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MUSLIM PROFESIONAL 
terstandar ilmu syar’i-nya, 
terasah intelektualitasnya, 
siap berkhidmat untuk 
umat.
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Berbekal keAGAMAan yang 
shahih serta profesional di 
bidang duniawinya, kami 
siap mengantarkan mereka 
menjadi MUSLIM PROFE-
SIONAL, menjawab tantan-
gan zaman masa kini… 
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Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah mencipta-
kan manusia sebagai sebaik-baik makhluk. Sang 
Penguasa seluruh alam semesta, yang tiada satu 
makhlukpun yang tidak layak untuk tidak bertas-
bih mengagungkan-Nya dan memuji-Nya, bahkan 
seekor ikan mungil di lautan dan seekor tumbu-
han bersel satu. Dia-lah yang Maha Mentarbiyah 
segenap makhluk-Nya, Yang Maha Sempurna. 

Wash-sholatu was-salamu ‘ala Rosulillahi,
Sholawat dan keselamatan kan selalu tercurah 
kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad shalal-
lahu ’alaihi wa sallam, beserta seluruh sahabat-
nya dan orang-orang yang meniti jalan hidupnya 
hingga akhir zaman.

Inilah Buku Profil yang berisi gambaran global 
dan terperinci tentang konsep dan desain Pondok 
Mahasiswa Al-Madinah Nusantara (PMAN). Buku 
Profil ini kami susun untuk memberikan pedoman 
bagi siapa saja yang tergabung di dalam PMAN, 
khususnya para pengurus dan mahasantri, seka-
ligus memberikan informasi eksternal bagi para 
sahabat PMAN, donatur, pemerhati dan kaum 
muslimin secara umum.

Sungguh, jika kita mencermati generasi muda 
masa kini –pemuda dan pemudi-, khususnya ka-
langan “elit” mereka yaitu MAHASISWA, menyisa-
kan rona kekhawatiran yang mencemaskan bagi 
masa depan kita secara umum. Betapa tidak, ser-
buan gelombang kerusakan secara MASIF mend-
era mereka, mulai dari NARKOBA, PORNOGRAFI, 
kehidupan HEDONIS, SEKS BEBAS, dekadensi 
MORAL, budaya INSTAN, TAWURAN, acuh tak 
acuh, individualis, materialistis, ROKOK dan miras, 
hingga pemikiran EKSTRIM kanan maupun EK-
STRIM kiri, serta sederet perilaku-perilaku negatif 
lainnya, yang tak jarang tampil dalam kemasan 
yang apik, menarik, menggiyurkan, didesain “pas” 
dengan “darah muda” mereka. Lalu mau jadi apa 
mereka 10 atau 20 tahun kedepan?. 

Beruntung diantara generasi muda itu ada yang 
cerdas dan bijak menyikapi segala tuntutan za-
man yang makin keras itu. Jumlah mereka ternya-
ta juga tidak sedikit, makin hari makin tumbuh 
bersinar laksana mentari pagi yang menembus 
pekatnya malam. Disinilah PONDOK MAHASISWA 
AL MADINAH NUSANTARA hadir membersamai 
generasi muda tsb. Dengan konsep asrama, kami 
hadir untuk berkhidmat mengarahkan segala 
potensi luar biasa pemuda-pemudi. Berbekal ke-
AGAMAan yang shahih serta profesional di bidang 
duniawinya, kami siap mengantarkan mereka 
menjadi MUSLIM PROFESIONAL, menjawab tan-
tangan zaman masa kini… 

Harapannya, dengan tersusunnya Buku Profil 
PMAN ini, kita semua dapat memfokuskan diri 
mengambil perannya masing-masing demi terca-
painya Visi, Misi dan Target Output PMAN. Buku 
Profil ini bisa juga disebut buku “anatomi” sebuah 
lembaga bernama PMAN, karena buku ini dide-
sain untuk bisa “memotret” secara global dan 
terperinci tentang “jeroan” yang ada di PMAN. 
Buku ini berisi harapan, cita-cita dan letupan asa 
dari sekian banyak insan, ianya adalah sebuah 
“himmah ‘aliyah”. Semoga lembaran-lembaran 
persembahan di buku ini memberikan secuil sa-
ham kebaikan bagi pembinaan generasi muda 
masa depan, khususnya mahasiswa, dan tercatat 
sebagai amal yang ikhlas, amin.

Komentar, keluhan, saran dan masukan dari pem-
baca sekalian sangat kami harapkan (baik yang 
kecil, simple dan sederhana maupun yang kritis 
dan serius) demi kebaikan bersama, semoga Allah 
Yang Maha Sempurna memberkahi kita semua. 
Amin
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wa baro-
kaatuh

Salam hangat dari Yogyakarta,
Direktur PMAN
M. Agung Bramantya, M.Eng., Ph.D.

Kata sambutan
assalamu’alaikum warohmatullahi wa barokaatuh

alhamdulillahi rabbil ‘alamin,



8
Profil - Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara - PMAN - Yogyakarta

...benih-benih cinta ilmu yang kian  bersemi mulai semakin  kelihatan, 
maka sekitar pertengahan bulan Agustus 2003 kami mendirikan 
Pondok Pesantren Mahasiswa Al Madinah dengan Ust. Ridwan 
Hamidi, Lc. M.PI., M.A. sebagai pengajar utama dibantu oleh santri 
Tadribud Du’at Al Madinah, seperti Ust Irfan Rodli, Ust. Khoirul Yamin, 
Ust. Rudi Hudzaifah, dkk. 
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Assalamu’alaikum warohmatullahi wa baro-
kaatuh.
Alhamdulillah, semoga sholawat dan salam senan-
tiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah 
Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam, keluarga, 
sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman.

Berawal pada tahun 2001 Saya (Aziz Rahmata) 
dan Akhmad Wahyudi dikenalkan dengan Ust. 
Ridwan Hamidi, Lc., M.PI., M.A. oleh  Akh. Fau-
zan. Bermula dari perkenalan itulah saya beserta 
Akhmad Wahyudi selalu berkunjung ke pondok al 
madinah di sekitar kampung Suryowijayan, Pagi, 
siang, malam kami kesana sekedar beramah-
tamah, silaturahmi, guyon dan belajar bahkan ka-
dang konsultasi permasalahan terkini. Dari situlah 
muncul ketertarikan terhadap beliau dan kebetu-
lan waktu itu saya menjabat sebagai pengurus 
Masjid Pogung Raya (MPR) untuk menjadwal Ust. 
Ridwan mengisi kajian rutin. 

