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LANTUNAN KITAB-KITAB SALAFI DI AREAL AGRIBISNIS;  
Profil Ringkas Pondok Pesantren Al-Ittifaq (1934-2007) 

 

Oleh: 

Miftahul Falah, M. Hum. 

 

A. Pengertian Pesantren 

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang diberi awal pe dan 

akhiran an ‘pesantrian’ yang berarti tempat tinggal para santri.1 Dalam 

perkembangannya, istilah pesantrian mengalami perubahan bunyi menjadi 

pesantren yang kemudian menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. 

Setidaknya, sampai tahun 1960-an, di kalangan masyarakat istilah pesantren 

lebih dikenal dengan nama pondok dan sekarang sebagian masyarakat masih 

mengenal istilah pesantren dan pondok pesantren. Nampaknya, perbedaan 

kedua istilah tersebut lebih ditujukan pada kelengkapan elemen sebuah 

pesantren bukan pada fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. 

Sebagai pusat pendidikan Islam, sudah barang tentu pesantren 

memegang peranan penting sebagai pusat penyebaran dan pemantapan 

ketaatan masyarakat terhadap Islam. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa hal, di antaranya (1) pesantren merupakan lembaga yang paling 

menentukan watak keislaman dari kerajaan Islam yang pernah ada di 

                                                 
1
 Terdapat beberapa pendapat tentang istilah santri. A. H. Johns berpendapat bahwa santri berasal 

dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sementara itu, C. C. Berg berpendapat bahwa istilah 

santri diambil dari bahasa India ‘shastri’ yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama 

Hindu. Pendapat Berg ini diperkuat oleh Chatuverdi dan Tiwari yang mengatakan bahwa istilah 

shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku 

tentang ilmu pengetahuan (dalam Dhofier, 1982: 18). 
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Indonesia; (2) pesantren memegang peranan yang paling penting dalam 

penyebaran Islam sampai ke daerah pelosok; (3) beberapa manuskrip 

tentang ajaran Islam, yang dikumpulkan oleh para pengembara Inggris dan 

Belanda sejak abad ke-16, dihasilkan oleh pesantren; (4) memahami 

eksistensi pesantren akan memudahkan kita memahami sejarah Islamisasi di 

Asia Tenggara (Soebardi dalam Udin, 1978: 215). Sementara itu, dari 

kepentingan politik, pesantren hanya membatasi diri pada religious power. 

Akan tetapi, kemudian mendorong terjadinya perjuangan politik seperti yang 

terjadi pada gerakan-gerakan social di Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal 

abad ke-20 (Kartodirdjo, 1966: 125). 

Pola umum pendidikan di pesantren tardisional dilakukan dengan 

cara memberikan teladan dari kyai tentang sesuatu yang ideal menurut 

ajaran Islam, yaitu perilaku, pola pikiran dan perasaan, symbol-simbol, dan 

amalan-amalan Islam. Selain diberikan secara langsung oleh kyai dalam 

kehidupannya sehari-hari, para kyai pun memberikannya melalui majelis 

taklim yang lebih dikenal dengan pengajian. Pengajian yang diberikan oleh 

kyai itu, tidak sebatas di dalam lingkungan pesantren saja, melainkan juga 

menjangkau masyarakat yang bukan santri. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pola pendidikan yang berlaku di 

pesantren mulai dilengkapi dengan bentuk sekolah formal yakni madrasah. 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan 

dasar Islam kepada masyarakat. Para santri yang belajar di madrasah hanya 

sekedar menerima pengetahuan dasar, misalnya cara shalat dan membaca al 
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Quran tanpa memahami artinya. Untuk memahami makna al Quran, mereka 

harus belajar secara mendalam di pesantren. Pada jenjang lanjutan, para 

santri ini diwajibkan untuk memperdalam bahasa Arab sebagai alat untuk 

memahami fiqh, usul fiqh, hadist, adab, tafsir tauhid, tarikh, tassawuf, dan 

akhlak (Dhofier, 1982: 19-20). 

Keberhasilan seorang santri dan penerimaan masyarakat terhadap 

keulamaan dirinya ditentukan oleh sebarapa banyak buku yang telah 

dipelajarinya dan kepada ulama mana ia belajar. Dengan demikian, 

kemasyhuran ulama, jumlah buku, dan kualitas buku diberikan kepada para 

santrinya akan sangat menentukan status pesantren, baik di kalangan para 

kyai maupun di masyarakat. 

