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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama : Hafizian Nor, S. Pd.I 

2. Tempat/tgl lahir : Sungai Batang, 29 Januari 1986 

3. Orang Tua a) Ayah : Nurdin HS 

b) Ibu     : Mariah 

4. Anak Ke 1 dari 4 bersaudara 

a) Hafizian Nor 

b) Rudian Nor 

c) Siti Sartika 

d) Ahmad Sya‟bana 

5. Tanggungan : Istri : Nurul Hikmah, S. Pd 

: Anak : 2 Orang 

a) Fatimah Hilyatul Azkiya 

b) Muhammad Adib Rahman 

6. Pendidikan a) MI Nurul Fata Teluk Selong Martapura 1998 

b) Awaliyah Ponpes Darussalam Martapura 1999 

c) Wustho Ponpes Darussalam Martapura 2002 

d) Ulya Ponpes Darussalam Martapura 2005 

e) Ma‟had „Aly An-Nu‟aimy Jakarta 2007 

f) STAI Al-Qudwah Depok 2008 

7. Pelatihan/Seminar a) Pelatihan “Baca Qur‟an Metode Ummi” 

diselenggarakan oleh Ummi Fundation di SDIT 

Al-Firdaus Banjarmasin 14 Maret 2013 

b) Pelatihan “Manajemen Mutu Sekolah” 

diselenggarakan oleh KPI (Kualita Pendidikan 
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Indonesia) Surabaya di SDIT Robbani Banjarbaru 

c) Pelatihan Clasroom Management” 

diselenggarakan oleh KPI Surabaya bekerjasama 

dengan SDIT Robbani di Banjarbaru Maret 2012 

d) Pelatihan Guru Tilawah “Metode Wafa Belajar 

Al-Qur‟an Otak Kanan” diselenggarakan oleh 

YAQIN (Yayasan Al-Qur‟an Indonesia) Surabaya 

di SDIT Robbani Banjarbaru 18-20 Juni 2014  

e) Seminar Nasional “Memetakan Dakwah di Bumi 

Nusantara” diselenggarakan oleh HAMMUNA 

(Himpunan Alumni Ma‟had „Aly An-Nu‟aimy) di 

Jakarta 1 Juli 2009 

f) Pelatihan “Tematik Integratif Kurikulum 2013” 

diselenggarakan oleh Kualita Pendidikan 

Indonesia (KPI) Surabaya bekerjasama dengan 

SDIT Robbani di Banjarbaru 6-8 Februari 2014 

g) International Training of Education “Lesson 

Study” for fublic and teachers at building Sultan 

Suryansyah 17 Januari 2010. 

h) Seminar Motivasi “Design Your Future, Discover 

Your Passion” diselenggarakan oleh Trusco 

Surabaya di Bapelkes Banjarbaru, 20 Mei 2013 

i) Workshop “English Games and Activities” oleh 

EF (English First) di Surabaya, 21 – 11- 2013 

8. Pengalaman Kerja a) Pengajar/guru RA Al-Furqon Jakarta 

b) Guru di Ponpes Ibnu Siena Ciamis Jabar 

c) Guru di MTs Miftah As-Sa‟adah Tanggerang  
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d) Pegawai di Yayasan Islah Qatar&Quwait Jakarta 

e) Guru di MI Nurul Fata Teluk Selong Martapura 

f) Guru di SDIT Robbani Banjarbaru 

g) Khatib di Mesjid Al-Husna Martapura 

h) Khatib di Mesjid Al-Faizun Banjarmasin 

i) Guru di SMK Telkom Banjarbaru 

9. Pengalaman 

Organisasi 

a) BEM An-Nu‟aimy Anggota bagian tarbiyah 

Majelis Taklim di Kebayoran Lama Jaksel 

b) Anggota FORMASIKA (Forum Silaturahmi 

Mahasiswa Kalimantan)Jakarta 

c) Ketua PHBI Mushalla Al-Huda 

d) Atlet Panahan NPC Kalsel 

10. Karya 

Ilmiah/Buku 

a) Skripsi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kisah Nabi 

Yusuf Studi Analisis Surah Yusuf Ayat 23-29 

b) Skripsi Wawasan Ke Islaman Al-Usrah Wa 

Atsaruha Fi Ishlahil Mujtama‟ (Keluarga Dan 

Peranannya Dalam Memperbaiki Masyarakat) 

c) Buku Bahasa Arab Al-Multazam Fi Ta‟limil 

Lughatil „Arabiyah Jilid1 

d) Buku Bahasa Arab Ar-Raudhah Fi Ta‟limil 

Lughatil „Arabiyah Jilid 2 

e) Buku Bahasa Arab „Arafah Fi Ta‟limil Lughatil 

„Arabiyah Jilid 3 

 

