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PESANTREN TINGGI/
MA’HAD ‘ALIY ALAIMMAH (MAA) MALANG
“KAMPUS KADERISASI DA’I,
HAFIZH, ULAMA DAN RAQI
TERBAIK”
Oleh: Dr. KH. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag.
(Mudir ‘Amm Ma’had ‘Aliy Al-Aimmah Malang)

Latar Belakang Berdirinya MAA dan Perlunya Dai
Indonesia Negara kaya nan luas dengan jumlah umat
Islam terbesar di dunia (250 juta muslim) sangat kekurangan
da’i, yaitu juru dakwah Islam yang membawa perubahan dan
pencerahan, serta pemurnian aqidah dan tauhid. Pengalaman
saya berdakwah di desa dari tahun 1994 hingga tahun 2000
yang akhirnya membuat saya berhijrah ke kota memberikan
keyakinan bahwa masyarakat desa sangat memerlukan
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hadirnya seorang da’i di tengah-tengah mereka. Kemudian
safari dakwah saya keliling Indonesia hingga tahun 2011
semakin menguatkan keyakinan bahwa Indonesia tidak akan
maju, makmur dan berkah kecuali dengan tercukupinya
kebutuhan umat kepada da’i. Maka berbekal dengan itu
semua dan juga dengan daurah 7 bulan di Makkah di Ma’had
al-Aimmah li al-Imamah wa al-Khithabah yang bertempat di
kantor pusat Liga Dunia Islam saya bertekad untuk memiliki
sebuah pesantren kader yang mencetak para imam dan da’i
dengan nama yang sama yaitu “Ma’had al-Aimmah”.
Maka dengan izin Allah  diresmikanlah Ma’had ‘Aliy
al-Aimmah (MAA) oleh Drs. KH. Husnan Bey Fananie, MA.
Staff Khusus Menteri Agama RI pada tanggal 30 Rajab 1433
H/ 20 Juni 2012.
Setahun setelah MAA berdiri, Institut Ilmu Al-Qur’an
(IIQ) Jakarta melakukan survey yang dipublish pada 25
Desember 2013, ternyata hasilnya menyebutkan bahwa 65
persen umat Islam di Indonesia masih buta aksara Al-Qur’an.
35 persennya hanya bisa membaca Al-Qur’an saja. Sedangkan
yang membaca dengan benar hanya 20 persen.
Lebih dari itu, Pada tahun 2016 dari Pusat Litbang
Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama
telah melakukan penelitian Indeks Literasi Al-Qur’an siswa
SMA dalam skala penilaian satu sampai lima, menemukan
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bahwa indeks literasi Al-Qur’an siswa SMA secara nasional
berada dalam kondisi “sedang” dengan indeks rata-rata 2,44.
Penelitian ini dilakukan secara bertahap terhadap 3.710.069
siswa SMA negeri ataupun swasta dari total populasi siswa
SMA sekitar tujuh juta siswa di seluruh Indonesia, di 34
propinsi. (Agus Hasan Bashori, Pelajar Sma Masih Jauh Dari
Al-Qur`an, Majalah al-Umm edisi Vol. V)
Jadi survei membuktikan bahwa: 65% umat Islam
Indonesia dan 69% pelajar SMA tidak bisa membaca AlQuran. Sungguh fakta yang memprihatikan dan menjadi
cambuk bagi MAA untuk terus melangkah menambah ikhtiar
umat Islam Indonesia dalam rangka membenahi kwalitas
beragama umat Islam.
Kini, MAA semakin bersemangat dengan adanya dua
gebrakan baru:
1. Pada hari Jumat, 25 Januari 2020, Mendikbud Nadiem
meluncurkan empat program kebijakan dalam dunia
Pendidikan Tinggi bertajuk “Kampus Merdeka”. Diantara
empat kebijakan itu adalah: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan otonomi kepada
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk
membuka Program Studi (prodi) baru. Juga, mahasiswa
kini diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar
kampusnya selama dua semester, dan mengambil SKS di
luar prodinya selama satu semester. Kebijakan ini juga
mencakup perubahan definisi SKS, dari “jam belajar”
menjadi “jam kegiatan”. “Kegiatan” itu mencakup:
belajar di kelas, magang, praktik kerja di industrI atau
organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat,
wirausaha, riset, studi lapangan, juga mengajar di daerah
terpencil.
Kebijakan ini sangat relevan dengan MAA yang sudah
membuka dan menjalankan 4 prodi dan menjadikan jam
kegiatan sebagai SKS-nya.
2. Pada hari Sabtu 30 Ramadhan 1441 H/23 Mei 2020,
berdirilah satu wadah baru yang menghimpun MAA
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sebagai anggotanya yaitu Asosiasi Kampus Berbasis
Akhlak Mulia (AKBAM). Kini anggotanya telah
berjumlah 47 Perguruan Tinggi Islam (PTI). AKBAM
menjadikan iman, takwa dan akhlak mulia sebagai
standar kelulusan sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat
3. “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan UndangUndang .”
Berdirinya AKBAM akan menjadikan langkah MAA
semakin luas dan cepat dengan izin Allah  karena terhubung
dengan banyak kawan dalam memperjuangkan iman, takwa
dan akhlak mulia sebagai standar kelulusan.

