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Bismillahirrohmaanirrohiim 

 

PENDAHULUAN 

 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia. Jika India 

memiliki Gurukula atau Pakistan dan Bangladesh mempunyai Madrasah. Umat Islam di 
Indonesia punya Pesantren. Karena cita rasa Indonesia, maka pesantren menjadi sebuah 

lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dan keterkaitan historis dengan sejarah 
perkembangan Islam Indonesia sejak babad kehidupan para wali hingga saat ini, tatkala 
persada nusantara Indonesia memasuki abad baru, milenium baru dalam tatanan peradaban 

sains dan teknologi.  

 

Pondok pesantren adalah saksi dan pelaku sejarah bagi  perjuangan serta jatuh-
bangunnya persada bumi nusantara mengukuhkan eksistensi kenegaraan dan kebangsaannya. 

Sejak awal penerimaan Islam di Indonesia, pesantren didirikan sebagai pusat informasi 
keislaman bagi penduduk pribumi dan sekaligus juga tempat bermusyawarah bagi masyarakat 
lokal demi mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Hingga kemudian 

bangsa-bangsa kolonialis dan imperialis datang merampok keharmonisan hubungan pesantren 

dengan masyarakat lokal nusantara.  

 

Banyak para pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan bangsa-
bangsa penjajah adalah kiai pesantren dan para santrinya yang berkorban jiwa raga untuk 

eksisitensi bangsa bernama Indonesia. Para pendiri bangsa (the founding fathers) Indonesia 
juga merupakan alumnus dan hasil didikan langsung pesantren atau memiliki keterikatan 
emosional dengan keluarga pesantren. Karenanya tak berlebihan, tatkala para penulis dan 

sejarawan mengidentikkan pesantren dengan peneguhan kebangsaan dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Konsep keikhlasan dan ketulusan yang menjadi jiwa pesantren dalam pengabdiannya 
kepada kedaulatan negara bangsa (nation’s state) Indonesia dari cengkeraman bangsa-bangsa 
imperialis pada akhirnya menempatkan pesantren hanya sebagai substituted di era 

pembangunan. Kontribusinya bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa hanya lekat dalam 
buku-buku sejarah. Sumbangsihnya dalam meneguhkan jati diri bangsa dan donasinya untuk 

Negara Kesatuan republik Indonesia  hanya diingat tatkala peringatan proklamasi digelar.  

 

Patutnya mengikuti kebutuhan zaman, andil besar pesantren harus terealisasi. 
Kontribusi maksimalnya harus nyata dan terasa. Kegandrungan para pembuat kebijakan 

(policy makers) pada segala yang beraroma western culture telah member warna peran dan 
posisi pesantren ke ruang-ruang gemerlap sejarah bangsa Indonesia di era pembangunan. 

Stigmatisasi masif oleh segelintir oknum pasca-kemerdekaan terhadap pesantren menjadi 



tantangan kemungkinan pesantren menjadi alternatif model pendidikan dalam sistem 

pendidikan nasional.  

Pendidikan nasional kian diarahkan pada sistem dan pola yang berkembang di negara-

negara dunia. Dengan dalih penanaman mentalitas kompetitif di era global, basis Sistem 
Pendidikan Nasional dibangun di atas konsep dan perspektif pendidikan berbasis modern dan 
kearifan lokal. Pendidikan etika misalnya digarap dengan standar etika yang berkembang dan 

dikembangkan nilai ke-Indonesiaan atau pancasila. Etika atau budaya ketimuran yang 

merupakan identitas asli Indonesia harus menjadi kepribadian dan up to date.  

 

Karena mengusung simbol dan nilai-nilai modern serta kearifan lokal, pesantren tak 

luput dari konsep tersebut. Karena isu tentang kearifan lokal yang saat ini semarak diusung 
oleh kalangan pemikir modern itu berbasis dari budaya dan nilai-nilai yang berkembang di 
tengah masyarakat. Kegandrungan pada semua aroma Barat dalam pendidikan nasional 

sejatinya bukan berarti melupakan model dan orisinalitas pendidikan pesantren yang hingga 
kini tetap langgeng menjadi tulang punggung (backbone) pembangunan jati diri bangsa 

Indonesia. 

 

DASAR PEMIKIRAN 

 

Sama seperti lazimnya pola pendidikan yang berkembang di tanah air, Pondok 

Pesantren Riyadlul Huda merupakan lembaga pendidikan agama yang berakar di tengah 
masyarakat. Berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat, mengabdi untuk pencerahan cara 
pandang masyarakat dan memasilitasi pembentukan moral-intelaktual serta menyiapkan 

mental anak-anak bangsa agar kelak mereka siap menjadi pemimpin (khadimul ummah) dan 
memberikan pencerahan bagi masyarakat di mana mereka tinggal (wa yandziru qaumahum 

idza raja’u).  