Dengan seijin Allah, pengajian dapat berlangsung 
tiap minggu sekali yaitu pada hari Selasa Bakda 
Magrib s/d Isyak dengan tema Sirah Nabawiyah 
mengambil kitab rujukan Sirah Nabawiyah karan-
gan Syeikh Shafiyyurrahman Mubarokfuri. Peserta 
pengajian lumayan banyak dan terus bertambah 
seiring dengan tersebarnya berita tentang majlis 
tersebut dikalangan mahasiswa.

Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan lalu tahun 
ke tahun, ada usulan dari rekan-rekan untuk dibuat 
pembinaan terhadap mahasiswa yang lebih serius, 
mengingat ilmu agama yg didapatkan dari majlis-
majlis pengajian seperti itu sangatlah kurang dan 
metode ajar serta materi tidak terstruktur dengan 
baik seperti halnya madrasah/ tempat menimba 
ilmu formal. Waktu itu Kajian yang sudah ada di 
MPR ada beberapa, yaitu hari selasa Ust. Ridwan 
tentang Sirah Nabawiyah, hari rabu Ust. Afifi Abd 
Wadud tentang Tauhid, hari kamis Ust. Yunahar 
Ilyas tentang Tafsir. Maka masukan inilah yg men-
jadi motivasi bagi kami dan teman-teman takmir 

untuk bisa segera mewujudkan pola pembinaan 
intensif mahasiswa tersebut.

Selama periode 2001-2002, kos-kosan kami sudah 
sering diadakan pengajian rutin ba’da magrib yang 
beranggotakan teman-teman kos dan sebagai 
pemateri adalah Akhmad Wahyudi dengan kitab 
rujukan Al Firqotun Najiyah. Tentu kualitas pema-
terinya tidaklah sama dengan jika seorang Ustadz 
yang lulusan belajar di timur tengah yang fasih 
berbahasa Arab dan belajar terstruktur, namun 
semangat yang kami punya waktu itu sangat lu-
aaaarrrrr biasa. Berita tentang hal ini juga sempet 
didengar oleh Ust. Ridwan dan pada akhir-akhir 
periode beliau sempat mengisi sekitar 4 kali.

Dengan perkembangan yg ada waktu itu, dan 
benih-benih cinta ilmu yang kian  bersemi mu-
lai semakin  kelihatan, maka sekitar pertenga-
han (kalau tidak salah) bulan Agustus 2003 kami 
mendirikan Pondok Pesantren Mahasiswa Al 
Madinah dengan Ust. Ridwan Hamidi, Lc., M.PI., 
M.A. sebagai pengajar utama dibantu oleh santri 
Tadribud Du’at Al Madinah, seperti Ust Irfan Rodli, 
Ust. Khoirul Yamin, Ust. Rudi Hudzaifah, dkk. 

Pendirian Pondok Mahasiswa Al Madinah diawali 
dengan penawaran adanya kontrakan oleh se-
orang teman dari daerah Bima, Akh. Sholeh na-
manya. Ia menawarkan kepada kami tentang kon-
trakan tersebut. Tentunya kami tidak serta merta 
mendirikan Pondok Mahasiswa kalau kami tidak 
yakin dengan adanya SDM yg mau mengurusi, 
calon santri mahasiswa yang bakal terlibat dan 
dana yang tentunya tidak sedikit. Namun berbekal  
dukungan dari segenap pihak, yakni  temen-te-
men takmir MPR, teman-teman mahasiswa, para 
santri Tadribud Du’at yang ada, dan tentunya dari 
Ust. Ridwan sendiri yang siap membina secara 
intensif membuat kami dan teman-teman berse-
mangat untuk segera mewujudkan cita-cita itu.

sepenggal KIsah DIawal KIprah

Testimoni dari salah satu perintis dan pendiri 
pondok pesantren mahasiswa al madinah



10
Profil - Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara - PMAN - Yogyakarta

Adapun santri mahasiswa pertama di tahun 2003 
yang terlibat dibedakan menjadi dua yaitu yang 
menempati pondokan dan yang tidak menem-
pati pondokan. Yang menempati pondokan waktu 
itu adalah Azis Rahmata (Jember), Dwi Haryanto 
(Bengkulu), Suriansyah (Bima), Sholeh (Bima), 
Yarfiq (Jakarta), Rizal Alifi (Semarang), Yunico 
Handiyan (Palembang), Icuk (Kalimantan). Se-
dangkan santri yang tidak menempati pondokan 
adalah Yusuf (Bondowoso), Suparlin (Pati) dan 
Meilana.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari 
ikhwah yg berminat utk ikut mondok, salutnya lagi 
bahkan diantara mereka sudah siap rumah dan te-
man-teman penghuni lainnya, maka dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan dengan persetujuan 
dari Ust. Ridwan dibuatlah lagi lokasi Pondok Ma-
hasiswa Al Madinah yang kedua bertempat persis 
disebelah pondokan pertama. Walaupun diten-
gah perjalanan kami sempat diterpa isu-isu yg 
mungkin bagi sebagian org kurang mengenakkan, 
tapi semuanya bisa dilalui dengan pertolongan Al-
lah Tabaraka wa Ta’ala, dan Alhamdulillah Pondok 
Mahasiswa Al Madinah jalan terus sampai Maret 
2005 (terakhir kami tinggal di Yogyakarta).

Pesan saya bagi santriwan/ti Pondok Pesantren 
Mahasiswa Al Madinah, “Menuntut ilmu semakin 
mudah tatkala kita masih muda, tidak banyak disi-
bukkan dengan urusan dunia, terutama ekonomi 
dan keluarga. Demikian juga dengan berda’wah 
akan semakin mudah tatkala lingkungan disekitar 
kita mendukung dan banyak sumberdaya manu-
sia yg tersedia. Walau sesungguhnya tidak ada 
satu alasanpun yang menghalangi kita untuk be-
lajar dan berdakwah di jalan Nya”

“Perbanyak menuntut ilmu terutama ilmu agama, 
mumpung masih muda dan energik. Jadikan 
kesempatan yang ada sekarang sebagai momen 
berharga yang tidak akan pernah berulang lagi. 
Kelak tatkala antum menjadi manusia seutuhnya 
dan hidup ditengah masyarakat akan merasakan 
penyesalan karena kekurangan yang antum miliki 
sekarang, padahal dahulu ada waktu dan kesem-
patan.”

Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan 
dari sepenggal kisah ini, semata mata itu berasal 
dari Allah Subhanahu wa Ta’ala semata, dan jika 
ada salah dan kekurangan adalah murni dari 
saya.

Wassalamu’alaikum warohmatullah wa baro-
kaatuh
Azis Rahmata (1 Februari 2013)
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Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara 
(PMAN) mempunyai Visi (cita-cita) melahirkan 
pemimpin atau calon pemimpin masa depan dari 
lingkup yang paling kecil sampai paling besar, juga 
melahirkan para kader dakwah yang siap untuk 
menyokong dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin 
sebagaimana para pendahulu yang shalih. Dari 
kalangan mahasiswa, dimana mahasiswa ada-
lah label yang sangat penting dan utama bagi 
pembentukan sebuah peradaban di zaman ini. 
Pemuda/i di era kini sangat kuat direpresenta-
sikan oleh golongan elit mereka yang berstatus 
mahasiswa. Maka membina mahasiswa adalah 
membina masa depan peradaban itu sendiri. Kata 
melahirkan dipilih karena proses membentuk dan 
menyiapkan pemimpin dan kader dakwah adalah 
sebuah proses yang tidak mudah, memerlukan 
perjuangan, bahkan “jihad” yang penuh kesung-
guhan. 

VIsI

Melahirkan pemimpin dan kader dakwah dari kalangan mahasiswa yang 
terstandar ilmu syar’i-nya, terasah intelektualitasnya, professional di 

bidangnya, dan siap berkhidmat untuk umat dan bangsa

mIsI

PMAN mendefinisikan dalam Visinya bahwa sosok 
pemimpin dan kader dakwah masa depan depan 
adalah:

Terstandar ilmu syar’i-nya, yaitu memiliki • 
kapasitas basic ilmu syar’i yang cukup untuk 
mengatur diri, keluarga, dan orang terdeka-
tnya di atas rel syariat Islam yang terstandar 
sebagaimana para pendahulunya yang shalih.

Terasah intelektualitasnya, yaitu memiliki ka-• 
pasitas intelektualitas yang tercermin pada 
penguasaannya terhadap ilmu dunia (ipteks) 
yang mumpuni di bidang yang ia geluti.

Professional di bidangnya, yaitu memiliki satu • 
bidang keilmuan yang siap diandalkan dalam 
rangka membangun peradaban dan keman-
faatan umat.

Kesemua capaian dan kemampuan diatas harus 
ditunjukkan dengan kesiapan untuk siap berkh-
idmat untuk umat dan bangsa, sehingga cita-cita 
kebaikan bersama dapat segera diwujudkan.

Memberikan dasar-dasar keislaman yang sha-1. 
hih sebagaimana pendahulunya yang shalih 

Membentuk aqidah yang lurus, manhaj yang 2. 
kokoh dan akhlaq yang mulia 

Membimbing jiwa kepemimpinan (leader-3. 
ship) dan mempertajam kemampuan profe-
sional sesuai bidang ilmunya 

Mencetak sosok pembelajar abadi dan terjaga 4. 
intelektualitasnya 

Membangun citra Pondok Pesantren Maha-5. 
siswa sebagai mitra terpercaya di masyarakat 
dan bangsa khususnya di lingkungan kampus 
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slOgan

“MUSLIM PROFESIONAL”

Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara 
(PMAN) mengusung jargon atau slogan:

“muslim profesional”

Dimana slogan tersebut diuraikan penjelasannya 
dengan 3 baris frasa sbb:

terstandar  ilmu syar’i-nya,
terasah intelektualitasnya,

siap berkhidmat untuk umat

Seperti halnya slogan/jargon yang diusung oleh 
lembaga lainnya semisal: Muslim Negarawan, 
Moral & Intelectual Integrity, dsb, PMAN berusa-
ha mencirikan dan memberikan karakter kepada 
lulusannya dengan slogan “Muslim Profesional” 
itu, bi-idznillah.

fIlOsOfI lOgO Al Madinah Nusantara adalah nama yayasan yang 
resmi terdaftar di Kemenkumham RI (SK No. AHU-
1146.AH.01.04.Tahun 2012). Al Madinah adalah 
kota yang bersinar, tempat Rasul dan para Shaha-
bat menempa diri memancarkan Islam keseluruh 
penjuru dunia. Nusantara adalah wilayah yang 
kita pijak saat ini, visi nasional yang akan diemban 
dalam jangka menengah. Hijau adalah nuansa 
surga, hijau adalah kesejukan, kedamaian. AL MA-
DINAH dengan font lurus-lurus adalah ketegasan. 
NUSANTARA dengan font lengkung-lengkung 
adalah kelembutan. Rumah adalah asrama, ma-
drasah pembinaan. Buku/kitab adalah sumber 
ilmu. Orang (huruf i) adalah pribadi muslim. 
Warna merah adalah semangat membara. Orang 
+ Buku adalah pembelajar abadi, yang dinaungi 
oleh rumah yang kokoh yang dilandasi oleh kata 
DIN (agama). Garis melebar tak berujung disisi 
kiri atap adalah keberkahan ilmu dan amal yang 
meluas tak terbatas.
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target Output 
lulusan

Menjadi pribadi mukmin dan berakhlaq mu-1. 
lia 

Berjiwa leadership yang unggul dan cakap da-2. 
lam berorganisasi 

Menjadi pembelajar abadi dan senantiasa 3. 
terjaga intelektualitasnya 

Hafal minimal 2 juz Al-Qur’an dan 100 hadits 4. 
pilihan

Menguasai bahasa arab pasif dengan per-5. 
bendaharaan kosakata 10.000 kata dan dapat 
membaca tulisan arab gundul 

Mampu berbahasa inggris aktif, lisan dan tu-6. 
lisan 

Menguasai ilmu di bidang kuliahnya dengan 7. 
IPK minimal 3,00 

Mampu menjadi penceramah, khatib Jum’at 8. 
dan imam masjid 

Mampu menuangkan ide dan gagasan melalui 9. 
media tulisan

*kesembilan target tsb akan berusaha diraih da-
lam proses pembinaan / pendidikan selama 2 ta-
hun.

pOla pembInaan 
terputus 2 th

Pola pembinaan Pondok Mahasiswa Al-Madinah 
Nusantara (PMAN) yang diterapkan adalah “pem-
binaan terputus”, artinya setelah lulus mengikuti 
program 2 tahun, maka terputuslah ikatan pem-
binaan formal dengan lembaga. Ikatan yang ter-
bangun adalah ikatan non-formal, ikatan kekelu-
argaan dan ikatan silaturahim.

