarhum 
Bapak H. Muhammad Yusuf Gayo 
mengucapkan terima kasih dan 

merupakan kebahagiaan bagi kami sekeluarga 
bisa menghadiri acara ini. Kami bisa 
bersilaturrahmi, bisa melihat perkembangan 
pesat dari Pesantren Darunnajah pada 
umumnya dan Pesantren Darunnajah 8 Annur, 
Cidokom khususnya.

Bila sedikit kita melihat ke belakang, 
tadinya lingkungan pesantren ini hanya ada 
satu bangunan kecil, saat ini sudah terlihat 
kemajuan pesat secara fisik fasilitas yang 
baik dan memadai dalam mendukung proses-
proses pendidikan anak-anak kita, para santri 
dan santriwati. Dan tidaklah mudah untuk 
membesarkan Pesantren dari “nol” hingga bisa 
berjalan mandiri sampai seperti saat ini, sesuai 
dengan amanah dari Almarhum Bapak H. M. 
Yusuf Gayo.4

Semoga Pondok Pesantren Darunnajah 
dan Darunnajah 8 Annur khususnya bisa 
memberikan pendidikan kepada anak-anak 

K.H. Saifuddin Arief, S.H., 
M.H.2

S aya mewakafkan tanah ke Darunnajah, 
empat bidang tanah di Ulujami pamulang 
serang ada dua bidang jadi empat bidang 

tanah.
Pertama untuk mengembangkan sarana 

dan prasarana Darunnajah, yang kedua saya 
ingin memberikan contoh kepada anak dan 
keturunan saya bahwa saya sudah berbuat 
dalam mewakafkan sebagian harta.

Harapan saya mudah-mudahan apa yang 
saya wakafkan ini menjadi barokah untuk 
semuanya bermanfaat bagi Darunnajah juga 
barokah sebagai amal jariah saya dan keluarga 
dan lebih utama lagi untuk kebesaran Islam .
_________________
2  Wakif 4 bidang tanah, di Ulujami, Serang dan Pamulang 
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kita menjadi insan yang Islami, sebagai 
generasi penerus bangsa dan tegaknya Islam, 
serta pendidikan yang berkarakter serta tidak 
melupakan karunia yang begitu  besar dari 
Allah SWT berupa alam ini.

Yang kami lihat dan rasakan bahwa 
lingkungan tetap dijaga, hijau sehingga kita 
lihat santri-santri nyaman dan konsentrasi 
dalam belajar, bermain dan bercengkrama. 
Kami juga melihat santri dan santriwati yang 
mandiri, percaya diri, serta gemar membaca 
sebagai sarana ilmu. Pesantren Darunnajah 
tetap dibuat menyatu dengan alam yang 
terkadang kita tidak banyak lihat di lembaga 
pendidikan lainnya.

Pendidikan yang mementingkan 
pembangunan karakter saat ini memang 
sangat diperlukan di masa era global ini dan 
akan menjadikan santri dan santriwati yang 
tidak hanya berilmu tetapi mempunyai akhlak 
yang baik.

Sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan 
terima kasih atas usaha kerja keras dari 
mulai pimpinan dan keluarga besar DN untuk 
mengembangkan pendidikan bagi anak-
anak Indonesia khususnya melalui Pesantren 
Modern ini. 

3  Wakif tanah  Annur Cidokom Darunnajah 8 Cidokom dan  
Tanah Karang Tengah Darunnajah 13, sambutan pada acara 
Halal bi Halal Keluarga Besar Darunnajah di Pesantren Annur 
Cidokom, 24 Agustus 2013

4  Tahun 2013 jumlah santri Annur: 375 orang, tahun 2015: 606

TAHNI’AH
TESTIMONI WAKIF
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P ondok Pesantren Darunnajah merupakan lembaga pendidikan Islam 
yang dinaungi oleh yayasan yang memiliki akte resmi. Seiring perjalanan 
waktu, Yayasan Darunnajah memiliki pengurus dan nama yang berbeda. 

Hal ini sebagai bentuk penyesuaian agar memudahkan dalam kepengurusan di 
lembaga tersebut.  

Dalam sejarahnya, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Islam (YKMI) didirikan 
pada tanggal  6 Desember 1960 dengan akte no 121 di hadapaan notaris 
Eliza Pondaag, pengurus H. Mohamad Kosim bi Haji Mohammad (ketua), 
Kamaruzzaman (sekretaris), dan Abdul Manaf bin H. Muchayar (bendahara). 
Kemudian berdiri juga Yayasan Darunnajah dengan akta tanggal 22 September 
1986, nomor 30, dengan notaris Yetty Taher, S.H. di Jakarta. Lembaga ini telah 
didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Oktober 1986 
nomor :169/not/HKM/1986. Pada tahun 1994, Yayasan Darunnajah digabung 
dengan Yayasan Kesejaheraan Masyarakat Islam (YKMI) yang berkedudukan di 
Jakarta, sebagaimana dijelaskan dengan akta 30 September 1994 nomor 113, 
yang dibuat di hadapan Nenny Maskan, S.H., seorang notaris di Tanggerang. 
Anggaran dasarnya telah di daftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan tanggal 5 Oktober 1994 nomor 2061/not /Hkm/1994/PN, Jakarta Selatan 
dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 
Agustus 1997 nomor 69 tambahan nomor 105.

Tahun 2000 anggaran dasar yayasan dirubah sesuai dengan akta tanggal 16 
Oktober 2000 nomor 21, yang dibuat di hadapan Nenny Maskan, S.H., notaris 
di Tangerang. Kemudian pada tahun 2008 anggaran dasar dirubah untuk 
disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 
2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang 
Yayasan, sebagaimana dijelaskan dalam akta tanggal 4 Februari 2008 nomor 02, 
yang dibuat di hadapan Nurwahidah Zakaria Isnani, S.H., notaris di Tangerang, 
perubahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Departemen Hukum dan HAM 
RI tanggal 25 februari 2008 nomor AHU-AH.01-113. Yayasan Darunnajah sudah 
melaksanakan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan pasal 71 
ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2008 tahun 2004 
tentang Yayasan, dan telah diberitahukan pada kantor Departemen Hukum dan 
HAM RI seperti tersebut pada poin nomor 4 diatas. 

Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Darunnajah  Akte Notaris 
Nurwahidah Zakaria Isnaini, S.H., tanggal 19 Juni 2014, no 17:

DARUNNAJAH 
STRUCTURE

YAYASAN 
DARUNNAJAH 
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I. DEWAN NAZIR/PEMBINA:
1. K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc. 

2. H. Abdul Ghofur

3. Drs.K.H. Mahrus Amin 

4. Dr.K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A.

5. Drs.H. Azhari Baedlowie, M.M.

6. Drs.H. Mahfudz Makmun 

7. K.H. Hasan Abdullah Sahal

8. Drs.K.H. Mad Rodja Sukarta 

9. Drs.H. M. Habib Chirzin

10. Drs.H. Ahmad Sholeh

11. Dr.K.H. Sofwan Manaf, M.Si.

 

II. PENGURUS:
Ketua Umum : K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.

Ketua I : Drs.K.H. Mustofa Hadi Chirzin

Sekretaris Umum : H. Abdul Haris Qodir, S.Mn. 

Sekretaris I : H. Hadiyanto Arief, S.H., M.B.S.

Bendahara Umum : Fahd Noor, S.E.I.

Bendahara I : Mu’allimah, S.Pd.

 

III. PENGAWAS: 
1. Dr.H. Supriyadi Ahmad, M.A. 

2. Ir.H. Edi Sutaryadi Wariat

    

IV. BIDANG-BIDANG
A. Bidang Pesantren:

Dr.K.H. Sofwan Manaf, M.Si.

     a. Pesantren Darunnajah 1 
1. Drs.K.H. Mahrus Amin
2. Dr.K.H. Sofwan Manaf, M.Si.

     b.  Pesantren Darunnajah 2
K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc.

     c.  Pesantren Al Manshur Darunnajah 3 
Drs.K.H. Busthomi Ibrohim, M.A.

     d.  Pesantren Tsurayya Darunnajah 4 
Tb. Safaruddin, S.Pd.I.

     e. Pesantren Annahl Darunnajah 5 
M. Sodik, S.Pd.I. 

     f.  Pesantren Annakhil Darunnajah 6 
Miswadi, S.Pd.I.

     g.  Pesantren Annur Darunnajah 8 
H. Hadianto Arief, S.H., M.B.S.

     h.  Pesantren Al Hasanah Darunnajah 9 
K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H

     i.  Unit Pendidikan Darunnajah 10  
Bahliah, S.Pd.I.

     j. Pesantren Al Barokah Darunnajah 11 
Andi Aziz, S.Pd.I.

     k. Pesantren Al Harokah Darunnajah 12 
Drs.K.H. Mad Rodja Sukarta

     l.  Pesantren Tahfizh Robi’ul Qulub Darunnajah 13 

     m.  Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14 
Fajar Suryono, S.Kom 

     n.  Pesantren Mohamad  Amin Darunnajah 15
Ust Shohib

     o.  Pesantren Darunnnajah 16 Lampung 

     p.   Pesantren Tahfizh Ummul Mu’minin Darunnajah 17 

B. Bidang Perguruan Tinggi:  
1. Drs.H. Aunur Rofiq, M.M.    
2. Drs.H. Saifullah Kamalie, Lc., M. Hum., Ph.D.

C.  Bidang Usaha dan Pengembangan Bisnis   
Manajemen : 
1. H. Noor Badri, B.B.A. 
2. Zakianto Arief, S.Ip.
3. Ridha Makky, S.Pd.I.

D. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf:  
1.  Drs.H. Sulistiyo 
2. Trimo, S.Ag. 
3. H. Mustajab, S.Pd.I.    
4. H. Muhsinin, S.Pd. 

E. Bidang Pembangunan:  
1. Ir. Ahmad Setiadi 
2. Angga Kautsar Ibrahim, S.T.

DARUNNAJAH 
STRUCTURE
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VISI YAYASAN DARUNNAJAH

 
 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu’min itu 
pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 
dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. (At-Taubah: 122)

MISI:

Membangun manusia seutuhnya dan masyarakat 
Islam melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk 
mewujudkan manusia muslim, mukmin dan muhsin 
yang mempunyai jiwa kejuangan dan tanggung jawab 
kemasyarakatan.

  

NAMA DAN LOGO

Nama dan logo Darunnajah telah  dipatenkan di Dirjen Hak 
Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan HAM RI, nomor 
IDM000269341, tanggal 21 September 2010.

TUGAS DAN WEWENANG

1. Badan Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Yayasan 
adalah Dewan Nazir yang  beranggotakan 11 orang.  

2. Pengurus Yayasan terdiri atas Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan ditambah 5 bidang yang membantu 
pelaksanaan program yayasan. 

3. Kelima bidang itu adalah: 
a. Bidang Pondok Pesantren, 
b. Bidang Perguruan Tinggi, 

c. Bidang Usaha dan Pengembangan Bisnis, 
d. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf, 

dan 
e. Bidang Pembangunan.

4. Salah satu program yayasan adalah mengadakan rapat 
rutin; 

a Setiap bulan sekali, yang membahas pelaksanaan 
program setiap bidang, dari tahun 1994 sampai 
dengan saat ini telah dilaksanakan rapat 111 kali

b. Mengadakan rapat Dewan Nazir setiap enam bulan 
sekali, telah dilaksanakan 38 kali.

 

Saat ini Yayasan Darunnajah menaungi 17 pesantren, yaitu:   

1. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Ulujami 
Pesanggrahan Jakarta Selatan

2. Pondok Pesantren Darunnajah-2, Desa Cipining, 
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 
Barat 

3. Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah-3, Desa 
Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, 
Provinsi Banten 

4. Pondok Pesantren Tsurayya Darunnajah 4, Desa Citasuk, 
Kacamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi 
Banten

5. Pondok Pesantren Annahl Darunnajah 5, Desa Tanjungan, 
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi 
Banten

6. Pondok Pesantren Annakhil Darunnajah 6, Desa 
Pasar Bantal, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten 
Mukomuko, Provinsi Bengkulu

7. Pondok Pesantren Jaziratunnajah Darunnajah 7, Sei 
Banjar Desa Binusan, Nunukan, Provinsi Kalimantan 
Timur 

8. Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8, Desa Cidokom, 
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Provinsi 
Jawa Barat

9. Pondok Pesantren Al Hasanah Darunnajah 9, Kampung 
Mangga, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan 
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 

DARUNNAJAH 
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10. Lembaga Pendidikan Darunnajah 10, Jalan Haji Garie, 
Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, 
Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

11. Pondok Pesantren Al Barokah Darunnajah 11, Desa 
Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten   Seluma, 
Provinsi Bengkulu

12. Pondok Pesantren Al Harakah Darunnajah 12, Bukit Kayu 
Kapur Bukit kapur Kodya Dumai Pekan Baru

13. Pondok Pesantren Darunnajah 13, Karang Tengah 
Tangerang Banten

TANAH WAKAF 

Yayasan Darunnajah memiliki tanah wakaf di berbagai 
tempat. Tanah-tanah ini merupakan hasil dari pe-
ngembangan dan wakaf sejumlah dermawan yang 
ter tarik mewakafkan tanahnya untuk kepentingan 
lembaga pendidikan Islam. Daftar wilayah tanah tersebut 
sebagaimana dalam daftar berikut: 

No Daerah Luas 

1 Jakarta               70.487 

2 Tangerang Selatan, Kota Tangerang              20.622 

3 Bogor (Darrunnajah  2, Annur Darunnajah 8)           758.533 

4 Bekasi                   255 

5 Al Manshur DN 3 20.583

6 Tsurayya DN 4 17.230

7 Annhl DN 5            104.262 

8 Bandung, Cipanas                2.337 

9 Annakhil Darunnajah 6        2.945.609 

10 Kalimantan           230.000 

11 Riau        2.130.000 

12 Nurul Ilmi Darunnajah 14           103.801 

13 Bandung, Cipanas                2.337 

14 Lampung              69.000 

  Jumlah Total        6.775.562 

677 ha 

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik:
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14. Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14, 
Patanjungan  Sindang Heula Pabuaran  Serang  Banten

15. Pondok Pesantren Mohamad Amin Darunnajah 15, Jalan 
Arau Bengkulu

16. Pondok Pesantren Darunnajah 16, Desa Gunung Pasir 
Jaya kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 
Timur, Lampung

17. Pondok Pesantren Tahfizh Ummul Mu’minin Darunnajah 
17, Cipeucung Ciomas Serang Banten.

DARUNNAJAH 
STRUCTURE
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Adapun Struktur kepengurusan adalah sebagai berikut:

DARUNNAJAH 
STRUCTURE

SRTUKTUR TATA KERJA
YAYASAN DARUNNAJAH

2014-2019

BIDANG 
PEMBANGUNAN

PENGAWAS 

PEMBINA/DEWAN NAZIR

KETUA 

BENDAHARASEKRETARIS

BIDANG 
PERGURUAN TINGGI

BIDANG 
PONDOK PESANTREN 

BIDANG
USAHA DAN PENGEMBANGAN 

BISNIS MANAJEMEN

BIDANG 
PEMELIHARAAN DAN 

PENGEMBANGAN WAKAF

PESANTREN 
DARUNNAJAH 8

BOGOR

PESANTREN 
DARUNNAJAH 17

SERANG

PESANTREN 
DARUNNAJAH 16

LAMPUNG

PESANTREN 
DARUNNAJAH 15

BENGKULU

PESANTREN 
DARUNNAJAH 1

JAKARTA

PESANTREN 
DARUNNAJAH  2

BOGOR

PESANTREN 
DARUNNAJAH  3

SERANG

PESANTREN 
DARUNNAJAH  4

SERANG

PESANTREN 
DARUNNAJAH  5

PANDEGLANG

PESANTREN 
DARUNNAJAH 6

MUKO-MUKO

PESANTREN 
DARUNNAJAH  7

NUNUKAN

PESANTREN 
DARUNNAJAH 9

TANGERANG

PESANTREN 
DARUNNAJAH  10

JAKARTA

PESANTREN 
DARUNNAJAH 11

BENGKULU

PESANTREN 
DARUNNAJAH 12

DUMAI

PESANTREN 
DARUNNAJAH 13

BOGOR

PESANTREN 
DARUNNAJAH 14

SERANG
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Nazir berasal dari bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran 
yang berarti menjaga, memelihara, mengelola dan 
mengawasi. Nazir adalah isim fa'il yang kemudian diarti-
kan pengawas atau penjaga. Sedangkan nazir wakaf atau 
biasa disebut nazir adalah orang yang diberi tugas untuk 
mengelola wakaf. Menurut undang-undang nomor 41 
tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan 
bahwa Nazir adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya. 

Dewan Nazir Darunnajah resmi berdiri tahun 1994 
bersamaan dengan diadakannya ikrar wakaf Pesantren 
Darunnajah. Proses pembentukan Dewan Nazir Darunnajah 
memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam prosesnya, 
K.H. Abdul Manaf banyak berkonsultasi langsung dengan 
berbagai pihak, terutama dengan K.H. Abdullah Mahmud 
dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Konsultasi 
tersebut sudah beliau lakukan sejak tahun 1992.

Dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga 
Yayasan Darunnajah disebutkan Dewan Nazir adalah badan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Dewan 
Nazir merupakan lembaga yang dipercaya oleh pendiri 
sebagai pembina dalam Yayasan Darunnajah. Lembaga ini 
merupakan badan legislatif yang bertanggung jawab secara 
menyeluruh atas pelaksanaan, perkembangan pendidikan 
dan pengajaran di Pesantren Darunnajah. Program dan 
kebijakan Dewan Nazir dijalankan oleh pimipinan Pesantren 
sebagai mandatarisnya.

Nama Nazir yang digunakan berarti pengawas dan 
penjaga Yayasan Darunnajah. Istilah Dewan digunakan 
karena anggotanya terdiri dari banyak orang dengan 
berbagai macam latar belakang yang beraneka ragam yang 

DARUNNAJAH 
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DARUNNAJAH

bisa diberi amanah untuk mengelola Yayasan Darunnajah. 
Sehingga, tanggung jawab yayasan bukan menjadi 
tanggung jawab individu tetapi kepemimpinan kolektif. 

Pada masa awal atau tepatnya sebelum wakif meninggal 
dunia, Dewan Nazir Darunnajah berperan sebagai penguat 
wakif dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang 
ada di Pesantren Darunnajah. Hal ini dilakukan karena K.H. 
Abdul Manaf Mukhayyar selaku wakif menyadari usianya 
yang sudah mulai uzur, 70 tahun, sehingga harus ada kader-
kader yang meneruskan perjuangan beliau. 

Sejarah berdirinya Dewan Nazir Darunnajah tidak 
bisa dipisahkan dari perjalanan Pesantren dan Yayasan 
Darunnajah. Setelah Yayasan Kesejahteraan Masyarakat 
Islam (YKMI) resmi berubah nama menjadi Yayasan 
Darunnajah pada tahun 1986, banyak anggota dan pe-
ngurus yayasan tidak aktif, sehingga keberadaan Yayasan 
Darunnajah menjadi tidak efektif. Pengurus jarang me-
ngadakan rapat, banyak keputusan-keputusan Yayasan 
Darunnajah yang tidak dikerjakan, serta hak dan kewajiban 
yayasan dan pesantren belum jelas.

Beberapa hal tersebut di atas berakibat munculnya 
konflik-konflik internal di Darunnajah. Konflik internal 
melibatkan pengasuh, keluarga, dan guru. Dengan berbagai 
konflik internal, maka kepercayaan guru dan santri kepada 
yayasan menjadi turun, sehingga banyak menimbulkan 
tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, tahun 1989, K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar selaku wakif Darunnajah meminta seluruh 
pe ngurus yayasan membuat surat pernyataan yang di-
bumbuhi materai untuk memberikan kuasa penuh kepada 
wakif mengatasi berbagai permasalahan di atas.

Dengan surat kuasa tersebut, wakif melakukan berbagai 
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usaha memperbaiki suasana Darunnajah pada saat itu, 
diantaranya adalah dengan melakukan peremajaan 
pengurus yayasan, mempersiapkan ikrar wakaf di 
depan masyakarat, dan membentuk badan wakaf yang 
kemudian diberi nama Dewan Nazir. Wakif berkepentingan 
membentuk Dewan Nazir dengan tujuan membantu dan 
menguatkan wakif dalam melaksanakan dan mengawasi 
yayayasan dan pesantren.

Setelah Dewan Nazir secara resmi terbentuk tahun 1994, 
K.H. Abdul Manaf segera membuat payung hukum Dewan 
Nazir, membuat peraturan-peraturan yayasan, peraturan-
peraturan dan Standar Operasioal Prosedur untuk guru, 
santri, dan karyawan. Setelah wakif menginggal dunia, 
peran Dewan Nazir lebih kuat lagi yaitu sebagai pemegang 
amanah untuk melanjutkan cita-cita wakif dalam 
mengembangkan Yayasan Darunnajah dan menjadikannya 
sebagai lembaga pendidikan yang bertafakkuh fiddin.

Dengan dibentuknya Dewan Nazir, Struktur Yayasan 
Darunnajah terbagi menjadi 3, yaitu: pembina, pengurus, 
dan penasehat. Dalam struktur tersebut Dewan Nazir 
bertindak sebagai pembina yayasan. Pembina diangkat 
seumur hidup atau sampai meninggal dunia, sedangkan 
pengurus yayasan diangkat setiap lima tahun sekali.

Pengurus Dewan Nazir 
Pengurus Dewan Nazir periode pertama ditunjuk langsung 
oleh wakif Darunnajah K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, di 
mana mereka bertindak sebagai penerima wakaf pesantren 
Darunnajah beserta cabang-cabangnya dari pihak pertama, 
dengan sanggup memenuhi segala syarat-syarat dan 
kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana 
tersebut dalam ikrar wakaf. Adapun para pengurus 

tersebut adalah: (1) K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc, (2) Drs. H. 
Kamaruzzaman, (3) Drs. K.H. Mahrus Amin, (4) K.H. Hadiyin 
Rifa’ie, (5) H. Hadidi, S.H, (6) Drs. H. A. Hafidz Dasuki, M.A, 
(7) K.H. Saifuddin Arief, S.H, (8) K.H. Abdullah Mahmud, (9) 
Drs. H. Mahfudz Makmun, (10) K.H. Aminullah, (11) Drs. HM 
Habib Chirzin, (12) H. Nasrullah Manaf, S.H, dan (13) Drs. H. 
Sofwan Manaf.

Penunjukan para anggota Dewan Nazir tersebut 
merupakan ijtihad K.H. Abdul Manaf Mukhayyar dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan kemauan me ngem-
ban amanat dari wakif Darunnajah.

Setelah perjalanan Pesantren dan Dewan Nazir yang 
cukup lama, tentunya mengalami berbagai perubahan. 
Adapun anggota Dewan Nazir yang saat ini berjumlah 11 
orang, yaitu: (1) K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc, (2)  H. Abdul 
Ghofur, (3) Drs.K.H. Mahrus Amin, (4) Dr.K.H. Abdullah 
Syukri Zarkasyi, M.A, (5) Drs.H. Azhari Baedlowie, M.M, (6) 
Drs.H. Mahfudz Makmun, (7) K.H. Hasan Abdullah Sahal, (8) 
Drs.K.H. Mad Rodja Sukarta, (9) Drs.H. M. Habib Chirzin, (10) 
Drs.H. Ahmad Sholeh, dan (11) Dr.H. Sofwan Manaf, M.Si.

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan 
Nazir
Melalui Piagam Wakaf tahun 1994, tanah wakaf, bangunan, 
dan harta benda yang ada diserahkan kepada umat Islam 
dan pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Nazir yang 
anggotanya adalah tokoh-tokoh pesantren yang sudah 
mumpuni baik dalam kegiatan sosial maupun sebagai 
pimpinan lembaga pendidikan.

Menurut Habib Chirzin, tugas utama Dewan Nazir 
Darunnajah adalah merumuskan haluan-haluan dari 
perjalanan atau kebijakan-kebijakan pesantren, memberi-
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kan arahan dan sekaligus kontrol terhadap pelaksanaan 
dari program-program yang dilaksanakan baik oleh Yayasan 
maupun pimpinan Pesantren Darunnajah. 

Dewan Nazir juga bertugas mencari solusi bagi pesantren 
Darunnajah, misalnya ketika kiai meninggal dunia, maka 
Dewan Nazir yang harus mencari penggantinya. Selain 
itu, Menurut K.H. Mahkrus Amin, Dewan Nazir mempunyai 
tanggung jawab untuk menjaga dan mengawal empat pilar 
Darunnajah, yaitu Panca Jiwa, Panca Jangka, Panca Bina dan 
Panca Darma Darunnajah.

Dalam peraturan rumah tangga Yayasan Darunnajah 
Bab II, pasal 5 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung  
Jawab Dewan Nazir, disebutkan:

1. Dewan Nazir bertugas melaksanakan amanat Pendiri 
Yayasan yang tercantum dalam Piagam Penyerahan 
Wakaf tanggal 2 Jumadal Ula 1415 atau 7 Oktober 1994  
dan penjelasan-penjelasannya.

2. Dewan Nazir bertugas memberikan pengarahan dan 
pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Yayasan dan 
semua bidang, biro dan lembaga dalam lingkungan 
Yayasan.

3. Dewan Nazir bertugas menetapkan dan mengesah-
kan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

4. Dewan Nazir berwenang mengangkat dan mem-
berhentikan anggota Dewan Nazir,  Pengurus, dan 
Pengawas Yayasan.

Untuk menjaga kredibilitas dan keberlangsungan 
Yayasan Darunnajah, maka untuk menjadi anggota Dewan 

Nazir harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana 
disebutkan pada Bab VIII pasal 20, ayat (3) Dianggap 
cakap dan berjasa pada yayasan oleh Dewan Nazir; ayat (4) 
Menyetujui, memahami, dan menghayati Anggaran Dasar 
dan Peraturan Rumah Tangga Yayasan, ayat (5) Pernah 
aktif menjadi pengurus Yayasan atau Pimpinan Pesantren 
minimal selama satu periode; dan ayat (6) Alumni Pondok 
Pesantren Darunnajah atau Darussalam Gontor

Dewan Nazir mengadakan rapat setiap enam bulan 
sekali untuk mendengarkan laporan dari pengurus yayasan 
dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan selama 
enam bulan berlalu. Lembaga ini juga menentukan 
pimpinan pesantren di masa mendatang, jika pimpinan 
pesantren yang ada dianggap tidak mampu melaksanakan 
tugasnya. 

Adanya mandat kepada Dewan Nazir sebagai 
pengambil keputusan atau kebijakan tertinggi menjadi 
langkah awal perjalanan dan perkembangan Darunnajah. 
Hal ini dipahami karena strategi suatu organisasi bukan 
saja akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan, dan 
ketersediaan sumber daya, tetapi akan dipengaruhi oleh 
nilai dan harapan pihak yang memiliki kekuasaan dalam 
organisasi yang bersangkutan. Keputusan yang diambil 
oleh lembaga tertinggi menimbulkan implikasi serius 
terhadap sumber daya sesuatu organisasi. Sehingga 
sangat besar kemungkinan mempengaruhi keputusan-
keputusan operasional. Pengambilan kebijakan strategis 
Darunnajah dibuat secara kolektif oleh anggota Dewan 
Nazir. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pimpinan 
dalam melaksanakan tugasnya. (Ichwan Mahmudi, M. Pd)

DARUNNAJAH 
STRUCTURE
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DARUNNAJAH EVENT

Jumat 31 Januari 2014, pukul 
19.00 WSA, Jama’ah umroh 
Darunnajah berkesempatan 

bersilaturrahim dengan Sekjen 
Lembaga Al Amru bil Ma’ruf wa 
Nahyu ‘anil Munkar, Kerajaan 
Saudi Arabia, Syekh Turki.

Kesyukuran 54 tahun Sujud 
Syukur kedua di Masjid Haram 
Jama'ah Umroh Kesyukuran 54 
Tahun Darunnajah melaksanakan 
sujud syukur yang kedua di 
Masjid Haram, Mekah, pada 
hari Kamis, 28 Robiul Awal 
1435 H/ 30 Januari 2014, pukul 
14.30 WSA. Ini merupakan 
agenda utama dari rangkaian 
acara Kesyukuran 54 Tahun 
Darunnajah. Hadir dalam acara 
sujud syukur tersebut seluruh 
anggota Dewan Nazir dan 
jama’ah umroh Darunnajah di 
lantai tiga Masjid Haram.Dengan 
posisi menghadap Ka’bah, mereka 
membentuk dua baris. Sujud 
syukur dilaksanakan dengan 
imam Drs.K.H. Mahrus Amin dan 
do’a dipimpin oleh K.H. Hasan 
Abdullah Sahal salah seorang 
anggota Dewan Nazir

Demi memperingati kesyu-
kur an 54 tahun Pondok 
Pesantren Darunnajah, yayasan 
Darunnajah mengadakan umroh 
yang diadakan pada tanggal 23 
Januari s.d. 2 Februari 2014 dan 
dilaksanakan di dua Kota Suci 
Mekah dan Madinah, dengan 
rangkaian kegiatan Umroh adalah 
sebagai berikut:

1. Ibadah umroh 
2. Sujud syukur di Masjid 

Nabawi 
3. Sujud syukur di Masjid Haram
4. Sholat 5 waktu di Masjid 

Nabawi
5. Sholat 5 waktu di Masjid 

Haram
6. Mendo'akan Darunnajah di 

beberapa tempat dan beberapa 
kesempatan

7. Do'a bersama untuk para 
pendiri dan pendahulu 
Darunnajah

Sujud Syukur 
di Masjid an-Nabawi dan 
Masjid al-Haram
8. Silaturrahim dengan Dekan 

Fakultas Bahasa Arab Ummul 
Quro Mekah, Syeikh Hasan Al 
Bukhori 

9. Silaturrahim dengan 
masyayikh Universitas Islam 
Madinah:
a.  Wakil Rektor, Syeikh 

Ibrohim Ali Ubaid 
b.  Dekan Fakultas Tarbiyah, 

Syeikh Ali Zahroni
c.  Rois Qismu Lughoh, Syeikh 

Nassor Hamidullah
d.  Syeikh Muhammad bin 

Umar Al-Fallatah
e.  Ibnu Nasuha  

10. Silaturrahim dengan Sekjen 
Lembaga Al Amru bil Ma'ruf 
wa Nahyu 'anil Munkar 
Kerajaan Saudi. Syeikh Turki

11. Silaturrahim dengan IKPDN 
dan IKPM Cabang Madinah

12. Ziarah ke Makam Rosul, Abu 
Bakar Shiddiq, dan Umar bin 
Khottob

13. Ziarah ke Makam Baqi
14. Ziarah Kota Madinah
15. Ziarah kota Mekah

16. Mengunjungi Ma'had Tahfizh 
Al Quran

17. Mengunjungi Pabrik Kiswah
18. Mengunjungi Museum 

Sejarah Muhammad
19. Mengunjungi Eksibisi 

Asma'ul Husna
20. Silaturrahim dengan IKPDN 

dan IKPM cabang Madinah.

Begitulah rentetan kegiatan 
yang dilalui semua jama’ah 
rombongan Darunnajah, berkat 
rahmat dan ridho Allah SWT 
rentetan kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar dan baik tanpa 
ada masalah yang berarti. 
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P ondok 
Pesantren 
Darun-

najah bermula 
dari buah 
pemikiran K.H. 
Abdul Manaf 
Mukhayyar. 
Sebagai 
perintis awal perjuangan Pondok 
Pesantren Darunnajah ada 
banyak sekali nilai dan suri 
tauladan berharga bagi generasi 
setelahnya, dengan napak tilas 
dapat membentuk karakter dan 
jati diri kader Pondok Pesantren 
Darunnajah.

Dalam rangkaian peringatan 
54 tahun, pada hari Sabtu, 7 
Februari 2015, pengurus Yayasan 
Darunnajah mengadakan acara 
khusus untuk menelusuri jejak 
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar 
dalam mendirikan Pondok 
Pesantren Darunnajah. Rute 
kegiatan dari Palmerah, bekas 
tempat Madrasah Islamiyah dan 
berakhir di Jamiatul khair, Tanah 
Abang, tempat K.H. Abdul Manaf 
menuntut ilmu dan mendapatkan 
inspirasi mendirikan Darunnajah.

Kegiatan Napak Tilas ini 
dilakukan dengan berjalan kaki 
menelusuri jejak K.H. Abdul 
Manaf Mukhayyar. Dengan 
kegiatan ini, peserta seperti 
melakukan apa yang dilakukan 
oleh wakif. Setelah itu akan 
diadakan dialog dengan pengurus 
Jamiat Kheir yang bertujuan 
untuk menyelami nilai-nilai 
perjuangan yang didapat pendiri 
selama belajar di sana.

Tujuan penyelenggaraan 
kegiatan Napak Tilas ini sebagai 
berikut:

1. Memperingati 54 tahun 
Darunnajah.

2. Menumbuhkan nilai-nilai 
perjuangan visioner kepada 
pengurus dan penerus 
Darunnajah.

DARUNNAJAH EVENT

NAPAK TILAS
K.H. ABDUL MANAF MUKHAYYAR
DALAM RANGKA MEMPERINGATI 54 TAHUN 
DARUNNAJAH

3. Menelusuri pengaruh Jamiat 
Kheir terhadap kepribadian 
K.H. Abdul Manaf dan 
Darunnajah.

4. Mencari benang merah antara 
pendiri, Jamiat Kheir dan 
Gontor

5. Menghindari kelupaan 
terhadap sejarah pendiri 
sebagaimana dalam 
pribahasa ”Jangan mati obor”

Bentuk kegiatan Napak Tilas 
kehidupan K.H. Abdul Manaf  
dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, 
sebagai berikut:
1. Penelusuran rute perjalanan 

K.H. Abdul Manaf dari 
Palmerah ke Jamiat Kheir 
sebagai pembuka acara 
dengan membagikan brosur 
Darunnajah dan brosur 
napak tilas ke masyarakat.

2. Pertemuan dengan pengurus 
Jamiat Kheir 
 dalam bentuk silaturahim, 
saresehan dan kuliah umum 
dengan narasumber alumni 
Jamiat Kheir atau peneliti 
pergerakan Jamiat Kheir. 

3. Pembacaan riwayat hidup 
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar

Perjuangan dan perjalanan 
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar 
merintis Pondok Pesantren 
Darunnajah amat perlu 
diapresiasi, melihat rute 
perjalanan yang cukup jauh dari 
Palmerah menuju Jamiat Kheir 
tempat beliau menimba ilmu 
agama.

Napak Tilas ini diikuti 
keluarga besar Darunnajah, tim 
19, Pimpinan Pondok Cabang, 
guru TMI, mahasiswa STAIDA, 
dan perwakilan Darunnajah 
cabang yang berjumlah 200 
peserta. 

Semangat K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar seakan tertular 
kepada peserta. Tidak lama 
setelah kegiatan ini, seseorang 
mengunjungi Darunnajah dan 
berniat untuk mewakafkan tanah 
yang dimilikinya untuk dikelola 
Darunnajah. Ini sebagai salah satu 
bukti semangat K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar tidak pernah mati 
dan akan terus terlular kepada 
siapa pun yang melapangkan 
dirinya untuk berjuang di jalan 
Allah untuk memajukan dunia 
pendidikan Islam. (Iskandar)
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DARUNNAJAH EVENT

D arunnajah sering menjadi 
tempat tujuan bagi 
beberapa utusan negara 

asing, khususnya negara 
Timur Tengah, baik sekedar 
berkunjung, mengadakan 
pelatihan, ataupun kegiatan 
lainnya. Kali ini negara Qatar, 
melalui kementrian wakafnya 
menyelenggarakan tes imam dan 
muadzin untuk negara Qatar di 
Pondok Pesantren Darunnajah 
Jakarta.

Darunnajah dipilih sebagai 
tempat dilaksanakannya tes 
imam dan muadzin untuk negara 
Qatar setelah panitia pelaksana 
mensurvei ke beberapa lembaga 
di Jakarta dan sekitarnya. 
Dengan fasilitas dan akses 
tempat yang memungkinkan, 
akhirnya Darunnajah Jakarta 
dipilih menjadi tempat 
diadakannya kegiatan tersebut.  

Kegiatan seleksi imam 
dan muadzin untuk negara 
Qatar ini berlangsung pertama 
kalinya di Pondok Pesantren 
Darunnajah Jakarta. Kegiatan ini 
dilaksanakan di bawah tanggung 

Kegiatan Tes Seleksi 
Imam dan Muadzin untuk 
Negara Qatar Tahun 2015

jawab Kementrian Wakaf Qatar 
bekerja sama dengan Pondok 
Pesantren Darunnajah yang 
melibatkan kepanitiaan dari 
kedua belah pihak. Kegiatan ini 
berlangsung selama lima hari, 
tepatnya pada tanggal 24-28 
Februari 2015.  

Tes seleksi imam dan muadzin 
ini diikuti oleh lebih dari 120 
peserta dari berbagai daerah 
di Indonesia. Umumnya para 
peserta adalah penghafal al-
Qur’an, karena yang lolos dalam 
seleksi ini akan dijadikan imam 
dan muadzin di beberapa masjid 
di negara Qatar.

Para penghafal al-Qur’an 
yang mengikuti seleksi diuji 
oleh 4 syaikh yang langsung 
datang dari Qatar. Para masyayikh  
penguji adalah:

1. (Syaikh Muhammad Ya’kub 
al-Ali)

2. (Syaikh Abdullah Umar al-
Bakri)

3. (Syaikh Abdullah Muhammad 
an-Ni’mah)

4. (Syaikh Abdussalam al-Majidi)

Keempat syaikh dibantu oleh 
satu orang bagian administrasi 
dari Qatar yaitu saudara Nashr 
Ismail Naji serta satu orang 
imam asal Indonesia yang 
bernama ustadz Syukron.

Selain mengadakan pengujian 
seleksi imam dan muadzin, para 
masyayikh juga mengadakan 
kegiatan lain seperti ceramah 
agama di depan santriwan dan 
santriwati Darunnajah, tahsin 
qira’ah untuk para guru, dan juga 
tahsin qira’ah untuk para santri.

Darunnajah menyambut 
baik diadakannya kegiatan 
seleksi imam dan muadzin untuk 
negara Qatar ini. Kedatangan 
para syaikh  dari Qatar juga 
menjadi kesempatan penjajakan 
kerjasama antara Darunnajah 
dan beberapa lembaga di Qatar. 
Sehingga pada kesempatan 
berikutnya, Darunnajah diberi 
kesempatan untuk mengadakan 
lomba tahfidul Qur’an yang 
didanai langsung dari Qatar. 
Yang dilaksanakan pada tanggal 
15-18 Oktober 2015 dengan total 
bantuan dana $68.000 Selain 
itu, kerjasama-kerjasama di 
bidang lain terus dijajaki oleh 
Pondok Pesantren Darunnajah 
dan beberapa lembaga di 
Qatar, khususnya dalam bidang 
Pendidikan. (Akhmad Muammar, 
S.H.I)
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R obotic Darunnajah 
merupakan ekstrakulikuler 
bidang sains dan teknologi 

yang mulai berjalan di pondok 
pesantren Darunnajah sejak bulan 
oktober 2014. Kegiatan ekstra ini 
di bentuk dengan tujuan untuk 
mengenalkan dunia robotic 

ROBOTIC 
DARUNNAJAH

dan kreativitasnya, sehingga 
para santri ke depan dapat 
mencapai prestasi dalam bidang 
tersebut. Selain itu, juga untuk 
menanamakan kepada santri 
yang tidak hanya belajar agama, 
melainkan juga dalam bidang 
teknologi. Sehingga ke depan  

lahir para teknolog dan bahkan 
teknokrat yang berlatar belakang 
santri dengan pengetahuan agama 
serta memiliki sebuah karya yang 
memadukan antara sains dan 
teknologi yang berasaskan pada 
pola pikir yang islami.

Dalam ekstrakulikuler ini para 
santri diajarkan pengetahuan 
umum tentang robot. Diantaranya 
ilmu tentang robotika, manfaat 
robot, kreativitas bentuk robot, 
latar belakang pentingnya robot, 
dan lain-lain. Dengan pengetahuan 
yg diajarkan diharapkan para 
santri bisa menghasilkan karya 
tersendiri yang bermanfaat bagi 
dunia sains dan teknologi baik 
untuk masyarakat maupun dunia 
pesantren. Sebagai contoh ia 
mampu membuat sebuah sistem 
teknologi yang berbasiskan tenaga 
robot untuk membantu kesulitan-
kesulitan dalam pengelolaan 
kehidupan. 

Dengan ekstrakulikuler 
ini para santri bukan hanya 
jadi penonton dalam skenario 
perkembangan teknologi, namun 
berperan aktif di dalamnya 
sehingga segala yg dihasilkan 
dan diciptakan bisa di gunakan 
sebagai media untuk berdakwah. 
Seorang santri merupakan kader 
generasi masa depan yang akan 
berkiprah di masyarakat. Dengan 
tambahan bekal pendidikan 
ilmu pengetahuan robotik akan 
mampu menjadi sosok seorang 
ulama yang intelek, bukan sekedar 
intelek yang hanya memahami 
agama tetapi juga dunia 
teknologi. Alhamdulilah kegiatan 
ini mendapat respon positif 
dari para santri. Sebagai bukti 
nyata dibentuklah Tim Robotic 
Darunnajah beranggotakan 
21 santri terdiri dari kelas 1-5. 
Keikutsertaan para santri ini 



27Edisi 54 tahun Darunnajah2015

diharapkan mampu berlanjut 
dari waktu ke waktu dan semakin 
diminati oleh mereka. 

Tim Robotic Darunnajah 
memiliki jadwal latihan rutin 
mingguan setiap hari Jum’at 
pagi dari jam 8:00 sampai jam 
11:00. Dalam latihan tersebut 
diajarkan dasar-dasar tentang 
robotic, di antaranya, pengenalan 
sensor robot, programming robot 
dan  cara merakit robot. Ada 
pun software pemograman yang 
dipakai adalah PICAXAE untuk 
kategori line follower, sementara 
jenis robot yang digunakan 
adalah robot analog.

Namun dalam pelaksanaan 
ekstrakulikuler ini masih ada 
beberapa kendala, di antarnya 
kesediaan tutor khusus di 
lembaga Darunnajah. Untuk itu, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
berusaha mencari tenaga 
pengajar bidang robotik guna 
melatih calon-calon tutor 
internal, yang ke depannya 
mereka akan mengajarkan 
kepada adik-adik kelas. Sehingga 
pelatihannya bersifat “training 
of trainer”. Dengan sistim ini 
diharapkan akan lahir para ahli 
robotika dari Darunnajah sendiri.

Tim Robotic Darunnajah  
dalam berbagai kompetisi 
mampu bersaing dengan tim-
tim lain yang sudah terbentuk 
sebelumnya. Bahkan tim ini 
mampu berperestasi di beberapa 
lomba. Diantaranya dalam 
Lomba robotic Pesta Rakyat 
Fisika di Universitas Indonesia 
untuk kategori Line follower 
(tingkat nasional  pada bulan 
oktober 2014) dan  juara 1 dalam 
Indonesia Robotic Olympiad/IRC 
yang diselenggarakan oleh ROCI 
(Robotik Organization Committee 
Indonesia dan MENRISTEK) 

2015 pada kategori yang sama 
pula. 

Darunnajah Robo Cup
Pada bulan Maret 2015, diadakan 
kompetisi robotic antar-pesantren 
Darunnajah group. Kegiatan 
ini dinamakan Darunnajah 
Robotic Olympiade yang mana 
pesertanya merupakan para 
santri dari pondok pesantren 
Darunnajah pusat dan cabang. 
Tim robotic darunnajah yang 
bekerja sama dengan RACER 
robotic (salah satu organisasi 
robotic Indonesia) bukan hanya 
sekedar mengadakan lomba, 
namun juga mengadakan seminar 
serta pelatihan bagaimana 
menciptakan robot sendiri. Dalam 
kegiatan ini juga dipamerkan 
hasil karya anak dalam merakit 
robot. Kegiatan yang ditangani 
oleh para santri ini berjalan 
lancar, meskipun ada beberapa 
evaluasi dalam pelaksanaanya 
seperti minimnya kreativitas 
santri dalam hasil rakitan 
robotnya.  

Kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi saat ini 
berkembang begitu pesat, dimana 
memberi pengaruh sedemikian 
kuat dalam kehidupan manusia. 
Hal ini akan terus berjalan hingga 
masa yang akan datang. Tanpa 
disadari, robot menjadi salah 
satu hasil kemajuan teknologi 
yang sangat popular di kalangan 
generasi muda di seluruh 
dunia termasuk Indonesia. 
Teknologi robotika juga telah 
menjangkau sisi hiburan dan 
pendidikan bagi generasi 
muda. Namun, sayangnya saat 
ini kemajuan teknologi ini di 
Indonesia masih begitu minim. 
Meskipun demikian, hal ini 
perlu diperkenalkan sejak dini  

agar dapat membuka wawasan 
generasi kita. Ini diantara 
menjadi salah satu faktor yang 
mendorong Pondok Pesantren 
Darunnajah untuk bekerjasama 
dengan ROCI – RACER Robotic 
dalam penyelenggaraan 
lomba robotic bagi anak-anak 
mulai dari tingkat SD sampai 
SMP-SMA yang diberi nama 
Darunnajah Robo Cup (DRC) 
2015. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengasah kemampuan 
siswa dalam berkarya khususnya 
dalam bidang teknologi, 
kompetisi ini juga bertujuan 
untuk melatih anak dalam 
berfikir dengan logikanya.

Lomba ini membawakan 
tema “My Robot My Friend” 
sebagai stimulus untuk  agenda 
Pondok Pesantren Darunnajah 
dalam kompetisi kreativitas 
model robot. Lomba ini dibagi 
dalam berbagai aktivitas 
diantaranya lomba merakit lego, 
robot soccer, robot aerial dan 
super maze solving. Selain itu, 
kegiatan ini juga dilengkapi 
dengan seminar parenting 
yang membahas topik yang 
relevan dengan tema “sains 
robotic media mengakselerasi 
kreativitas anak” oleh Chairman 
Robotic Organizing Committee 
Indonesia (ROCI), Firdiansyah. 
Dalam kegiatan ini juga 
diramaikan pula dengan  bazar 
produk robotic sepanjang 
kegiatan tersebut berlangsung. 

Dengan demikian diharapkan 
generasi muda saat ini dapat 
mengikuti perkembangan 
teknologi robotika. Karena 
mereka tidak hanya diasah 
dalam hal kreatifitas dan logika, 
melainkan kemampuan teknis, 
komunikasi dengan seseorang 
dan bekerjasama dengan tim. 
(Fajar S, S. Kom & Fathul K)
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K aligrafi Islam yang juga 
sering disebut sebagai 
Kaligrafi Al-Qur’an 

merupakan suatu seni artistik 
tulisan tangan yang berkembang 
di negara-negara yang umumnya 
memiliki warisan budaya 
Islam. Kaligrafi adalah seni 
yang dihormati di antara 
berbagai seni rupa Islam, karena 
merupakan alat utama untuk 
melestarikan Al-Qur’an. 

Dalam rangkaian kesyukuran 
54 tahun, Pesantren Darunnajah 
mengadakan Workshop 
Seni Kaligrafi International 
dengan narasumber kaligrafer 
internasional yaitu Syeikh 
Belaid Hamidi yang merupakan 
salah satu murid seorang pakar 
kaligrafer Turki bernama Syeikh 
Hasan Celebi. 

WORKSHOP
KALIGRAFI 
INTERNASIONAL

Kegiatan ini diikuti dan 
diramaikan oleh para kaligrafer 
dan pecinta seni kaligrafi dari 
berbagai pesantren dan lembaga 
pendidikan di Indonesia, 
sebagaimana diungkapkan 
oleh Irfan Kurniawan yang 
merupakan ketua panitia 
kegiatan workshop seni 
kaligrafi, mengatakan bahwa  
tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk mengembangkan seni 
kaligrafi terutama di lingkungan 
pesantren, sehingga diharapkann 
pesantren mampu mewarnai 
dunia, bukan hanya dengan 
pengajaran dan pendidikannya 
namun juga dengan seni dan 
keindahannya. 

Peserta kegiatan ini 
berjumlah kurang lebih 140 
orang yang berasal dari 70 
lembaga pendidikan yang 
berbeda, baik pesantren, 
perguruan tinggi, dan lainnya. 

Workshop kaligrafi ini dibuka 
langsung oleh K.H. Musthofa 
Hadi Chirzin, Ketua I Yayasan 
Darunnajah Jakarta. Dalam 
sambutannya ia menyampaikan 
terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Syeikh Belaid 
yang bersedia memberikan 
ilmunya dalam workshop 
kaligrafi ini, ia juga berharap, 
workshop tersebut bukanlah 
yang terakhir, namun akan ada 
workshop-workshop lainnya untuk 
mengembangkan seni kaligrafi ini.

Syeikh Hamidi adalah seorang 
kaligrafer dan pengajar seni 
kaligrafi yang berasal dari Maroko, 
pernah mengajar bertahun-tahun 
di Kerajaan Maroko. 

Kehadiran Syaikh Belaid 
Hamidi menjadi tolak ukur 
santri Darunnajah dalam 
menakar kemampuan mereka 
dalam bidang kaligrafi. Peserta 
yang berpartisipasi dalam 
kegiatan seminar kaligrafi ini 
datang dari berbagai daerah di 
Indonesia. Keseriusan peserta 
dan banyak jumlah mereka, 
menjadi parameter tumbuhnya 
seni kaligrafi di Indonesia. Seni 
kaligrafi ternyata cukup populer 
dan diminati banyak kalangan, 
maka Darunnajah selaku lembaga 
pendidikan yang mengedepankan 
kualiatas pengajaran dan kualitas 
hidup, mengundang Syaikh Belaid 
Hamidi untuk mengadakan 
workshop kaligrafi internasional di 
Pondok Pesantren Darunnajah.

Kecintaannya pada kaligrafi 
membawanya belajar dan 
mendapatkan beasiswa dalam 
bidang kaligrafi di Istanbul, 
tempat ia mendapatkan tiga ijazah 
dalam lima macam kaligrafi. 
Setelah itu, ia mengajarkan 
kaligrafi kepada mahasiswa 
Al-Azhar di Kairo, salah satu 
muridnya ialah Alim Gema 
Alamsyah.
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Dalam workshop tersebut, 
Syeikh mengenalkan metode 
Taqlidi, sebuah metode 
klasik yang sudah terbukti 
menghasilkan kaligrafer-
kaligrafer handal di tingkat 
international. Metode yang ia 
gunakan juga dianggap cocok 
dengan perkembangan zaman 
yang memudahkan orang 
untuk belajar kaligrafer tanpa 
memakan waktu belasan atau 
puluhan tahun.

Nanang Alfan Amrullah, 
salah satu peserta workshop ini 
mengungkapkan bahwa dirinya 
mendapatkan ilmu dan metode 
baru setelah mengikuti workshop 
ini, meskipun dirinya sudah 
puluhan tahun meneliti dunia 
kaligrafi, namun kali ini dalam 
workshop yang diselenggarakan 
Darunnajah beliau mendapatkan 
beberapa metode dan 
pendekatan baru dalam belajar 
kaligrafi yang menurutnya 
efektif.

Workshop ini berlangsung 
selama dua hari dan ditutup 
bersama dengan pemberian 
sertifikat kepada para peserta, 
dari panitia yang telah 
ditandatangani oleh Syeikh 
Belaid Hamidi. 

Semoga dengan workshop 
kaligrafi international ini seni 
kaligrafi yang merupakan 
warisan budaya Islam mampu  
berkembang di dunia pesantren 
khususnya dan di masyarakat 
pada umumnya.

Selain mengisi kegiatan 
workshop, Syaikh Belaid Hamidi 
memberikan pengarahan di 
depan santri dan berkeliling ke 

Pesantren-pesantren Darunnajah 
Cabang. Salah satu cabang 
Darunnajah yang mendapat 
apresiasi adalah Pesantren 
Putri Al-Hasanah Darunnajah 
9. Apresiasi tersebut diberikan 
karena salah seorang murid 
Syaikh Belaid yaitu Muhammad 
Zainuddin sudah mengajar di 
pondok ini. Dia menyampaikan 
bahwa di pesantren lain, dia 
meninggalkan lauhah mayyitah 
(tulisan kaligrafi) tetapi di 
Darunnajah 9 dia meninggalkan 
lauhah hayyah (tulisan yang hidup). 
Ia berharap, akan muncul dari 
pesantren ini kaligrafer-kaligrafer 
internasional. 

Syaikh Belaid Hamidi 
juga sangat terkesan ketika 
memberikan pengarahan di depan 
santri Darunnajah pusat yang 
berjumlah 2000 santri, terlihat 

dari permintaannya untuk berfoto 
dengan seluruh santri dengan 
berkeliling di ruang pertemuan. 
Pada akhir kunjungannya di 
Darunnajah, ia memberikan 
tulisan yang berisi kesan dan do’a. 
Ia mendo’akan agar Darunnajah 
terus maju, berkembang sampai 
hari akhir.

Workshop ini didokumentasi-
kan dengan sangat apik oleh 
tim guru dan santri Pondok 
Darunnajah Pusat dan Cabang 
Nurul Ilmi, video berdurasi sekitar 
tujuh menit dapat diakses via 
jejaring sosial seperti YouTube 
dan FB Darunnajah. Dokumentasi 
video-video kegiatan yang 
di up-load itu bertujuan agar 
memudahkan siapa saja untuk 
mengakses, selain bertujuan untuk 
sarana dakwah. (M. Irfanudin 
Kurniawan, M. Ud)
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P erkembangan Tahfidzul Quran 
di dunia Islam sampai 
saat ini sangat pesat. 

Banyak berdiri lembaga-lembaga 
pendidikan yang mengkhususkan 
dalam bidang tahfidzul Quran, 
termasuk di Indonesia. Intensitas 
yang tinggi dalam masyarakat 
terutama anak-anak dalam 
menghafal Al-Qur’an sangat 
perlu diapresiasi dan diberikan 
motivasi untuk menjaga semangat 
bagi para hafidz al-Qur’an untuk 
menumbuhkan keinginan yang 
kuat bagi anak-anak lainnya.

Oleh karenanya, pondok-
pondok pesantren, diharapkan 
menjadi agen untuk 
pengembangan para hafidz al-
Qur’an di Indonesia. Dalam hal 
ini, Pondok Pesantren Darunnajah 
ikut serta berperan aktif guna 
mendukung para hafidz al-Qur’an 
dengan mengadakan Musabaqah 
Hifdzul Qur’an Tingkat Nasional. 
Kegiatan ini diharapkan dapat 
memacu motivasi mereka dalam 
mempelajari serta menghafal 
al-Qur’an dan menjadi sarana 
dakwah dan ukhuwah Islamiyah 
antar-pesantren seluruh Indonesia. 

Musabaqah Hifdzul Qur’an ini 
diselenggarakan pada tanggal 2-5 
Muharram 1437 H/ 15-18 Oktober 
2015 M yang lalu atas kerjasama 
antara Pondok Pesantren 
Darunnajah Jakarta, Yayasan 
Pendidikan al-Qur’an Hamd bin 
Kalid bin Ahmad Ali Tsani Doha 
Qatar, dan Direktorat Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren 
Kementeriaan Agama Republik 
Indonesia. 

Jenis kegiatan dalam musabaqah 
ini dibagi menjadi 5 golongan: 
20 Juz, 15 Juz, 10 Juz,  5 Juz, dan 
juz 30 untuk kategori putra dan 
putri. Para peserta musabaqah ini 
adalah utusan-utusan pesantren 
dari seluruh provinsi di Indonesia 
yang dikoordinasikan oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Agama. 
Setiap provinsi diberi peluang 
yang sama untuk mengirim satu 
kafilah sebanyak 8 orang putra 

DARUNNAJAH EVENT

MUSABAQAH HIFDZUL 
QUR’AN (MHQ)
Antar  Pesantren Se-Indonesia

dan putri dan satu pendamping. 
Selain itu, para peserta juga 
diharuskan mengikuti aturan 
persyaratan administrasi 
diantaranya: peserta tidak pernah 
menjuarai Musabaqah Hifdzul Qur’an 
tingkat nasional, berusia maksimal 
19 tahun, membawa surat mandat 
dari Pesantren/lembaga pendidikan 
dan Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi setempat, mengisi 
formulir pendaftaran, menyerahkan 
foto kopi Kartu Identitas (KTP) 
atau Kartu Pelajar, foto kopi 
Akte Kelahiran, dan foto kopi 
rekening Bank. Para peserta yang 
berpartisipasi dalam Musabaqah 
Hifdzul al-Qur’an (MHQ) berasal dari 
berbagai daerah. Hampir seluruh 
Kantor Wilayah Departemen 
Agama  mengutus kafilah dalam 
kegiatan ini. Musabaqah ini dibuka 
oleh Direktur Pendidikan Diniyah 
dan Pesantren Bapak Dr. Muhsen 
dan yang dihadiri oleh seluruh 
peserta dan pendamping serta para 
dewan hakim.    

Dalam penilaian musabaqah, 
penentuan pemenang dilakukan 
oleh dewan hakim yang dibantu 
dengan panitera. Dewan hakim 
terdiri dari para pakar dan Hafidz 

al-Qur’an dan juga dosen yang 
berasal dari kampus Perguruan 
Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ). 
Mereka juga berpengalaman 
dalam kegiatan Musabaqah Hifdzul 
Qur’an nasional, seperti Dr. KH. 
Ahsin Muhammad Sakho, Dr. 
H. Muhaimin Zein, MA, Dr. H. 
Husnul Hakim, Dr. KH. Ahmad 
Fathoni, MA. dan lain-lain. 
Adapun panitera diambil dari 
unsur panitia pelaksana yang 
bertugas membantu  dalam 
penyiapan berkas-berkas penilaian 
dan rekapannya. Penilaian yang 
menjadi fokus untuk musabaqah 
ini ada empat hal; Tahfidz, Tajwid, 
Fashahah, dan Makharij al-Huruf. 

Seluruh peserta menetap di 
Pesantren Darunnajah selama 
tiga hari. Pihak pesantren 
menyediakan konsumsi, akomodasi 
dan pengganti tiket pulang-
pergi ke daerah masing-masing. 
Mereka difokuskan untuk tinggal 
di pesantren agar memudahkan 
panitia dalam penyelenggaraan 
musabaqah.  

Diantara para pemenang 
Musabaqah Hifdzul Qur’an adalah 
sebagai berikut. Juara kategori 
20 juz putra: Juara I: Endi 
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Prayoga, Pesantren Miftahul Jannah 
Lampung, juara II: Muhammad 
Izharul Haq Arsyad,  Pesantren 
Madinatul Musthafa Jawa Barat, 
juara III: Sirojul Haq, Pesantren 
al-Aziziyah Nusa Tenggara Barat, 
juara IV: M. Faisal, Pesantren al-
Imam al-Ashim Sulawesi Selatan, 

Hidayatullah Jawa Timur, Juara 
IV: Tasya Nurani Muthmainnah, 
Pesantren al-Hudzaifiyyah 
Sulawesi Tenggara, Juara V: Rizka 
Apriani, Pesantren al-Ittifaqiyyah 
Sumatra Selatan. 

Untuk pemenang kategori 10 
juz putra: Juara I: Muhammad 

dan juara V: M. Mi’raj Baharuddin, 
Pesantren al-Hudzaifiyyah Sulawesi 
Tenggara. Adapun juara kategori 
20 juz putri: Juara I: Dewi Safitri, 
Pesantren Baitul Qur’an Kepulauan 
Riau, Juara II: Rodiah, Pesantren al-
Mushoffa Banten, Juara III: Salikin 
Safar, Pesantren al-Aziziyah Nusa 
Tenggara Barat, Juara IV: Rozanah, 
Pesantren Perguruan Islam al-Risalah 
Sumatra Barat, Juara V: Mita Ulfa 
Yanti Nur Islami, Pesantren al-
Hasanah Darunnajah 9 Pamulang 
Tangerang Selatan. Adapun Juara 
kategori 15 juz putra: Juara I: Istihsan 
Arif al-Fudaili, Pesantren Isykarima 
Jawa Tengah, Juara II: Muhammad 
Fathul Muin, Pesantren al-Aziziyah 
Nusa Tenggara Barat, Juara III: 
Muhammad Fajar Ramadhan 
Alwi, Pesantren al-Imam al-Ashim 
Makasssar Sulawesi Selatan, Juara IV: 
Muhammad Lutfi Sartono, Pesantren 
Darul Qur’an Mulia Jawa Barat, 
Juara V: Muhammad Fachrurozi 
Zamzami, Pesantren al-Hudzaifiyyah 
Sulawesi Tenggara. Untuk kategori 
15 juz putri:  Juara I: Nurul Izmi, 
Pesantren al-Mubarok Jambi, Juara 
II: Wildatul Ainiyah, Pesantren 
Hidayatul Insan Kalimantan 
Tengah, Juara III: Fatimah Zahrotul 
Mujahidah, Pesantren Darul Hidayah 

Khairurozzak al-Hafidz, Pesantren 
Darussomad Nusa Tenggara Barat, 
Juara II: al-Hasan, Pesantren 
Jamilurrahman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Juara III: Aidul 
Sekipy, Pesantren Hidayatul 
Insan Kalimantan Tengah, Juara 
IV: Agung, Pesantren a-Imam al-
Ashim Sulawesi Selatan, Juara 
V: Teuku Reza Pahlevi, Pesantren 
al-Irsyad Jawa Tengah. Untuk 
kategori 10 juz putri: Juara I; 
Ummu Hannifah, Pesantren al-
Aziziyah Nusa Tenggara Barat, 
Juara II: Kasmarani Ibrahim, 
Pesantren al-Huzaifiyyah Sulawesi 
Tenggara, Juara III: Ayu Lestari, 
Pesantren Miftahul Jannah 
Lampung, Juara IV: Indana Zulfa, 
Pesantren al-Imam al-Ashim 
Sulawesi Selatan, Juara V: Aisyah 
Rahmah Nurkhairiyyah, Pesantren 
Darul Madinah Hidayatullah Jawa 
Timur.  Juara untuk kategori 5 juz 
putra: Juara I: Agus Habibullah, 
Pesantren al-Mushoffa Banten, 
Juara II: M. Rusydi Lubis, 
Pesantren Darunnajah 2 Cipining 
Bogor, Juara III: Muhammad al-
Fath, Pesantren al-Ma’tuq Jawa 
Barat, Juara IV: Muhammad 
Muttaqien, Pesantren al-Imam 
al-Ashim Sulawesi Selatan, 

Juara V: Ahmad Bahidi, Pesantren 
al-Aziziyah Nusa Tenggara Barat. 
Adapun untuk kategori 5 juz putri: 
Juara I: Tsamratul Afiah, Pesantren 
al-Mushaffa Banten, Juara II: Siti 
Jazilah Alfara, Pesantren Darul 
Qur’an Kepulauan Riau, Juara 
III: Nur Ida Fadhila, Pesantren al-
Aziziyah Nusa Tenggara Barat, Juara 
IV: Dewi Ainurrohmah, Pesantren 
al-Ittifaqiyyah Sumatra Selatan, 
Juara V: Rahimakumullah, Pesantren 
al-Mubarak Jambi. Untuk kategori 
juz 30 putra: Juara I:  Abdurrahman 
as-Sudais, Pesantren Darunnajah I 
Ulujami Jakarta, Juara II: M. Muhajir, 
Pesantren Darunnajah 2 Cipining 
Bogor, Juara III: Wiyanto, Pesantren 
an-Nakhil Darunnajah 6 Bengkulu, 
Juara IV: Diya’ul Haq, Pesantren 
Darunnajah I: Ulujami Jakarta, Juara 
V: Prasda Eka, Pesantren Darunnajah 
2 Cipining Bogor. Untuk kategori 
juz 30 putri: Juara I: Annisa Nur 
Hazfira, Pesantren Darunnajah 
I Ulujami Jakarta, Juara II: Fina 
Millani, Pesantren Darunnajah 2 
Cipining Bogor, Juara III: Sofa, 
Pesantren Nurul ilmi Darunnajah 
14 Serang Banten, Juara IV: Mutiara 
Balqis, Darunnajah 10 Pesanggrahan 
Jakarta, Juara V: Wanda Rizka, 
Pesantren Nurul Ilmi Darunnajah 14 
Serang Banten. Bagi para pemenang 
juara I untuk seluruh kategori akan 
mendapatkan biaya ibadah umrah 
yang insya Allah akan dilaksanakan 
pada bulan Januari 2016. Sementara 
itu, bagi para juara II sampai V 
mendapatkan dana pembinaan yang 
langsung dikirimkan ke rekening 
yang bersangkutan.

Dalam acara penutupan Musabaqah 
Hifdzul Qur’an ini, hadir Duta Besar 
Qatar untuk Indonesia  Syaikh 
Muhammad Khatir al--Khatir, 
Direktur Yayasan Pendidikan al-
Qur’an, Syaikh Abdullah Umar al-
Bakri, dan KH. Yusuf Mansur. Dalam 
sambutannya,  mereka mengapresiasi 
atas kesuksesan acara ini, dan 
berharap kegiatan ini dapat diadakan 
kembali di tahun yang akan datang.
(Much. Hasan Darojat, MA)
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DARUNNAJAH EVENT

3RD DARUNNAJAH 
LANGUAGE 

COMPETITION

D arunnajah sebagai lembaga 
pendidikan yang modern 
mengusung bahasa Arab 

dan Inggris sebagai bahasa 
pengantar sehari-hari, bahasa 
Arab merupakan bahasa 
pengantar Al-Qur’an yang tidak 
dapat digantikan oleh bahasa 
apapun menjadi pengantar 
dalam proses pembelajaran bagi 
seluruh santri dan santriwati 
Darunnajah dari tingkat kelas 
satu sampai dengan kelas enam.

Sebagai perwujudan rasa 
syukur dan parameter kualitas 
bahasa santri maka dengan rutin 
Pondok Pesantren Darunnajah 
mengadakan kegiatan lomba 
bahasa yang mengikutsertakan 
pesantren-pesantren dan 
lembaga pendidikan lainnya dari 
berbagai penjuru nusantara.

Lomba itu biasa dikenal 
dengan istilah DLC (Darunnajah 
Language Competition) dalam 
perhelatannya yang ke-3 ini 
tercipta berbagai macam 
peningkatan keorgisasian dan 
persiapan dari pada perhelatan 
yang sebelumnya, salah satunya 
adalah ketika pembukaan 
DLC yang ke-3 dapat dihadiri 
oleh Brian Mc Feeters selaku 
perwakilan duta besar amerika 
untuk Indonesia, dalam 
sambutannya Ia menjelaskan 

bahwa sangat bagus sekali acara 
lomba bahasa yang digalakan 
ini karena bahasa memang 
merupakan kunci bagi seseorang 
pelajar untuk  menjelajahi 
dunia dan memperdalam ilmu 
yang dimiliki, selanjutnya Ia 
menerangkan bahwa Indonesia 
memiliki kebudayaan yang 
menarik dan unik hanya sedikit 
bangsa di dunia yang memiliki 
kebudayaan sekaya Indonesia, 
Ia memberikan sambutan tidak 
hanya dengan bahasa Inggris 
namun juga bahasa Indonesia, 
sebuah kehormatan bagi santri 
Darunnajah dikarenakan orang 
Amerika pun memiliki semangat 
untuk mempelajari bahasa 
Indonesia.

