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Kata Pengantar
Alhamdulillah kami ucapkan atas
terbitnya Majalah ini. Selain
memang sudah menjadi rencana
kami, Majalah ini juga hadir untuk
menjawab permintaan sejumlah
pihak, terutama wali murid, kolega,
dan jaringan Pesantren Bina Insan
Mulia.
Secara keseluruhan, Majalah ini
menginformasikan kegiatan rutin
santri, pesantren, dan pimpinan
pesantren, antara lain English
Encouragement, Kajian Kitab
Kuning dan ritual akademik lain,

baik di SMP, SMK, dan MA.
Majalah ini juga menjelaskan
sejumlah terobosan terkini yang
diambil pengasuh pesantren
sebagai respon terhadap
perubahan eksternal namun tetap
berpegang teguh pada akar nilainilai pesantren untuk
mendongkrak harkat, martabat,
dan prestasi pesantren di
Indonesia umumnya dan
khususnya Pesantren Bina Insan
Mulia. Diantaranya adalah
penganugerahan Doctor Honoris

Causa Pesantren,
penandatanganan kerjasama
dengan Universitas Al Azhar Cairo,
dan lain-lain.
Majalah ini juga kami
maksudkan sebagai media
informasi bagi sebagaian
masyarakat yg sedang mencari
informasi mengenai pesantren
untuk putra putri tercintanya.
Mudah-mudahan informasi ini
bermanfaat.
Selamat membaca.
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Terpilih Menjadi
Pesantren Percontohan

P

esantren Bina Insan Mulia menjadi salah satu
dari 10 pesantren percontohan Nusantara
menurut Kementerian Pendidikan Malaysia,
bekerja sama dengan production house (PH)
Serangkai Filem SDN BHD, Kuala Lumpur.
Pesantren ini dinilai unggul berkat sistem cluster
dan akselerasi yang diberlakukannya. Dengan sistem
ini, para pelajar langsung difokuskan mengejar target
sesuai minat dan bakat masing-masing, dengan masa
pendidikan lebih pendek tanpa mengorbankan mutu.
Pesantren ini juga unggul karena memiliki SMK
Broadcast Pertelevisian dan Perfilman. Di Indonesia,
jumlah sekolah serupa sangat sedikit, apalagi di bawah
naungan pesantren.
Seperti diketahui, dunia broadcasting tumbuh dan
berkembang sangat pesat. Ia membutuhkan banyak
sumber daya manusia (SDM) bermutu. Hingga kini,
kebutuhan itu belum terpenuhi. SMK Broadcast
Pertelevisian dan Perfilman Bina Insan Mulia diyakini

mampu mengisi
kebutuhan itu. Selain
karena punya
kemampuan teknis
memadai, para
lulusannya telah
terbingkai
moralitas
pesantren yang
kokoh.
Selain itu, sebagai lembaga pendidikan, SMK
Broadcast Pertelevisian dan Perfilman Bina Insan
Mulia bukan sekadar tempat menuntut ilmu, tapi juga
tempat menggali sekaligus menuangkan inspirasi. Tak
heran, kreativitas tumbuh dan berkembang baik di
sini. Kreativitas merupakan modal dasar untuk menghasilkan karya-karya unggulan.
Berdasarkan penilaian di atas, pemerintah Malaysia
mengirimkan utusannya untuk mengetahui lebih
banyak tentang pesantren ini. Salah
satunya TV3, televisi resmi pemerintah
Malaysia, yang ditugaskan meliput model
pembelajaran di sini, untuk kemudian
disiarkan di sana.
"Pesantren ini bagus, karena
memadukan sistem salaf dan modern.
Pantas pemerintah Malaysia mengirim
kami ke sini," kata Produser TV3, Datuk
Zulkarnaen.*
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Madrasah Aliyah

Berorientasi Global
M
adrasah Aliyah Unggulan
Bina Insan Mulia dibuka
pada tahun ajaran
2017/2018. Sesuai dengan namanya,
MA Unggulan Bina Insan Mulia
merupakan Madrasah Aliyah yang
unggul. Menerima hanya 40 santri
terbaik yang memiliki ranking 1 s.d. 5
dari sekolah menengah pertamanya
secara kontinyu, siswa-siswi MA
Unggulan Bina Insan Mulia kemudian
di-cluster sesuai minat, bakat, dan
kecenderungan keahliannya, tak
seperti kebanyakan lembaga
pendidikan formal lain di Indonesia.
“Metode pembelajaran yang digunakan
mengadopsi sekolah Finlandia, dimana
siswa diberi kebebasan memilih
program sesuai yang mereka inginkan.
Dan itu melatih kemandirian dan
tanggung jawab mereka dalam
belajar,” tutur KH Imam Jazuli Lc MA
selaku pengasuh pesantren.
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Santri MA Unggulan Bina Insan
Mulia mengikuti program akselerasi
pada 2 tahun pertamanya, akselerasi
tersebut berupa penguasaan bahasa
(Inggris dan Arab), Tahfidz Al-Qur’an,
Qiro’atul Kutub, dan Ilmu Eksak.
Sementara 1 tahun terakhirnya adalah
persiapan meraih beasiswa
pendidikan.
Beliau menegaskan, siswa MA
Unggulan ditargetkan dapat meraih
beasiswa di universitas-universitas
luar negeri (Eropa, Timur Tengah,
Asia, dan Australia) dan Perguruan
Tinggi Negeri di Indonesia. Oleh
karenanya, MA Unggulan Bina Insan
Mulia memiliki tenaga pengajar yang
profesional dibidangnya. Terdapat
empat pengajar bergelar master S2
dari kampus dalam dan luar negeri,
dan lebih dari 30 pengajar lainnya
sarjana dari perguruan tinggi terbaik
lainnya.*
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Pesantren Bina Insan Mulia

