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Aassalamu’alaikum Wr. Wb

A

lhamdulillahirabiil ‘alamin.

tahun ke tahun sehingga proses pendidikan

Sebuah kesyukuran kami

dapat memberikan hasil yang maksimal.

panjatkan kepada Allah SWT

yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya kepada kita semua.

Berbagai pencapaian inovasi dan
program tersebut perlu kami rangkum dalam
kaleidoskop 2017 Pondok Ngabar sebagai

Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar

pertanggungjawaban Kami kepada ummat.

tetap istiqomah dan menunjukan

Rangkuman tersebut terdiri dari program

eksistensinya dalam mendidik kader-kader

utama 2016-2021, program unggulan 2017,

umat yang berkualitas. Namun,

Ngabar dalam angka, dan lain sebagainya.

keistiqomahan itu juga disertai dengan
inovasi di berbagai bidang, baik jangka
pendek, maupun jangka panjang.

Apa saja yang menjadi program utama
pondok Ngabar tahun 2017-2021? dan apa
saja yang menjadi program unggulan dan

Dalam menjalankan seluruh program

agenda penting pondok pada tahun 2017?

yang ada, tentu pasti masih terdapat banyak

Mari simak ulasannya. Selamat Membaca.

kekurangan. Namun demikian Pondok

Terima Kasih.
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Pengumuman
Assalamu’alaikum wr. wb
Kami informasikan kepada wali santri dan
keluarga besar PPWS Ngabar, bahwa Pondok
Ngabar mempunyai program untuk seluruh
santri berupa Tabungan Qurban & Tabungan
Mandiri Santri.
Program Tabungan Qurban bertujuan untuk
melatih seluruh santri agar bisa merencanakan
realisasi ibadah qurban sejak dini, sehingga
setiap santri dapat meralisasikan niat ber

qurban secara kongkrit dengan cara
menabung
Terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017
atau awal masuk semester 2, seluruh santri
dianjurkan memiliki rekening tabungan
qurban & tabungan mandiri santri di Baitul Mal
Wa Tamwil (BMT Ngabar).
Adapun Biaya administrasi pembukaan
rekening sebesar Rp. 20.000,-

Terimakasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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Selamat Datang di
KALEIDOSKOP PONDOK NGABAR 2017
Rangkuman Laporan Pondok Ngabar
tahun 2017 yang disajikan
dalam bentuk grafis

Program Kerja Utama Pesantren 2016 - 2021

1

Peningkatan Kualitas
Al-Qur’an Dan Bahasa Asing

NETWORK

2

ALUMNI

Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia
dan Optimalisasi Alumni

3

Perluasan Jaringan

4

Pengembangan Informasi
dan Teknologi (IT)

5

Pengembangan
Ekonomi Pesantren

6

Sarana dan Prasarana

4

2017

Jumlah Santri dari TA-Perguruan Tinggi =
2353 Orang
Jumlah Guru dari TA-Perguruan Tinggi =
328 Orang
161 Orang
85 Orang
65 Orang
3 Orang
3 Orang
2 Orang

Strata 2
Strata 1
TMI/ Tmt-I

Guru dalam proses belajar =
Proses Strata 3

Strata 3

Proses Strata 2

Diploma III

Proses Strata 1

Sarjana Muda

85 Orang
9 Orang
2 Orang
Rasio antara guru dan
murid (TK-Perguruan Tinggi):
1:8
Terlaksana: 172

Program-program Pesantren
(TK-Perguruan Tinggi):

Jumlah Tamu Berkunjung:
9 (lembaga)

Ngabar
Dalam
Angka

Jumlah gedung:
67 (gedung)
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Dalam Proses: 2

Jumlah unit usaha:
19 (unit)

