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Khutbatu-l-Iftitah,
Internalisasikan Nilai dan Falsafah Pesantren
Khutbatu-l-Iftitah merupakan kegiatan Tahunan Pondok Ngabar
untuk menginternalisasikan nilai-nilai pesantren kepada para santri, dan guru.
Tidak hanya melalui kuliah umum yang dilaksanakan di auditorium,
kegiatan yang dikenal dengan pekan perkenalan ini juga dilakukan
dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan-perlombaan antar kelompok,
baik yang terhimpun dalam kelompok organisasi, kelas, maupun konsulat daerah.
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Saya meminta kekuatan
dan Allah memberi saya kesulitan
yang menjadikan saya kuat
Saya meminta keberanian
dan Allah memberi saya
bahaya dan masalah
yang harus dihadapi
-Shalahuddin al-Ayyubi-
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Utama
Khutbatu-l-Iftitah,
Internalisasikan Nilai dan Falsafah Pesantren

Sekretariat Pondok | Teks Amir Dardiri

Pondok Ngabar- Khutbatu-l-I itah
meru p akan kegiatan Tah u n an Po n d o k
Pesantren “Wali Songo” Ngabar (Pondok
Ngabar) untuk menginternalisasikan nilai-nilai
pesantren kepada para santri, dan guru. Tidak
hanya melalui kuliah umum yang dilaksanakan
di auditorium, kegiatan yang dikenal dengan
pekan perkenalan ini juga dilakukan dengan
berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan
perlombaan-perlombaan antar kelompok, baik

yang terhimpun dalam kelompok organisasi,
kelas, maupun konsulat daerah.
Pemb u ka a n p eka n p erken a la n
dilaksanakan di lapangan Ngabar pada Jum'at,
13 Juli 2018 diiku oleh seluruh keluarga
pondok yang terdiri dari santri dan guru. Di
antara rentetan kegiatan Khutbatu-l-I itah
adalah apel tahunan dan kirab budaya
Nusantara, kuliah umum, perlombaan antar
konsulat, perlombaan antar rayon, dan Ngabar
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Spectacular Show (NSS) yang merupakan
puncak dari acara tahunan ini.
Kuliah umum yang merupakan bagian
in Khutbatu-l-I itah dilaksanakan pada SeninRabu, 23-25 Juli 2018. Dalam kuliah umum ini,
Pimpinan Pondok memberikan arahan tentang
kepesantrenan kepada para santri. Kecuali itu,
Direktur Tarbiyatul Mu'allimin/ Mu'allimat alIslamiyyah (TMI/ TMt-I) juga mendapat tugas
untuk menyampaikan sistem TMI dan
pembelajaran di Pondok Ngabar.
Bagi santri baru, kuliah umum menjadi
sangat pen ng karena merupakan landasan
awal dalam mencari ilmu di Ngabar. Adapun
bagi para guru dan santri lama, kegiatan ini
merupakan pembaruan niat dan komitmen diri
dalam menjalankan ak vitas selama satu tahun
mendatang di Pondok Ngabar.
Apel Tahunan dan Kirab Budaya Tegaskan
Persatuan Bangsa
Sabtu, 21 Juli 2018, Pondok Pesantren
“Wali Songo” Ngabar (Pondok Ngabar)
mengadakan Apel Tahunan Khutbatul I itah
2018. Kegiatan ini merupakan salah satu
sunnah dalam rangkaian pekan perkenalan di

