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lhamdulillahirabiil ‘alamin.
Sebuah kesyukuran kami
panjatkan kepada Allah
SWT yang telah memberikan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua.
Bulan Februari-Maret yang lalu,
Pondok Ngabar mengadakan Rapat
Kerja (Raker) 2019 untuk menyusun
kegiatan dan langkah strategis satu
tahun ke depan. Raker tahun ini
menjadi sangat penting karena satu
tahun menjelang 2020.
Ngabar memiliki visi besar pada
tahun 2020 yang sudah digaungkan
sejak tiga tahun silam. Visi tersebut
meliputi Qur’an, ISO, Economy, dan
Network.

Pelindung
KH. Heru Saiful Anwar, M.A
KH. Moh. Ihsan, M.Ag
KH. Drs. Moh. Tholhah, S.Ag
Pembimbing
H. Mohammad Zaki Su’aidi, Lc., GDIS, M.PI
Redaktur
Khoirul Fawaid, S.Sy
Editor
Ady Setiawan
M. Amiruddin Dardiri

Fotografi
Tim Sekretariat Pondok
Layout dan Desain
M. Amiruddin Dardiri
Kontributor:
Ali Cholid Nur H
Zulfa Amalia
Ahmadi Cahyadi
Muhammad Sazali Noor

1

Unggul dalam keempat hal di atas
membutuhkan kerja keras dari berbagai
pihak, mulai pucuk pimpinan hingga
komponen terbawah.
Visi Ngabar 2020 bukan sekedar visi
yang yang free value, namun ia adalah
value laden. Karena ia merupakan upaya
penggabungan atau integrasi antara
modernisasi revolusi Industri 4.0 dan
pemeliharaan terhadap tradisi
pesantren.
Sehingga, ini merupakan pekerjaan
rumah yang sangat besar bagi seluruh
elemen keluarga besar Pondok Ngabar.
Selamat membaca.!
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Redaksi
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Wali Songo Ngabar Ponorogo.
Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman
Ponorogo 63471. (0352) 311206
Email: redaksi@ppwalisongo.id
Web: www.warta.ppwalisongo.id
Redaksi menerima tulisan dari
pembaca dalam bentuk opini,
essay, berita, dan khazanah.
Kirim tulisan Anda ke email
redaksi@ppwalisongo.id dengan
menyertakan biodata singkat.
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Mantapkan Visi Ngabar 2020
“Di Ngabar ini ada lebih dari dua ribu (pangeran) Diponegoro kecil,dua ribu Tjut Nyak Dien kecil,
dua ribu Bung Tomo kecil, siap mengumandangkan takbir demi meneruskan perjuangan
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Akhbar
Raker 2019,
Mantapkan Visi Ngabar 2020

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Pembukaan Rapat Kerja Lembaga 2019 diawali dengan kuliah umum bersama H. Ahmad Suharto
tentang jiwa, nilai, prinsip, dan falsafah pesantren

Pondok Ngabar – Rapat Kerja (Raker)
2019 dengan tema “Meneguhkan Jiwa, Nilai,
Prinsip dan Filsafat Pendidikan Pesantren
menuju Terwujudnya Visi Ngabar 2020” resmi
dibuka pada Kamis (31/1) malam di meeting
hall gedung NBC.
Dengan resmi dibukanya Raker 2019,
Pondok Ngabar selama satu bulan kedepan,
tepatnya Februari memantapkan berbagai
program yang akan dilaksanakan pada tahun
ajaran 2019-2020 mendatang dan menggelar
evaluasi kinerja tahun ajaran 2018-2019.

Raker melibatkan seluruh lembaga
mulai dari lembaga Tarbiyatul Athfal al
Manaar hingga Institut Agama Islam
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM).
Raker yang ditujukan untuk
merumuskan kegiatan tahun ajaran 20192020 ini diawali dengan Stadium General oleh
H. A. Suharto, M.Pd, Wakil Pengasuh Pondok
Modern Darussalam Gontor Putri kampus 1
Mantingan yang menyampaikan tentang jiwa,
nilai, prinsip, dan falsafah pesantren.
Ketua biro sekretariat H. Mohammad Zaki
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Su'aidi, Lc, M.PI menuturkan rapat kerja kali ini
menjadi salah satu langkah strategis dalam
mengoptimalkan sinkronisasi dan memperkuat
sinergitas program kerja seluruh elemen di
Pondok Ngabar.
“Yang terpenting juga dalam Raker ini
adalah untuk terus membangun dan
memperkuat komunikasi dan kebersamaan
seluruh elemen Pondok Ngabar. Karena dengan
kebersamaan tersebut merupakan salah satu
kunci kita untuk membangun serta
memperkuat Pondok Ngabar ke depan” terang
Ustadz Zaki.
“Program-progam yang harus kita
dukung dan sukseskan adalah pencapaian

target Al-Qur'an, ISO, Ekonomi dan Network .
Sebagai cita-cita besar kesuksesan pencapaian
ini harus kita dukung dan wujudkan bersama",
tegasnya.
Dalam Raker ke-8 ini, Pimpinan Pondok
mengharapkan agar program-program besar
untuk menyongsong Visi Ngabar 2020 bisa
direalisasikan dengan baik dan benar. Karna
yang sedang diperjuangkan Ngabar bukan
semata-mata Visi 2020 yang modern dan
futuristik, namun Visi 2020 yang masih terjiwai
oleh nilai dan falsafah kepesantrenan, yang
merupakan implementasi dari semboyan almuhafadzah 'ala al-qadim ash-shalih, wa alakhdzu bi al-jadidi al-ashlah.
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Ngabar Terima Kunjungan
Pesantren dari Banten dan Brebes