Ma’had ‘Aliy Al-Aimmah (MAA) Malang
MAA yang asalnya terdiri dua prodi yaitu kaderisasi da’i
dan hzfizh, kini sudah memiliki 5 prodi. Prodi I’dad duat (3
tahun), prodi I’dad huffazh (3 tahun), ta’hil huffazh (2 tahun).
Ketiga prodi ini wajib berasrama dan ditambah dengan satu
tahun pengabdian. Sedangkan prodi Diploma Tauhid dan
Ruqyah ditempuh tanpa asrama dan tanpa pengabdian selama
2 tahun, dan Prodi Tadabbur al-Quran ditempuh 1 tahun.
Kelima prodi ini memiliki Standar kompetensi lulusan:
1) Adab dan akhlak mulia, 2) Aqidah Ahlussunnah Ashhabil
hadits, 3) Tilawah mujawwadah, 4) Hafalan al-Quran dan
hadits, 5) Bahasa Arab.
Sedangkan standar kelulusan yang khas sesuai dengan prodi
masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Prodi i’dad Du’at
a. Jiwa pejuang agama; yaitu siap mengabdi/ berkhidmat
dan berdakwah di tengah umat pada segala medan, situasi
dan kondisi untuk memberi pembinaan, pencerahan dan
bimbingan bagi umat.
b. Khithabah.
c. Kitabah maqalah.
8
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2. I’dad Huffazh
a. Hafal Al-Qur’an secara
mutqin baik keseluruhan
atau sebagian
b. Mampu mengajarkan AlQur’an berdasarkan tajwid
bersanad.
c. Mampu menjadi imam
dengan
bacaan
yang
standar.
3. Ta’hil Huffazh
a. Hafal Al Qur’an 30 juz secara mutqin.
b. Meraih ijazah sanad qiroah mutawatirah sampai kepada
Rasulullah .
c. Mampu membimbing dan mengajarkan tahfizh kepada
para santri.
d. Mampu untuk menjadi imam dengan bacaan yang
standar.
4. Diploma Tauhid dan Ruqyah Syar’iyyah
a. Mampu mengidentifikasi segala gangguan fisik dan psikis
akibat gangguan jin dengan segala macam sebabnya
b. Mampu menentukan terapi yang sesuai dengan masingmasing pasien.
c. Mampu melaksanakan pengobatan dengan ruqyah
syar’iyyah mandiri.
5. Diploma Tadabbur al-Qur’an
a.
b.
c.
d.

Sangan lancar berbahasa Arab.
Menguasai nahwu.
Mahir dalam Tadabbur al-Quran.
Mampu mengajarkan bahasa Arab dan menghubungkannya dengan al-Qur’an.
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Mengapa kelima prodi menjadikan aqidah dan akhlak sebagai
standar kelulusan?
MAA meyakini bahwa kunci kesuksesan dalam hidup yang
paling menentukan adalah aqidah shahihah dan akhlak mulia
atau adab. Ini berdasarkan al-Qur`an, Sunnah, dan petunjuk
Salaf Shalih. Hal ini ternyata juga didukung oleh Riset yang di
lakukan oleh Thomas J. Stanley yang memetakan 100 faktor
yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang
berdasarkan survey terhadap 733 Millioner di US. Hasil
penelitiannya ternyata nilai yang baik (yakni NEM, IPK dan
rangking) hanya lah faktor sukses
urutan ke-30. Sementara faktor IQ
pada urutan ke-21, dan bersekolah
di Universitas/ Sekolah Favorit di
urutan ke-23.
Menurut Riset Stanley tersebut
ada 10 faktor teratas yang akan
mempengaruhi kesuksesan:
1. Kejujuran (Being honest with all
People)
2. Disiplin keras (Being welldisciplined)
3. Mudah bergaul (Getting along with People)
4. Dukungan pendamping (Having a supportive spouse)
5. Kerja keras (Working harder than most people)
6. Kecintaan pada yang di kerjakan (Loving my career/
business)
7. Kepemimpinan (Having strong Leadership qualities)
8.	 Kepribadian kompetitif (Having a very competitive spirit/
Personality)
9. Hidup teratur (Being very well-Organized)
10. Kemampuan menjual Ide (Having an ability to sell my Ideas/
Products)
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Dalam satu surat al-Quran disebutkan ada 4 kunci sukses:
Iman (yaqin), amal shalih (taqwa dan akhlak mulia), tawashi
bil-haq (dakwah), dan tawashi bi
al-shabr (sabar).
Dalam satu hadits Nabi 
disebutkan inti kesuksesan adalah
“al-Nashihah (Sikap tulus) kepada
Allah , kepada Rasulullah ,
kepada para pemimpin muslim
dan kepada seluruh umat Islam.”
Sementara dalam kehidupan
Salaf Shalih melalui ucapan dan
pengalaman para tokoh besar
umat Islam yag kesohor dalam sejarah bisa kita simpulkan bahwa orang besar itu memiliki 27
karakter, salah satunya adalah taghaful. Taghaful adalah berjiwa besar dan berlapang dada, menutup mata dan pura-pura
tidak tahu dari hal-hal kecil, atau hal-hal yang tidak perlu,
dia focus pada hal-hal yang lebih besar dan penting. Sahabat
Mu’awiyah  yang sukses memimpin selama 40 tahun (20
tahun menjadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah) mengatakan:
“Akal adalah wadah penakar: sepertiganya adalah intelektualitasdan intelegensia, sedangkan dua pertiganya adalah sikap taghaful”. (Agus
Hasan Bashori, Rahasia
Orang Besar, Majalah alUmm edisi 09 vol V, 6-15).
Jadi dalam pandangan
Salaf shalih, Adab dan
akhlak mulia itu adalah
bagian
terbesar
dari
kecerdasan itu dan hal
paling mendasar dalam
mewujudkan kesuksesan.
MAA
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bahwa kader yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah
ustadz yang tangguh sekaligus luwes dalam melayani dan
memimpin masyarakat. Mengingat prodinya adalah melayani
masyarakat dengan dakwah, al-Quran dan ruqyah, maka
MAA menerapkan1 tahun pengabdian di tahun akhir, agar
mereka mendapatkan pengalaman yang nyata dalam hal
menjadi imam, khathib, penceramah, guru, tukang parkir,
pengasuh santri, penjaga perpustakaan, penyiar radio dan
kru tv al-Umm. Selain itu mereka juga dibekali kegiatan olah
raga, kamping, daurah dan berbagai ketrampilan.
Dengan demikian tujuan besar MAA adalah membentuk
muslim yang sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup adalah
berguna bagi dirinya dan orang lain dalam bentuk ikhtiar
maksimal.
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KEUNGGULAN MA’HAD ‘ALIY
AL-AIMMAH (MAA) MALANG