Mempelopori
Penganugerahan
Gelar Doktor
Honoris Causa
esantren Bina Insan Mulia menganugerahkan
gelar Doktor Honoris Causa Pesantren kepada
Ubaydillah Anwar, di Ballroom Hotel Aston
Cirebon, Minggu (21/5/2017). Ini merupakan
penganugerahan gelar pertama ala pesantren di
Indonesia.
Acara berlangsung khidmat, dihadiri sekitar 700
tamu. Tampak antara lain mantan Rektor IAIN
Syekh Nurjati Prof Dr Maksum Mochtar M.Ag,
puluhan kyai, ratusan guru dan dosen, tokoh
masyarakat, santri, dan wali santri. Mereka sangat
antusias mengikuti acara tersebut.
Ubaydillah dinilah layak memperoleh gelar
tersebut, karena memenuhi tiga kriteria dasar, yakni
karya, kontribusi, dan kesalehan (akhlakul karimah).
Ia telah menulis lebih dari seribu artikel yang telah
diterbitkan sejumlah media nasional dan profesional
di sejumlah perusahaan. Ia juga telah menulis lebih
dari 45 buku di bidang soft skill, spiritualitas, dan
ke-Islam-an yang telah diterbitkan berbagai penerbit
nasional. Ia juga aktif menjadi nara sumber seminar,
workshop, dan training yang diselenggarakan oleh
berbagai perusahaan nasional, multinasional,

P

BUMN, kantor kementerian, dan kelompok
masyarakat di bidang soft skill.
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam
Jazuli Lc MA, menyatakan, “Gelar Doktor Honiris
Causa Pesantren ini berbeda dengan gelar Honoris
Causa di universitas yang telah menetapkan kriteria
dan ketentuan sendiri. Kami hormati itu dan tidak
mau menabrak aturan itu. Yang kami lakukan hari
ini adalah murni penganugerahan gelar Doktor
Honoris Causa ala pesantren, bukan ala perguruan
tinggi.”
Istilah Doktor digunakan, lanjutnya, karena
santri-santri yang mendapat gelar itu adalah mereka
yang telah berkarya dan berkontribusi di bidang
ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum,
pendidikan, maupun pengembangan masyarakat.
Sejak pesantren dirintis Wali Songo, sudah ada
ratusan santri yang memenuhi kriteria tersebut, tapi
belum satu pun yang mendapat penghargaan
akademik.
“Saya sudah memikirkan hal itu sejak aktif di
PBNU akhir tahun 2011, dan alhamdulillah, hari ini
terlaksana. Kalau bukan pesantren yang proaktif
menghargai prestasi santri, lantas berharap pada
siapa?” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah
hadirin.
Tujuan penghargaan tersebut, lanjutnya, adalah
untuk memberi motivasi dan apresiasi kepada
santri-santri Indonesia berprestasi. Meski demikian,
ia setuju perlu ada standardisasi yang jelas agar gelar
kehormatan itu benar-benar tepat tujuan dan
kelayakannya agar tidak disalahgunakan untuk
kepentingan lain di luar ilmu pengetahuan.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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TUJUH SANTRI

MERAIH BEASISWA
UNIVERSITAS AL-AZHAR MESIR

L

ima santriwan dan dua
santriwati Pesantren Bina
Insan Mulia dinyatakan lolos
seleksi masuk Universitas Al-Azhar
Mesir melalui jalur beasiswa tahun
2017.
“Ini artinya seluruh santri yang
berminat mengikuti ujian seleksi
masuk Al-Azhar dari Pesantren
Bina Insan Mulia diterima, atau
tidak ada yang gugur,” kata Ustad
Mustofa Kamal Lc, seusai
menerima hasil pengumuman di
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Yang membuat banyak pihak
kagum adalah ketujuh santri itu
merupakan lulusan SMK Broadcast
Pertelevisian Bina Insan Mulia. Ini
merupakan fenomena langka, di
mana siswa-siswi SMK Broadcast
Pertelevisian bisa lolos ujian masuk
universitas terdepan di bidang
studi Islam.
“Sejak Pesantren Bina Insan
Mulia ini dirintis, fokus kami
adalah inovasi. Kami ingin
mencetak kader dan generasi Islam
yang Tafaquh fiddin, sekaligus
punya bekal keahlian profesional

6

yang sesuai dengan perubahan
zaman. Ini memerlukan inovasi
cara berpikir, bersikap, dan
bertindak di dalam pesantren,”
kata Pengasuh Pesantren Bina
Insan Mulia, KH Imam Jazuli Lc
MA, menjawab pertanyaan banyak
pihak terkait lulusan SMK yang
bisa masuk ke Universitas AlAzhar.
Ujian seleksi masuk Universitas
Al-Azhar diadakan setiap tahun di
sejumlah kampus UIN oleh
Kementerian Agama RI. Tahun ini,
ujian seleksi diadakam pada Kamis,
25 Mei 2017, diikuti 5.430 peserta
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dari seluruh pesantren dan sekolah
seluruh Indonesia. Yang
dinyatakan lulus dari seluruh
Indonesia 641 orang. Materi yang
diujikan adalah hafalam Al-Qur’an,
bahasa Arab, dan pengetahuan
agama.
Universitas Al-Azhar Mesir
adalah perguruan tinggi Islam
tertua di dunia. Di antara
kelebihannya, menurut KH Imam
Jazuli, yang juga alumnus AlAzhar, adalah memiliki
manajemen wakaf produktif yang
luar biasa hebat. Dari wakaf inilah
Al-Azhar mampu memberikan
beasiswa ke seluruh dunia, dengan
mutu pendidikan sangat baik.
Terbukti, alumni Al-Azhar telah
tersebar seantero jagat, dan banyak
yang memainkan peranan penting
di masyarakat.
Sebagai pesantren pendatang
baru yang lulus di ujian seleksi AlAzhar, KH Imam Jazuli berharap
ini menjadi langkah awal yang baik.
Beliau menegaskan, inovasi yang
selama ini diperjuangkan telah
ditunjukkan hasilnya oleh Allah
SWT. Ini harus memperkuat spirit
perjuangan untuk bekerja lebih
keras lagi.
“Keberhasilan adalah motivasi
yang baik. Jangan mudah puas
dengan prestasi, lalu terlena.
Bahkan seandainya kita sudah ‘the
best’ pun masih harus tetap
melakukan perbaikan-perbaikan,”
pesannya.*
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Bina Insan Mulia Go Internasional