Peningkatan Kualitas Al-qur'an

ب
ثأ

ت
Tahsinul qira'ah terstruktur

Upgrading dwimingguan untuk para pengajar
oleh tim Ummi Foundation

1

2
Kaderisasi dan sertifikasi pengajar bagi asatidz,
santri kelas 5 dan 6

3

Membuat kelas percontohan

4

Reward bagi santri berprestasi

5

ت

Ujian semester kenaikan jilid dan
Munaqosyah akhir tahun

6

Menyediakan program tahfidz
bagi yang lulus munaqosyah

أب

7
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ج
خح

About
Language
PENINGKATAN KUALITAS BAHASA ASING

1. Pembekalan dan pelatihan
untuk guru tahun pertama

2. Pembekalan Intensif Tim
Language Improvement Section
(LIS)

3. Pembaruan kurikulum bahasa asing
sesuai tingkatan kelas
4. Pembaruan struktur lembaga
bahasa dan sistem
5. Penerbitan kamus bahasa Arab
dan Inggris
6. Seminar bahasa bersama
native speaker

7. Pekan Bahasa dan Pentas Seni
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Konsep
Penerimaan Santri Baru
ONLINE
Membayar Biaya
Administrasi Ke
Rekening Pondok

OFFLINE

Mengisi Formulir
Online

Mengisi formulir
dan Membayar Biaya
Mengikuti Tes

Mengikuti Tes

Administrasi

Pengumuman
Hasil Tes

Pengumuman
Hasil Tes
Registrasi

Registrasi
Pelunasan
Pelunasan
Biaya Santri Baru
Biaya Santri Baru
Penempatan
Kamar

Penempatan
Kamar

Standarisasi calon santri baru

Sistem pendaftaran satu paket
(Buku, seragam, kasur, almari, dan perlengkapan harian)
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Perbaikan Sarana dan Prasarana
1. Kamar Mandi dan Cuci Baju Asrama
Santri Baru Al-Madinah
2. Kamar Mandi Bosnia dan Edelweiss
3. Perbaikan dan penambahan jemuran santri putri
4. Pengecatan ulang seluruh gedung pesantren
5. Renovasi gedung Harapan menjadi
gedung Averroes
6. Pembangunan Kamar Mandi Averroes
7. Renovasi Ngabar Mart Putra
8. Renovasi Kantin Putri
9. Renovasi Kantor Yayasan Pemeliharaan dan
Pengembangan Wakaf (YPPW-PPWS)
10. Renovasi Gedung Juang '61 (Rumah almarhum
Ustadz Hasan Ahmad)
11. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
(TPS) Ramah Lingkungan
12. Pembangunan Pusat Pergudangan Pesantren
13. Renovasi Rayon Sunan Ampel (tahap 1)
14. Pembuatan Kantor BMT Ngabar
15. Pembangunan Dapur Produksi
16. Pembangunan Kelas Al-Azhar Lantai II
17. Pembangunan kamar mandi Wardah
Ada uang bisa membangun. Ada uang
tidak membangun berarti tidur nyenyak,
tidak bekerja. Uang habis, tidak ada bangunan
sama dengan korupsi ( KH Imam Zarkasyi )
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Optimalisasi
Ekonomi Pesantren
01

Pengalihan status reseller menjadi
produsen pada beberapa produk

02

Pendirian usaha baru: BMT Ngabar

03

Perbaikan manajemen pengelolaan

04

Kerjasama external

05

Penambahan transportasi unit usaha

06

Studi kepuasan konsumen

07

Orientasi usaha baru di berbagai
bidang menuju Ngabar 2020

08

System keuangan terpadu

09

Ekonomi proteksi
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Laporan
Pembangunan
Masjid

Donasi Yang Masuk
= Rp. 2.035.702.906,Tunai
55.755.000,Material = Rp.
Rp. 2.091.457.906,Total

Proses Pengerjaan
Mencapai

+

75%

Pengeluaran
Rp. 3.659.555.000

Tasyukuran tahap I akan dilaksanakan
pada Akhir Desember 2017

Laporan sampai 6 Desember 2017

Terima kasih atas bantuan dan dukungannya
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Akhbar
Pengenalan Toefl dan Toafl,
Peningkatan Kualitas Bahasa Asing

MPS-Pi | Teks Zulfa Amalia
Kiri: Ustd Rahmah Maulidia,M.Ag (tiga dari kiri) memberikan sambutan dalam acara toefl and Toafl courses
Kanan: Penyampaian materi oleh Ibu Prilla Rahmawati, M. Pd.