Pondok Ngabar yang diiku seluruh santri dan
guru.
Kegiatan tahunan ini diadakan untuk
menanamkan kembali nilai-nilai kepesantrenan
yang ada di Pondok Ngabar. Se daknya ada lima
nilai yang harus tertanam dalam diri seluruh
kelu a rga p o n d o k, ya it u keikh la s a n ,
kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari,
dan kebebasan. Kelima hal itu terangkum
dalam panca jiwa pondok. Selain penanaman
nilai-nilai itu, Khutbatul I itah juga sebagai
ajang pengenalan kepada pondok, pembaruan
niat, penyamaan visi dan misi antara kiai, guru,
santri, dan seluruh keluarga pondok, sehingga
pondok dapat berjalan lebih baik dalam satu
tahun mendatang.
“Kenalilah pondok ini bagaimana
sejarahnya, oleh siapa dan kapan didirikan,
milik siapa, bagaimana panca jiwa dan arah
tujuannya, apa program-programnya, apa yang
dicari di dalamnya, dan seterusnya”, terang
Ustadz KH. Drs. Moh. Ihsan, M.Ag, selaku
inspektur upacara.
Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa
dalam Apel Tahunan sarat akan nilai persatuan
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di tengah kemajemukan yang merupakan
cerminan bangsa Indonesia. “Hari ini, dari
Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar
negeri, Malaysia, Thailand, Republik Fiji,
bersatu dalam Apel Tahunan dan dilanjutkan
dengan kirab budaya yang dikemas dengan
ukhuwah Islamiyyah. Itulah persatuan dan
kesatuan, itulah bineka tunggal ika, itulah
NKRI”, tegasnya.
Kiai Ihsan juga berpesan agar para santri
dak salah niat dalam saat berada di pesantren.
Hendaknya ap santri berniat untuk mencari
ilmu, bukan mencari ijazah. “Pondok Pesantren
Wali Songo adalah tempat belajar, mencari
ilmu, bukan mencari ijazah”, lanjut beliau.
Usai upacara, pimpinan pondok
melepas secara simbolis rombongan kirab
budaya yang tergabung dalam kelompok
organisasi santri dan konsulat. Masing-masing
ke l o m p o k m e n u n j u k ka n p a ka i a n k h a s
budayanya yang mencerminkan bahwa
pesantren adalah pemersatu bangsa sesuai
dengan tema Khutbatul I itah tahun ini, Ngabar
meneguhkan semangat keislaman dan
kepesantrenan bagi bangsa.

Apresiasi Kebersamaan Santri di Malam
Anugerah
Usai menjalani rentetan perlombaan
Khutbatu-l-I itah, pani a menyelenggarakan
Malam Anugerah pada Kamis-Jum'at, 26-27 Juli
2018 untuk memberikan penghargaan kepada
konsulat berprestasi dalam acara tahunan ini.
Dari seluruh perlombaan yang ada,
lomba lagu daerah dimenangkan oleh konsulat
Sumatera Selatan; tari daerah oleh konsulat
Jawa Tengah; baris berbaris; masakan daerah;
dan kirab budaya oleh konsulat Ponorogo.
tercatat sebagai juara umum tahun ini di
kampus putra adalah konsulat Ponorogo,
demikian pula di kampus putri.
Dalam menjalani berbagai event
tersebut, para santri dak hanya semata
berkompe si untuk menang. Yang terpen ng
dari semua itu adalah bagaimana mereka
belajar tentang membangun kerjasama m
yang baik, spor ﬁtas dalam kompe si, dan
totalitas dalam menjalani kehidupan.
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INFOGRAFIS JUARA LOMBA
KHUTBATU-L-IFTITAH 2018
JUARA UMUM (Putra)
KONSULAT PONOROGO

JUARA UMUM (PutrI)
KONSULAT PONOROGO

FOLK SONG (Putra)
1. Sumatera Selatan
2. DKI Jakarta
3. Jawa Timur

TARI DAERAH (Putra)
1. Jawa Tengah
2. Jawa Timur
3. Indonesia Timur

LKBB (Putra)
1. Ponorogo
2. Jawa Timur
3. Jawa Tengah

LKBB (Putri)
1. Jawa Timur
2. Ponorogo
3. Jawa Tengah

KIRAB BUDAYA (Putra)
1. Ponorogo
2. Jawa Timur
3. DKI Jakarta

KIRAB BUDAYA (Putri)
1. Ponorogo
2. Jawa Timur
3. Jawa Tengah

TATA BOGA
TRADISIONAL (Putra)
1. Ponorogo
2. Indonesia Timur
3. Jawa Timur

TATA BOGA
TRADISIONAL (Putra)
1. Ponorogo
2. Jawa Timur
3. Indonesia Timur

LOMBA ANTAR RAYON (PutrI)
1. Melukis= Rayon Siti Khodijah
2. MTQ= Rayon Siti Hajar
3. Asma'ul Husna= Rayon Siti Hajar
4. Parcel Mahar= Rayon Siti Khodijah
5. Telling Story= Rayon Siti Hajar

