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A. DASAR PEMIKIRAN

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan, Pondok Pesantren 

Daar el-Qolam memberi perhatian yang sangat besar bagi pengembangan 

kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan di dalam maupun di 

luar negeri. 

Sejak tahun 2014, sebagai misal Pondok Pesantren Daar el-Qolam 

menginisiasi kerjasama dengan Management Science University (MSU) 

Shah Alam Malaysia. Sejalan dengan hal tersebut, pada pertengahan tahun 

2017 Pondok Pesantren Daar el-Qolam juga mulai menjajagi kerjasama 

dengan beberapa perguruan tinggi di berbagai negara di kawasan Timur 

Tengah seperti di Arab Saudi maupun Afrika Utara seperti Sudan, Mesir 

dan Tunisia.

Sebagai realisasi dari beberapa kerjasama yang telah dibangun 

tersebut, Pondok Pesantren Daar el-Qolam, membuka program khusus 

yang ditujukan untuk mempersiapkan para lulusannya untuk dapat 

mengikuti pendidikan tinggi di berbagai universitas yang ada di beberapa 

negara itu.  Pondok Pesantren Daar el-Qolam 3 Kampus Dza ‘Izza ditetapkan 

oleh Pengasuh Pondok untuk mengelola dan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan program khusus ini. Ada dua program internasional yang 

telah dibuka yakni Center for Foundation Studies (CFS) dan Center for 

International Islamic Studies Program (CIISP).

1



B.   PROGRAM YANG DITAWARKAN

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Pondok Pesantren Daar el-

Qolam membuka program internasional yang didesain untuk membekali 

para lulusannya untuk siap secara akademik dan mental untuk 

meneruskan pendidikan tinggi di universitas luar negeri. Program yang 

ditawarkan adalah sebagai berikut:

CENTER FOR 
FOUNDATION 
STUDIES (CFS) 

SEJARAH CFS

Program ini yang merupakan 

bagian dari rencana penguatan 

sistem pendidikan Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam 

melalui kerjasama internasional, 

sebenarnya sudah dirintis 

semenjak masa kepemimpinan 

alm. K.H. Ahmad Rifai Arif.  

Ini ditandai dengan adanya 

kunjungan delegasi dari Selangor 

Malaysia ke Pondok Daar el-

Qolam pada paruh tahun 1990-an 

untuk menjajagi kemungkinan 

pengembangan kerjasama 

kelembagaan pendidikan. Namun 

karena berbagai faktor, rencana 

ini belum dapat direalisasikan ke 

dalam bentuk program yang lebih 

konkret.

Dengan karunia Allah SWT, 
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ide mulia ini mendapatkan 

momentum baru, ketika pada 

bulan Februari 2013 Professor 

Eddy Yusuf dari Management and 

Science University (MSU) Malaysia 

berkunjung dan bersilaturahmi ke 

Pondok Pesantren Daar El Qolam 

3. Kunjungan ini menjadi tonggak 

sejarah bagi berdirinya program 

Center for Foundation Studies. 

Kunjungan tersebut 

merupakan bentuk perkenalan 

awal untuk menjadikan MSU 

sebagai salah-satu destinasi 

belajar bagi para santri Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam 

menimba ilmu di Malaysia. Salah 

satu agenda yang menjadi pokok 

pembahasan dalam pertemuan 

yang dihadiri oleh Pengasuh 

Pondok Pesantren, Majelis 

Taushiah dan sejumlah guru 

senior tersebut adalah tentang 

kemungkinan pengembangan 

program internasional di Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam.

Program ini secara umum 

menjembatani santri Daar el-

Qolam untuk bisa diterima 

masuk di berbagai perguruan 

tinggi internasional di luar negeri 

melalui Management and Science 

University (MSU) Malaysia. Secara 

khusus, program ini menjadi pintu 

masuk bagi para alumni Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam untuk 

dapat mengikuti perkuliahan 

di Management and Science 

University (MSU) Malaysia.

Sebagai tindak lanjut dari 

pertemuan tersebut, sebuah tim 

pesantren Daar el Qolam yang 
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terdiri atas beberapa anggota 

Majelis Taushiah, Direktur Daar 

el Qolam 2 dan 3, Kepala Sekolah 

SMA, Kepala Bagian Pengajaran 

pada bulan Juni 2013 mendapat 

kesempatan untuk mengunjungi 

MSU di Malaysia untuk mengamati 

dan mempelajari sistem 

pendidikan yang ditawarkan di 

perguruan tinggi ini.

