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BAB III 

TINJAUAN KHUSUS 

PONDOK PESANTREN DI MLANGI 

YOGYAKARTA 

3.1. SEJAR~H ~LANGI 

Pada abad ke 17 - 18 "M,dusun ~langi dibangun oleh 

KH. NuriIMn yang semula bernama Raden Mas Sandiyo. Beliau 

bersaudara dengan RM. Sujono yang berkedudukan di Sura 

karta dan Pangeran Mangkubumi ( Hamengku Buwono I·) raja 

pertama Yogyakarta.Pada masa itu di Mlangi didirikan Ma~ 

jid Patok Negoro bersama dengan Masjid Plosokuning dan 

ilTonokromo./lntara ¥-asjid Patok Negoro dan Kraton YogyakaE. 

ta terkait erat.Maka Mlangi memiliki hak istimewa sebagai 

"Tanah Putih" atau "tnnah Perdikan" yang bebas dari mem

b~yar pajak kepade kerajDDn. 

~asjid Patok Negoro merupakan pusat syi'ar Islam p~ 

~R mRSR itu.Berbegai kegiatan dilaksanakan di mesjid mi

salnys : ce'T'am~h keagB.maan,pengajaran ,~,l Qur'an dan ki

tab-ki tab kla.sik ( ki tab kuning ) ,membaca shalawat ber 

sama,juga untuk kegiatan kemasyarakatan misalnya ; penye

lenggara9n jenazah,upa~ara perkawinan kadang-kadang dil~ 
-' 

kukan juga di masji(f. ~1,8) Di Mlengi kegiatan-kegiatan teE. 

sebut dinimpin oleh KH Nuriman.Hal ini terus berlanjut 

dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi berikutnya 

keturunan KH Nuriman.Keturunan KH.Nuriman ini yang kemu

. dian menjadi penduduk Mlangi,bermukim di sekitar masjid. 

~1~) Zamakhsyari,KH, Takmir Masgid Plosokunin~ 1992 
I, 
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Keturunan Kyai Nuriman ini yang menjadikan Mlangi ter 

kenaI sebagai dusun yang religius.Sejak masa kanak-kanak 

sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan mempelajari ki

tab klasik dan Al Qur'an,meskipun peda masa itu belum 

ada pondok pesantren yang berdiri sebagai suatu lembaga. 

Tetapi kegiatan pengajaran seperti halnya di pondok pe 

santren sudah dilakukan dimmasjid atau rumah Kyai.Ketu 

runan KH Nuriman ini pula yang menjadikam ~angi memiliki 

banyak Kyai yang kemudian memimpin Pondok Pesantren. 

Di ~lengi ada tradisi khusus yang diselenggarekan 

setiap tahun sejak mesa Kyai Nuriman hingga mase. sekarang. 

Tredisii tersebut terkenal hingga tempat lein,y~hni tra 

disi mauludan dan khaul.Mauluden untuk memperingati ke 

lahiran Nebi ~uhammad S.A.W, tidak dengan pengajian se 

bageimana di tempet lein,tetapi bersama pendudQ~ desn. mem 

baca shalawat beramai-ramai di masjid,disertai dengan ken 

duri.Sedangkan khaul adalah tradisi untuk memperingati me 

ningggalnya seorang tokoh,misalnye KH Nuriman. 

Dalam perkembangannya kcmudian,~langi juga dihuni p~ 

ra pcndatang baru,tetapi tidak bermukim di sekitar masjid. 

Mereka pada umumnya sangat menghormati keturunan Kyai Nu

riman,yang masih berdarah bangsawan.Hal ini berlaku hing

ga mesa sekarang.Saat ini keturunan Kyai Nurimen sudah 

sampai generasi ke tujuh. 
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3.2. KONDISI DUSUN MLANGI 

Secara administratif ,dusun Mlangi hanya se -

bagian dari .desa Nogotirto di ujung Barat Laut.Te

tapi yang dikenal sebagai "Kampung Mlangi" meliputi 

, Cambahan,Pundong,Sawahan dan Mlangi. 
o~ 

3.2~1. Letak,Luas Wilayah dan Kondisi Geografis 

Kampung Mlangi terletak di desa Nogotirto Ke

camatan Gamping Z 8 km dari Yogyakarta,di jalan 

Godean km 6 ke utara 2 km sebelah barat ring road 

barat.Wilayahnya meliputi Cambahan,Pund~ng,Sawahan 

dan Mlangi. 