Darunnajah Language 
Competition dibagi menjadi dua 
kategori lomba berdasarkan 
tingkatannya, yaitu kategori Mts 
dan yang sederajat dan kategori 
MA dan yang sederajat, jumlah 
peserta secara keseluruhan 
adalah 836 peserta dengan 
rincian 366 peserta putra dan 
470 peserta putri, Pesantren 
yang mengikutsertakan diri 
datang dari berbagai macam 
daerah antara lain Pondok 
Pesantren Darunnajah grup 
yang terdiri dari Darunnajah 
pusat dan cabang-cabangnya, 
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Darul Amanah Kendal, 
Pesantren Hubbullah Gorontalo, 
Darul Qur’an, Pesantren 
Madinatunnajah Kalimukti, 
Pesantren Madinatunnajah 
Kuningan, Pesantren 
Madinatunnajah Jombang 
Ciputat, Pesantren Darul 
Muttaqien Bogor, Pesantren 
Darussalam Depok, Pesantren 
Assalam Sukabumi, Pesantren 
Dareel Azhar Ringkas Bitung, 
Pesantren Al-Aqsha Bandung, 
Pesantren Diniyah Jambi, 
Pesantren Fathan Mubina Bogor, 
Pesantren Ar-Ridho Bogor, 
Pesantren Adlaniyah Padang, 
Pesantren Al-Inayah Bogor, dan 
Pesantren Al-Khairat Tidore.

Macam-macam lomba yang 
ada di ajang ini antara lain 
debat bahasa arab dan inggris, 
English story telling, drama contest 
bahasa arab dan inggris, pidato 
bahasa arab dan inggris dan 
masih banyak kategori lomba 
lainnnya. Pemenang di tentukan 
berdasarkan keputusn juri yang 
berkompeten dalam bahasa 
arab dan inggris dan telah lama 
malang melintang di dunia 
perjurian, sedangkan untuk 
kategori juara umum ditentukan 
berdasarkan jumlah juara satu 
terbanyak yang diterangkum 
dari sub-sub mata lomba. 

Out Come dari ajang kompetisi 
ini sangat banyak seperti 
ditemukannya santri-santri 
dari berbagai pesantren yang 
memiliki potensi bagus dalam 
pidato, drama, dan lainnya. 
Kemudian ajang kompetisi 
tersebut memberikan nuansa 
bahasa yang lebih terasa bagi 
seluruh peserta kompetisi, juri, 
segenap guru-guru Darunnajah, 
otomatis santri dan para peserta 
pun jadi lebih termotivasi untuk 
mengembangkan kualitas bahasa 
yang mereka miliki, semua hal 
yang terjadi tersebut seakan 
selaras dengan motto kegiatan 
yaitu ”Barang siapa yang paham 
bahasa suatu kaum maka Ia akan 
selamat dari cercaan mereka”.

Pengumuman pemenang 
dilangsungkan ketika acara 
penutupan kompetisi, Pimpinan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
ikut hadir dan memberikan 
sambutan, dalam sambutannya 
terdapat beberapa petuah dan 
kata kunci untuk meningkatkan 
kualitas bahasa santri baik 
secara menyeluruh maupun 
individu, beliau berujar bahwa 
kalau ingin bisa berbahasa maka 
mulailah dari diri sendiri dan 
jangan menyalah-nyalahkan 
orang lain, cukup dengan 
kumpulkan tekad kuat dalam 

hati dan mulailah berbahasa 
dalam segala aktifitas di Pondok, 
insya Allah akan dimudahkan 
dalam meningkatkan kualitas 
bahasa.

Juara umum dalam 
penyelenggaraan DLC yang ke-3 
ini adalah Pondok Pesantren 
Darunnajah Ulujami’ yang 
memenangi hampir seluruh mata 
lomba, disusul oleh Darunnajah 2 
Cipining. (Iskandar Zulkarnain)
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P ondok Pesantren 
Darunnajah adalah 
lembaga pendidikan yang 

mengedepankan kurikulum TMI 
yang berkiblat kepada kurikulum 
KMI Darussalam Gontor.

Diusia Pondok Pesantren 
Darunnajah yang sudah 54 tahun 
dan sudah memiliki cabang 
sebanyak 15  pondok, untuk 
memacu dan mengevaluasi 
kegiatan belajar mengajar di 
pondok cabang yang sudah aktif 
dalam menjalankan kurikulum 
TMI , maka munculah ide untuk 
mengadakan olimpiade TMI, suatu 
kegiatan lomba yang berisikan 
materi-materi TMI, acara ini juga 
adalah suatu rentetan kegiatan 
54 tahun Darunnajah yang sudah 
sudah dimulai dari bulan Maret 
dengan kegiatan Napak tilas 
suatu kegiatan yang mengenang 
sejarah dan perjuangan pendiri 
yayasan Darunnajah KH. Abdul 
Manaf Mukhayyar dimasa 
kecilnya dalam menuntut ilmu 

OLIMPIADE TMI
DALAM RANGKA 54 TAHUN 
KESYUKURAN DARUNNAJAH

di Madrasah Jamiatul Khair di 
Tanah Abang.

Dalam sejarah perkembangan 
Darunnajah yang berdiri dan 
mengembangkan Pondok – 
Pondok Cabang di luar Daerah 
ibu Kota Jakarta, mengunakan 
kurikulum terpadu, yang 
memadukan sistem pendidikan 
kurikulum Pondok yang disebut 
dengan Tarbiyatul Mu’alimin/
at Islamiyah  atau sering 
disebut dengan singkatan TMI, 
dipadukan dengan Pendidikan 
diknas setempat atau depertemen 
Agama setempat, tujuan yang 
paling utama dilaksanakannya 
Olimpiade TMI sangat sudah 
jelas dalam mengembangkan dan 
menyatukan sistem pendidikan 
dilingkungan Darunnajah group 
dengan memompa kembali nilai – 
nilai pesantren yang menjadi cita 
– cita pendiri Pondok Pesantren 
Darunnajah yaitu KH. Abudul 
Manaf  Mukhayyar.

Rentetan Kegiatan 54 

tahun Darunnajah dibagi – bagi 
disetiap cabang Darunnajah, 
untuk  kegiatan Olimpiade TMI 
Darunnajah diselengarakan di 
Pondok Pesantren Darunnajah 9 
Al Hasanah Pamulang, adapun 
kepanitian yang dibentuk oleh 
panitia pelaksana di Darunnajah 
9 Al Hasanah Darunnajah 9 
Pamulang juga melibatkan semua 
dari Darunnajah group

Sebagai suatu kesatuan 
Pendidikan Darunnajah group 
setiap kegiatan pasti melibatkan 
Darunnajah cabang yang lain, 
ketika penjurian para panitia 
juga memberikan kepercayaan 
setiap guru yang ada dicabang 
Darunnajah, karena para peserta 
Olimpiade ini adalah semua 
cabang Darunnajah yang sudah 
aktif dalam pengolahan TMI 
secara mereta dari TMI 1-3 dan 
TMI 4-6.

Kegiatan inti dari Olimpiade 
dimulai dari upacara pembukaan 
pada pukul 07.00 – 08.00 yang 
langsung dibuka oleh Ketua 
Yayasan Darunnajah KH. 
Saifuddin Arief,. SH.,MH, setelah 
upaca selesai kegiatanpun 
dilanjutkan dengan Tes Tuis 
babak pertama dalam sesuai 
dengan materi Olimpiade yang 
telah ditetukan, khusu buat karya 
ilmiyah sudah langsung berjalan 
dari jam 08.00.

Setelah tes tulis gelombang 
pertama perlombaan ini 
dilanjutkan dengan lomba cerdas 
– cermat babak kedua, setelah 
cerdas cermat babak kedua 
selesai, yang lolos ke babak 
berikutnya adalah peserta yang 
menuju ke babak final.

Selamat kepada Darunnajah 2 
Ciping yang telah sukses menjadi 
Juara pada Olimpiade Pertama 
di Pondok Pesantren Al Hasanah 
Darunnajah 9 Pamulang, kita siap 
bersaing kembali pada Olimpiade 
TMI selanjutnya di Darunnajah 3 
Al Mansur.  (Sifrul Akhyar, Lc.)

DARUNNAJAH EVENT
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P ondok Pesantren 
Darunnajah mengadakan 
berbagai kegiatan pada 

acara puncak kesyukuran 54 
tahun. Mulai tanggal 27-29 
November 2015, rentetan acara 
digelar melibatkan berbagai 
pihak dengan mengundang para 
penjabat pemerintah setingkat 
Wakil Presiden, Menteri, 
Direktorat Jenderal, Pimpinan 
Majlis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR),  
Kepala Kantor Wilayah 
tingkat propinsi, Camat 
dan Lurah. Pada saat yang 
sama juga mengundang para 
Duta Besar negara-negara 
sahabat, pimpinan organisasi 
massa, dan tokoh masyarakat. 
Mereka hadir sebagai saksi 
acara penandatangan Piagam 
Wakaf yang merupakan salah 
satu acara terpenting dalam 
puncak peringatan 54 tahun 
Darunnnajah. Selain itu, 
ada juga beberapa kegiatan 
lain seperti halaqah para 
Kiyai, Silaturrahmi Nasional 
Alumni, dan hiburan rakyat 
sebagaimana akan dijelaskan di 
bawah ini.  
 
1. Penandatanganan 
Piagam Wakaf ke-2 
Acara ini merupakan puncak 
Kesyukuran 54 tahun 
Darunnajah yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 November 
2015 di gedung olah raga. 
Hadir pada kegiatan ini Wakil 

ACARA PUNCAK 
PERINGATAN 
54 TAHUN DARUNNAJAH

DARUNNAJAH EVENT

Presiden Republik Indonesia 
Drs. H. Jusuf Kalla, Menteri 
Agama Drs. H. Lukman Hakim 
Saifuddin, Wakil Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Dr. H. Hidayat Nur Wahid, 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) H. Fadli Zon, S. S, 
M. Sc, Wakil Gubernur Daerah 
Khusus Ibukota Drs. H. Jarot 
Saiful Hidayat, M. Si., tokoh 
Muhammadiyah Prof. Dr. Din 
Syamsuddin, tokoh Nahdhatul 
Ulama (NU) KH. Ir. Salahuddin 
Wahid dan beberapa tokoh 
masyarakat yang lain. Juga 
hadir dalam acara tersebut 
beberapa duta besar negara 
sahabat untuk Indonesia seperti 
Duta Besar Kerajaan Saudi 
Arabia, Musthafa Ibrahim 
Mubarak, Duta Besar Mesir, 
Bahjad Dasouki, dan Duta 
Besar Turki, Zekeriya Akcam. 

Mereka menjadi saksi dan 
menandatangani piagam Wakaf 
Pondok Pesantren Darunajah 
ke-2 sejumlah 602,9 ha.  
Piagam Wakaf ini merupakan 
kelanjutan dari Penandatangan 
Piagam Wakaf yang pertama, 
pada tanggal 7 Oktober 1994 
berupa tanah 74,9 ha. dan 
bangunan seluas 3.2 ha. yang 
dihadiri oleh Menteri Agama 
Republik Indonesia dr. H. 
Tarmizi Taher. Dalam kurun 
waktu 21 tahun Pesantren 
Darunnajah menambah aset 
seluas 602.9 ha. dan bangunan 
seluas 60,1 ha yang mana 
keduanya diperoleh dari hasil: 
1) wakaf perorangan seluas 
60.1 ha. 2) hasi usaha pesantren 
seluas 542,8 ha. Adapun data 
para wakif adalah sebagai 
berikut:
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Seluruh aset Yayasan Darunna-
jah dituangkan dalam Piagam 
Wakaf kedua, yang menanda-
kan bahwa seluruh aset terse-
but berstatus wakaf Yayasan 
Darunnajah bukan milik pero-
rangan atau ahli waris. Seluruh 
tanah wakaf diperuntukkan 
keperluan pendidikan dan pen-
gasuhan di Pondok Pesantren 
dan usaha-usaha lain seperti 
perkebunan kelapa sawit di 
Darunnajah 6 di Muko-muko 
Bengkulu dan Darunnajah 12 
di Dumai, perkebunan kayu 
Akasia mangium, dan peterna-
kan di Pesantren Darunnajah 
2 Cipining Bogor. Semua hasil 
usaha pesantren dikembalikan 
untuk menopang biaya opera-
sional dan pengembangan Pon-
dok Pesantren, tidak ada yang 
digunakan untuk kepentingan 
pribadi para wakif, keluarga 
pendiri, yayasan, pimpinan 
pesantren dan para guru.
Acara penandatanganan 
Piagam Wakaf ini diliput oleh 
puluhan media massa baik ce-
tak maupun elektronik. Karena 
hal ini merupakan peristiwa 
bersejarah bagi Pondok Pesant-

DARUNNAJAH EVENT
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ren Darunnajah yang mene-
gaskan kembali tentang status 
aset yang dimilikinya adalah 
wakaf untuk umat Islam, yang 
harus dikelola secara produktif 
dan profesional. Tanah tersebut 
adalah bagian dari shodaqah 
jariyah yang mudah-mudahan 
pahalanya akan terus mengalir 
buat para wakif yang sudah 
merelakan kepemilikannya un-
tuk umat Islam secara umum. 
 
2. Halaqah Kiyai Tentang 
Pengelolaan Wakaf
Acara ini merupakan rent-
etan acara puncak kesyukuran 
54 tahun Darunnajah yang 
dilaksanakan di Hotel Santika 
Bintaro, Tangerang, Jum’at 27 
November 2015. Hadir da-
lam acara tersebut para Kiyai, 
pimpinan pesantren dan tokoh 
masyarakat. Acara ini mem-
bawakan tema “Problematika 
Wakaf Pondok Pesantren” di-
pandu oleh Ramli Jawahir, MA. 
salah satu guru senior Pondok 
Pesantren Darunnajah. Hadir 
sebagai narasumber diantaran-
ya: KH. Drs. Mahrus Amin 
(Pimpinan Pondok Pesantren 
Darunnajah), KH. Saifuddin 

Arif, S.H., M. H. (Ketua Yayas-
an Darunnajah), dan KH. 
Maftuh Basyuni, Lc. (Mantan 
menteri Agama dan Ketua 
Badan Wakaf Indonesia). 
 Dalam forum tersebut, 
KH. Mahrus Amin dan KH. 
Saifuddin Arif menjelaskan 
tentang pengalaman dalam 
mengelola tanah wakaf di 
Pondok Pesantren Darun-
najah. Aset yang begitu luas 
harus diterus dikelola secara 
profesional, karena merupakan 
amanat umat Islam. Sehing-
ga dengan demikian, akan 
memberikan manfaat buat 
modal dalam menjalankan 
aktivitas pendidikan yang ada 
di dalamnya. Tanah tersebut 
juga dikembangkan dengan 
usaha-usaha berupa perkebu-
nan seperti sawit, kelapa, dan 
pohon akasia. Dengan demiki-
an, pesantren akan mampu 
menjadi mandiri dalam soal  
finansial. Dalam aspek lain, 
KH. Maftuh Basyuni, Lc, juga 
menekankan pentingnya wakaf 
dengan menyebutkan bahwa 
usaha real yang dilakukan oleh 
Pondok Pesantren Darunna-
jah merupakan contoh yang 

patut untuk ditiru oleh pesant-
ren-pesantren lain. Karena hal 
ini menunjukkan pentingnya 
independensi lembaga dalam 
hal finansial serta pengemban-
gan hasil tanah wakaf.
 
3. Silaturrahmi Nasional 
Alumni Darunnajah
Untuk menyatukan perspektif 
para alumni, Pondok Pesant-
ren Darunnajah mengundang 
seluruh alumninya dari angka-
tan perdana hingga angkatan 
ke-38. Acara ini dilaksanakan 
pada hari Ahad, 29 November 
2015, yang bertempat di ge-
dung Olah Raga. Hadir dalam 
acara ini Pendiri dan Pimpinan 
Pondok Pesatren Darunnajah 
KH. Drs. Mahrus Amin, Ketua 
Yayasan KH. Saifuddin Arif, 
S. H. M. H, anggota dewan 
nadzhir Drs. Habib Khirzin, 
sejumlah alumni dari berbagai 
profesi; politisi, guru, pimpinan 
pesantren, dosen dan lain-lain. 
Pertemuan silaturrahmi para 
alumni Darunnajah dengan 
Pimpinan dan guru-guru 
Pondok Pesantren Darunnajah 
adalah menjadi media untuk 
menyambung silaturrahmi 
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antar mereka.
Dalam forum ini, Pendiri dan 
Pimpinan Pondok Pesant-
ren, KH. Drs. Mahrus Amin, 
menjelaskan tentang proses 
terbentuknya sebuah lemba-
ga pendidikan dengan kasus 
Pesantren Darunnajah. Pen-
galaman yang panjang dalam 
mengelola pesantren, menjadi-
kan beliau begitu optimis un-
tuk mampu mendirikan ribuan 
pesantren modern di Indone-
sia. Pada sesi yang lain, Ketua 
Yayasan, KH. Saifuddin Arif, 
S.H. M.H. menuturkan dalam 
sambutannya bahwa Pondok 
Pesantren Darunnajah adalah 
berstatus wakaf. Aset-aset yang 
dimiliki Darunnajah adalah 
sepenuhnya hak yayasan, 
bukan dimililiki oleh keluarga. 
Beliau, berharap hingga kapan-
pun Pondok Pesantren Darun-
najah tetap berstatus wakaf dan 
tidak menjadi ajang rebutan 
bagi keluarga dan keturunan 
wakif.     

4. Bazar 54 Tahun Darun-
najah

Untuk menyemarakkan acara 
puncak kesyukuran 54 tahun, 
panitia juga menyelenggara-
kan Bazar di sekitar kampus 
Pondok Pesantren Darunnajah. 
Kegiatan ini dimulai pada hari 
Jum’at-Ahad 27-29 November 
2015, bertempat di lapangan 
Futsal. Terdapat 30 stand yang 
berpartisipasi dalam menem-
pati lokasi masing-masing dari 
berbagai unsur pesantren dan 
non pesantren. 
Panitia juga mengadakan 
berbagai acara dalam Bazar 
tesebut. Diantara kegiatan-
nya: Talk Show dan Bedah 
Buku, pemutaran Film Laskar 
Pelangi, Demo Kaligrafi, dan 
Penampilan Seni dan Ekskul 
Santri. Untuk Bedah buku, 
penulis novel terkenal, A. Fua-
di, menyempatkan diri untuk 
memberikan kesempatan hadir 
di Pesantren Darunnajah guna 

mengenalkan buku terba-
runya “Beasiswa 5 Benua”. Ia 
menjelaskan latar belakang 
penulisan novel tersebut hing-
ga tips-tips bagaimana cara 
mendapatkan beasiswa bagi 
seorang pelajar. Ini merupakan 
pengalaman pribadi yang ia 
capai, kemudian digoreskan 
dalam sebuah karya sebagai 
bentuk berbagi cerita suk-
ses (sharing of success story) 
yang ia raih. Selain itu, acara 
yang lain yaitu demo kaligrafi. 
Dalam demo ini hadir seorang 
pakar kaligrafi (Calligrapher/
Khattath) alumni Pondok 
Pesantren Darunnajah Ustadz 
Alimin. Beliau sudah malang 
melintang di dunia kaligrafi. 
Banyak pengalaman yang 
beliau capai untuk bidang ini. 
Ustadz Alimin sudah terbiasa 
menghias puluhan masjid dise-
kitar Jakarta dengan goresan 
pena melalui kemampuan yang 
beliau miliki, termasuk masjid 
Pondok Pesantren Darunnajah. 
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Dalam demo ini, banyak santri 
dan santriwati yang dilibatkan 
untuk mengikuti dan belajar 
kaligrafi langsung kepada be-
liau. Selain itu, acara yang da-
lam Bazar ini juga diisi dengan 
penampilan seni dan kegiatan 
ekskul santri dari Darunnajah 
Group. Mereka menampilkan 
berbagai seni, dan ketrampilan 
santri yang menjadi salah satu 
kegiatan unggulan di kampus-
nya masing-masing.    
  
5. Hiburan Rakyat
Acara hiburan Rakyat meru-
pakan rententan acara terakhir 
dalam kegiatan kesyukuran 
54 tahun Pondok Pesantren 
Darunnajah. Hiburan ini dilak-
sanakan di lapangan basket 
Darunnajah pada hari Ahad,  
29 November 2015, yang 
ditonton oleh ribuan santri, 
santriwati dan masyarakat seki-
tar. Hadir dalam kegiatan ini 
Pimpinan Pesantren Dr. KH. 
Sofwan Manaf, Ketua Yayasan 

KH. Saifuddin Arif, S.H. M. 
H. dan dewan guru serta wali 
santri di sekitar Jakarta. Da-
lam sambutannya, Pimpinan 
Pondok mengingatkan kepada 
para santri bahwa hiburan ini 
bertujuan untuk pendidikan. 
Tidak untuk sekedar hura-hu-
ra yang tidak berarti. Semua 
kandungan acara yang ada di 
dalamnya dimaksudkan untuk 
proses pembelajaran buat para 
santri.
Hiburan Rakyat ini diisi oleh 
beberapa alumni Pondok 
Pesantren Darunnajah dari 
berbagai kelompok musik, 
seperti band, gambus, nasyid, 
dan partisipasi wali murid. 
Mereka  secara sukarela tampil 
untuk menghibur para santri 
dan santriwati dalam rangka 
kesyukuran 54 tahun milad 
Darunnajah sebagai bentuk 
penghargaan atas almamater-
nya. Acara ini juga diisi oleh 
kelompok band religi Opick, 
yang merupakan undangan 

khusus dari Darunnajah. Be-
liau tampil dengan group band 
secara full untuk menghibur 
seluruh hadirin yang ada. Para 
santri begitu terhibur dan teng-
gelam dalam alunan musik-
musik religi yang dibawakan 
oleh Opick. Dalam penambilan 
hiburan ini, beliau juga berduet 
dengan santriwati dan siswi 
SD Darunnajah kelas 4 dalam 
membawakan beberapa lagu 
sebagai bentuk apresiasi buat 
para santri. Acara berlangsung 
begitu khidmat dan menarik. 
Tampak para penonton begi-
tu antusias dan puas dengan 
penampilan Opick dan group, 
sehingga tidak heran banyak 
diantara mereka berkeinginan 
untuk mengambil gambar ber-
samanya setelah selesai acara.
(Much. Hasan Darojat)
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LIPUTAN UTAMA

Urgensi 54 tahun 
Darunnajah
Semangat untuk selalu dapat 
memberi sumbangsih bagi 
umat dan lingkungan sudah 
menjadi hal yang mendarah 
daging bagi para perintis 
pendirian Pesantren Darunnajah. 
Keikhlasan untuk memberi 
yang dijiwai dengan keyakinan 
“intan shurullaha yan surukum way 
u tsabbit aqdamakum”(Kalau kita 
membela agama Allah, Allah 
akan membela kita dan akan 
mengokohkan memantapkan 
pendirian kita). Inilah yang 
menjadi pondasi utama 
pendirian Pondok Pesantren 
Darunnajah. Tidak hanya 
memberi dalam bentuk harta 
fisik, namun juga semangat 
untuk memberi pengetahuan/
ilmu bagi masyarakat khususnya 
umat Islam. 

Berbekal semangat memberi 
dengan keikhlasan serta 
keyakinantentang pentingnya 
memperjuangkan pendirian 
lembaga pendidikan Islam inilah 
Pondok Pesantren Darunnajah 
didirikan. Semangat ini pula 
yang terus digelorakan didalam 
proses pendidikan yang 
dilakukan untuk menghasilkan 
lulusan-lulusan yang berjiwa 
pemimpin dan juga mempunyai 
semangat besar untuk 
memperjuangkan Agama Allah 
dengan berbagai bentuknya. 

Wakaf merupakan kata 
kunci dari sejarah lahir dan 
berkembangnya Pesantren 
Darunnajah hingga hari ini. 
Segala daya dan upaya telah di 
curahkan oleh para pendiriuntuk 
melahirkan Darunnajah hingga 
dapat menjadi seperti sekarang.  
Dengan wakaf itu pula Pesantren 
Darunnajah mengembangkan diri 
hingga menjadi seperti sekarang. 
Tidak hanya wakaf harta benda 
yang membesarkan Darunnajah. 

54 TAHUN 
DARUNNAJAH
SEKILAS 
PESANTREN DARUNNAJAH
“…Sepertiga harta ayah jadikan 
untuk jariah…”
(Wasiat KH. Abdul Manaf 
Mukhayyar-Pendiri dan Wakif 
Pesantren Darunnajah)

Kesungguhan 
pengabdian tafaqquh 
fiddin yang diterapkan 
oleh segenap pendiri, 
pengajar dan 
pengelola Pesantren 
Darunnajah membuat 
Pesantren Darunnajah 
sanggup menghadapi 
dan memenangkan 
persaingan sebagai 
pesantren yang justru 
berawal dari kota 
besar, ibu kota Negara. 

Berbekal 
keikhlasan semangat 
juang untuk 
mewujudkan lembaga 
pendidikan Islami 
yang dimanifestasikan 
dalam bentuk wakaf tanah dari 
KH. Abdul Manaf Mukhayyar 
seluas 300 meter di Petunduan, 
Palmerah, Jakarta Selatan, dan 
dukungan dana beliau serta para 
donatur, kini wakaf tersebut 
telah berlipat lebih dari dua kali 
usianya saat ini. Hingga tahun 
2015, Pesantren Darunnajah 
melalui Dewan Nazir dan 
Yayasan Darunnajah telah 
memiliki dan mengelola tanah 
wakaf seluas lebih dari 677.562 
Ha dengan 17 pesantren cabang. 
Diatas tanah wakaf inilah 
Pesantren-pesantren Darunnajah 
dan penopang pendanaannya 
berdiri dan terus berupaya 
mengembangkan dirinya. 

Bermula dari pendirian 
Madrasah oleh tangan dingin 
KH. Mahrus Amin yang 
sepenuh hati dan piawai dalam 
memimpin lembaga pendidikan, 
kini Pesantren Darunnajah 
telah memiliki 14 Pesantren, 
SD Islam, Taman Kanak-kanak 
hingga perguruan tinggi.  Tidak 
seperti pesantren pada umumnya 
yang santrinya homogen, 
Darunnajah mengasuh santri dan 
santriwatinya di satu lokasi yang 

41Edisi 54 tahun Darunnajah2015



42 Edisi 54 tahun Darunnajah 2015

sama yang tersebar di beberapa 
daerah di Indonesia. 

Pesantren-pesantren 
Darunnajah kini sudah menyebar 
tidak hanya di Ulujami, Jakarta 
Selatan (Darunnajah 1). Ada juga 
di Cipining Bogor (Darunnajah 
2), Serang Banten (Darunnajah 
3 Almansur), Padarincang 
Serang (Darunnajah 4 Tsurayya), 
Cikeusik (Annahl Darunnajah 
5), Mukomuko Bengkulu 

(Annakhil-Darunnajah 6), 
Nunukan Kalimantan timur  
(Jaziratunnajah Darunnajah 
7), Cidokom Parung Bogor 
(Annur-Darunnajah 8), 
Pamulang Tangerang Selatan 
(Al Hasanah-Darunnajah 9), 
Pesanggrahan Jakarta Selatan 
(Daud Ali – Darunnajah 10), 
Seloma Bengkulu (Al Barokah- 
Darunnajah 11), Dumai Riau 
(Al-Barokah, Darunnajah 12), 
Cidokom Parung (Pesantren 
Tahfidz al-Qur’an Rabi’ul Qulub 
Darunnajah 13), Pabuaran, 
Serang-Banten (Nurul Ilmi, 
Darunnajah 14), Teluk Sagara 
Bengkulu (Pesantren Tahfidz 
Quran Muhammad Amin-
Darunnajah 15), Lampung 

(Darunnnajah 16), dan di Serang 
(Darunnajah 17). 

Pada tahun 2014, secara 
keseluruhan Pesantren 
Darunnajah Pusat dan Cabang 
mendidik 8.222 Santri lebih 
dengan 1054 tenaga pengajar. 
Ribuan lulusan Darunnajah 
sejak angkatan pertama telah 
berkiprah dimasyarakat, 
baik sebagai Ulama, Pemiliki 
Perusahaan, Peneliti, pengusaha 

dan banyak juga yang menjadi 
Guru/Ustadz baik di Pondok 
Pesantren Cabang, Pesantren 
alumni maupun pesantren 
jaringan. 

Pesantren Darunnajah 
yang awalnya hanya memiliki 
santri bahkan tidak sebanyak 
ruas di jari tangan, kini sudah 
meluluskan ribuan santri yang 
telah berkiprah bagi masyarakat 
diusianya yang kelimapuluh 
empat tahun. Hal ini tidak lepas 
dari peran serta para guru, 
pengelola Yayasan, Dewan Nazir 
dan tentunya masyarakat luas 
yang telah memberi kepercayaan 
kepada Darunnajah.

Pola manajemen kependidik-
an yang memadukan tradisi 

pesantren dengan organisasi 
pembelajaran modern ditempuh 
dan menjadi ciri Pesantren 
Darunnajah hingga kini. Ustadz, 
Kiyai, Profesional, Yayasan, dan 
Dewan Nazir menjadi bagian 
dari sistem pendidikan Pesantren 
Darunnajah yang mencetak 
kader-kader ulama, dzu’ama dan 
aghniyah. 

Kesyukuran 54 (Limapuluh 
Empat) Tahun Pesantren 

Darunnajah merupakan 
kesyukuran atas 
berbagai nikmat yang 
Allah swt berikan. Hal 
ini menjadi bagian 
dari refleksi dan 
penguatan orientasi 
pembangunan Pesantren 
Darunnajah sebagai 
lembaga pendidikan 
Islam modern yang 
menjunjung nilai-nilai 
agama dan berorientasi 

pada dakwah.
Wakaf yang menjadi awal 

pengembangan Pesantren 
Darunnajah sudah sangat layak 
untuk disyukuri keberadaannya. 
Tujuah belas pesantren 
cabang ditambah sekolah 
keagamaan dan sekolah tinggi 
adalah buah dari kemampuan 
Pesantren Darunnajah untuk 
mengembangkan wakaf menjadi 
wakaf produktif. Nilai inilah 
yang sepatutnya dipromosikan 
kepada masyarakat umum untuk 
peningkatan kualitas kehidupan 
dan keimanan umat Islam 
khususnya di Indonesia.

Kemampuan Pesantren 
Darunnajah untuk bertahan dan 
mengembangkan diri di Ibukota 
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tidaklah bebas dari tantangan 
dan hambatan. Namun demikian, 
setiap masalah dan hambatan 
yang dihadapinya, semakin 
membuat Pesantren Darunnajah 
semakin terasah untuk selalu 
dapat tanggap terhadap 
perubahan dan perkembangan 
lingkungannya. Tanpa mengubah 
jatidiri sebagai lembaga 
pesantren, Darunnajah sudah 54 
tahun membuktikan kemampuan 
organisasi pembelajarannya yang 
andal dan profesional. 

Hal ini di satu sisi menjadi 
kebanggaan Pesantren 
Darunnajah yang telah 
berkiprah dan mengembangkan 
diri selama 54 tahun. Namun 
pada sisi yang lain, hal ini 
juga menuntut Pesantren 
Darunnajah untuk mampu 
terus berkiprah, berprestasi 
dan mengembangkan dirinya 
sebagaimana dicita-citakan oleh 
para pendiri dan wakif.  Hal ini 
tentu saja menuntut kemampuan 
manajemen Pesantren 
Darunnajah untuk membangun 
kaderisasi kepemimpinan dan 
keunggulan didalam organisasi 
pembelajarannya.  

Dalam memperingati umur 
54 tahun ini, secara internal 
bertujuan mengekspresikan 
perwujudan rasa syukur 
atas keberadaan dan kiprah 
Pesantren Darunnajah, sehingga 
semakin menguatkan nilai-nilai 
luhur dan orientasi Pesantren 
Darunnajah. Selain itu juga 
sebagai upaya menguatkan 
organisasi pembelajaran 
Pesantren Darunnajah dalam 
menghasilkan kader-kader 

bangsa yang berkualitas tinggi 
dan berbudi luhur. Adapun 
tujuan secara eksternal berusaha 
memasyarakatkan nilai-nilai dan 
keunggulan pesantren sebagai 
lembaga pendidikan sekaligus 
lembaga sosial yang bernafaskan 
nilai-nilai luhur dan suci dalam 
Islam. Hal ini juga menekankan 
pentingnya mensosialisasikan 
wakaf produktif sebagai upaya 
membangun kemandirian umat 
dan bangsa. 

Harapan Dengan 
54 Tahun 
Kegiatan Kesyukuran 54 Tahun 
Darunnajah diharapkan mampu 
menghasilkan:

1. Kesadaran dan semangat yang 
semakin tinggi para pengelola 
organisasi pembelajaran 
Pesantren Darunnajah untuk 
mendidik calon-calon kader 
bangsa.

2. Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap 
pesantren sebagai organisasi 
pembelajaran yang mencetak 
ulama, zuama dan aghniyah

3. Meningkatnya Pemahaman 
masyarakat akan pentingnya 
wakaf dan operasionalisasi 
wakaf produktif dalam 
membangun kemandirian 
dan kesejahteraan umat dan 
bangsa

Ketiga hasil yang diharapkan 
dari kegiatan ini saling 
berhubungan dan melengkapi 
yang mencerminkan nilai refleksi 
dan orientasi pembelajaran 

Pesantren Darunnajah. Hasil 
point pertama yaitu “kesadaran 
dan semangat yang semakin 
tinggi para pengelola organisasi 
pembelajaran Pesantren 
Darunnajah untuk mendidik 
calon-calon kader bangsa.” 
Peningkatan kesadaran bagi 
pengelola organisasi pembelajar 
Darunnajah merupakan hal 
penting  yang perlu ditandaskan 
di dalam jiwa para pengelola 
baik itu kyai, ustadz, manajemen 
dan lainnya. Darunnajah sebagai 
lembaga pendidikan sejatinya 
adalah lembaga pencetak 
masa depan. Baik buruknya 
masa depan bangsa dan umat 
akan sangat dipengaruhi oleh 
lembaga-lembaga pendidikan. 
Darunnajah merupakan salah 
satu diantara lembaga yang 
memiliki tanggung jawab 
tersebut.  Sebagaimana dicita-
citakan oleh para pendirinya, 
pengelola Darunnajah harus 
dapat menginternalisasi niat 
dan tujuan suci pendirian 
Darunnajah. Semangat yang 
tinggi sangat diharapkan dari 
para pengelola Darunnajah. 
Tujuannya tidak lain adalah 
untuk dapat mengarahkan 
dan membimbing kader-
kader Darunnajah agar 
dapat sukses dikemudian 
hari. Semangat pengabdian, 
semangat pembelajaran, 
semangat pengasuhan, semangat 
pembimbingan dan pengajaran 
harus terus menggelora di 
sanubari pengelola Darunnajah. 
Upaya ini dapat dilakukan 
dengan:
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1. Memberi kesempatan bagi 
pengelola Darunnajah 
untuk menggali potensi diri, 
mengenali, menemukan 
dan mencari solusi masalah 
yang dihadapi serta 
mengorganisasikan diri untuk 
mencapai sukses Darunnajah

2. Memberi kesempatan 
peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas pengelola 
Darunnajah baik dari 
segi keilmuan maupun 
keterampilan yang dimiliki

3. Membangun kerja sama 
diantara para pengelola 
Darunnajah

Sementara itu hasil nomor 
dua yaitu “Meningkatnya 
pemahaman masyarakat 
terhadap pesantren sebagai 
organisasi pembelajaran yang 
mencetak ulama, zuama dan 
aghniyah,” dimaksudkan sebagai 
dengan Seringnya pemahaman 
masyarakat terhadap lembaga 
pendidikan hanya dibatasi 
bahwa lembaga pendidikan 
harus menyiapkan peserta 
didiknya untuk dapat memasuki 
pasar persaingan tenaga 
kerja. Konsep link and match 
yang digembar-gemborkan 
bahkan penyelenggara negara 
dalam bidang pendidikan 
setidaknya menggambarkan 
betapa sempitnya pendidikan 

diposisikan bangsa ini. 
Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan sejak awalnya 
memang tidak diposisikan 
untuk menciptakan perkakas-
perkakas bagi industri 
(tenaga kerja). Pesantren sejak 
awalnya sudah memposisikan 
dirinya sebagai produsen 
pemimpin dan ulama. 
Dalam bahasa pesantren, 
pesantren merupakan 
produsen ulama, dzuama, dan 
aghniya. Pemahaman tentang 
pesantren yang beberapa 
tahun kebelakang ditanamkan 
begitu negatif seolah produsen 
teroris(me) merupakan hal 
yang perlu dilawan karena 
ia merupakan taktik politik 
untuk mengucilkan Islam. 
Hal ini patut direspon dengan 
menyemarakkan kembali 
wacana tujuan lembaga 
pesantren sebagai produsen 
pemimpin, ilmuwan, para 
dermawan  yang berlandaskan 
syariat Islam.

Adapun hasil yang 
ketiga yaitu “Meningkatnya 
Pemahaman masyarakat 
akan pentingnya wakaf 
dan operasionalisasi wakaf 
produktif dalam membangun 
kemandirian dan kesejahteraan 
umat dan bangsa.” Darunnajah 
yang didirikan dengan wakaf 
merupakan salah satu dari 

sekian contoh berhasil (best 
practice) di Indonesia terkait 
lembaga yang mengelola wakaf 
untuk pembangunan dan 
pemberdayaan. Hal ini penting 
untuk menjadi pemahaman 
umat Islam di Indonesia 
khususnya. Masyarakat Muslim 
Indonesia perlu memahami pola 
dan cara menjadikan wakaf 
sebagai sarana pembangunan 
dan pemberdayaan.

Untuk dapat membangun 
dan menguatkan wacana dan 
pemahaman masyarakat soal 
pentingnya wakaf produktif 
salah satunya dapat dilakukan 
dengan seminar-seminar dan 
workshop terkait. Tentunya hal 
ini harus dilanjutkan dengan 
menjadikan wakaf produktif 
dan pengelolaannya menjadi 
wacana publik yang dapat 
diakses banyak pihak. Untuk 
itu perlu diupayakan sosialisasi 
wakaf produktif ini ke berbagai 
media baik mainstream 
maupun nonmainstream. 

Beberapa waktu belakangan 
ini kita menyaksikan beberapa 
media mewacanakan wakaf. 
Banyak juga lembaga yang 
mengelola wakaf untuk 
kemaslahatan umat. Dari 
hal ini bisa dilihat betapa 
pentingnya wakaf dan 
pengetahuan soal wakaf 
untuk disosialisasikan kepada 
masyarakat. Hal ini tak lain 
bertujuan agar masyarakat 
mau turut berpartisipasi 
dalam pembangunan umat 
tanpa harus merasa ragu atau 
bingung akan keberadaan 
lembaga pengelola wakaf. 
Apalagi jika nantinya dapat 
terwujud persatuan lembaga 
pengelola wakaf yang dapat 
menjadi besar seperti Yayasan 
Al Azhar, di Mesir yang menjadi 
contoh utama bagaimana wakaf 
menjadi tulang punggung 
pembangunan bangsa. (Surya 
Ferdian & M. Hasan Darojat, MA) 

LIPUTAN UTAMA



45Edisi 54 tahun Darunnajah2015

S iapa yang pernah 
membayangkan 
Darunnajah yang dulu 

hanya sekadar madrasah kecil 
sekarang mampu mencetak 
ribuan kader umat Islam yang 
tersebar hampir diseluruh 
Nusantara?, bahkan kini 
sudah banyak berdiri cabang-
cabangnya. K.H.Abdul 
Manaf, wakif dan pendiri 
Pesantren Darunnajah selalu 
menekankan kepada guru dan 
santri untuk selalu istiqamah 
dalam beribadah terutama 
shalat berjamaah. Senada 
dengan itu, K.H.Mahrus Amin 
menjelaskan bahwa kemajuan 
dan perkembangan Darunnajah 

REVITALISASI 
DARUNNAJAH

berawal dari shalat berjamaah.
Seiring berjalannya 

waktu, kini tongkat estafet 
kepemimpinan Pesantren 
Darunnajah dipegang oleh 
anak-anak K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar. Salah satunya 
K.H. Saifuddin Arief, ketua 
umum Yayasan Darunnajah. 
Dalam umur pesantren yang 
ke-54, ia memandang perlu 
revitalisasi Darunnajah. 
Revitalisasi didefinisikan 
sebagai kembali kepada khithah 
atau garis perjuangan yang 
telah dicetuskan oleh para 
pendiri. Dalam kaitannya 
dengan bidang akademik, 
revitalisasi Darunnajah saat 

ini sedang dikembangkan 
seperti menggalakkan kembali 
percakapan bahasa arab santri, 
memberikan penugasan dalam 
organisasi atau kepemimpinan, 
mengajar pelajaran tambahan 
pada sore hari, menjadi imam 
sholat jamaah dan khotib 
jum’at merupakan bentuk nyata 
dari revitalisasi. Revitalisasi 
diperlukan untuk menjadikan 
Darunnajah pesantren unggulan 
yang tidak lepas dari jati diri, 
fikrah dan shibghah perjuangannya. 

Revitalisasi merupakan 
perwujudan nyata sistem 
kepengasuhan yang perlu 
dimatangkan dan di-istiqamah-
kan kembali sehingga peran 
dan fungsi pengasuhan menjadi 
lebih maksimal. Sejalan dengan 
itu, Pimpinan Darunnajah, Dr. 
K.H. Sofwan Manaf menyatakan 
bahwa pengasuhan merupakan 
elemen terpenting dalam sistem 
pesantren. Sistem pengasuhan 
menjadi pembeda utama
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pesantren dengan madrasah 
dan lembaga pendidikan pada 
umumnya. K.H. Saifuddin 
Arief menekankan bahwa 
tujuan revitalisasi adalah 
mengembalikan khithah 
santri sebagai kader kiai, 
sehingga kegiatan santri 
harus mengandung pelatihan 
kepemimpinan, organisasi, 
kemasyarakatan, pengajaran, 
sehingga muncul jiwa 
pengorbanan, pengabdian dan 
kreativitas. 

Revitalisasi berfungsi 
melatih kemandirian santri. 
Dengan melibatkan santri dalam 
pengelolaan pesantren, maka 

santri terlibat dalam kebersihan, 
menyapu, membuang sampah, 
yang kebanyakan lembaga 
pendidikan modern saat ini 
menugaskannya pada karyawan. 
Dalam konsep revitalisasi, 
santri bukan hanya seorang 
pencari ilmu. Lebih dari itu ia 
adalah agent of change. Santri 
memiliki posisi strategis dalam 
mengembangkan pendidikan dan 
perubahan sosial. Alumni yang 
menjadi pimpinan pesantren 
dahulu adalah santri yang 
dikader, ditugasi dan diarahkan. 
Selanjutnya santri yang sudah 
menjadi kiai tersebut kembali 
melakukan pola yang sama 

kepada anak didiknya.
Selanjutnya dalam 

pandangan Ketua umum yayasan 
Darunnajah ini menyatakan, 
bahwa revitalisasi Darunnajah 
harus bisa memproteksi dan 
membentengi pesantren dari 
hedonisme yang marak di 
masyarakat, terutama karena 
letak geografisnya yang berada 
di Jakarta. Kesan pesantren 
yang bagi sebagian wali santri 
masih merupakan sekolah 
berasrama, harus diluruskan. 
Pesantren bukan hanya 
tempat penitipan. Pesantren 
harus menjadi wadah latihan 
kehidupan dan perjuangan. Hal-
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hal yang menyebabkan santri 
tidak mandiri harus dihindari. 
Santri mengalami proses menuju 
kesuksesan. Tegasnya, segala 
kegiatan harus berorientasi pada 
proses bukan hasil.

Dengan menjadikan proses 
sebagai orientasi, target 
lembaga pendidikan yang lebih 
berorientasi pada hasil bisa 
dihindari. Inti pendidikan adalah 
pembentukan akhlak atau 
karakter, bukan untuk mencetak 
pekerja tanpa memiliki jiwa 
kepemimpinan. 

Pesantren merupakan 
akumulasi dari trilogi 
pendidikan yang di dalamnya 

terdapat asrama yang menjadi 
rumah, guru pembimbing 
dan kakak kelas diposisikan 
sebagai keluarga yang saling 
mengayomi. Kakak kelas 
menyayangi adik kelas dan 
adik kelas menghormati kakak 
kelas. Kegiatan pembelajaran 
di Darunnajah dilaksanakan 
dengan sistem klasikal  
menggunakan metode-metode 
modern seperti diskusi, 
penelitian, kerja kelompok dan 
lain sebagainya.

Pesantren merupakan 
miniatur kehidupan 
bermasyarakat. Santri dari 
berbagai daerah dengan latar 

belakang sosial, budaya, 
ekonomi yang berbeda-beda 
digabung dalam kelompok-
kelompok kecil, baik di 
kamar, klub olahraga, seni 
dan kegiatan ekstarkulikuler 
lainnya. Dengan itu maka 
santri menjadi terlatih rasa 
dan asanya. Santri yang 
berasal dari satu daerah tidak 
ditempatkan dalam kamar yang 
sama. Beberapa hal di atas 
merupakan ruh dari revitalisasi 
Darunnajah yang diharapkan 
ke depan menjadi pesantren 
pelopor dan motor pendorong 
perjuangan umat, tanpa 
melupakan visi dan misinya. (M. 
Irfanudin Kurniawan, M. Ud)
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P esantren sebagai kader 
produsen ulama, zuamma 
dan aghniya begitulah 

penuturan dari al-ustadz 
Mustofa Hadi Chirzin, istilah 
produsen memang lebh cocok 
untuk istilah pabrik atau 
perusahaan maka produsen 
yang dimaksud disini adalah 
pencetak dan pembibitan 
kader-kader umat dari segi 
keilmuan, kepemimpinan 
dan kewirausahaan. Sudah 
suatu hal yang niscaya bahwa 
Pondok Pesantren Darunnajah 
yang usianya jika diukur dari 
pencetusan nama Darunnajah 
pada tahun 1961 telah cukup 
berhasil mencetak alumni-
alumninya yang cakap dalam 
tiga bidang tersebut telah 
muncul dan hadir di tengah 
masyarakat baik dalam skala 
kecil maupun besar  orang-orang 
yang berkompeten dalam bidang 
masing-masing, para alumni ada 
yang menjadi anggota legislatif, 
eksekutif dan yudikatif ada pula 
yang menjadi pimpinan pondok 
pesantren dan tak ketinggalan 
pula alumni yang berkiprah dan 
sukses dalam dunia entrepeuner 
atau kewirausahaan.

Bagi segelintir orang mungkin 
ada yang masih kurang paham 
bahkan ambigu dengan istilah 
ulama, zuamma dan aghniya. 
Disini kami sedikit menulis 

Pesantren 
Darunnajah 
Produsen Kader 
Ulama, Zuamma dan 
Aghniya

pemaparan sederhana namun 
mengena dari al-ustadz Mustafa 
Hadi Chirzin tentang tiga hal 
tersebut, Ulama adalah kata jama 
dari ‘alim yang berarti orang yang 
berilmu, yang dimaksud berilmu 
disini bukanlah orang yang tahu 
dan mendalami ilmu agama saja 
tetapi juga mencakup ahli dalam 
bidang sains dan teknologi 
jadi tidak ada dikotonomi ilmu 
antara agama dan umum, semua 
terangkum menjadi satu dalam 
pola pendidikan yang ada di 
Pondok Pesantren Darunnajah. 

Tidak berhenti disitu ulama 
yang dimaksud disini bukan 
hanyalah yang mahir dan cakap 
dalam bidangnya melainkan 
ulama yang benar-benar ulama 
adalah orang yang memiliki 
ilmu dan mengamalkan ilmunya 
tersebut  misalkan ia memiliki 
keahlian menjahit maka ia 
akan mengajarkan lingkungan 
sekitarnya untuk cakap 
menjahit atau ia mempunyai 
pengetahuan beribadah sehari-
hari maka dengan kesenangan 
hati dan segala kesungguhan ia 
akan mengajarkannya kepada 
lingkungan sekitarnya dan 
berbagai macam permisalan 
lainnya. Diharapkan Pondok 
Pesantren Darunnajah mampu 
untuk mencetak ulama-ulama 
tersebut baik dalam skala kecil 
seperti di lingkungan tempat 

ia tinggal maupun dalam skala 
besar seperti nasional bahkan 
internasional. 

Melangkah ke zuamma, 
zuamma berasal dari kata zaim 
yang artinya adalah pemimpin, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
amat memperhatikan kader-
kader pemimpin umat di masa 
yang akan datang, kenapa 
harus pemimpin ? karena sudah 
menjadi kodrat dasar manusia 
untuk menjadi khalifah di muka 
bumi, pemimpin yang dimaksud 
adalah pemimpin secara vertikal 
maupun horizontal. Vertikal 
adalah memimpin dalam 
tingkatan desa, kabupaten dan 
negara sedangkan horizontal 
adalah memimpin didalam 
kelompoknya karena kumpulan 
sebuah profesi membutuhkan 
pemimpin yang cakap di 
dalamnya, para pedagang 
membutuhkan pemimpin 
begitu pun dengan seniman 
membutuhkan pemimpin dan 
profesi-profesi lainnya pun 
membutuhkan pemimpin. 
Implementasi dari pendidikan 
di Darunnajah adalah mencetak 
mundzirul qaum yang tidak hanya 
mengekor tapi dapat menjadi 
pemimpin ini sesuai dengan 
firman Allah SWT 

 sesuai 
dengan takaran dan kapasitas 
individu masing-masing dalam 
memimpin. 

Dan terakhir adalah Aghniyya 
jama dari kata ghaniyyun secara 
bahasa artinya adalah la yahtazu 
atau tidak membutuhkan 
diterjemahkan bebas menjadi 
kaya, tapi sebenarnya 
artinya adalah kemandirian, 
kemandirian dalam memenuhi 
kebutuhan dirinya sendiri 
sehingga sang ghaniyyun tadi 
tidak membutuhkan orang lain 
untuk mencukupi kebutuhan 
dirinya dalam hal materi. Namun 
jangan dilupakan pula inti dari  
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ghaniyyun adalah merasa cukup 
dengan apa yang telah dimiliki, 
jadi kalau ada seseorang sudah 
memiliki motor masih ingin 
punya mobil setelah punya satu 
mobil masih ingin punya dua 
mobil  dan belum  merasa cukup 
berarti ia belum bisa dianggap 
sebagai ghaniyyun dan  kalau 
kita cari dalam kamus ghaniyyun 
artinya adalah entrepeuneur 
mereka yang mandiri berdiri 
di atas kaki sendiri atau para 
profesional punya pekerjaan atau 
profesi yang cukup sehingga ia 
tidak menjadi beban bagi orang 
lain dalam bahasa lain adalah 
kemampuan mencukupi diri 
sendiri. 

Tiga hal itu tidak harus 
termasuk dalam satu kesatuan, 
tiga hal yang berbeda 
namun semuanya memiliki 
tujuan yang sama itu adalah 

keulamaan, kepemiminan dan 
kemandirian tidak mesti harus 
terkumul dalam diri seseorang, 
mungkin ada seseorang yang 

lebih menonjol dalam keulamaan 
maka tetap mejadi kebanggaan 
dan prioritas Darunnajah 
sebagai balai pendidikan begitu 
pula dengan kepemimpinan dan 
kemandirian” begitulah kutipan 
dari al-ustadz Mustofa Hadi 
Chirzin. 

Pondok Pesantren 
Darunnajah benar-benar 
memperhatikan trisula tadi, 
keulamaan, kepemimpinan 
dan kemandirian, karena 
pada dasarnya tiga hal itulah 
yang memang benar-benar 
dibutuhkan umat Islam saat 
ini bukan hanya di Indonesia 
bahkan dunia, umat muslim 
Indonesia telah kehilangan tokoh 
keagamaan dengan wafatnya 
Ulama Wahbah Dzuhaili penulis 
fiqh kontemporer begitu pun 
dengan Prof. Dr. Buya Hamka, 
M. Nastir dan lain-lain ini baru 
bidang keagamaan belum lagi 
bidang sains dan teknologi 
kita bersyukur di Indonesia 
memiliki bapak B.J Habibie. 
Saat ini umat benar-benar 

membutuhkan pakar dan ahli di 
bidang sains demi tercapainya 
kemaslahatan hidup yang baik 
dan bermartabat ini penting 
karena pada hakikatnya 
merekalah pemandu arah 
kemajuan, kemana peradaban 
ini akan dibawa ada pada tanga 
ulama-ulama ini.

 Begitu pula kepemimpinan, 
umat juga benar-benar 
membutuhkan imam karena 
ini adalah sebuah keniscayaan 
dalam Islam, tidak ada 
sholat berjamaah kecuali ada 
pemimpin, tidak ada orang 
berjalan bertiga kecuali salah 
satu adalah pemimpinnya, 
masyarakat Indonesia yang 
mayoritas muslim kalau tida 
ada kepimpinan yang baik 
dan solid maka kekuatan yang 
banyak ini akan bercerai berai 
tidak mendapatkan kekuatan 
yang signifikat, kepemimpinan 
ini dibutuhkan dalam legislatif, 
eksekutif dan yudikatif begitu 
pula dalam kesatuan polisi dan 
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tentara membutuhkan sosok 
pemimpin, karena masyarakat 
atau kelompok ‘ala diinii qaumihi. 
Pemimpin yang berasal dari 
Darunnajah pun adalah 
pemimpin-pemimpin islami yang 
shidiq, amanah, tabligh dan 
fathonah. 

Demikian juga aghniya, 
masyarakat muslim yang 
mayoritas tapi dengan kepelikan 
aset atau kekayaan yang 
minoritas,  
kemiskinan itu menyebabkan 
seseorang mendekati kekufuran. 
Orang islam itu diisyaratkan 
menjadi kaya dan mampu itulah 
mengapa adanya kewajiban 
zakat, haji dan berqurban hal-hal 
itu tidak akan terlaksanan tanpa 
kemandirian dan kemampuan 
finansial yag baik. Sebetulnya 
sebelum kemerdekaan hampir 
semua orang kaya di masyaraat 
Indonesia adalah para haji 

mereka bisa  berangkat ke 
tanah suci walaupun dengan 
waktu yang lama dan modal 
yang tidak sedikit tuan-tuan 
tanah adalah para haji. Saat 
ini sayang sekali yang menjadi 
orang kaya bukanlah para haji, 
tapi orang lain yang kaya, kita 
lihat pergerakan-pergerakan 
seperti Sarekat Islam dan 
Muhamadiyyah pergerakannya 
dimulai dengan berdagang 
dan itu semua mencontoh dan 
terinspirasi dari nabi kita 
Muhammada SAW. Nabi pun 
adalah entrepeuner diawali dari 
penggembala dan meningkat 
dengan bergadagang yang baik.

Pencetakan kader ulama, 
zuamma dan aghniya telah 
dicanangkan dan benar-benar 
terealisasikan di Pondok 
Pesantren Darunnajah semua itu 
dapat terwujud karena usaha-
usaha dan ide-ide yang telah 
berjalan dengan lancar dan 
teratur. 

Selanjutnya sedikit 
penjelasan tentang kurikulum, 
contoh kurikulum dalam artian 
sempit yaitu mata pelajaran 
di kelas dari kelas satu sampai 
kelas enam maupun kegiatan-
kegiatan ekstra kulikuler 
lebih mengedepankan pada 
pembetukan karakter dan 
life skill alias keterampilan 
hidup dengan berbagai macam 
aktivitas yang dilakukan. Untuk 

bidang keilmuan Darunnajah 
melaksanakan kajian ilmiah 
untuk para santri, Bahasa Inggris 
dan Arab pun menjadi bahasa 
sehari-hari, kemudian ada juga 
kajian langsung dari kitab-
kitab klasik, sama hal dengan 
kepemimpinan Darunnajah 
mendatangkan menteri-menteri 
dan tokoh-tokoh baik dalam 
maupun luar negri. 

Lalu keorganisasian yang 
dikelola oleh para santri 
kelas enam dan dibina secara 
cermat oleh musyrif-musyrif 
pembimbing semua itu sangat 
penting untuk memberikan 
dasar-dasar kepemimpinan 
yang handal dan modern sesuai 
dengan tuntutan zaman, dan 
terakhir adalah unit-unit usaha 
pesantren yang dimana santri 
terlibat di dalamnya, rihlah 
iqtishadiyyah atau studi ekonomi 
berguna untuk pembentukan 
pola pikir seorang entrepreneur 
dan PPM (Praktek Pengabdian 
Masyarkat). Semua hal tersebut 
adalah untuk menciptakan 
3 hal yang sangat urgent itu, 
belum lagi kegiatan rutin 
lainnya seperti pramuka dan 
sabelana (Santri Bela Negara) 
semuanya diperuntukan untuk 
menciptakan kader-kader yang 
siap berjibaku dalam bidang 
keilmuan, kepemimpinan dan 
kemandirian.

Ide dan gagasan yang muncul 

LIPUTAN UTAMA



51Edisi 54 tahun Darunnajah2015

di Darunnajah tidak semata-
mata muncul tanpa landasan, 
namun berbagai macam ide yang 
muncul tak pernah lepas visi 
awal Darunnajah yaitu pesantren 
kader, pesantren yang menjadi 
tempat seperti training centre. 

Pesantren yang di design 
dalam suasana yang khusus 
diciptakan untuk lingkungan 
pendidikan. Santri tidak sering 
berhubungan dengan masyarakat 
dan masyarakat tidak berduyun-
duyun masuk pesantren, 
ada semacam penggodokan 
mentalitas dan karakter di dalam 
Darunnajah yang tidak terlalu 
membutuhkan khalayak ramai 
seperti masyarakat sekitar tapi 
nanti pada puncaknya ketika 
sudah tamat barulah santri 
akan kembali ke masyarakat. 
Hanya pada saat-saat tertentu 
saja santri diperbolehkan untuk 
berhubungan dengan masyarakat 
karena memang itu diperlukan 
dalam rangka pendidikan, al-
hamdulillah dengan kehendak 
Allah S.W.T dalam usianya 
yang ke 54 tahun ini apabila 
melihat awal cikal bakalnya -40 
tahun Darunnajah berarti usia 
berdirinya Pondok Pesantren 
Darunnajah- telah banyak 

mecetuskan alumni-alumni yan 
telah berkiprah di masyarakat, 
padahal belum sampai angka 
satu abad, “Semoga dalam 
jangka waktu 10 tahun yang 
akan datang Darunnajah dapat 
lebih banyak mencetak alumni-
alumni yang mumpuni dalam 
segi keilmuan, kepemimpinan 
dan kemandirian” begitulah 
harapan dari al-Ustadz Mustofa 
Hadi Chirzin.

Metode pengajaran dan 
pendidikan yang ada di 
Darunnajah pun bisa menjadi 
salah satu parameter akan 
bagusnya sebuah pesantren, 
Darunnajah itu Pesanten 
modern, modern dalam arti 
menyiapkan anak-anak pada 
masa yang akan datang tentu 
saja dengan menjaga tradisi 
pesantren yang masih baik dan 
masih relevan. Darunnajah 
menggunakan prinsip panja 
jiwa dari pesantren keikhlasan, 
kesederhanaan, berdikari, 
ukhuwah Islamiyah dan  kebebesan, 
bebas baik pada individu santri 
maupun guru dalam menentukan 
perjuangan dan  masa depannya 
demikian pula lembaganya tidak 
terikat dengan organisasi sosial 
dan politik  karena komitmen 

Darunnajah terletak pada 
keislaman terlepas dari ormas 
dan partai sehingga pasang surut 
atau pergantian pemerintahan 
ketika terjadi pergantian rezim 
tidak terlalu berpengaruh 
pada stabilitas Darunnajah, 
tapi kita sudah mematok dan 
mengerti dengan apa yang kita 
lakukan dengan tetap menjalin 
kerjasama dengan semuanya dan 
mempunyai pandangan yang 
kritis sesuai dengan apa  yang 
menjadi perhatian kita yaitu 
bukan pada politik praktisnya 
melainkan pendidikan khususnya 
pendidikan agama.

Jadi insya Allah kurilkulum 
yang ada baik pada tingkat 
taman kanak-kanak, ibtidaiyyah 
dan khususnya pada tingkat TMI 
akan mendukung tercapainya 
visi  untuk menciptakan kader 
ulama, zuamma dan aghniya 3 
unsur yang sangat dibutuhkan 
umat saat ini bukan cuman 
di Indonesia bahkan dunia. 
Kalau kita kurang saintisnya 
kita akan menjadi korban dari 
kemajuan, demikian kalau 
tidak jadi pemimpin kita akan 
selalau menjadi objek penderita 
kita tidak bisa menegakkan 
kebenaran dan keadilan dan 
nilai-nilai mulia lainnya, 
demikian kalau kita tidak 
makmur tidak kuat tidak akan 
bisa menciptakan peradaban 
budaya yang maju, tidak ada 
peradaban yang maju kecuali 
didukung oleh kemakmuran dari 
negara maupun rakyatnya, inilah 
relefansi dari pesantren pencetak 
ulama, zuamma dan aghniya.

 
 
 

(Drs. Musthofa Hadi Chirzin
& Iskandar Zulkarnain)
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P eran pondok pesantren 
untuk meningkatkan  
sumber daya manusia 
sudah berlangsung 

sejak lama. Proses pendidikan di 
Indonesia tidak hanya dilakukan 
oleh sistem sekolah,  tetapi juga 
pondok pesantren dan madrasah.  
Pesantren adalah lembaga 
pendidikan  agama Islam yang 
biasanya terdapat di pedesaan, 
dan peserta didik pada umumnya 
adalah masyarakat pedesaan. 
Kata pesantren sendiri berasal 
dari kata santri, tempat orang 
berkumpul  untuk belajar agama 
Islam atau mengaji. Unsur 
penting yang ada di pesantren 
adalah tempat tinggal santri 
yang  dikenal dengan pondok, 
masjid, santri, pengajaran kitab-
kitab kuning, dan kiai/ulama.

Menyongsong era globalisasi, 
pondok pesantren perlu 
meningkatkan kemampuan 
bersaing  (competitive advantages),  
karena munculnya berbagai 
indikasi kompetisi,  baik 
berskala lokal,   domestik 
maupun global, yang ditandai  
oleh munculnya beragam  
masalah yang  kompleks 
(complicated),  ketat dan  seolah-
olah rumit untuk diselesaikan. 

ORGANISASI 
PEMBELAJARAN
DI PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH
(disarikan dari disertasi Dr. K.H Sofwan Manaf, M.Si)

Salah satu pondok pesantren 
yang mampu bertahan dari arus 
yang digambarkan di atas adalah 
Pondok Pesantren Darunnajah. 
Lembaga ini tidak hanya mampu 
bertahan, tetapi mengembangkan 
diri, baik  jumlah siswa yang 
terus bertambah, popularitasnya 
sehingga banyak pula santri 
yang berasal dari luar negeri. 
Keberhasilan ini diperoleh 
karena mampu meningkatkan 
organisasi pembelajaran, 
melakukan kerjasama dan  
bersinergi dengan semua anggota 
organisasi baik di dalam dan di 
luar Darunnajah. 

Organisasi pembelajaran 
(Learning Organization) atau sering 
disebut LO diartikan sebagai 
organisasi yang senantiasa 
belajar, mengelola beragam 
kompetensi manusia, karena  
kebutuhannya berbeda. Setiap 
anggota organisasi  perlu terus 
dikembangkan kemampuannya  
melalui terus menerus belajar 
karena selalu ingin tahu yang 
baru (curiosity) untuk perbaikan 
di masa depan. Penerapan 
organisasi pembelajaran 
dilakukan karena  organisasi 
memiliki nilai-nilai inti (core 
values) guna meningkatkan 

kemampuan strategis dengan  
proses perbaikan tindakan, 
dan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan 
anggota organisasi. 

Marquardt memberikan 
definisi Organisasi Pembelajaran 
“An organization which learns 
powerfully and continually 
transforming it self to better collect, 
manage and use knowledge for 
corporate success”.

Karakteristik model 
organisasi yang terkait secara 
sistem disusun atas sub-sistem 
yang saling terkait serta saling 
bertemu dan mendukung satu 
sama lain.

Model Sistem Organisasi 
Pembelajaran adalah seperti 
gambar berikut ;

Learning

Organization People

TechnologyKnowledge



53Edisi 54 tahun Darunnajah2015

Berdasarkan model di 
atas, organisasi pembelajarn 
di Darunnajah terdiri dari 5 
dimensi yaitu: (1) dinamika 
pembelajaran, (2) fungsi dan 
transformasi organisasi, (3) 
pemberdayaan manusia, (4) 
pengelolaan pengetahuan, dan (5) 
pengelolaan teknologi.

Hasil penelitian terhadap 
kelima dimensi organsisasi 
pembelajaran di pesantren 
Darunnajah adalah sebagai 
berikut:

1.  Dinamika Pembelajaran 
(Learning Dynamic) dilihat 
dari para pimpinan  dan 
pengelola  yayasan 
yang telah sepenuhnya 

memahami akan perannya 
masing-masing dalam 
mengarahkan organisasi 
ke arah pembelajaran yang 
berkualitas, baik secara 
individu maupun kelompok. 
Pendekatan terhadap para 
santri dilaksanakan baik 
secara individu maupun 
kelompok selalu menuntun 
bagaimana cara belajar 
yang baik, terutama kepada 
para santri/santriwati yang 
baru masuk. Membimbing 
dan mendidik mereka 
dengan cara-cara yang 
berkualitas, berdisiplin, 
bertanggungjawab sesuai 
ajaran Islam.  Beragam 
metodologi pengajaran media 

pengajaran yang digunakan, 
guna mempercepat dinamika 
pembelajaran. Beragam metode 
yang digunakan diantaranya: 
ceramah, diskusi, tanya jawab, 
brainstorming, studi kasus, curah 
pendapat dan lain-lain. Metode 
pembelajaran ini digunakan 
pada saat kegiatan  formal 
maupun informal baik di 
dalam kelas, di luar kelas, di 
masjid, maupun di asrama. 
Penggunaan beragam multi 
media, guna mendukung 
keberhasilan pembelajaran. 
Untuk menambah dinamika  
guru dan siswa melakukan studi 
banding baik ke dalam maupun 
ke luar negeri. Membuat buletin 
bulanan yang memuat beragam 
informasi terbaru yang ada 
di Darunnajah. Buletin juga 
menjadi sarana bagi pimpinan, 
pengelola, para guru dan 
siswa untuk berbagi informasi, 
menulis beragam karya yang 
layak dipublikasikan. 

2.  Transformasi Organisasi 
(Organization Transformation) 
terjadi, perubahan organisasi 
dari yang bersifat tradisional, 
kepada organisasi yang terus 
berkembang (development 
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organization). Pimpinan 
organisasi melakukan 
pendekatan yang strategis 
dan sistemik, sehingga para 
karyawan berkembang dan 
selalu siap berkompetisi 
untuk meningkatkan kualitas 
organisasinya. Perkembangan 
transformasi organisasi selalu 
didukung oleh pimpinan 
organisasi, karena memiliki 
sifat terbuka terhadap 
perubahan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan kemajuan 
masyarakat, terampil, dan 
menjadi tauladan bagi 
lingkungan organisasinya. 
Mewujudkan visi misi dan 
tujuan organisasi dalam 
sistem yang  menghasilkan 
transformasi organisasi 
pembelajaran  yang 
berkualitas. Transformasi 
organisasi dapat terwujud 
berkat ketersediaan dana dan  
sumber daya manusia yang 
berkualitas,  serta fokus pada 
tujuan organisasi. 