Saat ini, sistem pembinaan (pendidikan) PMAN di 
dilaksanakan selama 2 tahun (4 semester) den-
gan target output sesuai visinya yaitu melahirkan 
pemimpin dan kader dakwah.

Adapun perencanaan kedepan di masa yang akan 
datang –bi idznillah– akan diteruskan pola pem-
binaan tambahan 1 tahun lagi bagi para lulusan 
yang berminat untuk mengabdikan dirinya lebih 
intensif lagi bagi dakwah Islam sebagai dai atau 
muballigh. Program khusus 1 tahun ini dirancang 
untuk membekali calon dai dan muballigh dengan 
ilmu keislaman lebih dalam lagi dan cukup seba-
gai bekal lulusan nantinya berkiprah di masyarakat 
secara dinniyah.
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KurIKulum 
Dan pOla KegIatan

Secara umum, kurikulum yang diterapkan di Pon-
dok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara (PMAN) 
terbagi menjadi 2, yaitu kurikulum kegiatan bela-
jar mengajar (KBM) di kelas, dan kurikulum kegia-
tan diluar kelas (pelibatan, penugasan, pelatihan, 
dll). Dimana secara kuantitas kurikulum di kelas 
mendapatkan porsi sekitar 60%, sedangkan kuri-
kulum kegiatan di luar kelas sekitar 40%. 

Alokasi waktu yang dituntut dalam kurikulum 
PMAN adalah 21 jam / pekan. Alokasi waktu terse-
but mengambil konsep “memanfaatkan waktu 
yang terbuang sia-sia” yang biasa dilakukan oleh 
para pemuda pada umumnya di pagi hari (ba’da 
shubuh) dan di malam hari (ba’da isya).

Kurikulum KBM di dalam kelas adalah mata pela-
jaran keislaman mendasar yang sangat diperlukan 
bagi setiap muslim, khususnya para calon kader 
dakwah. Mata pelajaran yang dijadikan standar 
kurikulum KBM di PMAN adalah:

Aqidah dan Manhaj• 

Fiqh dan Ibadah• 

Tahsin dan Tahfidz Al-Qur’an• 

Tafsir dan Ushul Tafsir• 

Hadits dan Ushul Hadits• 

Akhlaq dan Adab• 

Bahasa Arab• 

Bahasa Inggris• 

Kurikulum di luar kelas merupakan strategi kuri-
kulum yang didesain untuk mempercepat terca-
painya Visi, Misi dan Target Output PMAN. “learn-
ing by doing” diyakini sebagai salah satu metode 
terbaik dalam rangka proses pembelajaran bagi 
orang dewasa (adult learning) yang merupakan 
karakter khas dari mahasantri. Nilai-nilai yang 
ingin ditanamkan dalam kurikulum di luar kelas 
tersebut meliputi:

Leadership• 

Tsaqofah (wawasan)• 

Intelektualitas• 

Organisasi• 

Visioner• 

Teamwork• 



15
Profil - Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara - PMAN - Yogyakarta

Adapun media atau sarana untuk merealisasikan 
kurikulum di luar kelas itu ternaungi dalam berba-
gai kegiatan, diantaranya:

Tim-tim Unggulan• 

Rihlah dan Outbond• 

Diskusi dan Pelatihan• 

Penugasan• 

Arabic Camp• 

Santri Camp• 

Mahasantri Mengabdi• 

Seminar• 

dll• 
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Note: tahun 2013 telah diinisisasi 4 Tim Unggulan 
yaitu Tim TPA, Tim Cyber, Tim Penulisan dan Tim 
Multimedia & Publikasi. Semoga Tim lain yang 
mengakomodir minat dan bakat lainnya segera 
terwujud, dan yang lebih penting daripada itu 
adalah bisa memberikat manfaat yang dasyat bagi 
umat.

Seseorang itu mengikuti agama (karakter) 
temannya, maka setiap individu dari 
kamu sekalian hendaknya memilih siapa 
yang baik untuk dijadikan teman (setia). 
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad)
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tIm unggulan

(pengembangan soft-skill, minat dan bakat)

Proses pembinaan di Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara (PMAN) sangat mengakomodir minat 

dan bakat mahasantrinya. Dimana minat dan bakat masing-masing individu mahasantri diolah dan 

disalurkan untuk hal-hal positif yang menunjang Visi dan Misi PMAN. Bahkan model pelibatan (by 

doing) seperti itu diyakini sebagai shortcut yang jitu bagi generasi muda dalam proses pembinaannya. 

Minat dan bakat individu mahasantri dikelola dan disinergikan dengan dibentuknya Tim-Tim Unggulan 

yang merupakan tim semi-independent yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh sekelompok ma-

hasantri yang mempunyai minat dan bakat yang sama atau mirip atau satu rumpun, dibawah koordi-

nasi Pengurus PMAN. Tim Unggulan tersebut dimaksudkan juga untuk meningkatkan dan optimalisasi 

soft-skills tiap-tiap mahasantri. 