Luas wilayahnya hampir i wilayah desa Nogotirto 

Luas desa Nogotirto 3.490 Ha terdiri dari perumahan 

dan pekarangan 1.343 Ha,sawah! teknis 2.101 Ha.La

innya terdiri dari jalan,sungai,1.apangan,makam ,ko

lam.Luas kampung Mlangi ~ 700 Ha,sebagian besar te~ 

,.:, diri dari perumahan, pekararigan dan persawahan ..-1?> 
Kondis·i geograf'J.snya, tanah rata 100 % dataran, i 

dengan produktifitas sedang.Terletak 143 m dari per
II 

I: 
I' 

Ii 
mukaan laut.Curah hujan 2.103 mm/th.Kelembaban nisbi 

rata-rata 82 %.Kecepatan angin rata-rata 04 knots/ 

jam,minimum 04 knots/jam maksimum 20 knots/jam. 

_.arab angin minimum 1300 ,maksimum 2200 
• Tekanan 

.. ~O) 
udara rata-rata 1.010 Mbs,temperatur 26,4 0 C.' . 

Keadaan tanah normal,pasir halus abu-abu,tidak ber

batu-batu.Tanah keras pada kedalaman kurang dari 2m.' 

.~19)' Potensi Desa Nogotirto,Balai Desa 1992-1993 

. ?O) Biro Pusat Statistik Kabupaten Sleman,1992 
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3.2.2.	 Penduduk 

Penduduk Nogotirto 11.361 jiwa.terdiri 2.191 KK 

dengan kepadatan 325 jiwa/km2• 

Kampung Mlangi yang meliputi dusun Cambahan, 

Pundong,Sawahan dan Mlangi. 

Distribusi penduduknya sebagai berikut : 

Dusun KK Jumlah Jiwa L	 P 

Cambahan 

dan 

Pundong 

Sawahan 

Mlangi 

214 KK 

258 KK 

182 KK 

963 .Jiwa 

1 .320 Jiwa 

1.073 Jiwa 

482	 481 

688 632 

479 594 

Penduduk Kampung Mlangi sebagian besar adalah pe

tAni,baik pemilik tanah maupun pengg~r~p ~da ~ 2000 

orang.Di samping itu ada industri keeil membuat pakai

an jadi,membuat rukuh.Di Nogotlrto j1nnlah lndust~1 ke

eil ini ada 92 unit usaha.Di siang hari pada jam kerja 

terutama di Mlangi dan Sawahan terlihat kesibukan pen

duduk mulai dari menetapkan desain,membuat pola hingga 

menjahit.Sebagian santri belajar dari sini. 

Industri keeil lainnya yaitu kerajinan membuat 

anyaman bambu.Tikar 27 satuan usaha,kepang 19 satuan 

usaha dan gedeg 3 satuan usaha. 

Tingkat ketergantungan usia non produktif adalah 

54 %terhadap usia produktif, 
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Distribusi penduduk Nogotirto menurut umur dan kelamin 

Usia Laki-laki Perempuan 

0- 4 693 640 

5-9 707 732 

10-14 702 635 

15-19 638 649 

20-24 519 527 

25-30 434 418 

30-34 284 305 

35-39 288 315 

40-44 339 318 

45-49 236 270 

50-54 237 233 

55-59 198 156 

60-64 146 163 

65 234 345 

Jumlah 5.655 5.706 

Penduduk banyak usia muda.Yang berumur 0-1 tahun ada 

166 jiwaJyang berumur 7-12 tahun 1.388 Jiwa. 

Distribusi penduduk Nogotirto berdasarkan Agamanya 

Agama Jumlah Pemeluk 

Islam 11 .016 

Protestan 59 
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. Tabel lanjutan ••• 

$" ,Agama Jumlah Pemeluk
 

Katholik 273
 

Rindhu 12
 

Budha 1
 

Jumlah 11~361
 

Untuk Kampung Mlangi100 ~ penduduknya beragama Islam 

.Distribusi penduduk Nogotirto berdasrkan pendidikannya 

Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa 

Pra sekolah 

Tidak/belum tamat 3D 

3D 

I 
SLTP 

SLTA 

Akademi 
I 

PT 

1.331 

1.532 

4.692 

1.874 

1.665 

232 
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3umber : Potensi Desa Nogotirto,Catatan Balai Desa ,1993 

Dari tabel di muka diketahui bahwa penduduk sebagian 

besar usia muda 0-19 tahun 5.396 jiwa,usia 20-39 tahun ada 

1.525	 jiwa,usia 60 tahun ke atas 888 jiwa. 

