
Penerimaan Santri Baru 

Al-Madrasah Al-Atsariyah 

 

1. Pendahuluan 

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam tercurah bagi 

junjungan kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.  Wa ba’du, 

Setelah menginjak 3 (tiga) tahun pembelajaran, al-Madrasah al-Atsariyah – BEKASI kembali membuka 

kesempatan bagi para thalib al-ilmi untuk mengkaji dasar-dasar ilmu Islam, baik itu yang bersifat teoritis 

(ilmu-ilmu alat) maupun terapan. 

Sebagaimana halnya tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak yang berbeda pada Program 

Pembelajaran di al-Madrasah al-Atsariyah, dengan program 2 (dua) tahun, dengan 2 Mustawa, masing-

masing jenjang akan ditempuh selama 1 tahun. 

Pada jenjang Mustawa I : Titik berat pada penguasaan dasar-dasar bahasa Arab dan Aqidah Islamiyah, 

sehingga akan memudahkan thalib al-ilmi yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

Sedangkan pada Mustawa II: Program Pembelajaran lebih terfokus pada penguasaan ilmu-ilmu alat dan 

pemantapan ilmu-ilmu terapan, semisal Aqidah Islamiyah dan Fiqh Islam.  

 

Syarat Pendaftaran 

o Muslim, mandiri dan berakhlak mulia  

o Dapat membaca dan menulis al-Qur’an al-Karim. 

o Dapat membaca dan menulis arab dan latin. 

o Memiliki pengetahuan dasar-dasar Ilmu-ilmu Alat (Nahwu, Sharaf, Mushthalah Hadits, dan Ushul 

Fiqh) 

o Memiliki pengetahuan dasar-dasar Aqidah Islamiyah. 

o Berusia 17 tahun ke atas  

o Menyertakan surat izin dari orang tua/wali  

o Menyertakan surat rekomendasi dari pesantren sebelumnya atau dari ustadz di daerah asalnya 

(bila ada)  

o Membawa ijazah terakhir dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

o Sehat fisik dan mental  

o Sanggup mengikuti setiap jenjang pendidikan selama pendidikan berlangsung hingga selesai.  

o Mengikuti tes wawancara. 

o Mengikuti tes tertulis terkait mata pelajaran yang akan di ajarkan di masing-masing Mustawa. 

2. Program Pembelajaran di al-Madrasah al-Atsariyah terbagi menjadi 2 jenjang 

pembelajaran: 

- Mustawa I (I’dad Du’at) 

- Mustawa II (Mu’allimin) 

Masing-masing dengan masa 1 tahun. 

3. Metode Pembelajaran yang diberlakukan adalah dengan Semi Klasikal. Berlangsung 

antara jam 07.00-13.30 dan jam 16.00 – 21.30. 

4. Kurikulum Pembelajaran: 

a. Nahwu 

- Mustawa I  

� Hasyiyah Ibnu Qasim ‘ala al-Jurumiyah 



� al-Mutammimah  

- Mustawa II  

� Syarh Qathr an-Nada 

� Syarh Syudzur adz-Dzahab  

b. Sharf 

� Syarh al-Kailani ‘ala Matn al-‘Uzzi 

� Syadza al-‘Arf 

c. Ushul Fiqh dan al-Qawa’id al-Fiqhiyah 

- Mustawa I  

� Ma’aqid al-Ushul 

� Nazham al-Waraqaat 

� al-Qawa’id al-Fiqhiyah lis-Si’dy 

- Mustawa II  

� Hasyiyah al-Muhalli ‘ala Jam’u al-Jawaami’ 

� Raudhah an-Nazhiir wa Junnah al-Munazhir libni-Qudamah 

� Sullam al-Munawwaraq 

� al-Qawa’id libni-Rajab 

d. Aqidah Islamiyah 

- Mustawa I  

� Kitab at-Tauhid 

� Kasyf asy-Syubuhat 

� Al-Wasithiyah 

� al-‘Ubudiyah, dan Risalah Aqidah yang setingkat 

- Mustawa II 

� al-Qawa’id al-Mutsla 

� Syarh al-Wasithiyah 

� Risalah Tadmuriyah 

� al-Hamawiyah dan Risalah Aqidah yang setingkat. 

e. Fiqh Manhaji 

� Matan al-Ghayah (beserta Hasyiyah Ibnu Qasim) 

� Manaar as-Sabiil 

f. Akhlak 

� Kitab/Risalah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah (pilihan) 

g. Kitab-kitab penunjang lain. 

� Pelajaran Ilmu al-Faraidh (Syarh asy-Syansyuuri ‘ala Matn ar-Rahabiyah) 

� Disesuaikan sebagai pelengkap materi-materi inti diatas. 

 

5. Pengajar di al-Madrasah al-Atsariyah: 

� Al-Ustadz Imam Arif Lc. 

� Al-Ustadz Ja’far Salih. 

� Al-Ustadz Abu Zakariya al-Makassari. 

� Al-Ustadz Ali Masaid Lc. 

� Al-Ustadz Hammad Abu Mu’awiyah. 

� Al-Ustadz Abdurrahman Dede. 

� Al-Ustadz Hamdan Subchi. 

 



6. Waktu Pendaftaran dimulai pada awal Ramadhan hingga 7 Syawal 1432 H.  

Tes tertulis dan wawancara tanggal 7 – 9 Syawal 1432 H 

Pembelajaran aktif dimulai pada 10 Syawal 1432 H. 

 

7. Fasilitas dan Biaya Pendidikan  

� Fasilitas tersedia berupa: Sakan (Asrama) dan sarana pendidikan (Maktabah Diiniyah, Rekaman 

Pelajaran dll) disediakan oleh pihak al-Madrasah. 

� Pihak al-Madrasah juga menyediakan buku/kitab-kitab pegangan standar yang di ajarkan bagi para 

santri. 

� Sarana Kesehatan. 

� Tidak dikenakan biaya sarana/pra saranan. 

� Tiap santri dikenakan biaya Rp. 100.000,- /bulan.  

 