Homestay di Malaysia dan Singapura

P

esantren Bina Insan Mulia secara
rutin mengirimkan para santrinya,
baik tingkat SMP maupun SMK, ke
luar negeri untuk mengikuti program
homestay di sejumlah perguruan tinggi
ternama di Malaysia dan Singapura
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia,
KH Imam Jazuli Lc MA, menjelaskan,
kegiatan ini bertujuan meningkatkan
keilmuan dan memperluas wawasan para
santri yang diperoleh melalui interaksi
dengan para pakar dari berbagai disiplin
ilmu dan masyarakat setempat.
Tujuan yang lebih spesifik lagi,
menurut KH Imam Jazuli Lc MA, adalah
untuk membangkitkan minat para santri
melanjutkan pendidikan setinggitingginya, khususnya di luar negeri.
Dengan kegiatan itu, mereka akan
memperoleh banyak pengalaman dan
pemahaman, sehingga punya gambaran
tentang sistem pendidikan di negara
terkait. Mereka pun punya kepercayaan
diri lebih baik.
“Saya berharap para santri Pesantren
Bina Insan Mulia memiliki cita-cita,
harapan melanjutkan pendidikan ke luar
negeri. Kalaupun tidak, mereka bisa
melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi negeri di dalam negeri,” tegas Pak
KH Imam Jazuli Lc MA
Sejauh ini, menurut beliau, ada dua
negara yang paling diminati untuk homestay, yakni
Malaysia, dan Singapura. Selain karena relatif dekat,
dan punya kesamaan budaya secara umum, kedua
negara itu pun telah memiliki sistem pendidikan maju.
Untuk ke depan, tak menutup kemungkinan
mengadakan homestay ke negara-negara lain.
Hingga kini, homestay berjalan baik, karena
pihaknya telah menjalin hubungan dan kerja sama
baik dengan pihak-pihak terkait. Setidaknya ada tiga

perguruan
tinggi yang telah
menjalin hubungan baik,
yakni International Islamic University of Malaysia,
National University of Singapore, dan Universiti
Kebangsaan Malaysia. Ketiganya selalu memfasilitasi
tempat, sekaligus presentasi.
Selama homestay, para santri tinggal di kampuskampus tersebut. Agendanya, pagi jam 8-12 mengikuti
presentasi. Sisa waktu dimanfaatkan untuk tour ke
sejumlah lokasi seperti Twin Tower, Menara Petronas,
Garden by the Bay, Merlion Park, Universal Studio,
dan sebagainya.
Pada tahun 2016, santri yang mengikuti homestay
58 orang, dari jenjang SMP dan SMK. Untuk tahun
2017, jumlahnya diperkirakan bertambah.*
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Haul untuk Merangkul
Semua Kalangan

P

esantren Bina Insan Mulia
mengadakan haul setiap
tanggal 15-21 Desember,
untuk memperingati sesepuh,
Pesantren KH Anas Sirojuddin.
Pengasuh Pesantren Bina Insan
Mulia, KH Imam Jazuli Lc MA,
menjelaskan, haul di pesantrennya
diarahkan untuk merangkul sebanyak mungkin kalangan, bukan
hanya para santri, dan alumni, tapi
juga masyarakat luas.
“Sesuai amanat ayahanda saya,
haul diarahkan untuk
mengumpulkan sebanyak mungkin
elemen, agar mereka lebih dekat
dengan pesantren,” katanya.
Sejauh ini, harapan itu tercapai.
Dari tahun ke tahun, haul mampu
mendatangkan semakin banyak
kalangan. Mereka membaur dalam
rangkaian acara yang sama.
Selama sepekan, pihaknya
melaksanakan berbagai kegiatan,

8

yang diarahkan untuk beragam
kalangan. Untuk kalangan pelajar
dan masyarakat umum, ada berbagai perlombaan dan pertandingan
seperti bola voli, futsal, qasidah,
dan sebagainya.
Perkembangannya menggembirakan kualitas kegiatan meningkat,
peserta pun selalu membludak, untuk kalangan remaja atau pemuda,
ada beragam acara hiburan, seperti
pertunjukan musik dari berbagai
aliran, seperti reggae, pop, dan
dangdut. Sejumlah grup band indie
tampil di pesantren, juga artis ibu
kota, seperti Titi Kamal.
Sementara itu, untuk kalangan
senior ada kegiatan-kegiatan
religius, seperti tahlil, semaan AlQur’an, dan istigosah. Kegiatankegiatan itu kerap dipimpin
tokoh-tokoh besar, termasuk
Syekh Ahmed Mohamed
Albasyouni El Dib dari Al-Azhar

NUANSA-2017 www.pesantrenbima.com

Mesir, Syekh Prof. Dr. Moh. Ali Al
Maghribi dari Maroko dan KH.Dr.
Fahrur Rozi, M.Ag.
Dengan demikian, semua elemen
dirangkul. Mereka dipersatukan
untuk bersama-sama lebih dekat
dengan pesantren, dengan agama.
Sebagai contoh, begitu waktu shalat tiba, semua berhenti beraktivitas. Mereka menuju masjid
untuk menjalankan ibadah shalat.
Pada saat konser pun diselipkan
pesan-pesan kebaikan secara universal, misalnya tentang perdamaian, toleransi, kebersamaan, etika,
dan sebagainya. Pesan-pesan demikian biasanya lebih mengena daripada pesan-pesan keagamaan
biasa. Respon masyarakat
umumnya baik, awalnya mungkin
heran, bahkan tak suka. Tapi
setelah mengamati lebih jauh, dan
memahami intisarinya, mereka
balik memberikan dukungan.*
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K

eturunan sekaligus peneliti kitab-kitab karya
fenomenal Syekh Abdul Qodir Jailani, Prof Dr
Muhammad Fadhil Al-Jailani, berkunjung ke
Pesantren Bina Insan Mulia, untuk menghadiri
istigosah bulanan yang dihadiri ribuan orang, Minggu
(2/9/2016).
Kedatangan beliau disambut hangat Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia KH Imam Jazuli Lc MA.
Keduanya terlibat perbincangan hangat.
Sementara itu, dalam ceramahnya Syekh
Muhammad Fadhil menekankan pentingnya mena-