Dalam skala kecil (internal), keberadaan Tim Unggulan tsb akan sangat bermanfaat sebagai penguatan 

kapasitas mahasantri. Dalam skala sedang-menengah (eksternal lokal), khususnya bagi masyarakat 

sekitar asrama dan kampus, keberadaan Tim Unggulan tsb juga diharapkan memberikan kontribusi 

yang positif. Sedangkan dalam skala luas (eksternal global), baik nasional maupun internasional, ke-

beradaan Tim Unggulan tsb dicitakan bisa turut serta menyumbangkan sesuatu yang berarti dalam 

rangka kebaikan, sehingga bukanlah ilusi jika PMAN melabeli Tim-Tim Unggulan tsb dengan label: 

“dari mahasantri untuk dunia”, insya Allah.
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Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla 
benar-benar kagum terhadap        
seseorang pemuda yang tidak memi-
liki kecenderungan terhadap hal-hal 
negatif yang mampu ia lakukan 
(HR. Ahmad)
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“pemuda – pemuda cyber” itulah sebutan yang 
ingin saya sematkan kepada sekelompok pemuda 
yang saya temui sore itu. Mereka adalah para pe-
muda yang ingin mengabdikan kompetensi keil-
muannya, professional intelektualitasnya, bakat 
dan kemauannya untuk berkhidmad bagi umat, 
khususnya umat di dunia cyber. Bekal mereka ada-
lah informasi dan teknologi, senjata mereka ada-
lah komputasi dan pemrograman, baju mereka 
adalah software dan coding, tunggangan mereka 
adalah world wide web, jaringan dan serat optik.

Dunia cyber (world wide web, dunia maya, dunia 
online, dunia internet) adalah dunia kreasi baru 
diabad ini yang mulai tak terpisahkan dari kehidu-
pan umat manusia, terutama generasi mudanya 
(generasi 1.0, dilanjut generasi 2.0 hinga generasi 
3.0 dan seterusnya). Di dalam dunia cyber itu bisa 
ditemukan apa saja, dari yang paling ekstrim bu-
ruknya, nomor wahid bejatnya hingga yang paling 
top baiknya, paling harum aroma kemanfaatan-
nya. Ibarat pedang bermata dua. Maka dari sisi 
kebaikan itulah “pemuda – pemuda cyber” mem-
ulai langkahnya, dari celah yang merebak harum 
penuh manfaat itulah “pemuda – pemuda cyber” 
meniti jalannya yang penuh liku.

pemuDa pemuDa CYber
sebuah diskripsi dan visi salah satu 

divisi pengembangan minat dan bakat PMAN

Mereka sangat memahami wasiat Nabinya: “ka-
lian paling tahu tentang perkara dunia kalian”. Ya…
perkara – perkara dunia di abad ini, di zaman ini, 
di masa kini, kurun waktu kini. Mereka adalah pe-
muda – pemuda zaman, anak – anak didikan abad 
ini. Merekalah yang akan mengarungi dunia masa 
depan dengan langkah kakinya sendiri, memang-
gul amanah dibahunya sendiri. Bisa jadi rambut 
mereka beruban belum saatnya karena begitu 
dasyat hal yang mereka arungi. Bisa jadi pung-
gung mereka membengkok karena luar biasanya 
hal yang mereka tanggung. Namun dengan dis-
okong kemurnian ilmu yang bersumber dari mata 
air nan jernih dari para pendahulunya yang sha-
lih, mereka kan siap menempuh semua tantangan 
itu. Dengan dua bekal wasiat Nabinya “Qur’an 
dan Sunnah” berdasarkan pemahaman pendahu-
lunya yang shalih, mereka kan siap menghadapi 
apapun. Merekalah yang akan memadukan “ruh 
yang baru” dengan “ruh yang lama” dibawah 
naungan Islam.

Selamat berjuang wahai “pemuda – pemuda cy-
ber”, luruskan niat kokohkan langkah, doa kami 
kan selalu menyertai kalian. Barokallahu fiikum…
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Dan barang siapa yang luput untuk menuntut ilmu pada masa 
mudanya, Maka bertakbirlah empat kali atas kematiannya. 
Kehidupan pemuda -demi Allah!- adalah (seharusnya) diisi 
dengan ilmu dan taqwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak 
ada yang dapat menandakan keberadaan (pemuda tersebut)
(Diwan Al Iman Asy Syafi’i)          
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Nuun…
Demi pena serta apa yang mereka goreskan…

Tahukah anda?, inspirasi dan roadmap Negara 
Israel bersumber dari sebuah buku (tulisan) yang 
boleh dibilang tipis beberapa puluh tahun silam. 
Maka kini pandanglah Negara Israel dengan se-
gala rupa dan sepak terjangnya, terbayangkah 
motor penggeraknya berasal dari “sekedar” ide 
yang kemudian dituliskan? Demikianlah inskripsi-
inskripsi kuno dalam pyramid, di dinding-dinding 
gua, atau pada batu-batu cadas peninggalan 
ribuan tahun dahulu kala. Juga naskah-naskah di 
atas daun lontar, papyrus, dan sebagainya. Para 
penulisnya telah lama tiada, namun apa yang 
mereka tulis seakan kekal abadi.

Tulisan mampu menembus sekat-sekat ruang 
dan waktu, melintasi sempadan geografis, etnis, 
bahkan emosi dan keyakinan. Seperti cerita-cerita 
yang ditulis Aesopos antara tahun 620 hingga ta-
hun 560 sebelum Masehi, atau puisi-puisi Imru’ 
ul-Qays, pujangga Arabia dari zaman pra-Islam 
yang termasyhur itu. Berkat tulisan pula, kini kita 
dapat menyimak pernik-pernik kehidupan dan 
petuah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sal-
lam yang telah wafat sejak seribu lima ratus tahun 
silam. Yang mana hal itu dapat merubah wajah 
dunia secara drastis.

Tulisan tidak hanya merekam dan menyimpan. Ia 
juga mengajar dan memengaruhi. Mengajak dan 
membujuk. Bersuara dan berbicara. Bukankah 

saat membaca tulisan ini, anda sebenarnya ten-
gah mendengarkan saya berkata-kata? Sebuah 
paradox, memang. Tergantung genre, gaya, serta 
isinya, tulisan dapat menghibur atau menyesak-
kan, mencerahkan atau membingungkan, menya-
darkan ataupun menyesatkan. Dengan tulisan, 
anda bisa menggugah orang, mencegah, bahkan 
menjerat mereka. Maka setitik tinta, kan mampu 
merubah manusia, bahkan dunia.