3.  Pemberdayaan Manusia 
(People Empowerment) 
merupakan, hal yang selalu 
ditingkatkan  organisasi 

secara terus menerus, sebagai 
upaya menghadapi persaingan 
antar lembaga sejenis maupun 
globalisasi. Demokratisasi dan 
reformasi dalam peningkatan 
kualitas sumber daya 
manusia. Perubahan sistem 
yang berkualitas di segala 
bidang yang  berorientasi 
pada pelayanan prima. 
Pengembangan sumber daya 
manusia dilakukan kepada 
seluruh karyawan terlebih 
para guru dengan beragam 
pelatihan dan mengikuti 
pendidikan formal ke jenjang 
S2, S3 baik di dalam maupun 
di luar negeri.  Pemberdayaan 
sumber daya manusia 
sekaligus mampu mengadopsi 
kemajuan ilmu pengetahuan 
dan modernisasi teknologi 
untuk menghadapi tantangan 
dan persaingan. Membangun 
pola-pola peningkatan 
kualitas sumber daya manusia  
yang dinamis, mengurangi 
pengaruh  sistem sentralistik, 
selalu menanamkan nilai-
nilai keadilan, kerjasama yang 
mengutamakan transparansi 
dan akuntabilitas dalam 

LIPUTAN UTAMA

rangka memberikan 
pelayanan pendidikan 
yang bermutu. Pesantren, 
yang selama ini dikenal 
mengedepankan kaidah 
"al-muhafadhotu ala al-
qadiimish as-shalih wal akhdzu 
bil jadidi al-ashlah" (artinya 
mempertahankan hal-
hal lama yang baik, dan 
mengambil sesuatu baru 
yang terbaik). Pengembangan 
sistem pendidikan pondok 
pesantren modern dengan 
melakukan pembenahan 
berkelanjutan di segala 
bidang baik pengelolaan 
manajemen kependidikan, 
keuangan dan administrasi. 
Upaya peningkatan  prestasi 
siswa dilakukan dengan  
memberikan pengajaran, 
bimbingan dan latihan yang 
menambah  daya serap siswa 
menguasai  ilmu pengetahuan, 
dengan mengikutsertakan 
berbagai lomba dan kompetisi 
bidang pendidikan. Untuk 
mengukur keberhasilan 
peningkatan sumber daya 
manusia dilakukan melalui 
pengawasan. 
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4.  Pengelolaan Pengetahuan 
(Knowledge Management) adalah 
sistem yang terorganisir 
dengan baik dengan 
menumbuhkembangkan 
pengetahuan kepada 
seluruh anggota organisasi. 
Penguasaan pengetahuan 
akan mengembangkan 
ide-ide baru ataupun 
melakukan beragam inovasi. 
Pengetahuan yang unggul 
mampu meningkatkan 
kualitas organisasi secara 
berkelanjutan serta membawa 
prestasi. Pengembangan 
proses pembelajaran yang 
berbasis penguasaan 
pengetahuan dan  produk 
keilmuan menjadi 
fungsi utama organisasi. 
Peningkatkan pengetahuan 
di lingkungan pengelola 
organisasi dilakukan 
melalui bimbingan internal, 
meningkatkan kompetensi 
dan pengetahuan para santri, 
sehingga setelah lulus mereka 
akan memiliki keunggulan 
kompetitif, mampu berkarya 
dan bekerja di tengah 
masyarakat. Peningkatan 
sumber daya manusia 
berkualitas terwujud melalui 
penguasaan pengetahuan, 

kreativitas dan inovasi yang 
tinggi. 

5. Pengelolaan Teknologi, 
Pimpinan Pondok Pesantren  
Darunnajah mendukung  
kebijakan organisasi pesantren 
modern dengan memanfaatkan 
kemajuan teknologi dan 
menggunakannya secara 
virtual melalui jaringan kerja 
berbasis teknologi  yang 
temporer, informatif, sehingga 
anggota organisasi saling 
sharing berbagi keterampilan. 
Penggunaan teknologi 
terbaru dalam pembelajaran 
difasilitasi  dengan sistem 
teknologi komputer di tiap 
unit pelayanan, penerapan 
learning berbasis teknologi  
diterapkan pada tiap tingkat 
satuan pendidikan. Teknologi 
informasi  pada  pelaksanaan  
pendidikankan pesantren 
Darunnajah akan  membentuk 
santri yang berkualitas 
sekaligus melek teknologi. 
Usaha pemilik dan pimpinan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
untuk membiayai penggunaan 
teknologi terbaru juga 
ditopang oleh para donatur 
baik dari dalam dan luar 
negeri, dan subsidi silang 

dari  para orang tua  santri. 
Pondok pesantren Darunnajah 
juga melakukan usaha kreatif 
melalui pengelolaan  dan 
pemberdayaan ekonomi dan 
potensi warga santri. Kegiatan 
ini  dapat ditiru (replicable) oleh 
pesantren lainnya, dengan 
cara yang lebih mandiri dan 
kreatif, dengan memupuk 
jiwa  enterpreunership santri. 
Beragam teknologi yang 
digunakan menjadikannya  
kekuatan untuk menggerakkan 
segenap potensi masyarakat 
di lingkungan pesantren. 
Penggunaan teknologi 
memudahkan organisasi 
berkomunikasi, terbuka 
informasinya kepada 
masyarakat luas, tidak inklusif  
melainkan penuh informasi. 
Pemberdayaan potensi 
tenaga kerja secara maksimal 

yang didukung 
teknologi, membawa 
keberhasilan 
pesantren, dengan etos 
kerja dan komitmen  
yang berbasis Islami, 
yang didukung oleh 
teknologi informasi 
terbaru. (Ichwan 
Mahmudi, M. Pd)
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M embayangkan Jakarta 
pada awal 1900-an 
tentu sangat berbeda 

dengan saat ini. Tidak ada 
Monumen Nasional (Monas), 
Jembatan Semanggi, gedung-
gedung bertingkat apalagi mal 
dan kemacetan. Jakarta saat itu 
adalah ibukota Hindia Belanda 
yang luasnya tak sampai separuh 
dari wilayah DKI Jakarta saat 
ini. Sebagai ibukota negara, 
Jakarta saat itu sudah memiliki 
beragam fasilitas umum. Kereta 
api, trem (angkutan dalam kota), 
mobil angkutan, sekolah, pasar, 
tangsi tentara dan kantor-kantor 
perwakilan dagang. Pusat kota 
ada di Weltevreden, Glodok, Kota, 
Jatinegara, Senen, Tanjung Priok, 
dan Tanah Abang. Kawasan 
Kebayoran Lama, Ciputat, Kebon 
Jeruk, dan sebagainya adalah 
kawasan pinggiran yang asri. 
Penduduk di kawasan pinggiran 
ini mayoritas adalah orang 
Betawi yang beragama Islam. 
Meski merupakan penduduk 
asli, orang Betawi dan kaum 
boemipoetra lainnya adalah warga 
kelas tiga dalam struktur sosial 
masyarakat saat itu. 

Pada masa inilah, Kamis 
29 Juni 1922 / 4 Zulkaidah 
1340 lahir anak lelaki dari 
pasangan H. Mukhayyar dan Hj. 
Hamidah, penduduk asli Betawi 
di kampung Kebon Kelapa, 
Palmerah, Jakarta Barat. Anak 
yang diberi nama Abdul Manaf 
ini adalah anak keempat dari 
11 bersaudara. H. Mukhayyar 
menyekolahkan anak-anaknya di 
sekolah Belanda selain mengirim 
mereka untuk belajar mengaji 
ke madrasah pada sore harinya. 

PERAN PARA PENDIRI  
DARUNNAJAH

KH. ABDUL
MANAF MUKHAYYAR
(Disarikan dari buku Biografi Kiai Abdul Manaf Mukhayyar)

Ia memasukkan Abdul Manaf ke 
Volksschool (sekolah dasar) selama 
tiga tahun di Sekolah Dasar 
Kembangan Palmerah pada usia 
10 tahun. 

Selain belajar di Volksschool, 
pada sore hari selepas pulang 
sekolah, Abdul Manaf muda 
mengikuti pengajian di 
Madrasah As-Shiddiqiah, rumah 
H. Sidik di Bendungan Hilir. 
Kondisi jalan saat itu yang 
becek, belum ada jembatan 
permanen, dan kanan-kirinya 
ditumbuhi semak-belukar 
berduri, ditempuh oleh Abdul 
Manaf dari Palmerah menuju 
Bendungan Hilir dengan berjalan 
kaki. Setelah itu, ia melanjutkan 
studinya di Jamiat Kheir, Tanah 
Abang. Ketika belajar di Jamiat 
Kheir inilah, dalam sebuah kitab, 
ia menuliskan kata-kata “idza 
sirtu ghoniyyan aftah madrasah lil 
fuqara majjanan,” yang berarti “jika 
saya menjadi orang kaya, maka 
saya akan membuka sekolah 
gratis untuk anak-anak yang 
tidak mampu.”

Pada tahun 1942 K.H. Abdul 
Manaf Mukhayyar mendirikan 
Madrasah Al-Islamiyah di 
Petunduan Palmerah Jakarta 
Barat. Tahun 1950-1952, beliau 
bersama warga dan tokoh 
masyarakat mendirikan majelis 
taklim Masjid Al Falah (sekarang 
di depan stasiun Palmerah). 
Majelis ini diasuh oleh K.H. 
Abdul Manaf bersama Ustadz 
Abdullah Arfan, gurunya di 
Jamiat Kheir,

Salah satu kiprah K.H. 
Abdul Manaf yang kurang 
diketahui oleh masyarakat 
umum adalah aktivitasnya 
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dalam politik praktis. Tercatat 
ia pernah menjadi fungsionaris 
Partai Masyumi di rentang 
dasawarsa 1950-an. Meskipun 
hanya menjadi pengurus tingkat 
ranting di Kecamatan Palmerah, 
namun buah dari koneksi 
politiknya membuatnya dekat 
dengan tokoh Masyumi saat itu 
seperti Mohammad Natsir, Yunan 
Nasution, HAMKA, dan lain-
lain. Kedekatan ini dibuktikan 
dengan turut hadirnya Natsir 
pada deklarasi pendirian Pondok 
Pesantren Darunnajah di 
Petukangan pada 1969.  

Ketika beberapa daerah mulai 
bergolak menyusul kekalahan 
Jepang dari Sekutu, situasi di 
Jakarta makin memanas. K.H. 
Abdul Manaf bergabung dengan 
pemuda Kebayoran Lama yang 
menyerbu markas tentara Jepang 
bermaksud melucuti senjatanya. 
Namun tentara Jepang masih 

memiliki persenjataan lengkap 
memburu para pemuda pejuang 
termasuk K.H. Abdul Manaf dan 
keluarganya. Kondisi keamanan 
saat itu membuatnya tidak bisa 
meneruskan aktivitas Madrasah 
Islamiyah di Petunduan. 
Akhirnya, ia menyelamatkan 
diri dan berpindah-pindah ke 
rumah saudara hingga akhirnya 
mengungsi ke Kampung 
Cikerenda, Ciomas, Serang, 
Banten selama 2,5 tahun. 
K.H. Abdul Manaf membawa 
serta istrinya Tsurayya dan 
anak pertamanya, Suniyati. 
Di kampung inilah, pada 1946 
lahir anak keduanya bernama 
Saifuddin Arief.

Tahun 1959, tanah dan 
Madrasah Al-Islamiyah 
di Petunduan digusur 
untuk perluasan komplek 
Perkampungan Olah Raga Sea 
Games, yang sekarang dikenal 

dengan komplek Olah Raga 
Senayan. Tanah yang menjadi 
lokasi berdirinya madrasah itu 
diganti rugi oleh pemerintah 
sekitar Rp 90.000,00 dan 
bangunannya dibongkar. Uang 
ganti rugi tersebut kemudian 
digunakan untuk membeli 
tanah di kampung Peninggaran, 
Ulujami. Saat itu wilayah 
Ulujami secara administratif 
termasuk wilayah Kecamatan 
Ciledug, Kabupaten Tangerang 
Jawa Barat.

Dengan harga lima rupiah 
(Rp. 5,00) per meter persegi, 
uang ganti rugi tersebut tidak 
mencukupi untuk membeli 
tanah seluas lima hektar seperti 
yang ditempati Pesantren 
Darunnajah saat ini. K.H. 
Abdul Manaf mengaku uang 
Rp 90.000,00 tersebut hanya 
cukup untuk membeli tanah 
kurang dari separuh yang 
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diinginkan. Kekurangannya 
kemudian ditutupi dari uang PT 
Makmur Raya dan sumbangan 
berbagai pihak. Tanah tersebut 
kemudian di wakafkan. Ada 
kejadian menarik saat K.H. Abdul 
Manaf mengurus surat tanah di 
hadapan akte notaris Yetty Taher 
di kawasan Blok M. Melihat 
tanah yang diwakafkan lebih 
luas daripada untuk keluarga, 
Yetty Taher sempat menanyakan 
apakah tidak keliru luas tanah 
yang diwakafkan 4 hektare 
sedangkan untuk keluarga hanya 
1 hektare? Dengan tegas beliau 
menjawab “tidak keliru, karena 
harta milik saya yang kekal 
dan abadi adalah yang 
saya wakafkan dan 
saya sekeluarga akan 
bersenang-senang di 
akhirat nanti. Untuk 
anak-anak saya 
cukup satu hektar 
saja, karena jika saya 
mewariskan banyak-
banyak saya takut 
nanti terjadi keributan 
dan pertikaian antara 
mereka. Memang saya pelit 
untuk anak-anak karena saya 
ingin berfoya-foya dengan mereka 
kelak di akhirat.”

Pada tahun 1960, K.H. 
Abdul Manaf beserta saudara-
saudaranya mendirikan usaha 
berbentuk perseroan terbatas (PT) 
dengan nama PT Makmur Raya. 
K.H. Abdul Manaf duduk sebagai 
direkturnya. Oleh PT. Jayabhakti, 
PT Makmur Raya ditunjuk 
sebagai distributor untuk 
menyalurkan semen di wilayah 
Jakarta. Namun masa kejayaan 
PT Makmur Raya sebagai 
distributor semen berakhir 
pada 1965. Pada masa G30S/
PKI, K.H. Abdul Manaf bahkan 
pernah ditahan tentara karena 
menolak mengeluarkan semen 
dari gudang dengan alasan semua 
semen adalah milik orang-orang 
pemegang DO (delivery order). 
Tahun 1964, bersamaan dengan 

penggusuran kawasan Senayan 
untuk kompleks DPR/MPR, usaha 
dagang PT Makmur Raya pun ikut 
tergusur. Kantor PT Makmur Raya 
akhirnya dipindah ke Sukabumi 
Ilir, Kebayoran Lama. 

Sesudah membeli tanah 
di Ulujami, K.H. Abdul 
Manaf mendirikan Yayasan 
Kesejahteraan Masyarakat Islam 
(YKMI). Akta pendirian secara 
notaris pada 30 Desember 1960 
nomor 121 di hadapan notaris 
Eliza Pondaag. Pengurus YKMI 
diketuai H. Muhammad Kosim 
dengan bendahara K.H. Abdul 

Manaf dan sekretarisnya 
Kamaruzzaman. 

Pembentukan 
YKMI disambut 
positif 
tokoh-tokoh 
masyarakat 
Petukangan 
dan Ulujami. 
Bahkan H. 

Abdillah Amin 
menyerahkan 

lembaga 
pendidikan 

Raudhatul Athfal di 
Petukangan untuk bergabung 
dengan YKMI. Pada tahun 1961 
K.H. Abdul Manaf membangun 
Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah 
di atas tanah wakaf di 
Petukangan. K.H. Mahrus Amin 
sebagai pembina madrasah yang 
saat itu membina santri 75 santri. 
Pada 1 Agustus 1961, nama 
Balai Pendidikan Darunnajah 
secara resmi digunakan. Nama 
Darunnajah merupakan usulan 
dari Muhammad Aminullah 
yang kemudian disetujui oleh 
peserta rapat pada waktu 
itu. K.H. Kamaruzzaman, 
menerjemahkannya sebagai 
lembaga yang sukses. Kemudian 
Oleh K.H. Mahrus Amin, nama 
ini ditambah dengan Balai 
Pendidikan sehingga menjadi 
Balai Pendidikan Darunnajah. 
Selanjutnya pada tahun 1964, 
Darunnajah membuka pendidikan 

setingkat Tsanawiyah.
 Pada tahun 1965 Yayasan 

Darunnajah telah berhasil 
mempertahankan tanah wakaf 
di Ulujami dari berbagai 
rongrongan, antara lain BTI 
(Barisan Tani Indonesia) pada 
masa pemberontakan  PKI.

Tahun 1970 ada usaha 
memindahkan pesantren ke 
Ulujami, tapi mengalami 
kegagalan. Akhirnya pada 1973, 
dimulai pembangunan pesantren 
di Ulujami yang secara resmi 
berdiri pada pada tanggal 1 April 
1974 dengan luas tanah wakaf 5 
hektar dengan 3 orang santri.

Memasuki tahun 1985, 
Pesantren Darunnajah Ulujami 
Jakarta kebanjiran calon santri. 
Sementara jumlah santri yang 
ada sudah lebih dari 1200 orang. 
Kapasitas pesantren yang masih 
terbatas tidak memungkinkan 
untuk menampung semua calon 
santri sehingga Darunnajah 
hanya menerima tidak lebih 
dari 30% dari calon santri. 
Banyaknya calon santri yang 
tidak diterima inilah yang pada 
akhirnya mendorong pimpinan 
dan guru-guru untuk mencari 
solusi bagi calon santri yang 
tidak diterima.

Atas dasar inilah, pada tahun 
1986 K.H. Abdul Manaf mulai 
berusaha mencari tanah yang 
akan dijadikan pesantren. Ia 
membeli tanah di Cipining Bogor. 
Pada tahun 1987 K.H. Abdul 
Manaf memulai pembangunan 
Darunnajah 2 Cipining. 
Pada waktu itu dibangun 16 
ruang kamar dan kelas serta 
beberapa bangunan lain yang 
kemudian dapat diselesaikan 
pada bulan Juni 1988. Untuk 
membangun ini, K.H. Abdul 
Manaf mendatangkan langsung 
materialnya dari Jakarta dan 
sebagian merupakan material 
bekas Darunnajah Ulujami. 
Pesantren ini dipimpin oleh salah 
satu menantunya, K.H. Jamhari 
Abdul Djalal. 

LIPUTAN UTAMA

Meskipun dalam 
keadaan sakit, K.H. 
Abdul Manaf tetap 

memikirkan bagaimana 
memperjuangkan Islam 

dan Darunnajah. 
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Tahun 1991, K.H. Abdul 
Manaf mendirikan panti asuhan 
Al-Manshur di Pabuaran Serang. 
Pada awalnya Al-Manshur 
didirikan di atas tanah seluas 
kurang lebih satu hektar 
yang dibeli dari H. Muhsin, 
yang kemudian ia wakafkan 
untuk didirikan panti asuhan. 
Dipilihnya kampung Cikerenda 
Pabuaran Serang sebagai lokasi 
Al-Manshur tidak lepas dari 
kedekatan emosional K.H. Abdul 
Manaf dengan daerah ini. Di 
kampung inilah tempat kelahiran 
istrinya, Tsurayya. Selain itu, 
Pada masa perjuangan melawan 
Belanda, ia pernah mengungsi ke 
kampung ini selama lebih kurang 
2,5 tahun.

Pada 7 Oktober 1994, K.H. 
Abdul Manaf dan pengurus 
Pesantren Darunnajah 
meneguhkan diri melakukan 
penandatangan piagam wakaf 
di hadapan ulama dan umara. 
Agenda ini sangat diperlukan 
bagi Yayasan Darunnajah sebagai 
momentum untuk mengikrarkan 
kembali wakaf di hadapan 
masyarakat dan pemerintah, 
sehingga masyarakat pada 
umumnya dan khususnya 
kader Darunnajah benar-
benar memahami bahwa aset 
Darunnajah tidak lagi menjadi 
milik K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar dan keluarganya 
tetapi menjadi milik yayasan. 
Lewat piagam wakaf, tanah 
wakaf, bangunan dan harta 
benda yang dikelola yayasan 
diserahkan kepada umat Islam 
dan pengelolanya dilakukan 
oleh Dewan Nazir. Adapun harta 
benda sebagai wakaf kepada 
Yayasan Darunnajah adalah 
sebagai berikut:

1.  Sebidang tanah seluas 38.085 
m2 (tiga puluh delapann ribu 
delapan puluh lima meter 
persegi) dan bangunan di 
atasnya di jalan Ulujami 
nomor 86 Pesanggrahan, 

Jakarta Selatan, sesuai 
dengan sertifikat nomor 550/
Ulujami.

2.  70 (tujuh puluh) bidang tanah 
seluas 700.000 m2( tujuh ratus 
ribu meter persegi) terletak 
di desa Cipining, Kelurahan 
Argapura, Kecamatan 
Cigudeg, berdasarkan 70 Akta 
Ikrar Wakaf, diantaranya 
nomor: K.10/A.050.3/25/86, 
tertanggal dua puluh empat 
april seribu Sembilan ratus 
delapan puluh enam (24-4-
1986)

3.  Sebidang tanah seluas 
1500 m2 (seribu lima ratus 
meter persegi) terletak 
di Jalan Ciledug Raya 
No. 1, berdasarkan Akta 
Pengganti Ikrar Wakaf 
nomor: 187/B/6/05/III/1990 
tertanggal lima Maret seribu 
Sembilan ratus Sembilan 
puluh (15-3-1990)

4.  Sebidang tanah seluas 6000 
m2 (enam ribu meter persegi) 
terletak di Desa Sikarenda, 
Kecamatan Ciomas, Serang, 
sesuai dengan Akta Ikrar 
Wakaf Nomor: 144/W/2A/
PPAIW/V/1993 dan 
143/W/2A//PPAIW/V/1993 
tertanggal lima belas Mei 
seribu Sembilan ratus 
Sembilan Puluh Tiga (15-5-
1993)

Pada tahun 1998, K.H. 
Abdul Manaf mendirikan Al-
Manshur 2 di Padarincang, 
Serang. Pada awalnya, ia ingin 
membeli sepetak tanah di 
Padarincang yang terdapat air 
panas di dalamnya. Ini akan 
dijadikan tempat rekreasi dan 
menghilangkan kepenatan 
ketika ia berkunjung ke Al-
Manshur. Ia berniat mendirikan 
Villa di atasnya. Namun, 
akhirnya K.H. Abdul Manaf 
mendirikan lembaga pendidikan 
di atas tanah tersebut dan 
mewakafkannya.

Sejak dimulainya periode 

Dewan Nazir tahun 1994 sampai 
menjelang wafat tahun 2005 
atau selama 11 tahun, K.H. 
Abdul Manaf terus bekerja 
menata dan mengembangkan 
Darunnajah. Menyiapkan kader-
kader yang akan meneruskan 
kelangsungan Darunnajah. Ia 
tidak ingin sepeninggalnya kelak, 
Darunnajah mati dan terjadi 
perselisihan antara anak-cucunya.

Pada April 2005, K.H. Abdul 
Manaf, sempat mengalami koma 
tidak sadarkan diri dan dirawat 
di Rumah Sakit Internasional 
Bintaro. Dari hasil pemeriksaan 
dokter, diketahui mengalami 
kekurangan hemoglobin (darah 
merah). Karena itulah, selama 
sembilan bulan, ia sering 
melakukan transfusi darah.

Meskipun dalam keadaan 
sakit, K.H. Abdul Manaf 
tetap memikirkan bagaimana 
memperjuangkan Islam 
dan Darunnajah. Hal ini 
dilakukan karena ia tidak 
mau sepeninggalnya kelak, 
Darunnajah tidak berkembang 
lagi. Ia sering mengumpulkan 
anak-anaknya untuk memberikan 
pesan dan nasehat tentang 
keberlangsungan Darunnajah 
mendatang. Selain juga 
menyempatkan diri berkeliling 
Darunnajah setiap pagi selepas 
salat Duha meskipun harus 
duduk di atas kursi roda.

Perjuangan kiai dermawan 
ini untuk mengembangkan 
Darunnajah akhirnya berakhir 
pada ahad 18 September 2005 
/ 14 Sya’ban 1426, pukul 16.15 
WIB. Saat menghembuskan 
napas terakhirnya di kamar 
selatan, rumah yang sekarang 
bernama Baitul Wakif. K.H. Abdul 
Manaf didampingi Umayyah, 
Saifuddin Arief, dan Agus Abdul 
Ghofur, Pimpinan Pesantren 
Madinatunnajah Jombang, 
Tangerang Selatan, menantu K.H. 
Mahrus Amin. (Ichwan Mahmudi, M.Pd.)
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LIPUTAN UTAMA

PERAN PARA PENDIRI 
DARUNNAJAH

S alah satu pendiri Pondok 
Pesantren Darunnajah adalah 
Letkol KH. Komaruzzaman 

Beliau adalah sepupu dari pak 
Abdul Manaf sedang istrinya Nur 
Hani adalah keponakan pak Abdul 
Manaf, riwayat pendidikan pak 
Komaruzzaman adalah mahasiswa 
IAIN di yogya kira-kira sekitar thn 
70-an, karenanya beliau memiliki 
pemikiran yang cukup visioner 
karena pendidikan yang Ia tempuh 
di perguruan tinggi.

Kenapa beliau bisa dianggap 
sebagai pendiri dari Darunnajah 
sebagai mana Pak Manaf selaku 
waqif dan KH. Mahrus Amin 
sebagai pengajar dan pimpinan 
pondok dikarenakan pak 
Komaruzzaman memberikan 
sebuah ide yang melatarbelakangi 
cikal bakal pendirian Pondok 
Pesantren Darunnajah, KH. 
Saefuddin Arief menjelaskan ketika 
pak Abdul Manaf mendirikan 
YKMI tahun 60-an yang dimana 
ini merupakan perpindahan 
dari madrasah islamiyyah di 
Palmerah yang digusur kala itu, 
maka kompensasi dari pergusuran 
madrasah tersebut disiapkan oleh 

PROFIL LET.KOL PURN 
KH. KOMARUZZAMAN
(Narasumber K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.) 

pak Abdul Manaf dengan niat untuk 
diwakafkan dan usaha kegiatan 
sosial, sebelum pak Abdul Manaf 
menggunakan uang tersebut beliau 
terlebih dahulu bermusyawarah 
dengan pak Komaruzzaman yang 
waktu itu masih aktif sebagai 
mahasiswa.

Perkara yang dimusyawarahkan 
adalah kemana uang kompensasi 
dari madrasah islamiyyah yang 
digusur oleh pemerintah kala 
itu akan digunakan, apakah 
akan digunakan untuk dijadikan 
asrama untuk mahasiswa Jakarta 
yang ada di Jogjakarta atau uang 
tersebut akan digunakan untuk 
mendirikan pesantren, maka pak 
Komaruzzaman yang kala itu 
memang masih berstatus mahasiswa 
aktif memberikan ide agar uang 
yang ada di tangan pak Abdul 
Manaf agar digunakan untuk 
medirikan pesantren. Terlihat sudah 
bagaimana peran dan sumbangsih 
pak Komaruzzaman dalam cikal 
awal pendirian Pondok Pesantren 
Darunnajah, sebua ide yang 
cukup visioner dan menarik untuk 
dimiliki oleh seorang mahasiswa 
yang masih berumur belia kala 
itu. Sejak menjadi mahasiswa pak 
Komaruzzaman sudah diangkat 
menjadi sekertaris YKMI dengan 
kedudukan sebagai sekertaris 
dan sering bertemunya pak 
Komaruzzaman dengan pak Manaf 
membuat pak Komaruzzaman selalu 
memberikan pemikiran-pemikiran 
dalam penggunaan uang tersebut 
untuk mendirikan Darunnajah dan 
kedepannya STAI Darunnajah yang 
berlokasi di Cipulir dan masih aktif 
sampai saat ini.

Setelah menjadi sarjana pak 
Komaruzzaman memutuskan untuk 
ikut wajib militer bidang kepolisian, 

karena beliau adalah lulusan 
IAIN sehingga pengetahuan dan 
pemahaman ilmu agama yang beliau 
miliki cukup mumpuni di badan 
kepolisian pun pak Komaruzzaman 
menjabat sebagai Pembina kerohanian 
di KOMDA DKI jaya sekitar tahun 
70-an dengan pangkat terakhir adalah 
letkol atau letnan Kolonel dalam 
bidang ROHBINTAL atau Pembinaan 
Rohani dan Mental.

Adapun hal yang melatar 
belakangi pemikiran pak 
Komaruzzaman untuk mendirikan 
pesantren dikarenakan pengalaman 
beliau di yogya ketika melihat anak-
anak luar yang tidak tinggal di asrama 
tidak membuahkan hasil yang baik 
alias tidak berhasil maka dari itu pak 
Komaruzzaman setuju dengan sistem 
dan model pendidikan dan pengajaran 
yang diterapkan di Pondok Modern 
Gontor. Inilah mengapa  sekalipun 
beliau adalah  polisi namun karena 
jabatan beliau ada di bidang agama 
menyebabkannya  dekat dengan 
pesantren, ditambah beliau juga 
merupakan dai atau penceramah 
khususnya bagi anggota kepolisian di 
Jakarta.

KH. Saifuddin Arief pun 
menjelaskan bahwa kepribadian 
pak Komaruzzaman cukup baik dan 
menarik, sebagai seorang sarjana 
di IAIN beliau memahami agama 
dengan baik dan cukup cakap, lalu 
beliau sangat aktif dalam organisasi 
kepemudaan dan masyarakat, 
apalagi beliau juga menjabat sebagai 
ketua mahasiswa Jakarta di Yogya 
mempunyai pemikiran yang visioner 
sehingga dapat membina kader yang 
berhasil. Beliau pun adalah tokkoh 
di PII atau Pelajar Islam Indonesia 
pandai bergaul dengan semua 
kalangan baik kepolisian maupun 
masyarakat pada umumnya. (Iskandar)
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PERAN PARA PENDIRI 
DARUNNAJAH

14 Februari 1940 adalah 
tahun kelahiran KH. 
Mahrus Amin. Beliau 

lahir di Kalibuntu, Ciledug, 
Cirebon. Desa tempat tinggal 
yang jauh tidak membuat 
mahrus amin kecil akan cita-
cita besar, beliau berkeinginan 
melanjutkan pendidikan ke 
Sekolah Guru Bantu (SGB) 
dan Sekolah Guru Atas (SGA), 
tetapi situasi politik orde baru 
mengapus SGB tersebut. Tetapi 
mahrus dengan restu orang tua 
tetap melanjutkan pendidikan ke 
Pondok Modern Gontor dengan 
sistem KMI 6 tahun sekolah. 
Suata hari Mahrus muda 
memiliki keinginan berjalan 
kaki dari Madiun ke Cirebon, 
karena terinspirasi Lawalatta 
yang seorang diri mengelilingi 
dunia. Maka mahrus muda 
melakukan perjalanan pada 
liburan pesantren Gontor dengan 
berjalan kaki seorang diri.

Tibalah pada tahun terakhir 
belajar di Gontor, saat itu 
kedatangan tamu dari Al-
Azhar Mesir, Syeh Mahmud 
Saltut. Beliau memberikan 
pesan kepada seluruh santri 
dan alumni agar membangun 
mendirikan seribu pondok 
pesantren seperti Gontor di 
seluruh Indonesia. Maka semakin 
yakin hati mahrus muda untuk 
berperan kiprah di dunia pondok 
pesantren. Maka Mahrus muda 
berhijrah setelah ke lulusannya 
dari Gontor menuju Jakarta. Di 
Jakarta Mahrus tinggal di kantor 
PB Makmur dan mengajar di 
Raudhatul Athfal yang sudah 
melebur dengan Yayasan 
Kesejahteraan Masyarakat Islam 

PROFIL
KH. Drs. MAHRUS AMIN

LIPUTAN UTAMA

(YKMI). Disamping mengajar 
mahrus muda juga aktif 
mengikuti kegiatan pengajian 
guru-guru yang diadakan di 
Masjid Palmerah yang dipimpin 
oleh Habib Abdullah Arfan 
(salah satu guru H. Abdul 
Manaf), Mahrus muda juga aktif 
ikut pengajian Habib Akhil di 
Masjid Ulujami.

1. Merintis Pondok Pesantren 
Darunnajah (1961- 1973)

1958 adalah tahun dimana 
Madrasah Al Islam yang 
dipimpin H. Abdul Manaf di 
petunduhan (sekarang kelurahan 
Gelora) mengalami gurusan 
proyek Asian Games, dan 
dibebaskan dengan nilai Rp. 
150.000,00. Uang ini kemudian 
dipakai untuk membeli tanah 
di Ulujami dan kelak menjadi 
lokasi Pesantren Darunnajah 
berdiri. 

Drs. H. Kamaruzzaman pada 
tahun 1994, mengatakan bahwa 
dirinya ditemui oleh H. Abdul 
Manaf untuk membicarakan 
penggunaan uang ganti rugi 
penggusuran tanah tersebut. 
Kamaruzzaman ada tokoh 
pemuda Palmerah yang sedang 
kuliah di IAIN Jogyakarta. Atas 
saran Kamaruzzaman, H. Abdul 
Manaf setuju untuk membelikan 
tanah di pinggiran kota untuk di 
bangun pesantren. 

Untuk mengayomi cita-cita 
membentuk pondok pesantren, 
pada 30 Desember 1960 
dibentuk Yayasan Kesejahteraan 
Masyarakat Islam (YKMI) 
dengan kepengurusan H. Moh. 
Kosim (Ketua), Kamaruzzaman 
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(Sekretaris) dan H. Abdul 
Manaf (Bendahara).

Mahrus Amin mulai terlibat 
dengan pengurus YKMI 
setelah lulus dari Pondok 
Modern Gontor pada 1 April 
1961 dan bergabung sebagai 
pelajar di Raudhatul Athfal 
Petukangan yang dipimpin H. 
Abdillah Amin. Mahrus diberi 
kepercayaan untuk segala 
urusan pendidikan di lembaga 
yang kemudian menjadi Balai 
Pendidikan Darunnajah pada 
1 Agustus 1961. Dibawah 
binaan Mahrus dkk, Madrasah 
berkembang pesat. 

1964, H. Moh. Kosim 
meninggal dunia dan 
berdampak pada YKMI yang 
vakum, juga Kamaruzzman 
yang masih kuliah di IAIN 
Jogjakarta maka Mahrus Amin 
mengusulkan mengaktifkan 
kembali yayasan dengan 
pengurus baru yang diambil 
dari orang-orang dekat beliau 
sendiri.

Tanggal 30 Maret 1969, 
diusahakan adanya ikrar 
berdirinya Pondok Pesantren 
Darunnajah Petukangan 
dengan disaksikan Dr. 
Mohammad Natsir, Nurcholis 

Majid dan tokoh-tokoh 
masyarakat. Sudah ada 14 santri 
yang bermukim di Petukangan. 

Sejak 1 Agustus 1961, usaha 
pengembangan Darunnajah 
di bawah YKMI berkembang 
pesat, tidak hanya 
Taman kanak-kanak 
tetapi membuka 
Ibtidaiyah dan 
Tsanawiyah. 

Mahrus 
muda 
diberikan 
kewenangan 
oleh YKMI 
untuk 
mengelola dan 
mengembangkan 
sistem pendidikan 
di Darunnajah. Beliau 
meniru sistem gontor termasuk 
kurikulum, model pedidikan, 
hingga pola pembiayaanya. 
Kurikulum yang diterapkan 
disesuai dengan kondisi 
darunnajah dan kurikulum ini 
diambil dengan memadukan 
pendidikan agama dan umum 
ditambah keterampilan non 
formal yang mambuat siswa 
MTs Darunnajah bisa langsung 
mengajar.

Sejak kevakuman YKMI dan 

kegagalan usaha mendirikan 
pondok pesantren di Putakangan, 
maka Mahrus mengambil 
keputusan sendiri untuk 
melanjutkan pembangunan di 
Ulujami dan menetap bersama 
istri di Ulujami. Hal inilah yang 
menjadi titik awal pembangunan 
pondok darunnajah hingga 
memiliki bentuk seperti 
sekarang.

Sejak 1986 dan tahun-tahun 
sesudahnya, jumlah santri terus 
meningkat hingga lebih dari 900 
orang, bahkan sampai mencapai 
2100. Mulai tahun 1986 itu pula, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
dikembangkan ke daerah-daerah 
dengan membuka cabang dan 
pesantren binaan diantaranya 
di Batam, Pekanbaru, Banten, 
Bengkulu, Gorontalo, Tidore, dan 
Merauke.

Langkah awal yang 
dilakukan dalam membangun 

pesantren adalah mendirikan 
masjid sebagai pusat 

pendidikan. Pada 
tahun 1974 

pembangunan 
masjid pusaka 
selesai 
dilaksanakan 
dengan luas 
11 X 11 meter. 

Masjid inilah 
bangunan pertama 

di Darunnajah yang 
masih dipertahankan. 

Bangunan masjid terdiri dari 
tiga bagian, sis sayap kanan dan 
kiri dipakai untuk kelas, kamar 
depan untuk guru dan karyawan, 
dan ruang tengah untuk 
pembinaan santri dan shalat 
berjamaah.

Darunnajah sebagai lembaga 
membutuhkan logo dan lambang 
yang mencerminkan visi dan 
misi dari lembaga pendidikan 
Darunnajah sendiri, maka 
Mahrus Amin sebagai pimpinan 
membuat lambang dengan 

LIPUTAN UTAMA

Falsafah yang 
dipakai Mahrus Amin 
dalam pengembangan 

Darunnajah dengan 
Cabang-cabangnya 

adalah dengan falsafah 
pohon pisang... 
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berbekal kemampuan seni rupa 
yang dimiliki sejak duduk di 
SR (sekolah rakyat). Tahun 1964 
lambang Darunnajah dipakai 
hingga saat ini. Selain lambang, 
Mahrus Amin juga menciptakan 
Mars Darunnajah sebagai lagu 
wajib Darunnajah.

2. Periode Penataan dan 
Pembinaan (1974-1986)

Pada tanggal 1 April 
1974, pada awalnyapesantren 
mengasuh 3 orang santri saja.
Padaperiode inilah ditata 
kehidupan di Pesantren 
Darunnajah dengan sunnah-
sunnahnya, seperti : aktivitas 
santri dan kegiatan pesantren 
disesuaikan dengan jadwal 
waktu sholat, menggali dana dari 
pesantren sendiri untuk lebih 
mandiri, meningkatkan mutu 
pendidikan dan pengajaran, 
dengan dibentuk Lembaga 
Ilmu Al-Qur’an (LIQ), Lembaga 
Bahasa Arab dan Inggris 
dan Lembaga Da’wah dan 
Pengembangan Masyarakat 
(LDPM), beasiswa Ashabunnajah 
(kelompok santri penerima 
beasiswa selama belajar di 
Darunnajah) untuk kader-kader 
Darunnajah. 

Pada saat ini pula, 
pesantren membuka perguruan 
tinggi Institut Agama Islam 
Darunnajah (IAID) yang 
kemudian menjadi Sekolah 
Tinggi Ilmu Syariah Darunnajah 
(STISDA), dan berubah lagi 
menjadi Sekolah Tinggi Agama 
Islam Darunnajah (STAIDA). 

3. Periode Pengembangan 
(1987-1994) 

Darunnajah mulai 
melebarkan misi dan cita-
citanya, mengajarkan agama 
Islam, pendidikan anak-anak 

fuqara dan masakin dan bercita-
cita membangun seratus Pondok 
Pesantren Modern. Masa inilah, 
saat memancarkan pancuran 
kesejukan ke penjuru-penjuru 
yang memerlukan.

Sampai dengan tahun 2004, 
Pesantren Darunnajah Group 
telah berjumlah 41.

Falsafah yang dipakai Mahrus 
Amin dalam pengembangan 
Darunnajah dengan Cabang-
cabangnya adalah dengan 
falsafah pohon pisang, 
maksudnya adalah pohon 
pisang tidak akan dirasakan 
manfaatnya dengan maksimal 
jika tumbuh hanya di satu lokasi 
saja. Tunas-tunas pohon pisang 
yang bermunculan di sekitar 
induknya, bila dipisahkan dan 
ditanam kembali baru sehingga 
bermanfaat bagi lingkungan 
sekitarnya.

4. Periode Dewan Nazir 
(1994-sekarang) 

Perjalanan sejarah Pesantren 
Darunnajah yang relatif lama 
telah menuntut peraturan 
kesempurnaan untuk menjadi 
lembaga yang baik. Belajar 
dari perjalanan pondok 

pesantren di Indonesia dan 
melihat keberhasilan lembaga 
Universitas Al-Azhar Cairo 
Mesir, yang telah berumur lebih 
1000 tahun lamanya, Yayasan 
Darunnajah yang memayungi 
segala kebijakan yang telah 
berjalan selama ini, berusaha 
merapikan dan meremajakan 
pengurus yayasan. 

Dengan niat yang tulus 
dan ikhlas, maka wakif tanah 
di Ulujami Jakarta K.H. 
Abdul Manaf Mukhayyar, Drs. 
K.H. Mahrus Amin, dan Drs. H. 
Kamaruzzaman Muslim yang 
ketiganya mengatasnamakan 
para dermawan untuk wakaf 
tanah di Cipining Bogor seluas 
70 ha, mengikrarkan wakaf 
kembali di hadapan para ulama 
dan umara dalam acara nasional 
di Darunnajah pada tanggal 7 
Oktober 1994.

Dalam acara tersebut wakif 
menguraikan niat dan cita-
citanya mendirikan lembaga 
ini diatas sebuah piagam wakaf 
yang ditandatangani oleh para 
pemegang amanat, Dewan Nazir 
dan Pengurus Harian Yayasan 
Darunnajah yang disaksikan 
oleh para tokoh masyarakat dan 
ormas di Indonesia. (Warsono, S.Pdi)
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LIPUTAN UTAMA

Koperasi Pondok Pesantren 
Darunnajah

K operasi Pondok Pesantren Darunnajah 
berdiri bersamaan dengan berdirinya 
Pondok, yaitu pada tahun 1974. Ketika 

itu, koperasi Darunnajah dipimpin oleh Drs K.H 
Mahrus Amin dan beranggotakan guru, santri dan 
warga Pondok Pesantren Darunnajah lainnya.

Peraturan perkoperasian No. 12 tahun 1967 
menyatakan bahwa koperasi Indonesia bekerja 
sama, bergotong royong berdasarkan persamaan 
derajat, hak dan kewajiban. Peraturan tersebut 
menjadi dasar berdirinya koperasi Darunnajah 
karena sesuai dengan arah dan tujuan pondok 
pesantren. 

Pada awal berdirinya, Koperasi Pondok 
Pesantren Darunnajah menggunakan modal 
yang diperoleh dari simpanan pokok dan wajib 
saja. Ketika itu, Koperasi hanya menjalankan 
usaha-usaha yang terbatas pada penyediaan 

PROFIL 
UNIT USAHA 
PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH

alat-alat tulis kantor dan penyediaan kebutuhan 
harian anggotanya. Seiring perkembangan 
zaman, pengurus Koperasi selalu berusaha untuk 
melebarkan sayap usaha-usaha dengan terus 
menjaga kualitas usaha-usaha lama. Dengan itu, 
Koperasi Darunnajah sudah ikut memainkan 
peranan di dalam membantu masyarakat sekitar 
pondok. 

Sebagai contoh, Koperasi Darunnajah 
memberikan modal usaha pengrajin peci. 
Setelah usaha peci tersebut sudah bisa berjalan 
sendiri, Koperasi menghentikan bantuan untuk 
memberi bantuan kepada usaha-usaha lain yang 
memerlukan bantuan material maupun moril.

Disamping itu, Koperasi Pondok Pesantren 
Darunnajah menyediakan kesempatan kepada 
warga Darunnajah dan masyarakat sekitar 
untuk menjadi anggota koperasi. Setiap anggota 
koperasi diberi izin untuk memasok barang-
barang dagangan berupa makanan, minuman dan 
kebutuhan sehari-sehari ke koperasi dan kantin-
kantin yang ada di Darunnajah. Bentuk kerjasama 
ini menggunakan sistem bagi hasil antara pemasok 
dan Koperasi Darunnajah.

Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah 
memiliki badan hukum yang tercatat pada Kantor 
Departemen Koperasi Jakarta Selatan dengan 
Badan Hukum No. 2407/BH/13 Oktober 1989.

Latar belakang berdirinya Koperasi Pesantren 
Darunnajah adalah sebagai berikut; Koperasi 
Darunnajah menjadi tempat untuk memenuhi 
kebutuhan santri di dalam pondok. Dengan begitu, 
Koperasi Darunnajah memudahkan santri di dalam 
memenuhi keperluan kesehariannya dan turut serta 
menjaga disiplin pondok agar santri tidak sering 
keluar untuk belanja. Disamping itu, Koperasi 
Pondok Pesantren Darunnajah juga memainkan 
peranan sebagai sumber dana bagi pondok. Dengan 
begitu, Koperasi mempunyai andil penting di dalam 
membantu usaha pengembangan dan pembangunan 
Pondok Pesantren Darunnajah. Selain itu juga, 
Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah menjadi 
salah satu sarana pendidikan tentang koperasi bagi 
para warga Pesantren bak teoritis dan praktis. 

Sampai sekarang Koperasi Pondok Pesantren 
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Darunnajah membawahi beberapa unit usaha, 
diantaranya; toko pelajar, kantin, rental mobil, 
penginapan dan sebagainya. Berikut profil singkat 
bidang-bidang usaha yang dikelola oleh Koperasi 
Darunnajah;

1. Dapur umum
Dapur umum menyediakan makanan bagi 

seluruh warga Pondok Pesantren Darunnajah; 
santri, guru dan karyawan. Dapur guru terletak 
di samping Baitul Wakif, sementara dapur santri 
berada di Gedung Rayon Indonesia Baru dan 
gedung Nusantara. Dapur santriwati terletak di 
dua tempat, yaitu; Gedung Cordoba dan Gedung 
Khadijah. Dapur umum dikelola dengan baik oleh 
Bagian Dapur Umum, sementara keuangan diatur 
oleh Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah. 
Setiap harinya, dapur umum menyiapkan makanan 
untuk 2500 orang yang terdiri dari santri, guru dan 
karyawan Darunnajah.

2. Dapur alternatif
Dapur ini diadakan sebagai alternatif bagi 

santri yang mempunyai masalah pola makan. 
Dengan begitu, santri bisa menjaga pola makannya 
tanpa harus takut kehabisan dan tidak perlu 
membeli makanan di kantin atau di luar pondok. 
Terdapat beberapa dapur alternatif di Darunnajah. 
Dapur alternatif putra bertempat di kediaman 
Ustadzah H Zainuyah Manaf S.Pd.I, sementara 
dapur alternatif puteri bertempat di rumah 
Ustadzah Hj Rizma Ilfi dan Ustadzah Emah 
Maziyah 

3. Toko Pelajar
Toko Pelajar adalah salah satu unit usaha yang 

menyediakan segala kebutuhan santri. Dari mulai 
keperluan alat-alat sekolah sampai kebutuhan 
sehari-hari, barang-barang yang disediakan di 
toko pelajar ini berupa sandang, pangan serta 
kebutuhan lainnya. Dengan adanya pemisahan 

kegiatan di Pondok Pesantren Darunnajah antara 
santri Putra dan putri maka unit Toko pelajar 
memiliki dua unit yaitu Toko Pelajar Putra dan 
Toko Pelajar Putri. Toko Pelajar Putra terletak di 
Gedung Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah 
lantai satu, sementara Toko Pelajar Puteri terletak 
di Gedung Al-Hamra lantai dasar.

4. Kantin
Untuk memenuhi kebutuhan santri akan jenis-

jenis makanan basah maupun kering yang dalam 
hal ini untuk di konsumsi waktu istirahat jam 
pelajaran. Dengan kata lain makanan  tambahan 
yang disebut jajan. Kantin putra terletak di 
tempat strategis, di samping lapangan voli, kantin 
puteri terletak di samping masjid. Makanan-
makanan yang dipasok dikantin adalah hasil 
dari karya-karya guru, administratur, karyawan 
dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, Koperasi 
Darunnajah membantu guru, administratur dan 
Karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya 
dari hasil memasok di kantin.

5. BMT (Baitul Maal Wattamwiil)
BMT merupakan unit usaha yang difokuskan 

untuk siswa taman Kanak-Kanak dan Sekolah 
Dasar Islam sebagai upaya agar siswa gemar 
menabung. Selain itu BMT juga melayani 
Pembayaran SPP SD, Uang Pangkal SD serta 
Tabungan Guru, administratur dan karyawan 
Pondok. BMT terletak di Gedung Sekolah Dasar 
Islam Darunnajah lantai 2 dan Gedung Taman 
Kanak-Kanak lantai 3. 

6. Tabungan Santri
Tabungan Santri (TAS) merupakan suatu sarana 

untuk memberi pembelajaran kepada santri untuk 
belajar menabung. Dan santri tidak diperbolehkan 
memegang dana tunai lebih dari Rp 20.000 Per-
hari, sehingga dengan adanya Tabungan santri 
ini dapat meminimalkan kehilangan dana tunai 
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di asrama. Tabungan Santri (TAS) terdiri dari 
Tabungan santri putra dan tabungan santri putri. 

7. DN Production House
Pesatnya kemajuan dunia teknologi dan 

informatika ( TI ) memacu Darunnajah untuk ikut 
andil di dalamnya. Satu dari sekian banyak usaha 
yang telah dilakukan adalah dengan mendirikan 
DN Production. Sebuah unit usaha yang 
mempunyai visi untuk menjadi sebuah institusi 
studio visual yang profesional, produktif, progresif, 
inovatif dan islami.

DN Production siap melayani berbagai layanan 
audio visual seperti fiction, motion graphic 2 D & 3 
D animation. Transfer ke VCD creative editing, burning, 
education instructional, company profile, documentation 
creative visual, documenters dan video clip.

Di bidang grafika dan press DN Production siap 
menerima layanan setting & lay out Design, digital 
photo manipulation. Cetak ( Arab-Inggris ) majalah, 
kalender, Spanduk ID Card, stempel dll.

Hasil-hasil yang telah diproduksi oleh DN 
Production adalah sebagai berikut:

i. Video Profile Pesantren Darunnajah
ii. Video Profile SD Islam Darunnajah
iii. Video Profile TK Islam Darunnajah
iv. Video Profile British Council
v. ON Air DMC TV Anak Spacetoon, dll 

8. D’smart (Darunnajah Syariah Multi 
Finance)
D’smart adalah unit usaha yang bergerak di 

bidang pembiyaan (financial) yang menerapkan 
sistem dan operasional berdasarkan bagi hasil 
atau juga di sebut  “Darunnajah Syariah Multi Finance”. 
D’smart berdiri pada tanggal 2 Oktober 2004. 

D’smart melayani kebutuhan pembiayaan untuk 
masyarakat, guru, admisistratur dan karyawan 
Pondok Pesantren Daunnajah Jakarta. Dan juga 
Darunnajah Group seperti Pondok Pesantren 
Darunnajah Cipining Bogor, Darul Muttaqin Bogor 
dan Al-Mansyur Serang. 

Data-data kebutuhan pembayaran yang telah 
direalisasikan D’smart meliputi : kendaraan 
bermotor (sepeda motor), rumah, kavling tanah, 
keperluan rumah tangga (HP, TV, elektronik), modal 
usaha, nikah, biaya pendidikan, rehab rumah, 
pembelian ruko, pembuatan rumah kontrakan, 
biaya melahirkan dan berobat.

9. Alfa Mart Darunnajah 
Alfa Mart Darunnajah didirikan pada tanggal 

31 Mei 2001 dengan luas area coverge ±250m². Alfa 
Mart Darunnajah dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. 

Tujuan didirikan Alfa Mart Darunnajah adalah 
untuk memberdayakan ekonomi dilingkungan 
Pesantren dan warga sekitar yaitu dengan 
menggunakan sistem retail dan menciptakan 
potensi lapangan kerja.

Alfa Mart Darunnajah adalah salah satu unit 
usaha untuk melayani kebutuhan pokok sehari-hari 
para santri, guru, karyawan, dan keluarga Pondok 
Pesantren Darunnajah, sehingga tidak perlu pergi 
jauh untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-
hari. 

10. SME’sCO Mart Darunnajah
SME’sCO Mart Darunnajah dibuka secara resmi 

pada tanggal 9 Desember 2006 oleh Menteri Negara 
Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, Bpk. Drs. 
H. Suryadarma Ali, M.Si. Bahwa SME’sCO Mart ini 
adalah bantuan dari Kementerian Negara Koperasi 
dan UKM RI sebesar Rp. 300.000.000 ( Tiga ratus 
juta ) dan pengelolaan manajemennya bekerja sama 
dengan Alfamart.

Tujuan didirikanya SME’sCO Mart Darunnjah 
adalah untuk memberdayakan ekonomi di 
lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah dan 
warga sekitar yaitu dengan menggunakan sistem 
ritail dan menciptakan lapangan kerja.

11. Darunnajah Tour & Travel
Darunnajah Tour & Travel didirikan pada 

tahun 2000, bertujuan untuk melayani berbagai 
kebutuhan wisata baik domestic maupun 
internasional bagi keluarga besar Pondok 
Pesantren maupun masyarakat umum. 

Darunnajah Tour & Travel juga melayani paket 
umroh dan haji plus, kelompok, bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH), muhibbah guru, outbound santri, 
tour santri, tour guru dan administratur, outbound 
SD, tour TK, penjualan tiket pesawat (Domestic & 
Iternasional) dan juga pengurusan dan pembuatan 
paspor. Darunnajah Tour & Travel terbagi dalam 
beberapa divisi, diantaranya: 

 Divisi Umroh & Haji
 Divisi Wisata Internasional 
 Divisi Wisata Domestik

LIPUTAN UTAMA
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12. Warung Telekomunikasi
Warga Darunnajah berasal dari berbagai daerah 

di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan 
beberapa negara tetangga. Tentunya keadaan ini 
sangat membutuhkan media untuk berkomunikasi 
dengan keluarga dan kerabat. Atas dasar itu maka 
muncullah pemikiran untuk mendirikan wartel di 
Pondok Pesantren Darunnajah. 

Realisasinya Koperasi Pondok Pesantren 
Darunnajah menjalin hubungan kerjasama 
dengan PT TELKOM (persero). Setelah melalui 
tahap negosasi dan menunggu selama satu tahun, 
akhirnya berdirilah wartel di Darunnajah pada 
tanggal 1 Agustus 1996.

Wartel putra terletak di belakang Gedung 
Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah, sementara 
wartel putri bertempat di Depan Asrama Cordoba.  

13. Rental Mobil
Roda kegiatan Pondok Pesantren Darunnajah 

terus berjalan seiring dengan dinamika 
perkembangannya. Maka kebutuhan akan 
kendaraan operasional dan tenaga pendukungnya 
pun perlu diorsganisir dengan baik. Atas dasar 
itulah Rental Mobil (penyewaan mobil) didirikan 
denga tujuan utamanya adalah memenuhi 
kebutuhan transportasai pesantren dan lembaga-
lembaga pendukungnya. 

Armada yang dimilki pada saat ini adalah 15 
kendaraan roda empat dan 16 kendaraan roda dua.

14. Klinik Darunnajah
Klinik darunnajah merupakan salah satu 

sarana pondok yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada seluruh santri, guru, 
karyawan darunnajah dan masyarakat umum. Di 
samping itu klinik darunnajah juga memberikan 
penyuluhan kepada para santri untuk senantiasa 
berprilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu klinik 
darunnajah juga bekerjasama dengan puskesmas 
stempat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan 
bakti sosial  dan posyandu di lingkungan sekitar 
pondok pesantren.

Pada awalnya klinik Darunnajah bertempat 
di dalam area pesantren, namun untuk 
mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat 
umum, maka pada tahun 2004 klinik berpindah 
ke depan kampus Darunnajah, tepatnya di pinggir 
Jalan Ulujami Raya, lokasi yang strategis dan 

nyaman. 
Untuk memudahkan pelayanan klinik 

Darunnajah mempunyai fasilitas berupa 1 unit 
mobil ambulance (sumbangan dari Menteri 
Kesehatan Faddilah Supari) dan 1 unit mobil 
jenazah. 

Adapun pelayanan yang diberikan di klinik 
darunnajah adalah: 

• Poli umum, 
• Poli gigi, 
• Nebulizer,

Saat ini, klinik Darunnajah terdiri dari 4 orang 
dokter, 3 orang perawat, 1 orang administratur,dan 
2 orang mahasiswa ma’had aly. Berikut struktur 
organisasi Klinik Darunnajah:

Pimpinan Klinik : Drg Munifah Manaf
Penanggung jawab harian : Dr Tri Mulyati
Dokter bertugas : Drg Nurul F. A
 : Dr Dwi Julianti A
Perawat : Pr Mala Komala
 : Pr Fitri Aisyah
 : Pr Hilda N H
Administratur : Habibah

Untuk memberikan Pertolongan Pertama 
kepada santri yang sakit di luar waktu bekerja , 
maka klinik Darunnajah menempatkan seorang 
perawat yang tinggal di asrama Gedung Robithoh. 
Dengan begitu, santri dapat segera mendapat 
pertolongan yang profesional ketika memerlukan.

Jam operasional klinik adalah pagi pukul : 08.00 
WIB sampai dengan 14.00 WIB dan sore dimulai 
pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

Sedang perawat jaga 24 jam yang tinggal di 
asrama adalah Pr. Hilda.

Klinik Darunnajah bekerjasama dengan Biro 
Pengasuhan Santri mengadakan pelatihan dan 
memberikan materi kesehatan kepada Bagian 
Kesehatan Organisasi Santri Darunnajah yang di 
adakan setiap hari kamis sesudah jam pelajaran. 
Dari kegiatan tersebut, diharapkan peranan dari 
pengurus Organisasi Santri Darunnajah di dalam 
mencegah dan menangani santri yang sakit. 

15. Warung Internet
Pondok Pesantren Darunnajah telah lama 

mendirikan DCE (Darunnajah Computer 
Education) dengan laboratorium internet 
dsekaligus warnet (warung internet) di dalamnya. 
Pusat kegiatan komputer terletak di satu tempat, 
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yaitu; Gedung Fathahillah Empat lantai Empat. 
Laboratorium internet dan warnet DCE didirikan 
dalam rangka mewujudkan komunitas santri yang 
profesional di bidang teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 

Selain itu laboratorium komputer dan warnet 
DCE juga menjadi sarana untuk media pendidikan, 
pengajaran dan pelatihan bagi para santri, saat 
ini jumlah computer di laboratorium komputer 
sebanyak 170 unit. 

16. Fotokopi
Unit usaha terletak di jantung kegiatan Pondok 

Pesantren Darunnajah, tepatnya di Gedung Husni 
Thamrin Permai. Unit usaha ini melayani fotokopi 
dan penjilidan untuk keperluan santri, ustadz 
dan kantor-kantor yang ada di Pondok Pesantren 
Darunnajah. 

17. Laundry
Hal yang mendorong diadakannya usaha 

laundri adalah kegiatan santri yang sangat padat 
dan keadaan sebagian diantara mereka yang 
belum sepenuhnya hidup mandiri. Terutamanya 
santri baru yang masih dalam beradaptasi dengan 
lingkungan pesantren. 

Darunnajah dengan segala aktifitasnya mulai 
dari pagi hingga malam hari merupakan hal yang 
biasa dilaksanakan sehari hari, sehingga santri 
harus pintar pintar dalam membagi waktu baik 
makan,mandi dan mencuci.Sehingga santri dapat 
lebih mandiri akan tetapi tidak semua santri dapat 
menyesuaikan adaptasinya dengan cepat maka 
dari itu Pesantren Darunnajah tetap menyediakan 
fasilitas laundry bagi yang berminat khususnya 
anak baru.

Laundry Darunnajah memiliki beberapa 
fasilitas, diantaranya : 

 Laundry Member: Pembayaran dilakukan 
diawal dengan ketentuan maksimal 15 Kg per- 
pendaftaran

 Laundry Kiloan: Pembayaran dilakukan ketika 
santri meletakkan pakaiannya yang akan dicuci 
/ pembayaran dilakukan setiap ada transaksi. 

 Laundry Koin: Pencucian atau pengeringan 
self servise dengan cara membeli koin 
laundry di koperasi Darunnajah. Setiap santri 

bebas melakukan pencucian (29 menit) atau 
pengeringan (30 menit) dengan menggunakan 
koin. Adapun maksimal pencucian atau 
pengeringan adalah 5 Kg Pakaian.

18. Darunnajah Property
Darunnajah property meliputi:
a) Penjualan Kapling perumahan untuk keluarga 

besar Darunnajah yang berlokasi di: 

 Darunnajah 2 Cipining Bogor
 Darunnajah 8 An –Nur Cidokom, Gunung 

Sindur
 Darunnajah 3 Al – Mansyur, Serang

b) Penjualan Perumahan di daerah Cidokom 
Gunung Sindur.

c) Penyewaan Ruko di:
 Ruko Serang Baru, Serang Banten
 Ruko Widya Asri, serang Banten 

 
19. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit Pondok Pesantren 
Darunnajah merupakan sebuah unit usaha 
perkebunan yang diadakan untuk menopang 
kegiatan pesantren. Adapun lokasi perkebunan 
kelapa sawit Darunnajah berada di : 
 Desa Sambirejo Kab. Muko-Muko +- 300 Ha
 Kota Dumai +- 210 Ha

 
20. Pembibitan Sawit

Pembibitan sawit merupakan turunan dari 
pemenuhan kebutuhan kepala sawit khususnya 
di Darunnajah Group. Adapun letak pembibitan 
sawit Darunnajah berada di daerah muko – muko 
Bengkulu.

21. Perkebunan Kelapa
Perkebunan kelapa berada di Pondok Pesantren 

An – Nahl Darunnajah 5 Cikesik – Malimping 
- Pandeglang, dikarenakan disekitar pesantren 
terdapat banyak pohon kelapa maka penghasilan 
dari penjualan kelapa dijadikan salah satu usaha 
untuk menopang kegiatan – kegiatan pesantren.
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22. Peternakan Sapi
Berawal dari memelihara beberapa ekor sapi di 

kawasan perkebunan sawit untuk menggalakkan 
program peternakan terintegrasi perkebunan 
sawit, lembaga Darunnajah mendapatkan bantuan 
beberpa ekor sapi anakan dari pemerintah. 
Dengan modal kepercayaan Alhamdulillah dalam 
3 tahun ini (2012 – 2015) sapi yang ada di kawasan 
perkebunan sawit Darunnajah di Kab.Muko-muko 
Bengkulu berjumlah +- 54 ekor. 

23. Kantin Parkir Depan Pondok dan  
 Gedung Abu Bakar

Bermula pada tahun 2010 yang lalu, koperasi 
pondok pesantren darunnajah membuka beberapa 
lokal kantin di lahan parkir depan pesantren. 
Kantin tersebut ditujukan kepada warga pondok 
pesantren Darunnajah dan masyarakat sekitar. 
Disana, terdapat lebih dari 10 kedai makanan dan 
minuman. Oleh karena itu, wali santri tidak perlu 
pergi jauh untuk mencari tempat makan ketika 
mengunjungi anak-anaknya. 

Di ujung deretan kedai makan, terdapat usaha 
pencucian motor yang dikelola oleh koperasi, 
usaha ini bertujuan untuk membantu para 
pengendara motor di dalam menjaga dan merawat 
kendaraannya. 

Di seberang jalan, Koperasi Darunnajah juga 
membuka penyewaan tempat untuk usaha. Tempat 
tersebut dikenal sebagai Parkir Abu Bakar. Tempat 
yang luas dan strategis menjadi andalan tempat 
ini. Di ujung deretan kedai ini, terdapat kedai 
penjualan barang-barang tidak terpakai yang 
disebut, charity shop. Charity shop merupakan 
satu usaha dibawah Bagian Kemasyarakatan yang 
berfungsi untuk menjual barang tidak terpakai 
tetapi masih layak kepada masyarakat. Hasil dari 
penjualan tersebut digunakan untuk kegiatan 
kemasyarakatan, seperti bakti sosial, bantuan 
bencana dan sebagainya. 

24. Penginapan Andalusia
Pada tahun 2010, Darunnajah membangun 

sebuah gedung penginapan di area keluarga 
pendiri pondok pesantren. Gedung setinggi empat 
lantai berdiri di tanah salah satu anak wakif 

pondok pesantren Darunnajah, yaitu; Drg Munifah 
Manaf. Usaha ini bertujuan untuk memberikan 
fasilitas kepada wali santri yang ingin menginap 
khususnya mereka yang berasal dari luar Jakarta. 
Biasanya penginapan ini penuh pada ujung minggu, 
menjelang perpulangan atau ketika hari-hari libur. 

Penginapan Andalusia memiliki 26 kamar. 
Harga yang ditawarkan berkisar dari Rp 25.000 
untuk kamar dorm tanpa penyejuk udara (AC) 
sampai Rp 375.000 untuk kamar keluarga per 
malamnya. 

25. Vila Darunnajah / Darunnajah 
Learning Center

Merupakan sarana Pondok Pesantren 
Darunnajah untuk melakukan pelatihan – 
pelatihan. Dan dapat disewakan untuk keluarga 
besar Darunnajah Group dan untuk umum. Adapun 
lokasinya berada di:

 Villa Darunnajah 1, Depan Taman Bunga 
Nusantara (+- 100M), Cipanas Bogor

 Villa Darunnajah 2, Kota Bunga, Cipanas Bogor

 Villa Darunnajah 3, Komp Cikangkaung Asri, 
Kota Bandung

 Villa Darunnajah 4, Cikangkaung Kav.24 Kota 
Bandung

Prestasi
Sebagai salah satu hasil nyata perkembangan 

Koperasi Pondok Pesantren Darunnajah (KPDN ) 
berhasil mendapatkan Prestasi, diantaranya:
• Koperasi Pondok Pesantren Terbaik II tingkat 

Kotamadya Jakarta Selatan tahun 1997 Pada 
peringatan Hari Koperasi ke 50 Tahun

• Koperasi Berprestasi Propinsi Daerah  khusus 
Ibu Kota Jakarta Tahun 2007 Diberikan Oleh 
Gubernur Bpk. Sutioso.

• Koperasi Berprestasi dari Kementerian Negara 
Koperasi dan UKM RI Tahun 2007 diberikan 
langsung Oleh  Presiden Republik Indonesia, 
Bpk. DR. H. Susilo Bambang Yudhono Pada Hari 
Koperasi Ke 60 Tahun.

• Koperasi peserta Program Magang Nasional 
pada tahun 2011, 2012 dan 2013

 (Fahd Noor, S.E.I)
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w ondok Pesantren 
Darunnajah yang saat 
ini sudah berumur 

54 tahun memiliki jaringan 
yang luas. Sejak berdirinya, 
Pondok Pesantren sudah sering 
dikunjungi tamu dari berbagai 
lembaga di dalam dan luar 
negeri. Dari sini menunjukkan 
bahwa keberadaan pesantren ini 
memiliki daya tarik yang kuat. 
Dari aspek kualitas, hal ini sudah 
dibuktikan dengan banyaknya 
alumni yang berkesempatan 
melanjutkan di berbagai 
perguruan tinggi di dalam 
negeri baik swasta ataupun 
negeri seperti di Universitas 
Islam  Negeri, Universitas 
Indonesia, Universitas Gajah 
Mada, Universitas Pajajaran, 
Universitas Brawijaya, 
Universitas Diponegoro, 
Universitas Trisakti, Universitas 
Tarumanegara dan lain-lain. 
Untuk yang keluar negeri para 
alumninya sudah banyak yang 
diterima di kampus-kampus di 
Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, 
Yordania, Abu Dhabi, Jerman, 
Perancis dan lainnya. 

Para alumni ini bahkan ada 
yang berkiprah di luar negeri 
seperti di bidang akademisi, 
politik, keagamaan, bisnis 
dan lain-lain. Dengan bekal 
pendidikan di pesantren, mereka 
mampu memberikan warna dan 
pengaruh di masyarakat dengan 
kepribadiannya sebagai seorang 

DARUNNAJAH 
INTERNATIONAL 
RELATION OFFICE (DIRO) 
DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

alumnus pesantren sekaligus 
memiliki keahlian di bidangnya 
masing-masing. 

Untuk memudahkan 
dalam mengatur urusan dan 
bidang luar negeri, Pondok 
Pesantren Darunnajah memiliki 
bagian yang berkonsentrasi 
menangani kegiatan tersebut, 
yaitu Darunnajah International 
Relations Office (DIRO). Divisi 
ini merupakan bagian yang 
mengatur seluruh kegiatan 
Pimpinan, guru, dan santri 
keluar negeri. Diantara program 
yang ditanganinya adalah: 1. 
Pertukaran guru dan pelajar 
(Teacher and Student Exchange) 
2. Jambore keluar negeri. 3. 
Kunjungan dan studi banding 
(Comparative Study). 4. Pelatihan 
(Training/daurah) 5. Kerjasama 
luar negeri. Kegiatan-kegiatan 
ini berjalan rutin dilaksanakan 
setiap tahun dengan melibatkan 
jajaran pimpinan, pengurus, 
guru, dan para santri. 