Tingkat pendidikan sebagian besar adalah tamat 3D , 

sebanyak 4.692 jiwa. 

Tingkat k~terg~ntungan usia non produkti~ terhadap 

usia produktif.Usia produkti~ 10-55 tahun ada 7.347,usia 

non	 produktif<10 tahun2,.772 jiwa. >55 tahun 1.242 jiwa. 
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·M:~a .. t1ng~.at·ketergsntunganusla non ~odukt!t-terhadap 

usia'l'rodukttf "ada1sh 54'~. 

Agamayang dianut penduduk Mlangi100'~ beragsma 

Islam• 

. ".2.,., ..ha ~a~~a dan Sarana 

PendtidukKampung. Mlang! te'rdiri dari685KK dan 

-.- rata-ratasuctah m~m~1iki 'rUlUah sendiri serta me.ndapat 

a1iran1istrik.Kondisi ~~~nom' masyarakatnyacukup b~ik• 

.Sebagian' be sar. masyarakatnyaada1ah petani ,karena daerah 

,-ini potens ia1 untukpertanian.Dal·am RUTRK Kabupaten- Sle

man 19'87-2007 d!sebutkan bahwa daerah Kecamatan Gamping 

dikembangkan sebagai da~.t'ah pertanian dan daerahurban. 

Mlangime-rupakan daerah pertanian yang berbatasan 1ang

sung dengan daerah urban,dibatasi oleh jalan arteri. 

( lihat 1ampi~~n Gb.·'.2. ).Peorsawaban di Mlangi .. ada1ah 

seten.gab. temis. Selain sungai ada salut'an irigasi, bak 

penempung air serta bak bagi.Di Mlangi belum ada sa1uran 

penampung alrhujan sehlngga bl1ahujanderas,air banyak 

menggenang.Ka:rena itu perlu diperhatikan upaya.pembuatan 

. sa1\1ran penampung air hujan. 

Untuk pra saranaperibada~an di Mlangi terdapat 5 

Masjid termasuk Masjid Patok Negoro.SUrau atau musho1a 

hampir di setiap pesantren ada. 

Untuk perhubung.an,sebagian besaor jalan ~i Mlangi 

ada1ahjalan tanah.sebagian jalan berbatu.Jalan yang di-.· 

aspal han;ra jalan yang menghubungkan.ring roaddengan 

Masjid Patok Negoro dan makam dibelakang masjid sepan 

jang .± 500 m dengan lebar daerah milik jalan ( damija ) 

8m. '7 



Pet"hubungan -di desa Nogotit-to adalah 7 km jalan 

aspal seleber8 m, 2 km jalan batu (perke!'asan ) lebar 

6m,~an jalan tanah 48,5 m selebar 5 m.Jembatan beton 

ada 3 buah. 

'3.'3. Pe santren diMlangi 

.Pesantren di Mlangi yang di maksud bukan MIangi 

yang memiliki batasadmini.str~~itdan terletak.di ujung 

Barat Laut Nogotirto, tetapi._ Mlangi yangterdiri dari 

Cambahan,Pundong Sawahan dan Mlangi.. _. . -

Mlangi terkenal sebagaidaerahreligius.Sejak masa 

kanak-kanak penduduknya sudah dilatih untuk memahami ki 
. '-. 

tab Al Qur'an dan kitab kuning.Tradisi pengajaran agama 

seperti halnya di pesantren ada sejak dulu,meskipun be

lum ada pessntren yang berdiri sebagaisuatu lembaga. 

Tahun 70 an didirikan PPAs Salafiyah oleh Kyai 

-- -Mallduqidengan santri ±. 50orang.Sistem pendidikannya-tr.!. 

dlsional dengan cara sorogan,bandongan dan wetonatt ( li

hat 2.4.3 ). Pada tahunSO an beliau warat· dan dilanjut

kan putranya KH Suja'i~Sejak masa itu dibentuk pengurus 

yayasan As Salari1a~~Pada masa itujumlah santri mening

ka:t+ SO orang •Pengajaran dimulai dengan sistem klasikal.- '.-. 