 

Atmosfir sosio-kultural yang menantang di Kota Tangerang, lokasi Pondok Pesantren 
Riyadlul Huda, yang merupakan daerah penyangga Ibukota Jakarta, telah mendorong 

kebijakan pengelolaan pendidikan dibangun atas pemikiran yang adaftatif terhadap kemajuan 
cara berpikir kaum urban. Pondok Pesantren Riyadlul Huda mencoba mengkombinasikan 
pola pendidikan khas pesantren dengan nilai-nilai dinamis yang menjadi ciri kehidupan 

manusia di era modern.  

 

Memang tak mudah, namun dengan tekat yang kuat dan dukungan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada, rasanya bukan sesuatu yang tidak mungkin dipraktikan.  Proyek 
pembenahan dan penataan terhadap sistem pendidikan di Pondok Pesantren Riyadlul Huda 
sudah dan sedang berjalan dengan mulus. Program-program pendidikan sudah berlangsung 

dengan pencapaian-pencapaian yang sesuai dengan master plan keluarga besar Pondok 

Pesantren Riyadlul Huda.  

 

Tekad bulat dan niat tulus mengabdi kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara 
adalah pelecut semangat agar gagasan-gagasan yang akan dan sedang dilaksanakan bisa terus 
diwujudkan. Karenanya, Pondok Pesantren Riyadlul Huda akan tetap melibatkan banyak 



pihak sebagai solusinya, untuk ikut terlibat dalam proyek penyiapan generasi bangsa yang 

tangguh lewat jalur pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan pesantren.  

 

Perangkat sistem yang sufficient dan kehadiran SDM yang ada saat ini menjadi kredit 
tersendiri bagi Pondok Pesantren Riyadlul Huda untuk menyongsong era global tanpa 

kekhawatiran imbas globalisasi akan mereduksi nilai-nilai dan kearifan lokal (local wisdom) 
apalagi menghilangkan jati diri kebangsaan yang dengan susah payang dibangun oleh para 
pendiri bangsa ini. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Riyadlul Huda diliputi sikap 

optimis dan antuasisme tinggi untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi lembaga pendidikan 
yang dapat mengkombinasikan dan mensinergikan pola pendidikan pesantren dan model 

pendidikan modern.  

 

LANDASAN PEMIKIRAN 

 

A. Al – Qur’an (QS At Taubah : 122) 

 

Artinya : “Tidak sepatutnya kaum mu’minin itu pergi semuanya ke medan perang. 
Mengapa tidak ada dari taip-tiap golongan di antara mereka  beberapa  
orang untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberikan 
peringatan kepada kaumnya apabila kelak mereka kembali pada kaumnya, 
sehingga mereka dapat menjaga dirinya” 

 

B. Al – Hadits (HR. Bukhari dan Muslim) 

Artinya : “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan 
perempuan”  

 

C. Pertimbangan-pertimbangan Objektif : 

 

1. Tingginya animo masyarakat dan minat para peserta didik untuk mencari 

lembaga pendidikan alternatif yang  mampu mengombinasikan akhlak dan 
jiwa kepesantrenan dengan norma dinamis dan positif dari peradaban sains 

dan teknologi.  

2. Pengadaan fasilitas belajar dan asrama bagi para peserta didik dan para 

santri yang mukim adalah faktor utama dan mendesak sehingga tercipta 
lingkungan belajar yang nyaman serta mendukung program-program 

pembelajaran.  

3. Pondok pesantren Riyadlul Huda ingin melibatkan semua komponen 
bangsa di tanah air untuk berpartisipasi dan memiliki kepedulian (care) 

serta bersedia berbagi energi (share) untuk pembangunan jati diri bangsa 
lewat jalur pendidikan alternatif yang hendak ditawarkan progresnya di 

lingkungan sejuk Pondok pesantren Riyadlul Huda.    

 

 



NAMA KEGIATAN 

 

Pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Riyadlul Huda Yayasan Yusufi 
dengan prioritas pada Pembangunan Lokasi Belajar (Ruang Kelas & Asrama Baru)   

 

LOKASI KEGIATAN 

 

Pondok Pesantren Riyadlul Huda Yayasan Yusufi berlokasi d i: Jl. Adi Sucipto No. 
39. Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Kota Tangerang. Telp. 