T

OEFL (Test Of English as a
Foreign Language) dan TOAFL
(Test Of Arabic as a Foreign
Language) merupakan acara yang di
selenggarakan oleh Language Advisory Council
(LAC) yang berada di bawah naungan Majelis
Pembimbing Santri (MPS) Putri. Acara ini
bertujuan untuk memperkenalkan test Bahasa
Inggris dan Bahasa Arab dengan standar
Internasional serta untuk mengukur seberapa
jauh dalam kemampuan para asatidzah dan
santri kelas VI dalam listening comprehension,
structure and written expression, vocabulary
and reading comprehension (untuk TOEFL),
Sedangkan TOAFL untuk mengukur maharotul
sima', maharotul khitobah, nahwu dan shorof
(qowaidul lughoh).
Untuk itu kami mendatangkan pemateri
dari IAIN Ponorogo yaitu Ibu Prilla Rahmawati,
M. Pd. Beliau salah satu dosen yang
berkompeten dan berpengalaman dalam
bidang Bahasa Inggris.
Acara TOEFL berlangsung pada hari
Kamis, (26/10) di Aula gedung Al- Azhar kampus
putra. Pada kegiatan seminar ini para peserta
sangat antusias dalam mengikuti pelatihan, dan
setelah di sampaikan materi Ibu Prilla juga
memberikan contoh-contoh soal yang di

kerjakan untuk para peserta serta cara
mendapatkan skor tinggi dan di akhiri dengan
sesi Tanya jawab.
Dalam hal ini hal yang terpenting adalah
para asatidzah dan santri kelas VI tidak asing
dalam dengan test semacam TOEFL, dengan
harapan para asatidzah dan santri kelas VI dapat
meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi.
Sedangkan acara TOAFL berlangsung
pada hari Jum'at, (6/11) di Gedung NBC lt. 3 yang
di isi oleh Ustadz. Muhammad Mushlihin dari AlAzhar Pare.
Dalam pelatihan ini hal yang menarik
adalah bagaimana para asatidzah dan santri
kelas VI dapat langsung praktek dalam sima'
(mendengarkan percakapan dalam bahasa
Arab) dan mengerjakan soal-soal yang
berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab
(nahwu dan shorof), sehingga para asatidzah
dan santri kelas VI terlatih untuk memakai
struktur bahasa Arab yang baik dalam
pendengaran maupun tulisan.
Para peserta sangat antusias dalam
mengikuti pelatihan ini dengan melontarkan
beberapa pertanyaan yang di berikan kepada
pemateri.
14

Tabungan
urban

Q

Rencanakan ibadah Qurban Anda
Melalui BMT Ngabar
Jangka
Waktu

Setor Tabungan
Per-bulan

Realisasi Hewan
Qurban Tipe A

Setor Tabungan
Per-bulan

Realisasi Hewan
Qurban Tipe A

12 Bulan

Rp. 250.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 210.000,-

Rp. 2.520.000,-

24 Bulan

Rp. 125.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 105.000,-

Rp. 2.520.000,-

36 Bulan

Rp. 85.000,-

Rp. 3.060.000,-

Rp. 70.000,-

Rp. 2.500.000,-

48 Bulan

Rp. 62.500,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 50.000,-

Rp.2.400.000,-

Tabel perencanaan hanya sebagai gambaran dan anjuran (tidak wajib), nominal setor perbulan
bisa berapa saja sesuai dengan kehendak dan kemampuan
Manfaat & Keuntungan
1. Merealisasikan ibadah Qurban secara Kongkrit
2. Merencanakan ibadah Qurban sejak dini
3. Ibadah Qurban terasa ringan dengan cara menabung
Syarat Pendaftaran:
1. Isi Formulir
2. Biaya Administrasi Rp. 10.000,Keunggulan
1. Bisa setor melalui ATM Bank Manapun

Hotline Service:
0812 1637 8395

bmt_ngabar

bmt.ngabar@gmail.com
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www.bmt.ngabar.co.id

Akhbar
UAS, Ajang Ujian untuk Semua

TMI | Ali Cholid
Kelas Enam TMI mengikuti Apel pembukaan ujian dan mengawas di ruang ujian