Di era digital kini, tulisan tak semata berupa gore-
san pena dan tinta yang harmoni menjadi kata dan 
kalimat, terangkai apik menjadi paragraph dan 
bab, tetapi ketukan jemari di tuts keyboard dan 
teknik-teknik setting digital, mampu menyulap 
tulisan menjadi sihir bagi ribuan bahkan jutaan 
pasang mata di depan layar berpendar. Tulisan 
digital kemudian bertansformasi dalam bentuk 
yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, 
menyusup dan menyisip di tengah perkembangan 
teknologi dan gadged. Terdistribusi nyaris sem-
purna kepada generasi digital di setiap keadaan-
nya, dalam kondisi berjalan, berdiri, duduk mau-
pun berbaring. Bahkan seakan peradaban kini tak 
kan lepas dari kata kunci: “digital”. Maka seketuk 
tuts akan menuntun peradaban.

Itulah kesadaran yang ingin dibinakan bagi para 
kuli tinta, serdadu pena, laskar keyboard, muja-
hid kalimat dan paragraph dari kalangan mahas-
antri. Bahwa setitik tinta mengubah dunia. Bahwa 
seketuk tuts menuntun peradaban. Yakinlah…
dengan izin Allah Jalla wa ‘ala.

setItIK tInta mengubah DunIa
seKetuK tuts menuntun peraDaban

sebuah diskripsi dan visi salah satu 
divisi pengembangan minat dan bakat PMAN
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Didiklah generasi sesudahmu dengan baik, 
sesungguhnya mereka terlahir untuk 
sesuatu generasi yang bukan seperti 
generasimu, dan untuk suatu zaman yang 
bukan seperti zamanmu.
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struKtur pengurus

JOb DesKrIptIOn

DEWAN PEMBINA 
Melakukan pembinaan kepada seluruh ele-• 
men PMAN secara makro 

Memberikan masukan dan arahan secara • 
umum dalam rangka mencapai VISI dan MISI 
PMAN

Melakukan upaya-upaya eksternal dalam • 
rangka meningkatkan citra baik PMAN secara 
global

Tempat berkonsultasi dan mencari solusi bagi • 
permasalahan yg tidak dapat diselesaikan 
oleh pengurus PMAN (diluar kemampuan 
pengurus: direktur, pengasuh, manajer) 

DIREKTUR
Melakukan langkah-langkah strategis untuk • 
mewujudkan Visi, Misi dan Target Output 
PMAN

Bersama PENGASUH memberikan arahan dan • 
mandat kepada Manajer, staff dan Musyrif da-
lam mengelola PMAN

Menjalankan fungsi leadership (kepemimpi-• 
nan) PMAN secara umum 

Bersama Dewan Pembina melakukan upaya-• 
upaya eksternal meningkatkan citra baik 
PMAN secara global

Tempat berkonsultasi dan mencari solusi bagi • 
permasalahan yg tidak dapat diselesaikan 
oleh Manajer, staff ataupun Musyrif 

Memastikan kondisi keuangan PMAN tercu-• 
kupi dan berkelanjutan secara umum 

PENGASUH
Melakukan langkah-langkah strategis untuk • 
mewujudkan Visi, Misi dan Target Output 
PMAN (berkoordinasi dengan DIREKTUR)

Bertanggungjawab terhadap pembinaan kea-• 
gamaan secara umum di PMAN

Bersama DIREKTUR memberikan arahan dan • 
mandat kepada Manajer, staff dan Musyrif da-
lam mengelola PMAN

Menjalankan fungsi kepengasuhan (murobbi) • 
bagi PMAN secara umum 

Tempat berkonsultasi dan mencari solusi bagi • 
permasalahan keagamaan yg tidak dapat dis-
elesaikan oleh Manajer, staff ataupun Musyrif 
(bersama Dewan Pengajar) 

TIM KENDALI MUTU 
Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai • 
Visi, Misi dan Target Output PMAN

Memantau dan memastikan implementasi • 
kurikulum terlaksana di lapangan (koordinasi 
dengan Dewan Pengajar)

Melakukan evaluasi secara periodik terhadap • 
kurikulum dan kegiatan belajar mengajar 
sesuai dengan Visi, Misi dan Target Output 
PMAN

MANAGER & staff 
Melakukan fungsi manajerial (pengurus) kes-• 
eharian di lingkungan PMAN

Menjalankan program-program strategis yang • 
telah ditentukan oleh Direktur dan Pengasuh 
demi tercapainya Visi, Misi dan Target Output 
PMAN 

Melakukan komunikasi dan koordinasi den-• 
gan pihak eksternal PMAN (partnership)

Mengelola administrasi dan keuangan PMAN• 

Mengelola aset PMAN dengan baik • 

Bersama DIREKTUR memastikan kondisi • 
keuangan PMAN tercukupi dan berkelanjutan 
(menjalankan fungsi sponshorship)
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Membentuk tim kecil (panitia) khusus apabila • 
diperlukan dalam menjalankan program-pro-
gram kegiatan PMAN

MUSYRIF
Menjalankan fungsi “keteladanan” bagi ma-• 
hasantri secara umum 

Menjalankan fungsi “murobbi” secara khusus • 
kepada sekelompok kecil mahasantri (sesuai 
kesepakatan antar musyrif)

Memastikan tercapainya Target Output lulu-• 
san PMAN (terutama yg bisa diukur kuantitas-
nya: hafalan Qur’an dan Hadits, bahasa arab, 
bahasa inggris, IPK)

Melakukan pembinaan dan motivasi kepada • 
mahasantri untuk mengikuti kegiatan PMAN 
secara tertib dan bertanggungjawab

Tempat berkonsultasi dan mencari solusi bagi • 
permasalahan yang dihadapi oleh mahasantri 

DEWAN PENGAJAR 
Membantu mewujudkan Visi, Misi dan Target • 
Output PMAN

Mentransfer ilmu, akhlaq dan adab sesuai • 
kurikulum dan target output PMAN

Menjalankan fungsi pendidik (murobbi), tem-• 
pat berkonsultasi dan mencari solusi sesuai 
bidang keilmuannya 