08158390952/082112941357 

 

TUJUAN 

 

1. Mengaplikasi perintah Allah SWT dan anjuran Rasulullah SAW untuk 

memasilitasi kewajiban kaum mu’minin menggali ilmu pengetahuan dan 
mengembangkan diri untuk tugas mulia mengabdi dan melayani masyarakat, 
agama, bangsa dan negara. 

2. Mendukung langkah dan program pemerintah untuk pencerdasan anak-anak 
bangsa sehingga negeri ini bisa berdiri sejajar karena kualitas SDM-nya dengan 

negara-negara maju lainnya. 

3. Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan konstruktif untuk 
kenyamanan belajar tunas-tunas bangsa di Pondok pesantren Riyadlul Huda.  

4. Mersepon tingginya minat dan animo masyarakat terhadap pendidikan yang 
unggul di segala aspeknya.   

 

KONSTRUKSI BANGUNAN 

 

Prioritas pembangunan adalah ruang kelas baru dengan konstruksi bangunan dua 
lantai. Luasnya : + 320. 3825 M2 (gambar terlampir). Dan dengan penambahan bangunan 
lokal asrama dan kelas diatasnya. Dengan biaya Rp.2.181.763.000.00 (terlampir)  

 

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA 

 

Penyelenggara adalah Pondok Pesantren Riyadlul Huda. Dan pelaksananya adalah 
panitia pembangunan yang diberikan amanah oleh seluruh keluarga besar Pondok Pesantren 
Riyadlul Huda Yayasan Yusufi. 

 

SUMBER DANA 

 



Disamping kas perbendaharaan Pondok, sumber dana pembangunan proyek ini 
diharapkan dapat terkumpul dari sumbangsih dan donasi finasial: 

1. Masyarakat dan wali santri 

2. Instansi Pemerintah dan Swasta 

3. Donatur dan Kontribusi para aghniya’, dermawan dan kaum muslimin yang peduli 
pada pendidikan pesantren.  

 

PENUTUP. 

 

Demikianlah proposal ini kami haturkan dengan harapan proyek dan grand design 
pembangunan pendidikan alternatif yang sedang digarap oleh keluarga besar Pondok 
Pesantren Riyadlul Huda dapat tercapai sesuai harapan bersama dan seiring dengan ridla 
Allah SWT. Amin.  

Tangerang, 11 Maret 2020 

Pondok Pesantren 

RIYADLUL HUDA 

 

Pengasuh   

    

 

 

         KH. Fathurrahman Yusuf  

 

Mengetahui, 

           Camat Benda            Lurah Belendung 

 

 

 

 H. Ayi Nuryadin, S.Kom.,MM                  Iwan, S. Pd 

 NIP.19680822 1996033 1 004                                   NIP.197802282006041020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nomor : 011.Kl.02/Sek-PPRH/III/1441-2020 
Lamp : 1 (Satu) bendel proposal 

H a l : Permohonan Hibah Bantuan Dana Pengembangan dan Pembangunan 
 

Kepada Yth. 

Walikota Tangerang 

Di - 
Tempat. 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah 
SWT. Amin ya Rabbal Alamin. 

Selanjutnya, untuk mempersiapkan pengembangan, Pondok Pesantren Riyadlul Huda 

Yayasan Yusufi Belendung berencana melakukan pengembangan. Estimasi anggaran yang 

dibutuhkan untuk terlaksananya pengembangan ini sebesar + Rp. 1.259,038,674,97,- terbilang 

(satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh 

puluh empat Sembilan puluh tujuh rupiah). Rincian anggaran terlampir.  

Mengingat besarnya dana yang harus dipenuhi, maka kami mengharapkan dengan kerendahan 

hati agar kiranya Bapak bersedia berkontribusi guna keperluan tersebut. Sebagai bahan 

pertimbangan, kami lampirkan proyek proposal pengembangan. 

Demikianlah surat permohonan ini kami haturkan, atas partisipasi dan kesediaannya kami 

ucapkan banyak terima kasih. Teriring do’a Jazakumullah khoiro jaza`.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

      Tangerang, 11 Maret 2020 
       Pondok Pesantren 

       RIYADLUL HUDA 

                         Pengasuh   

 

 

                         KH.Fathurrahman Yusuf

      

Mengetahui, 

             Camat Benda             Lurah Belendung 

 

 

 H. Ayi Nuryadin, S.kom., MM                              Iwan, S. Pd 

NIP.19680822 1996033 1 004                                    NIP.197802282006041020 

 
 

 

 

 



 