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor

Kunjungan Pondok Pesantren Mursyidul Jannah

Pondok Ngabar –Banyak jalan dan cara
untuk mengembangkan manajemen organisasi.
Salah satunya dilakukan Pondok Pesantren
Mursyidatul Jannah Pandeglang dan Pondok
Khoiru Ummah Brebes yang melawat ke
Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar dalam
rangka studi banding manejemen organisasi
santri.
Ikatan Pelajar Mursyidatul Jannah
(IKPMJ) selama 3 hari (7-9/2) berada di Pondok
Ngabar. Mereka dipersilahkan melihat dan
terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan
santri putri. Pada kunjungan ini pula, mereka
mendapatkan kesempatan untuk melihat
langsung proses wisuda Institut Agama Islam
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) di gedung
auditorium Pondok Ngabar.
Kunjungan serupa juga dilakukan oleh

Organisasi Pelajar Pondok Khoiru Ummah
(OPPK) pada Jum'at (9/2) untuk bersilaturrahmi
dan belajar menejemen organisasi santri dan
kepengasuhan.Masing-masing pembimbing
dari kunjungan kedua organisasi pelajar
tersebut berharap dengan kunjungan singkat
ini dapat meningkatkan kinerja kepengurusan
yang baru agar lebih baik disetiap bidangnya,
seperti bidang kedisiplinan, keamanaan,
pelayanan, dan lain sebagainya.
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Tasyakuran dan Peresmian Asrama Siti Hajar II

Sekretariat Pondok | Teks Muhammad Sazali Noor

Wakil Ketua YPPW-PPWS, Ustadz Moh. Yasin menyerahkan secara simbolis asrama Siti Hajar II
kepada Ketua MPS Putri, Ustadzah Rahmah Maulidia

Pondok Ngabar– Yayasan Pemeliharaan
dan Pengembangan Wakaf (YPPW-PPWS)
mengadakan tasyakuran dalam rangka
selesainya pembangunan asrama Siti Hajar II
kampus putri pondok Ngabar kampus putri
pada Jumat (8/2). Pimpinan pondok,
pimpinan Lembaga, dan guru-guru bersama
memanjatkan do'a atas terselesaikannya
proyek gedung Siti Hajar dengan estimasi
waktu yang cukup singkat, kurang lebih
selama 6 bulan.
Dalam tasyakuran ini, ketua YPPWPPWS, Ustadz H. Mohammad Zaki Su'aidi
m e n y a m p a i k a n l a p o r a n

pertanggungjawaban dan menyerahkan
secara simbolis penggunaan asrama ini
kepada ketua Majelis Pembimbing Santri
(MPS) Putri, Ustadzah Hj. Rahmah Maulidia.
Dalam sambutannya, Ustadz Zaki
mengucapkan rasa syukur yang mendalam
atas selesainya proyek gedung Siti Hajar yang
telah menghabiskan dana sejumlah 3,1 M.
“Ketika kita menerima nikmat dari Allah
SWT haruslah bersyukur. Cara bersyukur
salah satunya dengan meningkatkan kinerja
yang lebih baik yang lebih keras. Sehingga
pondok kita pada tahun 2020 dan 2021
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menjadi pondok yang penuh kemegahan dan
kemajuan, yang secara menejemen atas izin
Allah sudah mencapai taraf Internasional”,
ujar Ustadz Zaki.
Pimpinan Pondok Ustadz Drs. KH. Moh.
Ihsan M.Ag menyampaikan bahwa niat baik
membangun dan mengembangkan
pesantren pasti akan dimudahkan oleh Allah
SWT.
Pembangunan gedung Siti Hajar ini
dalam rangka memaksimalkan pelayanan

terhadap para santri penuntut ilmu yang
dalam lima tahun terakhir mengalami
peningkatan kuantitas. Asrama Siti Hajar II ini
terdiri 3 lantai dengan jumlah 15 ruangan.
Masing-masing ruangan mampu menampung
35 hingga 40 santri, sehingga akan mencukupi
kebutuhan seluruh santri baru putri. Kini,
asrama yang berdiri di utara gedung
Nadlwatul Baroroh ini difungsikan untuk
kamar pada lantai 1 dan 2. Adapun lantai 3
digunakan untuk kelas.
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IAIRM Gelar Wisuda
Angkatan ke-25

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor

Rektor IAIRM, Hj. Umi Mahmudah, M.Ag beserta Pimpinan Pondok dan tamu undangan

Pondok Ngabar – Institut Agama Islam
Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Pondok
Pesantren “Wali Songo” Ngabar
melaksanakan Sidang Terbuka Tahun
Akademik 2018/2019 di gedung Auditorium
Pondok Ngabar. Sejumlah 36 wisudawan
mengikuti upacara sidang terbuka tersebut.
Turut hadir dalam acara tersebut Pimpinan
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar,
Pimpinan Pondok se-Ponorogo, rektorat dan
jajaran dosen, serta pimpinan kantor di
kabupaten Ponorogo.
Sebanyak 37 mahasiswa yang terdiri

dari 5 mahasiswa Fakultas Dakwah, 18
mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan 14
mahasiswa Fakultas Tarbiyah, secara resmi
dikukuhkan sebagai sarjana pada Sabtu, 9
Februari 2019. Pada sidang terbuka kali ini,
terdapat 1 wisudawan asing yaitu Nisreen
Labilla asal Thailand.
Rektor IAIRM, Dra. Hj. Umi Mahmudah,
M.Ag, berpesan agar wisudawan dapat
mengamalkan ilmu pengetahuan, dan
kecakapan yang telah dimiliki untuk
memberikan manfaat bagi lingkungannya.
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Perkajum:
Bina Kemandirian, Ukhuwah, dan Kerjasama Tim