 

Banjarmasin, 

Penulis, 

 

 

.................................. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH 

No 
Kutipan 

Terjemah 
Bab Halaman 

1 I, II 2, 65 

Tidak sepatutnya bagi mukminin 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.  

(Q.S. at-Taubah/9: 122) 

2 I 2 

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan 

orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti 

seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher 

babi.”  

(HR. Ibnu Majah) 

3 II 31 

“Engkau tak mampu mendapatkan ilmu tanpa enam (syarat), 

berikut aku jelaskan padamu; cerdas, semangat, sabar, bekal, 

petunjuk guru, dan waktu yang panjang”.  

(Syair Sayidina Ali) 

4 II 31 

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta 

tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah 

orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk.  

(Q.S. at-Taubah/9: 18) 

5 II 58 

Manajemen adalah istilah yang digunakan untuk panduan, 

kontrol, dan dorongan tenaga kerja untuk bekerja di lapangan. 

(Mutthowi 1996) 

6 II 58 

Manajemen yaitu terdiri dari semua pengetahuan yang 

bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat.  

(„Ujaj 2006) 

7 II 59 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 
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Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, 

atau sewa menyewa dan sebagainya. 

(Q.S. Al-Baqarah/2: 282) 

8 II 62 

Dari Abi Hurairah RA, telah bersabda Rasulullah SAW: “Jika 

amanah diabaikan maka tunggulah saat kehancurannya. 

Seseorang berkata: bagaimana pengabaiannya wahai 

Rasulullah? Beliau menjawab: jika masalah diserahkan 

kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”.  

(HR. Bukhari) 

9 II 63 

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah 

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 

kamu mendapat kemenangan. 

(Q.S. al-Hajj/22: 77) 

10 II 63 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 
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diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

(Q.S. al-Hasyr/59: 18) 

11 II 63 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran. 

(Q.S. an-Nahl/19: 90) 

12 II 63 

Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang 

membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada 

rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu 

akan dikembalikan.  

(Q.S. al-Mujadalah/58: 9) 

13 II 67 

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 

kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 

saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, 

(Q.S. al-Kahfi/28: 2) 

14 II 68 

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan 

Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka 

Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat 

baik diantaramu pahala yang besar. 

(Q.S. al-Ahzab/33 :29) 

15 II 68 
Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

(Q.S. ar-Rahman/55: 60) 

16 II 68 

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah 

yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: 

"(Allah telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang 

berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. 

dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan 

Itulah Sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, 

(Q.S. an-Nahl/16:30) 

17 II 68 

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 

(surga) dan tambahannya[686]. dan muka mereka tidak 

ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan[687]. mereka 

Itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. 
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[686] Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan 

melihat Allah.[687] Maksudnya: muka mereka berseri-seri dan 

tidak ada sedikitpun tanda kesusahan. 

(QS. Yunus/10: 26) 

18 II 68 

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 

peringatan bagi orang-orang yang ingat. 

(Q.S. Hud/11: 114) 

19 II 70 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, 

(Q.S. al-Ahzab/33: 70) 

20 II 70 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik 

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian 

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. 

(Q.S. al-Baqarah/2: 83) 

21 II 70 

Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang 

paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang 

yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-

orang yang mempunyai akal. 

[1311] Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-

ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang 

diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang 

paling baik. 

(Q.S. az-Zumar/39:18) 

22 II 70 (HR. Bukhari) 

23 II 73 

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal 

kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu 

berpikir? 

(Q.S. al-Baqarah/2:44) 

24 II 73 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? 

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 

apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. as-Shaf/61:2-3) 



257 

 
 

 

 
 
 

 

25 II 75 

66.Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 

67.Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan 

sanggup sabar bersama aku. 