6. Fashion Show= Rayon Siti Hajar
7. Pidato Bahasa Arab= Rayon Siti Hajar
8. Pidato Bahasa Inggris= Rayon Siti Hajar
9. Drama Musikal= Rayon Siti Khodijah
10. Nasyid= Rayon Siti Aisyah
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“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah”
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Tipe K.4
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Tipe S.2
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Tipe S.3
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Muslih Hatta
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Roihan Ikhza
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Akhbar
Apel 11 Syawwal, Sambut Tahun Ajaran Baru

Sekretariat Pondok | Teks Muhammad Sazali Noor

Upacara pembukaan tahun ajaran baru 2018-2019

Pondok Ngabar- Libur akhir tahun telah
usai. Segala ak vitas sehari-hari kembali
normal. Kegiatan yang sempat vakum telah
kembali berjalan seper biasanya. Begitu pula
dengan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar
(Pondok Ngabar). Para santrinya yang telah
lama berlibur kembali ke pondok yang
dirindukan itu untuk menuntut ilmu, setelah 50
hari menikma liburan di kampung halaman
masing-masing sejak 6 Mei 2018 hingga 24 juni
2018 silam.
Sebelum memasuki pondok, para santri
dan wali santri terlebih dahulu melunasi
administrasi di bagian administrasi pondok.
Setelah administrasi selesai, dilanjutkan
dengan pemeriksaan barang-barang bawaan
santri oleh pengurus kelas 6. Lepas dua tahap
tersebut, barulah para santri bisa kembali ke
kamar masing-masing untuk merapikan kamar
dan barang-barang bawaan untuk kembali
menuntut ilmu di tahun ajaran baru.
Senin, 25 Juni 2018 diadakan apel
pembukaan tahun ajaran baru yang bertepatan
pada 11 Syawwal 2018 di halaman gedung

Sunan Ampel kampus putra. Apel ini diiku oleh
seluruh santri putra maupun putri berserta para
ustadz dan ustadzah. Apel kesiapan ini
pertanda bahwasannya telah dimulai kembali
kegiatan belajar mengajar di Pondok Ngabar.
Pimpinan Pondok, Ustadz KH. Heru
Saiful Anwar, M.A berpesan kepada para santri
agar menggunakan waktu sebaik mungkin
untuk belajar dengan giat. “Anakku, hadapi
dalam menuntut ilmu dengan semangat. Dan
tamaklah dalam menggunakan waktumu
(untuk belajar), jangan sampai waktumu hilang
percuma.” Pesan Beliau dalam sambutannya.
Tradisi upacara menyambut tahun
ajaran baru ini adalah untuk meman k
semangat seluruh keluarga besar pondok, baik
dari jajaran dewan guru dan santri. Khususnya
bagi santri baru, upacara ini menjadi pen ng
sebagai pertanda ucapan selamat datang untuk
mereka.
Usai upacara pembukaan tahun ajaran
baru, seluruh santri dan guru melaksanakan
halal bihalal, saling bersalaman dan diiringi
dengan shalawat.
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Akhbar
Standarisasi Calon Santri, Perbaiki Kualitas Pendidikan

Sekretariat Pondok | Teks Muhammad Sazali Noor, Amir Dardiri

Calon santri baru mengikuti pembukaan dan pengarahan ujian seleksi oleh Pimpinan Pondok,
Ustadz KH. Drs. M. Ihsan, M.Ag di halaman masjid (Kiri). Suasana ujian tulis seleksi masuk santri baru (Kanan)

