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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. SEJARAH SINGKAT PONDOK PESANTREN WALI SONGO 

NGABAR 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar didirikan di desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur oleh. KH. Mohammad 

Thoyyib sebagai pendiri pondok pesantren mendirikan pesantren secara 

bertahap.Mulanya pada tahun 1946 beliau mendirikan Madrasah Diniyyah 

Bustanul Uum setingkat sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan Islam 

pertama yang dirintisnya. Kemudian berganti nama menjadi Madrasah 

Ibtidaiyyah Mambaul Huda Ali-Islamiyah pada tahun 1958. Untuk 

menampung lulusan sekolah ini kemudian dirintihlah lembaga pendidikan 

atasnya yaitu Tsanawiyah  lil Mu’alimin setingkat Sekolah Menengah 

Pertama yang langsung diteruskan dengan setingkat Sekolah Menengah Atas 

pada tahun 1972, kemudian berubah nama menjadi Tarbiyyatul Mualimin Al-

Islamiyah untuk santri putra, dan Tarbiyyatul Mu’allimat Al-Islamiyah untuk 

santri putri pada tahun 1980.Seiring perkembangannya yang signifikan, tak 

selah lama muncullah lembaga pendidikan baru yakni Tarbiyyatul Atfal Al-

Manar setingkat taman kanak-kanak. Lalu berkembang  dan muncullah 

Institur Agama Islam Riyadatul Mujahidin Al-Islamiyah lembaga pendidikan 

setingkat perguruan tinggi.  
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Secara resmi Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) Ngabar Ponorogo 

Jawa Timur didirikan pada 4 April 1961. Penamaan “Wali Songo” tersebut 

bukan tanpa alasan. Para wali sembilan yang menyebarkan Islam di 

Nusantara yang kemudian menginspirasi untuk memberikan nama tersebut. 

Pemberian nama tersebut didorong oleh dua hal, pertama ialah keinginan 

untuk senantiasa mengingat jasa-jasa para wali dalam bidang dakwah Islam. 

Kedua ialah keinginan mewarisi sekaligus meneruskan semangat para wali 

songo dalam belajar menuntut ilmu serta mengamalkannya. Selain itu 

merupakan suatu kebetulan ialah santri yang pertama kali mukim dan 

mondok kepada KH. Mumammad Thoyyib ialah berjumlah sembilan santri 

yang berasal dari berbagi wilayah di Nusantara. Lambat laun dengan 

semangat jihad berdakwah, KH. Muhammad Thoyyib menyiapkan Putra-

Putrinya sebagai penerus perjuangannya mengembangkan dakwah Islam. 

Ialah KH. Ahmad Thoyyib dan KH. Ibrahim putra yang putra dari KH. 

Gambar 1. Pintu Gerbang Pondok Pesantren Wali Songo 

Gambar 1. Pintu Gerbang Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar 
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Muhammad Thoyyib - dikemudian hari dinisbahkan menjadi pendiri pondok 

pesantren Wali Songo Ngabar – yang meneruskan dan mengembangkan 

lembaga pendidikan di pondok pesantren tersebut. Yang kemudian hari 

pondok tersebut secara resmi diwakafkan untuk ummat dan amanahkan untuk 

dijadikan pondok pesantren supaya terus senantiasa dikembangkan. 

B. VISI DAN MISI 

a. Visi 

"Menjadi lembaga pendidikan Islam yang berjiwa pesantren, unggul 

dalam IMTAQ dan IPTEK, bahagia di dunia dan akhirat". 

b. Misi 

1. Mendidik generasi unggul yang bertakwa kepada Allah, beramal 

shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, 

berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air 

2. Menanamkan jiwa keihklasan, kesederhanaan, kemandirian, 

ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. 

3. Mempersiapkan generasi muslim yang menguasai tekhnologi, cakap, 

bertanggungjawab dan berkidmat kepada agama dan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan konsisten 

terhadap jiwa pesantren. 