Terus Berkarya
K

H Imam Jazuli Lc MA lahir di Cirebon, 17
November 1976. Ia adalah alumnus Pesantren AlIslah Bobos (1989), Pesantren Majlis Tarbiatul
Mubtadi’ien (MTM) Kempek Cirebon (1992), Pesantren
Lirboyo Kediri (1995), Fakultas Ushuluddin Jurusan
Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo Mesir
(2000), dan Pascasarjana di Faculty Human Science Dept.
Political Strategic and Defence, Universiti Kebangsaan
Malaysia (2003). Dan tercatat sebagai mahasiswa S3 di
Dept. International Strategic Studies, Universiti Malaya,
Malaysia.
Beliau aktif di berbagai organisasi, baik semasa masih di
Kairo maupun sekembalinya ke Indonesia. Antara lain
sebagai pengurus Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama
(KMNU) Mesir, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, Ketua Lembaga
Studi Filsafat Islam, Ketua Umum Sanggar Terjemah dan
Pustaka, ICMI Orsat Kairo, dan sebagainya.
Sekembalinya ke Indonesia, beliau diamanati sebagai
Wakil Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid IslamiyahAsosiasi Pondok pesantren Se-Indonesia, Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (2010-2015), Ketua Dewan Markaz

namkan pendidikan ke-Islam-an kepada anak, serta
menciptakan suasana ke-Islam-an yang kondusif dan
efisien, karena berpengaruh terhadap perkembangan
karakter dan mental anak. Menurutnya, Pesantren
Bina Insan Mulia dengan sistem yang diterapkannya
mampu menjawab tantangan global.
Pada kesempatan itu Syekh Fadil diampingi para
Syeh Tariqoh yaitu: Tuan toku Ibrahim
(Malaysia),Syeh Abdul Aswat Azmatkhan (Thailand),
Syeh Rohimuddin Nawawi (Banten), KH.Dr. Dhia
Uddin Kuswandani (Jawa timur).*

KH Imam Jazuli Lc MA

Quran Indonesia, Dewan Pembina Faraid Center
Indonesia, Direktur Utama PT Fikruna Center, dan
Komisaris Utama PT. Global Overseas Group dan
sebagainya. Buku-buku karyanya antara lain Al-Quds
Masalah Kita Bersama (1998), Pendidikan Karakter Bangsa
& Nasionalisme (2010), Kitab Kebajikan (2011), Mengenal
Syariat, Ma’rifat & Hakikat (2011), Rahasia Merubah Daun
Menjadi Uang (2014) dan lain-lain.
Selain itu, ia aktif menulis kolom/artikel di beberapa
media nasional, seperti Republika, Media Indonesia, NU
Online, Majalah Integritas, Ditjen Pendis Kemenag RI, dll.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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Pesantren
Bina Insan Mulia

L

ahirnya Pondok Pesantren Bina Insan Mulia tak bisa lepas
dari keberadaan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Tegal
Koneng yang didirikan oleh almarhum KH.Sirojuddin
pada tahun 1942. Abah Siroj, begitu panggilan akrab beliau,
berhijrah dari Pondok Pesantren Bobos ke sebuah
perkampungan yang pada saat itu dikenal masyarakat dengan
nama Tegal Koneng.
Di kampung itulah beliau membeli tanah lalu mendirikan
tempat ibadah, rumah,
dan tempat

10 NUANSA-2017
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pengajian. Seiring dengan waktu dan kiprah beliau
di masyarakat, terutama di bidang keagamaan,
maka dalam waktu yang tidak begitu lama, Tegal
Koneng telah menjadi pusat pendidikan keislaman
dan dakwah. Masyarakat kala itu mengenalnya
sebagai Pondok Pesantren Tegal Koneng.
Di masa itu, santri datang dari berbagai daerah
sekitar, antara lain dari Cirebon, Indramayu,
Majalengka, dan Kuningan. Uniknya, pada saat itu
yang mau menjadi santri bukan hanya anak-anak
usia pelajar, tapi juga para lanjut usia. Bahkan pada
dua hari khusus, yaitu hari Rabu dan Jumat,
diadakan pengajian rutin yang langsung dipimpin
Abah Siroj. Ratusan orang dari berbagai daerah
sekitar berduyun-duyun mendatangi pengajian ini.
Sepeninggal KH. Siroj, pesantren diteruskan oleh
putra sulung beliau, yaitu KH. Anas Sirojuddin,
alumnus Pondok Pesantren Kempek dan Pondok
Pesantren Lasem. Di masa kepemimpinan KH.
Anas Sirojuddin, sistem dakwah dan pendidikan di
pesantren diperluas dengan mendirikan lembaga
formal, antara lain: Madrasah Diniyah dan
Madrasah Tsanawiyah, PAUD, dan TK. Semua
lembaga tersebut diberi nama Al-Ikhlas.
Atas restu KH. Anas Sirojuddin, pada tahun
2012 , Pondok Pesantren Al-Ikhlas
diubah nama dan sistemnya secara
total oleh putra bungsunya,
yaitu KH. Imam Jazuli, Lc.
MA, yang menjadi
generasi ketiga dari
KH.Sirojuddin.
Nama
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pesantrennya diganti menjadi Pesantren Bina
Insan Mulia (Pesantren BIMA) dimana
seluruh santri diwajibkan tinggal di asrama
agar dapat mengikuti seluruh proses dan
aktivitas pendidikan pesantren.
Dengan berlangsungnya sistem pendidikan
di bawah manajemen Pesantren Bina Insan
Mulia, maka perubahan besar telah terjadi.