Pondok Ngabar- Dengan
menyeimbangkan perkembangan tekonologi
yang hadir di tengah semaraknya era
globalisasi. Pondok Pesantren “Wali Songo”
Ngabar (Pondok Ngabar) menyediakan
penda aran online bagi masyarakat yang
berminat untuk bersekolah di pondok tersebut.
Selain memudahkan para calon santri untuk
menjangkau keadaan pondok, juga
memberikan solusi untuk para calon santri yang
berada jauh dari pondok.
Setelah melaksanakan penda aran,
calon santri akan melaksanakan beberapa
rangkaian ujian diantaranya ujian tulis dan ujian
lisan. Ujian tulis melipu pengetahuan agama
Islam, matema ka, dan IPA. Sedangkan ujian
lisan melipu membaca al-Qur'an, do'a harian,
ibadah 'amaliyah, dan imla' (menulis arab).
Standarisasi ini diberlakukan untuk
mengukur seberapa kuat kesiapan calon santri
yang akan menuntut ilmu di Pondok Ngabar.
Karena kelak mereka akan banyak bergelut
dengan kitab-kitab berbahasa Arab saat
memasuki tahun kedua di pesantren,
khususnya pada materi-materi keagamaan
seper ﬁqih, tauhid, ushul ﬁqh, tafsir, dsb.
Adapun pelaksanaan penda aran
terbagi menjadi 2 gelombang dan 3 tahap ujian
seleksi. Gelombang pertama dibuka pada

Jum'at, 16 Februari 2018 - Kamis, 10 Mei 2018.
Seleksi masuk tahap pertama dilaksanakan
pada Sabtu, 12 Mei 2018. Pada tahap ini santri
yang lulus seleksi berjumlah 73 orang dan yang
dak lulus seleksi berjumlah 4 orang.
Gelombang kedua dibuka pada Ahad,
13 Mei 2018 – Jum'at, 29 Juni 2018 dengan dua
tahap seleksi. Seleksi masuk tahap kedua yang
dilaksanakan pada Sabtu, 23 Juni 2018
meluluskan sebanyak 147 orang dan 2 santri
dak lulus. Sedangkan seleksi tahap ke ga yang
dilaksanakan pada Sabtu, 30 Juni 2018
meluluskan 78 santri dan 2 santri dak lulus.
Dari ga tahap seleksi yang ada, total
santri putra yang diterima di Pondok Ngabar
berjumlah 298 dari total 351 penda ar. Adapun
santri putri yang diterima berjumlah 281 dari
total 300 penda ar. Dari hasil penerimaan
santri baru tahun ini, jumlah santri yang
menuntut ilmu di Ngabar menjadi 2.119 santri
putra dan putri dengan jumlah guru sebanyak
322 guru. Dengan demikian, rasio antara guru:
santri di Pondok Ngabar sangat bagus yaitu 1:7.
Adanya sistem standarisasi calon santri
yang diterapkan 3 tahun terakhir ini adalah
untuk memperbaiki kualitas input Pondok
Ngabar. Diharapkan dengan adanya input yang
standar akan memudahkan santri dan guru
dalam proses pendidikan.
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Akhbar
Language Course

MPS Putri | Teks Santi Sukmawati
Santri putri mengikuti pembekalan bahasa intensif.

Pondok Ngabar- Majelis pembimbing
dan pengambangan bahasa, Language Advisory
Council (LAC) bersama Central Language
Improvement (CLI) dan Language Improvement
Sec on (LIS) terus berupaya meningkatkan
kualitas bahasa Arab dan Inggris di Pondok
Ngabar. Tiga lembaga bahasa ini mengadakan
Language Course (LC) yang diiku oleh santri
kelas IV dan III Intensif calon pengurus bahasa di
pondok.
Kegiatan yang diadakan pada Sabtu-Senin
(28-30/6) di gedung Ngabar Business Center
(NBC) Lt. 3 ini diisi oleh Ustadz Agus Se awan Lc
untuk materi bahasa Arab dan Ahmad Said
Triyanto (Mr. Said) dari Pare Kediri untuk bahasa

Inggris. Materi yang disampaikan melipu tata
bahasa dan lingkungan.
Sesi belajar outdoor menjadi sesi yang
paling menarik dalam pela han ini. Para santri
antusias bertanya kepada pemateri di se ap
sesinya. pertanyaan disampaikan oleh para
peserta mayoritas berangkat dari pengalaman
mereka selama proses belajar mengajar di
kelas. Pemateri pun menjawab pertanyaan
dengan memberikan pengarahan yang solu f.
Tujuan diadakan pela han ini adalah
untuk meningkatkan kemampuan dalam
pembelajaran dan pengembangan bahasa Arab
dan Inggris yang merupakan dua bahasa yang
wajib di Pondok Ngabar.
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Akhbar
MIN 2 Madiun Adakan Studi Kependidikan
ke Pondok Ngabar