5. Menyediakan pendidik yang professional, sarana dan prasarana yang 

memadai dan lingkungan yang Islami.  
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c. Panca Jiwa 

1. Keihklasan 

2. Kesederhanaan           

3. Berdikari         

4. Ukhuwah Islamyah   

5. Kebebasan 

d. Arah Dan Tujuan Pendidikan 

1. Bertakwa kepada Allah 

2. Beramal shalih 

3. Berbudi luhur 

4. Berbadan sehat 

5. Berpengetahuan luas 

6. Berfikiran bebas 

7. Berjiwa wiraswasta 

8. Cinta tanah air  

C. STRUKTUR ORGANISASI PONDOK PESANTREN WALI SONGO 

 Pasca aset Pondok diwakafkan untuk ummat Islam untuk kepentingan 

pendidikan. Secara bertahap struktur organisasi pondok mengalami 

pengembangan. Kebutuhan untuk menambah bidang kerja dalam internal 

organisasi merupakan langkah strategis dalam menjalankan amanat pendiri 

pondok, supaya pondok pesantren Wali Songo dijalankan dengan memegang 
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teguh nilai keislaman tanpa menutup diri dari kemajuan jaman. Berikut 

skema struktural organisasi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Ponorogo Jawa Timur.  

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

 

 

 

a. Ketua Majlisu Riyasatil Ma'had: 

K.H. M. Bisri, M.A. 

b. Pimpinan Pondok: 

c. K.H. Heru Saiful Anwar, M.A. 

K.H. Moh. Ihsan, M.Ag. 

K.H. Moh. Tholhah, S.Ag. 

Tabel 2. Bagan Struktur Organisasi di Pondok Pesantren Wali Songo 
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d. Koordinator Sekretariat Pondok Pesantren "Wali Songo" 

Ngabar: 

Ketua: H. Mohammad Zaki Su'aidi, Lc, M.A. (Hons), M.PI. 

e. Jajaran Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) 

Rektor  : Hj. Dra. Umi Mahmudah, M.Ag. 

Wakil Rektor  : Dr. H. M. Suyudi, M.Ag. 

Wakil Rektor  : H. Imam Syafa'at, Lc., M.Ag. 

Wakil Rektor  : Drs. H. Abdul Manaf 

f. Jajaran Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (TMI) 

Direktur  : H. Said Abadi, Lc., M.A. 

Wakil Direktur : Marjuni, M.Pd.I. 

Wakil Direktur : Singgih Rahmanu H, M.Pd.I 

g. Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah (TMt-I) 

Direktur  : Hadi Wiyono, M.HI. 

Wakil Direktur : Sobirotin, S.Pd.I. 

Wakil Direktur : Endang Sriani, S.Ag 

h. Madrasah Ibtidaiyyah Mamba'ul Huda al-Islamiyyah 

Kepala  : M. Ali Syahadat, S.Ag. 

Wakil   : Ahmad Daroini, S.Pd.I. 
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Wakil   : Nisaul Karimah, S.Ag. 

i. Tarbiyatul Athfal Al Manaar al-Islamiyyah  

Kepala  : Siti Munawaroh, S.Pd.I. 

Wakil   : Binti Latifah, S.Pd.I. 

Wakil   : Niswatun Hasanah, S.Sos.I. 

j. Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putra 

Ketua   : Hady Saptono, S.Ag. 

Wakil Ketua  : Moh. Thohir, M.Pd.I. 

Wakil Ketua  : Ihwanudin, S.Pd.I. 

k. Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putri 

Ketua   : Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag. 

Wakil Ketua  : Atina Hasanah, S.Pd.I. 

Wakil Ketua  : Lathifah, S.Sos.I. 

l. Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok 

Pesantren "Wali Songo" Ngabar (YPPW-PPWS) 

Ketua : H. Mohammad Zaki Su'aidi, Lc, M.A 

(Hons), M.PI. 

Wakil Ketua  : Drs. M. Yasin, SH, M.Ag. 

Wakil Ketua  : Drs. Imron Rosyidi, M.S.I. 
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m. Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren "Wali Songo" 

Ngabar (KBAPWS) 

Ketua   : M. Wahib, S.H. 

Wakil Ketua  : Imam Nahrowi, M.Pd.I. 

Wakil Ketua  : Nur Kholis, S.Ag. 

D. AKTIVITAS LEMBAGA SEKERTARIAT PONDOK 

Perkembangan demi perkembangan yang terjadi di pondok pesantren Wali 

Songo Ngabar mengharuskannya untuk mengembangkan pula struktur 

organisasi internal maupun eksternalnya dalam mengelola dan 

mengembangkan pondok. Salah satunya ialah lembaga sekertariat pondok. 

Lembaga ini pada mulanya berperan selayaknya humas, yakni hanya sedikit 

titik fokus yang digarapnya, dan ruang geraknya pun belum meluas. Pada 

selang sekitar enam tahun terakhir ketika pondok mengadakan hajatan besar 

memperingati setengah abad Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Pada 

saat itu mulailah pembaharuan-pembaharuan dibanyak sektor dalam pondok 

pesantren Wali Songo Ngabar, terutama pembaharuan kinerja tugas dan 

fungsi lembaga sekertariat Pondok Pesantren.  