Kunjungan tersebut juga 

dimaksudkan untuk secara 

langsung berdialog tentang 

visi dan misi pendidikan yang 

dikembangkan oleh pendirinya, 

yaitu Prof. Tan Sri Dato’ Wira 

Dr. Mohd Shukri Ab Yajid.  Dari 

hasil laporan kunjungan yang 

dilakukan, Pengasuh Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam 

membentuk tim kecil untuk 

menindaklanjuti hasil kunjungan 

itu dan merealisasikannya ke 

dalam program yang konkrit.  

Butir-butir program yang 

ingin dilakukan ini kemudian 

dituangkan dalam Naskah 

Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) antara Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam dan 

Management and Science 

University (MSU).

Pada tanggal 27 Februari 

2014, Pesantren Daar el-Qolam 

yang diwakili oleh Mudirul Ma’had 

Daar el-Qolam 3, Ust. Zahid 

Purna Wibawa, dan MSU yang 

diwakili oleh Prof. Tan Sri Dato’ 

Wira Dr. Mohd Shukri Ab Yajid, 

selaku President Management 

and Science University (MSU) 

bersepakat dan menandatangani 

Naskah Kesepahaman untuk 

mengembangkan program 

Foundation di Pondok Pesantren 

Daar el-Qolam.  

Program ini adalah program 
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khusus persiapan (foundation 

studies) untuk menempuh 

pendidikan tinggi tingkat 

Bachelorette (S1) di Management 

& Science University (MSU) Shah 

Alam Malaysia. Durasi program 

adalah 3 (tiga) semester, dan 

diselenggarakan oleh  dan di 

Pondok Pesantren Daar el-

Qolam bekerjasama dengan 

Management & Science University 

(MSU). Program ini menawarkan 

tiga jurusan studi: (1) Business, 

(2) Information Technology, dan (3) 

Biology & Health Science.  

MANFAAT MENGIKUTI 
PROGRAM CFS

Program CFS didesain secara 

khusus untuk meningkatkan 

kualitas akademik, mental dan 

keterampilan (skills) santri dalam 

mengikuti sistem pendidikan 

perguruan tinggi bertaraf 

internasional di MSU, dan 

berkesempatan ikut-serta dalam 

kegiatan Global Mobility Program 

(GMP) pada 66 universitas di 26 

negara yang menjalin kerjasama 

dengan MSU untuk mendapat 

gelar ganda (double degree).

Secara umum, program 

CFS ini juga didesain untuk 

mempersiapkan para santri untuk 

memiliki wawasan global, dan 

pengalaman internasional dengan 

tetap menjunjung nilai-nilai 

keislaman yang kuat.

KEUNGGULAN PROGRAM CFS

Terdapat beberapa keunggulan 

dari program ini yakni antara 

lain adalah bahasa pengantar 

pengajaran di CFS adalah bahasa 

Inggris bagi mata pelajaran inti 
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(core subject). Dalam program ini 

para santri di CFS dipersiapkan 

secara akademik dan profesional 

untuk dasar-dasar kajian/studi 

yang menjadi pilihan sesuai 

dengan minat dan bakat pada 

kurikulum internasional yang 

dikembangkan oleh MSU.

Selain itu, para santri CFS 

mendapat materi-materi co-

curricular berupa program 

perkembangan karakter dan 

kepribadian serta kompetensi 

keterampilan (skill competences) 

baik yang bersifat interpersonal 

seperti kepemimpinan 

(leadership), berfikir kritis (critical 

thinking) serta pembiasaan belajar 

dan membaca (learning and 

reading habits).

Lebih lanjut, para santri 

di CFS mendapatkan materi-

materi penguatan keterampilan 

akademis (academic skills) seperti 

penulisan akademik (academic 

writing), penguasaan sistem 

komputer dasar (computer 

literacy), berbicara di depan publik 

dan teknik penyelesaian masalah 

(public speaking and technique for 

problem solving) sebagai bekal 

ketika nanti mereka kuliah di MSU. 

Diharapkan, nantinya para santri 

juga mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti murid magang 

(class seat-in) sesuai bidang yang 

diminati di MSU. 

Para santri di CFS 

mendapatkan penguatan 

akademik secara maksimal untuk 

menguasai materi-materi Ujian 

Nasional (UN) yang ditetapkan 

Pemerintah Indonesia.

