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PROJECT PROPOSAL  
PEMBERDAYAAN PESANTREN DAN MASYARAKAT (PPM) 

MA’HAD ALY MARHALAH TSANIYAH ANGKATAN IX 
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

 

A. Pendahluan 

Pondok pesantren merupakan pusat pendidikan Islam, dakwah dan 

pengabdian masyarakat yang tertua di Indonesia. Dalam perkembangannya, setiap 

pesantren memiliki manhaj dan spesifikasi tersendiri dalam merealisasikan dan 

mengembangkan fungsi-fungsi di atas. Ma’had Aly Situbondo, sebagai salah satu 

lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Situbondo, melaksanakan tiga fungsi di atas dengan cara melakukan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pendidikan yang dilaksanakan di Ma’had Aly Situbondo adalah pendidikan 

yang berkonsentrasi pada kajian fiqh dan uhsul fiqh. Dengan dua jenjang yang 

dimilikinya, Ma'had Aly Situbondo melaksanakan kajian fiqh secara tekstual di 

Ma’had Aly Marhalah Ula (M.1), sedangkan kajian fiqh dengan pendekatan ushul 

fiqh dilakukan di Ma’had Aly Marhalah Tsaniyah (M.2). Dengan demikian, 

kompetensi lulusan yang diharapkan dari dua jenjang Ma’had Aly ini tidak sama. 

Lulusan Ma’had Aly Marhalah Ula (M.1) diharapkan mampu membaca, 

memahami, dan mengamalkan Fathul Mu’in dan yang sederajat secara tekstual 

(qauli) dengan indikator mereka mampu menjawab masalah-masalah fiqhiyyah yang 

dihadapi berdasarkan kitab-kitab tersebut secara qauli. Sementara lulusan Ma’had 

Aly Marhalah Tsaniyah diharapkan mampu membaca, memahami,  dan 

mengamalkan kitab Fathul Wahab dan yang sederajat secara kontekstual  dengan 

alat bantu qa’idah ushul fiqh dan qa’idah fiqhiyyah, dengan indikator mereka 

mampu menjawab persoalan fiqhiyyah yang dihadapi tidak hanya sebatas 

berdasarkan kitab-kitab tersebut melainkan juga berdasarkan teori-teori ushul fiqh 

dan qa’idah fiqhiyyah. 

Sealain pendidikan, penelitian juga dilakukan santri Ma’had Aly Situbondo, 

baik di jenjang M.1 atau pun di jenjang M.2. Penelitian yang dilakukan santri 

Ma’had Aly Situbondo ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, yaitu 

dengan cara melakukan penelitian terhadap kitab-kitab ulama, terutama bidang fiqh 

dan ushul fiqh beserta pendukungnya di dalam memutuskan masa’il fiqhiyyah yang 

dipertanyakan kepadanya. Hasil penelitian mereka di bidang fiqh ini secara berkala 

diterbitkan melalui buletin Tanwirul Afkar yang dirintis sejak tahun 1997 dalam 

bentuk lembaran yang terbit setiap minggu. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 

2013, buletin ini berubah dari bentuk lembaran ke bentuk buku. 

Di samping itu, santri Ma’had Aly juga diberi beban menyelesaikan risalah 

sebagai salah satu syarat kelulusan. Risalah merupakan penelitian atas masa’il 

fiqhiyyah yang dilakukan santri Ma’had Aly Situbondo secara individual dengan 

berdasarkan pada teks-teks kitab kuning untuk jenjang M.1, dan berdasarkan 

pendekatan ushul fiqh untuk jenjang M.2. Dengan pendekatan kitab-kitab kuning, 

masalah-masalah yang dihadapi akan ditemukan jawabannya. Dan, dengan 

pendekatan ushul fiqh, masalah-masalah tersebut dapat dikembangkan dan 

ditindaklanjuti sehingga ditemukan rumusan baru, atau –minimal— dapat 

ditemukan rasionalisasinya (istidlal-nya). Risalah ini sama dengan skripsi atau tesis 

di lingkungan jenjang pendidikan tinggi program sarjana (S1) dan program 

pascasarjana (S2). 