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor

Suasana kegiatan Perkajum Putri yang dibuka dengan upacara dan diakhiri dengan api gembira

Pondok Ngabar – Perkemahan Kamis
dan Jum'at (Perkajum) adalah salah satu
kegiatan kepramukaan yang rutin dilakukan
di Pondok Ngabar, karena banyak
mengandung manfaat.
Bagian Kepramukaan Organisasi Santri
Wali Songo (OSWAS) putri
menyelenggarakan kegiatan ini bagi santri
kelas 1 dan 1 Intensif selama dua hari, pada
Kamis-Jum'at, (14-15/2) yang dimulai pada
Kamis siang dan berakhir pada Jum'at sore di
lapangan Pondok Ngabar.
Sebagai santri baru, Momen ini adalah
perkemahan pertama kali dirasakan oleh
santri putri kelas 1 dan 1 Intensif di Pondok
Ngabar. Kegiatan ini juga sebagai orientasi

bagi santri baru. Diawali dengan mendirikan
tenda di area perkemahan, dilanjutkan
dengan berbagai kegiatan lainnya seperti
perlombaan, senam sehat, apel pagi, unggun
gembira dan pembagian hadiah bagi regu
yang berprestasi.
Seluruh kegiatan bertujuan memupuk
kebersamaan agar santri baru bisa membaur
dengan sesama anggota lainnya dengan
kerjasama tim.
Masing-masing peserta sangat antusias
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mereka
memiliki keinginan yang sangat besar dalam
pengembangan kemampuan mereka
khususnya dalam hal kreativitas dan kerja
sama tim yang baik.
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4 Santri Kelas Akhir Lakukan Amaliah Tadris Percontohan

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Rizky Kurniawan melakukan praktik mengajar di Auditorium Ngabar

Pondok Ngabar – Amaliyah Tadris
merupakan salah satu rangkaian ujian santri
akhir TMI Pondok Ngabar, di mana setiap
santri mendapat kesempatan menjadi guru
pengajar. Para guru senior ikut terjun
langsung membimbing dan mengawal
jalannya proses praktek mengajar tersebut.
Sebelum ujian dilaksanakan, santri kelas
6 mendapatkan pembekalan dari dewan guru
selama 5 hari (9-13/2). Materi pembekalan
meliputi metodologi pengajaran, sifat-sifat
guru, format pembuatan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), teknik
mengkritik, dan bimbingan penulisan RPP.
Sebelum memasuki sesi praktik ujian
mengajar, panitia ujian kelas 6 menunjuk 4
santri sebagai model percontohan di hadapan
seluruh peserta amaliah tadris. Mereka
adalah Rezkidar, Rizky Kurniawan, Firdaus

Budi Raharjo, dan Roid Harisul Haq yang
semuanya mendapatkan tugas mengajar
Muthola'ah. Praktik perdana mereka sebagai
percontohan bagi santri kelas 6 lainnya.
Selama 2 pekan (14-23/2) santri kelas 6
yang berjumlah 167 orang dibagi menjadi 20
kelompok. Setiap harinya 4 orang dari
masing-masing kelompok mendapatkan
kesempatan mengajar materi yang telah
ditentukan. Adapun santri lainnya
memberikan evaluasi proses pengajaran dari
berbagai segi: metode pengajaran, materi,
bahasa, dan kondisi guru.
Tentunya, dengan pengawalan dari
para guru pembimbing, dengan ini
diharapkan para santri kelak dapat menjadi
pengajar yang baik dan sesuai dengan arah
dan tujuan pendidikan Pondok Ngabar.
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Semarak Final Audisi Da'iyah Santri Putri

MPS Putri | Teks M. Sazali Noor
Salah satu peserta finalis Audisi Daiyah menyampaikan pidatonya.

Pondok Ngabar – 9 santri putri berhak
tampil pada Final Audisi Da'iyah setelah lulus di
beberapa babak penyisihan. Masing-masing
ﬁnalis berlaga dengan memberikan performa
terbaik pada kategori pidato Bahasa Arab,
Inggris, dan Indonesia.
Babak ﬁnal Audisi Da'iyah kali ini
diselenggarakan pada Kamis (21/2) malam di
gedung Auditorium. Persaingan ketat terlihat
pada babak ﬁnal kali ini, karena peserta yang
tampil merupakan peserta pilihan dan lulus
pada babak penyisihan.
Mereka berusaha tampil maksimal
dengan penuh semangat, sehingga membuat
juri dan penonton terpukau. Semangat para
ﬁnalis ini memberikan dampak posi f bagi para
santri yang lain, menjadikan mereka semakin
semangat dalam mengiku kegiatan la han
pidato.
“Semua peserta lomba memiliki