Para pendidik di CFS berasal 

dari beberapa universitas di 

Jakarta dan Banten seperti 

Universitas Indonesia, Universitas 

Tirtayasa, UIN Jakarta, UIN Banten 

dan Prasetya Mulya Business 

School. Para pengajar selain sesuai 

dengan bidang yang diampu juga 

dibekali kemampuan Bahasa 

Inggris, penguasaan metodologi 

pengajaran yang baik, dan 

penguasaan materi ajar bertaraf 

internasional sesuai dengan 

standar MSU.

Fasilitas pendidikan yang 

disediakan untuk program ini 

antara lain ruang kelas ber AC, 

dan penunjang pengajaran 

(teaching aids) seperti perangkat 

multimedia di CFS yang 

berstandar internasional.
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CENTER FOR 
INTERNATIONAL 
ISLAMIC STUDIES 
PROGRAM (CIISP)

SEJARAH IISP

Perhatian Pondok Pesantren Daar 

el-Qolam untuk membangun kerja 

sama dengan berbagai lembaga 

pendidikan Islam di Timur 

Tengah dan Afrika Utara juga 

menjadi bagian penting dalam 

rencana pengembangan potensi 

para santri yang memungkinkan 

lulusan dari Pondok ini 

meneruskan pendidikan tinggi 

utamanya dalam kajian Islam 

di berbagai universitas di Timur 

Tengah dan Afrika Utara. 

Sejalan dengan hal tersebut, 

pada tahun 2013 Pondok Pesantren 

Daar el-Qolam melakukan 

kerjasama dengan Pemerintah 

Sudan, untuk membuka 

kesempatan kepada santri belajar 

di Univesitas Afrikiyah. Upaya 

kerjasama tersebut, dilanjutkan 

dengan Universitas Az-Zaitunah 

pada pertengahan tahun 2018.

Dua Universitas tersebut 

adalah universitas yang cukup 

tua di dunia Islam yang selama 

ini menjadi salah-satu kiblat 

bagi para pelajar Muslim untuk 

memperdalam ilmu keIslaman 

selain Universitas Al-Azhar Mesir. 

Dalam konteks memperluas 

jaringan pendidikan, kerjasama 

ini memiliki nilai strategis 

untuk para lulusan dari Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam pada 

2
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masa datang.  Dengan kata lain, 

jaringan yang dibangun dengan 

universitas di kawasan tersebut 

diharapkan dapat membantu dan 

memudahkan para alumni Daar 

el-Qolam yang akan melanjutkan 

studi keperguruan tinggi 

dibeberapa universitas di Timur 

Tengah,  khususnya di Universitas 

Az-Zaitunah Tunisia.

 Pada pertengahan tahun 

2018, tim khusus dari Pondok 

Pesantren Daar el-Qolam, yang 

dipimpin oleh Ustadz Zahid Purna 

Wibawa berkunjung ke Universitas 

Az-Zaitunah di Tunisia. Sebagai 

realisasi dari hasil kunjungan 

tersebut Pondok Pesantren Daar 

el-Qolam membuka sebuah 

program khusus yang disebut 

Center for International Islamic 

Studies Program (CIISP). 

Program ini diselenggarakan 

sebagai persiapan menempuh 

pendidikan tinggi di Timur Tengah 

dan Afrika Utara, khususnya 

Universitas Az-Zaitunah Tunisia 

dan Universitas Afrikiyah Sudan. 

Program ini berdurasi selama lima 

semester atau dua setengah tahun, 

dimulai dari semester kedua di 

kelas IV (kelas 1 SMA/MA) sampai 

dengan semester kedua di kelas VI 

(kelas 3 SMA/MA) 

MANFAAT MENGIKUTI 
PROGRAM IISP

Program IISP didesain secara 

umum untuk mempersiapkan 

para santri memiliki wawasan 

global dan pengalaman   

internasional dengan tetap 

menjunjung nilai-nilai keIslaman 

yang kuat. Selain itu program ini 

secara khusus dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas akademik, 

mental dan keterampilan (skills/al-

maharah) santri dalam mengikuti 

sistem pendidikan perguruan 

tinggi bertaraf internasional di 

Timur Tengah dan Afrika Utara.
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KEUNGGULAN PROGRAM IISP

Sebagai program internasional 

untuk kajian keIslaman, bahasa 

pengantar pengajaran di Program 

IISP adalah Bahasa Arab. Oleh 

karena itu para santri di IISP 

dipersiapkan secara akademik 

untuk dapat menguasai 

kemampuan Bahasa Arab yang 

baik berkenaan dengan qa’idah, 

qira’ah, sima’ dan khitabah.