Menjaga dan meningkatkan citra baik PMAN • 
secara global
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Impian Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara PMAN adalah MANDIRI, dimana seluruh aset (teru-
tama fasilitas asrama) dimiliki sendiri oleh PMAN dan menggratiskan seluruh biaya bagi setiap mahas-
antri, demikian juga pengurus dan pengajar mendapatkan insentif finansial yang memadai. Itulah im-
pian PMAN yang sangat terkait dengan keuangan, oleh karena itu PMAN menyusun beberapa strategi 
keuangan yang terangkum dalam gambar berikut ini.

stategI Keuangan

Dan apa saja yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka Allah akan menggantinya (QS. Saba’ : 39)
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Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berjuang 
di jalan-Nya dalam barisan yang 
teratur seakan-akan mereka seperti 
suatu bangunan yang tersusun 
kokoh. (QS. Ash Shaff : 4)
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Website: situs online resmi PMAN sudah aktif 1. 
sejak Januari 2013 beralamat di:   
www.pondokalmadinah.com

Serambi Al-Madinah: merupakan media tu-2. 
lisan (bulletin). SerambiAl-Madinah didesain 
akan menyapa pihak eksternal PMAN periodik 
3 bulan sekali. Berisi informasi dan khabar 
tentang Pondok Mahasiswa Al Madinah Nu-
santara selama periode 3 bulan tersebut. 
Edisi perdananya telah rangkuman aktivitas 
dan keadaan PMAN mulai bulan Agustus sam-
pai Oktober 2012. Dimulai dari rubrik Ahlan, 
disusul dengan kolom ISLAM dan Pemuda, 
dilanjut Serba Serbi PMAN, lalu mengeten-
gahkan Profil MahaSANTRI, diikuti dengan 
Potret PMAN, dan akhirnya ditutup dengan 

meDIa KOmunIKasI 
eKsternal

Keuangan & DONASI. SerambiAl-Madinah 
merupakan media yang memadukan tentang 
informasi Pondok Mahasiswa, artikel penuh 
hikmah, sekaligus laporan kegiatan dan lapo-
ran keuangan bagi para Donatur dan Muhsi-
nin –semoga Allah Jalla Jallaluhu memberkahi 
rizki dan amal mereka– terhadap donasi, 
zakat, infaq dan shodaqoh mereka.

Annual Report Al-Madinah: merupakan me-3. 
dia komunikasi tahunan yang akan diterbitkan 
dalam bentuk buku pada setiap tahun ajaran 
baru (juli/agustus) yang merupakan bentuk 
pertanggungjawaban dan media komunikasi 
PMAN tahunan secara periodic

Buku Profil PMAN: yang hadir di tangan pem-4. 
baca saat ini.

Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara (PMAN) merasa perlu untuk menjalin komunikasi yang 
harmonis dan intensif dengan pihak eksternal (stakeholder). Untuk itu dirancang dan direalisasikan 
berbagai sarana atau media komunikasi, diantaranya adalah:
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Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari 
ilmu didalamnya, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga (HR. Muslim)
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Instrumen evaluasi mahasantri difokuskan 1. 
pada hal-hal berikut:

Kedisiplinan•  yang ditunjukkan dengan 
tingkat kehadiran pada kegiatan belajar 
dan mengajar   

peranserta•  yang ditunjukkan dengan 
tingkat keaktifan pada berbagai kegiatan 
PMAN

prestasi•  yang ditunjukkan dengan keber-
hasilan mencapai (menuju) 9 output lulu-
san PMAN

Instrumen penegakan kedisiplinan mahasant-2. 
ri menempuh tahapan berikut:

Surat Teguran Pertama•  yang diberikan ke-
pada mahasantri yang presensinya kurang 
dari 50% sampai dengan akhir semester 1: 
JANUARI

Surat Teguran Kedua•  yang diberikan ke-
pada mahasantri yang presensinya kurang 
dari 50% sampai dengan tengah semester 
2: APRIL

meKanIsme 
eValuasI mahasantrI

tahun pertama

Surat Teguran Ketiga•  (terakhir) yang 
diberikan kepada mahasantri yang pre-
sensinya kurang dari 50% sampai dengan 
2 bulan sebelum akhir semester: JUNI => 
yang berarti mahasantri tsb dipersilakan 
untuk bergabung dengan lembaga lain 
mulai 1 AGUSTUS

Persyaratan mahasantri melanjutkan tahun 3. 
ke-2 pembinaan adalah:

Tidak mendapatkan surat terguran ketiga• 

Bersedia mengikuti peraturan pembinaan • 
PMAN yang telah disepakati

Menyelesaikan administrasi keuangan di • 
tahun ke-1

Catatan:
Akad kontrak PMAN adalah tahunan (1th: • 
per 1 Agustus), jadi kewajiban membayar bi-
aya pendidikan adalah penuh selama 1th tsb, 
meskipun realisasi pembayaran per semester 
(atau bulanan untuk kasus khusus)

Dalam rangka meningkatkan kualitas PMAN dan mempercepat tercapainya 9 target output lulusan 
PMAN, maka ditetapkan beberapa peraturan dan ketentuan di tahun pertama sbb:
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Sebaik baik manusia adalah generasiku (sahabat), 
kemudian yang lebih dekat dengan mereka (tabi’in), 
kemudian yang lebih dekat dengan mereka (tabi’ut 
tabi’in) (HR. Bukhari dan Muslim)
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PERATURAN UMUM
Taat kepada Allah dan Rasul-Nya1. 

Mencintai Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan 2. 
cara membaca, memahami, menghafal dan 
mengamalkan sesuai para pendahulu Islam 
yang shalih

Menjaga nama baik Pondok Mahasiswa Al 3. 
Madinah Nusantara

Sholat 5 waktu berjama’ah di masjid4. 

Menjaga nilai-nilai Akhlaqul Karimah5. 

Mengikuti kegiatan-kegiatan asrama, meli-6. 
puti:

kegiatan rutin berdurasi 21 jam/pekan• 

kegiatan insidentil sesuai kebijakan pen-• 
gurus asrama

kegiatan tambahan sesuai kesepakatan • 
bersama

Menjaga kebersihan dan keamanan pondok7. 

Lapor kepada pengurus atau musyrif jika 8. 
membawa tamu di asrama PMAN

Lapor kepada pengurus atau musyrif jika 9. 
menginap di luar asrama PMAN

Dilarang menerima tamu lawan jenis yang bu-10. 
kan mahram

Dilarang pacaran sebelum menikah11. 