Mengapa MAA menjadi Kampus Ma’had Aliy yang Terbaik
dan Unggul?
Ada banyak factor yang menjadikan MAA unggul dan terbaik,
antara lain:
1. Pendidikan Dilakukan Secara Syamil (Menyeluruh) dan
Mutakamil (Utuh)
Pendidikan di MAA dilaksanakan selama 24 jam sehari,
dan terkontrol karena mahasantri tinggal di dalam lingkungan
MAA yang terjaga. Mahasantri dididik dari sejak bangun tidur,
sampai dengan tidur kembali sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh MAA. Pendidikan ini meliputi pengajaran
ilmu secara kognitif dan aplikatif, pengajaran aqidah, ibadah
dan adab dalam berinteraksi dengan seluruh civitas akademika
MAA. Semuanya dilakukan dalam satu semangat yaitu
ubudiyah (penghambaan) kepada Allah  Al-Khaliq, dibawah
bimbingan satu figur keteladanan seorang Kyai .
2. Aqidah Shahihah dan Akhlaqul Karimah Menjadi
Pijakan Utama
Pada masa awal dakwah Rasulullah  di Makkah, beliau
sangat menekankan kepada pembentukan aqidah shahihah
dan akhlaqul karimah pada diri sahabatnya. Hasilnya
adalah para sahabat yang memiliki keimanan baja yang
siap menanggung segala resiko yang harus dihadapi dengan
keimanan tersebut. Maka MAA juga sangat menekankan
penanaman aqidah shahihah dan akhlaqul karimah mengikuti
jejak para Salaf Shalih.
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Dengan aqidah Ahlussunnah Ashhabul hadits mahasantri
mengenal Allah , mencintai dan mendekat kepada-Nya dan
siap berjuang di jalan-Nya untuk membela agama Allah .
Dengan akhlaqul karimah meneladani Rasulullah  dan
para Salaf Shalih mahasantri siap berdakwah dan terjun ke
masyarakat menjadi guru, pelayan dan pengayom.
3. Pembekalan Dasar Ilmu Syar’i yang Kokoh
Waktu belajar di kelas yang singkat, hanya 3 tahun,
menuntut MAA memilih untuk memberikan prioritas
pendidikan kepada para mahasantri. MAA memberikan
dasar ilmu syar’i yang kokoh, sehingga selesai dari MAA
ini, mahasantri siap mengembangkan ilmunya baik secara
mandiri atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. Dasar-dasar ilmu syar’i tersebut antara lain manhaj
aqidah, manhaj dakwah, ilmu Bahasa Arab, tahsin tilawah,
ilmu tadabbur al-Qur`an, ushul hadits, ushul fiqih dan qawa’id
fiqhiyyah, ushul al-tadris, dasar-dasar pemikiran Islam.
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4. Diasuh oleh Para Pembina yang Berkompeten dan
Berpengalaman di Bidangnya
Ni’mat yang besar dari Allah  untuk MAA adalah
adanya para pengasuh yang kompeten dan berpengalaman
dalam bidang-bidang yang diasuhnya. Jurusan Dakwah langsung diasuh oleh para ustadz yang sudah tidak diragukan
pengalamannya dalam berdakwah khususnya di Indonesia
dan Luar Negeri pada
umumnya.
Jurusan
Al-Qur’an
diasuh
oleh ustadz yang telah memiliki sanad
qiroah ‘asyroh sampai
ke Rasulullah  dan
memiliki jam terbang
tinggi dalam mengajar
Al-Qur’an ditambah
dengan Ulama yang
pakar dalam ilmu
Bahasa Arab dan AlQur’an dan memberikan perhatian yang khusus dalam mentadabburi dan mamahami makna-makna Al-Qur’an. Sedangkan Jurusan Tauhid
dan Ruqyah juga diasuh oleh pakar
dan praktisi ruqyah yang sudah puluhan tahun menekuni bidang ini, serta
guru pembimbing yang pakar dalam
tauhid dan aqoid Islamiyyah serta
mengerti dalam membantah syubhatsyubhat firoq kalamiyyah, bathiniyyah, libraliyyah, bahkan gerakan
tanshiriyyah.
5. Memiliki seluruh sarana ilmu, pendidikan dan dakwah
MAA yang dikelola oleh Yayasan Bina Masyarakat
memiliki dukungan yang luas dari pemerintah, ulama dan
masyarakat. YBM sebagai anggota PULDAPII (Perkumpulan
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Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia) memiliki
jaringan yang luas, baik di dalam maupun di Luar Negeri.
YBM memiliki jenjang pendidikan dari usia pra sekolah
hingga pesantren Tinggi. YBM memiliki lembaga-lembaga
binaan dan cabang. YBM memiliki perpustakaan yang cukup
besar, masjid jamik yang makmur di pinggir jalan raya, radio
al-Umm, TV al-Umm, Majalah al-Umm, divisi kemanusiaan
“YBM Peduli”, program al-Umm Fair dan daksos serta
hubungan khusus dengan RSCM (Ruqyah Syar’iyyah Center
Malang). YBM memiliki Wisata Edukasi Sanitasi dan
Hidroponik (WESH) yang mendapatkan penghargaan dari
Pemkot dan menjadi pusat penelitian dari dalam dan luar
negeri. YBM menjadi tempat persinggahan para ulama dari
luar negeri dan terletak di Kota Malang Kota Wisata dan
Pendidikan.
6. Menghasilkan alumni yang sudah berkhidmah untuk
umat dan mendapat pengakuan dari kampus luar
negeri.
Hasil pendidikan MAA sudah dirasakan oleh umat. Para
alumni MAA telah membuktikan eksistensinya di tengah
masyarakat. Mereka telah menjadi pimpinan pesantren,
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pustakawan, da’i di
masyarakat dan lainnya. Sebagian mereka telah diterima
untuk melajutkan studi yang lebih tinggi di Universitas Malik
Khalid Abha-KSA, Universitas Tabuk-KSA, Universitas Ibnu
Sa’ud Riyadh cabang Jakarta dan Surabaya, dan lain-lain.
Demikianlah ENAM keunggulan utama MAA. Perguruan
Tinggi mana saja, yang memenuhi Enam kriteria itu, kami
yakini sebagai kampus terbaik atau ma’had ‘aliy terbaik.