Para santri di IISP 

mendapatkan materi berkenaan 

dengan dasar-dasar kajian/studi 

keIslaman (dirasah Islamiyah) 

seperti Tafsir dan ‘Ulum al-Quran, 

Hadits dan Musthalah al-Hadits, 

Fiqh dan Ushul Fiqh. Selain itu juga 

ada beberapa materi yang menjadi 

pilihan sesuai dengan minat dan 

bakat berdasarkan perguruan 

tinggi di Timur Tengah atau Afrika 

Utara.

Para santri di IISP juga 

diharapkan mampu membaca 

al-Quran dengan baik dan 

mampu menghapal minimal 2 

juz yaitu juz ke-1 sampai juz ke-2 

selama 5 semester sebagai syarat 

kelulusan. Selain itu, mereka 

juga mendapatkan pengetahuan 

dan wawasan budaya dan bahasa 

(‘amiyah) negara yang menjadi 

tempat kuliah, di samping 

pengetahuan tentang sistem 

perkuliahan di perguruan tinggi 

yang dituju.

Para santri di program 

IISP mendapat materi-materi 

co-curricular berupa program 

pengembangan kepribadian 

dan karakter serta kompetensi 

keterampilan (skill competence/

takwin al-kafa’ah wa al-maharah) 

baik yang bersifat intrapersonal 

maupun interpersonal seperti 

kepemimpinan (leadership/al-

qiyadah) dan pembiasaan belajar 

dan membaca (learning and 

reading habits/at-ta’wid ‘ala at-

ta’allum wa al-qira’ah).
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Lebih jauh, para santri 

di IISP mendapatkan materi-

materi penguatan keterampilan 

(academic skills/al-maharah al-

akadimiyah) seperti penulisan 

(academic writing/maharah al-

kitabah), penguasaan komponen 

Bahasa Arab, berbicara di depan 

publik dan teknik penyelesaian 

masalah.

Para pendidik di IISP 

adalah para lulusan S2 dan S3 

dari berbagai universitas di 

Timur Tengah dan Afrika Utara 

seperti Al-Azhar Kairo dan Az-

Zaitunah Tunisia yang memiliki 

kemampuan yang sangat tinggi 

dalam Bahasa Arab, penguasaan 

metodologi pembelajaran yang 

baik, dan penguasaan materi 

ajar bertaraf internasional sesuai 

dengan standar yang ditetapkan 

di beberapa universitas di 

Timur Tengah. Kurikulum yang 

digunakan di IISP mengikuti 

standar yang berlaku di beberapa 

universitas di kawasan itu.

Sebagai program 

internasional, fasilitas sarana 

dan prasarana seperti ruang 

kelas ber AC, dan penunjang 

pengajaran (wasa’il attadris) 
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perangkat multimedia berstandar 

internasional. Program ini juga 

merencanakan rihlah ilmiyah 

(study tour) ke Universitas Az-

Zaitunah Tunisia agar para peserta 

bisa melihat dan merasakan 

langsung denyut kehidupan sosial 

dan akademik di universitas 

tersebut.

C.  PERSYARATAN 
MENGIKUTI PROGRAM 
INTERNASIONAL

Syarat umum untuk mengikuti 

program CFS dan IISP adalah 

sebagaimana berikut: (1) mengisi 

formulir pendaftaran dan 

melengkapi semua persyaratan 

administratif; (2) lulus placement 

test Bahasa Inggris untuk 

program CFS atau Bahasa Arab 

untuk program IISP; (3) Lulus 

tes wawancara kepribadian; dan 

(4) menyelesaikan administrasi 

daftar ulang. 

Informasi lebih jauh 

mengenai program bisa diperoleh 

di Kantor Sekretariat CFS dan 

IISP di Pondok Pesantren Daar el-

Qolam 3 Kampus Dza ‘Izza Pangkat 

Jayanti Tangerang Banten.
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Pangkat, Jayanti, Tanggerang - Banten. 15610
Tel. (021) 70646639

email: cfsdaarelqolam@gmail.com

www.daarelqolam.ac.id