Perkembangan pesat yang membahagiakan bagi pondok pesantren Wali 

Songo Ngabar ialah dalam peningkatan jumlah santrinya. Peningkatan jumlah 

santri tersebut menjadi fenomena yang luar biasa. Tebukti hanya dalam rentan 

waktu yang singkat – periode tahun 2017 ke periode 2018 – mengalami 

kelonjakan jumlah santri sampai menutut kuota pendaftaran diperiode 2018. 
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Hal ini jarang sekali terjadi di pondok-pondok pesantren di wilayah 

ponorogo, karena peningkatannya begitu signifikan dan dalam jangka waktu 

yang relatif singkat. 

Table jumlah santri masuk 

Tahun masuk periode Jumlah santri yang masuk 

2015/ 2016 498 

2016/ 2017 410 

2017/ 2018 562 

2018/ 2019 638 

2019/ 2020 688 

2020/ 2021 588 

 

Dalam hal peningkatan jumlah santri tersebut, lembaga sekertariat Pondok 

Peantren Wali Songo yang berfungsi sebagai praktisi public relatins pondok 

pesantren Wali Songo Ngabar berperan besar dalam keberhasilan 

meningkatkan jumlah santrinya tersebut. Strategi-strategi baru yang 

dihadirkan lembaga sekertariat pondok membuahkan hasil. Salah satu yang 

digagas ialah menghidupkan citra pondok pesantren dengan mengaktifkan 

kembali seluruh media sosial milik pondok pesantren Wali Songo Ngabar. 

Mulai dari akun You Tube, Instagram, Twitter dan Website. Pengaktifkan 

kembali ini tentunya tidak hanya dengan sekedar menghidupkan dengan 

sembarang pontingan konten, namun perlu terlebih dahulu melakukan 

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah santri masuk 
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pengamatan mendalam dan penyeleksian – dalam tradisi pondok biasa 

menyebutnya tahsih - konten sebelum dipublis di media.  

Media sosial merupakan salah satu langkah awal yang dilaksanakan oleh 

lembaga sekertariat pondok dalam usahanya memunculkan citra positif dan 

difungsikan pula sebagai salah satu media untuk memperkenalkan pondok 

melalui khalayak media. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah santri di 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ialah media sosial, yakni strategi 

branding yang dilakukan dan dikelola oleh lembaga sekretariat pondok 

pesantren wali songo ngabar. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan peneliti bahwa beberapa informasi cenderung 

mengatakan media sosiallah yang menjadi efek terkuat dari kenaikan jumlah 

santri di pondok pesantren Wali Songo Ngabar. 

 

Dalam perjalannya, lembaga sekertariat pondok berusaha untuk terus 

mengembangkan dan meningkatkan skill daripada personal tim yang bekerja 

didalam lembaga sekertariat pondok pesantren tersebut. Hal ini merupakan 

Gambar 2. Halaman Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 
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salah satu stimuluas untuk menunjang ide-ide kreatif yang akan dimunculkan 

oleh personal tim yang mengelalola sekretariat tersebut. Peningkatan skill 

yang dimiliki oleh tim kerja lembaga sekretariat akan berbanding seimbang 

dengan kebutuhan kehumasan yang semakin lama semakin komplek. 

Walaupun dalam praktiknya, usaha untuk meningkatkan skill personal tim 

kerja lembaga sekretariat ini lebih banyak dilakukan dengan kolektif kolegial, 

artinya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Namun pihak pondok 

juga tak tinggal diam, beberapa orang dari tim kerja sekretariat pondok terus 

di support bantun untuk mengikuti lomba-lomba dalam lingkup public 

relations seperti lomba videography, lomba foto, lomba announcer, dan 

lomba-lomba lainnya sebagai usaha yang dilakukan pihak pondok. Bahkan 

dalam rentan dekade terakhir, sebagai wujud dedikasi, pihak pondok 

menyekolahkan beberapa orang dalam tim sekretariat pondok di lembaga 

perguruan tinggi dan sederat yang menitik beratkan pembelajaran IT dan 

Komunikasi. Ini merupakan salah satu stimulus untuk meningkatkan 

profesionalisme dan skill yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja 

sebagai humas dan praktisi public relations di pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar. 

 