68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu 

belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" 

69.Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku 

sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu 

dalam sesuatu urusanpun". 

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah 

kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai 

aku sendiri menerangkannya kepadamu". 

(QS: al-Kahfi/18:66-70) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Sumber Data : Gr. Ahmad Jauhari Tanggal: 5 April 17  

Jabatan : Staf Sekretariat PP.Darussalam Mulai sd jam: 11:00-11:30  

Tentang : Seleksi&Penempatan  .Sub :   

1. Bagaimana proses penyeleksian? 

Penyeleksian ada 2. 

(1) Wawancara: wawancara mengenai latar belakang Santri Baru tentang dari 

sekolah mana? Pernah belajar kitab apa? 

(2) Tes baca kitab? Jika lancar, atau sudah bisa, maka bisa di tempatkan ke tingkat 

yang telah ditentukan, namun jika belum bisa/lancar maka penempatan akan 

menyesuaikan dengan kemampuan santri baru. Baca Qur‟an untuk awaliyah, 

jika belum bisa maka akan di tempatkan ke Tahdiriyah kelas 1/2. 

(3) Untuk awalaiyah , membaca tulisan huruf arab melayu, wustho baca kitab 

tajridus sarih, dan Ulya kitab Fathul Wahab. 

2. Menurut bapak kedepannya dalam penerimaan santri baru seperti apa! 

Kedepannya mungkin harus ada sosialisasi tentang pengertian ijazah negri 

bahwasanya disini ijazah yang didapatkan hanya ijazah swasta saja, jadi kepada 

calon santri yang bersangkutan mempersiapkan diri untuk mendaftarkan juga ke 

paket A, B, atau C. 

ALTERNATIF PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Dalam rapat PSB apa saja yang di bahas? 

2. Siapa saja yang terlibat? 

3. Bagaimana dalam perealisasiannya/pelaksanaannya? 

4. Dalam rapat biasanya ada tujuan yang ingin di capai PPD, kira-kira apa saja 

tujuan/target yang ingn dicapai? Jangka pendek, menengah, jangka panjang? 

Beberapa tahun kedepan? Semester? 

Catatan: 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Sumber Data : Gr. H. M. Naufal Rosyad Tanggal: 1 April 2017  

Jabatan : Wakil Bendahara,  

 : Kepala Diniyah Wustha Putera Mulai sd jam: 10:30-11:00  

Tentang : Perencanaan (Planning)  .Sub : PSB, Pelaksanaan  

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu tentang PSB yang telah lalu apa kira-kira 

keberhasilan dan kegagalan/ apakah sudah memuaskan dari yang telah 

direncanakan ketika rapat? Dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan  

kedepannya?  

1. Menurut Bapak/Ibu berdasarkan kondisi dan situasi sekarang? kondisi seperti 

biaya/anggaran dana apakah mencukupi/masih kurang, sumber dana (BOS, 

SPP, Dana Alokasi Umum, Usaha Pondok)?, tenaga pengajar yang ada 

sekarang apakah mencukupi/masih kurang, dan kondisi sarana pra sarana 

yang bisa dimanfaatkan apakah mencukupi/masih kurang? Adapun situasi 

sekarang ini seperti ukuran pesantren dan kelas/rombel apakah 

mencukupi/belum?, kebijakan berkenaan dengan santri apakah harus 

ditambahkan?, sistem penerimaan santri sudah cukup memuaskan/belum?, 

dan organisasi yang diikuti santri apa saja? 

2. Penegasan dari pertanyaan-pertanyaan di atas! 

 

ALTERNATIF PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Dalam rapat PSB apa saja yang di bahas?  

2. Siapa saja yang terlibat? 

3. Bagaimana dalam perealisasiannya/pelaksanaannya? 

4. Dalam rapat biasanya ada tujuan yang ingin di capai PPD, kira-kira apa saja 

tujuan/target yang ingn dicapai? Jangka pendek, menengah, jangka panjang? 

Beberapa tahun kedepan? Semester? 