Lembaga pendidikan yang dulunya ada di
pesantren Al-Ikhlas seperti Madrasah
Diniyah,TK, PAUD, dll diserahkan dan
dipindahkan kepada pihak masyarakat sekitar.
Sementara tanah yang sebelumnya digunakan
pesantren Al-Ikhlas dibeli oleh KH. Imam Jazuli,
Lc.MA, pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia,
sekaligus membeli tanah di sekitar untuk
perluasan area pesantren, kecuali Masjid dan
sedikit pekarangannya karena telah diwakafkan
sejak KH. Sirojuddin.

Sistem pendidikannya diubah dengan tetap
berpegang teguh pada asas untuk
melestarikan warisan lama yang masih bagus
dan menciptakan inovasi baru yang lebih
bagus.
Maka berdirilah SMK Broadcast Pertelevisin
berbasis pesantren pada tahun 2012 sebagai
SMK berbasis pesantren pertama di Indonesia
dan kemudian berdiri SMP – Islam Terpadu
berbasis pesantren pada tahun 2013. Dua
tahun kemudian, 2015, SMK membuka
jurusan baru yaitu Teknik Komputer Jaringan,
Teknik Kendaraan Ringan, dan Multimedia.
Pada tahun 2015 pula terbentuk koperasi
pondok pesantren Bina Insan Mulia dengan
nama BIMA MART serta pembangunan studio
televisi dan stasiun televisi dengan nama
BIMA TV. Untuk sementara, jangkauan BIMA
TV meliputi Wilayah Tiga Cirebon seperti
Cirebon, Indramayu, Kuningan dan
Majalengka yang terus akan dilakukan
perluasan jangkauan.
Tahun 2016 lalu, Pesantren Bina Insan
Mulai membuka MA Unggulan Bina Insan
Mulia. Sekolah ini didesain khusus untuk
mencetak ulama sekaligus cendekiawan yang
kompetitif secara lokal, nasional, dan global.
Mereka yang diterima di program MA
Unggulan ini adalah siswa-siswi SMP /
Tsanawiyah yang secara konsisten menduduki
peringkat 1-5 di sekolahnya.
Perubahan demi perubahan terus dilakukan,
perbaikan demi perbaikan terus ditingkatkan,
dan semua itu untuk mewujudkan visi
pesantren yang dicita-citakan.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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Pesantren

Berwajah Etnik

M

emahami budaya adalah aspek sangat
penting bagi pendidikan dan ini tak bisa
dihadirkan hanya melalui pengajaran. Inilah
alasan paling mendasar kenapa Pesanten Bina Insan
Mulia sejak tahun 2016 telah merintis pembangunan
pesantren berwajah etnik dan menjadi yang pertama
di Indonesia.
Pembangunan pesantren berwajah etnik ini
disentralkan pada asrama putri, masjid putri, dan
miliunya. Seluruh bangunan di dalamnya
menggunakan material kayu jati dan nangka yang
didatangkan dari seluruh kawasan nusantra dengan
rata-rata usia di atas 150 tahun.
“Selain untuk mendidik santri mengenai
pentingnya budaya dan menawarkan suasana belajar
yang unik bagi santriwati, pesantren etnik ini juga
dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan
kepada wali santri yang berkunjung agar mereka
terangsang memahami kekayaan budaya sekaligus
berwisata”, jelas KH. Imam Jazuli, Lc, MA

12 NUANSA-2017
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SMP IT Bina Insan Mulia Menjalin Kerjasama

dengan Ma’had Tsanawi Al-Azhar Kairo Mesir

D

imulai pada periode 2017/2018 ini, Pesantren
Bina Insan Mulia Cirebon mengadakan kerja
sama dengan Ma’had Tsanawi, sekolah
setingkat Madrasah Aliyah di Al-Azhar Mesir. Klausul
kerja sama tersebut memungkinkan lulusan SMP IT
Bina Insan Mulia melanjutkan studi ke Ma’had
Tsanawi Al-Azhar Mesir.
Di sana, mereka akan dididik dengan berbagai ilmu,
layaknya sekolah SLTA di sini, dengan menggunakan
Bahasa Arab selama tiga tahun dan setelah selesai bisa
langsung diterima di Universitas Al-Azhar, Mesir.

Setelah dilakukan seleksi, terpilihlah 11 santri Bina
Insan Mulia yang siap berangkat ke Mesir pada
September 2018.
Keunggulan program ini adalah penguasaan bahasa
Arab yang lebih mendalam karena mereka dilatih
untuk mempelajari berbagai materi, mulai dari ilmu
sosial, eksakta, dan ilmu lain dengan bahasa Arab. Tak
hanya itu, mereka juga punya keunggulan dalam
pemahaman terhadap budaya Mesir secara khusus dan
budaya Timur Tengah secara umum.*

Tamu Istimewa dari Universitas Al-Azhar Mesir

T

epat jam 10.00 WIB selasa
17 Oktober 2017, pengasuh
Pesantren Bina Insan Mulia
menyambut kedatangan tamu
istimewa dari Unversitas ALAzhar, Syeh Zakaria Muhammad
Marzuq Al-Hussain. Selain sebagai
guru besar, beliau adalah Imam
Besar Masjid Al-Azhar.
Kehadiran Syeh Al-Azhar yang
juga merupakan cucu Rasulullah
itu mendapat sambutan sangat
meriah dari santri, wali santri dan
tokoh sekitar. Tak kurang dari
seribu tamu memadati kompleks
Pesantren Bina Insan Mulia.
KH imam Jazuli, MA, dalam
sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa
dan merasa sangat terhormat untuk menyambut kedatangan Syaikh
Al-Azhar yang dalam urutan sanad

14 NUANSA-2017

Al-Quran menempati nomor 34 tersebut. “Kami merasa terhormat,
sebab di tengah agenda Syaikh yang
padat di Indonesia masih
menyempatkan diri mengunjungi
Pesantren Bina Insan Mulia. Kunjungan ini adalah kunjungan seorang guru kepada muridnya dan
kunjungan seorang bapak kepada

www.pesantrenbima.com

anaknya”. jelas KH Imam Jazuli,MA
Dalam sambutannya Syaikh AlAzhar mengajak hadirin untuk menempatkan ilmu sebagai aset
paling berharga bagi umat islam
dan sangat bangga melihat kiprah
dan prestasi KH.Imam Jazuli sebagai muridnya saat di Al-Azhar
dulu.*
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Syekh Muhammad Amin Adduhaiby Aljailany