Profil Ma'had 'Aliy Al-Aimmah Malang

17

MATA KULIAH MAA MALANG
القرآن 6-1

إعداد الدعاة

إعداد وأتهيل احلفاظ

التدريبات 2-1

القرآن 6-1

التجويد 5-1

قراءة 2-1

التجويد 6-1

التوحيد واألدب 6-1

بالغة 2-1

التوحيد واألدب 6-1

التعبري 2-1

علوم القرآن 4-1

التفسري 4-1

الفقه 6-1

فرائض 2-1

احلديث 4-1

الرقية الشرعية4- 1

أصول الفقه 2-1

الفقه 4-1

القواعد اللغوية 2-1

السرية النبوية 2-1

التهذيب واألخالق 2-1

التفسري 4-1

أصول الدعوة 2-1

اللغة العربية 4-1

اإلمالء والكتابة 2-1

الثقافة اإلسالمية 2-1

علوم القرآن 4-1

النحو 4-1

حاسب آيل 2-1

السرية 2-1

الصرف 4-1

تطبيق الدعوة 2-1

الدعوة واخلطابة 2-1

التهذيب واألخالق 2-1

حبث علمي 2-1

أصول التدريس 2-1
قاعة البحث 2-1

دبلوم التوحيد والرقية

التوحيد 4-1
األدب 4-1
الرقية الشرعية نظرية وتطبيق 4-1
الدراسة ميدنية 1
مساعد (2-1 )CO-ASSISTANT
حبث علمي

دبلوم تدبر القرآن
أصول اللغة العربية 6-1
1 .1علم فقه اللغة
2 .2علم األصوات
3 .3علم الصرف
4 .4علم النحو
5 .5علم البالغة
6 .6علم العروض
تفهيم النصوص 6-1
 .1تقسيم النص إىل الكلمات
 .2تقسيم الكلمات إىل  :اسم ،فعل ،أو حرف
 .3تعريف االسم
 .4تعريف الفعل
 .5تعريف احلرف
 .6تقسيم النص إىل اجلمل
 .7دراسات اجلمل
تطبيق النحوى على نصوص القرآن 4-1
مهارات اإلعراب 4-1
تطبيق تدبر القرآن الكرمي 4-1
حبث العلم
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DOSEN-DOSEN

Mudir ‘Amm (Ketua Umum):
Dr. KH. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag.

Dr. Ahmad Muhammad
Ath Thukhi Al-Mishry

Dr. Muhammad Thoriqussu’ud, M.Pd.

M. Syuaeb al-Faiz, Lc., M.Si.

Mudir Tanfidzi (Ketua Harian):
Harno Purwanto, S.P., M.PI.
(cd. Doctor)

Profil Ma'had 'Aliy Al-Aimmah Malang

19

Achmad Tito Rusady, S.S., M.Pd.
(cd. Doctor)

Ziyad At-Tamimiy, S.Th.I., M.HI.