Untuk menyempurkan proses akademik dan sebagai bentuk tanggung jawab 

keilmuan (mas’uliyah al-‘ilmi) bagi santri Ma’had Aly, mereka diwajibkan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai ilmuwan, santri Ma’had Aly 

Situbondo tidak hanya dituntut untuk belajar tapi juga harus mengamalkan ilmunya 
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yang didapat selama masa pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat yang 

dimaksudkan di lingkungan Ma’had Aly Situbondo adalah masyarakat pondok 

pesantren dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat 

yang diterapkan di Ma’had Aly Situbondo dikenal dengan istilah Pemberdayaan 

Pesantren dan Masyarakat (PPM). 

Penyebutan pesantren lebih dahulu daripada masyarakat memiliki arti bahwa 

yang diprioritaskan dalam program ini adalah pemberdayaan pesantren. Hal ini 

disebabkan oleh, semakin berkurangnya pondok pesantren yang eksis melakukan 

kajian kitab kuning dan mengembangkannya, dan terlalu larut dalam menyesuaikan 

diri dengan kurikulum pendidikan nasional, sehingga dikuatirkan pesantren sebagai 

lembaga tafaqquh fiddin akan bergeser dari fungsi semula, atau bahkan melenceng 

jauh sama sekali dari prinsip awal didirikannya. 

Dalam memberdayakan pondok pesantren, santri Ma’had Aly Situbondo 

tidak hanya sekedar mengajarkan kitab kuning, tapi mereka akan menularkan 

pengalaman belajar di Ma’had Aly Situbondo kepada para santri dan asatidz pondok 

pesantren tempat bertugas, di samping juga mereka dapat menimba pengalaman 

proses pendidikan di pesantren tempat mereka bertugas. Dengan cara berbagi seperti 

ini, peserta PPM diharapkan akan mendapatkan tambahan pengalaman untuk 

improvisasi diri, dan pondok pesantren yang ditempati diharapkan mampu kembali 

ke khitthah dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, al-muhafazhah ‘ala 

al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah. 

Sedangkan pemberdayaan masyarakat luar pesantren perlu dilakukan oleh 

santri Ma’had Aly karena mereka akan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan 

karakter pribadi yang majemuk di satu sisi, sehingga mereka perlu bersosialisasi 

sebelum membumikan ilmu fiqh dan ushul fiqh yang diterimanya selama di 

pesantren; dan minimnya pemahaman keagamaan di tengah-tengah masyarakat 

sebagai efek dari kurangnya minat masyarakat dan menurunnya minat santri (futur 

al-himmah) untuk mempelajari agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehadiran 

pemerhati hukum Islam di tengah-tengah masyarakat untuk mendampingi 

masyarakat di dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara 

sesuai aturan-aturan Islam. 

B. Tema PPM 

Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 

Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 ini mengambil tema 

Membangun Sinergi antara Pesantren, Masyarakat dan NU 
 

C. Tujuan PPM  

Program Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 

Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 bertujuan: 

1. Pemberdayaan Pesantren dalam Pengkajian Kitab Kuning 

2. Penguatan ke-NU-an pada Masyarakat  

D. Target PPM 

Target dari Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 
Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 adalah: 

1. Lahirnya santri yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama umat 

Islam, terutama terhadap pengembangan keilmuan pesantren dan masyarakat; 

2. Lahirnya santri yang memiliki keterampilan di dalam melakukan pengembangan 

keilmuan pesantren dan masyarakat; 
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3. Terwujudnya pesantren yang istiqamah di dalam mempertahankan dan 

mengembangkan keilmuan yang berbasis kitab kuning; dan 

4. Terwujudnya masyarakat yang moderat di dalam menjalankan ajaran Islam di 

tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

E. Program PPM 

Program Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 

Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 ini adalah: 

1. Bimbingan ujian masuk Ma’had  Aly 

2. Pelatihan pembelajaran kitab kuning  

3. Pelatihan ke-NU-an dan Aswaja 

4. Pelatihan manajemen masjid. 

5. Bahsul masail 

6. Pengajian berbasis kitab kuning  

7. Dialog keagamaan 

8. Bimbingan praktik ibadah (dengan panduan buku sholat jamaah PP. Salafiyah 

Syafiiyah Sukorejo Situbondo) 