Namun demikian tidak ada ruang khusus atau kelas-kelas 

te~pat belajar.Santri belajar dimasjid at~u di ··pondok 

nya •. 
I 

Tahun 1990 dibangun gedung pondok pesantren.Jumlah 

santri meningkat,saat ini ada 146 santri put.. dsnS2 

--,santri putri, 7 orang wargasekitar pondok.;_f.7f% lebih 

santri dari lusr DIY,terutama daerah Jawa Barat danJa

wa Timur~ 
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Materipelajar~Ya agamaIslam,Bah~sa . Arab ~ dengan 

pe!1~kanan ~~mpelajari Nahwu Shoror .(sintaks!s-mo"dolo

gi·),tiq1h,ul!lh~ riqih,aqidah,akhlaq,~atslr,manteqdan 

balaghah. 

Mulai tahun .1994 'diterapkan jenjang kelas pendidik

anberdasarkan mater! yang dip'el8:jarl.Set!ap akan men

dalami materiberikutnyaharus menyelesaikan tes atau 

ujian yang diberikan ustadz.8eluruh tingkat perlu waktu 
. . _. 

7 tahun ajaran.Tahun-Ihingga VI untuk penguasaan materi, 

tahun ke tujuh untuk pendalaman dan ujianakhir.Adap~ 

jenjang kelas berdasarkan materi pe1ajaran adalah : -.. 
Nahwu Jurumiyah untuk tingkat I 

Shorot Amrltiuntuk tingkat II 

Alfiyah untuktingkat III dan IV 

Balaghah,manteq,taraidl ( hukum waris ) untuk tingkat 

·V- VI. 
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Antal's. santri putra dan putri dalammendapatkanmateri, 

dijadwa1 bet'gantian. Jika harus. bet'sama dipisahkan dengan. . . . -- '. . . -.;._.

tabir dari kain setinggibadan ( ... 160 em ) • 
..._." .., .. ..-..... -. 

Meskipunprogram'pelajs.rannya dibatasi hingga tahun 
••'-- .r-' .. ;,. . 

ketujUh,tetapi bag~ santri yang ingin 1ebih lama tinggal 

di pondok tidak dilarsng. 

Seeara khusus santri tidakdiberi pelajaran-ketram

pilaa tetapi dapat mengembangkan potensinya pada waktu 

1uangnya.Santri dapat ber1atih membuat pakaian jadi,mem-- " .... ~.. - -' , .. .... . -... . 

buat barang kerajinanatau turut serta menggarap ~ahan mi

1ik kyai.Pengembangan ketrampilan iiii menyesuaikan kon 

disi dan potensi daerah Mlangi. 

Untuk tinggal para santri dibuat gedung pondok yang 

dip1:sahkan antara ~edung' santri putra dan putri. Kedua 

bangunan tet'sebut dipisabkan oleh masjid. 

. Huang-rumg yang ada pada PP As Sa1atiyah adalah : 

Ruang kantor pengurus,t'Uang makan,dapu~,ruang tidur san

trl,rumah kyai,perpustakaan;masjid dan ruang penunjang. 

Tetapi belurn ada ruang khU8U8 untuk belajat' mengajar • 
Se1ain PP As Sa1afiyah,sejak tahun1980-di MIangi 

mulai muneu1 pesantren 1ain,sehingga berjumlah 12,tetapi 

yang memiliki nama dan berjalan teratur hanya 7 pesan 

tren.Ketujuh pesantren tersebut ada1ah : 

- Pesantren AsSalafiyah 

- Pesantren Al Falahiyah 

- Pesantren An Nassad 

. - Pesantren Al Ruda 
- Pesantren Hujatul Islam 

- Pesantren AL Falah 

- Pesantren Darul Fa1ah 
40 



Masing-mas1ng pondok peaantren tersebut berdiri 

'sendiri-:-sendiri.karena memi11ki eorak pengajaran 'Yang 

berbeda.Ada-yang memakai siatem pengajaran individual.-'.. _. "- - .. 