PAPARKAN MAKNA MUHARRAM

S

elain Syekh Muhammad Fadhil AlJailani, keturunan lain Syekh Abdul
Qodir Jailani, Syekh Muhammad
Amin Adduhaiby AlJailani asal Lebanon,
juga sempat berkunjung ke Pesantren Bina
Insan Mulia. Beliau datang untuk
menghadiri peringatan 1 Muharram, 21
September 2017 lalu.
Dalam tausiyahnya di hadapan alim
ulama se-Wilayah III Cirebon, santri, wali
santri, dan masyarakat umum, beliau
menjelaskan bahwa Allah SWT telah
menetapkan Muharram sebagai salah satu
bulan terhormat. Hal itu dipertegas oleh
Rasulullah SAW dalam hadits riwayat
Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Bagi umat
Islam, Muharram istimewa karena adanya
waktu untuk melaksanakan ibadah puasa
sunnah. Awalnya puasa itu hanya pada
tanggal 10 Muharram, yang disebut Asyura.
Tapi untuk membedakannya dengan umat
lain, Rasulullah SWT meminta umat Islam
juga berpuasa sunnah sehari sebelumnya,
yakni pada tanggal 9 Muharram, yang
disebut Tasu’a Asyura begitu pangkasnya.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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S

etiap tahun, Pesantren Bina Insan Mulia selalu
mengadakan wisuda di hotel berbintang. Dalam
sambutannya, KH Imam Jazuli Lc MA berpesan
bahwa santri-santriwati Bina Insan Mulia harus menjadi
mujtahid ilmu pengetahuan, sebab Islam adalah agama yang
menjunjung tinggi ilmu, dan bahkan menuntut ilmu itu
merupakan kewajiban yang mutlak, tidak dibatasi waktu
dan tempat.
Wisuda pelajar SMP IT dan SMK Broadcast Bina Insan
Mulia Cirebon angkatan ketiga diselenggarakan di Ballroom
Hotel Aston Cirebon pada tanggal 21 Mei 2017.
Wisudawan/wati berjumlah 68 orang, terdiri atas 36 pelajar

SMP IT, dan 32 pelajar SMK Broadcast. Acara dihadiri
sekitar 700 tamu undangan.
Dari seluruh wisudawan/wati, tujuh orang memperoleh
beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir, dan 14 memperoleh
beasiswa di dalam negeri. Sisanya mereka melanjutkan studi
atas biaya pribadi.
“Kami bangga, pelajar SMK bisa melanjutkan studi ke
jenjang berikutnya di Universitas Al-Azhar, Mesir . Ini
merupakan prestasi tersendiri, apalagi lewat jalur beasiswa
di mana SMK lain sulit melakukannya,” tutur Pengasuh
Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli Lc MA. *

Beasiswa di Rajamangala University of Technology Thailand

16 NUANSA-2017

Hasan Ma’arif menjadi salah satu dari 20
pelajar Indonesia yang mendapat beasiswa
dari Kerajaan Thailand, yakni di Rajamangala
University of Technology. Ia adalah santri
angkatan pertama Pesantren Bina Insan
Mulia yang gigih mengejar beasiswa
pendidikan. Meskipun tidak termasuk siswa
yang menonjol di kelasnya, ia berhasil
mengenyam pendidikan bidang agrobisnis
lewat jalur beasiswa di sana. Di sana, ia aktif
sebagai Ketua Perkumpulan Mahasiswa
Indonesia di Thailand.*
www.pesantrenbima.com
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700 santri Pesantren Bina Insan Mulia sedang apel pramuka di Taman Wisata Sidomba.*

Aktif dan Berprestasi
di Ajang Pramuka Nasional

T

im pramuka Pesantren Bina
Insan Mulia aktif berpartisipasi
pada ajang pramuka nasional.
Berbagai ajang diikuti dan beragam
prestasi pun diraih.
Salah satu ajang yang diikuti adalah
Perkemahan Regu Penggalang Ma’arif
NU (Pergamanas NU) I, 7-12 Januari
2015, di Pesantren Khas Cirebon.
Kegiatan itu dibuka Menteri Agama,
H Lukman Hakim Syaifudin.
Pesantren Bina Insan Mulia
mengirimkan dua belas tim putraputri berjumlah 104 orang.
Upacara pembukaan yang diikuti
3.980 anggota penggalang Ma’arif NU
dari seluruh Indonesia dan dihadiri
pula oleh sejumlah tokoh penting,
antara lain Menteri Pemuda dan
Olahraga Imam Nahrowi, Ketua
Umum PBNU KH Said Aqiel Siraj.
Pada tahun 2017, Pesantren Bina Insan Mulia juga
mengirimkan dua tim putra putri ke Perkemahan
Wirakarya Pramuka Ma’arif NU Nasional
(Perwimanas) II di Magelang, Jawa Tengah, diikuti
13.000 peserta. Kegiatan bertema “Ahlussunnah wal
Jama’ah: Kokohkan karakter Generasi Bangsa” itu

dihadiri Presiden Joko Widodo, didampingi Ketua
Umum PBNU KH Said Aqiel Siraj, beserta
rombongan.
Secara keseluruhan, tim yang dikirim Pesantren
Bina Insan Mulia mampu bersaing dengan peserta
lain dalam berbagai kompetisi yang diadakan. Salah
satunya berhasil menjadi juara dua nasional
kompetisi keaswajaan.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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Prakerin ke MNC
Animation dan Trans7