Sekretariat Pondok | Teks Muhammad Sazali Noor

Siswa-siswi MIN 2 Madiun bersilaturrahim ke Pondok Ngabar

Pondok Ngabar- Salah satu hal yang
harus disyukuri oleh keluarga besar Pondok
Pesantren “Wali Songo” Ngabar (Pondok
Ngabar) adalah kebermanfaatan pesantren
untuk lembaga pendidikan lainnya, yaitu
menjadi tempat rujukan studi kependidikan
b a g i l e m b a ga l a i n , m u l a i d a r i s i ste m
p en ga j a ra n , kep es a nt ren a n , h in g ga
manajemen organisasi santri.
Ahad, 8 Juli 2018, Pondok Ngabar
menerima kunjungan guru dan murid kelas 3B
beserta wali murid dari Madrasah Ib daiyyah
Negeri (MIN) 2 Madiun. Kegiatan yang
merupakan inisia f dari wali kelas 3B MIN 2
Madiun ini diiku oleh 25 siswa dengan

harapan para siswa bisa mendapatkan
wawasan awal tentang pesantren.
“Kunjungan kami ke pondok Ngabar ini
guna menambah wawasan kepondokan kepada
murid maupun wali murid bahwa pondok
pesantren merupakan lembaga pendidikan
Islam yang mempunyai kurikulum dan sistem
terbaik. Ilmu agama dapat, ilmu dunia pun
dapat.” Ujar Pak Rohmat selaku ketua
rombongan.
Di antara kegiatan rombongan tersebut
adalah mengelilingi kawasan pondok, melihat
sistem pengajaran di kelas, dan diakhiri dengan
menyantuni santri ya m yang ada di Pondok
Ngabar.
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Akhbar
Kiai Ihsan Hadiri
Muzakarah Ulama Internasional

Zulfa Amalia | Teks Amir Dardiri
KH. Drs. Moh. Ihsan M.Ag bersilaturrahim dengan Rektor UIN Ar-Raniry Aceh (Kiri)
Alumni Pondok Ngabar di Aceh bersilaturrahim dengan Pimpinan Pondok (Kanan)

Aceh- Pimpinan Pondok Pesantren
“Wali Songo” Ngabar (Pondok Ngabar), Ustadz
KH. Moh. Ihsan, M.Ag didampingi Ustadz Drs.
Purnomo Rosyid menghadiri acara Muzakarah
Ulama Internasional Tauhid Suﬁ ke V di Banda
Aceh pada Jum'at-Ahad, 13-15 Juli 2018.
Kegiatan tersebut diadakan oleh pemerintah
Aceh dan diprakarsai oleh Ulama Aceh yang
tergabung dalam Majelis Pengkajian Tauhid
Tasawwuf (MPTT).
Muzakarah ini dihadiri oleh 900 ulama
yang telah diundang. Selain berasal dari Aceh
dan sejumlah provinsi lain di Indonesia, Ulama
yang hadir juga berasal dari negara di Asia
Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
D a l a m m u z a k a ra h i n i , a d a g a
rekomendasi yang dihasilkan dari lima
persoalan yang dibicarakan selama acara
berlangsung. Pertama, pemerintah hendaknya
berdiri di atas semua golongan dan
memberikan perlindungan terhadap

keberadaan semua kelompok keagamaan yang
ada di Aceh sepanjang masih berada dalam
koridor al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, dan i' kad
Ahlussunnah wal jama'ah.
Kedua, pemerintah hendaknya
mendorong dan memfasilitasi kegiatankegiatan muzakarah para ulama untuk
mengharmonisasikan perbedaan pendapat
guna menyelesaikan persoalan-persoalan
ummat. Rekomendasi terakhir adalah, semua
ulama dari berbagai paham diharapkan dapat
bersatu menyelesaikan persoalan-persoalan
yang dihadapi umat, baik di ngkat lokal,
regional, maupun internasional.
Selain menghadiri Muzakarah Ulama,
Ustadz Ihsan juga bersilaturahim dengan
alumni Pondok Ngabar di Aceh dan Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh,
Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A, didampingi
alumni Pondok Ngabar guna memperluas syiar
Pondok Ngabar.
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Perbaiki Fasilitas Santri,
Ngabar Bangun Asrama Siti Hajar 2