I. Program-program ke 
Luar Negeri

A. Program Pertukaran 
Pelajar dan Guru ke Inggris 
(2006-sekarang)
Program ini sudah berjalan 

selama sembilan tahun sejak 
tahun 2006. Kegiatan ini 
awal mula dibuka dengan 

kunjungan Perdana Menteri 
Inggris Tony Blair ke Pondok 
Pesantren Darunnajah. Hasil 
dari kunjungan ini dibentuklah 
kerjasama antara Pondok 
Pesantren Darunnajah dengan 
salah satu sekolah bernama 
Holy Family Catholic School 
(HFCS) di Keighley Yorkshire 
Inggris.  Dalam kesepakatannya, 
setiap tahun Pondok Pesantren 
Darunnajah mengirimkan dua 
guru dan murid untuk mengajar 
dan belajar selama 2 minggu di 
sekolah tersebut, demikian juga 
sebaliknya, pihak Holy Family 
juga mengirimkan 2 guru dan 
murid untuk mengajar dan 
belajar bersama para santri di 
Pondok Pesantren Darunnajah. 
Hubungan ini dimaksudkan 
untuk mengenalkan budaya, 
pemahaman perbedaan, dan 
mewujudkan apresiasi untuk 
saling menghormati antara 
sesama sekolah yang berbeda 
keyakinan. Hingga saat ini 
Pondok Pesantren Darunnajah 
sudah memberangkatkan guru-
gurunya ke Inggris sebanyak 20 
guru dan 11 santri/wati dalam 
program ini.  

B. Pertukaran Pelajar dan 
Pelatihan Kepemimpinan di 
Amerika
Pondok Pesantren 

Darunnajah juga mendapatkan 
undangan beberapa program ke 
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Amerika kegiatan pertukaran 
pelajar dan kepemimpinan 
seperti Youth Exchange and Studies 
Programme,  Indonesian Youth 
Leadership Program Scholarship 
(IYLP), dan One Lens Program. 
Santri Darunnajah kurang lebih 
20 orang telah dikirim untuk 
mengikuti program tersebut, 
sementara untuk program 
pelatihan kepemimpinan ada 5 
guru yang sudah diberangkat 
ke negeri ini. Dalam program 
tersebut para peserta diminta 
untuk sharing informasi tentang 
perkembangan pendidikan 
di Indonesia dan belajar 
beberapa hal positif tentang 
sistem pendidikan di Amerika. 
Dari sini para peserta dapat 
meningkatkan kualitas keguruan 
dan pengalaman studi banding 
sistem pendidikan di beberapa 
negara bagian di Amerika. 

C. Pertukaran Pelajar ke 
Jepang
Pondok Pesantren 

Darunnajah mendapatkan 
undangan pada kegiatan Youth  
Exchange Program  Indonesia-
Japan yang disponsori oleh 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA) dan Sekretaris 
Negara Republik Indonesia. 
Kegiatan ini berlangsung 
pada tahun 2006 Beberapa 
diantara yang diutus pada 
program tersebut adalah: Dr. 

K.H. Sofwan Manaf, Rizma Ilfi, 
Suwaryo, Fitriana Hidayati, Dr. 
Saifullah Kamalie, Lc, Zakiyanto 
Arief, Busro dan Nasiruddin 
Kholid. Selain itu, Pada 
tahun 2006 Darunnajah juga 
mengikutsertakan seorang guru 
(Emah Maziah)  pada kegiatan 
kepramukaan yang bertema 
Boy Scout Program  di Jepang. 
Tahun 2008 Darunnajah  juga 
memberangkatkan seorang guru 
(Rizma Ilfi)  untuk mengikuti 
kegiatan The Visit Teachers and 
Leaders  of Islamic Boarding School 
Program in The Cultural Mission yang 
disponsori oleh  GAIMUSHO 
(Departemen Luar Negeri 
Jepang). Program-program 
tersebut merupakan tindak 
lanjut dari hubungan Pondok 
Pesantren Darunnajah dengan 
pemerintah Jepang yang diwakili 
oleh kedutaannya di Jakarta. 

D. Program Jambore Luar 
Negeri Malaysia (IGSN 
Jamboree 2015/USIM)
Pondok Pesantren 

Darunnajah mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti 
Jambore siswa/i  tentang 
pengenalan kampus-kampus di 
Malaysia. Universitas Sains Islam 
Malaysia (USIM)   secara resmi 
mengirim undangan Islamic 
Global School Network (IGSN) 
2015  ke pihak Pondok Pesantren 
Darunnajah mengundang para 

santri untuk berpartisipasi 
dalam acara tersebut. Hal ini 
karena Darunnajah sudah 
menjadi salah satu anggota dari 
IGSN sejak tahun 2014, dan 
memiliki hubungan yang cukup 
dekat dengan kampus tersebut. 
Tawaran ini  disambut antusias 
oleh para santri, sehingga tidak 
heran jumlah yang mengikuti 
program ini berjumlah cukup 
banyak yaitu 82 peserta terdiri 9 
guru dan 73 santri/wati. Mereka 
aktif berpartisipasi mengikuti 
program ini sekitar 4 hari dengan 
berbagai aktivitas. Bersama 
peserta dari negara lain seperti 
Thailand dan Malaysia, para 
guru dan santri aktif berkunjung 
ke kampus-kampus lain seperti 
Universitas Kebangsaan 
Malaysia, International Islamic 
University Malaysia dan pusat 
perkantoran di Putra Jaya.   

E. Training guru dan kepala 
sekolah di Inggris dan 
Malaysia
Pondok Pesantren 

Darunnajah memiliki kerjasama 
yang erat dengan British Council 
Indonesia. Hal ini ditandai 
dengan berjalannya program 
pertukaran guru dan pelajar 
ke Inggris yang sudah berjalan 
selama sembilan tahun. Dalam 
peningkatan sumber daya 
manusia, British Council juga 
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memberikan support berupa 
pemberian kesempatan kepada 
para stakeholder Pondok 
Pesantren untuk meningkatkan 
kualitas diri dalam aspek pribadi 
maupun managerial. Diantara 
program peningkatan tersebut 
yaitu keikutsertaan beberapa 
kepala sekolah Pondok Pesantren 
Darunnajah dan cabang 
pada tahun 2013 dan 2015 
dalam program International 
Professional Development for 
School Leaders and Teachers. 
Program ini merupakan sebuah 
residential study visit selama 5 hari 
di London. Beberapa utusan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
bersama dengan peserta dari 
Korea, Vietnam, Singapura, 
dan Malaysia secara aktif 
mengikuti kegiatan pelatihan 
kepemimpinan sekolah serta 
sharing informasi tentang 
pelaksanaan sistem pendidikan 
di Inggris. Dalam kesempatan ini 
peserta dapat mengembangkan 
dan mengadopsi perkembangan 
yang terjadi di Negara lain 
yang bisa jadi positif untuk 
diterapkan di Indonesia. 

Pada kesempatan lain, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
juga mendapatkan kesempatan 
untuk partisipasi pada kegiatan 
“International Conference on 
School Leadership in the 21st 
Century” yang berlangsung di 
Genting Highlands, Malaysia 

tanggal 27-28 Mei 2015. Kegiatan 
ini adalah hasil kerjsama British 
Council dengan Kementerian 
Pendidikan Malaysia dan 
Institut Aminuddin Baki 
Malaysia, sebuah lembaga yang 
menjalankan pengembangan 
kapasitas kepala sekolah di 
Malaysia. 

F. Program kunjungan ke 
Singapura dan Malaysia 
Pada tahun 2005 Pondok 

Pesantren Darunnajah 
memberangkatkan 9 guru 
untuk mengikuti program 
‘Muhibah Guru Serumpun’. 
Kegiatan ini adalah studi 
banding pendidikan di dua 
negara yang berbeda Singapura 
dan Malaysia. Selain itu, juga 
dibuka program untuk para 
santri baik putra maupun 
putri pada waktu liburan 
semester. Kegiatan studi 
banding dan kunjungan 
pendidikan dimaksudkan agar 
para santri dapat mengisi 
kekosongan selama liburan dan 
dimanfaatkan untuk menambah 
pengetahuan dan pengalaman 
di luar negeri. Selama dalam 
perjalanan para santri akan 
mengikuti kegiatan sesuai yang 
dijadwalkan oleh bagian travel 
berkenaan dengan program 
pembinaan dan wacana di 
negara asing.   

G. Pramuka Luar Negeri
Pondok Pesantren 

Darunnajah merupakan 
penggagas Pramuka Santri. 
Kegiatan pramuka adalah 
ekstrakurikuler wajib yang 
harus diikuti oleh seluruh 
santri. Banyak hal yang dapat 
ditanamkan program pramuka. 
Para santri akan dididik untuk 
mandiri dan berdisiplin dalam 
menjalankan kegiatan. Selain itu, 
mereka juga ditanamkan sikap 
dan kedekatan dengan alam 
sekitar, sehingga akan menjadi 
sosok yang peduli kepada 
lingkungan dan alam sekitarnya. 
Diantara programnya adalah 
partisipasi pramuka Pondok 
Pesantren Darunnajah dalam 
ajang international. Gugus depan 
pramuka Darunnajah sudah 
mengirimkan beberapa utusan ke 
beberapa negara: Swedia, Jepang, 
Thailand, Belanda, Malaysia, 
Singapura dan lain-lain. Para 
santri aktif mengikuti kegiatan 
ini sebagai bentuk keseriusan 
mereka sebagai wakil negara 
dalam kancah international. 
Diantara program-program 
yang diikuti oleh Darunnajah 
adalah sebagai berikut: 20th 
World Scout Jamboree Thailand 
(2003), 1st Asean Scetro (2004), 
2nd Asean Scetro (2005), 
Australian Jamboree Adelaid 
Australia (2005), Asia Pasific 
Jamboree South Korea (2005), 
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Nippon Jamboree Japan (2006), 
International Youth Scout 
Conference Saudi Arabia (2006), 
International Youth Gathering 
Kapresikh Cairo Egypt (2006), 
Dutch Nationale Jamboree Velder 
Boxtel Holland (2008). Selain itu, 
Pendiri dan Pimpinan Pondok 
Pesantren Darunnajah, Drs. 
KH. Mahrus Amin pada tahun 
2011 mendapatkan penghargaan 
Kepramukaan Malaysia yang 
diberikan langsung oleh Yang 
di-Pertuan Agung Tuanku Mizan 
Zainal Abidin atas jasanya dalam 
pengembangan kepramukaan di 
Indonesia.     

H. Duta Internasional
Beberapa santri Pondok 

Pesantren Darunnajah juga 
pernah dilibatkan dalam 
kegiatan pengiriman duta 
pemuda pada kegitaan Young 
Ambassador Program (Duta Belia) 
disponsori oleh Departemen Luar 
Negeri. Pada tahun 2007-2009 

diantara mereka yang terpilih 
dari santri/wati untuk mengikuti 
program ini adalah: Rose Familia 
Octaviani (2007) ke Vietnam dan 
Thailand, Reza Rizky Rhamadan 
ke Philiphina, Ardini ke Jepang 
(2008), Filda Azalia Pamano ke 
Australia  (2009). 

II. Kerjasama luar negeri   
Pondok Pesantren 

Darunnajah di samping 
melaksanakan program 
pendidikan dan pengajaran, 
juga melakukan terobosan 
dalam pengembangan jaringan 
untuk para alumninya. Dengan 
mendatangi dan mengundang 
berbagai tokoh untuk 
mengenalkan Pondok Pesantren 
beserta programnya. Dari sini 
Pondok dapat bekerjasama 
dalam beberapa aspek penting 
bagi para alumninya. Diantara 
kerjasama tersebut adalah 
sebagai berikut. 

A. Saudi Arabia
Sejak tahun 2010 hingga 

saat ini, Pondok Pesantren 
Darunnajah mendapatkan 
kepercayaan dalam pelaksanan 
Daurah Tadribiyyah dan 
Muqabalah (pelatihan bahasa 
Arab dan seleksi ujian) yang 
diadakan oleh Universitas 
Islam Madinah. Daurah dan 
muqabalah merupakan program 
tahunan guna meningkatkan 
kemampuan guru-guru dalam 

berbahasa Arab dan memahami 
materi syariat Islam. Selain 
itu, dalam daurah ini juga 
melibatkan para imam masjid 
dan musalla di sekitar wilayah 
Ulujami dan sekitar Jakarta 
Selatan. Mereka dilatih selama 
seminggu serta diberikan bekal 
berkenaan dengan syariat 
Islam. Universitas Islam 
Madinah pada tahun 2013 dan 
2014 juga mempercayakan 
kepada Pondok Pesantren 
Darunnajah dalam pelaksanaan 
seminar International bertema 
Wasatiyyah dalam al-Qur’an dan 
hadits. Pada tahun ini, 2015, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
mendapatkan kesempatan 
kembali dalam pelaksanaan 
daurah dan muqabalah yang 
dilaksanakan pada bulan 
Syawwal 1436 selama 3 minggu. 

Selain itu, Pondok Pesantren 
Darunnajah juga mendapatkan 
kepercayaan dalam pengiriman 
peserta pelatihan bahasa Arab 
dan Dirasah Islamiyyah ke 
Universitas Ummul Qurra’ di 
Makkah. Sejak tahun 2009 
hingga sekarang Darunnajah 
sudah mengirimkan sejumlah 
peserta sekaligus menseleksi 
peserta yang akan diutus ke 
program tersebut dari berbagai 
lembaga di Indonesia. Kegiatan 
ini sangat membantu dalam 
peningkatan kualitas guru-guru 
pengajar bahasa Arab yang akan 
kembali mengajar di lembaga 
masing-masing.  

B. Aljazair dan Maroko
Pada bulan 6-10 Juni 2014, 

Pimpinan yayasan dan perguruan 
tinggi Pondok Pesantren 
Darunnajah mendapatkan 
undangan dalam sidang Liga 
Universitas Islam dan Seminar 
Internasional di Universitas al-
Amir Abdul Qadir Konstantine 
Aljazair. Dalam kesempatan 
ini, mereka juga mengunjungi 
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Rabat Maroko untuk mengadakan 
kerjasama dengan Universitas 
Darul Hadits al-Hasaniyyah. 
Pimpinan perguruan Tinggi 
Darunnajah menandatangani 
Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan salah satu kampus 
terbesar di Maroko. Kedua belah 
pihak bersepakat untuk menjalin 
kerjasama dalam peningkatan 
sumber daya manusia dalam 
bentuk program dan pelatihan. 
Selain itu, pada saat yang sama 
Perguruan Tinggi Darunnajah 
juga menandatangani nota 
kesepakatan dengan International 
Islamic University (IIU) Pakistan. 
Keduanya bersepakat dalam 
untuk saling tukar informasi 
dan pengembangan dalam 
peningkatan kualitas universitas. 

C. Qatar dan Turki 
Pada bulan April 2015, 

jajaran pimpinan yayasan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
melaksanakan kunjungan 
ke Qatar dan Turki. Dalam 
kesempatan ini, Pondok 
Pesantren Darunnajah 
menandatangani dengan 
beberapa kampus dan yayasan 
di kedua tersebut. Di Turki, 
Darunnajah menandatangani 
nota kesepahaman dengan 
pimpinan fakultas teologi, 
Universitas Marmara Istanbul 
Turki. Kedua pihak bersepakat 
untuk bekerjsama meningkat 
kualitas sumber daya manusia 
dengan melakukan penelitian 
dan penerbitan secara bersama-
sama. Selain itu, pihak kampus 
Universitas Marmara memberikan 
kesempatan buat para alumni 
Darunnajah untuk melanjutkan 
kuliah di universitas tersebut. 
Selain itu, Pimpinan Perguruan 
Tinggi Darunnajah juga 
melakukan tandatangan nota 
kesepahaman dengan Universitas 
Erciyes di Kaysari Turki. Kedua 
belah pihak sepakat membangun 

kerjasama dalam peningkatan 
sumber daya manusia berupa 
pelatihan dan penerbitan. 
Pondok Pesantren Darunnajah 
juga menjalin kerjasama 
dengan Istanbul Foundation 
dalam pengembangan program 
pendidikan. Yayasan ini juga 
bersedia memberikan fasilitas 
berupa training dan kajian untuk 
guru dan dosen di lingkungan 
Pondok Pesantren Darunnajah 
berkenaan tokoh fenomenal 
turki Badiuzzaman Said Nursi. 
Kunjungan jajaran pimpinan 
Darunnajah ke Qatar juga 
bersilaturrahim dengan dengan 
Direktur Yayasan Pendidikan 
al-Qur’an Hamd ibn Khalid 
bin Ahmad Ali Tsani Doha 
Qatar Syaikh Abdullah Umar 
al-Bakr. Pada kesempatan ini 
Pondok Pesantren Darunnajah 
mendapatkan kepercayaan untuk 
melaksanakan Musabaqah Hifdhil 
al-Qur’an antar-pesantren se-
Indonesia yang dilaksanakan pada 
tanggal 2-3 Muharram 1437 H/16-
18 Oktober 2015, dengan kategori 
20 juz, 15 juz, 10 juz, 5 juz, dan juz 
30. Pihak yayasan ini memberikan 
sepenuhnya dana pelaksanaan 
musabaqah senilai Rp. 1.1 Milyar. 
Kegiatan ini berjalan sukses dan 
insya Allah ada rencana untuk 
diadakan kembali tahun yang 
akan datang. Bagi para juara 
I mendapatkan hadiah ibadah 
umrah atau uang senilai Rp. 28 
juta.        

Rombongan Pondok Pesantren 
Darunnajah juga menjalin 
bertemu dengan Dekan Fakultas 

Syariah dan Dirasah Islamiyyah 
Universitas Qatar. Kedua 
belah pihak bersepakat untuk 
menindaklanjuti kesepakatan 
yang dikemudian hari untuk 
ditandatangani. Selain itu, 
rombongan juga bersilaturrahim 
dengan Dekan Fakultas Studi 
Islam Qatar Foundation yang 
diwakilkan oleh Direktur 
Qardhawi Center Prof. Dr. 
Muhammad Khalifa Hasan. 
Dalam pertemuan tersebut pihak 
Qatar Foundation menyambut 
baik untuk kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi Pondok 
Pesantren Darunnajah dalam 
berbagai hal termasuk bagi guru-
guru yang sudah Strata-1 untuk 
melanjutkan kuliah di kampus 
tersebut. 

Selain bekerjasama dengan 
beberapa kampus yang 
disebutkan di atas, Pondok 
Pesantren Darunnajah juga 
menjalin kerjasama dengan 
kampus-kampus di Timur Tengah 
yang lain. Pada tahun 2011, 
Darunnajah mengirimkan 2 guru 
dalam pelatihan peningkatan 
bahasa Arab di Universitas 
Aleppo Syiria bersama peserta 
Indonesia yang lain. Program 
ini berlangsung selama sebulan. 
Namun, karena situasi tidak 
kondusif, program tersebut 
tidak diteruskan. Disamping 
itu, pada tahun 2014, Pimpinan 
Perguruan Tinggi Darunnajah 
menandatangani kerjasama 
dengan dua Universitas di 
Yordania; al-Balqa dan Yarmuk. 
Kedua kampus ini memberikan 

LIPUTAN UTAMA
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kesempatan buat para alumni 
Darunnajah untuk melanjutkan 
kuliah di tempat tersebut dengan 
potongan biaya yang lumayan 
tinggi, dengan merubah status 
dari mahasiswa luar negeri 
(International Student) menjadi 
status seperti biaya mahasiswa 
lokal (Local Student). Kesepakatan 
juga terjalin dengan lembaga 
bahasa Arab International 
Language Academy (ILA) Yordania 
untuk peningkatan pengembangan 
bahasa Arab. Para santri/wati 
yang berminat mengikuti kursus 
akan mendapatkan fasilitas selama 
di Oman Yordania. Di tempat 
lain di Mesir, Pondok Pesatren 
Darunnajah sudah mendapatkan 
persamaan (Muadalah) dari 
Universitas al-Azhar. Sehingga 
para alumninya banyak yang 
melanjutkan di perguruan tinggi 
ini dari s-1 sampai hingga jenjang  
s-3. Selain itu, Pondok Pesantren 
Darunnajah juga mendapatkan 
undangan dalam pelatihan 
peningkatan bahasa Arab dan 
syariat Islam. Pada program ini 
Darunnajah sudah mengirimkan 
14 guru ke Universitas al-Azhar 
sebagai bentuk partisipasi dalam 
peningkatan bahasa di lingkungan 
pesantren.  

III. Mereka yang Datang ke 
Darunnajah

Adapun diantara para tamu 
yang datang berkunjung ke 
Darunnajah, dan penghargaan 
yang di terima oleh Pesantren 
Darunnajah adalah sebagai 
berikut:    

     
Saudi Arabia: Kunjungan Syeikh 
Abdul Wahab Ahmad Abdul Wasi’, 
Kementeriaan Wakaf dan Haji 
(1998), Syeikh Ibrahim, Imam 
Masjid Nabawi (1993), Syeikh 
Abdullah al-Khudzair, Penasehat 
Kementeriaan Wakaf dan Dakwah, 
Dr. Su’ud bin Ibrahim bin Syuraim, 

Imam Masjidil Haram (2002), 
Syeikh Prof. Dr. Muhammad ibn 
Ali ibn Farraj al-Aqla, Rektor 
Universitas Islam Madinah (2011), 
Prof. Dr. Hasan Abdul Hamid 
Bukhari, Ketua Departemen 
Bahasa Arab Universitas Ummul 
Qurra’ (2013), Syeikh Prof. Dr. 
Abdul Rahman bin Abdullah al-
Sanad, Rektor Universitas Islam 
Madinah (2014), Prof. Dr. Abdullah 
bin Suleiman al-Fahd, Wakil 
Presiden Persatuan Pramuka 
Saudi dan anggota Pramuka 
Internasional (2015), Prof. Dr. 
Sa’ad bin Nashir asy Syatsri, 
mantan anggota majlis ulama 
Saudi, 2015, Prof. Dr. Abdullah bin 
Mohammed al-Mutlaq, penasehat 
Raja dan anggota Ulama senior 
Saudi(2015).

Mesir: Para Mab’uth Universitas 
al-Azhar yang membantu 
mengajar di Pesantren 
Darunnajah: Syeikh Samir 
Dha’if Azzaz, Syeikh Awwad 
Syamsuddin, Syeikh Hasan Abdul 
Fatah Hamudah, Syeikh Abduh, 
Syeikh Sya’ban Abdul Hamid, 
Syeikh Shabri Galal Kamel 
Mousafa, Syeikh Muhammad 
Said Muhammad Dawood. 
Adapun beberapa tamu penting 
yang berkunjung diantaranya:  
Dr. Ahmad Thayyib, Rektor 
Universitas al-Azhar (1995), 
Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq, 
Kementerian Wakaf 2007, Bahaa 
El Deen Bahgat Ibrahim Dessouki, 
Duta Besar Republik Mesir untuk 
Indonesia (2013).

Arab Republic of Suriah: Syeikh 
Rajab Dieb, Ketua Gerakan Sufi  
(2009), Syeikh Dr. Badruddin 
Hasoun, Mufti Syria  (2009).

Malaysia: Dato Mohamad Nur, 
Kementerian Malaysian (1988),  
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) 
Demit sebanyak 30 orang (2008), 
Dato Seri Dr. Anwar Ibrahim, 

mantan wakil Perdana Menteri dan 
Menteri Keuangan (2015).

United Kingdom: Perdana Menteri 
Inggris H.E. Tony Blair, Maret 
(2006), guru-guru The  Holy Family 
School.  

The United States of America: 
Paul Wolfowitz, mantan Penasehat 
Menteri Pertahanan AS, dan   
William Lowrey (April 1988), Mr. 
Gregg Rickman, wakil Menteri Luar 
Negeri AS (Juli 2008), H.E. Antony 
John  Blinken, wakil Menteri Luar 
Negeri AS (Mei, 2015).

Jepang:  Yutaka Limura, Duta 
Besar Jepang,  2003, Kajiro Shiojiri, 
Duta Besar Jepang, 2009, Shingo 
Miyamoto, Ketua Bidang Politik di 
Kedutaan Jepang untuk Indonesia, 
2009, Masaharu Nakagawa, Wakil 
Menteri Pendidikan, Olah Raga, 
Budaya, Science dan Teknologi 
Jepang, 2010.

Canada: Y.M. Mackenzie Clugston, 
Duta Besar Kanada untuk 
Indonesia, 2010.

Moroko: Syaikh Belaid Hamidi, 
Professor bidang kaligrafi, dan 
juga anggota juri  lomba Kaligrafi 
tingkat Internasional,  2015.

Qatar: Syeikh Yusuf Qaradhawi, 
Ketua Persatuan Ulama 
Internasional, 2007.

(Much. Hasan Darojat, MA)
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ENGLISH

In celebrating the 54th Darunnajah 
anniversary, here is the special edition 
bulletin for you. Since its establishment 

in 1961 until today Darunnajah has come 
to a great achievement and success in 
the management and producing the 
Alumni. This edition gives description 
of various column and representation 
of many activities in pondok pesantren 
Darunnajah as the information for you 
to read. Moreover, we made it also as 
the  evaluation and expression of our 
gratitude in the process of managing 
this institution.

Pondok pesantren Darunnajah 
is having 17 branches in different 
places now. The whole amount of 
waqf land is 677.562 ha. Used for 
education and business sector. The list 
of Pesantren Darunnajah and branches 
are: 1) Darunnajah 1, Ulujami Jakarta. 
2) Darunnjah 2 Cipining, Bogor. 3) 
Darunnjah 3 Serang , al-Mansur. 4) 
Darunnajah 4 al-Tsuroya, Serang. 5) 
Darunnjah 5 Al-Nakhl, Cikeusik Banten. 
6) Darunnajah 6 al-Nakhil, Bengkulu.7) 
Darunnajah 7 Jaziratunnajah, Nunukan 
East Kalimantan. 8) Darunnjah 8 al-Nur, 
Cidokom Parung Bogor. 9) Darunnjah 
9, Al-Hasanah, Ciputat Tangerang. 
10) Darunnjah 10, Petukangan South 
Jakarta. 11) Darunnajah 11 al-Barokah 
Bengkulu. 12) Darunnajah 12 al-Barokah 
Dumai Riau. 13) Darunnajah 13 Rabi’ al- 
Qulub, Parung. 14) Darunnajah 14, Nurul 
Ilmi, Serang. 15) Darunnajah 15 Tahfidz 
al-Qur’an Muhammad Amin Teluk Segara 
Bengkulu. 16) Darunnajah 16, Lampung. 
17) Darunnajah 17, Serang.

In the series event of the 54th 
Darunnajah anniversary, the member 
of Darunnajah board started the events 
with “Sujud Syukur” (prostration of 

thankfulness) inside the Mosque of 
Prophet Muhammad, peace be upon 
him (al-Masjid al-Nabawi and the Haram 
Mosque (al-Masjid al-Haram) on Friday, 
January 31, 2014 led by Drs. KH. Mahrus 
Amin, followed by Du’a led by KH. Hasan 
Abdullah Sahal. This event conducted by 
the big family of pesantren Darunnajah  
to express gratitude to Allah for the 
success achieved in this anniversary. This 
visit to Saudi Arabia also has event to 
meet with Shaikh Turkey Al-Hasby,  the 
secretary general of Al-Amr bil Ma’ruf wa 
al-Nahy ‘an al-Munkar institution  of the 
kingdom of Saudi Arabia, held officially 
in his office. He had visited Darunnajah 
before and gave donation fund to 
build a mosque in Pesantren Nurul Ilmi, 
Darunnajah 14 Serang, Banten.

This 54th anniversary is Also the 
moment of ‘napak tilas’ (flashback) 
to retrace the footsteps of the ‘waqif’ 
and the founder of Darunnajah, KH. 
Abdul Manaf Mukhayyar. On Saturday, 
February 7, 2015, the member of 
Darunnajah board and the staffs held 
the long march start from Palmerah, 
the  former ‘Madrasah Islamiyah’ location 
and ended at Jamiatul Khair, Tanah 
Abang where KH. Abdul Manaf studied 
and got the inspiration to establish 
Darunnajah. During this program, they 
got a warm welcome from Jamiatul Khair  
foundation. They had great meeting 
‘silaturrahim’ while remembering the 
learning process that KH. Abdul Manaf 
had there.

The series of the events continued by 
the first selection of Imam and Muadzin 
for Qatar, held in Darunnajah Jakarta for 
5 days since 24-28 February 2015, under 
the responsibility of the ministry of wakaf 
for Qatar and Pesantren Darunnajah 

itself as the member of the Committee.  
200 participants from all over Indonesia 
has joined this event, some of them are 
the huffadz who selected to be the imam 
and muadzin in some mosques in Qatar. 
The Masyayikh who examined them are: 
1. Syaikh Muhammad Ya’qub al-Ali. 2. 
Syaikh Abdullah Umar al-Bakri. 3. Syaikh 
Abdullah Muhammad an-Ni’mah and 4. 
Syaikh Prof. Abdussalam al-Majidi.

In the 54th of Darunnajah anniversary 
there are some events represented 
not only religious activities but also 
general science like Robotic competition 
amongst schools of Darunnajah group 
and other schools in south Jakarta. The 
activity of science and technology was 
held on October 2014 in Darunnajah 
in order to introduce the robotic 
creativities to santris, so that they can 
achieve their success in this field in the 
future. It means that santris do not only 
learn about religious subjects but also 
technology as well, and it is hoped that 
in the future there will be a scientist or 
a technocrat from the santris who has 
the background  of pesantren. In this 
respect they can create and combine 
science and technology within their 
Islamic thinking framework. It also that 
in the future santri can make technology 
system based on the robot power to 
solve problems in managing life.

 The next event of 54th Anniversary 
was a workshop of Islamic Calligraphy 
with an International calligrapher 
Syaikh Belaid Hamidi, one of the best 
student of world calligrapher from 
Turkey Syaikh Hasan Celebi. This 
workshop was attended by a number of 
participants and calligraphy lovers from 
many pesantrens and other educational 
institution in Indonesia. The objective of 
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this workshop and training is to develop 
Islamic calligraphy art in pesantren and 
encourage santris to be creative and 
innovative in this field. Santris must have 
art to express their writing skills.

The other event was Tarbiyyatul 
Muallimin Al-Islamiyyah (TMI) Olympiad 
for Darunnajah group. This activity 
aims to develop student academic 
achievement and unite the educational 
system among Darunnajah branches. 
By rekindling the values of pesantren 
wished by the founder of Darunnajah, 
santri is hoped to be able to balance 
both rational and Islamic sciences to 
prepare the solution of the challenge in 
this era.

This bulletin also gives a special 
column about the brief description of 
Darunnajah founding fathers; KH. Abdul 
Manaf Mukhayyar, KH. Kamaruzzaman 
and KH. Mahrus Amin. KH. Abdul 
Manaf was born on Thursday, June 29, 
1922/4 Dzulqa’idah 1340. He was a 
son of H. Mukhayyar and Hj. Hamidah, 
indigeneous Betawi in Kampung Kebon 
kelapa, Palmerah, west Jakarta. He 
was the fourth of eleven siblings. H. 
Mukhayyar liked to send his children 
to a Dutch school in the morning and 
to madrasah in the afternoon. Young 
Abdul Manaf went to volksschool (public 
school) for three years in Sekolah Dasar 
Kembangan Palmerah at 10 years old. 
After school he went to Madrasah as-
Shiddiqiah in the house of H.Sidik in 
Bendungan hilir. Young Abdul Manaf 
also had to walk on foot from Palmerah 
to Bendungan Hilir, that time the road 
was muddy, which had no permanent 
bridge, and thorny bushes grew  left 
and right side the road. He continued 
his study at Jamiat Kheir, Tanah Abang. 

One day, during his study at Jamiat Kheir 
he wrote a notes in his book “ Idza sirtu 
ghaniyyan aftah madrasah lil fuqara’ 
majjanan’ it means “ I wish I could be a 
rich man so I could open a free school for 
the poor”. Abdul Manaf is the main wakif 
of Darunnajah establishment.

The next profile is retired 
armed services Lieutenant Colonel 
Kamaruzzaman, one of the founding 
fathers of Darunnajah. He is a cousin 
of Abdul Manaf while his wife, Nur 
Hani is the niece of Abdul Manaf. 
His educational background is  State 
Islamic Religion Institute(IAIN) in Yogya 
in the seventies. He gave the idea 
of Darunnajah establishment after 
Madrasah Islamiyyah in Palmerah was 
condemned for public use.

The next profile is KH. Mahrus Amin. 
He was born on 14 February 1940 in the 
village of kalibuntu, Ciledug, Cirebon. 
He is the alumnus of Pondok modern 
Gontor. After graduated from Gontor, 
young Mahrus lived in PB Makmur office 
and taught at Raudhatul Athfal which has 
merged with Islamic Community Welfare 
Foundation (Yayasan Kesejahtraan 
Masyarakat Islam- YKMI). Besides his 
activities in teaching he also active in 
Islamic study among teachers in Masjid 
of Palmerah led by Habib Abdullah Arfan 
(one of them was KH. Abdul Manaf ) and 
other Islamic study led by Habib Akhil in 
the mosque of Ulujami. Then he married 
Suniyati, the first daughter of KH. Abdul 
Manaf.  

When Darunnajah established in 
Ulujami 1974, KH. Mahrus Amin also 
established cooperation which he led 
himself. The member are teachers, 
students and all member of pesantren 
and used only main saving and 

obligation saving as financial capital. 
During that time, the cooperation is 
only providing stationeries and daily 
needs for all members. Along with 
the days gone by the management of 
cooperation tried to widen the new 
trading and maintain the old ones. 
So that Darunnajah cooperation has 
already taken a part in helping people 
in its neighborhood. One of the example 
is that the cooperation gave financial 
capital to cap Craftsman around Ulujami. 
When they could stand on their own, the 
cooperation gave the capital to another 
small home industries that need help 
morally and financially. Young Mahrus 
Amin also tried hard  to develop Scout for 
santri and he did it right after he moved 
to Jakarta. He initiated it in Darunnajah 
Petukangan since 1961-1973, and 
continued it in Darunnajah Ulujami since 
1974. He like the spirit of developing 
scout among santri because the values 
in scout are appropriate with the Islamic 
values. According to him  a santri needs 
to have many skills in scout. With that 
skills it is hoped that a santri could be 
more autonomous, creative and has 
strong mentality to run his life whether 
in the pesantren or in the society as well. 
By virtue of such endeavor, no wonder 
he got the medal of honor in scout from 
the President of republic Indonesia 
and  Yang Dipertuan Agung the King of 
Malaysia as the pioneer of scout of santri.

In other column, this bulletin 
explains the role of  Nadzir Council of 
Pesantren Darunnajah. Nadzir is the 
Arabic term from “nadzara-yandzuru- 
nadzran” it means to protect, to maintain, 
to manage, and to watch. Nadzir is 
supervisor or protector. While nadzir of 
wakf or called as nadzir is a person who 



82 Edisi 54 tahun Darunnajah 2015

got the authority to manage wakf land. 
According to the law no. 41 2004 article 1 
verse 4 about wakf, it explains that nadzir 
is the one who receives wakf donation 
from wakif (donator) to be managed or 
developed for the right purpose.

The Nadzir Council of Darunnajah 
officially established in 1994 in the same 
time with the declaration of Darunnajah 
wakf,  it needed  a long time  process  to 
establish Darunnajah Nadzir Council.  
KH. Abdul Manaf  had  a lot of  direct 
consultation  with many people, mostly 
with KH. Abdullah Mahmud from 
Pondok Modern Darussalam Gontor 
since 1992. In the Statutes and the rules 
of association of Darunnajah foundation 
said that Nadzir Council is holding the 
supreme authority in the foundation. 
Nadzir Council  is the institution 
trusted by the founding father as the 
supervisor  in Darunnajah foundation. 
This institution is the legislative which 
responsible of conducting, developing 
education and learning at Pesantren 
Darunnajah. Its Programs and policies 
will be conducted by the Principal of 

Darunnajah as the one entrusted with its 
mandate.

Besides all the programs above 
Pesantren Darunnajah also held the 
event called “Fathul Kutub.” This is one 
of the main agenda and included in the 
curriculum of pesantren. Fathul Kutub 
derived from the Arabic term means 
Opening the classical Arabic books. The 
santri learns how to open, understand, 
and summarize those books. Indonesian 
term usually calls this activity by the 
opening yellow books.

In this bulletin we also can find 
the special report from Darunnajah 
International Realation Office (DIRO). The 
section which responsible in handling 
International affairs, Including the whole 
activities of the principal, teachers, and 
students abroad. It has some programs 
such as: 1. Teachers and students 
exchange. 2. International Jamboree. 
3. Comparative Study. 4. Training and 
5. International relationship. Those 
activities has run annually with the 
support from principal , managements, 
teachers and students. Today darun-
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najah is 54 years old and has a great 
wide network. Since its establishment 
until now Darunnajah has been visited 
by many guests from various institutions 
internal and abroad. It means this 
pesantren has strong power of attraction. 
Many alumni  from this pesantren got the 
chance to continue their study in various 
state or private domestic universities 
such as Islamic State University (UIN), 
University of Indonesia, Gajah Mada 
University, Pajajaran University, Brawijaya 
University, Diponegoro University, Trisakti 
University, Tarumanegara university 
and many more. Another alumni who 
continued their study abroad are 
accepted in some universities in Malaysia, 
Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Abu Dhabi, 
German, America, France and many 
more. Those alumni also work abroad in 
the field of academic, politics, Religious 
affairs, business etc. With the educational 
background of pesantren they could give 
positive influence in society, has good 
personality as the alumni of pesantren, 
and become expert at their field of 
business. (Iwan Halwani, S. Ag)
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P engaharapan kita hanya 
kepada Allah SWT, bukan 
kepada selain-Nya, apa itu 

menteri, apa itu anggota dewan, 
apa itu presiden semuanya sama 
di hadapan Allah, mereka bisa 
menduduki jabatan tersebut 
semata-mata hanyalah kehendak 
Allah.

Jika setiap bangsa berhak 
untuk menentukan nasib mereka 
masing-masing, maka Bangsa 
Indonesia pun berhak untuk 
memilih agar ia benar-benar 
merdeka. “Sudahlah wajar kalau 
makhluk itu ada di bawah Sang 
Khaliq” begitulah kutipan kata 
darinya. 

Tidak ada manusia yang 
hebat, semuanya tanpa kuasa 
dan kekuatan-Nya, nyawa 
hanyalah pemberian Allah, kalau 
ingin sukses bermunajatlah dan 
berdo’alah kepada Allah, maka 
akan ada kekuatan yang dahsyat 
yang Allah berikan. Dahulu dan 
sekarang tidak ada bedanya. 
Kata siapa dahulu itu berbeda 
dengan sekarang? mataharinya 
masih sama, bulannya masih 
sama, apakah dahulu bulannya 
beda? 

Niatnya yang penting, niat 
untuk beribadah dan berusaha 
karena Allah, karena tidak ada 
manusia yang hebat, hanya 
Allah yang maha hebat maka 
mintalah selalu kepada Allah, 
kalau kita meminta manusia, 
pasti nanti yang diminta akan 
protes, berbeda dengan Allah, 
semakin banyak kita meminta, 

JADILAH
MANUSIA MERDEKA 
Drs. KH. Mad Rodja Sukarta
Anggota Dewan Nazir Darunnajah

semakin banyak Allah kasih 
kepada kita. Kita harus hati-
hati jangan sampai kita bilang, 
ketika Darunnajah maju ini 
adalah hasil karya saya, saya dan 
saya, bukan itu, semua karena 
kehendak Allah semata.

“Janji Allah itu pasti, pasti 
akan Allah tepati, logikanya 
amat sederhana, tidak perlu 
penjelasan yang ribet dan 
macam-macam, sudah jelas, 
sudah jernih, sudah bisa 
dipastikan. Kalau kita berbuat 
kebaikan, Allah SWT pasti bakal 
mencukupi kita, menjaga kita, 
dan  memberikan rizki dari 
tempat dan waktu yang kita 
tidak duga. Aneh rasanya kalau 
masih ditemukan pesantren 
yang compang-camping dan 
tidak terurus, padahal Allah itu 
tidak tuli dan tidak buta.” beliau 
menjelaskan. 

Kata-kata yang benar-benar 
membuat saya pribadi cukup 
terkagum dan terhenyak menjadi 
intropeksi bagi diri pribadi 
dan banyak orang, janji Allah 
adalah sebuah konsep yang 
sederhana, setiap orang dapat 
melaksanakannya di mana pun, 
dan kapan pun, tapi nyatanya 
yakin dengan janji Allah tidak 
semudah mengucapkannya, 
banyak orang yang masih 
ragu, masih takut, masih 
tidak bersemangat dan masih 
mengeluh dengan keadaan yang 
ia miliki, padahal Allah lebih 
tahu apa yang baik dan buruk 
bagi hamba-Nya.

Saat ini bangsa  lebih banyak 
mendahulukan ”kulit” yang tidak 
berarti banyak, sedangkan ”isi”nya 
tidak diperhatikan, buktinya 
banyak sarjana, tapi tidak memiliki 
pekerjaan alias nganggur. 2700 
lebih sarjana menurut Radar Bogor 
tidak memiliki pekerjaan, sangat 
tidak masuk akal namun terjadi. 
Hal yang harus diingat adalah ini 
terjadi bukan karena sarjananya 
yang salah namun perencanaan 
pendidikan yang harus dibenahi, 
para pemegang kebijakan 
dalam dunia pendidikan harus 
memperhatikan nasib pendidikan 
bangsa agar berkualitas dan 
bersaing dengan bangsa lain di 
dunia, jangan mau diatur oleh 
orang luar yang non-muslim, 
karena kita adalah bangsa yang 
merdeka dan tiap-tiap dari kita 
adalah pribadi yang merdeka . 

Orang merdeka itu punya 
keinginan, keinginan untuk maju 
dan berkembang, salah kalau santri 
bekerja dan mengaji karena takut 
dengan kiai, melainkan dengan 
memberikan contoh yang baik, 
sehingga lahir kesadaran dari para 
santri untuk memiliki sifat ikhlas, 
kesederhanaan, dan saling tolong-
menolong. 

Merdeka itu merupakan sebuah 
pilihan yang tidak bisa diberikan 
begitu saja, namun kemerdekaan 
itu perlu diraih dan diperjuangkan 
oleh kita selaku umat muslim.

Lanjut beliau banyak hikmah 
yang didapatkan, dahulu 
Darunnajah tidak sebesar 
sekarang, sekarang pondok sudah 
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lebih maju dan berkembang 
dengan cabangnya yang 
bertambah, santrinya yang 
semakin banyak dan kepercayaan 
masyarakat yang semakin 
meningkat. Hal tersebut dapat 
terlaksana bukan karena sulap 
atau tiba-tiba ada, tanpa melalui 
proses, namun hal tersebut 
memang membutuhkan sebuah 
kunci.  

Kuncinya adalah bahwa 
semua itu dapat terjadi karena 
kehendak Allah SWT,  kemudian 
bekerja keras dan berjuang lillahi 
ta’ala. Kehendak Allah inilah yang 
harus kita yakini, jangan takabur 
ataupun takut dan lupa bahwa 
Allah SWT Sang Penentu takdir 
setiap manusia. 

“Jangan malah 
kagetan” yang berarti 
riskan dengan segala 
hal sulit yang 
menimpa. Baru saja 
tidak makan, kaget, 
baru saja ada guru 
yang tidak mengajar, 
kaget, tidak kebagian 
pemberian, kaget, 
ma sya ra kat tidak men-
dukung, kaget. 

Tidak usah kagetan, 
perjuangan itu satu paket, susah 
dan senangnya itu adalah satu 
paket tidak bisa dipisah-pisah. 
Bantuan dari masyarakat akan 
datang dengan sendirinya ketika 
kita dapat menghasilkan kerja 
terukur yang baik dan terarah. 
Sesuai dengan firman Allah 
SWT, ”Berkaryalah, maka Allah akan 
memperlihatkan hasil karya kalian 
dihadapan orang-orang”. Jadi jangan 
takut kalau kita kerja dan tidak 
diperhatikan, yakinlah suatu 
saat nanti, hasil karyamu pasti 
akan dilihat selama kita bekerja 
dengan jiwa keikhlasan yang 
merupakan salah satu dari panca 
jiwa. 

Motto kesyukuran 54 tahun 
Pondok Pesantren Darunnajah 

adalah ”dari santri untuk bangsa” 
dimaksudkan agar santri dapat 
berkarya dengan menembus 
segala batasan. Jangankan 
memikirkan untuk bangsa, kalau 
santri-santri untuk shalat saja 
harus diobarak-abrik oleh bagian 
keamanan, maka disitulah jiwa 
kemandirian itu tidak serta 
merta diomongkan dan langsung 
mandiri, tapi butuh proses.

Mungkin anak-anak banyak 
yang bingung, mengapa guru-
guru di Darunnajah tidak digaji, 
tapi masih tetap aktif mengajar? 
Di sinilah Panca Jiwa benar-
benar diresapi dan dirasakan, 
jangan seperti mayat berjalan, 
tidak punya cita-cita dan tujuan, 

bergerak kalau disuruh 
pimpinan, bukan 

seperti itu kalau 
ingin berjuang di 
Darunnajah. 

“Saya ini sudah 
tua, daya jangkau 
saya paling hanya 

wilayah yang dekat-
dekat, semestinya 

yang mudalah yang 
bergerak, karena itulah 

sangat penting kaderisasi itu” 
beliau benar-benar berharap 
dengan sangat, agar Darunnajah 
dapat memiliki banyak kader 
sebagai penerus perjuangan, 
karena yang telah menginjak usia 
tua sudah tak sesegar dulu lagi, 
sudah tidak terlalu berenergi, 
maka yang muda harus muncul 
dan dididik dengan baik, supaya 
dapat membawa umat Islam ke 
arah yang lebih baik. 

Dari saat ini, tidak perlu 
orang yang berkompeten dan 
memiliki kemampuan berlapis, 
baru ia layak untuk berjuang. 
Kembali lagi ke statement awal, 
bahwa manusia tidak ada yang 
hebat, yang hebat hanya Allah, 
ketika Darunnajah masih pada 
tahap awal pembangunan. Kiai 
Abdul Manaf Mukhayyar berkata 

kepada Ustadz Mahrus Amin 
“Mahrus… antum pilih! Guru 
di Darunnajah atau dosen IAIN 
?” Ustadz Mahrus pun memilih 
untuk mengajar dan berjuang di 
Darunnajah, walaupun beliau 
tidak memiliki pengalaman 
memimpin pesantren, tapi 
beliau tetap berani dan mau 
untuk memimpin pesantren. 
Dengan karunia dan kehendak 
Allah, Kiai Mahrus pun sanggup 
membawa pesantren Darunnajah 
sampai besar seperti sekarang 
ini, ditambah dengan pendirian 
pondok-pondok lain yang 
jumlahnya lebih dari 50 pondok 
pesantren yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

Orang itu tidak dilihat 
namanya, tapi dilihat apa 
karyanya untuk Islam, sedikit 
disambungkan dengan keadaan 
pondok saat ini Darunnajah yang 
sudah besar tidak serta-merta 
terbebas dari gangguan, masih 
ada saja pengrusak-pengrusak 
atau pengkhianat-pengkhianat 
di Darunnajah yang hanya hadir 
ketika acara-acara besar, duduk 
paling depan dan santrinya 
dilupakan. Ketika mengajar 
tidak semangat, cuman asal 
menggugurkan kewajiban. 

Yang seperti ini itu capek, 
orang-orang yang seperti itu 
hanya akan mendapatkan lelah 
dari mengajar dan bekerja di 
Darunnajah. Dari pada seperti 
itu, buruk bagi si pelaku dan 
buruk bagi pondok, lebih baik 
keluar saja, karena tidak ada 
paksaan di Darunnajah. 

Namun bagi siapa saja 
yang mau ikut bergabung, 
saling bahu-membahu, 
memperjuangkan Darunnajah 
sebagai lembaga pendidikan 
Islam, maka ikutlah ke dalam 
barisan, Insya Allah akan ada 
barokahnya kelak, ingat janji 
Allah itu pasti, jangan ragu dan 
jangan cemas. (Iskandar) 
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Orang itu tidak 
dilihat namanya, tapi 
dilihat apa karyanya 

untuk Islam
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P ada edisi khusus 
kesyukuran Darunnajah 
ini, kami dengan khusus 

mewawancarai Dr. Hurriyah 
El Islami alumni Darunnajah 
berikut adalah petikan 
wawancara eksklusif dengannya:

Kapan ibu terakhir datang ke pesantren 
Darunnajah jakarta?

Terakhir saya berkunjung ke 
Darunnajah beberapa tahun 
yang lalu saat adik saya masih 
bersekolah di sana

Dibandingkan dulu ketika ibu belajar 
di pondok, Apa yang ibu rasakan 
berubah?

Dari segi fisik bangunan, 
prasarana serta fasilitas yang 
tersedia jelas jauh berbeda dan 
jauh lebih baik berbanding 
kondisi disaat saya masih 
bersekolah di Darunnajah. 
Saya belum sempat ke asrama 
santriwati sejak lulus dari 
Darunnajah jadi saya tidak 
dapat mengatakan apakah 
perubahan tersebut ada juga di 
sana. Dari segi pendidikan, adik 
saya ada mengabarkan beberapa 
kemajuan juga. Jadi secara 
keseluruhan insha Allah telah 
ada kemajuan di Darunnajah.

Apa yang mendorong orang tua 
ibu memasukkan untuk belajar di 
pesantren Darunnajah?

Saya tidak pasti alasan mereka. 
Hanya saja saat pertama 
kali menginjakkan kaki di 
Darunnajah, sebelum dibawa 
berjumpa Al Mukarrom KH 
Ustadz Mahrus Amin, Papa 
mengatakan perkara ini: "Ini 
pesantren bagus. insha Allah 
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Wawancara Interaktif 
Alumni Darunnajah

Dr. Hurriyah El Islami
kau betah di sini. Pimpinan 
pondoknya KH Mahrus 
Amin kawan baik Papa. Baik 
orangnya.. ada apa-apa kau 
temuin aja dia..." (dalam dialek 
bahasa Palembang)

Ketika ibu dahulu belajar di 
Darunnajah, kesan apa yang membekas 
dalam ingat ibu ? Dari aspek 
pengasuhan? Dari proses pendidikan? 
atau aspek lain?

Akan sulit bagi saya 
mengatakan aspek mana yang 
paling berkesan karena pada 
intinya, kesempatan belajar di 
Darunnajah mencakup segala 
aspek dan sekiranya seorang 
santriwan atau santriwati turut 
mengambil peranan, approach 
yang ditawarkan Darunnajah 
sangat holistik. Contohnya, untuk 
pembangunan kepribadian para 
murid, Darunnajah membentuk 
kepribadian yang aktif, berani 
mengambil peranan pemimpin 
dan mandiri. Hal-hal tersebut 
akan menyiapkan pelajar untuk 
tujuan dunia. Hal ini disajikan 
Darunnajah dalam bentuk 
aktifitas-aktifitas pelajar serta 
penyertaan dalam berorganisasi. 
Intelek kita pun diasah dengan 
kualitas pelajaran (kurikulum) 
serta pengajaran (penyampaian 
para asatidz). Akhlak kita serta 
persiapan untuk akhirat pun 
dibina dengan adanya kegiatan 
muhadhoroh, kewajiban shalat 
lima waktu di masjid serta 
kebiasaan membaca al-Quran 
setiap selesai shalat berjamaah. 
Selain dari hal-hal tersebut, 
para santriwan dan santriwati 
pun dibekali dengan perkara 
yang sangat penting untuk 

mereka menjelajahi dunia, yaitu 
pengetahuan dan kemampuan 
berbahasa ingris serta arab. 
Alhamdulilllah, bekal-bekal 
yang saya dapat dari Darunnajah 
ini lah yang telah turut berandil 
untuk memudahkan langkah 
kaki saya saat saya mendapat 
peluang untuk mengunjungi, 
tinggal dan berkerja di negara-
negara lain.

 
Perlu dicatat para pengajar di 
Darunnajah sangat berdedikasi 
dan sanggup meluangkan begitu 
banyak waktu serta tenaga untuk 
turut aktif dalam segala kegiatan 
baik kurikuler maupun ekstra-
kurikuler sehingga Darunnajah 
banyak melahirkan para lulusan 
yang siap serta mampu untuk 
turut berkontribusi kepada 
masyarakat.

Melihat perkembangan Darunnajah 
hari ini, menurut ibu apa saja yang 
perlu diperbaiki dan ditingkatkan?

Alhamdulillah Darunnajah 
telah berkembang dengan 
cukup pesat. Namun tentu 
saja selalu ada ruang untuk 
lebih meningkatkan perkara 
yang sudah baik (from good to 
great). Dari segi pendidikan 
tentu saja hal ini mencangkup 
peningkatan kualitas kurikulum 
dan metode serta kualitas 
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pengajaran. Salah satu 
metode yang mungkin dapat 
dipertimbangkan, sekiranya 
jumlah murid dalam satu 
kelas masih terhitung banyak 
(seperti keadaan saat saya 
masih belajar di Darunnajah 
dulu) mungkin pihak pondok 
dapat menerapkan sistem di 
mana jumlah murid per kelas 
dikurangkan (dan jumlah 
kelas bisa ditambah sekiranya 
fasilitas mendukung dan 
memadai) untuk memberi 
peluang lebih besar kepada 
pihak pengajar untuk memberi 
fokus kepada setiap pelajar. 
hal ini akan turut mendorong 
setiap pelajar untuk lebih aktif 
dan memberi kesempatan lebih 
tinggi kepada setiap pelajar 
untuk berpartisipasi dalam 
proses pengajaran. 

Penggunaan bahasa ingris 
serta arab secara lebih aktif 
pun mungkin dapat diberi 
tumpuan lebih. Hal ini 
untuk memastikan lulusan 
Darunnajah dapat langsung 
memulai kuliah di luar negeri 
tanpa harus mengambil kelas 
bahasa asing tambahan. 
Alhamdulillah, Darunnajah 
memberi bekal demikian 
saat saya akan memulai 
kuliah namun mayoritas 
lulusan Darunnajah saat itu 
masih perlu mengambil kelas 
tambahan sebelum. Adalah 
lebih baik sekiranya semua 
lulusan Darunnajah mampu 
berbicara (termasuk menulis 
dan membaca) bahasa-
bahasa asing dengan lebih 
baik sehingga setiap lulusan 
Darunnajah siap untuk 'go 
international'

Apa pandangan ibu tentang teknologi 
dan informasi di pesantren? Ada 
saran?

Saya kurang pasti sejauh mana 
kondisi ICT sudah berubah 

di Darunnajah karena saat 
saya mondok di sana belum 
ada pelajaran dan prasarana 
IT. kalau boleh, tolong jangan 
dimasukkan pertanyaan ini 
karena kalau dipaksakan 
menjawab response-nya bisa tidak 
akurat.

Bagaimana pandangan ibu soal 
pendidikan generasi muslim yang tepat 
di era informasi terbuka saat ini ?

Responsible exposure mungkin 
jawaban yang kita cari. Dalam 
arti, para pelajar harus kita 
bekali dengan pengetahuan yang 
mencukupi termasuk hands on 
experience dan exposure yang 
sewajarnya kepada ICT karena 
hidup di era ini tidak dapat 
dilepaskan dari peranan ICT dan 
dampaknya kepada kehidupan. 

dunia perbankan Islam?

Secara global perbankan Islam 
sudah mulai diterima dunia 
bahkan di negara negara yang 
mayoritas penduduknya tidak 
Islam, albeit, dalam bentuk yang 
masih agak terbatas. Contohnya, 
pemerintah Britania Raya, 
Luxemborg, Hong Kong dan 
beberapa negara lainnya sudah 
turut mengeluarkan sukuk. 
Jerman sudah memberi izin usaha 
kepada Kuwait Finance House 
sehingga KFH akan menjadi 
bank Islam pertama di Jerman. 
Namun secara aktifitas yang lebih 
menyeluruh, perbankan Islam 
lebih banyak terfokus di kawasan 
timur tengah dan asia tenggara 
termasuk Malaysia, Indonesia dan 
Singapura. 

Motivasi adalah ‘bbm’ disaat kita menghadapi kesulitan yang 
notabene akan kita lalui dalam kehidupan. Dengan berpegang 
kepada pesan tersebut, en sha Allah kita akan selalu ada 
‘bbm’ untuk terus maju di dalam kehidupan serta ‘rem’ yang 
akan mencegah serta selalu mengingatkan kita untuk tidak 
melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan Shariah. 

Justru sebaliknya, penggunaan 
ICT secara cermat dan tepat 
akan dapat sangat membantu 
dalam banyak perkara dalam 
kehidupan kita. Akan tetapi 
pada waktu yang sama kita 
perlu menjelaskan batasan-
batasan yang mana para pelajar 
diharap untuk memahami dan 
menghayati karena banyak hal-
hal negatif yang turut disebarkan 
atau menjadi tersedia melalui 
ICT. Para pelajar seyogyanya 
diberi bekal yang sesuai dan 
cukup untuk lebih bertanggung 
jawab dan mampu memilih 
untuk mengambil hal-hal positif 
dari ICT dan menghindari hal-
hal yang negatif.

Bagaimana pandangan anda tentang 

Di Malaysia, aset dalam 
pegangan berdasarkan Shariah  di 
pasar modal telah melebihi 80% 
dari jumlah aset keseluruhan 
sejak tahun 2013. Untuk industri 
perbankan, aset perbankan Islam 
telah mencapai 20% dari aset 
perbankan secara keseluruhan. 
Di Indonesia, kemajuan terlihat 
saat jumlah aset keseluruhan naik 
dari Rp195bilyar pada tahun 2012 
ke Rp242bilyar pada tahun 2013. 
Jumlah tersebut mewakili hampir 
4.82% dari total aset perbankan 
pada tahun 2013. Pada saat itu 
peningkatan aset BUS and UUS 
di Indonesia mencapai 42% atau 
3.1 kali lebih cepat berbanding 
perbankan konvensional. 
Sayangnya presentasi tersebut 
tidak mengalami peningkatan 
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pada tahun 2014 bahkan 
menurun ke tahap 4.79%. 
Meskipun ada peningkatan 
jumlah aset secara keseluruhan 
sebanyak hampir Rp 30bilyar, 
bertentangan dengan trend-
trend di negara lain di mana 
aset-aset patuh Shariah lebih 
pesat berkembang dalam kisaran 
15 hingga 20% pertahun, di 
Indonesia justru terdapat 
kemunduran berbanding 
dengan aset konvensional). 
Pada akhir Q1 FY 2015 
jumlah aset perbankan Islam 
semakin merosot berbanding 
konvensional ke tahap 4.58%.

Melemahnya perekonomian 
negara bisa menjadi salah satu 
faktor menurunnya aktifitas 
perbankan secara keseluruhan, 
akan tetapi hal tersebut tidak 
dapat menjadi denominasi 
penurunan persentasi jumlah 
aset perbankan Islam berbanding 
aset perbankan konvensional. 
Penurunan tersebut justru bisa 
disebabkan faktor-faktor yang 
berhubungan dengan tahap 
keyakinan penabung atau 
penanam modal di pasaran 
Shariah. Hal ini berkait dengan 
ketersediaan produk-produk 
serta jasa-jasa patuh Shariah 
yang dapat dikatakan masih 
agak terbatas di negara kita 
Indonesia. 

Selain itu, ketiadaan insentif 
bagi para penanam modal 
asing bahkan penanam modal 
lokal menyebabkan perbankan 
shariah dan pasar modal 
shariah tidak lebih menarik dari 
perbankan atau pun pasar modal 
konvensional. Bahkan sebaliknya, 
keterbatasan likuiditas patuh 
Shariah serta fasilitas-fasilitas 
pendukung untuk pasar modal 
Shariah menyebabkan biaya 
pendanaan patuh shariah akan 
lebih mahal yang otomatis 
menyebabkan pilihan ini kurang 
diminati. Hal tersebut ditambah 

dengan struktur produk yang 
lebih kompleks berbanding 
produk-produk konvensional. 
Faktor lain yang bisa turut 
menjadi penyebab hal tersebut 
adalah ketiadaan kejelasan 
dalam bidang hukum serta 
ketetapan pajak mengenai 
transaksi-transaksi patuh 
Syariah. Hal ini sebenarnya 
sudah banyak dijembatani oleh 
pemerintah dan pihak otoritas, 
akan tetapi hal tersebut 
tidak banyak diketahui oleh 
penanam modal asing. 

Perbedaan sistem hukum 
serta bahasa pun menjadi 
faktor yang turut menghambat 
keleluasan bertransaksi dari 
sudut pandang penanam 
modal asing.

Semua faktor diatas dapat 
ditanggulangi, antara lain, 
dengan memperkenal insentif-
insentif untuk perbankan dan 
pasar modal shariah; dengan 
menyediakan regulasi serta 
prasarana sehingga aktifitas 
perbankan dan pasar modal 
Shariah dapat sejajar dengan 
konvensional atau bahkan 
lebih baik dari itu; dengan 
menyediakan wacana agar 
regulasi serta kebijakan yang 
lebih memberi kepastian atas 
posisi perbankan serta pasar 
modal Islam lebih dapat 
diakses serta dimengerti oleh 
penanam modal asing; dan 
dengan memperkenalkan 
sistem hukum komersial 
yang lebih "ramah" bagi para 
penabung serta penanam 
modal asing. Hal tersebut 
akan memacu perkembangan 
perbankan serta pasar modal 
Shariah di Indonesia. Apalagi 
di saat banyak mata asing 
sudah pun mengidentifikasi 
Indoesia sebagai negara yang 
mempunyai potensi sangat 
besar untuk perbankan serta 
pasar modal patuh Shariah. 

Pesan Ibu untuk santri, guru dan 
managemen Darunnajah?

Pesan saya hanya satu, i'mal 
lidunyaka kaanaka taisu abadan, 
wa'mal li-akhiratika kaannaka 
tamutu ghadan.. en sha Allah, 
siapa pun yang berpegang 
dengan pesan ini akan berusaha 
untuk memberikan dan menjadi 
yang terbaik dalam semua 
aspek kehidupan dan mampu 
mengimbangkan kewajibannya 
untuk dunia serta akhirat. 
Jangan sampai jadi sebaliknya, 
berusaha untuk dunia seolah-
olah kita akan mati besok 
(jadi ngoyo) dan beribadah 
seolah-olah kita akan hidup 
selamanya (jadi malas) karena 
hal tersebut dengan otomatis 
akan memadamkan semangat 
serta menghilangkan motivasi. 
Motivasi adalah 'bbm' disaat 
kita menghadapi kesulitan yang 
notabene akan kita lalui dalam 
kehidupan. Dengan berpegang 
kepada pesan tersebut, en sha 
Allah kita akan selalu ada 'bbm' 
untuk terus maju di dalam 
kehidupan serta 'rem' yang 
akan mencegah serta selalu 
mengingatkan kita untuk tidak 
melakukan hal-hal yang tidak 
dihalalkan Shariah.  
(Much. Hasan Darojat, MA)
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P erjuangan seorang kyai 
dirasakan sekali oleh 
KH. Jamhari Abdul Jalal, 

Lc. Perintis Pondok cabang 
pertama bagi Darunnajah ke-2 
yang terletak di Cigudeg, Bogor. 
Beban menerima amanat untuk 
mengelola sebuah Pesantren dari 
yayasan Darunnajah yang terletak 
di kampung berada di gunung 
dengan kondisi susah air pada 
saat itu, dengan kultur kehidupan 
masyarakat pribumi yang 
cenderung awam terhadap ilmu 
agama. Dengan kegigihan beliau, 
lambat laun Pondok Pesantren 
Darunnajah 2 yang terletak di 
Kampung Cipining Kel. Argapura, 
Kec. Cigudeg, Bogor, Jawa 
Barat, mulai mengembangkan 
diri sebagai afiliasi Pesantren 
Darunnajah cabang yang sudah 
mandiri.

Tahun 1986 merupakan awal 
perintisan Darunnajah 2 Bogor, 
KH. Jamhari mendekati para 
ulama daerah setempat dengan 
silaturrahmui, meminta nasehat, 
dan diskusi, serta minta restu 
mendirikan Pesantren dengan 
fasilitas yang masih terbatas, 
seperti sumber air awalnya 
sulit. Karena air ini merupakan 
pokok, maka terus diupayakan, 
dari mulai sumur menggali, 
mengebor, menjernihkan air 
sungai yang keruh dan kotor. 

K.H. JAMHARI ABDUL JALAL, LC.
Ketua Dewan Nadzir dan Pimpinan Darunnajah 2

PERJUANGAN MERINTIS PONDOK 
PESANTREN DARUNNAJAH 2, 
CIPINING BOGOR

Hingga ditemukannya teknologi 
penjernihan air dan menemukan 
sumber-sumber air yang baru.

Selain fasilitas yang masih 
serba terbatas, kendala berikutnya 
adalah mengenai tenaga pendidik, 
sebagai orang yang mendapatkan 
amanat menyampaikan wawasan 
ilmu agama maupun umum. Guru 
ini di bombing, mengadakan 
musyawarah kerja. 

“Saya buat istilah sendiri 
yang tidak jauh dari ketetapan 
yayasan, bahwa setiap orang itu 
ingin anaknya menjadi anak yang 
sholeh/sholehah. Tidak sekedar 
menjadi orang-orang sholeh, tetapi 
menjadi imaman lil muttaqien. 
Menjadi imam orang-orang yang 
bertakwa, pemimpin bagi orang-
orang bertakwa. Ini puncak kalau 
menurut saya.” 

“Maka dari kata imama ini 
dijabarkan: I: Imam, saya ingin 
anak didik ini bisa menjadi 
pemimpin seluruh karunia 
yang Allah berikan, kita punya 
mulut karunia dari Allah harus 
kita pimpin agar mulut itu bisa 
menghasilkan hal-hal yang 
bermanfaat di dunia dan akhirat. 
Yang apabila kita bisa memimpin 
diri sendiri, maka kita nanti akan 
diminta untuk memimpin pihak 
lain. Bisa memimpin daerah, 
wilayah atau Negara. Kedua M: 
muttaqien, yaitu menjadi orang 

yang bertakwa. Karena bertakwa 
ini puncak segala-galanya. Janji 
Allah, orang bertakwa ketika 
menghadapi kesulitan apapun, 
dia akan mampu menghadapinya. 
Allah akan memberikan solusi 
terhadap kesulitan. Dan orang 
yang bertakwa ini rezekinya 
akan mengalirtanpa di prediksi. 
Kemudia A: Alim, menjadi 
orang yang berilmu. Hanya 
orang berilmulah yang akan 
mendapatkan kedudukan yang 
lebih tinggi, rezeki yang banyak 
dan dihormati orang banyak. 
Terus M: muballigh, harus mampu 
menyampaikan kebenaran kepada 
lingkungan. Jangan sampai kita 
tahu tapi tidak menyampaikan. 
Harus ada amar ma’ruf nahi 
munkar. Yang terakhir A: amilun, 
maksudnya ‘amilun bi’ilmihi. 
Artinya ilmu yang sudah dimiliki 
itu supaya diamalkan. Jangan 
sampai sudah tahu sholat jamaah 
lebih baik dari sholat sendirian, 
tapi tidak pernah sholat jamaah. 
Jadi tidak sekedar teori tapi juga 
praktek. Ini tidak keluar dari visi 
yayasan secara umum.”

Perekrutan santripun berawal 
alot, dari penawaran mondok 
gratis ke masyarakat sekitar, 
hanya 7 anak yang bersedia, 
mereka masih belum yakin 
tentang pesantren ini. Segala 
sesuatu dimasyarakat yang belum 
diketahui itu dianggap sebagai 
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musuh. Mereka hati-hati sekali 
untuk bergabung dengan orang yang 
belum diketahui. 