D

alam menghadapi Ujian Akhir
Semester (UAS) yang
dilaksanakan pada Sabtu-Rabu
(11-29/10), Panitia Ujian I-V Tarbiyatul Muallimin
Al-Islamiyah (TMI) dan Tarbiyatul Mualimat AlIslamiyah (TMt-I) melaksanakan berbagai
persiapan, diantaranya adalah Taujihat Wal
Irsyadat atau pembekalan untuk santri kelas VI
(Enam) TMI dan TMt-I yang bertindak sebagai
Penguji ujian lisan dan pengawas ujian tulis pada
Sabtu-Selasa (04-07/11) di auditorium Ngabar
Business Center (NBC).
11 asatidz yang diberi amanah untuk
menyampaikan pembekalan kepada 89 Santri
Putra dan 121 Santri Putri, memberikan
wawasan tentang etika seorang penguji dan
pengawas ujian.
Di Pondok Pesantren “Wali Songo”
Ngabar (Pondok Ngabar), santri kelas VI
memang diberi kesempatan untuk belajar
menjadi penguji dan pengawas ujian. Selain
sebagai ajang pembelajaran, hal ini juga sebagai
ujian bagi kelas santri VI. Karena, ujian di
Pondok Ngabar tidak hanya ujian lisan ataupun
tulis sebagaimana yang sudah ada, namun lebih
dari itu, semua elemen yang terkait saat itu
adalah bertindak sebagai peserta ujian juga.
Penguji dan pengawas diuji kesabarannya,

panitia ujian diuji loyalitas dan etos kerjanya,
kelas VI diuji kepribadiannya, dan seluruh santri
diuji kejujuran dan kesungguhannya dalam
belajar.
Lain daripada itu, UAS semester ganjil
pada tahun ini melibatkan 80 panitia, 386
pengawas/penguji dan 1.592 peserta ujian.
Sebelum UAS dilaksanakan, Pimpinan pondok,
dan Direktur TMI/TMt-I memberikan motivasi
dan serta do'a kepada para santri pada Apel
pembukaan yang dilaksanakan di depan Asrama
Sunan Ampel. Karna dengan usaha dan didasari
dengan do'a, InshaAllah ujian demi ujian yang
dihadapi akan membuahkan hasil yang
maksimal.
Ujian yang selama hampir satu bulan ini
berlangsung dengan khidmat dan lancar.
Karena dengan do'a dan usaha santri dalam
menghadapi ujian dan di dorongnya do'a restu
dari Orang tua serta Bapak Pimpinan Pondok,
Santri Pondok Ngabar menghadapi ujian
dengan tegar dan bersungguh akan
mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti
yang tertera di dalam pelajaran Mahfudzot,
Man jadda Wa jada, barang siapa yang
bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan
hasil yang memuaskan.
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Akhbar
Terobosan VA BMT Ngabar,
Menyambut 2018

D

i tengah arus persaingan
lembaga keuangan syariah, BMT
Ngabar yang didirikan oleh para
guru dan Yayasan Pondok Pesantren Walisongo
Ngabar Ponorogo Jawa Timur, mengambil
peran strategis. Yaitu, memberikan kemudahan
kepada para anggotanya dengan menerbitkan
Virtual Account (VA). Bekerjasama dengan BNI
Syariah, kemudahan transaksi itu diwujudkan
BMT Ngabar berupa penggunaan rekening VA
bagi semua anggotanya.
Dengan rekening VA ini, para anggota
BMT Ngabar dapat melakukan transaksi
setoran atau transfer dari ATM manapun, di
manapun, termasuk transfer melalui loket teller
bank. Menurut rencana, rekening VA ini akan
mulai digunakan mulai 11 Desember 2017. VA
adalah nomor rekening identifikasi bagi
anggota BMT Ngabar yang dibuat untuk
memudahkan proses transaksi setoran atau
transfer yang terdiri dari 16 digit.
Dengan cara ini, anggota BMT Ngabar
tidak perlu mendaftar karena secara otomatis
akan memiliki nomor VA yang berbeda satu
sama lainnya sesuai dengan nomor rekening
anggota di BMT Ngabar. Setiap setoran atau
transfer ke rekening VA anggota baik itu
perorangan maupun lembaga, secara otomatis
akan masuk ke rekening penerima yang ada di
BMT Ngabar.
“Saya sudah membuktikannya hari ini
transfer lewat sms banking ke rekening saya di
BMT Ngabar langsung realtime masuk ke
tabungan saya di BMT Ngabar”, ucap Abdul
Muid Badrun yang biasa disapa Kang Muid,
salah satu nasabah BMT Ngabar yang saat ini
bekerja di Bank Syariah di Jakarta.
Rekening VA tidak memiliki jumlah
tagihan yang pasti (open payment). Sistem ini
memungkinkan pelanggan menerima transfer
dari bank manapun se-Indonesia. Proses
transfer atau payment melalui VA ini dapat
dilakukan melaui ATM, Mobile Banking, SMS
Banking, ATM Link atau ATM Bersama,
termasuk di loket teller kantor bank manapun.