S

ebanyak 58 santri/pelajar
SMK Bina Insan Mulia
jurusan Broadcast
Pertelevisian dan Teknik Komputer
Jaringan melaksanakan praktik
kerja industri (prakerin) ke MNC
Animation, Selasa (28/10/2016).
Ini merupakan program tahunan
untuk mengembangkan SDM yang
merupakan tantangan di era
globalisasi saat ini.
Dalam kegiatan di Gedung MNC
lantai 7 tersebut, Head of Business
Development MNC Animation,
Suhendra Wijaya, menjelaskan,
pengembangan SDM merupakan
usaha yang harus dilakukan untuk
membentuk santri berkualitas,
kreatif, inovatif dengan memiliki
keterampilan dan daya saing
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mumpuni.
“Kegiatan seperti ini merupakan
pintu masuk dunia kerja bagi adikadik, karena mengarahkan kita
pada bidang yang akan kita geluti
nanti,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, para santri/pelajar dikejutkan oleh kehadiran
dua petinggi MNC Animation,
yakni Head of Producer Mandegani
Duniarto, dan Creative Director
Widhi Saputro. Mereka sempat
memberikan sambutan, sekaligus
terlibat dalam diskusi. Para
santri/pelajar sangat antusias
memberikan pertanyaan.
Berikutnya, para santri/pelajar
berkesempatan melihat ruang
pembuatan animasi. Saat itulah
kejutan berikutnya datang, yakni

www.pesantrenbima.com

hadirnya Chief Producer MNC
Animation, Seung Hyun-oh, yang
juga pejabat tinggi Disney. Ia
begitu akrab dengan para
santri/pelajar.
Sementara itu, saat Prakerin ke
Trans7, para santri/pelajar juga
berkesempatan melihat aktivitas di
balik layar pertelevisian, seperti di
ruang produksi, pengambilan gambar, dan sebagainya. Para santri/pelajar bahkan terlibat langsung
dalam program Opera Van Java.
Salah satu kru Trans7, Ade W,
menyatakan, prakerin Bina Insan
Mulia merupakan terobosan baru
dalam dunia pendidikan tingkat
menengah. Biasanya prakerin
semacam itu dilakukan para
mahasiswa.*
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Seleksi Santri Baru
di Hotel Aston

P

ondok Pesantren Bina Insan
Mulia mengadakan tes
seleksi masuk santri baru
untuk tahun ajaran 2017/2018, di
Ballroom Hotel Aston Cirebon.
Sudah lima tahun ini tes seleksi
pesantren tersebut diadakan di
sana demi pelayanan yang lebih
prima dan untuk memberi
kenyamanan peserta tes.
“Demi menjaga kenyamanan dan
kemudahan akses para calon santri
baru yang datang dari berbagai
kota di Indonesia, kami memilih
Hotel Aston sebagai tempat
pengenalan pesantren dan
seleksinya,” ujar Pengasuh
Pesantren Bina Insan Mulia, KH
Imam Jazuli Lc MA.
Menurut beliau, demi menjaga
obyektivitas penilaian, tim penguji
didatangkan dari lembaga yang
kredibel dan terpercaya, yaitu
Kalasuba Institute of Singapore,
dan Bright Consulting Jakarta.
Kedua lembaga inilah yang
menguji psikotes, tes IQ, SQ, tes

minat dan bakat.
Sedangkan tes
keagamaan akan
ditangani oleh civitas
pesantren.
Ketua Panitia tes
seleksi, Ustadzah Zahro
S.Pd.I, menyampaikan,
pesantren mengadakan tes
seleksi masuk kepada sekitar 500
calon santri. Tapi kuota yang
dibuka hanya 320 santri.
Jadi sekitar 180 pelamar
lainnya tidak dapat
diterima masuk
Pesantren Bina Insan
Mulia.
“Saya melihat
minat calon wali
santri yang ingin
anaknya masuk
pesantren sangat
bagus. Namun
memang kuota kami
terbatas. Jadi tidak bisa
menerima semuanya”,
tandasnya.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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Fokus pada Peningkatan
Soft Skill Guru

T

ak bisa dipungkiri bahwa guru merupakan
jangkar utama peningkatan mutu pendidikan.
Karena itulah Pesantren Bina Insan Mulai
menaruh perhatian besar terhadap perbaikan mindset
guru, motivasi, dan kompetensi mereka melalui
kegiatan training, coaching, dan conseling. “Sasaran
pengembangan dan pelatihan guru lebih banyak
difokuskan pada soft skill”, jelas KH Imam Jazuli, MA
Training diadakan secara berkala, setiap tiga bulan
sekali. Sedangkan untuk coaching dan counsling-nya
dilakukan sesuai kebutuhan.
Untuk menghadirkan sensasi baru
bagi para guru, training kerap
dilakukan di hotel, antara lain
Hotel Grage Sangkan, Kuningan,
Aston Hotel, Cirebon, dan inhouse
trainig.
Materi training dimulai dari
sinkronisasi mindset. “Kami tidak
butuh pekerja, yang kami
butuhkan adalah pejuang yang
besama kami mengembangkan
pesantren, karena itulah
dibutuhkan sinkronisasi”, tegas
KH. Imam Jazuli.
Training lanjutan diberikan
sesuai prioritas kebutuhan dan
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tuntutan perkembangan, antara lain: motivasi
spiritual, creative teaching, teamwork building,
leadership, professional skill, power of loyalty, professional
communication, dan lain-lain.
Bertindak sebagai trainer, coach dan counselor
adalah Dr (HC) Ubaydillah Anwar dari Kalasuba
Institute. Dalam setiap penyajiannya, Ubaydillah
selalu mensinergikan antara konsep sains modern dan
nilai-nilai pesantren yang bersumber dari ajaran Islam
dan kearifan budaya.*
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Melestarikan Tradisi Spiritual