Ketua Diploma Tauhid dan
Ruqyah Syar’iyyah:
Waliyyun Arifuddin, S.Ag., M.Pd.

Ketua Jurusan I’dad Du’at:
Fakhruddin Ahmad Darwis, Lc.

Ketua Jurusan Al-Qur’an:
Saifullah, al-hafizh

Dan lain-lain.
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CONTOH PROFIL DAN PRESTASI
ALUMNI MAA MALANG

Tahun 2019-2020 menjadi tahun IX berdirinya MAA.
Saat ini terdapat 125 mahasantri aktif yang belajar. Selama
ini telah meluluskan alumni sebanyak 4 angkatan. Berikut ini
beberapa profil alumni dan mahasantri MAA.
1. Ustadz Heri Bagus Ardiansyah, S.Pd., M.Pd.
Alumni Angkatan pertama MAA (2012 M) dan langsung
menunjukkan perannya bagi umat. Lulus dari MAA langsung
berkhidmah untuk terggabung dalam mendirikan SMP Islam
Al Umm Malang tahun 2015 dan kemudian menjadi kepala
sekolahnya sampai sekarang. Sembari menjalankan amanah
sebagai kepala sekolah, Ustadz Heri juga telah berhasil
menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya samapai S2.
Putra kelahiran Lamongan Jawa Timur juga aktif memberikan
pembinaan ke masyarakat melalui kajian, ta’lim, khutbah,
bimbingan dan lainnya
2. Ustadz Yusuf Supriyadi, al-hafizh
Alumni Angkatan kedua MAA (2013 M) ini juga telah
memberikan sumbangsih nyata dalam pelayanan kepada
umat. Lulus dari MAA yang bersangkutan langsung mengemban amanah sebagai kepala Pesantren Al Umm Malang. Selain memiliki kemampuan akdemik yang mumpuni, ustadz
yang pernah mengeyam pendidikan Bahasa Inggris ini juga
piawai dalam berpidato Bahasa Arab yang dibuktikan dengan keberhasilannya meraih Juara 2 nasional Pekan Arabi
UM 2015 (https://aimmah.com/2018/01/19/testimonijuara-musabaqoh-pidato-bahasa-arab/) dan juga Juara 2 na-
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sional pada Mukhoyyam Puldapii 2016 (https://aimmah.
com/2016/11/30/kontingen-maa-berhasil-mengibarkanbendera-ybm-di-mukhoyyam-puldapii-2016/). Perannya sangat vital dalam membina para santri di pesantren baik siang
maupun malam. Sambil menjalankan amanahnya Ustadz
kelahiran Kuningan Jawa Barat ini juga telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur’an 30 juz, meskipun sebelumnya
bukan dari prodi tahfizhul Qur’an. Ustadz Yusuf ini juga
menjadi imam masjid Jamik al-Umm yang disukai jamaah
karena suaranya yang merdu, dan pada shalat tarawih dengan
tarjet khatam dalam satu bulan beliau termasuk imam inti.
Kini, ustadz yang dikenal dengan panggilan Gus Yusuf ini
juga mendapatkan beberapa ijazah sama’ dalam kitab-kitab
hadits, tajwid, dan mukaddimah qiraah mutawatirah. Kini
Gus Yusuf Abu Hammad kini secara rutin tengah mengikuti
program tahfizh yang diadakan oleh Masjid Nabawi di Madinah, via online.
3. Choirul Ahmad
Alumni Angkatan ke-3 MAA (2014 M) ini sekarang
sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Darul
Ulum Gontor Ponorogo Jawa Timur. Baik selama menjadi
mahasantri MAA maupun setelah lulus dari MAA, putra asli
Malang Jawa Timur ini aktif menulis artikel dan menekuni
dunia pemikiran Islam. Diantara karya tulis ilmiahnya telah
dipresentasikan dalam Pekan Arabi UM tahun 2016.
4. Zaid Haritsah
Mahasantri Angkatan pertama di program ta’hil huffazh
(2018 M) ini telah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz
bersanad. Dan selama menjadi mahasantri putra kelahiran
Jember Jawa Timur ini juga telah menorehkan prestasi
dengan menjadi juara 2 tahsin Al Qur’an (https://www.
binamasyarakat.com/hadiah-indah-dari-lomba-tilawah-dibulan-penuh-berkah/). Sebagai kader Ustadz yang telah
dipersiapkan untuk melanjutkan pengabdian di pesantren

22

Profil Ma'had 'Aliy Al-Aimmah Malang

asal, maka yang bersangkutan telah diserahterimakan
kepada makhad yang mengkadernya (https://aimmah.
com/2019/09/21/serah-terima-kader-guru-al-quran-kepadamahad-ar-rosyad-al-islami-kediri/).
Dan beberapa mahasantri lainnya yang memiliki potensi
di berbagai bidang.
(Malang, 8 Syawal 1441 H/ 31 Mei 2020).
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KOMENTAR TENTANG MAA-YBM
MALANG

“Melihat kurikulum dan pengajaran di MAA ini, sebenarnya
sudah layak untuk disetarakan dengan pendidikan S1 formal.
Hanya tinggal mengurus legalitasnya saja”
(Dr.-Ing. Cuk Imawan, Praktisi Pendidikan, asesor BANPT, Dosen UI Jakarta)