Sementara itu, sistem pengajaran yang berlaku di pesantren 

biasanya dalam bentuk sorogan dan bandongan atau disebut juga system 

weton. Sorogan diberikan kepada santri tingkat awal yang dianggap telah 

menguasai pembacaan al Quran. Santri memperoleh kahliannya dalam 

membaca al Quran dari seorang guru yang biasanya memiliki murid tidak 

lebih dari empat orang. Sorogan merupakan sistem pengajaran paling awal 

dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan system ini, seorang santri 

dapat dibimbing oleh gurunya sehingga ia dapat menguasai pembacaan al 

Quran, menguasai bahasa Arab, dan pada akhirnya dapat mengikuti 

pendidikan lanjutan di pesantren, yang menerapkan sistem bandongan, 

secara optimal. 
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Sistem bandongan merupakan sistem pengajaran utama di 

lingkungan pesantren. Sekelompok santri yang berjumlah antara 5 – 500 

orang mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, 

menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Hal-hal 

yang dianggap sulit dicatat oleh santri di atas bukunya sehingga akan 

memudahkan dirinya dalam proses memahami inti ajaran yang diberikan 

guru. Kelompok belajar ini lebih dikenal dengan sebutan halaqah yang secara 

harfiyah berarti lingkaran santri atau sekelompok santri yang belajar di 

bawah bimbingan seorang guru. 

 

B. Elemen-Elemen Pesantren 

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai 

merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Apabila ada lembaga 

pengajian telah berkembang sedemikian rupa sampai memiliki kelima 

elemen tersebut, status lembaga pengajian tersebut akan berubah menjadi 

sebuah pesantren. 

 

1. Pondok 

Pondok2 adalah asrama bagi para santri baik santri laki-laki maupun 

santri perempuan dan merupakan ciri khas bagi tradisi pesantren. Menjadi 

ciri khas karena dengan keberadaan pondok, sistem pendidikan pesantren 

                                                 
2
 Istilah pondok berasal dari bahasa Arab ‘funduq’ yang berarti rumah peristirahatan atau hotel. 

Akan tetapi, dalam sudut pandang pesantren, pondok lebih mirip dengan padepokan atau 

kombongan yakni perumahan yang dipetak-petak dalam kamar-kamar dan merupakan asrama 

bagi para santri mukim baik santri laki-laki maupun santri perempuan (Prasodjo et al., 1974: 13). 
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menjadi berbeda dengan sistem pendidikan tradisional yang berlaku di luar 

Pulau Jawa. Di wilayah ini, pendidikan Islam dipusatkan di masjid-masjid 

sehingga masyarakat Minangkabau mengenal sistem pendidikan surau bagi 

sistem pendidikan Islam-nya.  

Keberadaan pondok di dalam sebuah pesantren, didorong oleh tiga 

alas an. Pertama, tidak sedikit santri yang berasal dari jauh mendatangi 

sebuah pesantren karena kemasyhuran dan dalamnya pengetahuan kyai. 

Untuk memperoleh pengetahuan mendalam, mereka harus belajar dari kyai 

tersebut dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka menetap di 

komplek pesantren. Kedua, kebanyakan pesantren berada di daerah 

pedesaan yang sudah barang tentu tidak tersedia akomodasi memadai untuk 

menampung para santri. Ketiga, ada ikatan emosional antara kyai dan santri 

untuk selalu berdekatan. Kyai memandang santri sebagai titipan Tuhan dan 

santri memandang kyai sebagai bapaknya sendiri. Kondisi ini melahirkan 

keakraban dan kebutuhan untuk selalu berdekatan terus menerus (Dhofier, 

1982: 46-47). 

 

2. Masjid 

Masjid merupakan tempat yang paling tepat di lingkungan pesantren 

untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik shalat lima waktu, 

khutbah Jumat, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kedudukan masjid sebagai 

pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi 

universalisme dari sistem pendidikan tradisional. Hal tersebut merupakan 
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kelanjutan dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan masjid 

sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi, dan 

pusat kebudayaan (Encyclopedia of Islam, 1934; Prasodjo et al., 1974: 13-14). 