K

onsentrasi pendidikan
pesantren adalah penguatan
spiritual. Jam’iyah Hizb
Hirzil Jausyan merupakan kegiatan
rutin alumni pesantren Lirboya
Kediri untuk menguatkan benteng
spiritualnya.
KH Imam Jazuli Lc MA sebagai
alumnus Pesantren Lirboyo
termasuk salah satu yang berusaha
melestarikan tradisi spiritual Hizb
Hirzil Jausyan.
Kegiatan tersebut diadakan
setiap Kamis ba’da Isya, di
Pesantren Bina Insan Mulia yang,
dihadiri alumni Pesantren Lirboyo
se-Wilayah III Cirebon.
Setelah berlangsung acara
setahun, acara digelar di Ballroom
Luxton Hotel & Convention,
Cirebon.
Ratusan kyai alumni Lirboya
memadati hotel tersebut dan

menjadi semakin istimewa lagi
karena dihadiri Pimpinan
Pesantren Lirboyo, yaitu: Abuya
KH Abdullah Kafabihi Mahrus
beserta keluarga dan Gus Reza
beserta keluarga.
Gus Reza dalam sambutannya
mengatakan bahwa acara ini adalah
yang pertama kali diselenggarakan

di hotel bintang lima dan semoga
ini dapat menginsprasi pesantren
lain tanpa mengurangi bobot
refleksi spiritualnya.
Sementara Abuya KH.Abdulah
Kafabihi lebih menegaskan agar
para alumni Lirboyo tetap konsen
menjaga kelestarian tradisi
spiritual.*

www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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Orientasi Santri Baru

U

ntuk mempercepat proses adaptasi
santri baru setiap tahun, Pesantren
Bina Insan Mulia senantiasa
mengadakan program orientasi. Program
ini diadakan satu hari setelah santri masuk
pesantren. Program ini berlangsung selama
empat hari di Taman Wisata dan Rekreasi
Sidomba, Kuningan, 27-30 Juli 2017.
Kegiatan menjadi sangat menantang
sekaligus menyenangkan.
Selain untuk mempercepat adaptasi,
program ini bertujuan untuk menjembatani
saling-kenal sesama santri baru, melatih
kemandirian mereka, dan mambangun
kerjasama. Selama mengikuti program, para
santri dilatih untuk mengikuti berbagai
kegiatan pramuka sekaligus menikmati
permainan outbound. seperti: flying fox,
two line bridge, spidernet,hiking, tracking,
dan bermain ATV. Pada tahun 2017 ini
sebanyak 320 santri baru mengikuti
program ini dan diharapkan setelah
mengikuti program ini para santri baru
sudah mengenal pesantrennya dan temantemannya sekaligus memahami apa yang
harus dilakukan ke depan.*

Menjadikan Bahasa Inggris Sebagai

BAHASA HARIAN DAN ILMU PENGETAHUAN

M

enyadari Bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan global dan bahasa ilmu pengetahuan, maka
Pesantren Bina Insan Mulia telah mencanangkan Bahasa Inggris sebagai kompetensi dasar yang harus
dimiliki oleh para santri dan guru.
Para santri dilatih untuk menggunakan Bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Mereka diawasi dan di
bimbing oleh mentor bahasa yang
terdiri dari santri senior dan guru-guru.
Untuk mempercepat penguasaan
Bahasa Inggris, mereka diwajibkan
mengikuti program
pidato,encouragement program dan
enrichment program antara lain
pengiriman kader Kampung Inggris di
Pare Kediri, Home Stay ke Malaysia dan
Singapura atau mendatangkan native
speaker dari Jakarta.
Khusus bagi santri yang melanjutkan
study ke luar negeri melalui jalur
beasiswa, Pesantren Bina Insan Mulia
menyediakan bimbingan khusus
persiapan TOEFL untuk bisa
mendapatkan grade di atas 500.*
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Prakerin di Rumah Sakit Mitra Plumbon

P

elajar SMK Keperawatan
Bina Insan Mulia
melaksanakan observasi
dalam rangka praktik kerja industri
(prakerin) di Rumah Sakit Mitra
Plumbon, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Kegiatan itu memberikan
pengalaman belajar bagi para
pelajar untuk mengembangkan
kemampuan mereka dalam
memberikan pelayanan
keperawatan.

Di dunia kerja, ada banyak ilmu
dan pengalaman baru, yang tak
dijumpai di sekolah. Antara lain
teknik keperawatan, serta
teknologi terbaru. Lewat prakerin,
pelajar bisa mengukur sejauh mana
jarak antara teori yang mereka
peroleh di sekolah dan praktik
keperawatan di dunia kerja.
Dengan demikian, mereka tahu apa
yang harus dikejar agar tetap di
depan, minimal tak tertinggal
terlalu jauh.
Dengan prakerin, pelajar juga
semakin menyadari pentingnya
profesionalitas, disiplin, dan
tanggung jawab dalam bekerja.
Pelayanan keperawatan harus
dilakukan seoptimal mungkin.
Sebab, jika tidak, dampaknya
bisa serius. Kesalahan sedikit saja
bisa berakibat fatal, khususnya
bagi pasien.*

Pesantren Broadcast Pertelevisian
dan Perfilman Pertama di Indonesia

S

elain melahirkan ulama, Pesantren Bina Insan
Mulia juga bertekad kuat melahirkan broadcaster
yang handal dan juga seniman yang kreatif.
“Semoga mereka memiliki kemampuan braoadcasting
yang mumpuni untuk meneruskan dakwah Walisongo
di Nusantara”, doa KH Imam Jazuli dalam melepas
kelulusan angkatan ketiga alumni SMK Broadcast
Pertelevisian Bina Insan Mulia.
Pesantren Bina Insan Mulia adalah satu-satunya
pesantren di Indonesia yang membuka program
pendidikan SMK Broadcast dan telah meluluskan
alumni tiga angkatan. Sebagian besar melanjutkan
kuliah di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar

negeri.
Pilihan untuk membuka program broadcasting
dilatarbelakangi oleh alasan terkait dengan semakin
pentingnya peranan media bagi masyarakat, lebihlebih jika dikaitkan dengan dunia dakwah. Dengan
berbekal ilmu agama dilengkapi dengan keterampilan
media dan musik, diharapkan alumni SMK Broadcast
Bina Insan Mulia ini menjadi generasi pembawa solusi
bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara.*
www.pesantrenbima.com 2017 - NUANSA
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