Sekretariat Pondok | Teks Amir Dardiri
Ketua MRM, KH. M. Bisri, MA, dan Pimpinan Pondok, Ustadz KH. Moh. Tholhah S.Ag dan Ustadz KH. M. Ihsan, M.Ag
memotong pita peletakan batu pertama pembangunan Asrama Siti Hajar 2 Pondok Ngabar (Kiri).
Pimpinan Pondok, Ustadz KH. Heru Saiful Anwar, M.A memberikan sambutan (Kanan)

Pondok Ngabar- Yayasan Pemeliharaan
dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren
“ W a l i S o n g o ” N g a b a r ( Y P P W- P P W S )
mengadakan kegiatan peletakan batu pertama
asrama Si Hajar 2 yang berlokasi di utara
gedung Nadlwatul Baroroh pada Sabtu, 7 Juli
2018. Asrama yang kelak digunakan untuk
santri baru ini dibangun dengan 3 lantai, 15
ruang, dan es masi daya tampung sebanyak
450 santri. Adapun asrama Si Hajar 1 akan
difungsikan menjadi ruang kelas.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Majlis
Riyasa l Ma'had (MRM) Ustadz M. Bisri, M.A,
Pimpinan Pondok, Ketua YPPW-PPWS, Ketua
Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putra dan
Putri, Direktur Tarbiyatul Mu'allimin/
Mu'allimat al-Islamiyyah (TMI/TMt-I), dan
jajaran dewan guru. Ustadz Bisri didampingi
pimpinan pondok memotong pita sebagai
tanda dimulainya pembangunan Si Hajar 2.
Dalam sambutannya, Pimpinan Pondok

U s t a d z K H . H e r u S a i f u l A n w a r, M . A
menyampaikan rasa syukur atas dibangunnya
asrama tersebut. “Alhamdulillah hari ini,
sebagai kelanjutan untuk menampung para
santri, khususnya kelas dan asrama, hari ini
akan dimulai pembangunannya asrama Si
Hajar 2”, ujarnya.
Selain untuk memenuhi fasilitas dasar
santri, pembangunan ini juga merupakan
bagian dari pengelolaan tata ruang kampus
putri yang telah dilakukan sejak dua tahun
terakhir. Dengan pengelolaan tata ruang
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pesantren yang baik, diharapkan dapat menjadi
faktor kenyamanan para santri dalam mencari
ilmu.
Bagi Pondok Ngabar, menjadi khadim
(pelayan) bagi para penuntut ilmu merupakan
salah satu bagian dari jihad ﬁ sabilillah.
Keputusan pesantren untuk dak menerima
santri melebihi kapasitas fasilitas yang ada
adalah untuk menghindari kedzaliman kepada
para santri. Pihak pesantren dak ingin
menerima terlalu banyak santri, namun fasilitas
yang ada belum memadai. Maka, untuk
menunjang itu semua, perbaikan dan
penambahan fasilitas terus dilakukan. “Kalau

semua diterima dengan kondisi yang dak
memungkinkan, maka justru itu kedzaliman
yang terjadi”, tegas Ketua YPPW-PPWS, Ustadz
M. Zaki Su'aidi.
Pembangunan asrama ini membutuhkan
dana sebesar 3,1 Miliar dengan sumber
pendanaan mandiri dari pesantren, donasi dari
alumni dan simpa san pesantren. Targetnya,
pembangunan ini akan diselesaikan dalam 4-5
bulan ke depan.
Usai acara peletakan batu pertama,
pimpinan pondok dan pimpinan lembaga
meninjau tanah yang akan digunakan untuk
perluasan asrama putri.
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Doa Bersama untuk Rombongan Haji Pondok Ngabar

Sekretariat Pondok | Teks Muhammad Sazali Noor
Kiri-kanan: Ustadz Imron Rosyidi, Ustadz KH. Moh. Ihsan, Ustadz KH. Heru Saiful Anwar, Ustadz KH. Moh. Tholhah,
Ustadz Hady Saptono dalam acara pelepasan haji bersama para santri dan guru.