penampilan yang menarik, intonasi dan
improvisasi kata sudah banyak mereka kuasai.
Sangat bingung untuk menentukan siapa
pemenang Audisi Da'iyah ini”, ujar salah satu
juri pada event tersebut.
Usai memper mbangkan hasil lomba, juri
memutuskan juara pidato bahasa Indonesia
diraih oleh Annida Azka (juara 1), Nurul Aisyah
(2), dan Rizki Zahro (3). Sedangkan kategori
bahasa Inggris diraih oleh Shoﬁa Aulia (1),
Sholeha Zahra Aﬁfah (2), dan Amnia Tribulan
(3). Adapun kategori bahasa Arab diraih oleh
Sabilla Romadhona (1), Khoﬁfah Indah (2) dan
Ala Fauziyah La f (3).
Dalam acara ﬁnal ini, grup hadroh juga
turut memeriahkan di sela-sela susunan acara.
Dengan adanya perlombaan ini, diharapkan
mampu meningkatkan kualitas santri putri
Pondok Ngabar di bidang pidato.
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Gelar RAT II, BMT Ngabar Kelola Dana 1,4 Miliar

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Suasana Rapat Anggota Tahunan (RAT) II BMT Ngabar di Aula NBC, Jumat (22/2)

Pondok Ngabar – Pondok Ngabar – Baitul
Maal wa Tamwil (BMT) Ngabar gelar Rapat
Anggota Tahunan (RAT) yang ke-2 pada Jum'at
(22/2). Di usia yang belum lama pasca launching
perdananya pada 25 Mei 2017 silam, kini dana
yang dikelola telah mencapai angka 1,4 Miliar.
Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang
harus disyukuri.
“Kita semua patut bersyukur dan bangga
terhadap kontribusi BMT Ngabar yang dak
hanya bermanfaat pada warga, tetapi juga
terhadap Pondok Ngabar secara kelembagaan.”
Ujar direktur BMT Ngabar, Ustadz Alwi
Mudlofar, M.Pd.I
RAT diawali dengan sambutan-sambutan,
dilanjutkan penyerahan infaq sebesar Rp.
4.280.400 kepada Pondok Pesantren “Wali

Songo” Ngabar. Acara dilanjutkan dengan
sidang anggota. Rapat Anggota Tahunan
diakhiri dengan pembagian puluhan doorprize
bagi para anggota dan nasabah yang hadir.
BMT Ngabar selalu berbenah dengan
b e r b a ga i i n o va s i d e m i ke m a j u a n d a n
kemandirian ekonomi. Beberapa diantaranya
yang telah dikembangkan adalah produk
tabungan pembiyaan dan jasa syari'ah. Ini
membuk kan konsistensi BMT Ngabar dalam
memajuka perekonomian ummat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.
Usaha lain yang dilakukan BMT Ngabar
adalah menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak, seper Imfaa Rowasia, BNI Syariah, PT
Karya Eka Kalbu, dan PT. Al Mabrur Nadia Insani.
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Lahirkan Huﬀadz,
Pondok Ngabar Putri Gelar Wisuda Tahﬁdz Kedua

Sekretariat Pondok | Teks Zulfa Amalia/ M. Sazali Noor (ed)
Suasana ujian Tahfidz wa Tartil al-Qur’an II oleh Markaz al-Qur’an

Pondok Ngabar – Markaz al-Qur'an Putri
Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar untuk
kedua kalinya menggelar wisuda tahﬁdz wa
tar l di Masjid Jami' Pondok Ngabar pada Sabtu
(24/2) malam. Tahﬁdz Al-Qur'an di Pondok
Ngabar menjadi program yang mendapatkan
perha an khusus untuk menyongsong visi
Ngabar 2020.
Hadir dalam wisuda ini, Ustadz Rudi
Hartanto al Haﬁdz yang memberikan mo vasi
dan semangat untuk terus mendalami dan
menghafalkan Al- Qur'an kepada seluruh
hadirin. Beliau adalah pendiri rumah Qur'an
Haramain di Surakarta yang kini telah memiliki
40 cabang dan telah mencetak ribuan

penghafal Qur'an sejak 2012 silam.
Sebanyak 10 wisudawa tahﬁdz 4 juz dan
20 wisudawa tar l diuji satu persatu dengan
berbagai pertanyaan oleh ustadz Rudi dan
hadirin. Pertanyaan yang diberikan melipu
materi hafalan, bacaan, dan tajwid.
Pada momentum wisuda tahﬁdz kali ini,
Pimpinan Pondok, KH. Heru Saiful Anwar, MA
mengungkapkan bahwa santri telah mengalami
perubahan dan peningkatan yang lebih baik.
Ada perkembangan dari tahun ke tahun.
Acara berlangsung dengan khidmat dan
khusyuk. Seluruh tamu hadirin, asa dzah dan
wali santri haru dan bangga akan prestasi yang
telah dicapai para santri ini.
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LIS Putri Sukses Gelar
Language Show

MPS Putri | Teks M. Sazali Noor
Language Show sebagai ajang unjuk kreativitas santri putri dalam berbahasa asing