Maka strategi selanjutnya adalah 
mengadakan berbagai even hari besar umat 
Islam seperti peringatan maulid Nabi, Isro’ 
Mi’roj, dengan bermacam penampilan-
penampilan yang ditonton oleh mereka, 
yang ternyata bahwa Darunnajah ini sama 
saja dengan mereka dalam hal ibadah dan 
lain sebagainya. Bertujuan agar masyarakat 
mengenal Pesantren.

“Hal-hal semacam ini kita upayakan 
terus menerus, sehingga kita mulai 
membuka lembaga pendidikan TK, SD 
mereka ada yang masuk. Kemudian dari 
SD kita giring lagi agar tidak masuk SMP 
diluar yang tidak ada pelajaran agamanya 
dan kemudian mereka mau masuk di 
pendidikan pesantren ini.”

Periode pembelian lahan 
Pesantren Darunnajah 2 diawali 
tahun 1986. Periode membangun 
mulai tahun 1987. Adalah KH. Abdul 
Manaf Mukhayyar (Alm) setiap hari 
berkunjung, untuk membangun 
Gedung pertama kali kamar 1 
sampai 15. Pada tanggal 18 Juli 
1988, pembukaan  Pondok Pesantren 
Darunnajah 2 Bogor, hadir 
pula pimpinan Pondok Modern 
Darussalam Gontor saat itu. 

Berlanjut dengan pengiriman 200 
santri yang berasal dari Darunnajah 
Ulujami yang sejak 1985 animo 
masyarakat untuk menimba ilmu di 
Darunnajah sangat tinggi, sehingga 
mendorong berdirinya Darunnajah 
2 Cipining. Dewan Pengajar atau 
guru pertama sebanyak 18 orang 
dari PMDG Ponorogo, Pabelan dan 
Darunnajah Ulujami. Dari awal saya 
sadar bahwa mencari guru kesini 
itu sulit, maka disiapkan program 
beasiswa dengan prosentase setiap 
10 anak yang membayar, harus ada 
satu yang gratis untuk menjadi 
kader. Nah, ini diharapkan ketika 
pesantren ini berjalan, anak-anak 

ini bisa membantu menjadi guru. 
Hingga sekarang dalam kondisi 
stabil. Kebutuhan guru juga 
terpenuhi.

Darunnajah 2 Cipining Mulai 
Mandiri
Setelah setahun berjalan, tahun 
1989 suntikan dana dari Ulujami 
tidak ada lagi. Wakif KH. 
Abdul Manaf Mukhayyar (Alm) 
mendirikan Pesantren berikutnya 
di Serang, Banten. Yaitu Pondok 
Pesantren Al Manshur. Alokasi 
kucuran dana berpindah ke Al 
Manshur, Serang

Atas dasar keprihatinan 
itu, maka KH. Jamhari mulai 
membuka unit usaha dengan 
membuka kantin, toserba (toko 
serba ada) dan bermacam-
macam usaha milik pesantren. 
Dana semuanya kembali ke TU 
pesantren sebagai penyuplai 
kebutuhan pesantren. 

Ada pula 
pengembangan 
pertanian dan 
perkebunan, 
menanam pohon 
kayu albasia 
digunakan 
untuk kebutuhan 
pembangunan, 
pohon kelapa sebagai 
kebutuhan memasak 
hingga sekarang ini (2015), 
buah-buahan. 

KH. Jamhari terus 
mengembangkan pertaniannya 
dari kebun sekarang menjadi 
hutan akasia mangium. Nilainya 
cukup tinggi, mampu menyuplai 
kebutuhan pesantren untuk 
kayu. Bahkan untuk membangun 
tidak perlu membeli. Malahan 
bisa menyuplai kebutuhan 
pesantren cabang lain. Ini yang 
meringankan beban pesantren. 

Juga bagaimana 
memanfaatkan limbah untuk 
menjadi pakan budidaya ikan 
lele yang penjualannya sampai ke 
Cilegon, Leuwiliyang, dsb. 

Belajar dari Pengalaman
Sejak kecil KH Jamhari sudah 
mengenyam pendidikan dari tingkat 
Pendidikan dasar atau SD pada pagi 
hari, dan Madrasah Diniyah pada 
sore hari. Jika teman seumurannya 
dalam pentas seni menampilkan 
menari, menyanyi, namun KH 
Jamhari malah ditunjuk untuk 
tampil berpidato, dengan menghafal 
teks dari guru untuk dihafalnya. 
Ada seorang guru Sekolah dasar 
dari Gontor. Setamat dari SD 
berkeinginan melanjutkan ke 
Gontor, namun ayahnya mendorong 
masuk ke Sekolah Kanisius, sebuah 
sekolah Kristen prestisius yang 
100% meluluskan para siswanya. 
Tidak seperti SMP PGRI atau SMP 
Negeri yang lain.

Sekolah di lembaga agama lain, 
maka terjadi desakan dari tokoh-
tokoh masyarakat kepada ayah KH 
Jamhari, akhirnya ia dipindahkan 
ke sebuah Pesantren salaf yang 

mencetak generasi imam dan 
khatib di masyarakat.

Pada tahun 
1965 saat meletus 
pemberontakan PKI 
(G 30 S), pendidikan 
di Pesantren pun 
lumpuh karena terjadi 
demonstrasi berulang 

kali. Selanjutnya pindah 
Pesantren di Ngabar, 

tidak lama kemudian daftar 
dan lulus tes di Gontor, sejak 

kelas 3 sudah menjabat pengurus, 
diperbantukan di kantin bersama 
dengan KH Syamsul Hadi Abdan 
(sekarang salah satu Pimpinan 
Gontor).

Pernah membantu aparat desa 
menjadi tim sukses calon lurah, 
kemudian menjadi keamanan 
rayon anak baru, dan saat kelas 
5 sudah ditunjuk menjadi panitia 
pembangunan Masjid Jami Gontor, 
“Disitu saya mendapat pelajaran bagaimana 
kerja harian, memimpin karyawan, 
mengabsen, menegur, memberikan bayaran 
dan lain sebagainya. Dan saya juga diminta 

Ketika biasa 
menghafal Al Qur’an 

kemudian suruh 
menghafal pelajaran 
yang paling satu-dua 
halaman itu menjadi 

enteng.”
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untuk menjalin hubungan dengan 
perhutanan untuk mencari dolken dari 
kayu jati dengan harga limit. Maka saya 
dapat pelajaran kedewasaan dan tanggung 
jawab dari beliau itu.”

Selesainya menjadi panitia 
pembangunan Masjid, KH Jamhari 
meneruskan pengabdiannya. 
Setahun berikutnya mendapatkan 
tugas dari KH Imam Zarkasyi 
mengabdi di Pesantren Walisongo, 
Ngabar. Hanya setahun di 
Ngabar, KH Jamhari kembali ke 
Gontor dan bertugas menjadi 
pembimbing kantin sekaligus 
bagian administrasi Keuangan dan 
Kesejahteraan guru.

Sekembalinya di masyarakat, 
beliau aktif dalam mengisi 
pengajian-pengajian, kemudian 
mencoba peruntungan bersama 
dengan teman-teman seperjuangan 
dari Gontor di Pesantren Darur 
Rahman Jakarta, untuk menjalani 
training Bahasa Arab sebelum 
melanjutkan ke Ummul Quro, 
Makkah, Saudi Arabia..

“Maka dari cerita 
ini, tadi kenapa saya 
menjadi mantap merintis 
Darunnajah 2 Cipining. 
Dari pengalaman 
hidup saya, ibarat nabi 
Muhammad mau dijadikan 
utusan Allah itu Nabi 
sudah di Isra’ dan 
Mi’rojkan. 

Diperlihatkan kejadian-
kejadian alam ini. Nah saya dari 
kecilnya tadi sudah dilewatkan 
ke beberapa tempat, sehingga-
hal yang ada kaitannya dengan 
pesantren saya menjadi tahu.“

Awal Mula Pesantren Tahfidz di 
Darunnajah 2
Tahun 1994, Darunnajah 2 
meluluskan alumni untuk pertama 
kali. Ada 2 santri diutus belajar 
di pesantren Darul Huffadz, 
Sinjay 77, Sulawesi Selatan. 
Tahun keduanya mengirim lagi. 
Mereka selesai tahun 1996/1997 
mulai membuka Pesantren 
Tahfidz. Setelah itu, kader 
berikutnya datang lagi, terus 
memperkuat. Sambil mengundang 
guru dari luar untuk membantu 
melancarkan tahfidz. 

“Kita tidak memaksakan anak-
anak untuk tahfidz, tapi kita memang 

mencoba untuk anak-anak yang 
benar-benar ingin tahfidz 
sambil sekolah. Maka kita 
umumkan lewat internet siapa 
yang ingin tahfidz sambil 
sekolah full akan dibebaskan 
biaya. Ternyata banyak 
sekali, sehingga pesantren 
ini mengalami lonjakan yang 
luar biasa. Biasanya kita 

menerima murid baru 
sekitar 300 – 400 

orang, pada 
waktu itu yang 
daftar 1100.” 

Motivasi 
mendirikan 
Pesantren 
Tahfidz 
karena 
adanya 
wawasan 
dari  
 
 
 
 
 

membaca hadits-hadits tentang 
keutamaan orang yang hafal Alquran, 
orang yang disibukkan dengan 
Alquran, Allah akan memberikan 
yang lebih baik dari orang yang 
meminta. Pengalaman bercerita 
bahwa para penghafal Qur’an 
sungguh luar biasa. “Saya punya teman 
kuliah, orang buta tapi hafal Al Qur’an. 
Kalau kuliah dia bawa tipe (recorder). 
Kemudian dia ikut ujian soal dikte, ternyata 
hasilnya selalu seratus. Ada juga dari 
Indonesia yang hafal Al Qur’an, ketika kuliah 
di Ummul Quro’, prestasinya selalu bagus. 
Maka saya pikir, logikanya kalau orang 
biasa mengangkat beban 20 kg, ketika suruh 
mengangkat 5 kg itu terasa enteng. Ketika 
biasa menghafal Al Qur’an kemudian suruh 
menghafal pelajaran yang paling satu-dua 
halaman itu menjadi enteng.”

Di Darunnajah 2 Cipining, kelas 
tahfidz terbagi menjadi 3 kelas: 
1. Super Exelent, mereka yang 
menghafal Alquran 30 Juz plus TMI 
ini. 2. Exelent, mereka yang TMI dan 
menghafal tapi tidak harus 30 juz. 
3. Kelas biasa, mereka yang TMI dan 
tidak tahfidz.

Apa harapan besar KH Jamhari 
untuk Cipining?
“Saya ingin pesantren ini tidak berhenti 
sampai di tingkat aliyah. Tapi sampai ke 
perguruan tinggi. Karena pesantren ini 
jangan sampai yang tumbuh hanya alang-
alang, tapi yang tumbuh orang-orang yang 
berpengetahuan luas tadi. Dan pesantren 
ini diharapkan selain diajarkanilmu juga 
agar diamalkan. Jadi antara teori dan 
praktek itu sama-sama. Karena saya 
justru melihat, Darunnajah Jakarta itu 
untuk perguruan tingginya mengalami 
kesulitan untuk lokasi, lokasi cipulir hanya 
segitu-gitunya. Sementara ada persyaratan 
minimal ada lahan 30 hektar dsb. Maka, 
kedepannya mesti akan nengok kesini. 
Karena disini cukup luas lahannya.”  
(Azrul Azmani, S. Pdi dan Sifrul Akhyar, Lc.)

DIALOG
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DARUNNAJAH GUEST

D isela –sela kesibukan 
beliau mengajar dan 
bertugas, tim buletin 

berhasil mewawancara salah 
satu guru senior di Pondok 
Pesantren Darunnajah. Beliau 
adalah Ustadz Muhsinin1, yang 
menjadi alumni generasi pertama 
di pesantren Darunnajah. 
Menurut beliau “Tugas bagi 
saya adalah amanah yang harus 
kita pertanggungjawabkan 
dari dunia sampai akhirat,” 
sebagaimana dijelaskan dalam 
Hadits, “Tidak beriman orang 
yang tidak bisa menjaga amanah 
yang dibebankan padanya. Dan 
tidak beragama orang yang 
tidak bisa menepati janjinya.”2 
Sehingga bagaimanapun 
sebuah tugas harus dijalankan 
dengan sebaik-baiknya karena 
merupakan amanah yang ada 
hubungan dengan keimanan dan 
keagamaan seseorang. 

Beliau sangat berhati-hati 
dalam bekerja. Apapun yang 
beliau lakukan di Darunnajah, 
beliau melakukannya dengan 
ikhlas dan sungguh-sungguh. 
Karena beliau menerima ihsan 
dari pesantren yang akan 
digunakan untuk menafkahi 
keluarga. Sehingga rezki yang 

PROFIL GURU DARUNNNAJAH

H. Muhsinin, S.Pd.
diterimanya menjadi halal. “Saya 
diberi ihsan (gaji) oleh pondok, 
ihsan tersebut saya gunakan 
untuk menafkahi keluarga saya, 
jika saya tidak sungguh-sungguh 
dalam menjalankan tugas, saya 
khawatir ihsan yang saya terima 
tidak halal dan saya tidak mau 
memberi nafkah keluarga saya, 
dari hasil yang tidak halal yang 
suatu saat kelak akan saya 
pertanggungjawabkan di akhirat 
kelak.”

Selain itu, beliau juga 
menjelaskan beberapa hal 
sederhana yang dapat membuat  
bahagia. Yaitu apabila dapat 
menjalankan tugas dengan 
baik, baik dimata teman-
teman maupun guru-guru, 
teman-teman Pengawas 
Madrasah (PM). Para 
guru dapat masuk dan 
keluar kelas tepat waktu, 
guru-guru yang menerima 
tiket (tugas) sebagai guru 
pengganti menerimanya 
dengan baik dan 
menjalankan 
tugasnya, serta 
guru yang 
sedang tidak  
dapat berada 
di ruang yang 

telah ditentukan (ruang istirahat 
guru).

Nilai ibadah, sebagaimana 
firman Allah SWT, “Bahwasanya 
Allah tidak menciptakan jin 
dan manusia kecuali hanya 
untuk beribadah.” 3 Baginya 
ibadah yang paling baik adalah 
mengabdi di Pondok Pesantren 
Darunnajah.

Secara rendah hati, beliau 
juga menjelaskan tentang 
prestasi dirinya. Menurut 
beliau tidak pernah berprestasi 
sehingga tidak dapat menjawab 
apa itu prestasi. Beliau 
menuturkan bahwa setiap 
manusia mempunyai kelebihan, 

namun anehnya beliau 
tidak mengetahui apa 
kelebihan yang ada 
pada dirinya. Namun 
sebaliknya yang 
beliau tahu adalah 
kekurangan yang 
dimiliki, apalagi 
jika berhadapan 
dengan masyarakat 

pesantren. Jika ada 
yang menilai 

bahwa 
beliau 
ramah, 
santun, 
luwes, 
namun 
tetap 1 H. Muhsinin, guru Darunnajah, bertugas sejak tahun 1976, 

santri periode awal Darunnajah, bertugas sebagai ketua 
Pengawas Madrasah dengan tugas inti penanganan kelas 
kosong.

2  H.R. Ahmad. 
3  QS: Adz-Dzaariyaat: 56
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disiplin, serius dan tegas, itu 
terpulang kepada orang yang 
memberikan komentar. Beliau 
tidak pernah memasang tarif 
diri.  Beliau hanyalah bekerja 
sesuai dengan prosedur yang 
ada dalam pondok, dengan 
menjalankan tugas-tugas pondok 
secara ikhlas, dan tanggung 
jawab.

Dalam pendapatnya, 
keterlambatan adalah sesuatu 
yang dapat dihindari. Memang 
manusia tidak sempurna, karena 
sifat itu hanyalah milik Allah 
SWT semata. Namun, hal ini 
dapat diusahakan dalam setiap 
hal. Beliau memberikan alasan, 
“Apabila saya terlambat datang 
di pesantren, itu karena kaki 
saya keram, kaku, dan pegal, 
maka saya akan berjalan kaki, 
sebab itu adalah salah satu 
terapi yang harus saya lakukan 
dan itu adalah obat paling murah 
kata dokter dan  jika terjebak 
macet.” Dalam pandangan guru-
guru, beliau merupakan sosok 
seorang guru yang selalu tepat 
waktu dalam kondisi apapun. 
Meskipun harus berjalan kaki 
yang begitu jauh untuk menuju 
ke pesantren dari tempat 
tinggalnya. Sehingga meskipun 
pernah terserang penyakit stroke, 
hal itu tidak menjadikannya 

kendala yang berarti. 
Beliau berharap agar Pondok 

Pesantren Darunnajah lebih 
maju lagi, guru-guru dapat 
berbuat lebih semangat dan 
baik. Mereka semestinya dapat 
diberikan tugas sesuai dengan 
keahliannya. Dari sini, pondok 
dapat menghasilkan alumni-
alumni yang handal di tengah-
tengah masyarakat. Selain itu, 
juga memberikan pesan-pesan 
dalam pembinaan para santri 
agar dapat berperan dalam 
memberikan solusi bangsa 
Indonesia dan umat Islam, 
diantaranya:

a. Binalah santri dengan baik, 
terutama santri kelas Satu, 
haruslah dididik oleh guru-
guru yang professional, 
misalnya guru Bahasa Arab, 
Inggris, Indonesia; harus 
benar-benar orang yang ahli. 
Sebab ini adalah modal besar, 
jika dasarnya kuat, insya 
Allah pelajaran apapun yang 
menggunakan pengantar 
bahasa Arab akan dikuasai 
oleh santri dan santri tidak 
akan semangat di kelas.

b. Sesuaikan mata pelajaran 
dengan keahlian atau dengan 
bidangnya

c. Jangan adalah kata-kata, 
“Justru tidak bisa, kamu harus 
mengajar”, kata-kata itu sudah 
bukan zamannya lagi.

d. Guru-guru yang kurang 
menguasai bidang 
pelajarannya diubah dengan 
bidang atau mata pelajaran 
yang dikuasainya.

e. Pengasuhan harus membina 
anak bukan menghakimi anak.

f. Pengasuhan harus ditambah 
personal sehingga bisa 
bergiliran waktu mengontrol 
aktivitas santri.

g. Jangan diterapkan sistem 
multi fungsi dalam penugasan. 
Maksudnya jangan ada bagian 
pengasuhan yang bertugas 
juga mengajar di kelas. 

Singkatnya, dari semua 
uraian diatas point yang penting 
adalah pembinaan santri sesuai 
dengan bakatnya. Mencarikan 
guru-guru yang bisa membuat 
berprestasi sesuai dengan 
keahlian masing-masing, serta 
memungsikan para kader sesuai 
dengan idealisme lembaga. Dan 
terakhir  jangan lupa cotrolling 
atau pengawasan. Demikian 
beberapa hal penting dalam 
pembinaan santri.

DARUNNAJAH GUEST

Beliau hanyalah bekerja
sesuai dengan prosedur 

yang ada dalam pondok, dengan 
menjalankan tugas-tugas pondok 

secara ikhlas, dan tanggung 
jawab.
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A chmad Farchan atau 
akrab disapa Farchan, 
santri pondok pesantren 

Darunnajah Jakarta. Sekilas, 
tidak ada yang istimewa dari 
pemuda kelahiran 24 Juni 
1997 ini. Hari-harinya dilalui 
sama seperti para santri pada 
umumnya. Namun, semangat 
dan keseriusannya belajar 
patut dicontoh pelajar lain. 
bagaimana tidak, umumnya 
seorang santri tamatan SMP 
Negeri kesulitan mengikuti 
kegiatan. Mulai bangun 
sebelum subuh, sholat 
berjamaah, membaca Alquran 
hingga berinteraksi dengan 
lain menggunakan bahasa 
Arab dan Inggris. Namun 
hal itu tidak terjadi pada 
Farchan, ia terlihat enjoy 
mengikuti padatnya kegiatan. 
Lebih dari itu, ia berprestasi 
di kelas dan di luar kelas, 
seperti Juara 1 lomba Cerdas 
Cermat Bahasa Arab, juara 2 
Lomba Cerita Bahasa Arab, 
dan peserta lomba fahmil 
Quran se-DKI Jakarta.

Saat ini Farchan duduk di 
kelas 6 TMI Darunnajah. Ada 
hal lain yang membedakan 
Farchan dengan para santri 
lain. Ketika para santri 
dari Sekolah Negeri banyak 
mengambil jurusan IPS atau 
IPA, justru ia tertantang 
untuk masuk ke Jurusan 
Keagamaan. 

Cerita masuknya Farchan 
ke Pondok Pesantren 
tergolong unik. Ketika 
duduk di bangku SMP, 
ayah dan kakeknya sering 

DARUNNAJAH GUEST

Achmad Farchan

Berprestasi di Pesantren, 
kenapa tidak?

menyindirnya untuk masuk ke 
pesantren. Ia dianggap anak 
manja jika tidak berani ke 
pesantren mengingat banyak 
saudara-saudaranya terlebih 
dulu masuk pesantren. 
Akhirnya ia tertantang dan 
“nekad” masuk ke pesantren.

Dipilihnya Darunnajah 
karena Farchan tertarik 
dengan slogannya “Berdiri 
di atas dan untuk semua 
golongan.” Selain itu, 
Darunnajah mempunyai 
banyak relasi dengan 
lembaga-lembaga pendidikan 
di dalam dan luar negeri 
menambah daya tarik 
baginya. Hal itulah yang 
kemudian membentuk cita-
cita Farchan 
untuk 

melanjutkan studi di Yaman 
atau Madinah.

Tiga tahun di Darunnajah, 
Farchan merasa banyak 
perubahan yang ia rasakan. 
Ia “dipaksa” mengurus 
keperluan pribadinya sendiri, 
tanpa bantuan orang tua 
apalagi pembantu rumah 
tangga. Bahkan, tak jarang 
ia diberi tugas untuk 
membimbing adik-adik 
kelasnya. Ia selalu mengawali 
harinya dengan sholat 
malam dan mandi sebelum 
Shubuh. Menurutnya, hal itu 
merupakan rahasia untuk 
semangat ketika belajar di 
pagi hari. Selepas Shubuh, 
ia memanfaatkan waktu 
untuk menghafal Al-Qur’an, 
kosakata bahasa Arab 
dan Inggris atau pelajaran 
sekolah. Selain itu, ia 
membiasakan diri membaca 
Al-wirdu Al-lathif sebelum 
berangkat sekolah. 

Ketika sore, santri 
sibuk dengan kegiatan 
ekstrakurikuler. Begitu 

halnya Farchan yang 
memilih latihan 

gymnastic, tenis meja 
dan kaligrafi. Berkat 
keseriusannya dalam 
dunia kaligrafi, 
ia pernah meraih 
juara 2 kaligrafi 
Pekan Olahraga 
Seni dan Pramuka 
(Porseka) di 
Darunnajah.

Sebenarnya, 
metode belajar 
Farchan sama 
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seperti santri pada umumnya. 
Namun yang membedakan 
ia tak pernah lupa membawa 
buku ke manapun ia pergi 
dan selalu membaca pelajaran 
di luar jam sekolah. Hal 
itu diakui sebagai rahasia 
suksesnya. Sedapat mungkin 
ia meringkas pelajaran yang 
telah diajarkan gurunya di 
waktu luang. Terkadang, jika 
sedang keasikan membaca ia 
suka tidur larut malam.

Berbagai kegiatan 
di Darunnajah semakin 
membuatnya betah. Ia tak 
menyangka bahwa Pondok 
Pesantren yang dikenal “kuno” 
ternyata memiliki sistem 
organisasi modern. Masih 
terngiang di ingatannya, 
bagaimana ia dipercaya 
mensukseskan Perkemahan 
Khutbatul Arsy (Perkhutsy) 
ke-26. Bagianya hal itu sangat 
luar biasa dan dari sana ia 
faham makna kalimat yang 
sering disampaikan kiai, 
“Siap dipimpin dan sanggup 
memimpin.”

Sosok orang tualah yang 
paling memotivasi Farchan 
untuk terus berjuang di 
Pondok Pesantren. Baginya, 
kesuksesan seseorang ketika 
ia mampu membahagiakan 
orang tua dan bermanfaat 
bagi umat. Lama bergaul 
dengan kitab-kitab Agama, 
timbul keingin menjadi 

mubaligh. Ia ingin berdakwah 
seperti keinginan kedua 
orang tuanya. Bagi Farchan, 
ilmu tanpa syiar akan sia-sia, 
sedangkan syiar tanpa ilmu 
bagaikan orang buta. Selain 
orang tua, Keikhlasan para 
ustadz dalam mengajarkan 
ilmu memacu semangat 
Farchan dalam menuntut 
ilmu. 

Baginya, tanggung jawab 
seorang ustadz sangat besar. 
ia harus menjadi uswatun 
hasanah (teladan yang baik) 
bagi santri. Peran ustadz di 
pesantren memang berbeda 
dengan guru-guru di sekolah 
umum. Jika di sekolah umum 
guru hanya mengajar dari 
pagi hingga sore, sedangkan 
di pondok pesantren ustadz 
mendidik santri selama 
24 jam. Hal itulah yang 
menjadikan ustadz di pondok 
pesantren menjadi inspirasi 
dalam hidupnya. Secara 
spesifik, Farchan mengaku 
tersinspirasi dari ustadz 
Romli Jawahir. Menurutnya, 
ustadz lulusan Al-Azhar 
Kairo itu mahir dalam bahasa 
Arab dan Inggris. Farchan 
juga mengagumi semangat 
dakwah dan caranya 
menyampaikan materi yang 
lugas dan jelas. 

Bercerita mengenai suka 
duka di Pondok Pesantren, 
Farchan mengaku bahwa 

semua yang dilihat, didengar 
dan dirasakan adalah pelajaran 
yang patut disyukuri. Pelajaran 
yang barangkali tidak 
didapatkan di luar pesantren. 
Memiliki banyak teman dari 
berbagai daerah di Indonesia 
merupakan kebahagiaan 
tersendiri. Alur hidup Farchan 
membuktikan bahwa tidak ada 
yang tidak mungkin. Semuanya 
bisa terjadi asal ada niat yang 
bulat dan tekad kuat untuk 
berbuat. Siapa sangka, lulusan 
SMP Negeri yang dianggap 
gagap bahasa Arab dan ilmu 
Agama justru berprestasi. 

Tak lupa Farchan berpesan 
kepada para santri agar serius 
dalam menuntut ilmu. Karena 
waktu tidak datang dua 
kali, maka sudah selayaknya 
untuk dimanfaatkan sebaik 
mungkin dan tidak menyia-
nyiakannya. Santri harus 
menghormati orang tua, guru 
dan kawan. Karena seandainya 
guru tidak ridha, maka ilmu 
yang didapat tidak akan 
bermanfaat. Selain itu, tidak 
lupa berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan pekerjaan. 
Karena doa merupakan senjata 
orang-orang beriman yang akan 
menurunkan ridha Allah. Jika 
Allah ridha dengan apa yang 
diperbuat seseorang, niscaya 
semua yang dilakukan akan 
diberikan kemudahan dan 
keberkahan.

Ia tak menyangka
bahwa Pondok Pesantren 

yang dikenal “kuno” 
ternyata memiliki sistem 

organisasi modern. 
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Menuntut ilmu 
di tanah orang 
terkadang 

memiliki cobaan yang 
lebih berat. Disaat ia 
harus menghadapi ujian 
pelajaran di sekolah, 
ia pun dipaksa untuk 
bersabar memendam 
kerinduan kepada sanak 
keluarga. hanya demi 
satu tujuan, mencari 
ridha Allah SWT. itulah 
yang juga dirasakan 
Arzaqia Luthfi Yani. 
Dengan niat yang bulat 
dan tekad yang kuat, 
perempuan asal Tanjung 
Pinang ini merantau 
jauh ke ibukota guna 
melanjutkan jenjang 
pendidikannya di 
Pondok pesantren 
Darunnajah. 
Darunnajah yang 
dengan kualitas 
pendidikan serta 
jangkauan kerjasama 
yang tidak hanya di 
Timur Tengah tapi juga 
di Barat merupakan 
alasan utama Arzaqia 
memilih Darunnajah 
untuk merajut cita-
citanya sebagai penulis. 
 
Memasuki dunia 
pesantren tak 
terpikirkan Arzaqia 
sebelumnya, namun 
atas rekomendasi dari 
orang tua membuatnya 
tertarik. Baginya, 
sebuah lembaga 

Arzaqia Luthfi Yani

Santriwati Perantau
pesantren mempunyai 
kelebihan pada sistem 
pengajaran yang tidak 
hanya mengajarkan 
pelajaran di sekolah. 
“kelas” di lingkungan 
pesantren tidak terbatas 
ruang belajar berbentuk 
kubus, tetapi seluruh 
lingkungan pondok. “di 
dalam pondok, kita tidak 
hanya belajar tentang 
fikih, tafsir atau hadits, 
kita juga belajar mandiri, 
bertanggung jawab dan 
sebagainya,” ujar Duta 
Bahasa Darunnajah 2014 
tersebut. Ia 
melanjutkan, 
bahwa 
sistem 

pengajaran pondok pesantren 
yang dikenal disiplin 
adalah cara pelatihan para 
santri yang paling efektif 
karena langsung praktik di 
lapangan. Dengan “dipaksa” 
para santri keluar dari zona 
nyaman, produktivitas dan 
kreativitas jadi berkembang. 
“Maka, alumni pesantren 
yang terjun ke masyarakat 
tidak hanya membawa ijazah 
yang isinya nilai IPA, IPS, 
matematika, atau bahasa, 
tetapi juga nilai luhur Islam 
untuk kehidupan,” imbuhnya. 
 
Santriwati yang pernah 
menjadi delegasi Student 
Exchange ke Inggris itu 
mempunyai kunci belajar 
seperti yang dikatakan 
Alfred Mercier, “what we 
learn with pleasure, we 
never forget” (apa yang 
kita pelajari dengan 
senang, itu tidak 
akan lupa). Cintailah 
pelajaran dan jangan 
mengeluh. Selain itu, 
kunci sukses dalam 
pendidikan adalah 

disiplin ibadah dan 
sering konsultasi 
dengan para 
guru. Hobinya di 
bidang pramuka 
memang melatih 
Arzaqia untuk 
lebih disipilin. 
Ia kerap menjadi 
utusan pesantren 
untuk mengikuti 
kegiatan-
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 “Travelling is not
about finding new place, 

it’s about finding new 
perspective,”

kegiatan besar di luar 
pesantren bahkan luar 
negri. Terakhir, ia menjadi 
peserta perkemahan 
santri nusantara 2015 di 
Kalimantan dan meraih 
juara favorit. 
Dari padatnya kegiatan 
di Pondok Pesantren, ia 
terkesan ketika tamu 
datang ke pesantren. 
Sudah menjadi tradisi di 
Darunnajah banyak tokoh 
besar datang dari dalam 
dan luar negeri. Ia sangat 
terkesan ketika tamu 
seperti Ahmad Fuadi, Felix 
Y. Siauw, Dino Pati Jalal 
dan lainnya datang ke 
Darunnajah dan memberi 
motivasi kepada santri. 
 
Minatnya dalam bidang 
bahasa terispirasi dari 
salah seorang guru 
Darunnajah yang juga 
seorang penerjemah 
resmi, Ustadz Saifullah 
Kamalie. baginya, ia 
adalah orang yang 
luar biasa dan berhasil 
membuktikan bahwa 
orang bisa sukses dengan 
modal penguasaan bahasa 
asing. Bahasa merupakan 
jendela dunia, maka jika 
ingin melihat luasnya 
dunia harus menguasai 
bahasa. Terpilihnya 
Arzaqia sebagai delegasi 

pertukaran pelajar ke 
Inggris tidak terlepas 
dari kesungguhannya 
mempelajari bahasa. 
ia bersyukur karena di 
Darunnajah setiap santri 
diwajibkan berkomunikasi 
dengan dua bahasa, Arab 
dan Inggris. 
 
Menjadi santri tidaklah 
mudah, ada tanggung 
jawab besar yeng harus 
dipikul. Menurutnya 
tanggung jawab terpenting 
santri adalah menjaga 
akhlak, sehingga 
menunjukkan perilaku 
islami. Apalagi saat ini, 
banyak media di dalam 
dan luar negeri yang terus 
menerus memberitakan 
negatif tentang Islam. 
Hal itulah yang menjadi 
tanggung jawab santri 
untuk mengubah 
pandangan publik dan 
menunjukkan ajaran Islam 
itu santun, ramah dan 
relevan setiap zaman.  
 
Pendidikan sangat 
penting bagi santri agar 
mampu menyelesaikan 
problematika umat. Untuk 
itu, ia berharap agar 
bisa terus mendalami 
bahasa Arab dan Inggris 
yang kemudian dapat 
membawanya melanjutkan 

studi di luar negeri. Dua 
tahun merantau di Jakarta 
ternyata tidak lantas 
membuatnya cengeng 
dan kapok di tanah 
orang. Ia yakin akan ada 
banyak pelajaran baru 
yang akan didapatkan di 
luar tanah kelahirannya. 
“Seperti sebuah syair 
menyebutkan, “Travelling 
is not about finding new 
place, it’s about finding 
new perspective,” ujar 
santriwati kelas 5 TMI 
Darunnajah tersebut. 
 
Ia pun berpesan kepada 
para santri lainnya agar 
memiliki kesadaran 
untuk menjaga akhlak 
dan memperbaiki bahasa 
Arab dan Inggris. Akan 
lebih baik lagi jika selesai 
pendidikan di pesantren  
santri memiliki hafalan Al-
Quran. Santri merupakan 
calon pemimpin bangsa, 
maka selayaknya harus 
mempersiapkan diri 
dan serius dalam masa 
penggemblengan di 
Pesantren. Seperti yang 
kerap di sampaikan K.H. 
Mahrus Amin, bahwa 
seorang pemimpin harus 
siap dipimpin dan sanggup 
memimpin.
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D r. Sonny Zulhuda saat 
ini aktif menjadi dosen 
di International Islamic 

University Malaysia. Belajar 
sejak S1 sampai S3 dan menjadi 
tenaga pengajar di kampus 
tersebut. Ia belajar di Pondok 
Pesantren Darunnajah pada 
tahun 1988-1994. 

Ketika menjadi santri ia aktif 
di berbagai kegiatan; Organisasi 
Santri Darunnajah sebagai ketua 
bagian Pengembangan bahasa 
(tahun 1993), di bagian Gerakan 
Pramuka sebagai wakil Pembina 
Gugus Depan (Wabindep) 7317 
(1992), dan Darunnajah Reporter 
Club (DRC) pada tahun 1992-
1994. Pengalaman yang banyak 
dapat mengantarkannya menjadi 
sosok seorang aktivis di kampus 
dan di organisasi masyarakat. 
Selain aktif sebagai dosen, ia 
juga menjadi ketua pengurus 
Muhammadiyah Cabang Kuala 
Lumpur (2007-sekarang). 

Dalam kesibukannya, ia 
masih menyempatkan untuk 
menjawab beberapa pertanyaan 
tim redaksi berkenaan dengan 
pengalamannya sebagai seorang 
pakar di bidang Hukum Dunia 
Maya (Cyber Law) dan aktivis 
pada dunia dakwah di Malaysia. 

Sebagaimana dalam 
pengakuannya, ia sebelum 
belajar di pesantren kurang 
dekat dengan pelajaran 
materi-materi agama.  Hal ini 
disadari oleh orang tua yang 
kemudian  menggerakkan 

Profil Alumni Darunnajah

DR. SONNY ZULHUDA
hatinya dan mengantar 
Sonny muda ke Pesantren 
Darunnajah. Dari sinilah, ia 
belajar dan bersentuhan dengan 
berbagai kegiatan sekolah dan 
kepesantrenan.

 Ia berkenalan dengan 
teman-temannya yang hingga 
saat ini masih saling menjaga 
silaturrahim diantara mereka. 
Ikatan emosional para santri 
yang sama-sama dari 
pesantren, hingga 
ketika mereka 
bertemu di luar 
kampus menjadi 
sesuatu yang 
dapat membantu 
mengakrabkan 
antara mereka. 

Selain 
itu, penerima 
penghargaan 
dosen terbaik 2013 di 
kampusnya ini, menyukai 
kegiatan Pramuka. Karena 
dahulu ketika di pesantren 
salah satu hobinya adalah ikut 
kegiatan Pramuka, di sini para 
santri dididik karakternya yang 
begitu mendasar dan kuat. Tidak 
heran, hingga saat ini ia tetap 
ikut membantu gugus depan di 
Kedutaan Republik Indonesia 
sebagai anggota Mabigus di 
Kuala Lumpur.  

Selama di Darunnajah, bapak 
tiga orang anak ini merasakan 
begitu dekat dengan pak kiai dan 
para guru. Mereka memberikan 
banyak pengaruh yang begitu 

mendalam dan kuat dalam 
dirinya hingga saat ini. Mereka 
yang mendidik bagaimana 
menjadi sosok seseorang 
yang bertanggungjawab dan 
berdisiplin. Mengajarkan 
berbagai bidang keilmuan 
dengan tanpa bosan dan 
istiqamah. Membagi pengalaman 
yang berharga sehingga menjadi 
i’tabar bagi para santrinya. 

Seandainya menemukan 
kesalahan, mengingatkan 

dengan tulus/ikhlas. 
Dari sentuhan dan 
interaksi yang 
berterusan ini 
dapat memberikan 
kesan yang kuat 
buat para muridnya.

Dalam kesan 
yang lain, penerima 

beasiswa Summer 
Program di Universitas 

Oxford UK juga memberikan 
pendapatnya tentang 
pembelajaran Bahasa Arab dan 
Inggris di Pesantren Darunnajah. 
Ia mengisahkan dalam 
keuntungannya belajar kedua 
bahasa ini dan dapat menjadi 
modal ketika kuliah di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Islam 
dan Arab (LIPIA) meskipun 
hanya setahun. Setelah itu, ia 
melanjutkan di International 
Islamic University Malaysia 
(IIUM) dari S1 hingga S3.  

Bahasa merupakan kunci 
yang dapat membuka cakrawala 
keilmuan yang begitu luas. 

Bahasa
merupakan kunci 

yang dapat membuka 
cakrawala keilmuan 

yang begitu luas. 
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Dengan kemampuan secara 
akademik dan bahasa yang 
baik, ia telah mempresentasikan 
karya ilmiahnya di berbagai 
seminar dan konferensi 
internasional di berbagai 
negara; Brunei, China, Thailand, 
Saudi Arabia, Inggris dan 
lain-lain. Maka dari itu, ia 
mengingkatkan dan mendorong 
kepada para pendidik di 
Pesantren Darunnajah agar 
tetap menjadikan bahasa 
sebagai ‘branding’ lembaga. 
Skill ini agar terus dijaga dan 
dilestarikan untuk diajarkan 
kepada seluruh santri.     

Sebagai pakar bidang 
Hukum Dunia Maya (Cyber 
Law), ia mengingatkan peran 
teknologi dalam kehidupan 
begitu penting. Kita 
dihadapkan pada dua pilihan 
‘to swim or to sink’ (berenang atau 
tenggelam) di dalamnya. Santri 
Darunnajah harus mampu 
mengambil kesempatan dalam 
belajar teknologi digital ini 
dengan baik dan benar yang 
didasari dengan semangat 
dakwah dan thalabul ‘ilmi. Santri 
perlu diberi bimbingan dalam 
penggunaan teknologi secara 
positif seperti social media, blog, 
cloud, mobile tech, multimedia, dan 
juga melakukan bisnis secara 
online. Hal ini bisa dilakukan 
melalui kurikulum formal 
maupun informal. Kegiatan 
lain yang mendukung aspek 
ini adalah teknologi robotic 
yang mulai diperkenalkan 
dan dikembangkan bagi para 
santri. Dari sini, para santri 
akan tertarik mempelajari, 

karena merupakan salah 
satu tantangan yang harus 
dipersiapkan. Bagi pendidik, 
internet adalah sekolah. Bagi 
santri, internet adalah sebagian 
dari dunia nyata untuk 
dijadikan media dakwah. 

Saat ini, ia beristrikan 
sesama alumni Darunnajah 
juga memasukkan putra 
sulungnya untuk belajar di 
pesantren almamaternya. 
Sebagai wali santri ia 
memberikan pesan kepada 
para ustadz dan manajemen 
Darunnajah yang rata-rata 
pernah menjadi santri, agar 
melihat para santri dengan hati 
nurani. Melakukan pendekatan 
dalam mendidik dengan 
sentuhan-sentuhan kalbu 
yang dengan demikian anak 
akan terbentuk sikap lemah-
lembut. Para pendidik telah 
berpengalaman menjadi peserta 
didik sehingga akan merasakan 
bagaimana semestinya dalam 
melaksanakan program 
pendidikan. Para santri 
memiliki potensi yang 
berbeda-beda sehingga perlu 
pendekatan melalui konseling, 
dengan demikian mereka 
dapat menemukan jati diri dan 
mampu mengembangkannya.

 Disamping itu, ia juga 
memberikan pesan  untuk para 
santri agar jangan silau dengan 
dunia luar jika sudah lulus 
atau keluar dari Pesantren. 
Berusahalah untuk tetap 
menjaga sikap tawadu' (rendah 
hati) pada orang lain. Tidak 
merasa bahwa sudah hebat 
dan tidak mau belajar. Namun 
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sebaliknya, agar tetap istiqamah 
dan mencari ilmu. Cobalah 
terus merasakan akan dahaga 
terhadap ilmu-ilmu Allah SWT. 
Ilmu Allah begitu luas untuk 
terus dipelajari. 

Dan terakhir, ia juga berpesan 
bagi santri Darunnajah, agar 
ketika mencari pasangan hidup 
(jodoh) juga sesama alumni 
pesantren hal ini karena 
akan membantu menemukan 
kesamaan visi dalam hidup dan 
berkarir.  (Much. Hasan Darojat, MA)

Biodata  
 
Nama: Sonny Zulhuda, Ph.D. 
Tempat, tgl lahir: Jakarta, 2 Agustus 1976 
Istri: Nita Nasyithah Mahfudh, M.Ed. 
(Alumni DN angkatan 18) 
 
Anak: 
1. Mumtaz Cikal Ramadan (12) 
2. Ulya Cita Khairani (9) 
3. Ilman Cahya Firdausi (4) 
 
Pekerjaan:
1. Assistant Professor, International Islamic 

University Malaysia (IIUM), Kuala 
Lumpur, Malaysia (2010-sekarang)

2. Tenaga pengajar (dosen) luar biasa di 
FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
dan FH Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta

3. Tenaga ahli perumusan kebijakan di 
Kementerian Komunikasi & Informatika 
RI, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara RI, Kementerian 
Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, 
Kementerian Kesehatan Malaysia, dan 
Kementerian Penerangan, Komunikasi 
dan Kebudayaan Malaysia.

Ia juga memberikan 
pesan untuk para santri 

agar jangan silau dengan 
dunia luar jika sudah lulus 
atau keluar dari Pesantren.
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Yayasan Darunnajah 
menaungi 17 Pondok 
Pesantren. Seluruh lembaga 
pendidikan tersebut berada 
di tempat yang berbeda-
beda. Diantara pesantren 
Darunnajah yang sudah 
aktif dengan kegiatan 
kepesantrenan sebagaimana 
dalam profil berikut ini.  

DARUNNAJAH INSIDE

1. PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH, ULUJAMI 
JAKARTA SELATAN

Sejarah Pondok Pesantren 
Darunnajah Jakarta

 Pondok Pesantren 
Darunnajah adalah lembaga 
pendidikan Islam swasta 
(non-pemerintah), berdiri 
di lahan lima hektar yang 
diwaqafkan oleh K.H. Abdul 
Manaf Mukhayyar  dan 
didirikan Pondok Pesantren 
bersama dua orang; H. 
Qomaruzzaman dan K.H. 
Mahrus Amin pada tanggal 
1 April 1974. Pesantren 
tersebut menggunakan sistem 
kurikulum yang terpadu, 
menyediakan pendidikan 
sistem berasrama 24 jam, 
pengajaran bahasa Arab dan 
Inggris secara intensif serta 
pendidikan karakter untuk 
para santri.

 Pondok Pesantren 
Darunnajah  Jakarta dirintis 
sejak tahun 1942 di atas 
lahan 600 m2. Awalnya 
Pesantren Darunnajah 
bernama Madrasah Islamiyah 

PROFIL 
PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH PUSAT DAN CABANG

di Petunduan Palmerah, 
kemudian  terus berkembang. 
Perubahan nama ini terjadi 
karena berkembangnya 
idealisme pendiri dari 
sekedar sekolah biasa menjadi 
pendidikan bermodel pondok 
pesantren. Pondok Pesantren 
Darunnajah sekarang sudah 
memberikan pelayanan 
pendidikan usia dini (PAUD),  
Taman Kanak-kanak hingga 
Perguruan Tinggi.   Luas lahan 
pesantren 5 ha, di daerah 
Ulujami Tangerang Jawa 
Barat (tahun 1976, menjadi 
bagian dari DKI Jakarta). 
Tahun 2012,  telah memiliki 

Pondok Pesantren Darunnajah

Waqif : 1. K.H. Abdul Manaf Mukhayyar (Alm)
    2. Hj. Tsurayya (Alm)
Pendiri : 1. K.H. Abdul Manaf Mukhayyar (Alm)
    2. Drs. K.H. Kamaruzzaman (Alm)
    3. Drs. K.H. Mahrus Amin
Penyelenggara : Yayasan Darunnajah
Ketua Umum : K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.
Tahun Berdiri : 1 April 1974
Pimpinan  : 1. Drs.K.H. Mahrus Amin
    2. Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si
Alamat : Jl. Ulujami Raya No. 86, Kelurahan Ulujami,  

  Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,   
  12250

Website  : www.darunnajah.com 

Data Maret 2015:
Luas tanah   : 7,33 hektar
Luas bangunan  : 94.316 m2 
Jumlah santri   : 3.859 orang
Jumlah Guru/adm/karyawan : 526 orang

IDENTITAS PESANTREN
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menyelesaikan kuliahnya 
di Yogyakarta. Untuk 
pengelolaan pendidikan 
diserahkan kepada Ust. 
Mahrus Amin, alumnus KMI 
Gontor yang mulai menetap 
di Jakarta pada tanggal 
2 Februari 1961. Karena 
banyaknya rintangan dan 
hambatan, maka pendidikan 
belum bisa dilaksanakan di 
Ulujami, tetapi dilaksanakan 
di Petukangan bersama 
beberapa tokoh  masyarakat, 
diantaranya Ust. Abdillah 
Amin dan H. Ghozali, 
berkerjasama dengan 
YKMI. Tanggal 1 Agustus 
1961, Ust. Mahrus Amin 
mulai membina Madrasah 
Ibtidaiyah Darunnajah 
dengan jumlah santri 75 
orang, kemudian tahun 1964 
membuka Tsanawiyah dan 
TK Darunnajah. 
 
Tahun 1970 ada usaha 
memindahkan pesantren ke 
Petukangan, tapi mengalami 
kegagalan. Pesantren pernah  
mencoba menampung 
kurang lebih 9 anak dari 
Ulujami dan Petukangan, 
yakni antara tahun 1963-
1964, kemudian tahun 1972  
menampung kurang lebih 15  
anak di Petukangan. Namun 
kedua usaha itu tidak dapat 
dilanjutkan dengan berbagai 
kesulitan yang timbul. Tahun 
1965 Darunnajah telah 
berhasil mempertahankan 
tanah wakaf di Ulujami 
dari berbagai rongrongan, 
antara lain BTI (Barisan 
Tani Indonesia) pada masa 
pemberontakan  PKI. 

 

14 cabang Darunnajah dan 
telah   memiliki tanah  waqaf   
seluas  619  ha di berbagai 
tempat  di seluruh Indonesia.

Secara lengkap sejarah 
perkembangan Pondok 
Pesantren Darunnajah dilalui 
dengan beberapa periodisasi 
tahap perkembangan sebagai 
berikut:

 
1. Periode Cikal Bakal 
(1942-1960) 
 
Pada tahun 1942 K.H. Abdul 
Manaf Mukhayyar mempunyai 
Madrasah Al-Islamiyah di 
Petunduan Palmerah Jakarta 
Barat. Tahun 1959 tanah dan 
madrasah tersebut digusur  
untuk perluasan komplek 
Perkampungan Olah Raga 
Sea Games, yang sekarang 
dikenal dengan komplek 
Olah Raga Senayan. Untuk 
melanjutkan cita-citanya, 
maka diusahakanlah tanah 
di Ulujami Tangerang Jawa 
Barat.  Tahun 1960, didirikan  
Yayasan Kesejahteraan 
Masyarakat Islam (YKMI), 
dengan tujuan agar di atas 
tanah tersebut didirikan 
pesantren.  Periode ini 
disebut periode cikal 
bakal, dan modal pertama 
berdirinya Pondok Pesantren 
Darunnajah. 
 
 
2. Periode Rintisan  
(1961-1973) 
 
Pada tahun 1961 K.H. Abdul 
Manaf membangun gedung 
madrasah enam lokal di atas 
tanah wakaf. Ide mendirikan 
pesantren didukung oleh H. 
Qamaruzzaman keponakannya 
yang saat itu sedang 

3. Periode Pembinaan dan 
Penataan  (1974-1987) 
 
Pada tanggal 1 April 1974, 
dimulai pendirian Pesantren 
Darunnajah di Ulujami. Mula-
mula Pesantren mengasuh 
3 orang santri, sementara 
Tsanawiyah Petukangan  
dipindah ke Ulujami untuk 
meramaikannya. Baru pada 
tahun 1976, Madrasah 
Tsanawiyah Petukangan dibuka 
kembali dan secara berangsur, 
Pesantren Darunnajah Ulujami 
hanya menerima anak yang 
bermukim saja,  kecuali 
anak  Ulujami  yang  boleh 
pulang pergi.  Bangunan yang 
pertama didirikan adalah 
masjid dengan ukuran 11 X 
11 meter dan beberapa lokal 
asrama. Bangunannya meskipun 
sederhana, namun sudah sesuai 
dengan master plan yang dibuat 
oleh Ir. Ery Chayadipura. 
 
Pada awal pembangunannya, 
seluruh  santri selalu dilibatkan 
untuk melakukan  kerja 
bakti. Pada periode inilah 
ditata kehidupan di Pesantren 
Darunnajah dengan sunnah-
sunnahnya yaitu:  
a. Aktivitas santri dan kegiatan 
pesantren disesuaikan dengan 
jadwal waktu shalat.  
b. Menggali dana dari pesantren 
sendiri untuk lebih mandiri. 
c. Meningkatkan mutu 
pendidikan dan pengajaran, 
dengan dibentuknya Lembaga 
Ilmu Al-Qur’an (LIQ), Lembaga 
Bahasa Arab dan Inggris 
(LBA/I) dan Lembaga Da’wah 
dan Pengembangan Masyarakat 
(LDPM).  
d. Beasiswa Ashabunnajah 
(kelompok santri penerima 
beasiswa selama belajar 
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di Darunnajah) untuk 
kader-kader Darunnajah.  
Diharapkan  untuk 
selanjutnya dari setiap 
sepuluh orang  santri yang 
bayar, membantu  satu orang 
bebas biaya dari kelompok 
yang tidak mampu. 
 
 
4. Periode Pengembangan 
(1987-1993) 
 
Darunnajah mulai melebarkan 
misi dan cita-citanya, 
mengajarkan agama Islam, 
pendidikan anak-anak yang 
tidak mampu (fuqara’ dan 
masakin),  dan bercita-cita 
membangun seratus Pondok 
Pesantren Modern. Masa 
inilah, saat memancarkan 
pancuran kesejukan ke 
penjuru-penjuru yang 
memerlukan. 
 
 
5. Periode Dewan Nazir 
(Mulai 1994) 
 
Dengan niat yang tulus 
dan ikhlas, wakif  tanah di 
Ulujami Jakarta K.H.Abdul 
Manaf Mukhayar atas 
nama diri sendiri, Drs.K.H. 
Mahrus Amin, dan Drs.H. 
Qamaruzzaman Muslim,  yang 
keduanya mengatasnamakan 
para dermawan untuk wakaf 
tanah di Cipining Bogor 
seluas 70 ha, mengikrarkan 
wakaf kembali di hadapan 
para ulama dan pejabat 
(umara) dalam acara nasional 
di Darunnajah pada tanggal 
7 Oktober 1994.   Dalam 
acara piagam  wakaf tersebut, 
para  wakif menguraikan niat 
dan cita-citanya mendirikan 
lembaga ini di atas sebuah 
piagam wakaf yang 

ditandatangani oleh para 
pemegang amanat, Dewan 
Nazir dan Pengurus  Yayasan 
Darunnajah yang disaksikan 
oleh para tokoh masyarakat 
dan organisasi masyarakat di 
Indonesia.  
 
 
6. Periode Kader 
Darunnajah (Mulai 2012 
 
Meningkatnya keinginan 
masyarakat untuk 
memasukkan putra-putrinya 
ke lingkungan Pondok 
Pesantren, memberikan 
dampak kepada meningkatnya 
pendaftar dan jumlah 
santri di Pondok Pesantren 
Darunnajah. Keterbatasan 
lokasi, keterbatasan lahan 
dan keterbatasan sumber daya 
manusia mendorong para 
pengurus Pondok Pesantren 
untuk mengembangkan 
Darunnajah di berbagai 
daerah, baik dari hasil 
pembelian lahan maupun 
melalui penerimaan waqaf  
dari para muhsinin (orang 
baik) yang memberi infaq dan 
mewaqafkan lahan seluas 619 
ha. Hal ini dibutuhkan untuk 
kelangsungan masa depan 
lembaga perlu mempersiapkan 
kader yang handal, ulet 
berkualitas. 

Kelangsungan lembaga 
dan perkembangannya  
memerlukan sumber daya 
manusia yang berkualitas, 
Yayasan Darunnajah 
membuatnya di dalam 
program dan  diaplikasikan 
dalam aturan-aturan bagi 
Kader Darunnajah, sehingga 
pola pengembangan lembaga  
dapat berjalan dengan 
maksimal.
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Pimpinan Pesantren : K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc.
Alamat  : Jl. Argapura Kotak Pos 1 Cipining, 
                                        Cigudeg Bogor
Website  : www.darunnajah-cipining.com
Berdiri  : 18 Juli 1988

Data tahun 2014:

Luas Tanah : 150 hektar (April 2014) 
	 	 •	80	ha	 :	Kavling	
	 	 •	68,7	ha	:	Pesantren
	 	 •	11,2	ha	:	Keluarga	pendiri	
Luas Bangunan : 26.565 m2
Jumlah Santri : 2.321 orang
Jumlah Guru/adm : 276 orang 

2. PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH 2 
CIPINING, BOGOR 
 
Memasuki tahun 1985, 
Pesantren Darunnajah Ulujami 
Jakarta kebanjiran calon 
santri. Sementara jumlah 
santri yang ada di Darunnajah 
Ulujami sudah lebih dari 1.200 
orang. Animo masyarakat 
untuk memasukkan dan 
menyekolahkan anaknya ke 
pesantren ini sangat tinggi. 
Membludaknya calon santri 
ini menjadi berkah dan 
kebanggaan tersendiri bagi 
Darunnajah karena begitu 
dipercaya oleh masyarakat luas 
untuk mendidik dan membina 
anak mereka.

 Namun demikian, hal 
ini juga sekaligus menjadi 
permasalahan bagi Darunnajah 
pada waktu itu. Kapasitas 
pesantren yang masih terbatas 
tidak memungkinkan untuk 
menampung semua calon santri 
sehingga Darunnajah hanya 
menerima tidak lebih dari 30% 
dari calon santri. Banyaknya 
calon santri yang tidak diterima 
inilah yang pada akhirnya 
mendorong pimpinan dan guru-
guru untuk mencari solusi 
bagi calon santri yang tidak 
diterima.

 Sebagai pengasuh 
Darunnajah, K.H. Abdul 
Manaf tidak setuju jika calon 
santri yang mau belajar agama 
di Darunnajah ditolak dan 
bahkan ia menilai hal itu 
sebagai sebuah perbuatan dosa. 
Melihat kejadian ini, beliau 
mengatakan kepada para guru-
guru Darunnajah, “Kalian dosa! 
Para muballigh di masyarakat 
menganjurkan agar umat Islam 
menyekolahkan anak-anak 
mereka ke pesantren, sementara 
mereka yang mendaftar ke 

pesantren itu kamu tolak. 
Kamu dosa, cari solusinya 
supaya mereka bisa belajar di 
Pesantren Darunnajah ini.” 

 Atas dasar inilah, 
pada tahun 1986 K.H. Abdul 
Manaf mulai berusaha mencari 
tanah yang akan dijadikan 
pesantren. Sebelum akhirnya 
memutuskan untuk membeli 
tanah di Cipining Bogor, beliau 
sempat mencari ke beberapa 
daerah. Pertama mencari ke 
wilayah Bekasi, namun karena 
daerah ini akan dijadikan 
sebagai kawasan industri, 
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akhirnya beliau mengurungkan 
niatnya. Kemudian berpindah 
ke wilayah Tangerang dan 
Jonggol. Dan lagi-lagi daerah 
ini juga diproyeksikan untuk 
menjadi kawasan industri. 
Dengan tetap berikhtiar dan 
berdo’a, akhirnya beliau 
menuju ke Cipining. Wilayah 
ini masih merupakan kawasan 
hutan dan pegunungan, jalan 
menuju wilayah ini masih 
sulit dan rusak. Hal ini karena 
banyaknya perkebunan karet di 
daerah Cipining dan sekitarnya.

 Namun melihat akses 
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jalan menuju Cipining Bogor 
yang sudah ada, akhirnya 
Abdul Manaf memutuskan 
untuk mendirikan pesantren di 
wilayah ini.

 Dalam proses 
pembangunan Darunnajah 
Cipining sempat terjadi 
hambatan. Hal ini karena 
adanya aturan dari pemerintah 
daerah Kabupaten Bogor 
tentang izin prinsip pembelian 
tanah. Dalam peraturan itu 
dijelaskan bahwa orang luar 
daerah tidak boleh membeli 
tanah melebihi batas yang 
ditetapkan. Pemerintah 
daerah mensyaratkan jika 
pembelian tanah melebihi batas 
maka harus ada pembayaran 
yang total pembayaran izin 
prinsipnya lebih mahal dari 
pada harga tanahnya.

 Melalui perantara 
wali santri Darunnajah yang 
menyarankan untuk meminta 
SK Gubernur Jawa Barat, 
akhirnya K.H. Saifuddin 
Arief menemui pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. Dalam 
pertemuan itu, ia meminta 
SK pendirian pesantren di 
atas tanah seluas 20 hektar. 
Namun, pihak pemerintah 
provinsi menolak pengajuan 
seluas 20 hektar karena 
menurut mereka pembangunan 
di atas tanah seluas itu tidak 
memerlukan SK. SK hanya 
dikeluarkan untuk tanah 
minimal 100 hektar. Setelah 

terjadi diskusi dan negoisasi, 
akhirnya disepakati tanah 
yang akan dijadikan wakaf 
di Cipining seluas 70 hektar. 
Maka kemudian diterbitkan 
SK Gubernur Jawa Barat SK 
Nomor: 593.82/SK.259.S/AGR-
DA/225-87. 

Luas tanah yang akan 
dijadikan wakaf dalam SK 
tersebut menjadi pelecut 
bagi Darunnajah untuk 
membebaskan tanah sesuai 
dengan yang digambarkan. 
Karena dengan SK ini, 
tidak diperlukan lagi proses 
perizinan dalam pembangunan 
di Pesantren Darunnajah 
Cipining. 

 Akhirnya pada 
tanggal 18 Juli 1988, secara 
resmi dilakukan peresmian 
dan pembukaan Pesantren 
Darunnajah 2 Cipining Bogor 
dengan membuka program 
pendidikan untuk kelas 
Tarbiyatul Mu’allimin Al-
Islamiyah (TMI) atau setara 
dengan Madrasah Tsanawiyah. 
Dalam pembukaan itu dihadiri 
oleh pimpinan Pesantren 
Darunnajah serta guru-gurunya. 
Turut hadir pula Pimpinan 
Pondok Modern Darussalam 
Gontor dan beberapa tokoh 
ulama Kabupaten Bogor.

 Jumlah santri pada 
waktu pembukaan pesantren 
tersebut sebanyak 200 orang 
yang berasal dari Darunnajah 
Ulujami Jakarta. K.H. Abdul 

Manaf menunjuk K.H. Jamhari 
Abdul Djalal, Lc. alumni KMI/
IPD Gontor dan Universitas 
Ummul Quro Mekah menjadi 
pengasuh Darunnajah 2 
Cipining Bogor. 

 Pada tahun 2013, 
Pondok Pesantren Darunnajah 2 
Cipining telah memiliki empat 
kampus dengan 2200 santri. 
Pesantren mempunyai 139 
hektare tanah yang terdiri dari 
61 hektare tanah wakaf dan 78 
hektare tanah kapling.



104 Edisi 54 tahun Darunnajah 2015

DARUNNAJAH GUEST

3. PONDOK PESANTREN 
AL MANSHUR, 
DARUNNAJAH 3 
SERANG 

 Al-Manshur Darunnajah 
3 Serang  merupakan lembaga 
pendidikan yang didirikan 
langsung oleh Abdul Manaf 
pada tahun 1991 dan baru 
dilegalkan oleh yayasan pada 
tahun 1992. Pada awalnya 
Al-Manshur didirikan di atas 
tanah seluas kurang lebih satu 
hektar yang dibeli Abdul Manaf 
dari H. Muhsin, keluarga H. 
Jamrah mantan anggota DPR, 
yang kemudian ia wakafkan 
untuk didirikan panti asuhan.

 Dipilihnya kampung 
Cikerenda Pabuaran Serang 
sebagai lokasi Al-Manshur tidak 
lepas dari kedekatan emosional 
K.H. Abdul Manaf dengan 
daerah ini. Di kampung inilah 
tempat kelahiran istrinya, 
Tsurayya. Selain itu, Pada 
masa perjuangan melawan 
Belanda, Abdul Manaf pernah 
mengungsi ke kampung ini 
selama lebih kurang 2,5 tahun. 
Dalam pengasingannya ia 
turut membawa serta istri dan 
anak pertamanya Suniyati. Di 
kampung ini juga, lahir anak 
keduanya yang diberi nama 
Saifuddin Arief pada tanggal 
15 Agustus 1946 atau 17 
Ramadhan 1395.

 Melihat banyaknya anak 
kampung Cikerenda yang tidak 
bisa mengenyam pendidikan 
sekolah karena faktor ekonomi, 
tergeraklah hati Abdul Manaf 
untuk mendirikan panti 
asuhan yang dapat menampung 
anak-anak tersebut. Sehingga 
muncullah ide untuk 
mendirikan panti asuhan 
dikhususkan untuk menampung 
anak-anak yatim dan anak-anak 
dari keluarga tidak mampu. 

 Terdapat dua versi 
tentang pemberian nama Al-
Manshur. Pertama, Nama Al-
Manshur diambil dari bahasa 
Arab yang berarti orang yang 
ditolong. Nama ini dianggap 
paling cocok karena Al-
Manshur diperuntukkan bagi 
orang-orang yang memerlukan. 
Dimaksudkan menolong 
adalah membantu orang-
orang agar anak didik menjadi 
mandiri. Bukan membuat 
lembaga pendidikan gratis, 
karena Darunnajah bukan 
Departemen Sosial. Adapun 
operasional Al-Manshur berasal 
dari Darunnajah dengan 
menggunakan sistem subsidi 
silang setiap satu santri dari 10 
santri tidak dipungut biaya.

Pimpinan Pesantren: 
1. Drs. K.H. Busthomi Ibrohim,M.Ag.
2. Ust. Ghozie Sadeli (1991-1994)
3. Drs.H. M. Shofi A.R. (1994-1996)
4. M. Saepudin (1997-1999)
5. Drs. Busthomi Ibrohim, M.Ag. (1999-2006)
6. Drs. KH. Mustofa Hadi Chirzin (2006-2012)
Alamat  : Jalan Raya Palka km 7,   
     Pabuaran Serang Banten
Website  : www.darunnajah3.com
Berdiri  : 3 Juli 1991 
Waqif  : K.H. Abdul Manaf Mukhayyar
      Hj. Tsurayya

Data Tahun 2015:
Luas Tanah    : 2,05 hektar
Luas bangunan   :  4,025 m2
Jumlah Santri   : 500 orang
Jumlah Guru/adm:  40 orang

IDENTITAS PESANTREN

 Sementara versi 
kedua, Al-Manshur merupakan 
singkatan dari kata Manaf-
Tsurayya. Pemberian nama ini 
dilakukan oleh Mahrus Amin 
untuk mengenang jasa Abdul 
Manaf dan istrinya Tsurayya.  
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 Pada awal berdirinya, 
Al-Manshur membuka 
pendidikan non-formal 
yaitu Madrasah Diniyah. 
Kemudian baru pada tahun 
1993 dimulailah mendirikan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
sebagai lembaga pendidikan 
formal. 

 Jumlah anak yang 
ditampung di Al-Manshur pada 
awal pembukaan sebanyak 60 
anak. Namun pada akhinya 
hanya sedikit dari mereka 
yang bertahan di Al-Manshur.  
Karena waktu itu baru ada 
Madrasah Diniyah, maka 
paginya anak-anak tersebut 
belajar di SD. Sedangkan 
sore hari mereka belajar di 
Madrasah Diniyah Al-Manshur.

 Banyaknya anak 
alumni Madrasah Ibtidaiyah 
Al-Manshur yang tidak mampu 
meneruskan ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi, maka 
pada tanggal 18 Juli 1999 / 
4 Rabiul Akhir 1420, K.H. 
Busthomi Ibrohim ditugaskan 
oleh pimpinan Pesantren 
Darunnajah, K.H. Sofwan 
Manaf untuk mengubah Al-
Manshur yang dalam opini 

publik terkenal sebagai panti 
asuhan menjadi TMI (Tarbiyatul 
Muallimin Al-Islamiyah). Saat 
itu lembaga pendidikan di 
Al-Manshur hanya ada Taman 
Kanak-kanak dan Madrasah 
Ibtidaiyah, sehingga diperlukan 
tempat bagi para alumni MI Al-
Manshur untuk melanjutkan ke 
jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi, yaitu SMP dan SMA. 

 Pendirian TMI ini 
diharapkan menjadi solusi 
bagi para alumni MI Al-
Manshur dalam melanjutkan 
belajar mereka, karena 
setelah menyelesaikan 
pendidikan dasar di Madrasah 
Ibtidaiyah, sebagian dari 
mereka meneruskan di 
Darunnajah Ulujami Jakarta 
dan Darunnajah 2 Cipining. 
Sementara sebagian lain tidak 
melanjutkan studinya dengan 
alasan biaya.

 Setelah terbentuknya 
TMI yang dimulai dari 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), 
nama Al-Manshur kemudian 
berubah menjadi Al-Manshur 
Darunnajah 3, menyesuaikan 
nomenklatur penamaan 
pesantren cabang di lingkungan 

Pondok Pesantren Darunnajah. 
Bahkan Madrasah Tsanawiyah 
yang baru didirikan tidak 
lagi menggunakan nama Al-
Manshur, tetapi menggunakan 
nama Madrasah Tsanawiyah 
Darunnajah 3.

 Madrasah ini pada 
mulanya masih menginduk 
kepada Madrasah Tsanawiyah 
yang ada di Darunnajah 
Ulujami. Jumlah santri awalnya 
sebanyak 36 yang terdiri dari 
10 siswa dan 26 siswi yang 
mayoritas adalah alumni MI Al-
Manshur. Masalah ini menjadi 
salah satu kendala tersendiri 
pada waktu itu, karena kelas 
yang ada ibarat kelas jauh bagi 
Darunnajah Ulujami, sehingga 
semua urusan harus melewati 
Darunnajah Ulujami. Hal ini 
berlangsung sampai Madrasah 
Tsnawiyah Darunnajah 3 
mempunyai siswa yang sudah 
berada di kelas 3. Saat itulah 
mulai dilakukan proses ijin 
operasional melalui Mapenda 
yang akhirnya mendapatkan 
pengesahan pada bulan Maret 
tahun 2002. Dan mulai saat 
itu, Madrasah Tsanawiyah 
Darunnajah 3 terpisah dengan 
Darunnajah Ulujami.
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4. PONDOK PESANTREN 
TSURAYYA, 
DARUNNAJAH 4 
SERANG

 Tsurayya Darunnajah 
4 Serang mulai resmi dibuka 
pada tahun 1998. Pada mulanya 
Tsurayya merupakan cabang 
dari Al-Manshur sehingga 
dikenal dengan nama Al-
Manshur 2. Ide pendiriannya 
dari K.H. Abdul Manaf. 