Pondok Ngabar- Menjalankan rukun
Islam kelima merupakan keinginan se ap
muslim. Sebelum keberangkatan untuk
menunaikan ibadah haji, Pimpinan Pondok
Pesantren “Wali Songo” Ngabar (Pondok
Ngabar) Ustadz KH. Heru Saiful Anwar, MA
beserta rombongan terlebih dahulu
berpamitan kepada para santri setelah shalat
maghrib di masjid pada Kamis, 26 Juli 2018.
Didampingi oleh Ustadz KH. Moh.
Tholhah, S.Ag, Ustadz Drs. Moh. Ihsan, M.Ag,
dan ketua Majelis Pembimbing Santri (MPS)
Putra, Ustadz Hady Saptono, S.Ag, pelepasan
jama'ah haji dilakukan secara simbolis. seluruh
keluarga pondok yang terdiri dari dewan guru
dan pada santri melakukan do'a bersama untuk
rombongan yang akan berangkat ke Makkah.
Selain Kiai Heru, keluarga besar pondok
yang berangkat menunaikan ibadah haji adalah
Ustadzah dr. Si Robiah (Istri Ustadz Heru),

Ustadz Drs. Imron Rosyidi, M.S.I beserta istri
dan ibundanya, Nailul Muna dan Mbah Losiyah.
Seluruh keluarga pondok berharap
semoga Allah SWT menan asa memberikan
kekuatan dan melindungi para jama'ah haji
Indonesia, khususnya rombongan haji Pondok
Ngabar, sehingga dapat menunaikan ibadah
haji yang mabrur.
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Penandatanganan Ikrar Wakaf Tanah dan PTSL

YPPW-PPWS | Teks Fran Aldino
Suasana acara penandatangan ikrar wakaf dan PTSL di kantor YPPW-PPWS

tanah yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan
YPPW-PPWS. Sebanyak 25 bidang tanah di daerah
Desa ngabar telah ditandatangani. Tanah-tanah
tersebut merupakan tanah yang sebenarnya telah
diwaka an semasa KH. Ibrahim Thoyyib masih
hidup, namun pada masa itu belum ada catatan
yang tertulis di pemerintah, khususnya di
Pemerintah Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
Selain itu dilaksanakan juga penandatanganan
berkas Penda aran Tanah Sistema s Lengkap
(PTSL).
Hadir dalam acara penandatanganan
tersebut adalah Ketua Majlis Riyasa l Ma'had
(MRM) KH. Moh. Basri, MA; Pimpinan Pondok, KH.
Moh. Ihsan, M.Ag, KH. Moh. Tholhah, S.Ag, dan KH.
Heru Saiful Anwar, M.A; Ketua II YPPW-PPWS, Drs.
Imron Rosyidi, M.SI; Ketua III YPPW-PPWS, H. Moh.
Yasin, M.Hum; Bendahara Pondok, Ustadz Moh.
Nakhrowi, S.Pd.I; Kepala Desa Ngabar, Bapak
Soeran berserta 2 perangkat dari Desa Ngabar; dan
Kepala KUA Siman Ustadz Nur Kholis M, S.Ag.
Dengan terselesaikannya acara
penandatanganan tersebut diharap pondok akan
semakin rapi dalam administrasi seiring dengan
perkembangan pondok yang lebih baik.

Pondok Ngabar- Salah satu program kerja
bagian pertanahan Yayasan Pemeliharaan dan
Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren “Wali
Songo” Ngabar (YPPW-PPWS) adalah mengurus
inventaris berupa tanah-tanah milik pondok.
Pengontrolan, pendokumentasian, dan pendataan
surat ser ﬁkat tanah menjadi amanah yang
diemban bagian pertanahan.
Rabu (11/7) malam, Tim bagian pertanahan
mengadakan acara penandatanganan ikrar wakaf
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Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar
Ponorogo Indonesia

PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI

GEDUNG SITI HAJAR 2

TOTAL ANGGARAN

Syariah

3,1 MILIAR

7097469948

1029856873

7430010629

A.n. YPPW-PPWS Ngabar

A.n. YPPW-PPWS Ngabar

A.n. YPPW-PPWS Ngabar
Konfirmasi
Donasi

www.ppwalisongo.id

0856 4918 1455
Bag. Administrasi Keuangan

Terima Kasih
Atas Donasi Anda
Jazakumullah khairan
Semoga Allah SWT membalas kebaikan
Bapak/ Ibu dengan sebaik-baik balasan