. rida yang ~asika1 a~au menggabungkan kedu&n7a. Materi 

pelajarann:ra .. ada,.ang menekankan pe1ajaran _nahwu  sho

rof,balaghahmanteq ( peribahasa/pe_patah Arab-) • tat:" 
I 

s:tr..dan hadits.aqidah danf"iqih atau hufadz A1Qur'an. i 
~i 

Kesamaan diantara mereka a~a~ahpe1ajaran yang dlberi  \~_: 

\ 
! 
i 

ken hanya agamaIs1am tanpa materi 1a1n.-~um1ah aentri \, 

pesantren-pesantren tersebut berkisar50-90 orang.ter

.. diri .dari remaja dan dewasa.pendidikan SMTA dan pergu

ruan tinggi ( masih kuliah ).Rata-rata berasa1 dari 

daerah Jawa.Tttng~.Di:Klangi tidak ada pesantren yang 

memi1iki pesantren.Maka santri harus berseko1ah di 

1uar 1ingkungan pesantren.Tetapi di antara para aan

tri tersebut ada 'Jang sudah tidak seko1ah. 

Para santri yang be1ajar di Mlangi umumnya tidak 

memiliki motivasi khuaus se1ain belajarkeagamaan- -di 

lingkungan 'Jang :mas7arakatn'Ja re1igius .memiliki trad! 

si khas .Mereka memil1h lIlangisetelah mendengar peng.!, 

1aman aantri 'Jang lebih dulu belajar.atau karena d1a

jak orang lain.Wa1au para santri tersebut tinggal me

nyatu dalam pondok.tetapi - juga menja1in hubungan de 

.ngan penduduk desa.Terutama bila ada acara yang. mel"U

pakan tradisi Mlangi .sebagai daet-ah Masjid .Patok <Reg£, 

rOe 
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".".1 ; Bentukdan Slstem Pengelolaan Pesantren dlH1sngl 

Bentuk pesantren dl Mlangl jlka dlklasltlkas1kan

termasuk jenls "B",ada pula yang jenls "B" dengan pe

ngembangan.Pesantren yang jenls "A" adadua yaknl pe

santrenAIHnda dan Darnl Falah. 

Pesantren-pesantren dl Mlangl bertype Salatl • 

pelajarannya menekankan materl yang ada padakltab ku

nlng,dengan pengajaran cara tradlslonal ( sorogan,ban

dongan,wetonan ).Ada pula type Rlbatl yaltu PP As Sa 

.latlyah dan Al F'alahlyah. ~e sant'l'"en Inl hanya memberl

kan pelajarsn agama Islam denganpenekanan mempelajarl 

kltab klaslk.tetapl juga pelajaran agama darl kltab 

laln.Slstem pengajarannya klaslkal.selaln kedua type 

tersebut. ada pula pessntren yang menerapkan slstem 

tabasus ( khusus ) menghatal Al Qur 'an. 

Di Mlangi tldak ada pesantren t~ madrasl,yaknl 

pesantren yang menerapkan aiatem pend1d1kan Iebib ba

nyak prosentase materl umumnya. 

p~ngelolaan pesantren dl Mlangl rata-rata dllaku

kan oleh kyalnya.Ada yang dlkelola pengurus yayasan , 

sedangkan kyal sebagal sesepuh pondok.untuk meminta 

persetujuan dan memlmpln pendldiksn.Kelangsungan hldup 

pondok,program pengajaran semua dlatur pengurus dengan 

memlnta persetujuan KYal. 
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" Pembiayaan. pondok pesantrensecara umum dibagi 

_dua .: dari dalam pondok pesantren berupa iuran -san

tri dan pengelo~a pondok~pembiayaan dari luar,sum'; 

bangan donatu~ atau bantuan pe~erintah. 

-'.'~2~ Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantrendi Mlangi 

Secat'aumum k~rikulum"yans digunakan pondokp!. 

santren adalah : 

a.Kurikulum yang ditetapkan Depdikbud dan Depag. 

b." Kurikulwn yang ditetapkan sendiri" oleh pesantren 

Pondokpesantren di MIansi kurikulumnya diteta~ 

kan pesantren masing-masing.bahkan ada~santren 

yang tidflk mem!.liki kurikulum baku,yang penting mens 

aeu pada kitab kuning. 