5. Program apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ingin 

dicapai? (Dokumen Program Kegiatan Kesantrian) 

6. Jadwal kegiatan kesantrian (Dokumen) 
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Catatan: 

Sebelum PSB agenda rapat biasanya membahas tentang permasalahan santri, tata 

tertib dll. Yang terlibat dalam rapat perencanaan pembentukan panitia PSB adalah 

semua pengurus PP. Darussalam, Yayasan dan guru-guru, setelah itu ditentukan 

melalui surat keputusan (SK).  

Pelaksanaan dalam kegiatan PSB berjalan seperti biasa tiap tahun, kecuali hal yang 

berkenaan dengan persyaratan dalam penerimaan santri itu sendiri, ada penambahan 

persyaratan, seperti kelengkapan administrasi, dokumen seiring dengan 

perkembangan zaman dan peraturan pemerintah 

Adapun dalam penerimaan santri tahun ajaran baru biasanya diadakan pada mei dan 

pelaksanaan KBM sampai bulan mei/ juni, santri yang mendaftarpun tidak dibatasi 

banyaknya dan usianya, melainkan ketika penempatan tingkatan dimana calon santri 

yang masuk di seleksi terlebih dahulu dan bersedia diletakkan di mana saja, 

sedangkan santri yang pindahan dari sekolah/pesantren lain ke Darussalam, atau dari 

Darussalam ke pesantren lain atupun berhenti juga ada tiap tahunnya namun jarang.  

Seandainya ada santri yang mendaftar ketika tengah semester/tahun ajaran maka 

dianggap sebagai mustami’ saja tidak mengikuti ujian/ulangan dan tidak terkait 

administratif cukup dengan meminta izin saja kepada pimpinan pondok. Kegiatan 

dalam tahun ajaran selain KBM biasanya ada berbagai macam ziarah, haul, dan 

ijazah/basanad untuk tingkatan kelas 3 Ulya. 

Intra Organisasi santri yang ada di Darusslam dinamakan IPDA Ikatan Pelajar 

Darussalam, kegiatan yang diadakan seperti exkul yang diadakan pada pagi hari 

jum‟at untuk putri dan malam senin untuk putra. 

Extra Organisasi IPNU Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama yang terkabung didalamnya 

adalah sebagian besar santri Darussalam. 

Pendanaan yang ada selama ini dipungut dari SPP dan ada juga unti Usaha lain. 
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Laporan Hasil Wawancara: 

Hari senin 23 mei 2016 

1. Peserta calon santri baru, wawancara dengan orang tua santri mendaftarkan 

anaknya pada tingkat awaliyah putra: 

a. Dari Liang Anggang Banjarbaru lulusan SD 

b. Dari Pekauman Martapura lulusan SD 

c. Dari Tamban lulusan Madrasah nama calon santri Abdurrahman Sudais 

Alasan orang tua ingin anaknya memperdalam ilmu agama 

2. Peserta calon santri baru, wawancara dengan orang tua santri mendaftarkan 

anaknya pada tingkat wustho putra: 

a. Dari Sei Lan Kec. Astambul lulusan lulusan Aliyah di ......  

b. Dari Tanjung lulusan Pondok Pesantren Tahfiz ...... Ahmad Jaro 

Alasan orang tua ingin anaknya mempedalam ilmu agama, dan alternatif setelah 

mendaftar di tempat lain   Pondok Tahfiz guru Wildan di Tanjung Rema. 

3. Wawancara dengan Panitia PSB bidang seleksi/tes tingkat Awaliyah ( Gr H. 

Supian Sauri); 

a. Pernyataan1: Anak yang masuk di tes dulu bacaannya, dan di suruh untuk 

,membaca mengartikan dengan arab melayu. Setelah di seleksi baru di tempatkan 

sesuai kemampuan santri dengan tingkatan-tingkatannya. 

b.  Pernyataan 2: rata-rata calon santri yang latar belakangnya dari sekolah umum 

seperti SD agak kesulitan ketika di tes, berbeda dengan calon santri yang dari 

Madrasah dan kurikulumnya menggunakan kitab atau sudah dikenalkan pelajaran 

kitab-kitab sudah tentu bisa dan mudah ketika di tes. 

c. Pernyataan3: dengan sambil bercanda kata beliau sekarang kebanyakan mata 

pelajaran yang di pelari murid, kalau dulu jaman saya cuman tiga CALISTUNG 

kesosialan. 
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4. Wawancara dengan panitia PSB bidang seleksi/tes tingkat Wustho (Gr H. 