“Kami kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan betapa mulia
akhlaq para mahasantri MAA ini. Kami harus belajar kepada Yai
Agus untuk membentuk akhlaq mahasantri yang seperti ini.”
(Ratusan asatidzah dan tamu peserta Dauroh Tadabbur
Al Qur’an juga Peserta Multaqa Puldapii XII yang
diselenggarakan di PP Al-Umm Malang)

“PP al-Umm (termasuk MAA di dalamnya) adalah pesantren
Ahlussunnah wal-Jamaah, jangan dicurigai dan dimata-matai. PP
al-Umm adalah pesantren yang relative baru tetapi manfaatnya
telah dirasakan masyarakat luas. PP Al-Umm cepat maju karena
pandai mencari dana; saham akhirat, investasi akhirat. Semoga PP
al-Umm terus jaya secara turun temurun hingga hari kiamat”
(KH. Baidhowi Mushlih Ketua MUI Kota Malang dan
Pengasuh (generasi kelima) Pesantren Miftahul Huda
Gading Malang)
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“Kalau kamu meneliti masalah ini (Pembentukan Karakter
Religius dan Pengkaderan Ulama di Pesantren) maka harus
meneliti di al-Umm, sebab pondok itu unik, masih baru tapi
langsung berkembang pesat hingga mengalahkan UIN.”
(Prof Dr. H. Imam Suprayogo, M.Pd. (Mantan Rektor
Pertama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menurut
penuturan Suhadi, mahasiswa Doktor Pendidikan Islam
UIN Malang yang disertasinya berjudul: Dinamika Pendidikan
di Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Religius dan
Pengkaderan Ulama (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Umm
Malang, Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, dan UNIDA
Gontor Ponorogo.)

“Saya sangat senang dengan MAA dan Ponpes al-Umm yang
dipimpin oleh Syaikh Agus Hasan Bashori dengan penuh
perhatian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang tiada tara
terhadap para santri, santriwati dan mahasantri, hal itu terlihat
jelas dalam suluk mereka, dalam talaqqi mereka yang penuh adab
dan akhlak yang tinggi, serta penjagaan mereka terhadap syiarsyiar agama, sunnah dan tauhid.”
(Prof. Dr. Luthfullah Khaujah Guru Besar Aqidah
Universitas Ummul Qura)

“YBM adalah yayasan yang memiliki unit-unit pendidikan (MAA,
Ponpes al-Umm, SD Islam al-Umm), dakwah, penyiaran dan
social yang istimewa, berjuang untuk memperbaiki masyarakat
dan memurnikannya dari serpihan-serpihat syirik dan bid’ah
dan mengajarkan sunnah kepada manusia sesuai dengan manhaj
Ahlussunnah wal jamaah, insyaAllah.”
(Prof. dr. Ahmad bin Muhammad al-Kholil, Guru besar
Fikih di Universitas al-Qassim)
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“Pertemuan saya dengan para Mahasantri MAA sangat indah,
dan pertanyaan-pertanyaan mereka menunjukkan mereka sangat
mencintai ilmu dan menikmatinya.”
(Prof. Dr. Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Khail, Guru
Besar Sejarah di Universitas al-Qasim dan Dr. Muhammad
bin Abdurrahman al-Dakhil Dosen Kebudayaan Islam)

“Saya merasa mulia dengan mengunjungi YBM dan Pesantren
Tinggi al-Aimmah untuk kaderisasi imam dan da’I. saya senang
dengan apa yang dilakukan oleh pesantren yang sederhana
bangunannya namun tinggi dalam pelaksanaannya. Mereka
berjuang di atas kebaikan besar berupa mendidik putra putri kaum
muslimim, menyebarkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah aqidah
Salaf al-Shalih.”
(Dr. Ibrahim Muhammad Musa al-Muqri al-Husaini)

“Saya senang, tersanjung dan dimuliakan oleh Allah dengan
diberi kesempatan melihat YBM –dengan segala unit di bawahnyayang dipimpin oleh Syaikh saudara saya Agus Hasan Bashori
beserta timnya yang hebat dalam perjuangan keras dan besar,
mengikuti jejak langkah para Salaf Shalih dalam mengarahkan
masyarakat dan mendakwahi mereka, dalam mengajar para santri
dan mendidik mereka, serta dalam menghadapi sekte-sekte yang
menyebarkan fitnah dan kesesatan.”
(Dr. Abdullah bin Mashur Alu Udhaid, Dosen Syariah dan
Ushuluddin di Universitas Malik Khalid Abha)
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“Kami diberi anugerah oleh Allah dengan mengunjungi ponpes
al-Umm dan MAA di bawah YBM Kota Malang. Kami melihat
apa yang membuat kami berbahagia dan bergembira yaitu bagus
manajemennya, bagus outputnya, dan jelas tujuannya.”
(Prof. Dr. Said bin Muhammad Syahrani, Kepala Urusan
bea siswa universitas Malik Khalid Abha; Dr. Said bin
Mar’I al-Sirhani dan Dr. Walid Abdullah al-Syahri)