BMT | Baharuddin M
Salah satu Teller BMT Ngabar sedang melayani Nasabah

Nomor VA terdiri atas 16 digit, 8-42500-(10 digit
nomor rekening di BMT Ngabar). Jika transfer
dari BNI, cukup dengan mencantumkan 16 digit
nomor VA tujuan. Sedangkan untuk transfer
dari bank lain, ditambahkan 3 digit kode BNI
yakni “009” lalu masukkan 16 digit kode VA
tujuan penerima uang. Transfer secara otomatis
masuk ke rekening anggota yang dituju yang
ada di BMT Ngabar.
Di sisi lain, cara yang dilakukan BMT
Ngabar ini sebagai upaya untuk mempermudah
dalam menyerap dana dari seluruh alumni
Pondok Wali Songo Ngabar se-antero
Indonesia. Termasuk di dalamnya jika para
orangtua santri yang ingin transfer ke putraputrinya yang nyantri di Pondok Ngabar bisa
lewat rekening VA BMT Ngabar. Sehingga, para
alumni Pondok Ngabar bisa menjadi anggota
BMT Ngabar kapanpun dan dimanapun. Sangat
mudah!
“Kami, pengelola BMT Ngabar, sangat
berharap kepada para alumni Pondok Ngabar,
di manapun berada untuk terlihat aktif
mendukung majunya BMT Ngabar dengan
menjadi anggota. Cukup dengan simpanan
pokok Rp. 100.000 dan simpanan wajib Rp.
25.000 setiap bulan, para orangtua santri dan
para alumni sudah bisa menjadi anggota BMT
Ngabar”, demikian kata Abdul Muid Badrun, SE
MA, salah satu pendiri BMT Ngabar sekaligus
Ketua Pengawas Manajemen BMT Ngabar.
Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi contact
center BMT Ngabar di nomor telp. 0812 1637
8395 dan 0822 1000 9875
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Akhbar
Program Distribusi Payroll Guru Melalui BMT Ngabar

BMT | Baharuddin M
Salah satu Teller BMT Ngabar sedang melayani Nasabah

P

otomatis masuk ke rekening masing-masing
guru.
Selain itu, dengan pengalihan distribusi
melalui BMT Ngabar ini juga bermanfaat
menambah asset berjalan yang diperoleh BMT
setiap bulannya, sehingga memperlancar
perkembangan BMT Ngabar kedepannya.
Tidak berhenti disitu, BMT Ngabar terus
mencetuskan inovasi-inovasi baru untuk
mencapai tujuan kesejahteraan bagi
anggotanya. Setelah selesainya penggarapan
payroll guru ini, BMT Ngabar akan segera
melanjutkan mega proyek Virtual Account (VA)
untuk santri. Program ini bertujuan
memudahkan segala transaksi santri terutama
yang berhubungan langsung dengan wali santri
seperti pembayaran Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP), pembayaran iuran, transfer
uang saku, dll.

engelola BMT Ngabar saat ini
telah menyelesaikan program
payroll guru-guru melalui
rekening BMT Ngabar.
Pemberlakuan program ini tentu
melalui beberapa pertimbangan dan
persetujuan berbagai pihak hingga akhirnya
bisa terselesaikan pada Rabu (08/11).
Payroll adalah sebuah administrasi
penggajian rutin pada suatu lembaga.
Program ini bertujuan untuk memudahkan
pendistribusian syahriah (kesejahteraan
bulanan) guru yang selama ini masih
didistribusikan secara manual, akan langsung
dialihkan ke rekening guru-guru yang ada di
BMT Ngabar. Selain memudahkan dalam
pendistribusian, program ini juga
memudahkan guru-guru yang mayoritas lebih
suka menabungkan syahriahnya, maka secara
17