Pondok Ngabar – Komunitas Santri
Berbahasa atau Language Improvement Staﬀ
(LIS) sukses menggelar Language Show di
depan Gedung Andalus kampus putri pada
Kamis (28/2) malam. Memadukan seni dengan
bahasa, LIS mampu menyuguhkan berbagai
macam penampilan menarik, seper drama
musikal bahasa, puisi, beatbox, dan dance.
“Kegiatan ini membuat kegiatan bahasa
semakin menarik, Language is very fun, agar
dapat mengasah krea ﬁtas santri dalam
berbahasa, sehinga dak ada kata bosan untuk
selalu menggunakan bahasa, Language is so

fun. So, don't make it hard” ujar ustadzah
Meliza selaku guru Language Advisory Council
(LAC).
Diakhir acara, LAC sebagai koordinator
pusat bahasa memberikan berbagai
penghargaan kepada santri yang berprestasi
dalam kegiatan bahasa diantaranya Dhabtul
maqalah (memberi harakat pada teks bahasa
arab), singing, rangking one, telling story,
comic, dan short story. Seluruh lomba tersebut
tergabung dalam Language Fes val yang
ditutup dengan Language Show.
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Pimpinan Kunjungi Al-Izzah dan UIN Malang

Zulfikar Ali K | Teks Amir Dardiri

Malang – Rabu, 6 Maret 2019, Pimpinan
Pondok, Direktur TMI dan beberapa dewan
guru mengunjungi Al-Izzah Interna onal
Islamic Boarding School dan Pusat Bahasa UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kunjungan ini adalah rangka menjalin
kerjasama dalam peningkatan pendidikan dan
pengajaran, manajemen sekolah, pengasuhan,
SDM, kurikulum, dan program tahﬁdz di Pondok
Al-Izzah.
Sedangkan kunjungan ke pusat bahasa
UIN Malang adalah penjajakan MoU dalam
rangka peningkatan Bahasa Arab di Pondok
Ngabar dengan mengadakan pela han dan
ujian TOAFL berstandar Internasional.
Di Pusat Bahasa UIN Malang, rombongan
Pondok Ngabar disambut oleh Syaikh Sulaiman
dari Libya yang merupakan dosen di kampus
tersebut dan berkenan hadir di Ngabar pada 16
Maret 2019 mendatang untuk memberikan
wawasan bahasa Arab kepada guru dan santri
Ngabar.
16

Akhbar

Gontor Putri Kunjungi NFP
Ujang Usin | Teks Amir Dardiri

Pondok Ngabar- Jumat, 8 Maret 2019,
Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan
Wakaf Pondok Ngabar menerima kunjungan
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
Kampus 1 Man ngan dalam rangka melihat
sistem dapur produksi, Ngabar Food Produc on
(NFP) yang telah diterapkan di Ngabar sejak 11
Agustus 2017 silam.
Rombongan dari Gontor Putri, selain
belajar tentang pengelolaan dapur produksi,
juga melihat ruang makan baru kampus Putra
dan Putri Pondok Ngabar.
Sinergi antar pesantren ini diharapkan
mampu meningkatkan kualitas pendidikan
pesantren di masa mendatang.

OSWAS Bekali
Calon Pengurus dengan DK3

Sebelum mereka benar-benar menjadi
pengurus, mereka dididik dalam suatu kegiatan
DK3 selama sepekan (12-23/2). Kegiatan yang
diselenggarakan oleh OSWAS tersebut diiku
oleh 132 santri. Peserta dibekali dengan materi
dan prak k-prak k oleh asa dz senior.
Materi yang diberikan pada diklat ini
adalah materi kepemimpinan, kesekretariatan,
dan kebendaharaan. Karena ga hal itu yang
paling dasar yang eksistensinya wajib disebuah
organisasi. Peran dari ga hal itu pula sebuah
organisasi dapat berjalan dan terkendali sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. (Sazali)

Pondok Ngabar – Santri kelas 4 dan 3
Intensif merupakan calon pengurus mendatang
ke ka menginjak kelas 5. Mereka akan terbagi
menjadi pengurus kamar, pengurus konsulat,
pengurus unit tata usaha dan pengurus
Organisasi Santri Wali Songo (OSWAS). Oleh
karenanya, perlu dibekali dengan beberapa
keterampilan yang dirangkai dalam kegiatan
Diklat Kepemimpinan, Kesekretariatan, dan
Kepengasuhan (Dk3).
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Drum Band Ngabar Ukir Prestasi di Kapolresta Cup VII

Sekretariat Pondok | Teks Zulfa Amalia/ M. Sazali Noor (ed)
Tim delegasi Drum Band Putri sebelum keberangkatan bersama Pimpinan Pondok dan MPS Putri (Atas)
Penampilan Drum Band Putra dan Putri dalam Kejuaraan Kapolresta Cup VII (bawah)

Madiun – Delegasi drum band Pondok
Pesantren “Wali Songo” Ngabar berhasil ukir
prestasi pada Kejuaraan Kapolresta Cup VII
Madiun pada Sabtu-Ahad (16-17/3). Bertempat
di GOR Stadion Wilis Kota Madiun, Polresta
Madiun menggelar lomba tersebut dalam
rangka HUT Bhayangkara ke-73.
Lomba ini diiku oleh puluhan grup drum
band se-eks Karesidenan Madiun. Pada event
ini, ada beberapa klasemen yang dilombakan,
diantaranya klasemen TK, dasar, dan lanjutan.
Delegasi dari Pondok Ngabar masuk dalam
klasemen lanjutan.
Dalam event ini, Drum Band Gita Nirwana
Ngabar Putra berhasil mengoleksi 7 piala dari
beberapa kejuaraan yang dilombakan, yaitu
juara 3 general eﬀect, juara 2 kostum, juara 2
analisa musik perkusi, juara 2 analisa musik