Pesantren mempertahankan tradisi tersebut. Para kyai selalu 

mengajar di masjid dan menganggapnya sebagai tempat yang paling baik 

untuk menanamkan kedisiplinan dari para santri. Oleh karena itu, dapatlah 

dipahami bahwa membangun sebuah masjid merupakan langkah pertama 

yang akan diambil oleh sseorang kyai ketika ia hendirikan sebuah pesantren. 

 

3. Kitab-Kitab Islam Klasik 

Pada masa lalu, kitab Islam klasik merupakan satu-satunya bahan 

pengajaran formal yang diterima santri di pesantren. Biasanya, pengajaran 

kitab Islam klasik ini merujuk pada karangan ulama yang menganut mazhab 

Syafi’i. Pengajaran kitab Islam klasik semakin meningkat intensitasnya ketika 

memasuki bulan Ramadhan. 

Dalam perkembangannya, meskipun mayoritas pesantren telah 

memasukkan pengetahuan formal ke dalam kurikulumnya, pengajaran kitab 

Islam klasik masih menjadi elemen penting dari sebuah pesantren. Selain Al 

Quran dan kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqh dan 

tassawuf merupakan kitab Islam klasik yang wajib diajarkan di pesanten. 

Untuk dapat memahami kitab-kitab tersebut, diperlukan penguasaan 

terhadap bahasa Arab sebagai alat atau perabot-nya. Oleh karena itu, di 

pesantren pun diajarkan beberapa kitab Islam klasik tambahan seperti 
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nahwu (gramatika), saraf (morfologi), tajwid (fonetika), serta badi’ dan bayan 

(sintaksis) (Prasodjo et al., 1974: 14). 

 

4. Santri 

Santri merupakan individu yang belajar agama di sebuah lembaga 

pesantren. Dalam tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri, yaitu 

santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah orang-orang yang 

belajar agama di sebuah pesantren dan menetap di pesantren karena mereka 

berasal dari tempat yang jauh. Santri yang telah bertahun-tahun menetap di 

pesantren biasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus keperluan 

sehari-hari pesantren. Selain itu, mereka pun diberi tugas untuk mengajarkan 

kitab-kitab dasar dan menengah kepada santri muda. Sementara itu, santri 

kalong adalah orang-orang yang belajar agama di sebuah pesantren, tetapi 

mereka tidak menetap di pesantren tersebut. Biasanya mereka berasal dari 

desa atau kampung sekitar pesantren. Untuk belajar agama di pesantren, 

mereka menyesuaikan dengan aktivitas mereka sehari-hari. 

 

5. Kyai 

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren 

karena acapkali ia merupakan pendiri dari pesantren. Pengertian kyai, 

biasanya merujuk kepada seorang ulama yang memimpin sebuah pesantren, 
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meskipun dalam perkembangannya ada juga ulama berpengaruh yang tidak 

memimpin pesantren, tetapi dipanggil juga kyai.3 

Tidak sedikit dari kyai yang memandang pesantrennya ibarat sebuah 

kerajaan yang menempatkan kyai sebagai pusat dari power and authority 

dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak ada seorang pun yang 

memiliki kekuatan untuk melawan power and authority yang dimiliki kyai, 

kecuali kyai lain yang memiliki pengaruh lebih besar daripada pengaruh yang 

dimilikinya. 

Pada awalnya, kyai merupakan fungsionaris tunggal di dalam sebuah 

pesantren dan kadang-kadang dibantu oleh wakil kyai yang disebut badal4 

yaitu para santri senior yang diberi kepercayaan penuh oleh kyai. Ketika 

sistem pendidikan sekolah mulai mempengaruhi pesantren dengan 

berdirinya madrasah di lingkungan pesantren, peranan guru lebih tinggi 

daripada badal. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu kyai tidak lagi sebagai 

satu-satunya fungsionaris di lingkungan pesantren karena sebagian 

wewenangnya sudah dilimpahkan kepada badal atau para guru. Akan tetap, 

peranan kyai tetap sebagai sentral dari sebuah pesantren karena baik badal 

maupun para guru tidak memiliki keberanian untuk menentang kyai. 