Akhbar
Halaqah Belajar Malam

www.beritagar.id | Ahmadi Cahyadi

B

yang menetap dalam satu halaqah atau
kelompok kecil. Dan ada juga yang berkeliling
dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Keberadaan
para guru sangat berarti bagi para santri.
Biasanya pada saat guru berkeliling para santri
tak sungkan-sungkan bertanya mengenai materi
yang belum dipahami. Di saat-saat seperti itu tak
banyak orang yang tahu di sanalah para santri di
lihat kesungguhannya. Karena hanya dengan
kesungguhan belajar mereka dapat melalui ujian
tersebut. Seperti layaknya kita dalam
berkehidupan yang mana selalu dilanda dengan
ujian. Hanya orang yang telah mempersiapkan
sebaik-baik persiapan dan kesungguhan besar
yang bisa melalui ujian kehidupan.
Suasana belajar malam seperti itu, tentu
sangat sulit didapatkan di luar lingkungan
pesantren. Seluruh guru, baik yang junior
ataupun senior berusaha hadir mendampingi
para santri yang akan menghadapi ujian dengan
penuh keikhlasan dan kesungguhan.

elajar Malam merupakan
sebuah sunnah Pondok
P e s a n t r e n “ Wa l i S o n g o ”
Ngabar (Pondok Ngabar), baik untuk para
santri dan guru. Santri-santri akan
berbondong-bondong menuju lokasi favorit
belajarnya atau berdasarkan lokasi yang
sudah ditentukan oleh pengurus, atau ada
juga yang belajar bersama wali kelas masingmasing.
Biasanya, para santri akan belajar
mulai pukul 20.00 hingga 21.30. namun, pada
masa Ujian Akhir Semester (UAS), intensitas
belajar malam akan bertambah lama, bahkan
hingga tengah malam atau dini hari. Uniknya,
ada yang sampai tertidur hingga pagi di lokasi
belajar malamnya. Kondisi seperti ini
mencerminkan bahwa dalam menghadapi
ujian, santri-santri terlihat sangat serius.
Tidak hanya para santri, para gurupun
juga berkeliling membimbing para santri. Ada
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Grandong, Sarana Baru
Peningkatan Mutu Kebersihan
Pondok Ngabar

YPPW-PPWS | Teks Aziz Shofiuddin
Grandong alat transportasi pengangkutan sampah

P

eningkatan mutu dan kualitas
selalu diupayakan oleh
Pondok Pesantren “ W a l i
Songo” Ngabar (Pondok Ngabar), baik dari
peningkatan kualitas di berbagai bidang,
termasuk bidang kebersihan lingkungan
pesantren.
S e l a i n m e m b a n g u n Te m p a t
Pembuangan Sampah (TPS) Akhir, upaya lain
yang dilakukan adalah dengan membeli alat
transportasi pengangkut sampah yang
dikenal dengan sebutan Grandong pada .
Tepat pada Sabtu (18/11). Alat transportasi
senilai 65 juta ini merupakan kendaraan
bermotor rakitan yang digerakkan oleh mesin
diesel sebagai alat angkutan.

Meski di awal beroperasinya mobil
grandong ini cukup mengganggu aktifitas santri
dan warga sekitar karena suara yang dihasilkan
cukup lantang, alat transportasi yang kini
dioperasikan oleh dua Ustadz bagian kebersihan
lingkungan Yayasan Pemeliharaan dan
Pengembangan Wakaf (YPPW-PPWS), Ust
Mujiburrahman dan Ustadz M. Rois Nur Arif ini
sangat membantu pengangkutan sampah yang
ada di Pondok Ngabr.
Grandong mulai dioperasikan pada Ahad
(19/11) ini beroperasi setiap hari pukul 06.0007.00 dan 16.00-17.00 WIB Semoga dengan
adanya mobil grandong di Pondok Ngabar ini,
kebersihan lingkungan pesantren bisa semakin
meningkat.
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3 Bulan Berjalan,
Inilah Proyeksi
Perkembangan
BMT Ngabar