Dilarang merokok dan mendengarkan musik12. 

Memakai busana yang sopan sesuai syariat 13. 
Islam

Menjaga adab sopan santun dan silaturahim 14. 
dengan warga masyarakat sekitar

Memacu diri untuk mencapai 9 target output 15. 
lulusan PMAN

Menaati peraturan umum lainnya yang telah 16. 
disepakati bersama.

peraturan 
pOnDOK mahasIswa

peraturan tambahan
Dianjurkan untuk hidup hemat.1. 

Bagi yang senior menyayangi yang junior dan 2. 
yang junior menghormati yang senior.

Dianjurkan bersiap diri untuk shalat di masjid 3. 
sebelum adzan dikumandangkan.

Dianjurkan untuk memanggil teman den-4. 
gan diawali panggilan “mas” atau “dek” atau 
“akhi” disesuaikan dengan subjeknya.

Mengerjakan amalan-amalan sunnah5. 

Dianjurkan untuk qiyamul lail, sholat dhuha, 6. 
dan puasa senin kamis.

Dianjurkan memakai celana kain (bukan 7. 
jeans), dan di atas mata kaki (tidak isbal).

Sangat dibenci melakukan kegiatan yang 8. 
sia-sia seperti main game, membaca komik, 
menonton film yang tidak ada nilai syar’i di 
dalamnya.

Pulang maksimal sekali sebulan , kecuali ada 9. 
keperluan mendesak

Menjaga suasana asrama agar kondusif untuk 10. 
belajar dan berkegiatan.

Peraturan tambahan lainnya yang disepakati 11. 
bersama.
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Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan markas 
calon teknokrat telah menjadi salah satu simpul 
emas bagi nusantara ini. Pondok Mahasiswa Al 
Madinah Nusantara hadir di jantung kota Yog-
yakarta berupaya ikut ambil bagian dalam rang-
ka menjawab tantangan abad ini. Membekali 
para mahasiswa dengan Tarbiyah Islamiyah 
As-Shahihah dengan tetap menjaga semangat 
para pemuda-pemudi Islam dalam menuntut 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga ke-
beradaan pondok ini bisa memberikan manfaat 
yang maksimal. Selamat berkarya...[M. AGUNG 
BRAMANTYA, Doctor of Philosophy in Engineer-
ing, Dosen UGM dan Sosialita] 

Alhamdulillah, selama saya di Pondok Ma-
hasiswa Al Madinah banyak mendapatkan 
bimbingan ilmu syar’i dan juga motivasi untuk 
mengembangkan bakat-bakat saya. Dengan 
demikian saya dapat menemukan cara pem-
belajaran yang ‘pas’ dikemudian hari untuk 
pengembangan kepribadian saya. Sehingga 
tetap istiqomah membantu dakwah dan be-
lajar Islam, dengan tetap berprestasi pada bi-
dang yang saya geluti. [YUDI WAHYUDI, Sarjana 
Teknik, Terapist, Herbapreneur, Direktur Herba-
lis Training Center “Darul Hijamah”]

Bersyukur, saya telah banyak berinteraksi den-
gan mahasantri Pondok Mahasiswa Al Madinah 
Nusantara dan para alumninya. Sungguh, mer-
eka memberikan celupan semangat baru dalam 
hal intelektualitas dan energi tiada habis untuk 
senantiasa bergerak menyemai keridhaan Ilahi 
dalam bingkai kebersamaan. [MUHAMMAD 
ZULAZMI, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, 
Birokrat, Aktivis Dakwah] 

Kebutuhan mahasiswa akan ilmu, amal dan 
dakwah serta pembinaan adalah sebuah ken-
iscayaan bagi aktivis mahasiswa muslim yang 
intelek dan profesional. Keberadaan Pondok 
Mahasiswa Al Madinah Nusantara untuk men-
jawab kebutuhan tsb. Dengan kesungguhan dan 
keikhlasan, insyaAllah anda akan meraihnya di 
Pondok Mahasiswa tsb. [ELAN KURNIAWAN, 
Sarjana Hukum, Pengusaha, Aktivis Dakwah]
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Pembentukan pribadi muslim (syakhshiyah 
muslim) bagi seorang mahasiswa ternyata tidak 
cukup hanya dengan aktivitas di kampus saja. 
Mudah-mudahan Pondok Mahasiswa seperti 
ini membantu mempercepat proses pemben-
tukan tsb. [RIDWAN HAMIDI, Licence, Master 
Pemikiran Islam, Dai, Pengusaha]

Alhamdulillah, tinggal dan belajar di PM Al Ma-
dinah banyak memberikan manfaat bagi saya. 
Kami belajar dasar-dasar agama Islam dari 
para ustadz,   dan yang paling membahagiakan 
adalah kami bisa langsung berinteraksi dengan 
mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kami di-
arahkan agar menjadi muslim yang baik sekali-
gus tetap profesional dan menjadi orang terbaik 
di bidang kami masing-masing. Hal ini sangat 
bermanfaat bagi kehidupan saya saat ini, dan 
kehidupan akhirat kelak, insyaAllah. [MUHAM-
MAD IMRON, Sarjana Teknik, Aktivis Dakwah, 
Master of Engineering Candidate KAIST Korea]

Selama masa kuliah, seorang mahasiswa mem-
butuhkan sebuah lingkungan yang baik sekali-
gus dapat mengembangkan potensi yang dia 
miliki. Apalagi di tengah krisis akhlak dan moral 
yang melanda generasi muda saat ini. Alham-
dulillah selama tinggal di Pondok Mahasiswa 
Al Madinah saya mendapatkan banyak hal yang 
mendorong ke arah perbaikan diri. [IRPAN SU-
PRIATNA, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Ketua 
LIDMI Yogya]

Pondok Mahasiswa Al Madinah Nusantara 
menjadi wahana mahasantri menggembleng 
dirinya menjadi manusia berilmu amaliah dan 
beramal ilmiah dengan landasan syariat serta 
dibina menuju pencerahan dan kemuliaan. [IR-
FAN RODLI, Sarjana Theologi Islam, Magister 
Manajemen, Dai dan Pengusaha]
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