 Pada awalnya K.H. 
Abdul Manaf ingin membeli 
sepetak tanah di Padarincang 
yang terdapat air panas di 
dalamnya. Tempat ini akan 
dijadikan sebagai tempat 
rekreasi dan menghilangkan 
kepenatan ketika ia berkunjung 
ke           Al-Manshur. Ia berniat 
mendirikan villa di atasnya. 
Setelah berhasil mendapatkan 
sebidang tanah, mendapat 
mendapat tawaran untuk 
membeli beberapa bidang tanah 
di sekitarnya hingga akhirnya 
terbeli kurang lebih 54 bidang 
tanah dengan luas total tanah 
mencapai delapan hektar. 
Tsurayya, Istri Abdul Manaf 
sering bermalam di villa yang 
dibangun itu.

 Pada pembelian tanah 
yang pertama, K.H. Abdul 
Manaf sempat dibohongi 
makelar tanah. Karena tanah 
yang ia beli ternyata tidak 
ada air panasnya. Tanah yang 
dibeli berada di sebelah Barat. 
Selain tidak ada air panasnya, 
tanah tersebut juga merupakan 
tanah rawa, sehingga mudah 
anjlok. Karena niat awalnya 
ingin membeli tanah yang ada 
air panasnya, akhirnya, beliau 
membeli tanah di sebelah 
timur yang ada air panasnya 
meskipun alirannya kecil.

 Untuk memperbesar 
volume keluarnya air panas 
tersebut, K.H. Abdul Manaf 
mendatangkan teknisi Bapak 

Ismail untuk melakukan 
pengeboran. Ia membawa 
alat pengeboran air untuk 
kedalaman 130 meter, namun 
sudah terjadi semburan air 
panas pada kedalaman 70 meter 
dengan suhu panas mencapai 
560 C. Dengan banyaknya air 
panas yang keluar setelah 
proses pengeboran tersebut, 
membuat beliau berinisiatif 
untuk membuat tempat 
penampungan air panas. 

 Tsurayya mirip dengan 
Al-Manshur yang dikhususkan 
sebagai panti asuhan yang 
menampung anak-anak dari 
keluarga tidak mampu. Dana 
pembangunan berasal dari 

Pimpinan Pesantren : 
1. Tb. Saparudin (mulai 2007)
2. Ust Adma Supandi dan Ust Tohari  (2008-2000)
3. H. Abdul Hamid (2000-2007)

Alamat   : Kp. Cacaban, Citasuk, Padarincang, Serang, Banten
Berdiri  : Agustus 1998
Wakif : K.H. Abdul Manaf Mukhayyar
Luas : Hj. Tsurayya

Data Tahun 2015 :
Luas Tanah : 17,230 meter
Luas bangunan : 425 m2
Jumlah Santri : 75 orang
Jumlah guru/adm: 11 orang

IDENTITAS PESANTREN

Yayasan Darunnajah Pusat di 
Ulujami Jakarta. K.H. Abdul 
Manaf mengangkat Abdul 
Hamid, salah seorang tokoh 
masyarakat di Padarincang 
sebagai pimpinan di Panti 
Asuhan Al-Manshur 2.

 Pada awal berdirinya 
pesantren, dibuka pendidikan 
setingkat Taman Kanak-
Kanak yaitu Raudhatul 
Athfal (RA) dan Madrasah 
Diniyah (setingkat Madrasah 
Ibtidaiyah). Santri Madrasah 
Diniyah sebanyak 70 anak, 
sedangkan santri Raudhatul 
Athfal lebih dari 80 anak.

 Pada tahun 2005, nama 
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Al-Manshur 2 berganti menjadi 
Tsurayya. Nama tersebut 
atas usul Sofwan Manaf yang 
dimaksudkan untuk mengenang 
perjuangan, keikhlasan, dan 
jasa almarhumah istri Abdul 
Manaf, Tsurayya.

 Pada tahun 2010, 
untuk memperluas dan 
mengembangkan Tsurayya, 
Darunnajah 4, dilakukan 
pembelian tanah oleh pihak 
Darunnajah Jakarta seluas 5000 
meter milik K.H. Saifuddin 
Arief, senilai Rp 150.000.000,-
, yang saat ini digunakan 
sebagai asrama santri dan 
masjid. Dan pada tahun 2009, 
lembaga ini mendapat bantuan 
masjid melalui Asia Muslim 
Charity Foundation (AMCF) 
atau Yayasan Muslim Asia, di 
Jakarta).

 Mulai tahun 2012 
lembaga ini membina santri 
mukim tingkat SMP guna 
memaksimalkan fungsi 
pesantren.

5. PONDOK PESANTREN 
AN NAHL,  
DARUNNAJAH 5, 
CIKEUSIK PANDEGLANG, 
BANTEN

 Pada awalnya tanah 
yang sekarang dibangun Pondok 
Pesantren Annahl adalah milik 
H. Syarifudin beliau adalah 
wali murid sekolah Al-Azhar 
Kebayoran Baru Jakarta yang 
keenam anaknya sekolah 
di tempat tersebut. Niat 

Pengasuh      : Drs.K.H. Mad Rodja Sukarta
Pimpinan Pesantren    : Muhammad Shodiq
Alamat                    : Jl. Raya Cikareo-Mantiung km 4
                                  Kp. Ciseureuh Ds. Tanjungan 
   Kec. Cikeusik. Kab. Pandeglang 
                                           Banten, 42286 
Berdiri   :  18 Juni 2004
Waqif    : 1. H. Syarifuddin 
                                          2. Hj. Muslihati Manaf
Data Maret 2015:
Luas Wakaf Awal : 2 hektar
Luas Wakaf Sekarang : 6,1 hektar
Luas bangunan  : 10.000 m2
Jumlah Santri  : 306 orang
Jumlah Guru/adm : 26 orang

IDENTITAS PESANTREN

semula H. Syarifudin beserta 
keluarga ingin mewakafkan 
tanah tersebut ke Al-Azhar  
namun dengan pertimbangan 
tertentu pihak Al-Azhar 
mensarankan tanah tersebut 
untuk diwakafkan ke Pondok 
Pesantren Darunnajah. 
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Kemudian pihak Al-Azhar 
mempertemukan pihak 
Darunnajah yang di wakili oleh:  
H. Saifuddin Arief, S.H., M.H., 
Drs.H. Baharuddin Moyensyah, 
H Abdul Haris Qodir, dengan 
pihak H. Syarifudin yang 
bertempat di Toko buku 
Anggrek di Mayestik milik H. 
Syarifuddin. Dari pertemuan 
tersebut disepakati bahwa 
tanah yang luasnya 17,000 
m2 di wakafkan ke Pondok 
Pesantren Darunnajah Ulujami. 

Setelah pertemuan  tersebut 
Yayasan Darunnajah membuat 
surat peryataan wakaf yang 
ditandatangani pada tanggal 6 
Maret 2004. 

 Untuk pengelolaan 
tanah wakaf tersebut Yayasan 
Darunnajah mengadakan rapat 
yang antara lain memutuskan 
bahwa Drs.K.H. Mad Rodja 
Sukarta diangkat sebagai 
pimpinan Annahl untuk 
mendirikan Pesantren di 
atas tanah tersebut. Yayasan 
memberikan jangka 10 tahun. 
Menindak lanjuti keputusan 
Yayasan beliau melaksanakan 
kegiatan pesantren pada 
Januari 2004.

 Pondok Pesantren 
Cabang Darunnajah ke-5 
yang diberi nama oleh Drs. 
H. Amanadir Sholeh adalah 
Annahl, diawali dari munculnya 
ide-ide besar berupa keinginan 
untuk mendirikan sebuah 
lembaga pendidikan Islam yang 
standar dan berkualitas, dari 
segi kualifikasi mutu alumni, 
serta pelayanan dan manajemen 
pengelolaannya. Pondok 
Pesantren Annahl dirintis oleh 
Drs.K.H. Mad Rodja Sukarta, 
beliau mengutus empat ustadz 
alumni Darul Mutaqien Parung,  
namun yang tetap berjuang 
di annahl dua ustadz yaitu M. 
Shodiq dan M. Fauzan untuk 
mukim di atas tanah wakaf 

tersebut

 Pondok pesantren 
Annahl adalah salah satu 
cabang pesantren Darunnajah 
Jakarta yang ke-5 dengan 
luas areal 2 hektar. Pondok 
Pesantren Annahl didirikan 
pada bulan 18 Juli 2004 yang 
tempatnya berada di ujung 
Barat pulau Jawa, tepatnya 
di Kampung Ciseureuh Desa 
Tanjungan Kecamatan Cikeusik 
Kabupaten Pandeglang Propinsi 
Banten.  

 Areal bangunan yang 
sudah ada terdiri atas dua 
lokal, diantaranya gedung 
untuk perumahan guru dan 
gedung untuk kegiatan majlis 
ta’lim dan kegiatan bimbingan 
untuk santri.  Sampai akhir 
Desember 2014 telah berdiri 
bangunan kurang-lebih 10.000 
m2

H. Hasan salah seorang 
teman wakif H. Syarifuddin, 
membangun masjid di atas 
tanah miliknya seluas 1000 
m2 yg terletak nyambung 
di depan pesantren Annahl. 
Masjid tersebut diberi nama 
Masjid Raya Kubah 9 Ar-
Raihan. Masjid tersebut 
akan diwakafkan dan 
diamanatkan pengelolaan dan 
kemakmurannya ke pesantren 
Annahl untuk ummat secara 
umum, sementara menunggu 
sertifikat tanah terbit.

Pada rapat pengurus Yayasan 

Darunnajah ke-103, 29 
November 2014, di Pesantren 
Nurul Ilmi Darunnajah 14 
Serang, antara lain diputuskan 
bahwa  Drs.K.H. Mad 
Rodja Sukarta yang telah 
melaksanakan tugas memimpin 
Pesantren Annahl selama 10 
tahun dan berhasil dengan 
baik, maka Drs.H. Mad Rodja 
Sukarta mendapat tugas baru 
membangun Pesantren Al 
Harokah Darunnajah 12 di 
Dumai, dan kepemimpinan 
Darunnajah 5  ditangani 
langsung dari Darunnajah 
Pusat.
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6. PONDOK PESANTREN 
AN NAKHIL, 
DARUNNAJAH 6, MUKO 
MUKO BENGKULU

 Pada Tahun 1997, dr. 

Luthfi yang sedang bertugas 

pengabdian dokter di wilayah 

Kabupaten Mukomuko, 

menemui Nasrullah Manaf 

sebagai kakak iparnya dan 

Sofwan Manaf, menyarankan 

dan mendorong agar Pesantren 

Darunnajah memiliki 1000 

hektar perkebunan Sawit di 

daerah tersebut.

 Nasrullah Manaf yang 

saat itu sebagai kepala Biro 

Administrasi dan Keuangan 

Pesantren Darunnajah 

mengajukan proposal 

pembebasan lahan 1000 hektar 

kepada pengurus Yayasan 

Darunnajah. Pada rapat 

Dewan Nazir di Cibogo tahun 

1998, seluruh peserta rapat 

menyetujui proposal tersebut.

 Untuk menindaklanjuti 

rencana sesuai dengan 

proposal tesebut, kemudian 

dibentuklah KDMA (Koperasi 

Darunnajah Multi Agro) yang 

pengelolaannya di bawah 

Nasrullah Manaf. Namun 

demikian, dalam proses 

perjalanannya, terdapat koreksi 

dan pergantian manajemen, dan 

akhirnya Darunnajah hanya 

mendapatkan lahan 150 hektar 

dari dana yang telah diberikan.

Pimpinan Pesantren : 
1. Ust Miswadi Burhan, , S.Pd.I.
2. Ust  Moh. Ali Imron, S.Ag. (2007- 2009)
3. Ust Andi Aziz (2009-2012)

Alamat  : Desa Pasar Bantal, Kecamatan Pondok 
  Suguh, Mukomuko Bengkulu
Berdiri  : 1 April 2007

Data Tahun 2014:
Luas Tanah  : 16,22 hektar Pesantren, bagian 
   dari 290,6 hektar lahan sawit
Wakif   : Abdul Munir: 1 hektar
Luas bangunan   : 2.962 m2
Jumlah Santri  : 88 orang
Jumlah Guru/adm  : 30 orang 

IDENTITAS PESANTREN

 Desember 2005, 

Nasrullah Manaf memberikan 

SKT sebagai kepemilikan lahan 

seluas 150 hektar. Namun 

setelah proses pembuatan 

surat tanah tersebut selesai, 

luas tanah yang awalnya 150 

hektar menyusut menjadi hanya 

seluas 96 hektar atas hak milik 

Yayasan Darunnajah. Diantara 

pengurus Yayasan Darunnajah 

yang menerima SKT tanah 

tersebut adalah: K.H. Saifuddin 

Arief, Dr. K.H. Sofwan Manaf, 

Ust. Sulistyo, dan Ust. Abdul 

Aziz, selain itu, hadir pula dua 

orang karyawan Darunnajah, 

yaitu: Abdul Munir, dan Amin. 

 Pesantren Darunnajah 

kemudian membentuk tim 

untuk merealisasikan usaha 

perkebunan sawit tersebut 

yang dipimpin langsung oleh 

Pimpinan Pesantren, Dr. 

Sofwan Manaf dan beberapa 

guru, di antaranya Bahruddin 

Moyensyah, Imam Ibnu Hajar, 

Nuruddin Ambari, Miftahuddin, 
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Khoirussoleh serta yang 

lainnya, memulai untuk 

melakukan pengelolaan lahan 

tersebut pada Desember 2005.

 Lahan tersebut oleh 

Pimpinan Darunnajah, Dr. 

Sofwan Manaf, kemudian 

diberi nama Pondok Pesantren 

Annakhil, Darunnajah 6. 

Annakhil berarti pohon 

kelapa sawit. Lahan Pertanian 

Darunnajah ini, diharapkan 

memberikan kontribusi yang 

besar terhadap pengembangan 

infrastruktur dan sumber 

daya manusia di kalangan 

Darunnajah.

 Mulai Agustus 

2006, lahan wakaf seluas 

5 hektar tersebut berdiri 

Pondok Pesantren Annakhil 

Darunnajah 6. Selain lembaga 

pendidikan, saat ini Annakhil 

memiliki 325 hektar sawit.

 Pondok Pesantren 

AnnakhilDarunnajah 

6 memiliki kepedulian 

terhadap nasib umat juga 

andil dalam upaya mengatasi 

krisis khususnya melalui 

jalur pendidikan dengan 

menyelenggarakan pendidikan 

pesantren di daerah terpencil. 

Letaknya yang jauh dari 

keramaian kota, menjadikan 

proses belajar mengajar 

lebih kondusif dan effektif, 

ditunjang dengan fasilitas-

fasilitas yang telah tersedia di 

dalam pondok pesantren.
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7. PONDOK PESANTREN 
JAZIRATUNNAJAH 
DARUNNAJAH 7, 
NUNUKAN,  KALIMANTAN 
TIMUR

 

Pesantren Jaziratunnajah 
Darunnajah 7 yang terletak 
di bumi Nunukan ini 
merupakan salah satu 
pesantren yang berada 
di bawah pengelolaan 
Yayasan Darunnajah. Awal 
kali dirintis, dari ikatan 
silaturahim dengan seorang 
dermawan bernama Pak 
Rasyid. Ketika itu beliau 
ingin mewakafkan tanah 
seluas 20 ha (dua puluh 
hektar) kepada Yayasan 
Darunnajah. Menanggapi hal 
tersebut, beberapa pengurus 
Yayasan Darunnajah, Drs.
KH. Mad Rodja Sukarta, 
H. Saifuddin Arief, S.H., 
M.H., dan Hadiyanto Arief, 
M.Bs., terjun langsung 
menuju kawasan lokasinya. 
Lalu muncul niat dari 
mereka untuk mendirikan 
lagi sebuah pesantren yang 
berlokasi di sana, di lahan 
Nunukan tersebut. 

Jaziratunnajah, Nunukan

Alamat   : Dusun Sei Banjar, Desa Binusan,   
  Kecamatan dan Kabupaten Nunukan   
  Propinsi Kalimantan Timur.

Data Tahun 2015:

Luas Tanah : 23,0 hektar.

IDENTITAS PESANTREN

 Pada kedatangan kali 
kedua H. Saifuddin Arief 
membeli tanah seluas 2,5 
hektar, letaknya tepat di 
pinggir ring road lingkar 
barat Nunukan. Setelah 
mengobservasi kawasan yang 
baru dibeli itu, beliau juga 
mengaminkan niatannya 
untuk membangun sebuah 
pesantren di kawasan 
tersebut. Hingga saat ini 
Darunnjah 7 masih dalam 
masa perkembangan 
agar nantinya bisa betul-
betul dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar, 
khususnya untuk menggali 
ilmu-ilmu keagamaan.

 Nama Jaziratunnajah 
diberikan oleh K.H. Jamhari 
Abdul Djalal, Lc. yang 
berarti pulau kesuksesan. 
Diharapkan kehadirian 
pesantren ini akan 
memberikan kesuksesan 
kepada lembaga, dan 
masyarakat.
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8. PONDOK PESANTREN 
ANNUR DARUNNAJAH 
8, CIDOKOM, GUNUNG 
SINDUR BOGOR

 Pesantren Annur 
Darunnajah 8 merupakan 
lembaga pendidikan Islam 
yang berada di bawah naungan 
Yayasan Darunnajah Jakarta. 
Pesantren ini berfokus kepada 
pendidikan keagamaan dan 
pembentukan karakter santri, 
memanfaatkan media kreatif 
dan teknologi sebagai ciri 
khasnya.

 Lahan tanah pesantren 
Annur merupakan wakaf dari 
keluarga Ir. H. Yusuf Gayo. 
Proses wakaf tanah diawali 
ketika pada hari Jumat, 22 
Septermber 2006 (28 Sya’ban 
1427), Bapak Yusuf Gayo 
sendiri datang bersilaturrahim 
ke rumah pimpinan pondok 
Pesantren Darunnajah, Dr. 
Sofwan Manaf, M.Si. Tepat 
setelah shalat Ashar, Bapak 
Yusuf Gayo diantarkan oleh 
salah satu satpam Darunnajah 
tiba di rumah pimpinan.

 Dalam pertemuan 
tersebut, Bapak Yusuf Gayo 
memohon kepada Pondok 
Pesantren Darunnajah untuk 
menerima wakaf tanah yang 
dimilikinya seluas 2,51 hektar. 
Beliau bercerita bahwa sebelum 
berketetapan hati mewakafkan 
tanah tersebut ke Darunnajah, 
beliau sudah mempelajari 
Darunnajah terlebih dahulu 
selama dua tahun.

 Keesokan harinya, sabtu 
23 september 2006, atas nama 
pengurus Yayasan Darunnajah; 
Ust. Sofwan Manaf, Abdul 
Haris Qodir dan Bahruddin 
Moyensyah meninjau lokasi 
tersebut. Dari hasil peninjauan 
awal lahan tanah itu, Pesantren 

Darunnajah meyakini 
kesanggupan mengelolanya.

Akhirnya, pada tanggal 13 
Oktober 2006 (20 Ramadhan 
1427) dilakukan proses ikrar 
wakaf tanah Bapak Yusuf Gayo 
dan Ny. Surarsi M Yusuf Gayo. 
Luas tanah wakaf 2,51 hektar. 

Dalam ikrar wakaf tersebut, 
turut hadir dari pihak 
Darunnjah, yaitu: K.H 
Saifuddin Arief, Dr. K.H. 
Sofwan Manaf, Drs. Mustofa 
Hadi Chirzin, Ust. Bahruddin 
Moyensyah, Ust. Abdul Haris 
Qodir dan Ust. Sulistyo.

Pimpinan Pesantren  : 
     1. K.H. Hadiyanto Arief, S.H, M.Bs.
     2. H. Mardhani Djuhri, S.Ag., M.A. (2006)
     3.  Ust Averus dan Ust Soleh Ahyani, S.Kom. (2006-2007)
     4. Ust Wahyu Fajri, S.Ag. (2008)

Alamat : Jalan Intan I, Cidokom, Gunung Sindur, Bogor.
Wakif  : Ir. H. Yusuf Gayo 
Berdiri : 13 Oktober 2006

Data Tahun 2015:
Luas Wakaf Awal   : 2,51 hektar
Luas Wakaf  Sekarang : 5,89 hektar  
Luas Bangunan  : 5.832 m2
Jumlah Santri  : 462 orang
Jumlah Guru/adm : 67 orang
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Dimulailah pembangunan 
pesantren pada tanggal 1 
Desember 2006. Pesantren 
Darunnajah menunjuk Ust. 
Averus sebagai pimpinan dan 
Ust Sholeh Ahyani. Kemudian 
pada tahun 2008, pimpinan 
pesantren dipegang oleh Ust 
Wahyu Fajri.

Mulai tahun 2009 sampai 
saat ini pesantren Annur, 
Darunnajah 8 dipimpin oleh 
K.H. Hadiyanto Arief, S.H, 
M.Bs. 

Pesantren ini oleh pimpinan 
Darunnajah, Dr. Sofwan Manaf 
diberi nama Annur, yang 
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berarti cahaya. Karena saat 
pendiriannya, dirasakan ada 
cahaya terang di lahan tersebut. 
Lembaga ini diharapkan 
memberikan penerangan dan 
kecerahan dalam perjuangan 
Darunnajah di masa mendatang.

Berikut wawancara Abdul 
Haris Qodir dan Sulistiyo, yang 
keduanya pengurus Yayasan 
Darunnajah dengan waqif dan 
keluarga pada 12 november 
2006 di Jl Way Seputih A1 
Tanjung Duren Jakarta Barat:

Apakah tanah ini pernah 
diwakafkan ?

Belum pernah diwakafkan.

Kenapa diwakafkan kepada 
Darunnajah ?

Kami yakin bahwa Darunnajah 
itu lebih mampu, karena 
memang kami minta kepada 
Pak Bambang supaya mencari 
nazir yang kira-kira cukup 
mampu menangani itu. Kami 
semua berusama mencari, 
Pak Bambang maupun saya 
sendiri, akhirnya ketemulah 
Darunnajah. Kami yakin, 
Darunnaja itulah yang kira-
kira kami rasakan cocok, yang 
dengan keyakinan itu maka 
secara de facto kami serahkan 
kepada Darunnajah itu, dan 
secara de jure semua surat-surat 
sertifikat tanah kami serahkan 
ke Darunnajah, kemudian 
kita mengadakan ikrar wakaf, 
dan sesuai dengan undang-
undang wakaf bahwa wakaf itu 
dilakukan di depan KUA dan 
disaksikan oleh beberapa orang 
saksi. Jadi dengan demikian 
sahlah bahwa nazirnya adalah 
Darunnajah dan tidak ada nazir 
lain yang pernah kami lakukan 
seperti yang dilakukan dengan 
KUA di Gunung Sindur itu.

Apa pesan-pesan wakif ke Nazir 
?

Kami hanya berpesan 
bahwa pertama-tama kami 
mengucapkan terima kasih atas 
penerimaan wakaf tersebut 

oleh Darunnajah, walaupun 
tanah itu dianggap terlalu 
kecil, sebenarnya Darunnajah 
saya dengar Darunnajah (hanya 
akan menerima sesuai dengan 
peraturan yayasan) menerima 
lima hektar ke atas. Jadi kami 
sangat berterima kasih, Bapak 
juga dengar, anak-anak, istri 
saya itu sangat yakin sekali 
diserahkan ke Darunnajah 
itu bisa berkembang dan 
bisa menolong masyarakat di 
Cidokom yang memang keadaan 
ekonominya dan juga keadaan 
agamanya mungkin juga masih 
di bawah, sebagaimana yang 
kita harapkan.

Donny Andeisa, anak pertama: 
Saya sebagai anak, mewakili 
dari bapak saya, anak tertua, 
di mana bapak saya ingin 
mewakafkan tanah di Cidokom 
guna untuk kemaslahatan 
ummat, saya optimis tanah ini 
untuk dikelola oleh Darunnajah 
sesuai cita-cita bapak saya. 
Amin ya Robbal Alamin

Aria Verdin, anak kedua: 
Secara prinsip kami sekeluarga 
sangat setuju bahwa tanah 
ini akan dikelola dengan 
baik oleh Darunnajah. Saya 
juga mewakili keluarga, 
seratus persen setuju bahwa 
pengelolaan oleh Darunnajah 
itu akan lebih memberi manfaat 
kepada warga sekitar, Cidokom. 

Ny. Surarsi, Istri M. yusuf Gayo: 
Saya sangat senang sekali 
bertemu nazir dari Darunnajah 
itu, karena saya lihat memang 
keadaannya dan kemampuannya 
sangat professional sekali, dan 
memang yang berhak nazir itu 
dari Darunnajah, sekian, terima 
kasih. Sekali lagi mohon maaf. 

Alhamdulillah, dengan 
perkembangan Pondok 
Pesantren Annur, dan sesuai 
wasiat yang dijalankan 
keluarga wakif, Sabtu 19 Maret 
2011 pk 14.00 diadakan ikrar 
wakaf lagi dari putra-putri 
Bapak/Ibu Yusuf Gayo atas 
nama: Donny Andeisa, Aria 
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Verdin, Vinera Ariyani, dan 
Vernar Ardiany; kepada Yayasan 
Darunnajah. Sebidang tanah 
seluas 10.000 m2 yang terletak 
di belakang (nyambung) 
Kampus Pesantren Annur 
Darunnajah 8 Cidokom.

Ikrar wakaf di Masjid Annur 
Cidokom ini dilaksanakan di 
depan pejabat Kantor Urusan 
Agama (KUA) atau Pejabat 
Pencatat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) Kecamatan Gunung 
Sindur itu dihadiri pengurus 
lengkap Yayasan Darunnajah, 
para guru dan santri Annur 
Cidukom, Ibu Yusuf Gayo (Ny 
Surarsih), juga para menantu dan 
cucu-cucu Bapak/Ibu Yusuf Gayo.

Ini merupakan wakaf yang ke-3 
dari keluarga Bapak/Ibu Yusuf 
Gayo; yg pertama seluas 25.100 
m2 (pada tgl 13 Okt 2006) di 
Cidokom yg merupakan lokasi 
Pesantren Annur sekarang ini, 
yg ke-2 seluas 8.300 m2 (20 Okt 
2008) di Karang Tengah Ciledug 
Tangerang.

Alhamdulillah, para pengurus 
Yayasan Darunnajah mendorong 
perkembangan perluasan tanah 
dan fisik Pondok Pesantren 
Annur Darunnajah 8 di Cidokom, 
sokongan proses pembebasan 
tanah, pengembangan SDM 
asatidz hingga dana. Bagai 
gayung bersambut, bahwa proses 
tersebut juga dikabulkan Allah 
SWT dengan hadirnya ratusan 
santri dalam proses pendidikan 
di pesantren ini. Dalam usia yang 
ketujuh tahun, pesantren ini telah 
mencapai 7,2 hektar areanya, 
jumlah santri 480 santri, 47 guru 
dari alumni Darunnajah dan 
Gontor.

Di sisi lain, Yayasan Darunnajah 
juga berusaha untuk 
mengembangankan amanat-
amanat yang telah diterimanya, 
antara lain Darunnajah 13 yang 
berlokasi di Karang Tengah 
Ciledug Tangerang, waqaf dari 
Keluarga Yusuf Gayo, seluas 
8.299 m2. Perkembangan proses 
pendidikan di lahan ini menemui 

DARUNNAJAH GUEST

kendala dari masyarakat sekitar 
lokasi tersebut yang tidak 
mengizinkan berdirinya Pondok 
Pesantren. Pihak Pesantren telah 
melakukan pendekatan selama 
5 tahun, namun belum ada 
hasilnya, maka pihak Pesantren 
Darunnajah berusaha untuk 
melakukan penjualan lahan 
tersebut atas izin dari Waqif dan 
keluarga guna meningkatkan 
manfaat waqaf.

Sabtu 30 Agustus 2014 / 5 Dzul 
Qo’dah 1435 hadir Ibu Yusuf Gayo 
dan keluarga, Dr. Sofwan Manaf 
Pimpinan Pesantren Darunnajah 
1, Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs. 
pimpinan Darunnajah 8 Cidokom, 
Abdul Haris Qodir Sekretaris 
Yayasan Darunnajah, Sulistyo 
Ketua Bidang Pengembangan 
dan Pemeliharaan Waqaf Yayasan 
Darunnajah dan pembeli lahan 
Ibu Henny, Ust. Mardani Zuhri, 
untuk melakukan transaksi jual-
beli lahan di Karang Tengah 
tersebut.

Hasil penjualan lahan senilai 
10,373,750,000 (sepuluh koma 
tiga miliar rupiah), akan 
dibelikan tanah yang lebih luas 
di sekitar Pesantren Annur 
Darunnajah 8 Cidokom Bogor. 
Sehingga 3 Bidang Waqaf 
dari Keluarga Yusuf Gayo 
menjadi satu dan terintegrasi 
dalam proses pendidikan 
ummat. Semoga Allah SWT 
memudahkan segala usaha 
hamba-Nya. Amin.
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9. PONDOK PESANTREN 
PUTRI AL HASANAH 
DARUNNAJAH 9, 
PAMULANG

 Pesantren Al-Hasanah 
Darunnajah 9 Pamulang 
merupakan lembaga pendidikan 
Islam yang fokus kepada 
pendidikan keagamaan dan 
pembentukan karakter santri.

 Lahan Pesantren ini 
awalnya merupakan wakaf dari 
Prof. Dr. Beddu Amang dan Dra.
Hj. Maisaroh. Niat awal dari 
wakif lahan tersebut adalah 
untuk mendirikan panti asuhan 
untuk anak yatim piatu. Namun 
setelah dilakukan diskusi 
secara mendalam, diputuskan 
bahwa pendirian pesantren 
lebih bermanfaat, karena selain 

Pimpinan Pesantren : 

1. K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.

2. Sukardi, S.Ag. (2008)

Alamat  : Kampung Mangga, Kelurahan Pamulang  
  Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang

Wakif   : Prof.Dr.Ir.H. Beddu Amang, M.B.A.,  
  Dra.Hj. Maisaroh

Berdiri  : 1 Maret 2007 

Data Tahun 2015

Luas Tanah   : 1,04 ha 

Luas Bangunan  : 2.196 m2

Jumlah Santri  : 185 orang

Jumlah Guru/adm : 31 orang

IDENTITAS PESANTREN
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sebagai tempat menuntut 
ilmu agama, juga tetap bisa 
digunakan untuk menampung 
anak yatim piatu dengan sistem 
subsidi silang. 

 Proses wakaf tanah 
bermula ketika bapak Rosyidi, 
salah satu orang tua santri SD 
Darunnajah, bersilaturrahmi di 
Baitul Waqif menemui pimpinan 
Pesantren Darunnajah, Dr. 
Sofwan Manaf, menyampaikan 
pesan dari Prof. Dr. Bedu 
Amang, apakah Pesantren 
Darunnajah berkenan menerima 
Wakaf dari beliau. Dalam 
pertemuan tersebut, disepakati 
bahwa Darunnajah siap 
dan sanggup menerima dan 
mengelola tanah yang akan 
diwakafkan.

 Pada tanggal 1 Maret 
2007, dilakukan prosesi ikrar 
wakaf oleh Dra. Maisaroh 
dan Prof. Dr. Beddu Amang. 
Lahan yang diwakafkan seluas 
6.800 meter. Dan memberikan 
wakaf tunai sebesar satu 
milyar rupiah, dengan dana ini, 
Pesantren Darunnajah dapat 
membangun 4 lokal asrama, 
8 MCK, dapur dan Masjid 10 

x 10 meter dua lantai dan 
pembuatan jalan di atas tanah 
waqaf untuk jalan lebar 4 
meter, sepanjang 600 meter, 
sebagai jalan akses dari depan 
ke lahan pesantren.

 Dipelopori oleh 
Prof. Dr. Beddu Amang, Ibu 
Maisaroh, Ketua Yayasan 
Darunnajah, Saifuddin Arief, 
dan Pimpinan Pesantren, Dr. 
Sofwan Manaf, dimulailah 
proses pendirian pesantren 
di atas lahan wakaf tersebut. 
Pesantren ini kemudian diberi 
nama Pondok Pesantren Al 
Hasanah Darunnajah 9. Nama 
Al Hasanah diberikan oleh 
Dra. Maisaroh dinisbahkan 
kepada Bapak Hasan, orang tua 
Ibu Maisaroh, selaku pemilik 
awal lahan wakaf tersebut. 
Diharapkan lahan wakaf 
tersebut juga menjadi amal 
jariyah bagi beliau. 

 Saat ini Pondok 
Pesantren Al Hasanah, 
Darunnajah 9 dikhususkan 
untuk pesantren putri dan 
dipimpin langsung oleh Ketua 
Umum Yayasan Darunnajah 
K.H. Saifuddin Arief, S.H., M.H.
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10. KAMPUS DAUD 
ALI, DARUNNAJAH 10, 
BINTARO

K.H. Saifuddin Arief, S.H. selaku 
ketua Yayasan Darunnajah 
menempuh pendidikan S2 Hukum 
Islam di Universitas Indonesia, 
dan diangkat menjadi dosen di 
Notariat Universitas Indonesia. 

Salah satu guru beliau Prof. Dr. 
Daud Ali yang sangat mengagumi 
kualitas alumni Pesantren. Beliau 
sering berkunjung ke Pesantren 
Darunnajah, dan sering terjadi 
berkonsultasi dan memiliki 
kedekatan emosional. 

Sebelum wafat Prof.Dr. Daud Ali, 
mewaqafkan tanah seluas 1.400 
meter yang berlokasi di Jalan 
H. Garie, Pesanggrahan Jakarta 
kepada Pesantren Darunnajah 
melalui H. Saifuddin Arief.

Lokasi ini dinamakan Kampus 
Daud Ali Darunnajah 10, sebagai 
wujud rasa terima kasih kepada 
wakif tanah tersebut. Awal 
pengelolaan tanah waqaf ini 
didirikan lembaga Pendidikan 
Taman Kanak-kanak Islam pada 
tanggal 16 Juli 2007, sebagai 
pengembangan TK Darunnajah 1 
yang hanya berjaran 1 km. 

Kepala TK  : 
1. Bahliah, S.Pd.I.
2. Siti Fatimah, S.Pd. (2007-2009)
Alamat  : Jalan H. Garie, Pesanggrahan,
  Pesanggrahan Jakarta Selatan
Wakif   : Prof.H. Daud Ali, S.H.
Berdiri  : 16 Juli 2007

Data Tahun 2014:
Luas Tanah             : 2,400 m2 
a. Wakaf                 : 1.400 m2
b. Pembelian Pesantren  : 1.000 m2
Murid TK  : 69 orang
Jumlah Guru/adm : 8 orang
Perumahan Guru  : 25 Unit Baitul Ansar (rumah 
   dinas) guru Darunnajah 1 Ulujami.
Mushalla  : 7 x 7 meter
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Pendirian TK tersebut 
berdasarkan keputusan 
kepala kantor Departemen 
Agama Kotamadya Jakarta 
Selatan Nomor: Kd.09.01/4/
pp.00/1051/2008 pada tanggal 
25 Maret 2008.

 Selain lembaga Taman 
Kanak-Kanak, Saat ini sudah 
didirikan sebuah maushalla 7 x 
7 meter.

 Tujuan pendirian 
lembaga pendidikan ini 
adalah membantu meletakkan 
dasar kearah perkembangan 
sikap, perilaku, pengetahuan, 
keterampilan, dan daya cipta 
yang diperlukkan anak didik 
dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan. Lembaga 
pendidikan ini juga merupakan 
wadah bagi perkembangan 
seluruh aspek kepribadian anak 
usia 4 – 6 tahun direncanakan 
secara terprogram dan 
dikembangkan melalui kegiatan 
bermain sambil belajar dan 
belajar seraya bermain.

 Dalam perkembangan 
nya, luas tanah wakaf 1.400 

meter tersebut diperluas pada 
tahun 2009 oleh Pesantren 
Darunnajah dengan menambah 
pembelian tanah seluas 1.000 
meter dari keluarga Prof.Dr. 
Daud Ali, senilai lima ratus juta 
rupiah, di samping tanah wakaf 
tersebut. tanah itu digunakan 
untuk membangun 25 unit 
perumahan guru Darunnajah. 
11 unit rumah didirikan dari 
dana beberapa bidang usaha 
Darunnajah, dan  pada September 
2013, Jasa Marga mendirikan 
14 Baitul Anshar (rumah dinas) 
sebagai ruislag bangunan asrama 
putri dan perumahan karyawan 
Darunnajah yang terkena proyek 
jalan Tol JORR W2.
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11. PONDOK PESANTREN 
AL BAROKAH, 
DARUNNAJAH 11 
BENGKULU

Pada saat Darunnajah 
mengadakan silaturrahim 
dengan alumni, orang tua 
santri dan para pejabat di 
Hotel Samudera Dwinka 
Bengkulu, Jumat 30 Maret 
2007, adalah Sumatri alumni 
Darunnajah memberikan 
informasi kepada Pimpinan 
Pesantren Darunnajah, Dr. H. 
Sofwan Manaf, M.Si, bahwa 
ada muhsinin yaitu H. M. Basri, 
S.Sos, berencana mewakafkan 
tanah. Apakah Darunnajah 
bersedia untuk menerimanya?

Hal tersebut dimusyawarahkan 
kepada Ketua Yayasan K.H. 
Saifuddin Arief dan bersedia 
untuk silaturrahim dan 
menerima tanah waqaf tersebut. 
Pengurus Yayasan; K.H. 
Saifuddin Arief, K.H Mad Rodja 
dan K.H. Jamhari serta Dr. 
Sofwan Manaf, bersilaturrahmi 
ke rumah H.M. Basri S.Sos, 
senin malam 2 April 2007. 
Beliau menjelaskan maksud 
dan tujuan untuk mewakafkan 

tanah ke Pesantren Darunnajah 
di Jakarta, semoga dapat 
didirikan Pesantren.

H. M. Basri S.Sos, memberi 
nama lokasi ini Pondok 
Pesantren Al Barokah, karena 
atas dasar nama yang telah 
diberikan terhadap tiga masjid 
yang dibangunnya. Albarokah, 
bermakna memberikan 
keberkahan kepada semua 
pihak juga termasuk bagi 
keluarga waqif. 

Pondok Pesantren Al Barokah 
Darunnajah 11 yang beralamat 
di desa Babatan, Kec. Sukaraja, 
Kab. Seluma, Prov. Bengkulu 
luas lahan 3,2 ha dan telah 
dilaksanakan ikrar waqaf 
pada tanggal 1 April 2007 
yang dihadiri oleh Ketua 
MPR RI, DR.H. Hidayat Nur 
Wahid, Gubernur Agusrin M. 
Najamuddin wakil Gubernur 
M. Syamlan, serta para tokoh 
masyarakat.

Pimpinan Pesantren : Andi Aziz
       Abdurrahman (2007-2009)
       M. Ali Imron, S.H.I. (2009-2011)

Alamat       : Desa Babatan, Kec.  Sukaraja, 
       Kabupaten  Seluma, Bengkulu
Berdiri       : 11 Mei 2007
Waqif       : H.M. Basri, S.Sos.

Data Tahun 2014 :
Luas Tanah      : 3,6 hektar
Luas bangunan      : 534 m2
Jumlah Santri      : 7 
Jumlah Guru/adm     : 2

IDENTITAS PESANTREN
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12. PONDOK PESANTREN 
AL HAROKAH 
DARUNNAJAH 12, DUMAI 
RIAU

Setelah memiliki 290 hekatar 
lahan sawit di Pasar Bantal 
Mukomuko Bengkulu, 
Darunnajah berencana memiliki 
lahan perkebunan di daerah 
Dumai Riau.

Mei 2008, Ust. Sofwan Manaf, 
Ust. Trimo, Sulistyo dan Ust 
Rizma Ilfi menemui rekan 
Maghfur Halim untuk melihat 
rencana lahan yang akan dijual. 
Namun setelah dievaluasi oleh 
pihak notaris, lokasi lahan 
tersebut merupakan Taman 
Nasional untuk perkembangan 
Macan Sumatera.

Ust. Trimo dan Sulistyo, 
menetap di kota Dumai untuk 
mencari alternatif lokasi, 
dan bertemu dengan tokoh 
masyarakat Bapak Suyitno 
untuk memfasilitasi pembelian 
tanah perkebunan seluas 219 
hektar.

Pimpinan Pesantren 
Darunnajah, Dr. H. Sofwan 
Manaf, M.Si., memberi nama 
Pondok Pesantren Al Harokah 
yang berarti gerakan. Dengan 
pesantren ini diharapkan 
banyak gerakan yang membawa 
keberkahan dan  kemajuan di 

Darunnajah. Karena dalam 
setiap gerakan ada keberkahan. 
Sebuah lembaga pendidikan 
yang melakukan gerakan, 
berarti banyak perjuangan di 
dalamnya.

 Pengembangan 
Pesantren cabang Darunnajah 
yang ke-12 yang berada di 
Dumai Riau di atas lahan 
seluas 219 hektar. Rintisan 
lembaga pendidikan sudah 
berjalan sejak Februari 2008, 
dengan 3 asatidz yang dikirim 
dari Darunnajah Pusat untuk 
mengambangkan dan merintis 
Pesantren tersebut: Ust 
Murdani dari Ternate (Maluku 
utara), Ust Adi Fahimudin dari  
Pekalongan Jawa Tengah, dan 
Ust Dede dari Brebes  Jawa 
Tengah dan Ust Amru Safrullah 
selama 1 tahun 2009.

 Untuk memulai 
pembangunan pesantren, 
mendapat sumbangan dari H. 
Jusuf Kalla, Wakil Presiden 
RI pada tahun 2008 sebesar 
150 juta, Darunnajah dapat 
membangun kelas yang 
direncanakan  sebanyak 10 
ruang kelas belajar.

Alamat  : Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Dumai, 
  Riau

Data Tahun 2015:
Luas Tanah : 213 hektar
Pembelian : Rp 1.248.300.000
Luas bangunan  : 400 m2
Santri TPA : 60 orang
Guru  : 3 orang
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 Lokasi tanah waqaf 219 
hektar berdampingan dengan 
perkebunan perusahaan kertas 
Indah Kiat. Karena akses 
jalan  menuju lokasi tersebut 
dipersulit, maka Darunnajah 
membeli dua hektar tanah yang 
berdekatan dengan masyarakat.

 Februari 2014, terjadi 
musibah kebakaran seluruh 
lokasi tanah waqaf tersebut, 
yang berdampak pemindahan 
ruangan-ruangan yang telah 
dibangun.

 Sejak Mei 1014 
terjadi penguasaan lahan 
dan penanaman pohon-
pohon karet oleh orang-
orang kelompok Suku Sakai 
yang dipimpim M. Tohir. 
Alhamdulillah 23 Februari 
2015 dapat disesesaikan 
dengan kesepakatan yang 
ditandatangani 48 penggarap, 
Polres, Lurah, dan masyarakat.

April 2014, dimulai 
pembangunan asrama di lokasi 
dua hektar di Desa Bukit 
Kapur, semoga menjadi langkah 
awal untuk pembangunan 
pesantren. Semoga dimudahkan 
dan dirihoi Allah SWT. Amin
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13. PONDOK PESANTREN 
TAHFIZH AL QURAN 
ROBIUL QULUB 
DARUNNAJAH 13, 
CIDOKOM GUNUNG 
SINDUR BOGOR

Pondok Pesantren Darunnajah 
mendapatkan aset tambahan 
berupa tanah wakaf seluas 
8.300 m2. tanah tersebut wakaf 
dari istri Ir.H. Yusuf Gayo (Alm) 
yaitu wakif Pesantren Annur 
Darunnajah 8 Cidokom Gunung 
Sindur, Bogor.

Sosialisasi diadakan pada 
hari Ahad, 7 Maret 2009 (10 
Robiul Awal 1430 H) bertempat 
di Aula MAsjid Jami Nurul 
Iman komplek Perumahan 
Departemen Keuangan Karang 
tengah Ciledug Tangerang. 
Hadir dalam sosialisasi 
tersebut pendiri dan Pimpinan 
Pondok pesantren Darunnajah, 
Drs.K.H. Mahrus Amin, Ketua 
Umum Yayasan Darunnajah 
H. Saifudin Arief, S.H., M.H., 
beserta beberapa pengurus 
Yayasan dan guru-guru 
Darunnajah.

 Tanah wakaf  yang 
direncanakan berdiri Pondok 
Pesantren Darunnajah 13 ini 
berlokasi di wilayah tersebut. 
berdekatan dengan Masjid 
Nurul Iman dan Gedung Arsip 
Keuangan Negara di Tangerang.

Alhamdulillah, para pengurus 
Yayasan Darunnajah mendorong 
perkembangan perluasan 
tanah dan fisik Pondok 
Pesantren Annur Darunnajah 
8 di Cidokom, sokongan 
proses pembebasan tanah, 
pengembangan SDM asatidz 
hingga dana. Bagai gayung 
bersambut, bahwa proses 
tersebut juga dikabulkan Allah 
SWT dengan hadirnya ratusan 
santri dalam proses pendidikan 
di pesantren ini. Dalam usia 
yang ke tujuh tahun, pesantren 

ini telah mencapai 7,2 hektar 
area, jumlah santri 480 santri, 
47 guru dari alumni darunnajah 
dan gontor.

Disisi lain, Yayasan Darunnajah 
juga berusaha untuk 
mengembangankan amanat-
amanat yang telah diterimanya, 
antara lain Darunnajah 13 yang 
berlokasi di Karang Tengah 
Ciledug Tangerang, waqaf dari 
Keluarga Yusuf Gayo, seluas 
8.299 m2. 

Perkembangan proses 
pendidikan di lahan ini 
menemui kendala dari 
masyarakat sekitar lokasi 
tersebut yang tidak 
mengizinkan berdirinya Pondok 
Pesantren. Pihak Pesantren 
telah melakukan pendekatan 
selama 6 tahun namun belum 
ada hasilnya, maka pihak 
Pesantren Darunnajah berusaha 
untuk melakukan penjualan 
lahan tersebut atas izin dari 
Waqif dan keluarga guna 
meningkatkan manfaat waqaf.

Sabtu 30 Agustus 2014 (5 Dzul 
Qo’dah 1435) hadir Ibu Yusuf 
Gayo dan keluarga, Dr. Sofwan 
Manaf Pimpinan Pesantren 
Darunnajah 1, H. Hadiyanto 
Arief, S.H., M.Bs. pimpinan 
Darunnajah 8 Cidokom, Abdul 
Haris Qodir sekretaris Yayasan 
Darunnajah, Sulistyo Ketua 
Bidang Pengembangan dan 

Alamat awal  : Karang Tengah, Tangerang, 
   Banten
Alamat sekarang : Cidokom Gunung Sindur, 
   Bogor

Wakif    : Keluarga Ir. H. Yusuf Gayo 

Data Tahun 2015:
Luas tanah awal : 0,831 hektar (di Karang 
   Tengah)
Luas tanah sekarang : 0,769 hektar (di Cidokom)
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Pemeliharaan Waqaf Yayasan 
Darunnajah dan pembeli lahan 
Ibu Henny, Ust. Mardani Zuhri, 
untuk melakukan transaksi 
jual-beli lahan di Karang 
Tengah tersebut. 

Hasil penjualan lahan senilai 
10,373,750,000 (sepuluh koma 
tiga milyar rupiah), dibelikan 
tanah yang lebih luas di sekitar 
Pesantren Annur Darunnajah 
8 Cidokom Bogor. Sehingga 3 
Bidang Waqaf dari Keluarga 
Yusuf Gayo menjadi satu dan 
terintegrasi dalam proses 
pendidikan ummat. 

Pada akhirnya Pesantren 
Darunnajah 13 dipindahkan ke 
Cidokom di samping Pesantren 
Annur yang sudah berdiri, 
dengan kekhususan Pesantren 
Tahfizh Al Quran yang diberi 
Nama Robi’ul Qulub. Nama ini 
berarti Sumber Kebahagiaan, 
atas usul Syeikh Hasan Al 
Bukhori Dekan Fekultas 
Bahasa Arab Universitas 
Ummul Quro Mekah yang juga 
Pengasuh Ma’had Tahfizh Al 
Quran Atsyuro Al Bukhori, 
Mekah.  Semoga Allah SWT 
memudahkan segala usaha 
hamba-Nya. Amin.
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DARUNNAJAH INSIDE

14. PONDOK 
PESANTREN NURUL 
ILMI DARUNNAJAH 14, 
PALEUH SINDANG SARI 
PABUARAN BANTEN

 Pondok Pesantren 
Nurul Ilmi Darunnajah 14 
adalah lembaga pendidikan 
agama Islam yang di dalamnya 
terdapat lembaga pendidikan 
setingkat SMP, SMK, dan 
SMA yang dipadukan dengan 
pendidikan agama berbasis 
Pondok Pesantren di bawah 
naungan Yayasan Darunnajah, 
Jakarta. Pesantren ini diberi 
nama Nurul Ilmi, oleh Drs. K.H. 
Mustofa Hadi Chirzin, yang 
berarti ”cahaya ilmu”. Dengan 
nama tersebut, diharapkan 
Nurul Ilmi dapat memberikan 
cahaya ilmu bagi santri dalam 
rangkan pengembangan dan 
pemberdayaan umat Islam.

 Nurul Ilmi berada di 
atas tanah wakaf K.H. Abdul 
Manaf Mukhayyar, seluas 3,5 
hektar, yang dibeli dengan 
harga lima ribu rupiah per-
meter pada akhir 1995, 
perolehan tanah tersebut 
melalui Lurah Rasmana.

K.H. Abdul Manaf, beberapa 
kali menuturkan kepada 
Sofwan Manaf, bahwa 
pembelian tanah ini dari 
pribadi beliau dengan niat, agar 
didirikan pondok pesantren 
yang dikelola oleh keluarga 
saja. Hingga wafat K.H Abdul 
Manaf, beberapa kali usaha 
mendirikan pesantren telah 
dilakukan, namun belum ada 
langkah-langkah kongkrit 
menuju terwujudnya pondok 
pesantren:

• Mendirikan madrasah di 
timur lapangan bola

• Mendirikan bangunan TPA

• Mendirikan bangunan di 
barat lapangan bola

Hingga pada tahun 2005, beliau 
wafat, dan para ahli waris 
sepakat untuk mewakafkan 
sejumlah tanah yang ada 
kepada pihak Pesantren 
Darunnajah untuk didirikan 
pondok pesantren.

Dari landasan itu, Ust. 
Sofwan Manaf mulai menata 
pengembangan beberapa unit 
pendidikan Darunnajah yang 
telah ada di Serang untuk 
dikembangkan di kampus 
tersendiri, guna menopang 
keberhasilan satuan unit 
pendidikan yang lainnya.

Saat itu, SMK di Pesantren 
Al Mansur Darunnajah 3, 
sedang berkembang menjadi 
satuan pendidikan berafiliansi 
internasional. 

Dalam rapat Yayasan Januari 
2010, yang diadakan di lahan 
terbuka di Paleuh, disetujui 
pengembangan dan pendirian 
Pondok Pesantren Darunnajah 
14, yang merupakan pesantren 
ke-9 yang didirikan dalam 
kurun waktu lima tahun (2005-
2010). Amanah yang datang dari 
masyarakat semakin banyak, 
beban semakin berat dan dana 
yang tidak sepandan dengan 
kemampuan, hanya Allah SWT-

Pimpinan Pesantren :  Ust. Fajar Suryono, S.Kom.
Alamat   :  Jl. Raya Palka Km. 05 
   Kp. Petanjungan Desa Sindang
   Heula Kecamatan Pabuaran Serang, 
   Banten
Berdiri   : 16 Oktober 2010

Data Maret 2015:
Luas Tanah  : 10,3 hektar
Luas bangunan  : 2.163 m2
Jumlah Santri  :  135 orang
Jumlah Guru/adm : 25
Karyawan  : 3
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lah yang dapat memberikan 
dorongan, keyakinan. 

Alhamdulillah, lembaga 
ini berjalan dengan lancar, 
didorong pula dari pemikiran 
bahwa sebagai salah satu 
penentu keberhasilan 
pembangunan, kualitas 
sumber daya manusia harus 
ditingkatkan melalui program 
pendidikan. Pendidikan 
mempunyai kontribusi besar 
dalam membangun watak 
bangsa, khususnya Ummat 
Islam. Darunnajah datang 
untuk berbuat dalam lingkaran 
bangsa ini.

 Berangkat dari 
pemikiran di atas, Pondok 
Pesantren Nurul Ilmi berusaha 
melaksanakan pendidikan 
yang berdasarkan sistem 
pendidikan Islam sebagai upaya 
mengembalikan umat Islam 
kepada fitrah sebagai pribadi 
muslim.

 Saat ini luas pesantren 
Nurul Ilmi Darunnajah 14 
sudah mencapai 7,9 hektar, 
dengan jumlah santri sebanyak 
135 siswa dan guru berjumlah 
25 orang, karyawan 3 orang.
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15. PONDOK PESANTREN 
MOHAMAD AMIN 
DARUNNAJAH 15, 
BENGKULU
Pemberian nama Mohamad 
Amin pada pesantren ini diambil 
dari nama bapak Mohamad 
Amin, pemilik lahan tanah dan 
merupakan orang tua dari ibu Hj. 
Habibah Amin  dan Bapak Ali 
Hanafiah, wakif tanah tersebut.

Didirikan pada tanggal 22 April 
2013 yang menempati sebuah 
rumah tua di atas lahan seluas -/+ 
2.100 m2. 

Rumah yang didirikan tahun 
1937 itu dulunya adalah rumah 
Mohamad Amin, seorang Demang 
pada Zaman Penjajahan Belanda. 
Salah seorang anak beliau yang 
berinisiatif untuk mewakafkan 
tanah dan rumah tersebut adalah 
Ibu Hj. Habibah, 84 tahun, 
istri almarhum Prof.Dr. Daud 
Ali, Dekan dan Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia yang terlebih dahulu 
mewakafkan tanah kepada 
Yayasan Darunnajah seluas 1,000 
m2, terletak di Jalan Haji Garie 
Pesanggrahan, Pesanggrahan 
Jakarta Selatan.

Ma`had Tahfidz al-Quran ini 
dinamakan Ma`had Tahfidz al-
Quran Mohamad Amin untuk 
mengabadikan nama pemilik 

rumah tersebut. Ikrar wakaf 
dilakukan di Baitul Waqif, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
Jakarta, pada tanggal 22 April 
2013. Hadir dalam acara itu para 
wakif yang terdiri dari Ibu Hj. 
Habibah Amin dan keluarga serta 
Bapak Ali Hanafiah Amin. 

Penandatanganan ikrar wakaf 
dilakukan di hadapan Kepala 
Kantor Urusan Agama (KUA) 
dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) Kecamatan 
Teluk Segara Bengkul. Bertindak 
sebagai saksi adalah Drs.H. 
Saifullah Kamalie, Lc., M.Hum, 
Ph.D. dan Bapak Haji Amir, tokoh 
masyarakat Kelurahan Sumur 
Meleleh yang juga merupakan 
imam rawatib Masjid Al-Bararah 
yang berdekatan dengan lokasi 
Ma`had Tahfidz al-Quran 
Mohamad Amin ini.

Dari sejak didirikan hingga 

Alamat : Jalan Araw, Sumur Meleleh, Teluk Segara,  Bengkulu
Wakif  : 1. Hj. Habibah Amin 
   2. Ali Hanifiah Amin 
Berdiri : 22 April 2013

Data Tahun 2015 :
Luas Tanah  :  2.272 m2
Luas bangunan  :  396 m2
Jumlah santri TPA : 30 orang
Jumlah guru  : 2 orang
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laporan ini dibuat, kegiatan 
pendidikan dimulai sejak bada 
Asar hingga bada Isya’. Peserta 
didik adalah anak-anak usia SD 
yang berasal dari masyarakat 
sekitar. Jumlah mereka yang 
terdaftar ada lebih dari 30 anak.

Pengajar saat ini berjumlah dua 
orang, yaitu Ust. Sayuti, alumni 
Darunnajah 3 Serang dan Ust. 
Nur Zaman, alumni Pondok 
Pesantren Al-Masri Cianjur. 

Dr.K.H.Saifullah Kamalie 
memimpin lembaga ini, hingga 
April 2014, setelah itu dipimpin 
oleh Ust. Sohib.

 Lembaga ini disetujui, 
didirikan, dan dibina serta 
bertanggungjawab kepada 
Yayasan yang terdiri dari 
Pembina Yayasan atau Dewan 
Nazir, Pengurus Yayasan, dan 
Pengawas Yayasan.

16. PONDOK PESANTREN 
DARUNNAJAH 16 
LAMPUNG TIMUR Alamat   : Kecamatan Sekampung Udik, 

   Kabupaten Lampung Timur
Wakif   : H. Gatot Eko Andoyo          
Luas    :  6,9 hektar             
Legalitas   : Pernyataan wakaf dibuat di 
   hadapan Notaris Yeni Astuti, S.H.,  
Tanggal   :  23 Juni 2015         
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17. PONDOK PESANTREN 
TAHFIZH UMMUL 
MU’MININ DARUNNAJAH 
17  

Alamat  : Desa Cipeucung, Kec. Ciomas, Serang
Wakif  : Drs. K.H. Mahfudz Makmun
Luas  : 2 hektar, legalitas ikrar wakaf, PPAIW 
Kecamatan Ciomas, tanggal 20 Desember 2015 

IDENTITAS PESANTREN
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S ecara garis besar, 
pembahasan tentang 
perempuan menurut 

pandangan Islam pada makalah 
ini adalah meliputi: asal kata 
manusia, tugas kemanusiaan 
perempuan secara umum, serta 
penghargaan Allah terhadap 
tugas dan fungsi perempuan itu. 

Untuk memahami perempuan 
dan laki—laki sebagai manusia 
secara komprehensif, ada dua 
kata kunci yang disebutkan al 
Quran, yaitu al-insân dan al-
basyar. Kata insan  yang kata 
jamaknya adalah al-nâs dari 
segi semantik dan akar kata, 
dapat dilihat dari asal kata anasa 
yang mempunyai arti melihat, 
mengetahui dan minta izin. 
Kata anasa yang dapat berarti 
mengetahui terdapat  dalam al 
Quran al-Nisa (4): 6. Sedangkan 
anasa yang berarti melihat dapat 
dilihat dalam surat Thaha (20): 
10. Sedangkan anasa yang berarti 
minta izin dapat dilihat dalam An 
Nur (24): 27. 

Kata insân dapat juga berarti 
lupa. Kata ini,  jika dilihat 
dari asalnya,  al-uns atau anisa 
dapat juga berarti jinak. Akan 
tetapi kata al-insi selamanya 
dipakai dalam kaitan dengan 
kata al-jinni. Al-jin dapat berarti 
makhluk yang buas mengingat 
kata al-insi berarti jinak. Artinya, 
manusia adalah makhluk jinak 
yang dapat beradaptasi menerima 
perubahan, perubahan sosial 

PEREMPUAN MENURUT 
PANDANGAN ISLAM
Oleh: Dr. Akmaliyah, M.Ag
Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung

maupun alamiah. Manusia 
menghargai tata aturan etika, 
sopan santun dan sebagai 
makhluk berbudaya. Manusia 
adalah makhluk yang tidak 
liar, baik secara sosial maupun 
alamiah. Sedangkan makna kata 
basyar selalu mengacu pada 
manusia dari aspek lahiriyahnya, 
mempunyai bentuk yang sama, 
makan dan minum dari bahan 
yang sama, dan memiliki 
keterbatasan fisik berdasarkan 
perkembangan usia. 

Uraian di atas menunjukkan 
bahwa manusia, baik laki-
laki maupun perempuan,  
memiliki karakteristik yang 
khas. Karakteristik itu berupa 
kelebihannnya  secara fisik 
maupun batin. Pada dasarnya 
potensi-potensi yang dimiliki 
manusia  itu, memungkinkannya 
untuk dapat melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya di muka 
bumi ini.

Potensi yang dimiliki manusia 
– laki-laki dan perempuan- sejak 
awal telah diberikan Allah, dan 
dengan potensi itu manusia 
berkomitmen untuk taat dan 
patuh hanya pada Allah. Allah 
berfirman dalam al-A’raf: 172

Dan (ingatlah), ketika 
Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman): 
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" 

mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuban kami), Kami 
menjadi saksi". (kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan: 
"Sesungguhnya Kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang 
lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)",

Selanjutnya, tugas manusia 
dalam proses kehidupan adalah 
mengabdi kepada Allah, seperti 
ditegaskan dalam al-Qur’an, al-
Dzariyat: 56: 

Aku tidak menciptakan jin 
dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.

Akar kata khalifah dan 
khulafa berartai pengganti, dalam 
mu’jam mufradât li alfâdz al-
Qur’an disebutkan bahwa:

 
 

 

Al-khilafah ialah penggantian 
terhadap sesuatu/orang lain 
yang disebabkan orang/sesuatu 
tersebut tidak ada, ketiadaannya 
disebabkan dia meninggal, atau 
karena ketidakberdayaannya 
menjalankan tugas atau karena 
memberikan penghormatan 
dengan cara menjadikannya 
penggantinya. Berdasarkan 
alasan yang terakhir inilah Allah 
menjadikan wakilnya di muka 
bumi ini (yaitu manusia).

KOLOM
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KOLOM

Tugas manusia menjadi 
khalifah (wakil) Allah di muka 
bumi yaitu menjadi penguasa di 
muka bumi untuk menebarkan 
kebaikan-kebaikan  dan memikul 
amanat untuk mengatur seisi 
bumi agar senantiasa patuh 
kepada-Nya. Tugas pokok ini 
dapat dilaksanakan perempuan 
dan laki-laki sepanjang mereka 
dapat menjadi hamba Allah yang 
sebenar-benarnya. 

Tugas-tugas tersebut dapat 
dilakukan perempuan dan laki-
laki dengan bekal pendidikan 
yang diperolehnya. Budaya 
sosial, kesempatan memperoleh 
pendidikan dan latihan serta 
potensi  biologis adalah 
merupakan faktor-faktor yang  
membuat keberadaan perempuan 
dan laki pada umumnya memiliki 
kemampuan fisik dan kesiapan 
mental. Mental perempuan 
atau laki-laki menjadi tidak 
kuat karena tidak terbiasa 
dilatih dengan baik. Menurut 
Abu Syuqqah, berdasarkan 
penelitian Turman dan Miles, 
menyatakan bahwa faktor-
faktor kelakian dan kewanitaan 
berkaitan erat dengan faktor-
faktor pengetahuan yang 
didapat melalui pendidikan dan 
pengajaran, bukan hanya karena 
faktor biologis. 

Oleh karena itu, keterbatasan 
latihan mental perempuan juga 
disebabkan oleh sikap dan 
perilaku keluarga serta budaya 
masyarakat yang membatasi 
perempuan untuk menjadi 
perempuan yang terdidik. 
Data menunjukkan bahwa 
perempuan yang bersekolah lebih 

sedikit dibandingkan laki-laki. 
Padahal, mental yang sehat akan 
menjadi pendorong berbagai 
aktifitas perempuan meskipun 
kemampuan fisiknya terbatas 
dan jauh lebih lemah dibanding 
laki-laki. Mental yang sehat 
akan membantu perempuan 
melaksanakan tugasnya sebagai 
pemimpin di sektor publik dan 
atau domestik dengan baik.  

Dzakiah Darajat mengung-
kap kan tentang pengertian 
kesehatan mental sebagai berikut:

Kesehatan mental adalah 
terwujudnya keserasian yang 
sungguh-sungguh antara fungsi-
fungsi kejiwaan dan terciptanya 
penyesuaian diri antara manusia 
dan lingkungannya, berlandaskan 
keimanan dan ketaqwaan, serta 
bertujuan untuk mencapai hidup 
bermakna dan bahagia di dunia 
dan akhirat.

Laki-laki dan perempuan 
yang terdidik dengan baik, 
mentalnya terbina dengan baik 
serta mendapat pengetahuan dan 
pengajaran yang memadai, dapat 
menjadi pemimpin yang baik di 
antara sesamanya. Perempuan 
yang terdidik dengan baik dapat 
memiliki mentalitas maskulin 
yang dibutuhkan seorang 
pemimpin seperti halnya laki-
laki. 

Tugas dan fungsi selanjutnya 
adalah kehambaan, dalam al 
Qur’an adz-Dariyat ayat; 56 
disebutkan bahwa: 

Aku tidak menciptakan jin 
dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.

Dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, kata Ibadat (ibâdah) 

berarti kebaktian pada Tuhan, 
perbuatan dan sebagainya 
untuk menyatakan bakti kepada 
Tuhan seperti shalat, berdoa, 
berbuat baik dan sebaginya. 
Sedangkan dalam bahasa Arab 
kata ibadah diambil dari akar 

kata , yang berarti,  

(mentauhidkanNya, berbakti dan 
patuh pada-Nya, merasa hina di 
hadapan-Nya serta ta’at kepada-
Nya). Menurut Mu’jam Mufradât 
Alfâdz al-Qur’ân, pengertian 
ibadah:

 
 
 

Penghambaan ialah realisasi 
kehinaan diri, ibadah lebih luas 
pengertiannya dari penghambaan 
itu karena ibadah merupakan 
batas akhir (tujuan) sebuah 
kehinaan diri itu dan tidak 
ada yang berhak menerima 
peribadatan (amalan ibadah 
itu) kecuali Allah ta’ala semata, 
sebagaimana Allah berfirman 
janganlah kalian menyembah 
selain Dia (Allah).

Secara fitrah, manusia, laki-
laki dan perempuan, sebenarnya 
tidak bisa menolak kedua tugas 
dan fungsinya itu. Manusia yang 
menolak tugas dan fungsi itu 
pada dasarnya juga menolak 
fitrahnya, serta mengingkari 
perjanjian jiwa sucinya itu 
dengan Allah sejak awal dia 
diciptakan, yaitu: 
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Dan (ingatlah), ketika 
Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman): 
"Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" 
mereka menjawab: "Betul 
(Engkau Tuban kami), kami 
menjadi saksi". (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan: 
"Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah 
terhadap Ini (keesaan Tuhan)". 
(Al-A’raf(7): 172).

Setiap aktifitas hidup 
berdasarkan dua ayat di atas, 
hendaknya diniatkan dalam 
hidup untuk mengabdi atau 
bertujuan meraih kerudhaan 
Allah dan hanya Allah tujuan 
atau maksud kita melakukan 
segala aktifitas hidup. Semua 
yang dilakukan tanpa niat 
karena Allah niscaya akan 
hampa dan tak bernilai dalam 
meraih kehidupan. Dalam hadits 
disebutkan tentang betapa 
pentingnya niat:

Dari Umar bin Khathab, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda:

 
 

 
 

Sesungguhnya segala amalan 
itu tidak lain tergantung pada 
niat; dan sesungguhnya tiap-

tiap orang tidak lain (akan 
memperoleh balasan dari) apa 
yang diniatkannya. Barangsiapa 
hijrahnya menuju (keridhaan) 
Allah dan rasul-Nya, maka 
hijrahnya itu ke arah (keridhaan) 
Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa 
hijrahnya karena (harta atau 
kemegahan) dunia yang dia 
harapkan, atau karena seorang 
wanita yang ingin dinikahinya, 
maka hijrahnya itu ke arah yang 
ditujunya.