 

                                                 
3
 Dalam bahasa Jawa istilah kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda yaitu: pertama, gelar 

kehormatan untuk barang-barang yang dianggap keramat; kedua, gelar kehormatan untuk orang 

tua pada umumnya; dan ketiga, gelar yang diberika oleh masyrakat kepada seseorang yang 

dipandang sebagai ahli agama Islam dan memiliki atau memimpin pesantren (Dhofier, 1982: 55) 
4
 Di Jawa Barat, selain badal dikenal pul Wakil Ajengan (W.A) yakni pembantu utama ajengan 

(sebutan masyarakat Sunda kepada kyai) yang biasanya masih memiliki hubungan darah (anak) 

dengan ajengan (wawancara dengan K. H. Abdul Azis, Pemimpin Pesantren Sukamiskin, 

Tanggal 9 Juli 2007). 



9 

C. Sejarah Pendirian Pesantren Al-Ittifaq 

…; Dalam mesjid, di atas bukit; santri alumni Al-Ittifaq ini; ternyata 
memasuki hidup dengan berani; di tangan ada ketrampilan; di qalbu ada al 
Quran; dan peluh bercucuran; tak putus diamalkan; ….5 
 

Kalimat di atas merupakan sepenggal syair yang ditulis oleh Taufik 

Ismail tahun 1997 untuk menggambarkan Pondok Pesantren Al Ittifaq. 

Pesantren ini memang berbeda dengan kebanyakan pesantren salafi lainnya. 

Di sini, para santri tidak hanya diberi beragam disiplin ilmu keislaman, tetapi 

diberikan juga beragam keterampilan di bidang pertanian. Maka, jadilah 

Pesantren Al Ittifaq sebagai sebuah pesantren yang berhasil memadukan 

antara spritualitas dan agribisnis. 

Ketika Taufik Ismail menulis syairnya, Pesantren Al Ittifaq telah 

berusia 63 tahun. Itu artinya, pesantren yang terletak di Desa Alam Endah, 

Kecamatan rancabali, Kabupaten Bandung berdiri tahun 1934 oleh K. H. 

Mansyur. K. H. Mansyur berasal dari Garut dan merupakan ulama yang 

dikejar-kejar oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ketika dalam pelariannya 

sampai di daerah Rancabali sekarang, Kyai Mansyur kemudian mendirikan 

sebuah pesantren sederhana. Tidak ada bangunan permanen yang didirikan 

oleh Kyai Mansyur; semuanya berasal dari kayu atau bambu (Wawancara 

dengan K. H. Fuad Affandi, tanggal 25 Juni 2007). 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Taufik Ismail “Syair tentang sebuah Pesantren Pertanian yang Berumur 63 tahun di Tahun 

1997 ini” dalam Bianglala LM3, 2006: ii. 
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Foto 1: Penulis di Deapan Papan Nama Pontren Al Ittifaq 
 

 
 

Setelah berdiri sebuah pesantren sederhana, Kyai Mansyur mulai 

mendidik para santrinya. Selain diberi pelajaran ilmu keislaman, para 

santrinya pun diberi didikan untuk tidak melakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Hindia Belanda. Prinsip-prinsip Kyai Mansyur untuk tidak 

bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian 

berkembang menjadi sebuah aturan atau lebih tepat disebut sebagai 

larangan. Berdasarkan keterangan dari K. H. Fuad Affandi, setidak-tidaknya 

sampai tahun 1970-an, di lingkungan Pesantren Al Ittifaq berkembang 

beberapa larangan, di antaranta (1) tidak boleh membangun rumah dari 

tembok; (2) tidak boleh sekolah umum; (3) tidak boleh membuat kamar 

mandi atau WC di dalam rumah; (4) tidak ada radio dan televisi; (5) tidak 
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mendekati pemerintah (wawancara dengan K. H. Fuad Affandi, tanggal 25 

Juni 2007). 

Bahan untuk rumah harus dari kayu dan berbentuk panggung, tidak 

boleh membangun rumah tembok. Larangan tersebut rupa-rupanya sangat 

terkait dengan perjuangan Kyai Mansyur menghadapi Pemerintah Hindia 

Belanda. Sikap nonkooperasi mengakibatkan Kyai Mansyur selalu berada 

dalam ancaman penangkapan penjajahan sehingga kalau rumah dibuat dari 

tembok sulit memindahkannya. “Apan pindahna Kyai Mansyur ti Garut ka 

dieu kusabab diudag-udag Belanda. Lamun imahna tina tembok, kumaha 

ngalihkeunana?”, (artinya, “Kepindahan Kyai Mansyur dari Garut ke sini 

karena dikejar-kejar oleh Belanda. Kalau rumahnya dari tembok, bagaimana 

memindahkannya?”) tutur Kyai Fuad (wawancara tanggal 25 Juni 2007). 