brass, juara harapan 2 color guard, juara
harapan 2 visual eﬀect, dan juara 3 drum major.
Prestasi serupa juga diraih oleh Drum
Band Gita Sekar Ngabar Putri yang berhasil
mengoleksi 7 piala dari beberapa kategori
kejuaraan yang diperlombakan, yaitu: juara 1
drum major, juara 3 ﬁeld commander, juara
harapan 1 visual eﬀect, juara harapan 1 analisa
musik perkusi, juara harapan 1 color guard,
juara harapan 2 general eﬀect, juara harapan 2
analisa musik brass.
Dari keseluruhan prestasi yang telah
berhasil diraih tersebut, drum band Gita
Nirwana dinobatkan sebagai juara harapan 1
dan drum band Gita Sekar ditetapkan sebagai
juara harapan 2. Semoga kemenangan ini
menambah semangat santri-santri untuk
berprestasi dan tampil lebih baik di event-event
berikutnya.
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Kunjungi Ngabar, Syaikh dari Libya
Resmikan Markaz al-Lughoh

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Dr. Abu Bakar dan Dr. Sulaiman bersama Pimpinan Pondok, Direktur,dan Ketua MPS Putra

Pondok Ngabar – Pasca diresmikannya
Markaz al-Lughoh (Pusat Bahasa) pada Sabtu
(16/3) oleh Dr. Sulaeman dan Dr Abu Bakr dari
Libya, membawa manfaat besar bagi santri
untuk mengembangkan bahasa Arab dan
Inggris.
Markazul Lughoh yang menjadi sentral
pengembangan bahasa asing ini terletak di
masjid Pondok Ngabar, dilengkapi dengan
dilengkapi dengan layar TV dan sound untuk
menampilkan berita, visualisasi belajar nahwu
dan shorf, sepak bola berbahasa, kosakata,
lagu berbahasa asing beserta lirik, dll.
Pengembangan lebih lanjut, Markaz al-

Lughoh akan bekerjasama dengan berbagai
lembaga bahasa eksternal untuk
mengembangkan kualitas bahasa di Ngabar,
seperti bekerjasama dengan Pusat Bahasa
UIN Maulana Malik Ibrahim dalam
penyelenggaraan TOEFL dan TOAFL
berstandar internasional.
Selain meresmikan Markaz al-Lughoh,
dua doktor dari Libya yang merupakan dosen
di UIN Malang ini juga memberikan Daurah
(seminar) bahasa Arab yang diikuti oleh guru
Pondok Ngabar untuk meningkatkan kualitas
bahasa para guru.
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12 Santri Tampil
di Final MHQ Pondok Ngabar

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Musabaqah Hifdzil Qur’an wa Tartil bi Manhaj Ummi menjadi salah satu ajang
memotivasi santri dalam mempelajari al-Qur’an

Pondok Ngabar - 12 santri dinyatakan
lolos setelah diuji oleh para muhaﬁdz
Markazul Qur'an pada babak penyisihan yang
diikuti oleh 38 peserta dari berbagai tingkatan
kelas. Mereka yang lolos, berhak tampil di
hadapan seluruh santri dan asatidz sebagai
ﬁnalis dalam lomba Musabaqoh Hifdzil Qur'an
wa Tartil bi Manhaj Ummi (MHQ) pada Jum'at
(22/3) di masjid Ngabar.
Masing-masing ﬁnalis diuji sesuai
dengan kategori lomba, yaitu hafalan juz 30,
juz 1, surat pilihan, dan tartil oleh tiga orang
juri yaitu Ustadz H. Shobari, Ustadz Hady
Saptono, S.Ag, dan Ustadz Ahmad
Dhamanhuri al Haﬁdz. Panitia juga
memberikan kesempatan kepada hadirin
untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan
yang diberikan meliputi materi hafalan,
bacaan, dan tajwid.
Salah seorang muhaﬁdz Markazul

Qur'an, Ustadz Abdullah menegaskan bahwa
MHQ adalah program unggulan Markazul
Qur'an untuk mewujudkan Visi Ngabar 2020,
yaitu unggul dalam al-Qur'an. Di samping itu
juga menjadi komitmen mencetak generasi
qur'an yang siap berdakwah kepada umat
tentang lima kewajiban pada al-Qur'an yaitu,
membaca, tadabbur, mengamalkan,
mendakwahkan, dan berhukum dengan alQur'an.
Pimpinan Pondok, Ustadz Drs. KH. Moh
Ihsan, M.Ag juga sangat mengapresiasi lomba
hafalan Qur'an ini. Kyai Ihsan berharap agar
tahun depan program ini bisa ditingkatkan
dari segi kualitas dan kuantitas hafalannya
menjadi 5 juz, atau lebih tinggi lagi. Bahkan,
lebih jauh beliau berobsesi supaya santri
nantinya bisa mengikuti kegiatan hifdzul
Qur'an ditingkat nasional maupun
internasional.
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156 Anak PAUD dan TK
Ramaikan Lomba Mewarnai

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Anak-anak mengikuti lomba mewarnai dengan riang gembira