Burhanuddin) 

a. Pernyataan 1: anak yang masuk di tes dulu .... 

b. Pernyataan 2: berbagai latar belakang ada yang dari madrasah dan umum. 

Alasan orang tua ingin anaknya mempedalam ilmu agama, dan alternatif setelah 

mendaftar di tempat lain   Pondok Tahfiz guru Wildan di Tanjung Rema. 

Hari senin 30 mei 2016 

1. Wawancara dengan wakil panitia PSB tentang Pesantren Darussalam (KH. Gr. M. 

Naufal): 

a. Penerimaan santri baru tidak ada batasan usia di segala jenjang baik awaliyah, 

wustho ataupun ulya, dan di sesuaikan rekomendasi jika ada atau lulusan dari 

mana, dan juga test kemampuan baca kitab untuk penempatannya.  

b. Untuk penerimaan tidak ada batasan waktu.  

c. Untuk lokal/rombel kurang lebih 12 lokal tiap tingkatan, 1 lokal kurang lebih 60 

santri. 

d. Untuk pengajar tingkat awaliyah, wustho satu lokal 1 guru kecuali tingkat ulya 2 

lokal 1 guru. 

e. Untuk pembinaan atau bimbingan tidak ada itu di beri kebebasan kepada santri 

saja, adapun Majelis Taklim yang di adakan oleh sebagian guru-guru pesantren 

untuk umum dan itu inisiatif dari guru-guru tersebut 

f. Kurikulum adalah yang di kembangkan oleh pesantren sendiri dan tidak ada 

pelajaran umum. 

g. Asrama untuk santri ada yang di sediakan oleh pesantren yang letaknya tidak 

berdekatan dengan pesantren (di Tanjung Rema), dan ada juga santri yang mondok 

atau mencari bedakan di tempat lain sekitar pesantren, yang di sediakan 

masyarakat sekitar. 

h. Kelulusan (STTB) di akui oleh kementrian Agama (menurut undang-undang) jadi 

bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jikapun ada yang ingin mengikuti paket 

B/C. Yang juga ada disediakan di Tanjung Rema, Itu masing-masing santri yang 

berkeinginan tidak diwajibkan. 
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i. Peniliti kehabisan pertanyaan/kebingungan (kata peneliti ada masukan?) 

j. Kata Guru Naufal (sambil bercanda) al- jawab „ala qadril mas uul.... 

Alasan orang tua ingin anaknya memperdalam ilmu agama 

2. Wawancara dengan panitia Tes PSB (KH. Gr. Muhammad Qamuli): 

c. Ada banyak sudah yang mendaftar, dari berbagai pesantren dan sekolah 

d. Calon santri akan di tes dan di tempatkan sesuai kemampuan, ada yang diterima di 

kelas 1 ulya, ada yang mengulang ke tingkat wustho. 

e. Calon santri di tes dengan membaca kitab kuning (i‟anatut thalibin) uji nahwu dan 

sharafnya dan ketangkasan dalam membaca kitabnya, dari situ sudah ketahauan 

ke. Gmampuan calon santri tersebut. Sedangkan tingkat wustho di tes dengan 

membaca kitab hadits tajridus sahih. 

f. Bagi santri yang lulus (santri lama) langsung mengisi formulir dan mengisi 

registrasi daftar ulang dengan KH. Gr. Syarkawi. 
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DOKUMENTASI PP. DARUSSALAM MARTAPURA 

 

 

FOTO 1.  BANGUNAN PP DARUSSALAM MARTAPURA 
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FOTO 2. SKEMA BANGUNAN PP DARUSSALAM MARTAPURA 
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FOTO 3. BERSAMA ORGANISASI IPDA MARTAPURA FOTO 4. PENGURUS DPSDA MARTAPURA 

  
FOTO 5. ORGANISASI PELAYANAN (POSKESTREN) FOTO 6. BERSAMA ORGANISASI INTRA SEKOLAH (IPNU) 