Larangan mencari ilmu di sekolah umum karena sekolah itu 

dipandang sebagai sekolah kafir karena menggunakan aksara kafir. Tutur 

Kyai Fuad, “Lamun sakola di sakola kafir jeung nulis make aksara kafir, engke 

lamu paeh bakal diteukteuk leungeunna” artinya “Kalau sekolah ke sekolah 

kafir dan menulis menggunakan huruf kafir (huruf latin), tangannya akan 

dipotong kelak kalau meninggal dunia” (Wawancara tangal 25 Juni 2007). 

Oleh karena itu, mencari ilmu di sekolah umum sama dengan mencari ilmu 

ke orang kafir dan dalam pandangan Kyai Mansyur, kegiatan tersebut haram 

hukumnya. 

 

 



12 

Foto 2: K. H. Fuad Affandi (Pimpinan Pontren Al Ittifaq) 
 

 
 
 

Terkait dengan larangan membuat kamar mandi atau WC di dalam 

rumah, Kyai Fuad menyatakan bahwa “Istilah bahasa Arab na mah hamam 

anu hartina setan. Jadi, lamun maneh nyieun WC di jero imah, sarua jeung 

maneh teh ngingu setan di imah maneh” yang artinya “Istilah dalam bahasa 

Arabnya adalah hamam yang berarti setan. Jadi, kalau kamu membuat kamar 

mandi atau WC di dalam rumah, sama dengan memelihara setan di rumah 

kamu” (wawancara tanggal 25 Juni 2007).  

Mengenai larangan tidak boleh ada radio atau televisi, Kyai Mansyur 

memfatwakan bahwa “Eta teh gogoda pikeun manusa sangkan mengkol tina 

kahirupan Islam. Tatengkong ahir zaman teh nyaeta radio, cul gawe cul 
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nanaonna sabab aya dongeng”. Artinya, “Hal itu merupakan godaan bagi 

manusia supaya jalan kehidupannya keluar dari ajaran Islam. Radio dan 

televisi merupakan godaan terbesar di akhir zaman karena bisa 

meninggalkan semua pekerjaan atau urusan kehidupan manusia” 

(wawancara dengan K. H. Fuad Affandi, tanggal 25 Juni 2007). 

Larangan jangan mendekati pemerintah sangat terkait dengan 

pengalaman Kyai Mansyur yang mengambil sikap nonkooperasi terhadap 

Pemerintah Hindia Belanda. Rupa-rupanya, larangan tersebut tetap berlaku 

meskipun sudah berganti pemerintahan. “Sing saha jalma anu nyenderkeun 

diri ka pajabat, eta teh jalma anu panggoreng-goreng patutna”, artinya 

“Barangsiapa yang menyandarkan diri kepada pejabat, ia merupakan 

manusia yang paling rendah derajatnya”, tutur Kyai Fuad (wawancara 

tanggal 25 Juni 2007). 

Larangan tersebut terus berlaku dalam kehidupan masyarakat 

sekitar pesantren, setidak-tidaknya sampai tahun 1970-an. Ketika Kyai Fuad 

memutuskan untuk kembali ke Desa Alam Endah, tidak terdapat aparat 

pemerintahan. Keadaan pesantren pun sangat identik dengan 

keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kekumuhan yang tidak mengenal 

kemajuan zaman (Affandi, 1998: 53). Melihat kondisi seperti itu, lahirlah 

keinginan untuk mengubah keadaan pesantren ke arah yang lebih baik. 

Larangan yang diucapkan oleh kakeknya dikaji ulang sehingga Kyai Fuad 

memiliki pikiran bahwa pola pesantren seperti itu dipertahankan, maka 

masyarakat setempat dan para santri tidak akan pernah maju. Oleh karena 
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itu, langkah pertama yang diambil oleh Kyai Fuad, adalah mengubah larangan 

itu menjadi anjuran (Bianglala LM3, 2006: 12). 