Pondok Ngabar - Keseruan lomba
mewarnai tingkat TK/PAUD se-Kabupaten
Ponorogo pada Jum'at (22/3) terlihat di
halaman MI Mamba'ul Huda Pondok Ngabar.
Lomba ini diselenggarakan oleh alumni ke-28
Pondok Ngabar yang diikuti sebanyak 156
peserta dari PAUD dan TK se-Kabupaten
Ponorogo. Kegiatan lomba mewarnai ini
merupakan rangkaian kegiatan dalam
menyemarakkan milad Pondok Ngabar yang
ke-58.
Masing-masing anak bebas berekspresi,
berimajinasi menentukan warna untuk
dicurahkan pada gambar dengan media
styrofoam yang disediakan oleh panitia.
Kegiatan ini sangat berdampak besar untuk
mengembangkan potensi terpendamnya
bakat yang dimiliki anak yang rata-rata

berusia 5 tahun tersebut. Tampak ibu-ibu
antusias menyemangati anaknya
menggunakan cat air dengan tepat agar hasil
kreasi warnanya menjadi bagus.
Pada saat jeda penjurian pun suasana
tetap meriah karena anak-anak terhibur
dengan senam bersama yang dipandu oleh
Kak Bambang Suwito. Beliau adalah alumni
Pondok Ngabar ke-28 yang bekerja sebagai
instruktur senam dan pencipta gerakan
senam nasional. Di bawah komandonya,
anak-anak melakukan gerakan-gerakan
senam yang lucu membuat acara semakin
meriah.
Lomba tersebut memperbutkan juara 1
hingga juara harapan 5 dengan hadiah tropi,
uang pembinaan, dan bingkisan.
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Alumni-Santri Kompak Senam Bersama

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Suasana gembira senam pagi alumni dan santri

Pondok Ngabar – Untuk memeriahkan
milad Pondok Ngabar ke-58, alumni Ngabar
ke-28 menyelanggarakan beberapa kegiatan
salah satunya senam bersama dengan santri.
Dengan riang gembira dan canda tawa,
alumni dan santri kompak senam bersama di
lapangan hijau Ngabar pada Jum'at (22/3).
Kegiatan ini mengingatkan kembali pada
sebuah bait mahfudzot (kata mutiara) kelas 1
yang berbunyi “akal sehat terdapat pada jiwa
yang sehat”.
Bambang Suwito atau yang akrab
disapa dengan Mas Kelik, memimpin senam
pagi itu. Seluruh santri mengikuti gerakangerakan yang tunjukkannya. Beliau adalah

pencipta gerak senam yang diperuntukkan
bagi anak-anak RA, PAUD, TK sampai dengan
tingkat SD.
Menurut Kak Suwito, senam yang
dibawakannya bersama santri ini memiliki lirik
dan gerakan dapat mengembangkan rasa
cinta tanah air dan bangsa. Senam ini juga
dibuat dalam rangka mendukung program
pemerintah dalam mengolahragakan
masyarakan dan memasyarakatkan olahraga.
Tidak hanya kegiatan senam saja,
melainkan juga terdapat puluhan door prize
untuk santri yang bisa menjawab pertanyaanpertanyaan kakak-kakak alumni ke-28
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Delegasi UNISSA Brunei Kunjungi Pondok Ngabar

Sekretariat Pondok | Teks M. Sazali Noor
Silaturrahim antara Unissa Brunei Darussalam dan Pondok Ngabar

budaya Indonesia. Di sela kunjungan ini,
delegasi tersebut berbagi ilmu dengan
memberikan sebuah seminar bahasa arab
dengan berbagai macam permainan yang
menyenangkan kepada santri putri.
Bapak pimpinan, Ustadz KH. Heru Saiful
Anwar, MA menyampaikan rasa kegembiraan
dalam menyambut kedatangan kunjungan
akademik Unissa Brunei. Beliau menjabarkan
kegiatan-kegiatan Pondok Ngabar secara
singkat dan padat.
Selain itu, beliau juga menjelaskan
bahwa bahasa Arab dan Inggris merupakan
bahasa resmi yang digunakan di Ngabar.
“Pondok Ngabar adalah sebuah pesantren
yang menerapkan santrinya untuk berbahasa,
baik bahasa Arab maupun Inggris, di dalam
kelas dan asrama” ujar Kyai Heru.

Pondok Ngabar – Prof. Madya Dr. Siti
Sara binti Haji Ahmad, Dekan Fakultas Bahasa
Arab Universitas Islam Sultan Sharif Ali
(Unissa) Brunei Darussalam mengunjungi
Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar
pada Jum'at (22/3).
Bersama 8 peserta lainnya yang terdiri
dari 4 mahasiswi program Doktor, 1
mahasiswi program Magister, dan 3
mahasiswi program Sarjana, Prof. Siti Sara
disambut oleh pimpinan Pondok Ngabar di
kantor sekretariat putri.
Prof. Siti Sara menyampaikan bahwa
kunjungan ini menjadi mobilisasi akademik
pembelajaran peningkatan bahasa Arab
dengan mengunjungi beberapa kampus di
Indonesia. Bukan hanya dalam peningkatan
bahasa saja, tetapi juga belajar kultur dan
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Kembangkan TIK, Ngabar Terima BLK Senilai 1 M
merupakan kunci utama untuk tetap bisa
hidup di tengah arus revolusi industri 4.0.
Rencananya, selain menjadi mercusuar
Pondok Ngabar untuk menopang manajemen
pesantren berbasis TIK, BLK ini juga menjadi
pusat produksi media pembelajaran berbasis
audio visual. Sehingga, seluruh materi
pembelajaran di Ngabar akan diproduksi
dalam bentuk audio visual yang mudah
dipahami oleh santri.
Penerimaan bantuan ini juga diimbangi
dengan dikirimnya dua kader Ngabar di
bidang TIK ke sekolah profesi dengan
konsentrasi desain graﬁs dan komunikasi,
dengan harapan mampu menopang
kaderisasi SDM Ngabar dalam bidang ini.
Proyek pembangunan gedung BLK akan
dimulai pada bulan April 2019 dan mulai
difungsikan pada Agustus 2019.
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri menjelaskan bahwa BLK komunitas
berbasis pesantren ini adalah upaya
membekali lulusan pesantren – yang sudah
memiliki karakter dan soft skill yang matangdengan hard skill yang dibutuhkan saat ini.
“BLK Komunitas merupakan program
pemerintah, inisiatif Bapak Presiden Joko
Widodo sebagai upaya untuk melengkapi soft
skill dan pendidikan karakter yang ada di
pondok pesantren dengan tambahan
keterampilan berupa Hard Skill,” kata Menteri
Hanif.
Lebih lanjut, Hanif berpesan agar BLK
yang diberikan pemerintah ini tetap eksis dan
berkembang sesuai perkembangan di masa
mendatang, sehingga memberi manfaat yang
berkelanjutan. “Saya titip BLK Komunitas
untuk tetap hidup, dan eksis sampai
kapanpun agar kedepannya BLK Komunitas
ini tidak hanya eksis dalam waktu yang
sebentar saja. Serta saya berharap BLK
Komunitas dapat terus berinovasi mengikuti
perubahan zaman yang begitu masif,” ujar
Hanif.