BMT | Baharuddin M
Rapat evaluas bulanan dengan mengundang Dewan Pengurus
dan Dewan pengawas BMT Ngabar

P

engelola
mengadakan
rapat evaluasi bulanan
dengan mengundang Dewan
Pengurus dan Dewan Pengawas BMT Ngabar
guna melaporkan proyeksi kinerja BMT
Ngabar selama bulan Oktober-November.
Menurut grafik data perkembangan BMT
Ngabar sejak awal berdirinya terus
mengalami peningkatan yg cukup signifikan
dari segi Funding (penggalangan dana),
Financing (pembiayaan) maupun asset
keseluruhan. Tercatat hingga saat ini, total
asset yg dikelola BMT Ngabar sudah mencapai
>0,5 Miliar rupiah.
Menurut laporan yang disampaikan
pengelola, angka Financing to Deposit Ratio
(FDR) BMT Ngabar baru mencapai 25% , angka
yang cukup rendah jika dibanding dengan
angka FDR untuk suatu lembaga keuangan
dikatakan sehat adalah 80%, namun angka 25%
bagi BMT Ngabar yang baru beroperasi 3
bulan sudah merupakan suatu prestasi yang
baik. “Bagi saya, FDR 25% ini sudah merupakan
perjalanan yang baik, kita ini berjalan perlahan
saja, dengan hati-hati. Nilai yang kita usung

disini bukan hanya untuk meningkatkan profit
namun juga untuk pendidikan” Ujar Ustadz Alwi
Mudlofar, Ketua Dewan Pengurus BMT Ngabar.
Selain grafik perkembangan, pengelola
juga melaporkan program-program kerja baik
yang sudah terlaksana, dalam proses
pelaksanaan, maupun program kerja yang akan
datang. Setelah selesainya pengerjaan program
distribusi payroll guru melalui BMT Ngabar,
proyek selanjutnya adalah program tabungan
santri yang disinkronkan dengan Virtual Account
(VA) guna mempermudah transaksi. Progres
pengerjaannya sudah mencapai 60% dan
diharapkan dapat launch di bulan Januari 2018.
Disamping itu, mulai bulan Desember
2017 program transfer antar Bank bisa melalui
BMT Ngabar, sehingga mempermudah
masyarakat untuk melakukan transaksi antar
Bank.
Program kerja kedepan yang
dicanangkan adalah program Tabungan Qurban
untuk melatih santri dan nasabah untuk
berqurban pada hari raya Idul Adha dengan
bekerjasama dengan peternakan Pondok
Ngabar.
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Belajar Kreativitas dan Ketekunan dari
Bapak Kedokteran Dunia
Muhammad Amiruddin Dardiri
kepada anak kecil”, ujarnya keberatan.
“Tapi Ali sangat cerdas. Saya berharap ia
menjadi murid yang baik dan tekun”, ujar
Abdullah meyakinkan. Ustadz Massah tampak
ragu lantaran belum pernah mengajarkan
matematika kepada anak seusia Abu Ali.
Di tengah keraguannya, datang seorang
anak Ustadz Massah seraya berkata, “Ayah,
perapian di rumah sudah hampir padam, Ibu
meminta ku untuk membawakan bara api dari
warung”, ujar sang anak.
Lantas Ustadz mencari sebuah wadah
untuk meletakkan bara api agar dibawa anaknya
ke rumah, namun ia tak menemukan. Karena
semua wadah yang ada di warung tengah
digunakan untuk berbagai keperluan. Di tengah
kebingungannya, Abu Ali tiba-tiba memecah
suasana, “Mungkin ada alternative lain untuk
membawa bara api itu”, ujarnya.
“Alternatif seperti apa?, Tanya Ustadz
Massah.
Abu Ali menuju tungku perapian seraya
menggandeng tangan anak Ustadz Massah, dan
kemudian berkata, “bentangkan kedua telapak
tanganmu”, ujar Abu Ali. Anak Ustadz pun
menuruti perintah Abu Ali dengan mengulurkan
kedua telapak tangannya seperti posisi orang
yang berdoa.
Kemudian Abu Ali mengisi kedua telapak
tangan tersebut dengan pasir, dan berkata
kepada Ustadz, “sekarang bara api bisa Anda
letakkan di atas telapak tangan anak Anda yang
sudah terisi pasir untuk dibawa ke rumah”,
sarannya.
Ustadz menuruti apa yang disarankan
Abu Ali dan merasa takjub dengan
kecerdasannya. Tak pernah terlintas cara
semacam itu dalam pikirannya. Berkat ide
kreatifnya itu, akhirnya Ustadz Massah
menerimanya sebagai murid.
Nama lengkap murid itu adalah Abu Ali alHusain bin Abdullah bin Sina yang kelak kita