“Kami mengunjungi MAA dan ponpes al-Umm dibawah
naungan YBM. Kami melihat sebagian kegiatanya dan bertemu
dengan Syaikh Agus Hasan Bashori. Kami sangat senang melihat
perjuangan dan pengaturannya dalam mendidik santri dan
santriwati. Kami ketemu denga sebagian santri, kami menyaksikan
kesungguhan mereka dalam mencari ilmu.”
(Prof. Dr. Ahmad bin Syaikh Abdullah al-Ghunaiman,
Pemberi fatwa di Maktab al-Ifta` Masjid Nabawi; Dr.
Soliman Muhammad al-Shatwy, Dosen ilmu hadits di
Fakultas al-Masjid al-Nabawi; dan Dr. Suhail Muhammad
Qasim, Imam Masjid al-Qamqamji Awali Madinah)

“Saya sangat senang dengan YBM yang dipimpin oleh Agus Hasan
Bashori. Saya sudah menyaksikan bangunan dan perjuangan
mereka menyiapkan kader-kader da’I dan mendidikan santri dan
santriwati. Saya menyaksikan kerja Yayasan yang utuh.”
(Dr. Yusuf bin Abdillah al-Bahuts, Kajur al-Qur`an dan alSunnah, Fakultas dakwah di Universitas Ummul Qura dan
Anggota pengarah dan penyuluh di Masjidil Haram)
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“Saya sudah mengunjungi YBM di Kota Malang. Saya sudah
menyaksikan apa yang membuat senang setiap muslim yang
menginginkan kemenangan bagi agama Allah. Mereka sangat
perhatian dengan para santri dan santriwati, baik secara keilmuan
maupun keadabannya. Pesantren ini dipimpin oleh Syaikh Agus
Hasan Bashori hafizhahullah, dia adalah seorang yang bernilai
satu umat, memimpin pesantren dengan manhaj Ahlussunnah wal
Jamaah.”
(Dr. Abdul Wahhab bin Ayd al-Ahmadi, Dosen Fak.
Syariah Universitas Ummul Qura)

“Saya tersanjung mengunjungi YBM yang dipimpin oleh saudara
saya yang mulia Syaikh Agus Hasan Bashori. Saya menemukan
ilmu orisinil (murni) di esantrennya untuk putra dan putri. YBM
berdiri di atas manhaj Salaf al-Shalih; para sahabat dan Tabi’in”
(Dr. Fahd bin Said al-Qahthani, Fakultas Ushuluddin
Universitas Malik Khalid Abha)

“Yayasan Bina al-Mujtama’ (YBM) adalah Yayasan yang ingin
membangun masyarakat muslim atas dasar taqwa kepada Allah
dan cinta kepada Nabi Muhammad  ﷺdan para sahabatnya.”
(Dr. Umar Bamahshun pejuang Bahasa Arab dari Riyadh)

“Saya tersanjung dengan mengunjungi YBM dan melihat kegiatan
dan perjuangan yang menggembirakan dari para pengurusnya.”
(Dr. Abdurrahman bin Muhammad al-Hazimi, Dosen
Universitas Shaqra Saudi Arabia)
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“Saya telah mengunjungi YBM dan menyampaikan ceramah
di Masjid Jamik al-Umm yang ada di dalamnya. Saya keliling
melihat sebagian unit-unit pendidikan di bawah Yayasan yang
baik ini; MAA, ponpes al-Umm, SD Islam al-Umm, radio,
Perpustakaan, dan telah mendengar penjelasan YBm dan programprogramnya dan manhajnya dari mudirnya Saudara Dr. Agus
Hasan Bashori. Saya sangat senang dengan isi yayasan ini dan
dengan ilmu dan dakwah yang dilakukannya. Semoga Allah
memberkahi usaha dan perjuangan YBM.”
(Prof. Dr. Abdussalam bin Salim al-Suhaimi, Universitas
Madinah, penulis buku “Jadilah Salafi Sejati”)

“Saya telah mengunjungi YBM, yayasan yang baik dan berkah.
Saya sangat berbahagia dan bersuka ria dengan kunjungan agung
ini ke yayasan yang agung yang memiliki peran mencetak generasi
ulama. Saya yakin MAA dan PP al-Umm akan menjadi pesantren
terbaik di Idonesia”
(Dr. Ahmad al-Thoukhi, da’i dari Mesir, murid pertama
Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, pakar bahasa Arab dan
tadabbur al-Quur`an)

“Saya telah mengunjungi YBM, dan menyaksikan apa yang
membahagian hati dari berbagai usaha yang dibekahi, yang
tersusun rapid an terencana secara strategis. Usaha yang sangat
bervariasi dan banyak, sesuatu yang tidak layak ada pada seseorang
kecuali hanya mensyukurinya kepada Allah azza wajalla.”
(Muhammad Zhafir al-Syihri seorang hakim di kementrian
kehakiman Saudi Arabia)
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“YBM adalah yayasan Ahlussunnah yang bersemangat dalam
bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan masyarakat dengan
berbagai kegiatan dan sarana dan teknologi serta dekat dengan
masyarakat.”
(Muhammad bin Sulaiman al-Mufadda, Da’i Saudi Arabia)

“Saya lihat YBM punya usaha-usaha yang berkah dalam
menyebarkan ilmu dan bahasa Arab serta dalam membendung
lahu Syiah Rafidhah. YBM adalah Ahlussunnah moderat yang
berjuang membela Sunnah; madzhab wasathiyyah.
(Abu al-Harits Umar bin Salim bin Dhab’an Bawazir,
Ulama Yaman)