Sekretariat Pondok | Teks Amir Dardiri
Menteri ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri
memberikan sambutan dalam penyerahan BLK

Bekasi – Pondok Ngabar menghadiri
undangan kementerian Ketenagakerjaan RI
pada Rabu (27/3) di Bekasi dalam rangka
peresmian pembangunan Balai Latihan Kerja
(BLK) komunitas berbasis pesantren tahap II
kepada 500 pesantren.
BLK yang diresmikan meliputi berbagai
bidang, seperti Kejuruan Teknik Otomotif
(Teknik Sepeda motor), Kejuruan teknik las,
Kejuruan Processing (Pengolahan hasil
pertanian/pengolahan hasil perikanan),
Kejuruan Woodworking, kejuruan teknologi
informasi dan komunikasi, kejuruan menjahit,
kejuruan refrigeration dan teknik listrik,
kejuruan industry kreatif, serta kejuruan
Bahasa.
Masing-masing pesantren menerima
bantuan senilai 1 miliar dengan rincian 500
juta untuk bangunan; 300 juta untuk
peralatan; dan 200 juta untuk sumber daya
manusia. Pada kesempatan kali ini, Pondok
Ngabar menerima bantuan di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
yang diterima oleh pimpinan pondok, Ustadz
KH. Moh. Ihsan, M.Ag.
Pondok Ngabar sengaja memilih bidang
TIK mengingat perkembangan teknologi
yang sangat pesat. Sehingga, beradaptasi
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TOTAL
ANGGARAN:

3,5
MILIAR

PROGRAM

WAKAFTUNAI
Gd. Sunan Ampel Tahap II | Gd. Al Kautsar Tahap III

SUNAN AMPEL
Pembangunan Tahap II

Anggaran

2,4
Miliar

Pembangunan Gd. Sunan Ampel Tahap II ini,
memiliki 2 lantai terdiri dari 10 ruangan, setiap
ruangan didesain memiliki ruang yang luas dan
nyaman sehingga mampu menampung hingg 35
santri. Jika digabungkan dengan bangunan awal,
maka jumlah keseluruhannya ada 18 ruangan. besar
harapan dengan dibangunnya Gd. Sunan Ampel
Tahap II ini, mampu memberikan fasilitas lebih
kepada seluruh santri sehingga merasa lebih
nyaman.

AL KAUTSAR
Pembangunan Tahap III

Anggaran

1,1
Miliar

Pembangunan Gd. Al Kautsar Tahap III ini, memiliki 3
lantai setiap lantai terdiri dari 2 ruangan. mampu
menampung hingga 30 santri. Gd. Al Kautsar ini
merupakan tempat Kegiatan Belajar Mengajar
dilaksanakan, sehingga ruangan ini sangat dibutuhkan
sekaligus penunjang fasilitas pendidikan santri. besar
harapan dengan dibangunnya Gd. Al Kautsar Tahap III ini,
mampu menumbuhkan semangat belajar para santri
sehingga pondok kita ini mampu menghasilkan ribuan
hingga jutaan lulusan yang cakap dalam keilmuan serta
keagamaan

Konfirmasi Via

Syariah

7097469948

1029856873

7430010629

A.n. YPPW-PPWS Ngabar

A.n. YPPW-PPWS Ngabar

A.n. YPPW-PPWS Ngabar

0856 4928 5557
A.n. Bendahara Yayasan

PONDOK PESANTREN “WALI SONGO” NGABAR
ngabarexcellent

Ngabar TV

WaliSongoNgabar

Halal dan Sehat
Menerim berbaga pesana caterin
Berbagai Macam
Olahan Daging

Berbagai Macam
Olahan Sea Food
Berbagai Macam
Olahan Telor

Kantor:
Gedung Ngabar Food Production
Pondok Pesantren “Wali Songo”
Ngabar Siman Ponorogo
Pemesanan:

0852 3070 9418

Berbagai Macam
Olahan Ayam

ppwalisongo.id