Akmaliyah, lahir di Tangerang, pada 1 Nopember 1966. Alumni Aliyah Pondok Pesantren 

Darunnajah di Jakarta Selatan, tamat tahun 1986. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu 

Agama Jurusan Dakwah (FIAD) di Universitas Muhammadiyah Surabya selama satu tahun (1986-

1987). Pada tahun 1987 mengikuti pendidikan jenjang S1 di Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab 

di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tamat tahun 1991. Selanjutnya meneruskan pendidikan jenjang  

S2 atas beasiswa Departemen Agama, bagi dosen swasta dengan rekomendasi dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil Program Pendidikan 

Islam, tamat tahun 1994. Saat ini tengah melanjutkan studi S3 program Studi Pendidikan Islam di 

Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada saat ini mengajar di Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Dan diperbantukan sebagai Ketua Bidang Pembinaan Bahasa Arab di Pusat Pembinaan 

Bahasa (PUSBINSA) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dari uraian itu jelas, bahwa 
maksud penciptaan perempuan 
adalah untuk kesejahteraan 
dan keseimbangan hidup di 
dunia. Maksud penciptaan 
perempuan juga tidak sekedar 
untuk mewarnai keindahan 
dunia, akan tetapi perempuan 
juga mempunyai tugas dan 
tanggungjawab yang sama dengan 
laki-laki yaitu memakmurkan 
bumi Allah dengan prestasi 
duniawi dan ukhrawi. 
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P endidikan akhlaq dapat 
dimaknai sebagai 
proses penanaman 

nilai esensial pada diri siswa 
melalui serangkaian kegiatan 
pembelajaran dan pendampingan, 
sehingga para siswa sebagai 
individu mampu memahami, 
mengalami, dan mengintegrasikan 
nilai yang menjadi nilai inti (core 
values) dalam pendidikan yang 
dijalani ke dalam kepribadiannya. 
Sebagai institusi formal, sekolah 
merupakan suatu tempat yang 
diharapkan bisa menghasilkan 
para generasi penerus yang 
mempunyai akhlaq yang baik. 
Sayangnya, banyak pihak menilai 
bahwa akhlaq yang demikian 
ini justru mulai sulit ditemukan 
pada siswa-siswa sekolah. Banyak 
di antara mereka yang terlibat 
menyontek, tawuran, narkoba, dan 
perbuatan negatif lainnya.

Setiap perilaku dan perbuatan 
seseorang dilatarbelakangi 
berbagai hal dan faktor, terutama 
Akhlaq. Akhlaq secara etimologis 
berasal dari bahasa Arab  
yang dapat diartikan sebagai 
tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, 
karakter atau budi pekerti 
yang mempengaruhi seseorang 
dalam mengontrol dirinya untuk 
menampilkan perilaku dan 
perbuatan terpuji serta memiliki 
jati diri yang positif. Menurut 
Imam al-Ghazali, Akhlaq adalah 
suatu sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang menimbulkan 
perbuatan-perbuatan dengan 

AKHLAQ: PENDIDIKAN 
UTAMA DI PONDOK 
PESANTREN DARUNNAJAH
Oleh: Dr. Duna Izfanna

(Rasulullah SAW  bersabda ‘bahwa sesungguhnya orang yang paling baik diantara 
kalian adalah paling baik akhlaqnya’)

mudah tanpa melakukan 
pertimbangan fikiran. Artinya, 
perilaku atau perbuatan tersebut 
timbul secara otomatis, tanpa 
mempertimbangkan sebab-
akibat atau pandangan orang 
lain karena sudah melekat 
dengan diri. Contohnya, 
seseorang yang mempunyai 
Akhlaq sabar, akan dapat 
mengontrol diri dan emosinya 
hampir dalam setiap saat, 
dimanapun, dan dengan 
siapapun. 

Istilah Akhlaq sering 
disamakan dengan moral dan 
karakter. Moral lebih cenderung 
kepada penyampaian nilai-nilai 
yang benar dan yang salah, 
namun belum sampai kepada 
penerapannya dalam kehidupan. 
Sedangkan karakter mempunyai 
arti watak yang bersifat netral, 
bisa positif atau negatif, yang 
bertujuan untuk membentuk 
manusia dan warga masyarakat 
yang baik. Berbeda dengan 
dua istilah sebelumnya, Akhlaq 
mempunyai sistem nilai (value-
based) dan kriteria benar-salah 
suatu perilaku atau perbuatan 
yang berdasarkan kepada al-
Qur’an dan Hadits. Dengan 

demikian, dalam konteks 
pendidikan Islam istilah Akhlaq 
lebih sesuai digunakan.

Keutamaan Pendidikan 
Akhlaq
Ulama Islam menilai Akhlaq 
sebagai ilmu yang paling utama 
karena kebahagiaan individu 
dan sosial manusia berada 
dalam lingkaran pencucian 
jiwa dan menghiasi diri dengan 
keutamaan Akhlaq. Seorang 
yang sedang mencari ilmu, 
disarankan untuk mempelajari 
Akhlaq dan mensucikan diri 
terlebih dahulu. Ibnu Maskawaih, 
seorang tokoh ilmuwan Muslim, 
mengatakan, "Ilmu ini (Akhlaq) 
lebih utama dari ilmu-ilmu yang 
lain.” Beberapa hadits berikut 
menunjukkan betapa pentingnya 
pembentukan Akhlaq:

Sesungguhnya aku (Muhammad 
SAW) diutus hanyalah untuk 
menyempurnakan Akhlaq 
manusia. (HR Malik)
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Rasullullah saw. bersabda 
“sesungguhnya sebaik-baiknya 
orang diantara kalian adalah 
yang terbaik akhlaqnya.” (HR 
Bukhari)

Konsep pendidikan Akhlaq 
ini juga mendapat dukungan 
dari seorang mantan presiden 
Amerika, Theodore Roosevelt. 
Ia mengatakan dalam hal 
ini “to educate a person in mind 
and not in morals is to educate a 
menace to society” yang berarti 
mendidik seseorang dalam aspek 
kecerdasan otak dan bukan 
aspek moral (dalam hal ini 
disama artikan dengan Akhlaq) 
adalah ancaman bahaya kepada 
masyarakat. Dalam kehidupan 
sehari-hari, kita menemukan 
banyak orang pintar yang 
memiliki jabatan dan pangkat 
tinggi namun memiliki perilaku 
yang tidak mencerminkan 
panutan. Bahkan tak sedikit 
diantara mereka yang melakukan 
korupsi dan menyengsarakan 
masyarakat. Ini menjadi 
penyakit masyarakat yang harus 
diselesaikan diantaranya melalui 
pendidikan Akhlaq kepada 
seseorang sedini mungkin.  

Proses Pendidikan Akhlaq
Akhlaq seseorang mulai 

terbentuk sejak kecil dari 
lingkungan keluarga. Peran 
orang tua memberikan tauladan 
baik dari perkataan maupun 
perilaku sehari-hari. Contohnya, 
sejak kecil seorang anak dididik 
untuk selalu menghormati kedua 
orang tuanya, mengucapkan 
salam saat pergi dan pulang, 
berdisiplin dan bersabar ketika 
menunggu antrian. Dengan 
pembiasaan dan rutinitas hal 
ini menjadi kebiasaan yang 
baik, dan disinilah terjadinya 
pembentukan Akhlaq yang 
positif. Akhlaq tersebut akan 
senantiasa terus berkembang 
dengan berbagai kegiatan dan 

pendidikan di luar rumah, 
termasuk sekolah. 

Proses membentuk Akhlaq 
tidaklah semudah memberi 
nasihat, tidak pula semudah 
memberi instruksi ataupun 
pemberian hukuman. Tetapi 
memerlukan kesabaran, 
pembiasaan, dan pengulangan 
sebagaimana yang dinyatakan 
dalam hadits:

“Sesungguhnya Ilmu diperoleh 
dengan belajar, sedangkan sifat 
santun (salah satu dari Akhlaq 
yang baik) diperoleh dengan 
latihan menjadi santun.” (HR 
Tabrani)

Hal yang sama juga 
diuraikan oleh John Luther 
yang menyinggung hal di atas 
sebagaimana disebutkan bahwa:

Good character is more to be 
praised than outstanding talent. Most 
talents are to some extent a gift. Good 
character, by contrast, is not given 
to us. We have to build it piece by 
piece. [Mempunyai karakter atau 
Akhlaq yang baik merupakan 
sesuatu yang lebih utama dari 
bakat, sekalipun itu luar biasa. 

pengetahuan dalam menentukan 
antara yang benar dan yang salah. 
Iman dan ilmu ini merupakan 
tahap awal yang sangat penting, 
karena suatu perilaku atau 
perbuatan yang muncul tanpa 
hal tersebut akan menjadi sia-
sia. Misalnya, seorang kawan 
berpura-pura sakit agar diizinkan 
tidak sholat di masjid. Disini, 
kawan tersebut tidak bisa hanya 
diberi hukuman atau nasehat. 
Memahamkan tentang kewajiban 
seorang Muslim terhadap sang 
Khalik serta mengetahui hikmah 
dan makna sholat di masjid 
adalah tahapan pertama dalam 
proses pembentukan Akhlaq.

Adapun tahapan kedua 
adalah ‘azm atau keinginan kuat 
untuk melakukannya. Ketika 
seseorang telah memahami 
bahwa melaksanakan sholat di 
masjid merupakan kewajiban 
(bahkan kebutuhan ruhani yang 
dapat menentramkan jiwanya), 
ini akan menjadi keinginan kuat 
yang selalu mengingatkan dan 
mendorong untuk melakukannya. 

Keinginan tersebut akan menjadi 
perilaku atau perbuatan (pergi 
ke masjid untuk sholat); dan 
kemudian menjadi ‘amal sholeh 
yang ketika terjadi berulang-
ulang akan menjadi suatu 
kebiasaan–keadaan dimana 
suatu sifat atau perilaku 
tertanam dalam jiwa yang 
mendorong seseorang untuk 
berbuat. Inilah yang disebut 
Akhlaq (tahapan yang lebih jelas 
silahkan lihat gambar berikut).

Melalui tahapan tersebut, 

Bakat adalah sesuatu pemberian, 
berbeda dengan karakter yang 
terbentuk secara bertahap]. 
(John Luther, dikutip dari Ratna 
Megawangi, Semua Berakar Pada 
Karakter, 2007).

Dalam kitab “Ihya Ulumuddin” 
Imam al-Ghazali menulis bahwa 
Akhlaq dibentuk melalui lima 
prinsip dan tahapan; pertama, 
haruslah didasari dengan iman 
dan ilmu tentang Allah, makhluk 
hidup, kewajiban manusia 
sebagai hamba Allah, dan 

Gambar 1.
Tahapan pembentukan Akhlaq menurut Imam al-
Ghazali  (dikutip dari  Khurshid Ahmed, 1970)

Iman dan 
pengetahuan

‘Azm  
(kemauan 

dalam 
bertindak)

‘Amal sholeh  
(perilaku atau 

perbuatan)
Kebiasaan Akhlaq
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proses pembentukan akhlaq 
akan jauh dari kesan paksaan, 
justru sebaliknya, akan membuat 
orang tersebut mencintai berbuat 
baik karena dorongan internal 
dari dalam dirinya sendiri. 
Proses pendidikan akhlaq 
tersebut adalah keseluruhan 
proses (totalitas) pendidikan 
yang dialami seseorang sebagai 
pengalaman pembentukan 
akhlaq dengan cara memahami 
dan merasakan sendiri nilai-
nilai moral dan agama melalui 
berbagai pembelajaran, 
pengalaman, dan pembiasaan 
sehingga melekat pada dirinya. 
Sehingga dengan demikian, 
terbentuklah dalam sebuah 
sikap, perilaku, dan karakteristik 
yang mencerminkan akhlaq  
dalam perilaku sehari-hari.

 

Pendidikan Karakter 
di Pondok Pesantren 
Darunnajah

Salah satu lembaga 
pendidikan Islam yang unik 
dengan ciri-ciri khas yang sangat 
kuat dan merupakan subkultur 
masyarakat Indonesia adalah 
pondok pesantren. Zamakhsyari 
Dhofier mengindentifikasikan 
5 ciri-ciri pondok pesantren, 
yaitu adanya pondok (asrama), 
masjid, santri (siswa yang 
tinggal di dalam pondok), Kiai 
(guru utama yang menjadi 
sumber ilmu dan panutan), and 
kitab kuning (buku-buku Islami). 
Selain di Indonesia, pondok 
pesantren dapat ditemukan di 
negera-negara Muslim dengan 
istilah yang berbeda; contohnya 
“pondok” di Malaysia dan 
Thailand selatan, serta “madrasa” 
di India, Pakistan dan beberapa 
Negara Arab. Namun dalam 
perkembangannya, pondok 
pesantren di Indonesia lebih 
berkembang dan bervariasi. 

Pondok pesantren merupakan 
lembaga pendidikan Islam 
tradisional yang lebih 
menekankan aspek akhlaq 
kepada santri dalam kehidupan. 
Tujuan pendidikan pesantren 
menurut Zamakhsyari Dhofier 
bukanlah untuk mengejar 
kepentingan kekuasaan, uang 
dan keagungan duniawi, tetapi 
ditanamkan kepada mereka 
bahwa belajar adalah semata-
mata kewajiban dan pengabdian 
kepada Allah. 

“Pendidikan di pesantren 
tidak sekedar mengajarkan 
kepada santri informasi, akan 
tetapi untuk memperbaiki 
moral, mendidik ruh akhlaq, 
mengajarkan nilai-nilai positif, 
kesopanan, serta menyiapkan 
anak untuk ikhlas dan 
kesucian hati dalam menempuh 
kehidupan. Setiap santri 
ditanamkan bahwa nilai-nilai 
agama melebihi dari nilai lain. 
Tujuan pendidikan tidak untuk 
mencari kekuasaan, uang, dan 
kebanggaan. Belajar adalah 
kewajiban yang dipersembahkan 
untuk Allah SWT semata.”

Sebagai salah satu pondok 
pesantren, Darunnajah juga 
sangat memperhatikan 
pendidikan akhlaq. Pendiri 
dan sekaligus pimpinan, Drs. 
KH. Mahrus Amin, menyatakan 
dalam hal pembentukan 
karakter santri bahwa tujuan 
adanya pondok adalah untuk 
mendidik umat supaya menjadi 
seorang Muslim yang cerdas, 
memiliki karakter yang baik, 
dan mendalami agama (tafaqquh 
fiddin). Meskipun tidak ada 
program khusus mengenai 
pendidikan karakter, namun 
ada dalam struktur program 
pendidikan beberapa materi 
yang menunjukkan aspek 
tersebut diantaranya materi 
Akhlaq, fiqh, mahfudzat, 

muthala’ah, dan akidah. Banyak 
nilai yang terkandung di 
dalamnya berkenaan dengan 
karakter dan moral. Pada 
aspek lain dalam kegiatan dan 
rutinitas harian di pesantren 
juga mencerminkan sebuah 
proses penanaman pendidikan 
karakter sejak bangun tidur 
di pagi hari hingga sampai 
malam hari ketika para 
santri akan tidur kembali. 
Kurikulum pesantren adalah 
kurikulum yang berjalan 
selama 24 jam, karena seluruh 
aspek kehidupannya ada di 
pesantren. Di Darunnajah juga 
ditanamkan ruh mulia yang 
selalu menjadi pijakan dalam 
menjalankan seluruh program 
yang disebut dengan panca jiwa: 
keikhlasan, kesederhanaan, 
kemandirian, ukhuwah 
Islamiyah, dan kebebasan. 
Jiwa-jiwa ini mengalir pada 
setiap lini kehidupan santri, 
sehingga membuat mereka 
terbiasa hidup dalam suasana 
yang terarah pada penguatan 
nilai-nilai positif. Para santri 
juga bertanggungjawab untuk 
menjalankan kegiatan organisasi 
santri. Mereka dididik untuk 
bertanggunjawab pada bagian-
bagian yang sudah ditunjuk 
dan dituntut untuk menjadi 
contoh yang buat adik kelasnya. 
Disini, terlihat aspek pendidikan 
karakter santri pada nilai 
tanggung jawab, disiplin, uswah 
hasanah, kepemimpinan, dan 
kepercayaan diri  akan tertanam 
pada diri seseorang. Hal inilah 
yang menjadikan nilai lebih dari 
sebuah pesantren yang tidak 
hanya menyentuh aspek kognitif 
saja, tapi juga psikomotor dan 
karakter santri.         

Berdasarkan uraian diatas, 
maka jelaslah betapa pentingnya 
pendidikan akhlaq. Bagi 
seorang penuntut ilmu, hal ini 
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bermakna bahwa keseriusan 
mengejar keunggulan nilai atau 
pencapaian akademik harus 
diawali dengan upaya memiliki 
Akhlaq mulia (akhlaqul karimah). 
Bahkan lebih dari itu, jika 
seseorang memiliki Akhlaq yang 
baik, insya Allah akan lebih 
mudah mengejar prestasi lainnya 
karena secara psikologis ia telah 
menyiapkan diri dalam mencapai 
kesuksesan sesuai yang diajarkan 
oleh agama.  
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Nama Lengkap : Dr. Duna Izfana, M.Ed.Psy.
Tempat tgl lahir : Jakarta, 28 September 1978
Suami : Much. Hasan Darojat, S.Q.,M.A.

Anak : 
Muhammad Uzair Darojat
Muhammad Umar al-Faruq
Muhammad Muadz Abqary

Pekerjaan : 
Dosen dan Pembimbing akademik sekolah tinggi agama islam Darunnajah (STAIDA)
Konselor dan pengajar di Pondok Pesantren Darunnajah

Pendidikan:
-S2 & S3 Psikologi Pendidikan International Islamic  University Malaysia
-S1 Psikologi IIUM
-Alumni Pondok Pesantren Darunnajah angkatan 19

KOLOM



129Edisi 54 tahun Darunnajah2015

AKTIVITAS SANTRI

Pramuka Santri

S eiring perkembangan 
zaman, peran pesantren 
tidak dapat dipisahkan dari 

sistem pendidikan di Indonesia. 
Bahkan para alumninya 
mampu berperan aktif di dalam 
masyarakat, baik di tingkat 
bawah sampai pada jajaran 
pemerintahan. Ini membuktikan 
bahwa pendidikan pesantren 
sangat baik untuk generasi 
bangsa yang nantinya akan 
membawa Indonesia kepada 
kemajuan dan ketahanan 
nasional yang kuat. Karena 
dalam pendidikan pesantren 
tidak saja nilai kecerdasan 

PRAMUKA SANTRI
DAN SABELANA
otak yang diperhatikan, tetapi 
pendidikan jasmani, mental, 
hingga akhlak (karakter) para 
santri juga menjadi prioritas 
dalam proses  pendidikan di 
pesantren. 

Sedangkan gerakan 
kepanduan atau pramuka, juga 
merupakan salah satu kegiatan 
yang mempunyai tujuan dalam 
pembentukan watak, akhlak, 
dan budi pekerti luhur.1 Hal ini 
sejalan dengan proses pendidikan 
yang ada di pesantren. Oleh 
karena itu, kegiatan pramuka 

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Pramuka_
Indonesia, pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 
20.30

menjadi sangat berkembang dan 
hidup di lingkungan pesantren. 
Pramuka yang diikuti oleh para 
santri ini menjadi salah satu 
kegiatan andalan di berbagai 
pesantren, bahkan pramuka 
santri seringkali menjadi utusan 
dari daerah masing-masing 
pesantren dan sering menjadi 
wakil dari negara Indonesia 
di berbagai kegiatan pramuka 
tingkat dunia. 

Pramuka Santri Darunnajah
Pramuka santri Darunnajah 

lahir dan dipelopori oleh ustadz 
Mahrus Amin. Beliau mendalami 
pendidikan kepanduan selama 
menempuh pendidikannya di 
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Pondok Modern Darussalam 
Gontor sekitar tahun 1950-an. 
Sebagai santri yang aktif dalam 
kegiatan pramuka, tentu beliau 
mendapat banyak pengalaman 
dalam bidang kepramukaan. 
Modal inilah yang dipakai beliau 
dalam mengembangkan pramuka 
di Pondok Pesantren Darunnajah 
Jakarta.

Perjuangan Mahrus Amin 
muda dalam mengembangkan 
pramuka bagi santri 

para tokoh agama masyarakat 
Betawi yang mayoritas beragama 
Islam.  Hal ini disebabkan 
penilaian mereka bahwa cara 
berpakaian gerakan pramuka 
tidak islami dan juga latihan 
yang membaur antara laki-laki 
dan perempuan. Tapi kemudian 
ustadz Mahrus melakukan 
perubahan-perubahan 
dalam pramuka dan mampu 
menghasilkan kader-kader yang 
handal di masyarakat sehingga 

Darunnajah
Kegiatan pramuka 

merupakan ekstakulikuler 
wajib di pesantren Darunnajah. 
Pramuka santri Darunnajah 
secara struktural berada 
di bawah Biro Pengasuhan 
Santri yang dalam kegiatanya 
dipercayakan kepada ustadz 
dan ustadzah bagian Mabikori. 
Bagian Mabikori membawahi 
bagian koordinator pramuka 
yang diisi oleh para anggota 

dilakukannya semenjak hijrah ke 
Jakarta. Diawali di Darunnajah 
Petukangan dari tahun 1961 – 
1973, kemudian dilanjutkan di 
Darunnajah Ulujami dari tahun 
1974. Semangat mengembangkan 
pramuka di kalangan santri ini 
tidak lepas dari pandangannya 
bahwa nilai-nilai yang ada dalam 
kepramukaan sesuai dengan 
nilai-nilai dan ajaran Islam. 
Selain itu, menurutnya santri 
perlu dibekali berbagai keahlian 
dalam kepanduan. Dengan 
bekal tersebut, diharapkan para 
santri mampu lebih mandiri, 
kreatif, dan memiliki mental 
yang kuat dalam menjalankan 
kehidupannya baik di pesantren 
maupun ketika sudah terjun di 
masyarakat. 

Pada awal perjuangannya 
dalam mengembangkan pramuka 
di kalangan santri, ustadz 
Mahrus Amin ditentang oleh 

pramuka dapat diterima oleh 
semua kalangan masyarakat.2

   Salah satu usaha 
ustadz Mahrus Amin dalam 
mengembangkan gerakan 
pramuka di lingkungan 
pesantren adalah dengan 
mewajibkan para santri Pondok 
Pesantren Darunnajah untuk 
ikut dalam latihan pramuka. 
Kewajiban ini juga berlaku 
bagi para santri yang belajar 
di pesantren-pesantren cabang 
Darunnajah. Usaha beliau 
menuai keberhasilan ketika 
kini pramuka santri khususnya 
pramuka Darunnajah mampu 
berkiprah di tingkat nasional 
dan internasional dengan 
mengikuti berbagai kegiatan di 
dalam maupun luar negeri. 

Kegiatan Pramuka Santri 

2  Amin, Mahrus, Pembinaan Kader Bangsa & 
Umat Melalui Pendidikan Gerakan Pramuka 
Santri, Grup Dana, Jakarta: 2010. Hlm. 3. 

pramuka santri senior. 
Kegiatan latihan pramuka 

di Darunnajah diadakan rutin 
setiap minggu yaitu pada hari 
Sabtu. Dalam kegiatan ini 
para santri senior menjadi 
pembina untuk adik-adiknya 
yang lebih yunior. Di sini letak 
pembelajaran bagi para santri 
senior untuk bisa memimpin. 
Sedangkan santri yunior juga 
belajar untuk dipimpin. Begitu 
juga seterusnya dari kesiapan 
dipimpin nantinya harus siap 
memimpin. Hal ini sesuai 
dengan motto Darunnajah, “siap 
dipimpin dan siap memimpin”.

Selain kegiatan rutin 
mingguan, pramuka santri 
Darunnajah juga melaksanakan 
beberapa kegiatan bulanan dan 
tahunan. Diantara kegiatan-
kegiatan tersebut adalah 
pelatihan pramuka di luar 
area pesantren, PERKAJUM 

AKTIVITAS SANTRI
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(Perkemahan Kamis Jum’at), 
Latihan Pembina Pramuka, 
KMD (Kursus Mahir Dasar), 
Perkemahan Santri Nusantara, 
dan Jambore Nasional. 
Darunnajah juga aktif 
mengutus anggota pramuka 
santri dalam kegiatan pramuka 
internasional seperti kegiatan 
yang diadakan di negara-negara 
ASEAN, Arab Saudi, Australia, 
dan Swedia.

 
Penghargaan
Pimpinan Pondok Pesantren 
Darunnajah telah mendapatkan 
beberapa penghargaan di 
bidang kepramukaan. Ustadz 
Mahrus Amin sebagai Pendiri 
dan Pimpinan Darunnajah 
serta pelopor Pramuka Santri 
Darunnajah telah mendapatkan 
beberapa penghargaan. 
Diantara penghargaan tersebut 
adalah:

a. Lencana Tunas Kencana, dari 
Menteri Agama, tanggal 14 
Agustus 2007.

b. Lencana Melati dan Dharma 
Bakti dari Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono, sebagai 
tokoh kepanduan Asia-
Pasifik, 14 Agustus 2008.

c. Pimpinan Darunnajah 
mendapat anugerah Bintang 
Semangat Rimba Perak 
dari Persekutuan Pengakap 
Malaysia, diberikan kepada 
tokoh-tokoh yang telah 
berbakti kepada pergerakan 
pengakap (Pramuka), 15 
Maret 2011

Sedangkan ustadz Sofwan 
Manaf, sebagai Pimpinan Pondok 
Pesantren Darunnajah, juga 
telah mendapatkan penghargaan 
Lencana Dharma Bakti oleh 
Presiden Republik Indonesia 
Susilo Bambang Yudhoyono

SABELANA
Setelah sukses dalam 
mengembangkan pramuka 
santri, ustadz Mahrus Amin 
kembali menggagas pasukan 
yang berbasiskan santri. Santri 
Bela Negara (SABELANA) 
merupakan laskar yang terdiri 
dari para santri yang bertugas 
membela dan memberikan 
perlindungan terhadap keamanan 
dan ketertiban bangsa dan negara 
yang berdasarkan asas agama 
Islam.3

Santri Bela Negara dibentuk 
tidak saja untuk menjadi 
pelindung pesantren-pesantren 
di seluruh Nusantara, tetapi lebih 
dari itu, SABElANA diharapkan 
mampu ikut berperan dalam 
keamanan negara dan selalu siap 
jika sewaktu-waktu dibutuhkan 
oleh negara Indonesia. Kesiapan 
para santri dalam membela 
negara sebenarnya bukan 
hal baru, karena tidak dapat 
dipungkiri, kemerdekaan yang 
diraih Indonesia dari penjajah 
Belanda juga tidak lepas dari 
peran para santri. Santri ikut 
berjuang langsung di medan 
perang bersama para tentara 
dalam mengusir penjajah. 

Pada tanggal 28 s.d. 30 
November 2008, Pondok Pesantren 
Darunnajah mengadakan 
Sosialisasi dan pengukuhan 
SABELANA. Ustadz Mahrus 
Amin didaulat sebagai penggagas 
dan penggerak atas berdirinya 
pasukan SABELANA. Sejak saat 
itu, kegiatan dan pengembangan 
SABELANA di Darunnajah 
dilaksanakan oleh bagian 
khusus dari Organisasi Santri 
Darunnajah yang bernaung 
di bawah Biro Pengasuhan 
Santri (BPS) Pondok Pesantren 
Darunnajah. (Akhmad Muamar, 
S.H.I.)

3  http://darunnajah.com/39939, pada tanggal 15 
Juni 2015 pada pukul 23.05
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K egiatan Fathul Kutub 
Darunnajah adalah salah 
satu program yang telah 

ada sejak lama dan telah masuk 
ke dalam kurikulum Pondok 
Pesantren Darunnajah, kegiatan 
Fathul Kutub Darunnajah 
sejak dulu juga bernama Fathul 
Kutub, tidak ada perubahan 
sampai sekarang, namun pada 
beberapa tahun terakhir terjadi 
penurunan kegiatan dikarenakan 
harus membagi waktu antara 
pelajaran umum dan pelajaran 
pesantren.

Fathul kutub berasal dari 
bahasa Arab yang berarti 
fathuitu artinya membuka, 
sedangkan kutub artinya buku. 
Jadi maksudnya membuka 
buku, buka kitab. Fathul kutub 
darunnajah adalah bagaimana 
cara membuka dan mempelajari 
serta memahami kitab-kitab 
yang menjadi rujukan atau biasa 
disebut kitab thuras atau kitab 
klasik, di Indonesia kitab thuras 
biasa disebut kitab kuning. 

Kegiatan fathul kutub 
di Darunnajah bertujuan 
untuk ihyau at thuras, untuk 
mengembalikan dan 
menghidupkan kembali budaya 
pesantren, karena membaca 
kitab adalah memang menjadi 
ciri khas pesantren. 

Pondok pesantren sebagai 
sebuah lembaga memiliki 
beberapa elemen, diantaranya 
yaitu Kiyai, Santri, Asrama 
untuk pondokan santri, Masjid, 
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dan ada juga kitab thuras atau 
kitab klasik. Maka membaca 
kitab klasik ini merupakan ciri 
khas pesantren. 

Menghidupkan atau 
mempelajari kembali kitab-kitab 
terdahulu dapat menambah 
wawasan, khasanah dalam dasar 
pengambilan hukum Islam, dasar 
pengetahuan literatur sejarah 
kebudayaan Islam. Karena inilah 
fathul kutub diadakan kembali 
untuk santri bisa mengetahui 
tentang warisan budaya 
serta kultur Islam, tata cara 
pengambilan rujukan hukum 
Islam, baik segi akhlak, fiqih, 
tafsir, dll.

Setiap marhalah Fathul 
kutub sudah tercatat dalam 
tulisan-tulisan pimpinan setiap 
kegiatan khutbatul arsy. Hal ini 
menjadi standar di pesantren-
pesantren pada umumnya dan 
khususnya di pesantren salaf. 
Pesantren salaf mengajarkan 
kitab berbeda dengan modern. 
Pesantren modern membuat 
tahapan-tahapan belajar melalui 
system class, adapun salaf, 
membuat batasan belajar dengan 
kitab-kitab tersebut. Pada setiap 
marhalah memiliki tingkat 
kerumitan level yang berbada, 
ada tiga tingkatan marhalah, 
yaitu marhalah al-ula, marhalah 
al-wustha, dan marhalah al-
uliya. Adapun kitab yang dibahas 
adalah fiqih, nahwu, akhalak, 
sejarah, tafsir, hadis, ushul fiqh, 
balaghoh, dll.

Marhalah al-ula membahas 
kitab yang sederhana cakupan 
isinya yaitu nahwu dan shorof. 
Adapun marhalah al-wustha 
dan al-uliya sudah masuk 
pembahasan yang lebih 
mendalam dari hukum-hukum 
Islam.

Ada beberapa manfaat dalam 
kegiatan fathul kutub antara 
lain: 

1. Sebagai persiapan 
pembekalan dan pemantapan 
aqidah Islamiyah.

2. Mengetahui isi kitab 
yang dipelajari dan 
membandingkan isi kitab 
tersebut satu dengan yang 
lainnya.

3. Menambah pengetahuan 
santri, baik akhlak, fiqih, 
ushul fiqh, hadis, tafsir, dan 
lain sebagainya.

4. Sebagai ciri pesantren, Karena 
rukun pesantren diantaranya 
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adalah kitab kuning.
5. Sebagai penjelasan bahwa 

Islam sebagai ad-din 
yang di Allah untuk umat 
manusia itu memberikan 
solusi kemudahan bukan 
kesulitan dalam beragama.

Kegiatan fathul kutub 
mempelajari kitab-kitab 
diantaranya yaitu: fiqih, hadits, 
nahwu, shorof, muqoronaltul 
adyan, bidayatul mujtahid, 
fiqih sunnah, bulughul maram, 
riyadusshalihin, khulashoh 
nurul yaqi, balaghoh, dll.

Pelaksanaan kegiatan 
fathul kutub dilakukan 
setiap hari yaitu diluar jam 
pelajaran formal. Minimal 
laksanakan oleh Madrasah 
Aliyah Keagamaan (MAK) 
secara khusus, dan seluruh 
kelas dilingkungan TMI secara 
umum. Adapun kelas fathul 
kutub dilaksanakan setelah 

jam perpulangan di TMI. 
Adapun semetara ini 

kegiatan fathul kutub 
diwajibkan untuk santri 
kelas V dan kelas VI TMI. 
Kegiatan fathul kutub juga 
dilaksanakan kegiatan ujian 
yaitu setelah keikutsertaan 
kelas V membantu guru 
mengawas ujian, siangnya 
dilaksanakan fathul kutub.

Setelah pelaksanaan 
kegiatan fathul kutub 
dilakukan, maka akan ada 
evaluasi pembelajaran yaitu 
bacaan dan bahasa yang 
berkaitan erat dengan ilmu 
alat dalam membaca kitab. 
Ketika itu sudah diketahui 
maka langkah selanjutnya 
adalah membagi level dari 
mulai marhalah al-ula yang 
membaca kitab fathul qorib; 
fathul mu`in untuk jenjang 
level selanjutnya karena kitab 
ini cukup sulit ilmu alatnya, 

mulai nahwu dan shorofnya. 
Selain evaluasi bacaan, 

pesantren juga membuat 
kegiatan bahtsul masail sebagai 
alat evaluasi bahasa dan 
pengembangan pengetahuan. 
Para santri akan dibagai 
dalam beberapa kelompok 
dan harus menyelesaikan 
satu permasalahan dan 
menghasilkan kesimpulan serta 
membuat laporan kegiatan 
yang mereka lakukan, minimal 
4 lembar yang harus diserahkan 
kepada pesantren. 

Setelah evaluasi dilakukan 
maka pesantren membuat 
planning untuk tindak 
lanjut kegiatan yang akan 
dilaksanakan kembali 
dengan cara memberikan 
pendampingan kepada para 
santri agar kegiatan yang akan 
datang lebih baik lagi. 
(H. Roby M. Syarif)
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DARUNNAJAH LEISURE

Siapa santri yang tidak kenal 
lagu Oh Pondokku itu? 

Dalam tradisi santri modern, 
hymne Oh Pondokku merupakan 
lagu yang lazim terdengar 
dan selalu dinyanyikan dalam 
setiap kegiatan resmi. Bait-bait 
lagu ini terasa sangat syahdu 
saat dinyanyikan santri di 
dalam setiap kesempatan. Arti 
dan makna seperti melekat 
di jiwa mereka dan kadang 
menjadi pengobat rindu saat 

Oh… Pondokku
Wahai pondok tempatku
Laksana ibu kandungku
Nan kasih serta sayang padaku
Oh pondokku
I…bu….ku…..

reuni bertahun-tahun setelah 
meninggalkan almamaternya.

Sebagai seorang pengasuh 
pondok pesantren, saya tak 
pernah lupa melemparkan 
pertanyaan terkait lagu tersebut 
kepada santri dalam berbagai 
kesempatan seperti khutbatul 
arsy. Salah satu pertanyaan 
adalah, jikalau memang 
dinyatakan didalam syair lagu 
ini bahwa pondok yang santri 
tempati ini laksana seorang “ibu” 

yang melahirkan santri sebagai 
anaknya, lalu pertanyaannya, 
siapakah Ayahnya?

Kebanyakan santri bingung saat 
pertama kali menjawabnya.

Padahal itu adalah salah satu 
faktor penentu dalam keberhasilan 
pendidikan pesantren.

Fatherless Generation
Salah satu permasalahan besar 
yang muncul di era internet ini 
terkait dengan pendidikan generasi 
modern di berbagai negara adalah 
fenomena “fatherless nation”, atau 
“fatherless generation”. Istilah ini 
dipakai merujuk kepada fenomena 
generasi yang tumbuh dengan 
ketidakhadiran sosok seorang 
ayah biologis mereka didalam 
kehidupan masa pertumbuhannya. 
Ketidakhadiran itu terlepas apapun 
kemungkinan penyebabnya seperti 
masalah rumah tangga seperti 
perceraian, ataupun sekedar 
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kesibukan rutin terkait kerja 
atau hal lainnya.

Ambillah contoh dari salah 
satu negara dengan tingkat 
ketidakhadiran seorang ayah 
yang tinggi, Amerika Serikat. 
Menurut data dari US Dept of 
Health Census di tahun 2000 
awal, sekitar 43% dari total 
jumlah anak di Amerika hidup 
tanpa kehadiran Ayah biologis 
mereka, atau sekitar 24 juta 
anak.

Masih menurut data 
sensus US Departement, hal 
tersebut memiliki implikasi 
yang sangat tinggi di berbagai 
bidang dalam kehidupan anak 
mereka. Anak yang tumbuh 
tanpa kehadiran seorang Ayah 
biologis secara umum dua atau 
tiga kali lipat lebih rentan 
terjebak kepada kemiskinan, 
kecanduan narkoba, mengalami 
masalah dalam pendidikan, 
kesehatan atau  emosional 
mereka. Anak yang tumbuh 
tanpa kehadiran Ayah mereka 
pun  memiliki kerentanan 
yang lebih tinggi mengalami 
pelecehan sexual anak dan 
terlibat dalam kriminalitas. 
Yang lebih menakutkan, 63% 
dari kasus bunuh diri remaja di 
Amerika berasal dari keluarga 
yang tidak memiliki sosok ayah. 
(thefatherlessgeneration.wordpress.
com)

Data di Indonesia terkait 
keluarga tanpa sosok ayah 
tentu saja tidak setinggi negara 
adidaya tersebut.  Namun 
memang dalam fenomena 
umum, termasuk di Indonesia, 
ketidakhadiran seorang figur 
ayah sudah mulai terasa 
meskipun terbatas terutama di 
daerah-daerah perkotaan. 

Secara umum, figure ayah 
memang sering dan lazimnya 
diposisikan hanya sebagai sosok 
pencari nafkah bagi keluarga. 
Sedangkan pendidikan anak 

hanya diserahkan kepada 
ibu yang tinggal dirumah. 
Dalam banyak kasus bahkan 
pendidikan hanya diserahkan 
tanggung jawabnya kepada 
pihak sekolah dimana ia 
belajar karena sang Ibupun 
juga ikut mencari nafkah dan 
mengejar karir. 

Padahal, seorang ayah dan 
ibu adalah figur yang sangat 
diperlukan didalam sebuah 
tradisi kehidupan keluarga. 
Kata bijak mengatakan bahw 
Ibu adalah sekolah pertama 
bagi seorang anak manusia. 
Ayah adalah kepala sekolahnya.

Dalam perannya, sosok 
seorang ayah adalah figur 
yang tidak tergantikan untuk 
menjadi teladan dalam 
kehidupan seorang anak. Tidak 
terhitung tulisan maupun 
riset yang vitalnya peran 
keberadaan seorang ayah di 
dalam kehidupan anak.

Hal ini menjadi dilemma 
bagi masyarakat secara umum 
seiring meningkatnya pola 
manusia mencari lapangan 
pekerjaan dan urbanisasi. 
Fenomena pekerja kantoran 
dimana orangtua harus 
meninggalkan putra putrinya 
di rumah menjadi sesuatu 
yang lazim. Karir pekerjaan 
di kantor menjadi prioritas 
bagi keluarga menjadi tulang 
punggung ekonomi.  Tak jarang 
bahkan melibatkan kedua 
orangtuanya. Urusan anakpun 
diserahkan kepada asisten 
rumah tangga atau baby sitter. 
Sedikit waktu tersisa untuk 
bercengkerama dengan putra 
putrinya. 

Sang anak pun kehilangan 
figur ayah didalam 
kehidupannya

Sementara itu, sekolah 
yang diharapkan banyak bisa 
mengambil alih peran orangtua 
didalam mendidik generasi 

muda dan mengambil waktu 
terbesar didalam kehidupan 
awal seorang anak, bisa dibilang 
gagal memberi solusi bagi 
permasalahan moral generasi ini.

Secara umum, kritik umum 
untuk system sekolah umum 
terjebak kepada pengajaran 
akademis di kelas semata.  Aspek 
akademis memang normalnya 
menjadi tujuan utama bagi 
sebuah institusi pendidikan 
tetapi justru krititk terbesar 
bagi dunia pendidikan adalah 
terlalu jauh meninggalkan aspek 
lainnya diluar bidang akademis, 
terutama minimnya perhatian 
didalam mendidik moral dan 
akhlak murid.

Hal inilah yang dianggap 
menyumbang fenomena 
menurunnya akhlak generasi 
modern seperti tawuran antar 
sekolah, kejahatan dibawah 
umur dan lain sebagainya.  

Dan di titik inilah dunia 
pesantren mengambil peran 
vitalnya.

Pendidikan keteladanan 
di Pesantren

Dalam perkembangannya, 
dunia pesantren dengan 
segala kekurangan dan 
kelebihannya tetap konsisten 
dengan penerapan sistem 
berasrama 24 jamnya. Meskipun 
jauh dari sempurna, namun 
tidak bisa dipungkiri bahwa 
pendidikan di pesantren berhasil 
menyeimbangkan pendidikan 
yang tidak terlalu timpang 
kepada aspek kognitif akademis 
semata. 

Melalui system klasikal dan 
non-akademis di lingkungan 
asrama, pondok pesantren 
bisa dianggap lebih berhasil 
didalam pemberdayaan potensi 
bakat dan minat santrinya. 
Pesantren mampu menerapkan 
pendidikan yang juga mengasah 
multiple intelligence, soft skill, hidden 
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curriculum terkait pendidikan 
karakter yang bertumpu pada 
metode keteladanan sebagai 
panglimanya.

Dalam konsep pendidikan 
Islam, keteladanan disebut 
juga uswah hasanah. Keteladanan 
merupakan sebuah metode 
pendidikan Islam yang sangat 
efektif diterapkan oleh seorang 
guru dalam proses pendidikan. 
Karena pada dasarnya 
pendidikan merupakan usaha 
sadar oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan 
rohani anak didik menuju 
terciptanya kepribadian yang 
utama. (Muhammad Qutb, Sistem 
Pendidikan Islam). Lebih lanjut, 
metode keteladanan merupakan 
suatu cara atau jalan yang 
ditempuh seseorang dalam proses 
pendidikan melalui perbuatan 
atau tingkah laku yang patut 
ditiru (modeling).

Keteladanan dijadikan 
sebagai alat untuk mencapai 
tujuan pendidikan Islam karena 
hakekat pendidikan Islam 
ialah mencapai keredhaan 
kepada Allah SWT dan 
mengangkat tahap akhlak dalam 
bermasyarakat berdasarkan 
pad agama serta membimbing 
masyarakat pada rancangan 
akhlak yang dibuat oleh Allah 
Swt utntuk manusia. Hal tesebut 
secara eksplisit akan membentuk 
pribadi individu peserta didik 
atau murid menjadi manusia 
yang utuh, sehat jasmani 
dan rohani sehingga mampu 
berinteraksi social dengan penuh 
tanggung jawab dalam tatanan 
hidup bermasyarakat.

Metode keteladanan sebagai 
suatu metode digunakan 
untuk merealisasikan tujan 
pendidikan dengan memberi 
contoh keteladanan yang baik 
kepada siswa agar mereka dapat 
berkembang baik fisik maupun 

mental dan memiliki akhlak yang 
baik dan benar. Keteladanan 
memberikan kontrisusi yang 
sangat besar dalam pendidikan 
ibadah, akhlak, kesenian dan 
lain-lain. 

Memang, untuk menciptakan 
anak yang shaleh, pendidik tidak 
cukup hanya memberikan teori 
saja, karena yang lebih penting 
bagi siswa adalah figure yang 
memberikan keteladanan dalam 
menerapkan prinsip tersebut. 
Sehingga sebanyak apapun 
prinsip yang diberikan tanpa 
disertai dengan contoh tauladan 
hanya akan menjadi kumpulan 
resep yang tak bermakna.

Dalam hal urgennya sebuah 
keteladanan, Kyai Hasan 
Abdullah Sahal dari Gontor 
selalu berpesan:  “Tidak ada 
kesuksesan tanpa disiplin. Tidak ada 
disiplin tanpa keteladanan.”

Al-Quran bahkan mencela 
seorang guru yang mengajarkan 
sesuatu kebaikan kepada 
siswanya sedang ia sendiri tidak 
menerapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

“Mengapa kamu suruh orang 
lain mengerjakan kebaikan sedang 
kamu melupakan dirimu sendiri dan 
kamu membacca kitab tidakkah kamu 
pikirkan?’ (Q.S.Al-Baqoroh: 44).

Konsep keteladanan ini 
jugalah yang merupakan sistem 
atau metode pendidikan yang 
diwariskan oleh pendidik 
agung, Rasulullah SAW yang 
menjadikan keteladanan sebagai 
kekuatan utamanya. Metode 
tersebut terbukti melahirkan 
“santri-santri” kampung yang 
berasal dari pelosok gurun di 
jazirah Arab seperti Abu Bakar 
dan Umar bin Khattab dan 
mentransformasikan mereka 
menjadi pemimpin dunia yang 
mampu mewarnai dunia pada 
eranya.

Kyai sebagai Ayah Ideologis
Salah satu keunikan system 

pendidikan pondok pesantren 
adalah keberadaan sosok kyai. 
Dalam tradisi pesantren, Kyai 
adalah elemen terpenting dan 
unsur pembeda karena tidak 
dikenal didalam struktur umum 
yang  ada disekolah-sekolah 
umum, bahkan sekolah umum 
berasrama pun (boarding schools). 
Sewajarnya bahwa pertumbuhan 
suatu pesantren semata-mata 
bergantung pada kemampuan 
pribadi kyainya. (Tradisi Pesantren , 
Zamakhsari Dhofier, 2011. ) 

Kehadiran sosok kyai didalam 
sebuah pesantren bahkan 
dianggap sebagai kunci sukses 
dalam perkembangan pendidikan 
di sebuah pesantren. Pesan kyai 
Sahal Trimurti Gontor kepada 
santri-santrinya agar sekali 
kali tidak mencoba mendirikan 
lembaga pesantren jika tidak 
mampu menungguinya selama 
24 jam sehari 7 hari seminggu. 

DARUNNAJAH LEISURE
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Pesan inilah yang dipegang baik-
baik oleh santri-santri beliau 
termasuk KH Mahrus Amien 
Darunnajah, KH, Rifai Darul 
Qolam, KH Tijani Al Amien, 
KH Hamam Ja’far Pabelan 
dan ratusan lagi alumni yang 
mendirikan pesantren sejenis. 

Posisi kyai di dalam sistem 
pendidikan pesantren modern 
seperti Gontor dan Darunnajah 
sangatlah vital karena menjadi 
central figure keteladanan. 
Kelebihan seorang kyai dalam 
memimpin sebuah pesantren 
dibangun dengan keleteladanan 
yang selalu ia implementasikan 
dan aplikasikan dalam 
kehidupan social 
kemasyarakatan sesuai dengan 
perkataan dan perbuatan.

Dititik inilah peran vital 
seorang kyai bertemu dengan 
permasalahan besar generasi 
modern dan fenomena fatherless 
generation yang telah dibahas 
diatas. Kyai dan metode 

pendidikan keteladanan di 
pesantrennya menawarkan solusi 
bagi permasalahan minimnya 
kehadiran seorang ayah, baik 
secara kuantitatif maupun 
kualitatif di dalam kehidupan 
seorang anak. Keberadaan kyai 
di dalam sebuah pesantren 
menjadi pengganti bagi 
keberadaan seorang ayah 
yang mampu menjadi contoh 
tauladan, uswah hasanah bagi 
perkembangan kepribadian 
seorang santri. Bukan sebagai 
ayah biologis tentunya, yang 
memang tidak tergantikan, tetapi 
menjadi ayah ideologis bagi 
seorang santri.

Tentu saja keberadaan kyai 
sebagai seorang guru dan ayah 
ideologis tidak kalah pentingnya 
dari keberadaan seorang ayah 
biologis bagi seorang anak. Al-
Ghazali bahkan mengatakan 
bahwa hak guru atas muridnya 
adalah lebih agung dibandingkan 
dengan hak orangtua 

atas anaknya, sebagaimana 
pernyataannya:

“Orang tua hanya merupakan 
penyebab adanya anak sekarang di 
alam fana. Sedangkan guru merupakan 
penyebab kehidupan yang abadi.” (Al-
Ghazali, Juz I, tt:49).

Al-Ghazali juga mengutip 
sebuah hadits Rasulullah SAW yang 
artinya sebagai berikut: 
“sesungguhnya aku ini bagimu adalah 
seumpama ayah bagi anaknya.” (HR.Abu 
Dawud, Nasai, Ibnu Majah)

Dari makna hadits yang dikutip 
Al-Ghazali tersebut memberikan 
kejelasan bahwa seroang guru itu 
disamping memberikan pelajaran 
juga berperan seperti orang tua bagi 
sang murid.

Inilah sesungguhnya solusi dan 
keunggulan dari metode pendidikan 
yang ditawarkan oleh dunia 
pesantren terhadap tantangan 
didalam kehidupan generasi 
modern. [H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs.]
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EDUCATION

S etiap pesantren dan institusi 
pendidikan memiliki 
hidden curriculum yang 

tidak diajarkan di kelas, hasil 
yang dipelajari tidak secara 
tersurat dicantumkan dalam 
proses pembelajaran di kelas. Di 
pesantren Darunnajah, kurikulum 
tidak hanya sebatas pada materi 
pelajaran yang didapat siswa 
dari proses pembelajaran di 
kelas, namun semua yang dilihat, 
didengar, dirasakan, penugasan, 
tanggungjawab semuanya 
merupakan bagian dari kurikulum 
pesantren atau yang sering disebut 
dengan istilah hidden curriculum. 
Sehingga proses belajar tidak 
hanya terjadi di kelas, namun 
dapat dilakukan di asrama, 
masjid, dapur, organisasi dan 
lain sebagainya. Hal inilah yang 
membedakan antara pendidikan 
pesantren dengan model 
pendidikan lainnya.

Kurikulum tersembunyi (hidden 
curriculum) dideskripsikan 
sebagai hasil (sampingan) 
dari pendidikan dalam 
latar sekolah atau luar sekolah, 
khususnya hasil yang dipelajari 
tetapi tidak secara tersurat 
dicantumkan sebagai tujuan. 
Keberadaan kurikuilum 
tersembunyi ini tidak 
direncanakan, tidak diprogramkan 
dan tidak dirancang tetapi 
mempunyai pengaruh baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
terhadap output dari proses 
belajar mengajar.

Pada dasarnya hidden 
curriculum mempunyai beberapa 
karakteristik yang antara lain; 

HIDDEN CURRICULUM 
PONDOK PESANTREN
DARUNNAJAH

(1) terletak di luar konteks 
pengajaran resmi, belajar secara 
implisit, (2) berupa peraturan tak 
bertulis, dan (3) dibentuk oleh 
faktor  seperti sosioekonomi dan 
latar belakang pengalaman dan 
siswa.

Kurikulum Darunnajah
Di Darunnajah, Kurikulum 

bukanlah sekadar susunan 
mata pelajaran di dalam kelas, 
tetapi merupakan seluruh 
program pendidikan baik yang 
terencana maupun yang tidak 
direncanakan (hidden curriculum). 
Ini menunjukkan bahwa tujuan 
pembelajaran di pesantren 
bukanlah tujuan yang berdiri 
sendiri, melainkan dipersatukan 
secara integral 
dengan tujuan pendidikan 
pesantren secara keseluruhan, 
tujuan pesantren pada 
umumnya yaitu mencetak ulama’ 
yang intelek bukan intelek yang 
sekadar tahu 
agama, di samping itu pesantren 
juga bertujuan membentuk 
manusia yang alim, 
shaleh dan berguna untuk 
masyarakat dan bangsa.

Meskipun secara struktur 
kurikulum Darunnajah terdiri 
dari kurikulum Madrasah 
Tsanawiyah, Aliyah dan SMA, 
namun secara keseluruhan, 
semua kurikulum tersebut 
dibingkai dalam wadah Tarbiyatul 
Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI), 
sehingga santri Darunnajah 
hanya bisa mendapatkan 
ijazah pesantren ketika mereka 

menamatkan proses pendidikan 
TMI.

Strategi Kurikulum
Untuk menghasilkan mutu 

lulusan terbaik, Darunnajah 
memiliki berbagai strategi 
dalam penerapan kurikulumnya 
yang meliputi metode, strategi, 
evaluasi dan supervisi. Pertama, 
metode merupakan cara yang 
digunakan oleh guru dalam 
menyampaikan pelajarannya. Di 
Darunnajah, metode mengajar 
guru disesuaikan dengan materi 
pelajarannya, seperti metode 
ceramah, latihan, praktik, 
penugasan, dan lain sebagainya. 
Kedua, strategi mengajar mengacu 
kepada buku At-tarbiyah Al-
Amaliyah dari Pondok Modern 
Gontor. Selain itu, siswa kelas 
enam wajib menjalani tugas 
praktik mengajar (amalyah tadris), 
untuk menyiapkan mereka 
menjadi calon guru di masa yang 
akan datang. Ketiga, evaluasi 
digunakan sebagai sarana 
perbaikan dan koreksi terhadap 
setiap kegiatan yang ada di 
Pesantren. Keempat, supervisi 
terhadap guru dilakukan oleh 
kepala-kepala sekolah dan para 
guru senior. Dengan supervisi ini 
pesantren dapat secara langsung 
mengontrol proses pembelajaran, 
kompetensi mengajar 
guru, metode dan strategi 
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pembelajaran yang dilakukan di 
kelas.

Pembelajaran Di Asrama
Kegiatan santri di asrama 

lebih banyak daripada di 
kelas, sehingga asrama 
merupakan unsur penting dalam 
pembentukan karakter santri. 
Hal inilah yang membedakan 
antara siswa di pesantren dengan 
siswa di sekolah umum. Di 
Pondok Pesantren Darunnajah 
Jakarta, aktivitas sekolah dan 
proses belajar mengajar di kelas 
tidak jauh berbeda dengan 
sekolah umum lainnya seperti 
Madrasah Aliyah.

Selama di asrama, siswa 
dididik berbagai keterampilan 
atau kecerdasan yang menunjang 
keberhasilan siswa seperti 
kedisiplinan, ibadah, bahasa, 
kesenian, kaligrafi, dan lain 
sebagainya. Dalam kehidupan 
asrama siswa harus belajar 
mandiri, mereka harus bisa 
mengurus berbagai kepentingan 
mereka sendiri seperti mencuci 
dan lain sebagainya. Hal ini 
sesuai dengan salah satu jiwa 
dalam panca jiwa Pondok yaitu 
mandiri.

Santri belajar bersosialisasi 
dengan teman-temannya 
yang berasal dari berbagai 
daerah bahkan ada juga yang 
berasal dari luar negeri. Hal ini 

karena penempatan santri di 
asrama-asrama tidak bersifat 
permanen, yang artinya santri 
tidak di dalam satu kamar, atau 
satu asrama selama mereka 
hidup di pesantren. Setiap 
tahun dilakukan pergantian 
asrama; santri pindah dari satu 
asrama ke asrama lainnya, dan 
setiap satu semester diadakan 
perpindahan kamar dalam satu 
asrama. Hal ini memberikan 
variasi dalam kehidupan santri. 
Ini juga bermanfaat agar santri-
santri mengenal lebih banyak 
kawan dan mengetahui berbagai 
tradisi dan budaya dari santri-
santri lain secara lebih luas.

Antara santri baru dan lama 

ditempatkan di tempat yang 
berbeda. Santri baru menempati 
asrama khusus untuk santri 
baru. Pemilihan pengurusnya 
pun melalui seleksi yang ketat. 
Karena mereka inilah yang 
bertanggung jawab langsung 
membina santri baru itu, dari 
pagi sampai pagi lagi, selain 
jam-jam masuk kelas. Merekalah 
yang pertama kali mengenalkan 
kehidupan pondok dengan 
segala dinamikanya. Segalanya 
dilakukan dengan prima agar 
prosesnya kemudian benar-benar 
lancar. Karena istilah di pondok 
adalah “permulaan yang baik 
itu sudah merupakan setengah 
dari pekerjaan” (tandzimul amali 
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yawaffiru nisfa al-wakti).

Sistem Kepengasuhan
Di Pondok Pesantren 

Darunnajah, santri tidak 
hanya sekadar mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran, 
tetapi lebih dari itu digunakan 
sistem pengasuhan dalam semua 
aktivitas santri. Pengasuhan 
berperan sebagai produsen yang 
meramu dan melaksanakan 
program kegiatan para santri 
dan penghuni pesantren, 
program, kegiatan dan sistem 
yang ada haruslah sesuai 
dengan kurikulum pendidikan 
pesantren guna pembentukan 
pribadi/karakter santri untuk 
menciptakan lingkungan 
bermoral dan berakhlaqul 
karimah sebagai dasar landasan 
utama intelektualitas

Pengasuhan santri adalah 
salah satu biro di Pesantren 
Darunnajah yang berada 
di bawah kendali langsung 
pimpinan Pondok Pesantren. 
Pengasuhan santri  membawahi 
organisasi santri, keamanan 
pesantren, bimbingan dan 
konseling,  pembimbing santri 
di setiap kamar (musyrif), 
bahasa, marching band putri 
Darunnajah.  Fungsi biro 
pengasuhan santri membimbing, 
mengarahkan dan mengawal 

seluruh kegiatan santri selama 
24 jam. Semua aktivitas santri  
menerapkan  disiplin dan tata 
tertib yang tinggi  dengan 
memberikan sistem hadiah 
(reward) dan hukuman (punishment)  
bagi  para santri.

Pada prinsipnya, tugas 
pengasuhan santri dapat 
dibedakan menjadi 3 hal yakni; 
sebagai pembina Organisasi 
Santri Darunnajah (OSDN), 
sebagai pembina disiplin santri 
secara menyeluruh, sebagai 
pembimbing dan penyuluh santri. 

Dalam rangka meningkatkan 
pelayanan dan perhatian serta 
pembinaan terhadap santri 
dan wali santri, diperlukan 
pembenahan dan pembaharuan 
diberbagai segi, baik dari segi 
penempatan santri di asrama, 
pengawasan, peningkatan sarana 
dan prasarananya. Khusus 
untuk santri senior atau kelas 

VI TMI (Tarbiyatul Muallimin Al-
Islamiyah) atau setara dengan 
kelas XII di sekolah umum, 
mendapat perhatian tersendiri 
di kalangan pengasuhan santri 
dengan membentuk komisi yang 
membahas pembinaan kelas 
enam dalam rapat pengasuhan.

Pengendalian disiplin santri 
tidak hanya dalam aspek 
organisasinya saja, tetapi dalam 
segala aspek yang terlingkup 
dalam ‘ubudiyah, akhlak-etika, 
belajar, etos kerja, berbahasa, 
pakaian, absensi, dan sebagainya. 
Pengendalian disiplin tersebut 
tidak lain untuk mendidik pola 
kecerdasan santri, baik secara 
intelektual, emosional, sosial, 
maupun spiritual.

Pembinaan kecerdasan 
intelektual dan emosional 
dilakukan dengan penanaman 
disiplin dalam berbagai kegiatan. 
Sedangkan kecerdasan spiritual 
dilakukan dengan berbagai 
kegiatan dan gerakan antara lain 
jamaah sholat lima waktu, shalat 
sunnat, puasa sunnah, tilawah 
Qur’an, dan lain sebagainya.

Dalam menegakkan disiplin 
santri, sistem kepengasuhan di 
Pondok Pesantren Darunnajah 
lebih menekankan pada 
kesadaran preventif. Dengan 
demikian, jalannya disiplin lebih 
baik dan suasana kekeluargaan 
lebih tampak. Dalam sistem 
pembinaan diterapkan strategi 
sebagai berikut:

Sistem Pembinaan Kepengasuhan
NO SISTEM STRATEGI
1 Keteladanan Penonjolan sikap teladan dari para kiai, guru, pengasuh, dan santri

2 Penciptaan lingkungan Semua yang dilihat, didengar, dirasakan, dikerjakan, dan dialami sehari-hari harus 
mengandung unsur pendidikan

3 Pengarahan Kegiatan-kegiatan diawali dengan pengarahan terutama tentang nilai-nilai pendidikan 
yang terkandung di dalamnya

4 Pembiasaan Menjalankan program-program pendidikan dari yang ringan ke yang berat dengan 
disiplin tinggi.

5 Penugasan Pelibatan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan

EDUCATION

(Ichwan Mahmudi, M. Pd)
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KOLOM

T ahun 2015, aset tanah 
wakaf Darunnajah 
mencapai 629,3 hektar 

yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia. Selain tanah, 
Darunnajah memiliki berbagai 
macam aset wakaf seperti 
lembaga pendidikan, bangunan, 
perkebunan, pertanian, dan 
lain sebagainya. Aset wakaf 
tersebut memerlukan manajemen 
pengelolaan yang baik agar 
menjadi produktif.

Dalam syariat Islam, wakaf 
diartikan sebagai penahanan 
hak milik atas materi benda 
untuk tujuan menyedekahkan 
manfaat. Para fuqaha berbeda 
pendapat dalam memberi 
pengertian wakaf. Perbedaan 
tersebut membawa akibat 
berbeda pada hukum yang 
ditimbulkan. Pertama, Hanafiyah 
mengartikan wakaf sebagai 
menahan materi benda milik 
Wakif dan menyedekahkan atau 
mewakafkan manfaatnya kepada 
siapapun yang diinginkan 
untuk tujuan kebajikan (Ibnu 
al-Humam: 6/203). Kedua, 
Malikiyah berpendapat, wakaf 
adalah menjadikan manfaat 
suatu harta yang dimiliki 
untuk diberikan kepada orang 
yang berhak dengan satu akad 
(shighat) dalam jangka waktu 
tertentu sesuai dengan keinginan 
Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Ketiga, 
Syafi‘iyah mengartikan wakaf 
dengan menahan harta yang 
bisa memberi manfaat serta 
kekal materi bendanya (al-
‘ain) dengan cara memutuskan 
hak pengelolaan yang dimiliki 
oleh Wakif untuk diserahkan 
kepada Nazhir yang dibolehkan 
oleh syariah (al-Syarbini: 
2/376). Dan Keempat, Hanabilah 
mendefinisikan wakaf 
menahan asal harta (tanah) dan 
menyedekahkan manfaat yang 
dihasilkan (Ibnu Qudamah: 
6/185). 

MANAJEMEN 
PENGELOLAAN WAKAF 
DARUNNAJAH

Dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia nomor 41 
tahun 2004, wakaf diartikan 
dengan perbuatan hukum 
Wakif untuk memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut 
syariah.

Menurut Ibnu Hajar al-
Asqalaniy, asal pensyariatan 
waqaf didasarkan pada hadits 
riwayat Ibnu Umar ra tentang 
kisah waqafnya Umar bin 
Khathab ra:

 “Sesungguhnya Umar ra pernah 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar.  

Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan 
meminta nasehat mengenai tanah itu, 
seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, 
yang saya tidak pernah mendapatkan 
harta lebih baik dari pada tanah itu”.  
Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau 
berkenan, tahanlah batang pohonnya, 
dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu 
Umar berkata, “Maka bersedekahlah 
Umar dengan buahnya, dan batang 
pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, 
dan diwariskan. Dan Umar bersedekah 
dengannya kepada orang-orang fakir, para 
kerabat,  para budak, orang-orang yang 
berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil , dan 
para tamu.  Pengurusnya boleh memakan 
dari hasilnya dengan cara yang makruf, 
dan memberikannya kepada temannya 
tanpa meminta harganya…” (HR. Imam 
Bukhari dan Muslim)
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Dalam proses pengelolaan 
dan pengembangan aset wakaf, 
Darunnajah memiliki lembaga 
yang bertugas membina dan 
mengawasi pelaksanaannya, 
yaitu Dewan Nazir yang berdiri 
pada tahun 1994 bersamaan 
dengan penandatanganan 
piagam wakaf.

Melalui Piagam Wakaf 1994, 
tanah wakaf, bangunan, dan 
harta benda yang ada diserahkan 
kepada umat Islam dan 
pengelolaannya dilakukan oleh 
Dewan Nazir yang anggotanya 
adalah tokoh-tokoh pesantren 
yang mumpuni baik dalam 
kegiatan sosial maupun sebagai 
pimpinan lembaga pendidikan.

Piagam Wakaf 1994
K.H. Abdul Manaf selaku 

wakif Darunnajah secara resmi 
telah melakukan ikrar atau 
penandatangan wakaf dihadapan 
Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kebayoran Lama tahun 1986. 
Untuk mempertegas ikrar wakaf 
dan memahamkannya kepada 
kader-kader muda Darunnajah, 
tahun 1994 dilakukan 
penandatanganan piagam wakaf.

Piagam wakaf 1994 
Darunnajah sebagai momentum 
mengikrarkan kembali wakaf 
di hadapan masyarakat dan 
pemerintah, sehingga masyarakat 
pada umumnya dan khususnya 
kader muda Darunnajah benar-
benar memahami bahwa aset 
Darunnajah tidak menjadi milik 
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar 
dan keluarganya tetapi milik 
yayasan Darunnajah. Begitu 
juga dengan K.H. Abdul Manaf 
Mukhayyar selaku wakif 
Darunnajah merasa tenang 
dan yakin dengan masa depan 
keberlangsungan Darunnajah, 
sehingga ketika beliau meninggal 
sudah tidak merasa khawatir 
terhadap perkembangan 
Darunnajah.

Melalui piagam wakaf 1994, 
harta benda yang menjadi wakaf 
Yayasan Darunnajah adalah 
sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 38.085 
m2 (tiga puluh delapann ribu 
delapan puluh lima meter 
persegi) dan bangunan di 
atasnya di jalan Ulujami 
nomor 86 Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan, sesuai dengan 
sertifikat nomor 550/Ulujami.

2. 70 (tujuh puluh) bidang tanah 
seluas 700.000 m2( tujuh ratus 
ribu meter persegi) terletak 
di desa Cipining, Kelurahan 
Argapura, Kecamatan 
Cigudeg, berdasarkan 70 Akta 
Ikrar Wakaf, diantaranya 
nomor: K.10/A.050.3/25/86, 
tertanggal dua puluh empat 
april seribu Sembilan ratus 
delapan puluh enam (24-4-
1986)

3. Sebidang tanah seluas 
1500 m2 (seribu lima ratus 

meter persegi) terletak di 
Jalan Ciledug Raya No. 1, 
berdasarkan Akta Pengganti 
Ikrar Wakaf nomor: 
187/B/6/05/III/1990 tertanggal 
lima Maret seribu Sembilan 
ratus Sembilan puluh (15-3-
1990)

4. Sebidang tanah seluas 6000 
m2 (enam ribu meter persegi) 
terletak di Desa Sikarenda, 
Kecamatan Ciomas, Serang, 
sesuai dengan Akta Ikrar 
Wakaf Nomor: 144/W/2A/
PPAIW/V/1993 dan 
143/W/2A//PPAIW/V/1993 
tertanggal lima belas Mei 
seribu Sembilan ratus 
Sembilan Puluh Tiga (15-5-
1993)

Pada maret 2015, aset tanah 
wakaf sudah mencapai 636 hektar, 
dengan rincian sebagai berikut:

KOLOM

No Daerah Luas m2

1 Jakarta    73,368 
2 Darunnajah 2, Cipining 687,398 
3 Al Manshur Darunnajah 3, Serang 20,538 
4 Tsurayya Darunnnajah 4, Padarincang, Serang 17,230 
5 Annahl Darunnnajah 5, Cikeusik 61,012 
6 Annakhil Darunnnajah 6, Mukomuko 2,906,618 
7 Jazirotunnajah Darunnnajah 7,  Nunukan Kalimantan  230,000 
8 Annur Darunnajah 8, Cidokom Bogor 58,936 
9 Al Hasanah Darunnnajah 9, Tangerang Selatan  10,400 

10 Darunnajah 10, Pesanggrahan Jakarta Selatan  2,400 
11 Al Barokah Darunnnajah 11, Seluma Bengkulu 36,719 
12 Al Harokah Darunnnajah 12, Dumai 2,130,000 
13 Robiul Qulub Darunnnjah 13, Cidokom Bogor 7,699 
14 Nurul Ilmi Darunnnajah 14 Paleuh, Serang 103,801 
15 Bekasi (Perumahan Guru) 255 
16 Mohamad Amin Darunnnajah 15, Teluk Segara Bengkulu  2,272 
17 Bandung, Cipanas (Vila) 2,337 
18 Pondok Aren, Perumahan Guru 1,912 
19 Ruko Serang 204

Jumlah Total 6,364,297 
636 ha

Strategi 
Pengelolaan 
Wakaf 
Darunnajah

Konsep 
pengelolaan 
wakaf Pesantren 
Darunnajah 
mengacu pada 
tujuan hukum Islam 
(maqashid al-Syari’ah) 
yaitu mewujudkan 
kemaslahatan dan 
menghindarkan 
madharat. Wakaf 
bertujuan 
mendekatkan 
diri kepada Allah 
dan memberikan 
bantuan 
kemanusiaan yang 
dilembagakan agar 
dapat memberikan 



143Edisi 54 tahun Darunnajah2015

manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan. Wakaf dapat 
berupa benda tidak bergerak, 
benda bergerak, uang dan jasa.

