
1. Apa itu Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Lembaga Pendidikan Islam dengan sistem pondok pesantren (Asrama). 

 

2. Dimana tepatnya letak Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Pondok Pesantren Darunnajah 2  Cipining berada di atas tanah wakaf seluas 70 ha., di Desa 

Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Lokasinya strategis yakni 

di tepi jalan raya yang menghubungkan antara :  

1. Jakarta/Tangerang dengan Jasinga/Bogor, melalui toll Jakarta Merak, Bitung LPPU 

Curug, Legok dan Parung Panjang, atau  

2. Bogor/Bandung dengan Jakarta/Tangerang, melalui Ciampea, Leuwi liang, Cigudeg 

dan Bunar/Kadaka. 

 
3. Unit Pendidikan Apa saja yang ada Di Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Adapun unit-unit pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren Darunnajah Cipining, 

Bogor yaitu sebagai berikut :  

1. Tarbiyatul Mu'allimin wa al-Mu'allimat al Islamiyah (TMI), berasrama, putra putri.  

2. Raudhatul Athfal, non asrama, putra putri.  

3. Taman Pendidikan Al-Qur’an, non asrama, putra putri. 

4. Madrasah Ibtidaiyah, berasrama dan non asrama, putra putri.  

5. Madrasah Diniyah/Sekolah Agama, non asrama, putra putri.  

6. Madrasah Tsanawiyah, berasrama dan non asrama, putra putri. 

7. Madrasah Aliyah, berasrama dan non asrama, putra putri.  

8. Pesantren kanak-kanak, berasrma, putra putri.  

9. Sekolah Menengah Pertama (SMP), berasrama dan non asrama, putra/putri. 

10. Majlis Ta'lim, masyarakat/kaum Ibu. (Pengantar TK, MI dan masyarakat umum sekitar 

Pesantren).  

11. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berasrama dan nonasrama, putra/putri. 

 

4. Kurikulum apa yang dipakai Pesantren Darunnajah Cipining? 

Dalam pelaksanaan pendidikan, Pesantren Darunnajah Cipining memadukan kurikulum 

Pondok Modern Gontor, Nasional dan Pesantren Salafiyah. 

 

5. Apa Keunggulan Pondok Pesantren Darunnajah dibanding Pondok Pesantren yang Lain? 

Keunggulan Pondok pesantren Darunnajah Cipining adalah setiap lembaga pendidikan yang 

ada di bawah manajemen biro Pendidikan Pesantren ini memiliki kualitas unggul dengan 

akreditasi A berdasarkan keputusan BAN-PT. Semua Lembaga Pendidikan memenuhi standard 

nasional, dan menjadi percontohan Lembaga Pendidikan swasta yang sukses di Kabupaten 

Bogor. Prestasi santri yang membanggakan di tingkat daerah maupun nasional dari berbagai 

bidang. 

 

6. Berapa Biaya Pendidikan Di Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Administrasi yang harus di selesaikan antara lain: 

1. Formulir pendaftara : Rp. 150.000.00,- 

2. Uang pangkal   : Rp. 7.840.000.00,- 

3. Administrasi/bulan  : Rp. 690.000.00,- 

*untuk lebih jelas silahkan mendatangi kantor Panitia Penerimaan Murid Baru (PPMB) di 

Pesantren Darunnajah Cipining atau silahkan lihat di Brosur yang telah disediakan. 

 



7. Kapan Pendaftaran Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Setiap tahunya, pendaftaran santri baru dibuka mulai bulan Januari-Juli. 

 

8. Dimana Tempat Pendaftaran Pondok Pesantren Darunnajah Cipining? 

Pendaftaran bisa dilakukan langsung di Kantor Pusat Penerimaan Murid Baru (PPMB) Pondok 

Pesantren Darunnajah Cipining. 

 

9. Kemana alumni melanjutkan kuliahnya? 

85% mereka melanjutkan didalam negeri, baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

Rata rata 15% melanjutkan ke luar negeri. 

 

10. Bagaimana dengan alumni yang melanjutkan ke luar negeri?, kemana saja? 

Pesantren Darunnajah Cipining memberikan 2 ijazah. Ijazah Negeri dan ijazah pesantren yang 

diakui oleh Diknas, walaupun tanpa ikut ujian negara (UN). Ada SK dari DIKNAS. Selain itu 

pesantren juga diakui (mu’adallah) dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri atas 

usaha pesantren sendiri, antara lain: 

1. Jami’ah Islamiyah di Madinah Saudi Arabia 

2. Jami’ah Islamiyah di Islamabad Pakistan 

3. Jami’ah Ummul Qurra’ di Makkah 

4. Universitas Al Azhar Cairo, Mesir Dan lain-lain 

Untuk proses ke perguruan tinggi tersebut memiliki jalur yang berbeda. Insya Allah akan 

dibantu oleh pihak Pesantren. 

 

11. Apakah Persyaratan Masuk Darunajah Cipining? Apakah ada Tes Masuk Pondok Pesantren 

Darunnajah Cipining? 

Semua calon santri yang ingin belajar di Pesantren Darunnajah Cipining wajib sekolah. Oleh 

karenanya, persyaratan utama adalah memiliki ijazah/raport terakhir dari jenjang sekolah 

sebelumnya. Selain itu, semua sekolah/unit pendidikan di Pesantren Darunnajah melalui 

tahap tes (meliputi tes tulis dan tes wawancara), untuk lebih detail lihat di Brosur. 