“YBM benar-benar benteng yang membangun masyarakat.”
(Abdurrahman bin Abdillah al-Turaif, da’I dan pengajar di
fakultas kesehatan Universitas Zhahran)

“Saya sebagai professor fisika quantum tidak bisa berfikir
bagaimana YBM yang besar ini (dengan segala unit pendidikan
dan usaha di bawahnya) dalam waktu singkat bisa eksis seperti ini
tanpa bantuan dari pemerintah. Kemudian kami (beliau dan istri)
tadinya berniat sebentar disini tetapi ternyata bisa bertahan lama
karena menemukan banyak ilmu disini, khususnya ilmu aqidah
ahlussunnah dan adab yang diajarkan disini (MAA dan ponpes
Al-Umm).”
(Prof. Dr. Dato’ Torla Bon Hassan P.S.K., D.S.A.P Senior
Academic Fellow dari Interntional Institut of ISLAMIC
Thought (IIIT) Malaysia. Beliau memiliki pandagan bahwa
dunia modern yang sekularis akan berakibat fatal dan
merusak. Secanggih apapun teknologi menciptakan alat, alat
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itu tidak bisa menilai perbuatan manusia baik atau buruk.
Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali mengintegrasikan
antara teknologi dengan ajaran Islam.)

“Saya telah mengunjungi YBM di Kota Malang. Saya sangat
berbahagia melihat usaha keras yang penuh berkah, dan amal
usaha yang berkualitas dan istimewa: dakwah, tarbiyah, taklim
dan pemikiran.”
(Muhammad Abdullah Ali Alu al-Syaikh (Mantan Dosen
di UNISMA Malang, Musyrif Tarbawi di Departemen
Pendidikan Kota Asir KSA)

“Allah  memudahkan saya mengunjungi YBM beserta unit-unit
di bawahnya seperti Ma’had ‘Aliy untuk kaderisasi da’I dan hafizh,
dan radio al-Umm, yaitu suatu usaha keras yang diberi taufiq oleh
Allah swt. Saya senang dengan keseriusan dan kegiatan di yayasan
yang dipimpin oleh Syaikh Abu Hamzah ini dalam dakwah kepada
kebenaran, usaha merajut ukhuwah dengan masyarakat di atas
kebenaran, dengan manhaj yang benar.”
(Dr. Abdullah bin Muhammad al-Habr, mantan Dekan
Fakultas Syariah LIPIA Jakarta)

“Saya sangat berbahagia dengan saudara-saudara saya di alUmm (MAA, YBM), bahagia dengan amal mereka, perjuangan
mereka dan pelayanan mereka dalam membangun keilmuan dan
pendidikan untuk para santriwan dan santriwati, berdasarkan
al-Qur’an dan al-Sunnah, sesuai dengan manhaj Ahlussunnah walJamaah.”
(Dr. Mukmin Al-Sayyid, @Moamen.Elsayed95)
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“Kami senang melihat atmosfir masjid al-Umm. Para jamaah
berkumpul bertadarus al-Qur`an sehingga diliputi oleh cahaya dan
rahmat, serta dikelilingi malaikat dan dibanggakan oleh Allah di
hadapan para malaikat-Nya. Saya senang disini diajarkan Aqidah
Ahlussunnah waljamaah, sesuatu yang sangat diperlukan zaman
ini…Admosfir ini sungguh membuat kami terharu… Saya juga
menghimbau agar para pendengar radio al-Umm agar senantiasa
mengikuti program-program Radio al-Umm untuk meningkatkan
kecintaan kepada Rasulullah, Ahul Bait dan Sahabat.”
(Dr. Ali Unsal, Praktisi pendidikan dari Turki)

“Sungguh hati saya merasa sejuk dengan kuliah yang tidak pernah
saya mendengarkan yang seperti ini (Kuliah Tadabbur Al-Qur’an
oleh Syaikh Dr. Ahmad Ath-Thukhi) sejak bertahun-tahun
lamanya. (Kuliah) ini memberikan saya harapan bahwa ummat ini
senantiasa dalam keaadan yang baik, dan ilmu tidak akan hilang
darinya selamanya.”
(Syaikh Dr. Muhammad Muhammad Abu Musa, (Dosen
Ilmu Balaghah di Universitas Al-Azhar dan Universitas
Ummul Quro)

“Saya ucapkan selamat (kepada Syaikh Ahmad Ath-Thukhi)
yang mampu menyampaikan materinya dengan penyampaian
yang istimewa dan bermanfaat, berbeda dengan yang selama ini
dirumuskan oleh para pengajar Bahasa Arab di kampus-kampus,
hanya memperhatikan kemahiran berbicara yang tidak bisa
mewujudkan tujuan disusunnya ilmu nahwu, yaitu untuk menjaga
bahasa Al-Qur’an Al-Karim, men-tadabburi-nya dan memahami
makna-maknanya dengan baik.”
(Prof. Dr. Jamal Badi, Dosen Dirasat Islamiyyah di
Universitas Islam Internasional Malaysia)
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INFORMASI LEBIH LENGKAP:
 Lebih jauh tentang Ma’had ‘Aliy al-Aimmah (MAA),
Ponpes al-Umm YBM lihat website:
 https://aimmah.com/
 http://www.pesantrenalumm.sch.id/
 https://www.binamasyarakat.com/
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