Aset wakaf Darunnajah 
dalam bentuk benda yang tidak 
bergerak berupa tanah, baik 
tanah kering maupun tanah 
basah. Tanah kering dikelola 
dengan mendirikan bangunan 
pesantren, lembaga pendidikan, 
dan pendirian unit-unit usaha 
Pesantren. Sedangkan tanah 
basah dikelola dengan berbagai 
macam usaha seperti pertanian, 
perkebunan, dan peternakan. 
Dalam bidang pertanian 
dikembangkan budidaya 
tanaman dan bercocok tanam. 
Dalam bidang peternakan 
dikembangkan usaha perikanan 
dan pembesaran hewan ternak. 
Sedangkan untuk bidang 
perkebunan dikembangkan 
perkebunan sawit.

Unit-unit usaha ekonomi 
Yayasan Darunnajah dijalankan 
dengan prinsip swakelola yang 
berarti bahwa semua usaha 
berasal dari dana yayasan 
Darunnajah. Hasil dari 
pengelolaan unit-unit usaha 
ekonomi tersebut digunakan 
untuk mengembangkan 
pesantren, yaitu untuk 
mengembangkan kegiatan 
pendidikan, pembelajaran, 
dan peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) terutama kader-
kader pesantren yang berjuang 
secara langsung di Pondok 
Pesantren Darunnajah dan 
cabang-cabangnya.

Hasil usaha tidak dibagi-bagi 
kepada pengurus dan pengelola 
Yayasan Darunnajah, sehingga 
mereka tetap bersikap ‘iffah 
yaitu menjaga diri untuk tidak 
mengambil hak-hak dari Pondok, 
atau kalau terpaksa menerima 
sekadar ghurfatan biyadihi atau 
hanya seceduk tangan saja.

Hal tersebut sebagaimana 

cerita Bani Israil yang dikisahkan 
dalam Al-Qur’an. Bani Israil 
yang bercerai-berai karena tidak 
mempunyai pemimpin yang 
berwibawa, sehingga musuh-
musuh mereka dengan leluasa 
menistakan, menawan istri dan 
anak-anak serta mengusir mereka, 
mendambakan kehadiran seorang 
pemimpin yang bisa membebaskan 
mereka dari penindasan dan 
intimidasi bangsa lain, seperti 
saat mereka dipimpin Musa AS. 
Mereka menyampaikan harapan 
itu kepada nabi Samau’il yang 
memohon kepada Allah agar 
memilih diantara mereka seorang 
pemimpin. Allah menunjuk 
Thalut sebagai pemimpin 
dan memberinya tanda atas 
kepemimpinannya berupa tabut 
(peti) yang di dalamnya ada sisa-
sisa pusaka peninggalan Musa 
AS. Pada mulanya Bani Israil 
keberatan menerima Thalut 
sebagai pemimpin hanya karena 
tidak mempunyai harta yang 
melimpah, tetapi nabi Samau’il 
menjelaskan bahwa Allah telah 
memilih Thalut sebagai pemimpin 
dan memberinya kelapangan 
ilmu dan kekuatan badan, itulah 
modal yang dibutuhkan seorang 
pemimpin.

Ketika raja Thalut 
menggerakkan Bani Israil untuk 
berperang melawan raja Jalut 
dengan pasukannya yang kuat dan 
banyak, Thalut memperingatkan 
pentingnya ketulusan dalam 
berjuang, bagi mereka yang 
masih mendua hati, seperti yang 
sedang merencanakan pernikahan, 
menyelesaikan bangunan rumah, 
memanen hasil kebun dan 
sejenisnya dianjurkan untuk tetap 
tinggal di rumah, karena hanya 
mereka yang bertekad bulat untuk 
berjuang saja yang bisa diajak 
berjuang. 

Setelah pasukan disiapkan, 
raja Thalut menyampaikan pesan 
bahwa nanti dalam perjalanan 

ke medan perang Allah SWT 
akan menguji mereka dengan 
sebuah sungai, mereka dilarang 
meminum air sungai tersebut 
meskipun rasa haus sudah 
mencekik leher, barang siapa yang 
meminum darinya, maka tidak 
akan mampu diajak berperang, 
sebaliknya yang tidak tergoda 
dan tetap mampu mengendalikan 
hasratnya untuk tetap tidak 
meminum darinya, maka dia akan 
menjadi bagian dari pasukan 
inti yang siap berjihad, Allah 
memberikan pengecualian bagi 
mereka yang meminum sekadar 
dengan menceduk seceduk air 
dengan satu tangannya (illa man 
ightarafa ghurfatan biyadihi) tidak 
dengan dua tangannya (biyadaihi) 
apalagi ngokop (meminum sepuas-
puasnya). Faktanya sebagian besar 
pasukan Thalut meminum sepuas-
puasnya dari sungai, bahkan 
tidak sedikit yang menyelam ke 
dalam sungai untuk merasakan 
kesegarannya sambil minum 
sepuas-puasnya. Benar apa yang 
disampaikan Thalut, mereka yang 
meminum dengan tamak, setelah 
berhadapan dengan musuh tidak 
lagi mempunyai nyali untuk 
berperang, sedang mereka yang 
taat tidak meminum atau yang 
sekadar menceduk satu ceduk air 
minum dan itu hanya sekelompok 
kecil, dengan tegar dan gagah 
berani menghadapi musuh yang 
kuat dengan senjata lengkap. 
Mereka berkata “Berapa banyak 
kelompok kecil mampu mengalahkan 
kelompok besar dengan izin Allah, 
dan (pertolongan) Allah menyertai 
orang-orang yang bersabar” (QS. 
Al-Baqarah: 249), merekapun 
berperang dengan gagah berani 
dan mendapatkan kemenangan 
yang gemilang, terutama setelah 
pemuda Daud mampu membunuh 
raja Jalut. [Ichwan Mahmudi, M.Pd.]
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a. Sekilas tentang Metode  
Langsung
L. Sauveur (1826-1907) 

dan orang yang mempercayai 
kebenaran metode alami 
berpendapat bahwa bahasa 
asing dapat diajarkan tanpa 
terjemahan atau penggunaan 
bahasa ibu pembelajar  jika 
makna dapat disampaikan 
langsung melalui peragaan.  
Ilmuwan  Jerman F. Franke 
menulis  tentang  prinsip-prinsip 
psikologis dalam  hubungan 
antara bentuk dan makna 
dalam bahasa target (1884) 
dan memberikan pembenaran 
teoritis  terhadap  pendekatan 
monolingual dalam  mengajar. 

Menurut Franke, bahasa 
bisa diajarkan dengan baik 
dengan menggunakannya secara 
aktif di dalam kelas. Daripada 
menggunakan prosedur analitis 
yang berfokus pada penjelasan 
aturan tata bahasa dalam 
pengajaran di kelas, guru harus 
mendorong penggunaan bahasa 
asing  secara langsung dan 
spontan dalam kelas. Peserta 
didik kemudian akan mampu 
menginduksi aturan tata bahasa. 
Guru menggantikan peran buku 
di tahap awal pembelajaran. 
Berbicara dimulai dengan 
memberikan perhatian yang 
sistematis terhadap pengucapan. 
Kata yang sudah diketahui dapat 
digunakan untuk mengajar 
kosa kata baru, menggunakan 
peragaan dan gambar.

KOLOM

METODE LANGSUNG 
DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB
Oleh: Dr. H. Saifullah Kamalie, Lc., M.Hum.

Prinsip-prinsip pembelajaran 
bahasa alami ini memberikan 
dasar untuk apa yang kemudian 
dikenal sebagai Metode 
Langsung  yang mengacu ke 
metode alami yang sudah dikenal 
secara luas. Para pendukung 
Metode Langsung yang sangat 
antusias memperkenalkan 
metode ini di Perancis dan 
Jerman (secara resmi disetujui di 
kedua negara pada pergantian 
abad), dan menjadi dikenal 
secara luas di Amerika Serikat 
melalui penggunaannya oleh 
Sauveur dan Maxmilian Berlitz 
di sekolah bahasa komersial yang 
sangat terkenal itu (Richards and 
Rorgers, 1986:9).

b. Antara Metode Langsung 
dan Metode Berlitz
Jika sebagian orang 

menganggap Metode Langsung 
identik dengan Metode Berlitz 
adalah karena Maxmilian Berlitz 
(14 April 1852 – 6 April 1921) 
telah menggunakan metode 
ini di the Berlitz Language Schools 
yang ia dirikan pada tahun 1878 
di Providence, Rhode Island, 
Amerika Serikat. Kini Metode 
Berlitz telah menjadi metode 
sendiri. Dalam situs resminya, 
www.berlitz.co.uk, yang 
membuat Metode Berlitz berbeda 
dengan yang lain adalah:

1. Metode yang terbukti efektif 
2. Instruktur penutur asli yang 

lancar

3. Penekanan pada Pengajaran 
Langsung

4. Sentralisasi Pengendalian 
Mutu 

5. Keseragaman Pengajaran 
6. Supervisi
7. Metode Berlitz membawa 

kehidupan ke dalam 
pembelajaran bahasa. 

c. Prinsip-prinsip Metode 
Langsung
Meskipun Berlitz 

mengakui bahasa metode yang 
digunakannya itu sebagai metode 
tersendiri yaitu Metode Berlitz, 
pada dasarnya kedua metode 
ini, yaitu Metode Langsung 
dan Metode Berlitz sama-sama 
mematuhi sejumlah prinsip 
dalam pembelajaran bahasa 
asing. Di antara prinsip-prinsip 
tersebut adalah:
1. Pengajaran dalam  kelas 

dilakukan secara eksklusif 
dalam bahasa target.

2. Hanya kosakata dan kalimat 
sehari-hari yang diajarkan.

3. Keterampilan komunikasi 
lisan dibangun dalam 
perkembangan bertingkat 
yang dilakukan dengan hati-
hati  dan dilakukan melalui 
tanya-jawab antara guru dan 
siswa dalam kelas kecil secara 
intensif.

4. Tata bahasa diajarkan secara 
induktif.

5. Poin pengajaran baru  
diperkenalkan secara lisan.
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6. Kosakata yang bersifat 
kongkrit diajarkan melalui 
peragaan, objek, dan gambar 
sementara kosakata abstrak 
diajarkan melalui asosiasi ide.

7. Kemahiran berbicara dan 
mendengarkan diajarkan.

8. Pengucapan dan tata bahasa 
yang benar ditekankan.

Prinsip-prinsip ini terlihat 
dalam pedoman berikut untuk 
mengajarkan bahasa lisan, yang 
masih diikuti di sekolah-sekolah 
Berlitz kontemporer:
• Jangan menerjemahkan tapi 

peragakan.
• Jangan menjelaskan tapi 

lakukan.
• Jangan membuat sebuah 

tuturan tapi ajukan 
pertanyaan.

• Jangan meniru kesalahan tapi 
perbaikilah.

• Jangan berbicara dengan satu 
kata tapi letakkanlah dalam 
kalimat sempurna.

• Jangan terlalu banyak 
berbicara tapi buatlah peserta 
didik banyak berbicara.

• Jangan menggunakan buku 
tapi gunakanlah Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP)  Anda.

• Jangan melompat tapi ikutilah 
RPP Anda.

• Jangan berjalan terlalu cepat 
tapi perhatikan laju peserta 
didik.

• Jangan berbicara terlalu 
perlahan tapi berbicara secara 
normal.

• Jangan berbicara terlalu cepat 
tapi berbicaralah secara alami.

• Jangan berbicara terlalu keras 
tapi berbicaralah secara alami.

• Jangan mudah marah dan 
kesal tapi hadapilah dengan 

lapang dada.
(Dikutip dari Titone, 1968:100-1)

d. Pembelajaran Bahasa 
Arab di Indonesia Dulu 
dan Kini
Pada mulanya, pembelajaran 

bahasa Arab ditekankan pada 
aspek tata bahasa, misalnya 
dengan menghafal seribu 
bait syair tata bahasa Arab 
yang dirangkum dalam Kitab 
Alfiyyah. Para santri di pondok 
pesantren tradisional menghafal 
seribu bait syair tata bahasa 
Arab ini dengan sangat lancar 
kendati mereka tidak dapat 
berkomunikasi dengan bahasa 
Arab (Yahya 1977: 23dalam Eka 
Srimulayani, 2011). Pembelajaran 
bahasa Arab secara tradisional 
lebih menekankan pada 
pemahaman kaidah tata bahasa 
dan kemampuan menerjemahkan 
teks Arab ke dalam bahasa 
Melayu atau bahasa daerah. Para 
santri diajari untuk menguasai 
berbagai bentuk konjugasi 
(tasrif), perubahan bentuk verba 

(konjugasi verba), menguasai 
bentuk-bentuk tunggal, dual 
dan jamak, bentuk maskulin 
dan bentuk feminin, selain 
diajari untuk menganalisis 
fungsi setiap kata dalam 
kalimat (i`rab). Dalam proses 
pembelajaran, pada umumnya 
tidak ada program yang 
terencana. Terkadang, santri 
diwajibkan menghafal syair 
Arab yang sebetulnya lebih sulit 
daripada bahasa Arab biasa, 
sehingga akhirnya mereka pun 
tidak menguasai bahasa Arab 
dengan baik. Ketika mereka 
keluar dari pondok pesantren 
atau madrasah, yang mereka 
ketahui tentang bahasa Arab 
hanyalah tata bahasanya yang 
biasa dikenal dengan Nahwu-
Sharaf. 

e. Metode Langsung 
dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab
Menurut Eka Srimulyani, 

pakar bahasa Arab lulusan 
Universitas Al-Azhar dan 
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Universitas Dar al-Ulum ini 
memandang bahwa Metode 
Tata Bahasa-Terjemahan yang 
selama itu digunakan di banyak 
madrasah dan pondok pesantren 
tidak menstimulasi kreativitas 
siswa. Ia juga menganjurkan 
untuk tidak mengajarkan tata 
bahasa Arab secara rinci. Ia 
sama sekali tidak setuju dengan 
pembelajaran bahasa Arab hanya 
melalui tata bahasa. Mahmud 
Yunus mengatakan, “Bagaimana 
mungkin siswa belajar aturan 
tata bahasa dari sebuah bahasa 
yang mereka sendiri tidak 
memahaminya walaupun sepatah 
kata?” (Mahmud Yunus, dalam 
Eka Srimulyani, 2011). 

Dalam mempromosikan 
Metode Langsung, Mahmud 
Yunus dipengaruhi oleh dua 
faktor.

Pertama, ia dipengaruhi oleh 
pengajaran bahasa di sekolah-
sekolah pemerintah kolonial. Dia 
berharap bahwa bahasa Arab 
bisa memiliki posisi yang sama 
seperti bahasa Belanda yang 
dianggap sebagai sumber untuk 
belajar 'pengetahuan umum'. 
Selama periode ini, bahasa 
Belanda diajarkan dengan 
menggunakan Metode Langsung. 
Mahmud Yunus mencoba 
untuk menerapkan metode ini 
di Sekolah Pendidikan Guru. 
Selain itu, ia juga menulis buku 
untuk tujuan ini. Metode dan 
pendekatan ini terinspirasi 
oleh buku yang digunakan 
untuk mengajar bahasa 
Belanda yang berjudul Rood 
Witten Blauw, yang digunakan 
di sekolah-sekolah pemerintah 
kolonial. Faktor kedua yang 
mempengaruhi pemikirannya 
adalah pengalamannya ketika 
ia menjadi mahasiswa di Mesir, 
terutama di Universitas Dar al-

Ulum. 
Di Mesir ide untuk 

belajar bahasa asing dengan 
menggunakan Metode Langsung 
mulai muncul pada akhir abad 
kesembilan belas. Sebagai 
bagian dari pembentukan 
akademis, Dar al-Ulum juga 
menerapkan metode ini. Namun 
demikian, Mahmud Yunus masih 
merekomendasikan Metode 
Tata Bahasa-Terjemahan 
dalam keadaan tertentu. 
Dia masih memasukkannya 
ke dalam kerangkasistem 
pendekatan "semua dalam 
satu" atau nadzariyyat al-wihda, di 
mana pengajaran tata bahasa 
Arab harus disertai dengan 
mengajarkan kemampuan 
komunikatif. Bahan-bahan yang 
akan diajarkan berasal dari 
kalimat atau teks percakapan, 
tetapi kalimat atau teks 
percakapan tersebut dianalisis 
dari sudut pandang tata bahasa. 
Dengan kata lain, pengajaran 
tata bahasa tidak terlepas 
dari sub-pelajaran lain dari 
bahasa Arab seperti muhadatsah 
(percakapan), muthala'ah 
(pemahaman teks), mahfudzat 
(menghafal) dan lainnyua, yang 
tidak terintegrasi satu sama lain 
dalam sistem belajar bahasa 
Arab tradisional.

Ide pembaruan metode 
pengajaran bahasa Arab 
Mahmud Yunus tercermin 
dalam cara ia menyajikan 
materi untuk buku teks bahasa 
Arab. Buku berjudul Duruus al-
Lughah al-`Arabiyyah menerapkan 
teori praktis. Materi yang 
diajarkan berasal dari teks 
percakapan, tanpa mengabaikan 
baik pemahaman maupun 
kemampuan menulis. Dalam 

bukunya, mempraktikkan 
apa yang ia sampaikan, 
ia memulai menerapkan 
beberapa prinsip psikologi 
dengan menyajikan beberapa 
gambar dan cerita yang 
menarik guna membangkitkan 
minat siswa. Mahmud Yunus 
menentang pengajaran 
tata bahasa untuk pemula. 
Menurutnya, tata bahasa 
dapat disisipkan dalam bagian 
percakapan atau membaca. 
Dalam penggunaan buku 
Duruus al-Lughah al-`Arabiyyah 
ternyata tidak semua guru 
menggunakannya sebagaimana 
semestinya. Mahmud Yunus 
sangat menyesalkan tindakan 
guru yang menjadikan buku 
karyanya itu hanya sebagai 
buku teks membaca. Mahmud 
Yunus tidak mentolerir 
strategi pembelajaran seperti 
itu. Dengan gamblang ia 
mengatakan bahwa bukunya 
itu bukan buku teks membaca, 
tetapi merupakan buku ajar 
yang harus digunakan untuk 
semua aspek kemahiran 
berbahasa Arab termasuk 
membaca, berbicara, tata 
bahasa dan menulis.

Buku Duruus al-Lughah al-
`Arabiyyah merupakan reaksi 
terhadap buku teks tradisional 
yang sarat dengan daftar 
tasrif yang bertujuan untuk 
pengembangan keterampilan 
pasif, dan mengabaikan aspek 
psikologis. Kritik Mahmud 
Yunus yang lain tentang buku 
teks tradisional adalah buku-
buku yang tersebar waktu 
itu, menurutnya, tidak sesuai 
dengan konteks Indonesia 
dan dengan pelajar Indonesia, 
karena buku-buku tersebut 

KOLOM
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diterbitkan di Timur Tengah 
dan disusun dalam kerangka 
konteks Timur Tengah. Dalam 
pendahuluan bukunya Duruus 
al-Lughah al-`Arabiyyah, Mahmud 
Yunus menulis, “Saya telah 
bergumul dengan pengajaran 
bahasa Arab di Indonesia 
selama lebih dari lima tahun. 
Saya menyadari bahwa buku 
teks yang diterbitkan baik 
di Mesir maupun Syiria 
tidak sesuai dengan konteks 
Indonesia. Oleh karena itu, 
saya menulis buku ini untuk 
membuatnya sesuai dengan 
karakteristik Indonesia 
dan saya mencoba untuk 
menyajikan beberapa gambar 
yang menarik dan presentasi 
yang baik untuk membantu 
siswa dan untuk menarik minat 
anak-anak” (Syarifuddin, 1995 
dalam Eka Sriwahyuni, 2011). 

g. Faktor Keberhasilan 
Penggunaan Metode 
Langsung
Metode Langsung 

digunakan dalam pembelajaran 
bahasa asing sebagai metode 
alternatif bagi pembelajaran 
bahasa asing yang bertujuan 
agar peserta didiknya mampu 
berkomunikasi dengan baik 
dalam bahasa target.

Metode Langsung cukup 
sukses di sekolah bahasa 
swasta, seperti di sekolah-
sekolah Berlitz, di mana 
peserta didik  membayar dan 
mereka mempunyai motivasi 
tinggi selain penggunaan guru 
penutur asli adalah suatu 
keharusan dalam sekolah-
sekolah tersebut. Tapi meskipun 
adanya tekanan dari para 

pendukungnya,  metode ini  sulit 
untuk diterapkan di sekolah 
menengah umum negeri. Di 
Indonesia, Metode Langsung 
dapat dikatakan berhasil 
digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan Inggris di 
PMG dan beberapa pesantren 
alumninya. Jika ada sejumlah 
sekolah atau pesantren alumni 
PMG yang dinilai kurang 
berhasil dalam menerapkan 
metode ini dalam pembelajaran 
bahasa Inggris atau bahasa 
Arab, sebaiknya para pengelola 
lembaga pendidikan tersebut 
memperhatikan catatan 
Richardsand Rodgers (1986: 10-
11) tentang kelemahan metode 
ini. 

Pertama, untuk menerapkan 
Metode Langsung diperlukan 
guru penutur asli atau 
yang memiliki kefasihan 
seperti penutur asli dalam 
bahasa asing. Keberhasilan 
penerapan Metode Langsung 
sangatbergantung pada 
keterampilan guru, bukan 
pada buku teks, dan tidak 
semua guru cukup mahir 
dalam bahasa asing untuk 
mematuhi prinsip-prinsip 
metode. Kritik menunjukkan 
bahwa ketaatan pada prinsip-
prinsip Metode Langsung 
sering kontraproduktif, karena 
guru diminta untuk berusaha 
keras untuk menghindari 
menggunakan bahasa ibu, 
ketika kadang-kadang 
penjelasan singkat dalam 
bahasa asli siswa akan menjadi 
cara yang lebih efisien untuk 
memberikan pemahaman.

Sebuah studi dimulai 
pada tahun 1923 di negara 
bagian pengajaran bahasa 

asing menyimpulkan bahwa 
tidak ada metode tunggal yang 
dapat menjamin hasil yang 
sukses. Tujuan dari mencoba 
mengajarkan keterampilan 
berbicara dianggap tidak 
praktis ketika jam pengajaran 
bahasa asing di sekolah-sekolah 
sangat terbatas, jumlah guru 
yang mempunyai keterampilan 
berbahasa asing juga terbatas, 
dan keterampilan bercakap-
cakap dalam bahasa asing yang 
tidak relevan dirasakan oleh 
rata-rata pelajar dan mahasiswa 
Amerika.

h. Penutup
Dari paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa Metode 
Langsung merupakan salah 
satu metode pembelajaran 
bahasa asing. Dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
di Indonesia, selain Metode 
Langsung, terdapat Metode 
Tata Bahahasa-Terjemahan 
yang masih digunakan dengan 
sejumlah pondok pesantren 
tradisional yang mengajarkan 
kitab kuning. Kedua metode 
ini mempunyai tujuan masing-
masing. Jika pembelajaran 
bahasa asing bertujuan untuk 
menjadikan pembelajar mahir 
berkomunikasi, bukan sekadar 
mahir memahami teks, maka 
Metode Langsunglah yang 
digunakan. Sebaliknya, jika 
yang menjadi tujuannya adalah 
agar pembelajar memahami 
teks bahasa asing, tanpa 
memperdulikan keterampilan 
berkomunikasi, maka Metode 
Tata Bahasa-Terjemahanlah yang 
digunakan.

“Saya telah bergumul dengan pengajaran bahasa Arab di Indonesia 
selama lebih dari lima tahun. Saya menyadari bahwa buku teks 

yang diterbitkan baik di Mesir maupun Syiria tidak sesuai dengan 
konteks Indonesia. Oleh karena itu, saya menulis buku ini untuk 

membuatnya sesuai dengan karakteristik Indonesia
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DARUNNAJAH 
FUTURE

P ondok Pesantren Darunnajah 
saat ini mencapai umur 54 
tahun. Usia ini menunjukkan 

kematangan sebuah lembaga 
dari sisi kultural dan struktural. 
Secara kultural, Darunnajah  
sudah menetapkan sistem institusi 
modern, sesuai dengan tuntutan 
lembaga di kota metropolitan yang 
tetap menjaga nilai-nilai spiritual 
pesantren. Sementara itu, secara 
struktural Darunnajah memiliki 
sistem organisasi yayasan yang 
mengatur seluruh aset dan tanah 
wakaf yang diberikan oleh wakif, 
serta bertanggung jawab dalam 
pengembangannya. 

Pada usia lebih dari setengah 
abad ini, Pondok Pesantren 
Darunnajah dituntut untuk 
dapat mengembangkan dan 
meningkatkan beberapa lembaga 
pendidikan yang berada di 
dalamnya ke level yang lebih 
tinggi dan berkualitas. Apalagi 
sebagai institusi dakwah 
yang berdomisili di ibukota, 
Darunnajah dituntut mampu 
memberikan solusi terbaik 
berlandaskan keilmuan yang 
Islami. Adalah cita-cita wakif 
Pondok Pesantren Darunnajah, 
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, 
selain mendirikan lembaga 
pendidikan berupa pesantren 
juga mendirikan universitas 
sebagai center of excellence dalam 
mengembangkan dakwah 
Islamiyah dan pengkaderan umat.  
Untuk itu, Pondok Pesantren 
Darunnajah yang genap mencapai 
usia tersebut merencanakan 
pendirian universitas. 

Beberapa hal yang 
melatarbelakangi pendirian 

MENUJU 

UNIVERSITAS 
DARUNNAJAH
universitas diantaranya adalah 
peningkatan kualitas lembaga 
pendidikan. Pondok Pesantren 
Darunnajah telah memiliki 
jenjang pendidikan dari tingkat 
play group, TK, SD, Tsanawiyah, 
Aliyah, dan Sekolah Tinggi. 
Peningkatan Sumber daya 
manusia dalam lembaga-
lembaga ini dapat didukung 
dengan adanya sebuah lembaga 
tertinggi setingkat universitas. 
Dari sini, peningkatan SDM 
akan berubah karena adanya 
dukungan program-program 
yang ada di universitas. Selain 
itu, Darunnajah yang berdomisili 
di ibukota, memiliki peran utama 
dalam mengawal benteng syariat 
Islam menghadapi tantangan 
global yang semakin kuat. Dari 
sini, Darunnajah dituntut untuk 
memiliki lembaga pendidikan 
tinggi setingkat universitas, 
yang di dalamnya berisi tenaga-
tenaga ahli di bidangnya. Secara 
keilmuan mereka akan mampu 
menghadapi tantangan zaman 
berupa perang idelogi maupun 
percepatan teknologi. Problem 
umat yang begitu kompleks 
memerlukan sebuah institusi 
pendidikan Islam mumpuni 
yang mampu menjawab 
tantangan global dan tampil 
sebagai benteng pertahanan. 
Universitas ini insya Allah kelak 
akan menjadi alternatif dalam 
memberikan solusi berbagai 
problem yang dihadapi umat 
Islam. 

Masa persiapan menuju 
Universitas Darunnajah, yayasan 
membentuk panitia yang 
fokus pada tahapan-tahapan 

yang harus disiapkan dalam 
mengembangkan proyek tersebut. 
Berbagai persyaratan baik 
administrasi dan infrastruktur 
sedang disiapkan secara serius. 
Perangkat lain dari aspek 
tenaga dosen tetap dan tenaga 
administrasi sesuai dengan 
persyaratan pendirian perguruan 
tinggi yang berlaku yaitu setiap 
prodi minimal 6orang dosen tetap. 
Untuk pendirian universitas 
terdapat aturan minimal 10 
program studi dengan ketentuan 
4 prodi bidang Ilmu Pengetahuan 
Sosial dan  6 prodi bidang Ilmu 
Pengetahuan Alam berarti 
memerlukan minimal 60 dosen 
tetap yang linier dengan program 
studinya.

Selain itu, peraturan dan 
perundang-undangan yang 
dijadikan bahan pedoman 
antara lain; Undang-Undang 
Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, 
Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 
tentang Pedoman Pendirian 
Perguruan Tinggi, Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 4 tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi, 
Permendiknas Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, Peraturan 
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 
tentang  Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI), 
Permendikbud Nomor 84 Tahun 
2013 tentang Pengangkatan Dosen 
Tetap, Permendikbud Nomor 
50 Tahun 2014 tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi, Permendikbud Nomor 87 
Tahun 2014 tentang Akreditasi 
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Program Studi dan Perguruan 
Tinggi, Permendikbud Nomor 154 
Tahunn 2014 tentang Rumpun 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
dan Permendikbud Nomor 139 
tahun 2014 tentang Pedoman 
Statuta dan Organisasi Perguruan 
Tinggi. 

Pihak yayasan juga telah 
mulai meningkatkan fasilitas 
perguruan tinggi yang ada, dengan 
menambah lokal-lokal ruangan di 
tingkat 5 dan 6 gedung Sekolah 
Tinggi Agama Islam Darunnajah 
(STAIDA), yang berada di Cipulir. 
Selain gedung ini, yayasan 
juga menyediakan beberapa 
lahan, yang dipersiapkan untuk 
memenuhi persyaratan sebuah 
universitas, diantaranya lokasi 
tanah di depan kampus Pondok 
Pesantren Darunnajah Ulujami. 

Adapun pendidikan tinggi 
yang ada, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Darunnajah (STAIDA) saat 
ini memiliki 3 program studi 
yaitu Prodi Hukum Keluarga 
(Syariah), Manajemen Pendidikan 
Islam dan Pendidikan Guru 
Raudhotul Athfal (Tarbiyah) 
dengan jumlah mahasiswa 503 
pada tahun akademik 2015/2016. 
Kegiatan pendidikan ini akan 
terus dikembangkan bersamaan 
dengan agenda menuju ke arah 
universitas.   

Universitas Darunnajah 
berencana membuka 10 program 
studi antara lain: a. Fakultas 
Ilmu Pendidikan (1. Pendidikan 
Matematika, 2. Pendidikan 
Bahasa Inggris), b.Fakultas 
Ekonomi (1.Manajemen Bisnis, 
2. Akutansi), c. Fakultas Sain 
Dan Teknologi (1.Teknik 

Informatika, 2. Design Grafis, 
3.  Manajemen Informatika, 4. 
Sistem Informatika, 5. Teknologi 
informatika, 6. Teknik Sipil)     

Universitas Darunnajah 
mengurung misi dakwah 
Islamiyah dengan menyebarkan 
syariat Islam berbasiskan pada 
keilmuan. Selain itu, universitas 
ini juga menjadi penggerak 
dalam memprakarsai islamisasi 
ilmu pengetahuan yang 
bersandarkan pada penelitian. 
Hal ini sebagai bentuk idealisme 
melihat tatanan keilmuan dalam 
sejarah peradaban Islam. Tidak 
ada dikotomi dalam melihat 
seluruh cabang keilmuan, namun, 
yang ada hanyalah klasifikasi 
masing-masing. Dengan 
demikian seluruh keilmuan yang 
ada akan terintegrasi dengan 
baik dan menjadi landasan 
bagi pengembangan peradaban 
manusia.

Universitas Darunnajah, 
ke depan diharapkan menjadi 
institusi yang yang berbasiskan 
pada riset guna melakukan 
peningkatan-peningkatan 
SDM dan pengembangan 
keilmuan di berbagai bidang. 
Melalui kerjasama dengan 
lembaga-lembaga lain, pihak 
kampus akan menfasilitasi 
para dosen dan mahasiswa 
dalam kegiatan  pertukaran 
dosen serta mahasiswa dalam 
pengembangan  diri di sisi 
intelektual, akademik dan 
penelitian. Dari usaha ini pihak 
universitas akan memiliki corak 
tersendiri di dunia akademisi. 
Selain itu, secara administrasi 
kerjasama-kerjasama itu akan 

menjadi penilaian tersendiri di 
mata  Direktorat Perguruan Tinggi 
(DIKTI). Hal ini jauh berbeda 
dengan peran Pondok Pesantren 
yang apabila melakukan 
kerjasama di dalam maupun di 
luar negeri, tidak ada penilaian 
dari aspek apapun. Selain itu, 
diharapkan pihak universitas 
dapat menfasilitasi aspek finansial 
yang sering menjadi kendala bagi 
dosen dan mahasiswa melakukan 
penelitian. 

Universitas ini terbuka 
bagi calon mahasiswa dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
bukan hanya wilayah  Jakarta 
dan sekitarnya. Mereka adalah 
para alumni sekolah umum dan 
agama yang berminat untuk 
mendalami berbagai bidang 
ilmu pengetahuan sesuai yang 
ditawarkan. Selain itu, target lain 
yang akan menjadi mahasiswa 
adalah para alumni dari Pondok 
Pesantren Darunnajah Group. 
Jumlah keseluruhan mereka di 
akhir tahun ajaran hampir 500 
santriwan/santriwati dalam setiap 
angkatan penamatan. Untuk 
itu, yayasan optimis universitas 
ini banyak diisi alumni yang 
akan mendalami bidang-bidang 
keilmuan yang berbeda-beda. 
Tentu hal ini membantu para 
alumni dalam pengembangan 
intelektualitas yang lebih tinggi. 

  Kita berharap semoga 
pendirian Universitas ini terwujud 
dalam waktu yang tidak lama, 
sehingga dapat segera dinikmati 
dan memberikan manfaat bagi 
masyarakat secara umum dan 
Darunnajah secara khusus. Kita 
doakan. (M. Hasan Darojat, MA)
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DARUNNAJAH SMILE

Tsurayya,
Istri Salehah Pendamping 
Perjuangan
(Disarikan dari buku Biografi Kiai Abdul Manaf Mukhayyar)

L ebih dari setengah abad 
Tsurayya mendampingi 
Abdul Manaf sebagai 

istri. Wanita kelahiran Jakarta, 
Sabtu 17 Juni 1933 / 23 Shafar 
1352, putri H. Syueb Saoemin 
ini adalah sosok yang penurut. 
Kesetiaannya kepada suami 
demikian tinggi. Kesamaan visi 
dan pandangan adalah salah satu 
perekat rumah tangga keduanya. 

Abdul Manaf mengenal 
Tsurayya ketika keduanya 
bersama-sama belajar di Jamiat 
Kheir. Keduanya menjadi dekat 

karena sama-sama aktif dalam 
bidang pendidikan. Pada 

tahun akhir pendidikannya 
di Jamiat Kheir, Abdul 
Manaf sudah mulai 
mengajar. Sedangkan 

Tsurayya aktif dalam 
kegiatan 

keputrian seperti memasak dan 
menjahit.

Pertemuan keduanya 
didukung pula oleh letak rumah 
Tsurayya yang berada di Kebon 
Kacang, tidak jauh dari lokasi 
Jamiat Kheir di Tanah Abang. 
Tsurayya, adalah satu-satunya 
anak H. Saoemin. Tidak ada 
keterangan bagaimana kisah 
perkenalan mereka.

Walau dalam keadaan sulit, 
H. Saoemin setuju menikahkan 
anaknya dengan pemuda 
pendiam asal Palmerah. 
Pernikahan itu digelar di 
kediaman H. Saoemin di Kebon 
Kacang. Kala itu, Jepang sudah 
bercokol di Indonesia.

Hj. Siti, salah seorang kerabat 
dari H. Saoemin di Ciomas 
berkisah, ketika pernikahan 
berlangsung, Jepang melarang 
warga membawa beras. Kala itu 
warga yang ketahuan memiliki 
beras akan diminta menyerahkan 
separuhnya untuk keperluan 
tentara Jepang. Keadaan ini 
membuat rakyat kelaparan dan 
banyak kematian di mana-mana. 
Lumbung-lumbung beras di 
Ciomas pun diperiksa tentara 
Jepang satu per satu. Demi 
menjaga agar berasnya tidak 
dirampas, warga Ciomas kala 
itu menyembunyikan beras yang 
masih berbentuk ikatan batang 
padi di gubuk, kuburan atau di 
sawah-sawah.
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Siti mengenang, untuk 
keperluan pernikahan Abdul 
Manaf dan Tsurayya, keluarga 
di Ciomas mengirimkan adik 
Saoemin bernama Muhammad 
Ali ke Jakarta. Ali disuruh 
mengangkut beras dan pisang 
menggunakan kereta api dari 
Serang ke Tanah Abang. Untuk 
mengelabui pemeriksaan tentara 
Jepang, beras diselundupkan 
dalam bentuk aron yang 
dibungkus daun pisang dan 
diatasnya ditutup dengan aneka 
buah-buahan seperti pisang, 
mlinjo, dan sayur mayur. Ketika 
itu perjalanan dari Serang 
ke Jakarta menempuh waktu 
setengah hari dengan memakai 
kereta api.

Setahun kemudian, Tsurayya 
melahirkan anak pertama yang 
diberi nama Suniyati. Kehidupan 
keluarga ini masih sangat 
sederhana. Untuk mencukupi 
kebutuhan, Tsurayya berjualan 
lontong sayur di sekitar sekolah 
Jamiat Kheir. Abdul Manaf 
masih tetap mengajar dan 
kadang berjualan daun pisang 
di stasiun Palmerah. Keluarga 
kecil ini kadang tinggal di Kebon 
Kacang, namun sesekali berada 
Palmerah.

Baru berjalan tiga tahun, 
situasi politik dan keamanan 
menyeret Abdul Manaf dalam 
kesulitan. Aktivitasnya dalam 
kegiatan kepemudaan dan 
laskar perlawanan membuatnya 
dikejar-kejar pasukan Jepang. 
Pada awal kemerdekaan, Abdul 
Manaf memboyong istri dan 
anaknya serta ayahnya, H. 
Mukhayyar, mengungsi ke Kp. 
Cikerenda, Pabuaran, Serang, 
Banten. Mereka tinggal di sana 
selama kurang lebih 2,5 tahun. 
Beban keluarga ini makin 
bertambah dengan lahirnya 
Saifuddin Arief pada 1946.

Ketika kembali ke Jakarta, 
Tsurayya ikut menopang 

ekonomi keluarga dengan 
membuat kecap untuk dijual 
kembali. Hal itu terus dilakukan 
meskipun keluarga ini secara 
ekonomi mulai mapan seiring 
dengan makin majunya usaha 
PT. Makmur Raya yang didirikan 
Abdul Manaf. Bahkan ketika 
mereka membeli tanah di 
Kaliraya dan mulai menetap 
di Ulujami, Abdul Manaf dan 
Tsurayya membuat usaha pabrik 
tahu dan tenun.

Tsurayya adalah wanita 
yang patuh pada suami. Ia 
sangat memahami karakter 
suami dan cita-citanya. 
Ketika Abdul Manaf 
ingin membangun 
kembali Madrasah 
Islamiyah yang 
terbengkalai 
karena ditinggal 
mengungsi 
ke Ciomas, ia 
merelakan gelang 
emasnya dijual 
oleh suami untuk 
biaya pembangunan. 
Di kemudian hari, Abdul 
Manaf kadang-kadang masih 
meminjam uang atau perhiasan 
sang istri bila membutuhkan 
dana untuk suatu keperluan. 
Meski begitu, Abdul Manaf 
tidak pernah lupa untuk 
mengembalikannya.

Sejak muda Abdul Manaf 
selalu membangunkan anak-
anaknya untuk salat Shubuh.  
Kadang-kadang Abdul Manaf 
menciprati anak-anaknya 
dengan air agar mau bangun. 
Abdul Manaf juga yang mendidik 
anaknya dengan mendirikan 
salat jamaah di musalah 
berukuran 5 x 6 m di dalam 
rumah Sukabumi Ilir Pal Merah. 
Namun bila suaminya sedang 
tidak di rumah, Tsurayya sendiri 
yang akan membangunkan 
dan mendidik anak-anaknya 
mengaji sebelum Shubuh. Ketika 

H. Saoemin tinggal bersama 
keluarga ini di Palmerah –
setelah rumahnya di Tanah 
Abang dijual untuk biaya ibadah 
haji-, Tsurayya masih terbantu 
dengan peran ayahnya yang 
mengajarkan cucu-cucunya kitab 
kuning dan membacakan hadist 
dan tafsir. Ketika Palmerah 
digusur dan terpaksa pindah 
ke Sukabumi Ilir, H. Saoemin 
tidak menghentikan kegiatannya 
tersebut. H. Saoemin pula 
yang menyuruh cucu-cucunya 
untuk berpuasa Senin-Kamis 
dan membaca Surat Al Kahfi 
setiap malam Jumat. Ia juga 

menularkan kebiasaannya 
membaca buku dan 

kitab tafsir.
Untuk 

pendidikan 
kepada anak-
anak perempuan 
Abdul Manaf 
mempercayakan 

kepada istrinya. 
Tsurayya mengajari 

mereka cara menjahit, 
memasak dan hal-hal yang 

berhubungan dengan perempuan. 
Tsurayya amat peduli dengan 
kebersihan rumah dan terutama 
kamar anak-anak perempuannya. 
Ia tidak pernah membolehkan 
pembantu membersihkan dan 
merapikan kamar.

“Ibu juga berpesan kepada 
anak-anak perempuannya, kalau 
sudah berumah tangga pembantu 
tidak boleh masuk kamar,” ujar 
Munifah. 

Romantisme pasangan suami 
istri ini tidak luput dari masalah 
rumah tangga. Namun baik 
Abdul Manaf maupun Tsurayya 
tahu bagaimana memperlakukan 
satu sama lain. Tsurayya amat 
sabar terhadap keinginan 
suaminya. Ketika sibuk 
mempersiapkan pembangunan 
Pesantren Darunnajah Cipining, 
Tsurayya mendampingi suaminya 

“Bu Tsurayya itu 
setia sekali ke mana 
Pak Manaf pergi dia 
juga ikut, ke Serang, 
maupun ke Cipining, 

padahal di sana 
masih hutan.”
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tinggal di gubuk seadanya 
selama berminggu-minggu. Pun 
begitu ketika Abdul Manaf mulai 
menetap di Ulujami yang kala 
itu masih berupa hutan yang 
dipenuhi pohon jinjing dan jalan 
menuju lokasi susah dilalui 
kendaraan. Bahkan, ketika Abdul 
Manaf harus bolak balik ke 
Serang untuk membangun panti 
asuhan Al-Manshur, ia senantiasa 
mendampingi suami tercintanya. 
Dalam setiap bepergian, ia juga 
harus mempersiapkan segala 
kebutuhan suaminya, termasuk 
juga peralatan dapur. Karena 
Abdul Manaf tidak terbiasa 
untuk makan di luar rumah, 
meskipun sedang berada di Luar 
kota.

“Bu Tsurayya itu setia sekali 
ke mana Pak Manaf pergi dia 
juga ikut, ke Serang, maupun ke 
Cipining, padahal di sana masih 
hutan.”

Begitu besar pengabdian pada 
suami, Tsurayya sampai tidak 
tega bila ada duri dan tulang 
dalam makanan suaminya. Ia 
selalu menunggui sang suami 
makan. Bila ikan atau daging 
menjadi menu santapan, 
Tsurayya akan membersihkan 
dulu daging atau ikan itu 
dari duri dan tulang sebelum 
dikunyah sang suami.

Kebersamaan dan romantisme 
Abdul Manaf-Tsurayya yang 
indah itu tiba-tiba terhenti. 
Senin, 26 Maret 2001 bertepatan 
dengan 1 Muharram 1422, 
Tsurayya sakit. Hari itu ia 
merasa tidak enak badan sejak 
sehari sebelumnya. Tubuhnya 
melemah.

Keesokan paginya, drg. 
Munifah, anak perempuan yang 
rumahnya persis di belakang 
rumah sang ibu, bersiap-siap 
berangkat ke kantor. Munifah 

masih mengingat pagi itu selesai 
sembahyang Subuh, sempat 
menitipkan ke kakaknya, 
Zainuyyah, agar sang ibu 
meminum teh supaya kondisi 
badannya cepat pulih. Sebelum 
berangkat, Munifah menengok 
ibunya dan bertanya,”Ibu mau 
nitip apa?”

Tidak ada jawaban. Tubuh 
lemah yang terbaring di atas 
ranjang itu justru berusaha 
bangkit menuju kamar mandi. Ia 
ingin membersihkan kuku di jari 
tangan dan kaki. 

“Ibu di sini saja. Jangan ke 
kamar mandi,” kata Munifah 
seraya menopang tubuh ibunya 
yang lemah. Tapi sang ibu 
bersikukuh. Dalam keadaan 
mata setengah tertutup, Tsurayya 
membersihkan kuku-kuku 
jemarinya dengan sikat. Ia 
lantas berucap, “Saya enggak 
mau ngrepotin anak,” ujarnya. 
Munifah tidak mengindahkan 
ucapan ibunya tersebut. Itulah 
ucapan yang didengar dari mulut 
ibunya terakhir kali.

Pukul 09.00, kondisi Tsurayya 
memburuk. Noor Badri, putra 
keempat mendampingi bersama 
Ibu Ida Puspadina dan dokter 
Klinik Darunnajah dokter Tri 
dengan ambulan dan bu Mahrus  
menggunakan mobil lain menuju 
Rumah Sakit Harapan Kita. 
“Alhamdulillah dua jam terakhir 
saya mendampingi ibu, berangkat 
dari rumah dengan ambulan 
dan didampingi oleh dokter 
membawa oksigen. Sampai 
wafatnya alhamdulillah saya 
bisa berbisik ayat-ayat Alqur’an, 
dzikir, pada waktu-waktu 
terakhir ketika mau wafat dan 
saya lihat sendiri bagaimana ibu 
sangat tenang ketika menghadapi 
maut itu karena memang 
ikhlas, bahwa manusia ini akan 
kembali ke rahmatullah. Sejak 
dari rumah sampai berangkat 
sudah tidak bisa bicara karena 
serangan jantung.”

Pukul 10.30, Selasa, 27 
Maret 2001/ 2 Muharram 1422, 
Tsurayya wafat pada usia 68 
tahun.

DARUNNAJAH SMILE
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DARUNNAJAH & MEDIA

Dari manakah anda tahu 
Pesantren Darunnajah? 
Ini salah satu pertanyaan 

pembuka yang diberikan dalam 
wawancara tes masuk calon santri 
Darunnajah. Jika kita menanyakan 
hal tersebut puluhan tahun 
lalu, mayoritas jawabannya dari 
saudara, tetangga atau teman. 
Tidak ada yang menjawab dari 
iklan, berita televisi, radio atau 
koran.

Darunnajah sebagai lembaga 
pendidikan pesantren yang 
berlokasi di ibukota Jakarta, 
popularitasnya tidak lepas 
dari meningkatnya intensitas 
pemberitaan media massa nasional 
dan lokal, ataupun publikasi media 
alternatif serta keragaman media 
swakelola-internal, termasuk 
website, beberapa jaringan media 
sosial, hingga Buletin Darunnajah 
yang anda pegang ini.

Dengan kata lain, 
perkembangan 54 tahun 
Darunnajah seiring dengan 
perkembangan media yang ada. 
Darunnajah terus berupaya 
melakukan pembenahan 
manajemen lembaga secara 
profesional, di samping 
peningkatan substansi mutu 
pendidikan yang relevan dengan 
perkembangan dan tantangan 
zaman. Hal ini termasuk dalam 
membenahi komunikasi lembaga 
kepada publik dalam ruang 
lingkup public relations, yang salah 
satunya menggunakan media yang 
beragam.

Di akhir tahun 70-an hingga 
awal 80-an, tanpa media canggih, 
Pondok Pesantren Darunnajah 
dikenal lebih luas saat muncul 
beberapa kali di berita televisi, 

DARUNNAJAH
DAN MEDIA

radio dan koran. Semua 
pemberitaan terkait dengan 
kegiatan, prestasi dan kisah 
inspirasi dari Pondok Pesantren 
Darunnajah saat itu. Pada era 
itu, Darunnajah juga muncul 
dalam jurnal Prisma (LP3ES) 
dan laporan penelitian tentang 
lembaga pesantren modern di 
metropolitan.  Majalah Pesan 
(1989) juga pernah memuat profil  
K.H. Abdul Manaf Mukhayyar 
dan Pesantren Darunnajah. 
Popularitas Darunnajah itu 
tidak hanya meningkatkan 
pengetahuan khalayak di tingkat 
masyarakat luas, tapi juga 
menjadikan Darunnajah sebagai 
salah satu tujuan kunjungan 
banyak tamu. Tidak sedikit 
pejabat, tamu negara, tokoh 
berpengaruh, hingga para peneliti 
dan wartawan media massa 
berkunjung ke Darunnajah.

Berbagai prestasi, kisah 
inspiratif kehidupan santri, 
visi dan misi pendidikan, 
alternatif lembaga pendidikan 
dan pengembangan karakter 
generasi muda di era modern, 
bentuk dan sistem alternarif 
pesantren, hingga letak strategis 

georafis Darunnajah, 
semua itu mendorong 
peningkatan 
popularitas serta 
intensitas Darunnajah 
dalam media. Di saat 
bersamaan, tantangan 
dunia pendidikan 
non-pesantren harus 
berhadapan dengan 
derasnya pengaruh 
negatif dari lemahnya 
pendidikan karakter 
siswa. Berbagai 

pemberitaan tawuran pelajar, 
perilaku pergaulan bebas dan 
lunturnya nilai-nilai keagamaan 
dan moral pelajar merupakan 
keprihatinan yang kontras dengan 
berita prestasi dan inspirasi seputar 
Darunnajah saat itu.

Awal 1990-an, Darunnajah 
makin berbenah diri, memfasilitasi 
unit-unit kerja dengan perangkat 
komputer, dalam rangka 
modernisasi sistem  kerja, dan 
pemaksimalan teknologi-informasi 
yang berkembang pesat. Setelah 
pemerataan perangkat di semua unit 
kerja, Darunnajah mulai membangun 
jaringan komputer di kawasan 
kampus Darunnajah, dengan 
mengembangkan sistem local area 
network (LAN) sehingga semua unit 
komputer di kawasan Darunnajah  
terintegrasi. Hal ini tentunya sebagai 
upaya efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan jaringan tersebut. 

Darunnajah juga mengoptimalkan 
saluran yang lebih interaktif, antara 
lain aktif dalam sosial media seperti 
Facebook dengan nama Pesantren 
Darunnajah, Yayasan Darunnajah serta 
akun Twitter: @darunnajah_jkt, dan 
media lainnya, yang berfungsi 
sebagai sarana komunikasi dengan 
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stakeholder. Seluruh kegiatan, 
pengumuman, tulisan, foto-
foto menarik dan informasi 
penting lainnya dimuat di situs 
www.darunnajah.com dan situs-
situs lainnya di bawah Yayasan 
Darunnajah.1*

Tahun 2015, sebagian 
besar unit kerja di Pesantren 
Darunnajah sudah terintegrasi 
dengan internet, sehingga 
memudahkan akses dan transfer 
informasi. Dan sejak itu pula 
Darunnajah mulai memasuki 
dunia maya (cyber) dengan 
mengenalkan domainnya sendiri 
www.darunnajah.com yang terus 
dikembangkan hingga sekarang. 
Website resmi, berbagai media 
swakelola internal, serta 
pengelolaan public relations 
yang lebih baik, tentu semakin 
mempermudah masyarakat 
mengenal dan menggali 
hal-hal positif yang sedang 
dikembangkan Darunnajah saat 
ini. Hal tersebut telah menjadikan 
Darunnajah semakin men-dunia 
dan dikenal secara luas. 

Peningkatan Kapasitas 
dan Sinergi

Darunnajah berusaha 
membuat program relasi 
media dengan menggalakkan 
kegiatan penulisan, termasuk 
salah satunya menyiarkan Press 
Release pada setiap kegiatan-
kegiatan penting. Berbagai 
penulisan berita dan feature 
yang muncul di media massa 
selama ini sering bersumber 
dari liputan langsung ataupun 
diambil dari website resmi dan 
media internal Darunnajah. 
Hal lain yang dilakukan adalah 
penulisan Advertorial (pariwara) 

di beberapa media cetak 
seperti koran dan majalah. 
Juga mengaktifkan 
surat pembaca, sebagai 
media interaksi dengan 
masyarakat serta 
mengirimkan laporan 
tahunan (Annual Report) dan 

beberapa laporan kegiatan dengan 
skala besar nasional maupun 
internasional, ke berbagai instansi, 
sehingga kemudian dimuat dalam 
website kementerian atau lembaga 
lainnya.

Kegiatan di atas diselaraskan 
dengan pelatihan jurnalistik yang 
kerap dilakukan secara berkala 
oleh Pesantren Darunnajah 
untuk berbagai kalangan dan 
tingkatan. Empat kali dalam satu 
tahun Darunnajah dan cabang-
cabangnya melakukan pelatihan 
jurnalistik. Kegiatan ini dilakukan 
untuk membangun budaya 
menulis sesuai prinsip dasar 
dalam upaya mewujudkan visi-
misi Darunnajah. Kegiatan pers 
dan jurnalistik dalam organisasi 
santri, dan penguatan kapasitas 
pengelolaan komunikasi publik 
kelembagaan dalam kegiatan 
jurnalistik di Darunnajah dan 
cabang-cabangnya merupakan 
kekuatan potensial untuk tujuan 
yang lebih besar. 

Hampir seluruh kegiatan 
Pesantren Darunnajah Pusat dan 
cabang dalam bidang pendidikan-
pengajaran, keagamaan, sosial 
kemasyarakatan terdokumentasi 
secara baik di dalam situs 
tersebut. Itu semua sebagai 
upaya pengejawantahan visi-
misi Darunnajah. Misalnya 
kegiatan harian, liga sepak bola, 
seminar pendidikan, daurah 
(pelatihan), pendidikan karakter, 
pertukaran murid-guru, jambore 
kepramukaan, bakti sosial, posko 
bencana alam, praktik pengabdian 
masyarakat di pelbagai daerah 
terpencil, tablig akbar, penerimaan 
kunjungan tamu dalam dan luar 
negeri, dan kegiatan-kegiatan 
lainnya.

Ke depan, Pondok Pesantren 
Darunnajah diharapkan sudah 
layak memiliki media yang lebih 
besar. Bukan hanya mengoptimalkan 
berbagai potensi yang telah 
dibangun hingga saat ini, tapi 
mensinergikan dengan pihak luar 
pesantren, termasuk dengan alumni 
yang memiliki posisi penting dan 
aktif di media. 

Tantangan Ke Depan: Bukan 
Hanya Berita

Jika selama ini popularitas 
Darunnajah yang muncul dalam 
media mainstream (nasional dan 
lokal), baik televisi, radio, cetak dan 
portal media/online makin gencar 
memberitakan Darunnajah, di saat 
bersamaan perkembangan kecepatan 
informasi dari media sosial juga 
tidak kalah aktif digunakan. 
Penyebaran informasi melalui 
media sosial yang kadang jauh 
lebih cepat dari penyebaran berita 
dalam media mainstream, selayaknya 
digunakan dengan optimal. Bahkan, 
pelatihan rutin mengatasi dampak 
negatif media online yang dilakukan 
Darunnajah seharusnya dapat 
menciptakan komunitas online, 
baik santri, alumni, wali santri dan 
stakeholders, yang lebih baik di masa 
yang akan datang. Ke depan tidak 
mustahil, Darunnajah dapat menjadi 
peredam konflik dan polemik, 
pengawal persatuan (ukhuwah) dan 
pelopor penguatan pengetahuan 
serta semangat keagamaan melalui 
media yang dikembangkan.

Saat ini Darunnajah seolah-olah 
telah menjadi objek liputan program 
khusus rutin berbagai stasiun 
televisi nasional, seperti program 
khusus Ramadhan dan tabligh akbar 
yang pernah diliput oleh TV One, 
Metro TV, Trans TV, atau program 
tentang pesantren  yang diliput oleh 
RCTI dan TVRI.  Darunnajah juga 
telah mengisi berbagai pemberitaan 
media mainstream maupun online 
seperti Republika, Gatra, Kantor 
Berita Antara, Kompas, Tempo, 
Detik, Rimanews, Okezone, The 
Jakarta Post, JPPN, Tribunnews, 
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Panjimas, Wapresri, Kompasiana, 
juga situs-situs luar negeri seperti, 
Wikipedia, British Council, BBC, 
The Holy Family School, The 
Telegraph (UK), Kementerian 
Luar Negeri, Atdikbud London, 
Flickr.com, Youtube.com, The 
Establishment Post, New 
York times, Getty images, The 
Guardian, alriyadh.com, IIU 
Islamabad, www.questia.com, 
Universal Peace Federation (UPF), 
ICRC, Embassy of Japan, The 
Diocese of Leeds, The Keighley 
news, VietBao.vn, dan banyak lagi.

Dikenal luasnya suatu 
lembaga, seperti banyak dikutip 
oleh beberapa pakar komunikasi, 
itu tidak terlepas dari dua fakta, 
yakti fakta sosiologis dan fakta 
psikologis. Darunnajah dengan 
segala macam kegiatan dan 
aktivitasnya dalam kacamata 
sosiologis merupakan fakta dan 
peristiwa yang layak diangkat 
oleh media sosial. Dari fakta 
psikologis, penulisan oleh 
media sosial merupakan respon 
terhadap kejadian atau peristiwa, 
misalnya dengan kehadiran tokoh 
nasional maupun internasional, 
lembaga atau organisasi besar 
ke Kampus Darunnajah, 
dengan komentar, kesan dan 
tanggapannya menjadi kutipan 
berita populer bagi para jurnalis.

Tidak dapat dipungkiri, 
perkembangan teknologi dan 
informasi akan terus mengalir 
dengan cepat. Setiap lembaga, 
termasuk Darunnajah harus 
siap menghadapi era globalisasi 
teknologi dan informasi tersebut. 
Berbagai program yang didesain 
untuk mempersiapkan SDM 
yang memadai dan pengayaan 
pada bidang-bidang penunjang 
dalam bidang teknologi informasi, 
diharapkan membawa angin segar 
bagi perkembangan Darunnajah. 
Belum lagi didukung dengan para 
alumni Darunnajah yang sudah 
banyak berkiprah dalam dunia 
jurnalistik, akan berkontribusi 
besar dalam perkembangan syiar 
Darunnajah di masa mendatang. 

Besar harapan, nantinya 
Darunnajah dapat memiliki 
strategi komunikasi yang 
terpadu, tidak hanya dalam ruang 
lingkup komunikasi publik dan 
pengembangan media swakelola-
internal lainnya. Sudah saatnya 
Darunnajah memiliki tracking media  
untuk mengukur pemberitaan 
positif dan negatif. Perlu beberapa 
penelitian untuk mengukur peran 
media bagi Darunnajah atau 
sebaliknya kontribusi Darunnajah 
dalam perkembangan jurnalistik 
dan wacana pendidikan keagamaan. 
Ke depan beberapa kajian dapat 

dijadikan bahan 
strategi komunikasi 
Darunnajah 
yang lebih besar, 
luas dan lebih 
terpadu. Strategi 
komunikasi yang 
dimaksud tidak 
hanya menjadikan 
Darunnajah 
makin populer 
dan semakin di 
kenal dunia, tapi 
juga mengambil 
posisi penting 
dalam membangun 
wacana publik, 
penguatan dakwah 
keislaman maupun 

menegakkan prinsip-prinsip Islam 
yang selama ini diperjuangkan 
lembaga pesantren.

Dengan kata lain, ke depan tidak 
hanya pemberitaan media seputar 
kekaguman beberapa perdana 
menteri, apresiasi tokoh dunia, 
atau tamu negara yang berkunjung 
ke Darunnajah, tidak pula hanya 
apresiasi dan penghargaan yang 
semakin banyak diberikan kepada 
Darunnajah, prestasi, Pramuka dan 
banyak kegiatan ekstra-kurikuler 
santri yang berkiprah yang makin 
berprestasi di pentas nasional bahkan 
telah mendunia. Karena selain sangat 
kuat memiliki nilai berita, pada 
kenyataannya Darunajah sangat 
berpotensi menjadi sumber inspirasi, 
edukasi dan motivasi kepada 
khalayak yang lebih luas.

Lebih dari itu, tidak mustahil 
dengan sepak-terjangnya, 
Darunnajah dalam media nantinya 
banyak melakukan berbagai program 
jurnalistik serta budaya menulis ala 
pesantren yang semakin inovatif, 
dalam suatu tujuan mewujudkan visi-
misi Darunnajah yang mulia. Pondok 
Pesantren Darunnajah, dengan segala 
kemampuan finansial, sumber daya 
manusia, serta dukungan alumni 
yang sudah berkiprah luas dalam 
dunia jurnalistik, menjadikan Pondok 
Pesantren Darunnajah tampil tidak 
hanya sebagai berita, tapi juga 
inspirasi bagi berbagai isu strategis 
pendidikan nasional, pengembangan 
karakter bangsa, etos kepemudaan 
menghadapi tantangan zaman, nilai 
moral dan etika, serta inspirasi bagi 
khalayak dalam merealisasikan 
ajaran Islam.

Pada konteks ini, sesungguhnya 
ada harapan besar bahwa nantinya 
hubungan Darunnajah dengan media 
tidak hanya sebagai alat dan saluran 
untuk informasi dan peningkatan 
popularitas, tapi juga sebagai media 
efektif bagi dakwah keislaman, 
pembangunan karakter dan edukasi 
Indonesia. (M. Kadhafie Hamdie, M.A.)

** Situs-situs resmi di bawah lingkungan Yayasan Darunnajah
•	 www.darunnajah.com  (Darunnajah 1)
•	 www.darunnajah-cipining.com (Darunnajah 2)
•	 darunnajah3.com (Darunnajah 3) 
•	 tsurayya.com (Darunnajah 4)
•	 darunnajah5.com (Darunnajah 5)
•	 annakhil.blogspot.com (Darunnajah 6)
•	 darunnajah-multimedia.com (Darunnajah 8)
•	 www.pesantrenmodern.com (Darunnajah 9)
•	 tkislamdarunnajah10.wordpress.com (Darunnajah 10)
•	 nurul-ilmi.com (Darunnajah 14)
•	 www.darunnajahcharity.org (Darunnajah Charity)
•	 www.darunnajahkids.com (SDI Darunnajah)
•	 darunnajahkindergarten.com (TK Darunnajah)
•	 www.darunnajah.ac.id (STAI Darunnajah)
•	 pgtkdarunnajah.com (PGTK Darunnajah)
•	 alumnidarunnajah.org (Alumni Darunnajah)

DARUNNAJAH & MEDIA
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Selamat Milad untuk Darunnajah yang ke-40. Insya Allah 
lebih baik lagi dan memberikan banyak manfaat.

Hj. Airin Rachmi Diany, S.H. M.H. 
Wali Kota Tangerang Selatan, pada acara pembukaan 
Porseka di Darunnajah 9, 27 Agustus 2014.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-54 
Pesantren Darunnajah. 

Di usia yang semakin matang 
inshaAllah melahirkan santriwan-
santriwati yang mampu menjadi 
tauladan Amin. Ya Robbal Alamin. 

Tri Kurniadi, S.H., M.Si.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, pada acara Grand 
Launcing Kesukuran 54 Tahun Darunnnajah, 7 Maret 2015

Saya atas nama pribadi maupun 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bogor merasa bersyukur dan 
bangga bisa hadir pada Acara Apel 
tahunan dan penutupan porseka ke 

27 di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor. 
Semoga kegiatan yang positif dalam rangka 

membangun karakter yang kuat dan berakhlak mulia, 
terus dilanjutkan dan dikembangkan, sukses buat Pondok 
Pesantren Darunnajah.

Drs. Yusuf Sadeli
Ka Dispora Kabupaten Bogor, 24 Agustus 2014

Selamat Milad ke 54 tahun 
Darunnajah. Semoga tambah 

sukses dalam membentuk generasi 
muda yang Qurani dan berakhlak. 

Berwawasan luas dan dapat mengikuti perkembangan 
zaman.

Guguk Tri Rahayu, S.Sos., M.A.P.
Lurah Ulujami, pada acara Grand Launcing Kesukuran 54 
Tahun Darunnnajah, 7 Maret 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Selamat HUT ke 54 Darunnajah. 

Semoga sukses dan tetap menjadi 
lembaga pendidikan yang selalu 
menciptakan generasi penerus 
bangsa yang agamais dan tetap 

berpedoman Pancasila dan UUD 1945. Terima kasih.  

AKP Sunarto, S.H.
Waka Polsek Pesanggrahan, pada acara Grand Launching 
Kesukuran 54 Tahun Darunnnajah, 7 Maret 2015

DI MATA MEREKA

Dalam waktu 40 tahun Pesantren 
Darunnajah telah menorehkan 

prestasi sebagai penjaga Islam 
rahmatan lil `alamin dan menjaga 
ke-Indonesiaan untuk tegak berdiri  
dalam rangka mewujudkan negara 
yang adil dan makmur, modern dan 

sejahtera lahir dan batin.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha para Kyai, 

para pimpinan pondok pesantren dan ustadz/ustadzah 
untuk mencerdaskan  kehidupan bangsa dalam bingkai 
ke-Islaman.

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Sekretaris Jenderal Kementrian Agama RI (Darunnajah, 16 

Agustus 2014) 
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Selamat atas kesyukuran 54 
tahun Darunnajah, semoga 

dengan bertambahnya usia, 
bertambah baik juga manajerial 
pesantren Darunnajah. 
Berkembang dan bermanfaat bagi 

umat dan khususnya lingkungan terdekat. Teriring do’a: 
Sukses dan berkembang mencetak generasi Islami yang 
bermartabat dan bermanfaat. Semoga terus jaya dan 
dikenang masyarakat dan alumni.

Drs. Muh Fadjar Kurniawan
Wakil Camat Pesanggrahan, pada acara Grand Launching 
Kesukuran 54 Tahun Darunnnajah, 7 Maret 2015

Untuk Pesantren Darunnajah 
yang tercinta. Alhamdulillah, 

dengan kerja amal ikhlas-cerdas-
keras, Darunnajah terus jadi berkah, 
tumbuh kembang berbuah dan 
terus memberi buahnya kepada 
umat manusia di Indonesia, bahkan 

di kawasan dunia. Mabruk wa alfu mabruk. Semoga 
dengan mensyukuri miladnya, akan makin besar dan 
berkahlah Darunnajah. 

Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Wakil Ketua MPR RI 2014 – 2019,  29 Maret 2014

Nasihat atau pesan apa yg 
sangat berguna untuk 

kehidupan di masyarakat: 
"Man jadda wajada"

Belajar berorganisasi dan 
demokrasi di Darunnajah dengan 

lobby yang kuat meski konsulat Indonesia Timur hanya 
satu kursi dalam memilih ketua OPDN dan saya yang 
mendapat suara terbanyak dan terpilih, Demokrasi ala 
santri Darunnajah.

Arif Abdullah Sagran, M.Si.
Alumni Darunnajah 1991, Presiden Centro da Comunidade 
Islamica de Timor Leste

Asalaamualaykum, Thank you 
so much for welcoming us to 

this truly wonderful institution, 
my self and my colleagues from 
the American Muslim community, 
we were truly honored to visit 

you pesantren, and witness first had your commitment 
to developing the next generation of Indonesian leaders 
– boys and girls. The model you have developed is 
exceptional, and should be shared with the wider moslem 
word. Tahe care and thank you again. 

Shaarik H. Zafar
Special Representative To Muslim Communities, US 
Department of State, April 30th , 2015
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