LukisanAbu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina (Ibnu Sina)

A

bdullah datang ke seorang guru
matematika sekaligus pemilik
warung di sebuah desa di
daerah Persia bernama Ustadz Massah. Beliau
adalah seorang guru yang biasa mengajarkan
matematika, fisika, dan kimia kepada
muridnya yang semuanya adalah orang
dewasa.
Kedatangan Abdullah bersama
anaknya yang bernama Abu Ali disambut baik
oleh Ustadz Massah. Setelah Abdullah
mengutarakan niatnya untuk menitipkan
putranya agar belajar matematika. Sang
Ustadz pun berkata, “Hingga saat ini semua
muridku orang dewasa. Sampai saat ini saya
belum pernah mengajarkan matematika
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spektakuler yaitu berjudul Asy-Syifa, sebuah kitab
sebanyak 18 jilid tentang cara pengobatan
sekaligus obatnya. Kitab ini dalam bahasa latin
dikenal dengan nama Sanati dan dianggap
sebagai ensiklopedia filosofi dunia kedokteran.
Selain sebagai orang pertama yang
menggambar anatomi tubuh secara lengkap
dengan kesimpulan bahwa setiap bagian tubuh
manusia dari ujung rambut hingga ujung kuku
saling berhubungan, Ia juga termasuk orang
pertama yang merumuskan bahwa kesehatan
fisik dan jiwa saling berkaitan, dan
memperkenalkan salah satu cabang dunia
kedokteran yang sekarang bernama farmasi dan
patologi.
Dengan demikian, Tak heran jika Ia diberi
gelar sebagai Bapak Ilmu Kedokteran oleh
penguasa saat itu.
Uniknya, Ia tidak hanya pakar dalam dunia
kedokteran, namun juga di berbagai disiplin ilmu
seperti filsafat, astronomi, matematika, fisika,
geometri, dan metafisika. Ia wafat pada tahun
428 H/ 1037 M di kota Hamdan, Iran. Selama
hidupnya Ia telah menulis lebih dari 250 buku atau
risalah yang merupakan sumbangsih besar bagi
berkembangan peradaban manusia untuk masa
mendatang.

kenal dengan nama Ibnu Sina. Ia adalah orang
yang pertama kali menggambar anatomi
tubuh manusia secara lengkap dan menulis
buku monumental berjudul Qanun fi Thib
yang berabad-abad menjadi buku rujukan
dalam bidang kedokteran
Ibnu Sina atau Avicenna lahir pada
tahun 370 H/ 980 M di Afsyanah, Uzbekistan.
Sejak kecil Ia telah menerima pendidikan yang
layak dari kedua orang tuanya. Pada usia 5
tahun mulai menghafal al-Qur'an dan
dilanjutkan dengan belajar ilmu Agama Islam.
Pada usia 16 tahun Ia mulai belajar ilmu
kedokteran dan menjadi dokter pada usia 17
tahun bermula saat berhasil menyembuhkan
Nuh bin Mansur (976-977), salah seorang
penguasa dinasti Samaniah.
Saat berhasil menyembuhkan
penyakit Nuh bin Mansur, Ia diminta menjadi
dokter istana, namun ditolaknya. Ibnu Sina
hanya meminta untuk diizinkan mengunjungi
perpustakaan kerajaan, dan di sanalah
pengetahuan dan keilmuannya bertambah
luas.
Namun demikian, Ibnu Sina tetap haus
akan ilmu pengetahuan hingga akhirnya Ia
berkelana ke kota Rayy dan Hamadan, di mana
karya spektakuler Qanun fi Thib ditulis, dan
kemudian lanjut belajar ke Iran. Ada satu buah
buku karyanya bidang kedokteran yang juga
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