F. Manfaat PPM 

Manfaat Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 

Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 ini adalah: 

1. Bagi pondok pesantren; lembaga ini dapat menyerap informasi tentang sistem 

pendidikan dan metode-metode pembelajaran kitab kuning dalam upaya 

mempertahankan dan mengembangkan keilmuan pesantren, agar mata rantai 

keilmuan Islam dari generasi ke generasi berikutnya tetap terjaga secara 

berkeseinambungan; 

2. Bagi masyarakat; mereka akan mendapat wawasan  dan pencerahan tentang 

hukum Islam yang moderat yang bersumber dari khazanah kitab kuning, 

sehingga mereka tidak mudah terpancing dan terpengaruh ajaran-ajaran Islam 

radikal. 

3. Bagi Mahasantri;  mereka akan mendapatkan pengalaman keterampilan di dalam 

melakukan pemberdayaan pesantren dan masyarakat melalui pembelajaran dan 

kajian kitab kuning; dan 

4. Bagi Ma'had Aly; lembaga ini akan mendapatkan masukan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kitab kuning yang telah berjalan. 

G. Bentuk Kegiatan PPM 

Secara umum, rangkaian kegiatan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) 

Ma’had Aly Marhalah Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017  terbagi 

empat kegiatan inti, yaitu: 

1. Pembekalan, dengan materi: 

a. Urgensi Kitab Kuning dalam Pengembangan Keilmuan Pesantren; oleh KH. 

Afifuddin Muhajir,M.Ag. 

b. Kepesantrenan; oleh KH. Ach. Hariri Abdul Adhim. 

c. Ke-NU-an; oleh Zaini Ahsin 

d. Kemasyarakatan; oleh Ust. H. A. Muhyiddin Khotib, M.H.I. 

2. Pelaksanaan, meliputi: 

a. Penerjunan ke lokasi 

b. Realisasi Program 

3. Monitoring dan Evaluasi 

4. Penyusunan Laporan 
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H. Lokasi Kegiatan 

Program Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) untuk Ma’had Aly 

Marhalah Tsaniyah (M.2) pada tahun ini berlokasi di sebagian pondok pesantren 

yang tersebar di beberapa provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Lombok. 

(lihat lampiran) 

I. Peserta dan Ketentuan Program 

Peserta Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah 

Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017 sebanyak 51 orang dengan tetap 

menjunjung tinggi ketentuan atau aturan-aturan pesantren yang telah ditetapkan, 

yaitu: 

1. Berakhlakul karimah, 

2. Menjalankan rutinitas ubudiyah pesantren, 

3. Memegang teguh ajaran aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah, dan 

4. Menghindari larangan-larangan pesantren yang telah ditetapkan. 

J. Pelaksana dan Pembimbing 

Pelaksana dan pembimbing Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) 

Ma’had Aly Marhalah Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017  adalah 

civitas Ma’had Aly dengan struktur kepengurusan yang ditetapkan oleh Mudir. 

(lihat lampiran) 

K. Sumber dan Anggaran Dana  

Sumber Dana program Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) diperoleh 

dari iuran mahasantri sebesar Rp 900.000 x 51= Rp 45.900.000,- (empat puluh juta 

delapan ratus ribu rupiah). (lihat lampiran) 

L. Waktu Pelaksanaan  

Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly Marhalah Tsaniyah 

angkatan IX tahun akademik 2016/2017 ini akan dilaksanakan pada 08 Februari –  

09 April 2017 M./ 12 Jumadil Ula – 12 Rajab 1438 H. 

M. Penutup 

Demikian proposal ini dibuat sebagai pedoman bagi beberapa pihak terkait di dalam 

menjalankan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (PPM) Ma’had Aly 

Marhalah Tsaniyah angkatan IX tahun akademik 2016/2017. 

      Sukorejo, 31 Desember 2016 

      Mudir, 

 

 

 

      KH. Ach. Hariri Abdul Adhim 

 

 

 