  
FOTO 7. BERSAMA KH. GR. IBRAMSYAH FOTO 8. BERSAMA KH. GR. SYAMSURI GHALIB 
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FOTO 9. PANITIA SELEKSI PSB AWALIYAH FOTO 10. PANITIA SELEKSI PSB WUSTHO 

  
FOTO 11. ADMINISTRASI PSB FOTO 12. PANITIA SELEKSI ULYA 

  
FOTO 13. BERSAMA PENGURUS WAPDA FOTO 14. BANGUNAN KOPONTREN 
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MAKAM PIPMPINAN KE 1 PP. DARUSSALAM KH. JAMALUDDIN 

1914 – 1919 M 

 

MAKAM PIMPINAN KE 2 PP. DARUSSALAM KH, HASAN AHMAD 

1919 – 1922 M 

  
PIMPINAN KE 3 PP. DARUSSALAM KH. KASYFUL ANWAR 

1922 – 1940 M 

PIMPINAN KE 4 PP. DARUSSALAM KH. ABDUL QODIR HASAN 

1940 – 1959 M 
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PIMPINAN KE 5 PP. DARUSSALAM KH. SYA‟RANI „ARIF 

1959 – 1969 M 

PIMPINAN KE 6 PP. DARUSSALAM KH. SALIM MA‟RUF 

1969 – 1976 M 

  
PIMPINAN KE 7 PP. DARUSSALAM KH. BADRUDDIN 

1976 – 1992 M 

PIMPINAN KE 8 PP. DARUSSALAM KH. ABDUS SYUKUR 

1992 – 2007 M 

 

PIMPINAN KE 9 PP. DARUSSALAM KH. KHALILURRAHMAN/GURU KHALIL 

2007 – sekarang 
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Arsip Panitia PSB Tes Seleksi: Baca dan Mengartikan Tkt Awaliyah 
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Dok; Formulir Pendaftaran PSB PP. Darussalam 2017/2018 
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IKATAN PELAJAR DARUSSALAM  

MARTAPURA 

 

 

Pelindung   : Pimpinan Umum PP. Darussalam Martapura 

Penasehat   : KH. Gr. Hasanuddin HB 

 

Ketua    : Afif 

Wakil Ketua I  : Saiful 

Sekretaris  : Faisal 

Bendahara   : Wahyu 

 

Bidang PHBI  : Ijul 

Bidang Kesehatan  : Salman 

Bidang Humas  : Sya‟rani 

Bidang Sosial  : Wildan 

Bidang Pendidikan  : Alwi 

 

Pembantu Umum  : Satpam dan Karyawan PP. Darussalam 

         

Anggota   : Seluruh Santri PP. Darussalam 

 
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM 

MARTAPURA 

Pimpinan Umum 

 

 

 

 

K.H. Khalilurrahman 
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PROGRAM KERJA IPDA PUTRA 

PERIODE 2015/2017 

No Nama Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Pelaksana Ket 

1. Peringatan Maulid Nabi 

SAW 

Bulan Rabi‟ul 

Awal 

Seksi PHBI √ 

2. Berpartisipasi 

Membantu Kegiatan 

Haul Pimpinan-

Pimpinan Pondok 

Pesantren Darussalam 

Menyesuaikan 

Waktu Haul 

Seluruh 

Pengurus 

√ 

3. 
Sumbangan Bulanan 

Kebersihan 

Setiap Bulan 

Sekitar Tanggal 15-

22 

Seksi Sosial √ 

4. Sumbangan Santunan 

Guru yang Meninggal 

Atau Terkena Musibah 

- Seksi Sosial √ 

5. Pelatihan/Kursus 

Komputer 

- Seksi 

Pendidikan 

√ 

6. Pelatihan/Kursus 

Bahasa Arab 

- Seksi 

Pendidikan 
√ 

7. Pelatihan/Kursus 

Inggris 

- Seksi 

Pendidikan 
√ 

8. 
Pelatihan/Kursus Khat 

- Seksi 

Pendidikan 

√ 

9. Pertemuan Bulanan 

(Kumpulan 

Maulid/Shalawat) 

- Seksi PHBI √ 

10. Peringatan 100 Tahun 

Pondok Pesantren 

Darussalam Martapura 

- Seluruh IPDA √ 

  Ketua IPDA 
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