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BAB III 

PESANTREN MAHASISWA SUNAN AMPEL AL-ALI UIN MALANG 

 

 

A. Letak Geografis 

Salah satu Pesantren Mahasiswa atau Perguruan Tinggi yang 

telah memiliki pesantren adalah Pesantren Mahasiswa Sunan Ampel 

Al-Ali UIN Malang yang terletak di sebelah utara kampus UIN 

Malang, Jalan Gajayana Malang. Pesantren ini mulai dibangun pada 

tanggal 4 April 1999 di atas tanah seluas 3 (tiga) hektar, dan mulai 

dihuni oleh mahasiswa (santri) pada tanggal 26 Agustus 2000. 

 

B. Sejarah Berdirinya  

Ide pendirian Pesantren Mahasiswa bagi mahasiswa UIN Malang 

(d/h STAIN kemudian UIN Malang) sudah lama dipikir kan, yaitu 

sudah ada sejak kepemimpinan K.H. Usman Mansur, tetapi hal 

tersebut belum dapat teralisasikan' dan akhirnya ide itu dapat 

direalisasikan oleh pimpinan UIN Malang, Prof. Dr. H.Imam 

Suprayogo, ketika menjabat sebagai ketua STAIN Malang. 

Pendirian itu diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 

April 1999, hari Ahad Wage oleh beberapa Kyai dengan dilanjutkan 
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do'a bersama yang dipimpin oleh 9 orang Kyai. Permbangunan ini 

ternyata merupakan upaya yang konkrit dan berkelanjutan, 

sehingga dalam tempo setahun dapat menyelesaikan 4 unit gedung 

yang terdiri dari 189 kamar (3 unit masing-masing 50 kamar dan 1 

unit 39 kamar) dan 6 rumah Kyai atau mudir Pesantren Mahas 

Pesantren ini dihuni sejak tanggal 26 Agustus 2000, dan mena pubg 

1041 santri, 483 santri putra dan 558 santri putri. 

Sehubungan dengan selesainya pembangunan Pesantren 

Mahasiswa tahap 1 tersebut, maka dibangunlah monumen (prasasti 

Pesantren Mahasiswa yang ditulis syi'ar yaitu: kûnû ûli al ilm, kûnú 

uli al nuha, kûnû ûli al abshâr, kûnû ûli al albâb, wa jâhidu fi allahi 

haqqa jihådih dan ditanam di sekelilingnya tanah yang di ambil dari 

berbagai tempat peninggalan wali songo. Hal ini diharapkan untuk 

menanamkan nilai-nilai historis dan keislaman agar para santri 

setelah menjadi ulama intelek yang profesional atau intelek 

profesional yang ulama mau berjuang atau berjihad li i'lâ 

kalimâtillah. 

 

C. Visi dan Misi 

Visi Pesantren Mahasiswa adalah menjadi pusat pemantapan 

akidah, pengembangan ilmu, amal dan akhlak yang luhur sebagai 

sendi masyarakat yang damai dan sejahtera.  

Sedangkan misi Pesantren Mahasiswa adalah 

a) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan 

kedalaman spritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan 

kemantangan profesional 

b) Memberikan ketrampilan berbahasa Arab dan Inggris. 

(Tedoman Ma had, 2003) 
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D. Fungsi 

Fungsi Pesantren Mahasiswa adalah 

a) Wahana pembinaan mahasiswa UIN Malang dalam bidang 

pengembangan ilmu keagamaan dan kebahasaan, serta 

peningkatan dan pelestarian tradisi spiritualitas keagamaan 

b) Pusat penelitian dan pengkajian ilmu keagamaan dan 

kebahasaan 

c) Pusat pelayanan informasi keagamaan kepada masyarakat 

 

E. Program Kerja 

 Program Kerja Pesantren Mahasiswa: 

Berdasarkan pada tujuan Pesantren Mahasiswa, maka program 

Pesantren Mahasiswa yang dilaksanakan adalah: 

a) Kajian kitab-kitab islam salaf dan khalaf, terutama yang banyak 

terkait dengan kurikulum UIN Malang seperti : 

1) Alqur'an,Tafsir dan Hadist 

2) Fiqh dan Ushul fiqh 

3) Aqidah Akhlak dan Tasawuf 

4) Filsafat 

b) Pembentukan lingkungan bahasa Arab dan bahasa Inggris secara 

intensif dan kreatif 

c) Penelitian dan pengkajian pemikiran-pemikiran kegamaan klasik 

dan kontemporer 

d) Diskusi-diskusi dan seminar soal kegamaan dan kebahasaan an 

e) Pengkondisian pertumbuhan tradisi islami yang dinamik dan 

produktif serta inovatif 

f) Pengorganisasian keagamaan dan kepemudaan dengan 

menggunakan bahasa Arab atau Inggris 
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F. Sarana dan Prasarana 

a) Pesantren Mahasiswa Sunan Ampel AL-ALI UIN  Malang 

berada dilokasi kampus UIN Malang arah utara 

b) Keadaan Pesantren Mahasiswa 

Pesantren Mahasiswa tahap 1 terdiri dari 5 unit gedung, 

masing-masing gedung terdiri dari 50 kamar dan dileng kapi 

sarana penunjang seperti kamar mandi, ruang tamu, lantai 

jemur, dan sarana lain, seperti kantin tempatm para santri, 

Koperasi Pesantren Mahasiswa, Kantor Pesan tren 

Mahasiswa, lapangan olah raga, wartel, 6 rumah dewan 

pengasuh /Kyai dan sarana penunjang lainnya. 

c) Kebersihan 

Taman dan lokasi luar lokal dibersikan oleh tenaga khusus, 

sedangkan lokasi unit kamar dan kamar mandi dibersihkan 

oleh santri 

d) Layanan umum 

Untuk mempermudah layanan makan santri, maka 

Pesantren Mahasiswa mengusahakan kantin di dalam Pesan 

tren Mahasiswa dengan harga yang sesuai. Hal ini diharap kan 

agar para santri tidak sibuk memikirkan kebutuhan konsumtif, 

sehingga mereka dapat belajar dan mengikuti kegiatan 

Pesantren Mahasiswa secara 

e) Layanan kesehatan 

Untuk mengatasi kesehatan para santri, maka dibentuk unit 

kesehatan yang bertugas membantu santri yang sakit untuk 

berobat, dan disediakan klinik di Pesantren Mahasiswa. 

f) Layanan keamanan 

Tenaga keamanan wilayah Pesantren Mahasiswa di 

amanatkan kepada tenaga khusus (SATPAM) Pesantren 

Mahasiswa, yang dibantu oleh pengurus santri dan piket 

santri 
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g) Layanan tamu  

Setiap tamu di sediakan tempat tersendiri untuk menemui 

santri 

h) Layanan lain 

Dalam hal-hal tertentu, khususnya pelayanan pengem 

bangan potensi santri maka dibentuk koordinator-koor 

dinator kegiatan untuk memberikan layanan santri sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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G. Struktur organisasi 

PESANTREN MAHASISWA SUNAN AMPEL AL-ALI UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI (UIN) MALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanggung Jawab 

Mudir & Sekretaris Dewan Kyai 

Dewan Pengasuh 

Ta’lim & 

Kebahasaan 

Staf 

Kesejahteraan 

Keagamaan, 

Kebersihan 

&Kesehatan 

Keuangan, 

Kerumah 

Tanggaan & 

Unit Usaha 

Murabbi 

MUsyrifah 

Santri 

Keterangan: → garis koordinasi 

 

Dewan Penyantun, 

Pelindung 