Tidak mudah bagi Kyai Fuad untuk mengubah pandangan dan 

pemahaman masyarakat tersebut. Begitu berat tantangan yang dihadapi oleh 

Kyai Fuad, sampai-sampai hubungan kekeluargaan dengan saudaranya 

sempat terganggu. Akan tetapi, dengan tekad hendak mengangkat harkat dan 

martabat masyarakat dan santri tantangan tersebut secara perlahan-lahan 

dapat diatasinya dengan baik. 

Dengan perjuangannya yang tidak mengenal lelah, gambaran Al 

Ittifaq sebagai pesantren yang begitu kental dengan kekumuhan, 

keterbelakangan, dan ketidakberdayaan mulai pudar memasuki tahun 1992. 

Secara fisik, rumah-rumah kayu dan panggung mulai digantikan dengan 

rumah permanen dari tembok dan masyarakat dianjurkan untuk mencari 

pengetahuan baik dari sekolah umum, radio, TV, ataupun media lainnya. Para 

santri pun tidak hanya dibekali oleh ilmu keislaman klasik saja, tetapi juga 

diberi tanggung jawab untuk mengolah alam. Lahirlah prinsip kehidupan 

“bertani untuk ngaji dan berdagang untuk ngaji”.6 Sejak itu, Pesantren Al 

Ittifaq7 dikenal sebagai sebuah pesantren (salafi) agribisnis yang aktif 

memasok sayuran ke beberapa supermarket di Bandung dan Jakarta 

(Affandi, 1998: 54; Bianglala LM3, 2006: 9). 

                                                 
6 Prinsip kehidupan ini menegaskan bahwa jika agribisnis merupakan godaan dan gangguan 

untuk kelancaran pesantren, Al Ittifaq lebih memilih pesantren, Akan tetapi, jika agribisnis 
bisa melancarkan pesantren, maka keduanya dapat dijalankan (Bianglala LM3, 2006: 10). 

7 Al Ittifaq berarti kerja sama. Kata kunci dalam kehidupan ini adalah kerja sama karena di 
dunia yang maha luas ini, mustahil orang bisa bekerja sendiri (Affandi, 1998: 53). 
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B. Sarana, Prasarana, dan Kurikulum 

Kompleks Pondok Pesantren Al Ittifaq terletak di tengah hamparan 

lahan pertanian yang begitu luas. Sekitar 17 hektar, lahan pertanian itu 

dikelola oleh Pesantren Al Ittifaq, sebagian merupakan hak milik Yayasan Al 

Ittifaq, sebagian lagi merupakan hak guna pakai yang bekerja sama dengan 

para petani dan pemilik tanah. 

Sebagaimana sebuah pesantren, sebuah bangunan mesjid berdiri 

tidak jauh dari pintu masuk kompleks Pesantren Al Ittifaq. Dari sini, syiar 

Islam menggema ke segala penjuru Desa Alam Endah. Ketika suara adzan 

berkumandang, para santri yang sedang bekerja sesuai dengan tugasnya 

masing-masing, bergegas menuju ke mesjid untuk menunaikan shalat 

berjamaah yang dilanjutkan dengan mengaji kitab-kitab klasik. 

Foto 3: Masjid Pontren Al Ittifaq 
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Dua buah asrama atau pondok dibangun di dalam kompleks 

pesantren, satu buah untuk santri putra dan satu buah lagi untuk santri putri. 

Letaknya dipisahkan oleh rumah K. H. Fuad Affandi, pemimpin Pondok 

Pesantren Al Ittifaq. Berdampingan dengan rumah Kyai Fuad, berdirilah 

sebuah Aula Al Ittifaq yang sering dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan 

keagamaan, seperti manasik haji. 

Di belakang asrama putri dan terhalang oleh hamparan lahan 

pertanian, berdirilah kompleks pendidikan formal mulai dari tingkat 

ibtidaiyah sampai aliyah. Di sini, para santrinya diberi ilmu pengetahuan 

umum dan ilmu keislamaan secara komprehensif. Selain itu, berdiri juga 

beberapa rumah alumnus pesantren Al Ittifaq yang letaknya hampir 

mengelilingi pesantren. Prasarana yang paling menonjol adalah prasarana 

pertanian karena memang pesantren Al Ittifaq memiliki perhatian lebih 

teradap pertanian. 