:Berdesarken SKB 3 Mentri ( Depag, Depdikbud, da 

dan Depdagrl ) mate~ii".kurikulum di pondok pesantren 

dikelompokkan : 

a.	 Kelompok program pengembangan kemampuanment~l 

dan spiritual. 
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Untuk madrassh Al-iyshada dua macam : 

{1}	 Madra'sahAll"ah Tlnum - : 70 " Maten umum 

30'''; Mate..,l ~gama.

(2)	 Ma.drasah All"ah Program- ---: -70 ~ Materl agam&: 

IQlusus . 30" materl umum 

Untuk madrasah allYah program ~usus (HAPK ) , 

dltekankanpilakemampuan berb.ahasa as1ng terutama 

bahasa ft.ral? dan IDggt-ls. 

Tetapi pondok pesantr~n di Klangi hanya menekankan 

kelompok pengembangan mental dan spiritual. 

,.,.,. KeglatandlPondok Pesant'ren 

Keglatan di pondok pesantren dapatdlkelompokk8.ll 

menjadl : 

a. Keglatan Pendldlkan
 

b.Kegiatan Kemasyarakatan
 

e.	 Kegiatan -Hunian 

Ad~	 a. Kesl,tan Pendidikan 

Kegiatan pendld1kan dlbedakan pendldikan ro~al 

dan non rormal~Keglatan pendldlkan rormal dengan 

mend~rlkan/menyelenggarakanpendldlkan balk bentuk 
".'" 

madrassh maup~ sekolah umum. 

Se~.angkan pendldlkan .,non rormal.terdlrl darl 

pendldlkan khas pesantren yang 'berslfat khusus,misal-
,nya pendalaman AI' QUrtan ( baik qira tsh maupun ha 

ralan Al QUrtan ),kltab-kltab klaslk,pengajaran aga

mahan"a dllkutl santrl.Keglatan pendldlkan'non-ror 
, ..

mal yang laln adalah pen"elenggaraan kursus-kursus 

ketr8Jllpllan. 
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Di M1angi belum ada pe_santren7&ng men7elenggarakan 

.pendidikan formal.Pendidikan non tormal yang diseleng

garakan .juga terbatas pada _pendidikan keagamaan teru 

tama mempelajari kitab klasik. 

Di Mlangi ada 7pesantren yang memilikinama dan 

menyelenggarakan pendidikan teratur.Ketujuh pesantren 

tersebntadalah· : 

1.	 PP As Salafiyah denge.n jumlah santri 146 putra 

82 putri. 7 warga penduduk sekitar pondok. 

2.	 PP Al FalRhiyah -+ 80 santri·putra.30 eantri 
.	 . 

. putri.15 warga sekitar pondok 

3. PP An Wassad + 80 se.ntri putra dan putri-
4. PP Al Huda .± 40 se.ntri putra .15 santri putri 

5. PP-Hujatul Islam + 50 sentri putra.15 sentri- . 

putri.15 warga sekitar pondok. 

6.	 Darttl Falah jumlah santrinya ± 50 orang putra 

dan putr! sekitar p&ndok 

7.	 AlFalah 

Untuk pendidike.n formal di Mlangi ada TK ABA.SD • 

dan SMP. Pra -sarena ibadah,hampir di setiap pondok pe

santren ada m&sjid atau suranya. 

Ad.b. Kesiatan Kemaslarakatan 

Kegiatan kemasyarakatan yangdilakukan pesantren
 

di MIengi adalah kegiatan yang melihatk~ masyarakat
 

sekita~ya.M1salnya :
 

- Ceramah keagamaan untuk ummn
 

Peringatan hari-hari besar Islam
 

- Pengajaran kitab-kitab untuk umum
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Di Hlsngi ada trad~si khas yang melibatksn warga 

pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.berupake

giatan tehunsn Maulud dan Khaulyang dipu·satkan -·di 

, ,Masjld Patok Wegoro. 

Ren.ana pengembang~ pesantren di Mlangi harus dapat 

mewujudkan pesantren yang da~at menampung kegiatan 171i 

nimal seperti tersebut dalam kelompok kegiatan di atase 

Untuk kegiatan kemasyarakatan bila tidak memungkin

kan menampung keglatan seperti tersebut dalam kelompok 

di at,as,maka da~at mewujudkan wadah kegiatan kursuske-
trampilan atau latihan kerja yang melibatkan warga se

kitar pondok,kegiatan tersebut diselenggarakan di pon

dok pesantren. 

At:. 

---------' ~ 