 

12. Bagaimana Prosedur Pendaftaran, dan Persyaratan Mendaftar di Darunajah Cipining? 

Penjelasan lebih detail bisa langsung mendatangi Kantor Pusat Penerimaan Murid Baru 

(PPMB) Pondok Pesantren Darunnajah Cipining. 

 

13. Program apa yang dikembangkan oleh pesantren, agar santri dapat berkompetisi dengan 

pendidikan luar? 

Pesantren sangat menekankan pendidikan akhlaq dan pendidikan intelektual. Seluruh 

pendidikan yang diajarkan di pesantren selalu mengikuti pola dan aktualita pendidikan di luar, 

sehingga alumni pesantren dapat bersaing di masa yang akan datang, antara lain : 

1. Setiap santri dapat menguasai dasar-dasar komputer 

2. Setiap santri diharapkan dapat menguasai Bahasa Arab dan Inggris 

3. Berkecimpung langsung dalam organisasi 

4. Sejak kelas X (IV TMI), santri sudah dijuruskan sesuai dengan kemampuan dan 

kecenderungan bakatnya 

 

14. Target apa yang diharapkan untuk masa depan anak didik? 

Mereka siap menjadi pemimpin di masyarakat. 

 



15. Apa langkah-langkah Pesantren untuk mewujudkan target tersebut? 

Langkah-langkah yang di tempuh pesantren untuk mencapai target tersebut adalah dengan 

sistem tahapan sesuai dengan tingkat pendidikannya, antara lain: 

1. Kelas 1 mengenal ilmu-ilmu dasar, program pembetahan 6 bulan 

2. Kelas II dan III pengembangan bahasa Arab dan Inggris 

3. Kelas IV penjurusan akademis dan mulai diberi kepercayaan menjadi pengurus rayon 

dengan membina adik-adik kelas 

4. Kelas V menjadi pengurus Organisasi Santri pusat 

5. Kelas VI program pembekalan kelas akhir (Praktik Dakwah dan Pengembangan 

Masyarakat/PDPM, Amaliah Tadris/Micro Teaching, Fathul Kutub, Sosialisai 

kemasyarakatan, Sosialisasi perguruan tinggi dan lain-lain) 

 

16. Bagaimana pesantren menangani kasus yunior dan senior? 

Di pesantren ada bagian pengasuhan, ada penanggung jawab dari guru setiap kamarnya (wali 

kamar). Santri tetap diberi kebebasan dalam bergerak dan kebebasan dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari. Pola senior membina yunior tetap dibangun dalam kerangka organisasi 

santri/OSDC. Pesantren memberikan pembinaan dan pengawasan dalam setiap prosedur. 

 

17. Bagaimana pesantren menangani anak hyperaktif/bandel? 

Kasus-kasus ini ada di pesantren, biro pengasuhan santri akan bekerja sama dengan wali 

kamar. Selain itu orang tua pun diminta dapat mendorong therapy tersebut. 

 

18. Apa saja kegiatan Ekstrakurikuler Pesantren ? 

Kegiatan ini dikategorikan dalam dua hal, yakni yang wajib diikuti oleh seluruh santri/siswa 

dan kegiatan yang dianjurkan di dalam keikutsertaannya.  

I. Kegiatan Wajib  

- Muhadhoroh (latihan berpidato), (Indonesia, Arab dan Inggris). 

- Pramuka  

- Pendidikan Komputer  

- Praktek Mengajar (kelas III MA)* 

- Praktek Da'wah dan Pengembangan Masyarakat (kelas III MA)* 

- Kursus Mahir Dasar (kelas I MA)* 

- Riset Kependidikan (kelas III MA)* 

- Pengajian Kitab (Tafsier Al-Qur'an, Alhadits, Sejarah Nabi dan Sahabat, Kitab 

Fiqih/kuning dan kitab tentang akhlak) 

- Seni Beladiri (pencak silat) 

- Organisasi dan Kepemimpinan (MA) 

- Safari Da'wah ke Masyarakat  (seminggu sekali)** 

 

* Sebagai syarat mengikuti Ujian Akhir (UN/UAS dan Ujian Pondok) 

** Sesuai dengan jadwalnya masing-masing  

 

II. Kegiatan Pilihan/Anjuran  

- Tilawah (seni baca) dan kajian al-qur'an  

- Rihlah Ilmiyah (study tour) 

- Olahraga  

- Keterampilan  

- Seni Budaya (teater, drumband, dll) 



- Koperasi, dan 

- Pertanian (kewirausahaan) 

 

19. Apa Beda Sekolah di Pondok Pesantren Darunajah dibanding Sekolah di Luar Pondok? 

Jelas bedanya. Di pesantren, santri akan belajar mengenai pelajaran agama cukup intensif 

yang tidak mungkin di dapatkan di sekolah luar pesantren. Tidak hanya belajar pendidikan 

agama Islam, di pesantren santri belajar bahasa arab (nahwu dan shorof), belajar membaca 

literatur kitab kuning, hadist, tajwid Alquran, tafsir Alquran, aqidah, fiqih, dsb. Semua adalah 

bekal penting untuk memahami what life is? 

Di asrama pesantren, karakter santri akan terbentuk dibawah bimbingan figur para guru. 

Pesantren tidak sekedar sekolah tempat transfer of knowledge tapi juga sekolah kehidupan. 

Belajar arti kehidupan, kesederhanaan, kebersamaan, kemandirian, tenggang rasa, dan 

keikhlasan. Hidup bersama di asrama dan di kelas dengan teman dari berbagai daerah, 

berbagai budaya, dan karakter yang berbeda walaupun awalnya tidak mudah adalah 

pengalaman hidup berharga yang akan membekas selamanya. 