Foto 4 : Asrama Putra 
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Foto 5 : Asrama Putri 
 

 
 

 
Foto 6: Lahan Pertanian Milik Pontren Al Ittifaq 
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Foto 7: Aktivitas Santri Al Ittifaq 
 

 
 
 

Prasarana lain yang dimiliki oleh Pesantren Al Ittifaq adalah sebuah 

gedung yang difungsikan sebagai kantor LM3. Di gedung inilah seluruh 

aktivitas manajerial agribisnis dipusatkan. Gedung ini diresmikan oleh 

Menteri Pertanian, Ir. Anton Apriyantono, M. S. pada 2007. Dengan ciri khas 

yang dimilikinya, Pesantren Al Ittifaq banyak dikunjungi berbagai kalangan. 

Tidak jarang pesantren ini dijadikan sebagai objek penelitian dari berbagai 

disiplin ilmu. Untuk mempermudah para peneliti atau tamu lainnya, 

Pesantren Al Ittifaq menyediakan penginapan sekaligus ruang diskusi yang 

terletak di belakang rumah K. H. Fuad Affandi. 
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Foto 8: Ruang Penginapan untuk Tamu 
 

 
 
 
 
 

Foto 9: Ruang Diskusi 
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Sementara itu, jenis pendidikan yang diterapkan Pesantren Al Ittifaq 

adalah mengintegrasikan antara pendidikan pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. Jenjang pendidikan formal yang ada di Pondok 

Pesantren Al- Ittifaaq dimulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). 

Pengelolanya adalah Yayasan Al Ittifaq dan bernaung di Departemen Agama. 

Terkait dengan statusnya itu, kurikulum yang digunakan berasal dari 

Departemen Agama yang pada Tahun  Pelajaran 2007/ 2008 ada dua 

kurikulum yaitu Kurikulum 2004 (KBK) dan KTSP untuk Kls 1, kls. 7 dan kls. 

10 (wawancara dengan K. H. Fuad Affandi, 25 Juni 2007). 

Pendidikan nonformal (pesantren) sebagai mana umumnya 

pendidikan salafiyah, menerapkan kurikulum sendiri dengan metoda 

pengajaran bandungan dan sorogan ditambah tarkiban. Jenis pendidikan ini 

merupakan yang pertama diterapkan di Pesantren Al Ittifaq sejak pesantren 

ini didirikan oleh K. H. Mansyur tahun 1934. Kurikulum yang diterapkan 

diarahkan untuk membimbing para santri menguasai, memahami, dan 

mendalami kitab-kitab Islam klasik (kuning) untuk berbagai disiplin ilmu 

yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan para santri. Di antara kitab-

kitab Islam klasik yang diajarkan kepada para santri adalah Tijan Durori dan 

Sanusi (Aqidah); Safinah, Sulam, Taqriib dan Fathul Mu’iin (Fiqih); Jurumiyah, 

Imrithi, dan Al fiyah (Nahwu); Kaelani dan Yaqulu (Sharaf), dan Adzkia, 

Minhajul ‘Aabidiin, dan Ihya ‘Ulumuddin (Tasauf). 
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Foto 10: Gedung Sekolah Al Ittifaq  
 

 
 

Foto 10: Gedung Madrasah Diniyah Al Ittifaq 
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D. Simpulan 

Hal yang menarik diperlihatkan oleh pesantren Al-Ittifaq yang 

berkembang menjadi sebuah pesantren berbasis agribisnis. K. H. Fuad 

Affandi berhasil menjungkirbalikkan nilai-nilai konservatif (mitos) dan 

mengubah wajah pesantren dari kekumuhan, ketidakberdayaan, dan 

keterbelakangan menjadi sebuah pesantren yang maju. Para santri tidak 

hanya disiapkan menjadi “tukang doa” melainkan juga dibangun jiwa 

wirausahanya. 

Dengan fenomena seperti itu, Pondok Pesantren Al-Ittifaq tidak 

hanya berhasil melahirkan kyai, melainkan juga menghasilkan beberapa 

komoditas pertanian antara lain labu, wortel, bawang hijau, dan sebagainya. 

Komoditas pertanian tersebut didistribusikan ke beberapa supermarket 

besar di Jakarta dan Bandung, antara lain Hero dan Super Indo. Jadi, di 

tangan para santrinya terdapat ketrampilan dan di qalbu para santrinya 

terdapat Al-Quran. 
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