MUQADDIMAH
Sebagai pesantren yang cukup tua
(berdiri sejak tahun 1779),
Pe s a n t r e n S a l a f i y a h t e l a h
memberikan bukti nyata bagi
ikhtiar dakwah islamiyah serta
pendidikan agama di Indonesia.
KH. M. Idris Hamid
Pesantren Salafiyah sejak dini dan Pendiri dan Pengasuh PP. Bayt al-Hikmah
secara istiqamah, sebagaimana
telah digariskan oleh para pendirinya, menerapkan sistem
pendidikan diniyah salafiyah yang dielaborasikan secara integral
dengan penanaman akhlaq karimah dan 'amaliyah ubudiyah dalam
pembinaan intensif sehari-hari.
Untuk lebih memperluas dan mengembangkan perannya
tersebut, Pesantren Salafiyah memandang penting untuk mulai terjun
dalam pendidikan formal, dengan tetap memelihara nilai-nilai dan
norma kepesantrenan yang dipegang teguh selama ini. Atas semangat
itulah kemudian didirikan pesantren Bayt Al-Hikmah.
Pesantren Bayt Al-Hikmah diproyeksikan menjadi pesantren model
yang mengintegrasikan sistem pendidikan salafiyah dan modern.
Pesantren yang resmi berdiri pada tahun 2010 ini diharapkan akan
dapat melahirkan santri-santri yang kokoh dalam keimanan dan
ketaqwaan menurut ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, memiliki
wawasan mendalam dalam ilmu-ilmu agama, berkarakter luhur dan
mandiri, serta berprestasi tinggi dan unggul dalam dunia akademik
dan keterampilan.

VISI
Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan
sumberdaya manusia yang berbasis pada
nilai-nilai spiritual dan kontekstual

Indikator PENDIDIKAN

Program Unggulan

1. Tertanamnya keimanan & ketaqwaan kepada Allah SWT
2. Tekun dan istiqamah dalam beribadah
3. Mempenyai kepedulian yang tinggi pada lingkungan dan
kehidupan sosial.
4. Unggul dalam prestasi akademis
5. Memiliki kecakapan dalam berbagai bidang kehidupan

Fasilitas

SANTRI

Gedung Eksklusif

Lab Bahasa

Ruang belajar
berbasis multimedia

Lab IPA

Ruang belajar ber-AC

Perpustakaan

Ruang belajar terpisah
antara putra dan putri

Jaringan Wifi Gratis

Asrama santri terintegrasi dengan sekolah

Lab Fotografi
dan Videografi

Lap dan Sarana
olah raga

Pusat Kesehatan
Pesantren

Lab Komputer

Foodcourt
dan koperasi

Program

EKSTRAKURIKULER

MISI
1. Membangun landasan keimanan dan ketaqwaan
paripurna bagi generasi muda muslimin berdasarkan
ajaran Islam ahlus sunnah wal jama’ah.
2. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki
ajaran sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga
mereka memiliki hati nurani, watak, pengetahuan,
keterampilan, dan sikap hidup yang menghayati dan
mengamalkan Pancasila.
3. Mendidik dan mengajar generasi muda untuk
memiliki kecerdasan akademik, emosional, spiritual
dan mandiri.

Futsal

Karya Ilmiah

Renang

Banjari

Pramuka

Jurnalistik

Agribisnis

Drumband

Seni Lukis

Pencak Silat

Fotografi/
Videografi

Teater/musik

PESANTREN
Tahfidhul Qur’an
Dengan target tahun I & II,
2 Juz/Tahun, dan tahun III, 1 Juz
maka selama 3 tahun belajar,
bisa menghafal 5 Juz + Juz 30,
dan dengan target tahun IV & V,
2 Juz/Tahun, dan tahun VI, 1 Juz
maka selama 6 tahun belajar,
bisa menghafal 10 Juz + Juz 30.

Qira’atul Kutub
Program khusus bagi SMK/SMA,
target yang diharapkan adalah
Tahun I, mampu memahami makna
jawa dan kaidah dasar Nahwu,
Tahun II, mampu mengenal susunan
bahasa Arab (Nahwu Sharaf)
Tahun III, mampu membaca kitab
kuning/kitab gundul

Bahasa Arab
Mampu mengucapkan kalimat bahasa
Arab dengan baik dan benar serta
mampu memahami muhawaroh
(percapakan) yang didengar. Mampu
menguasai cara penulisan huruf hijaiyah
dan menyusun sebuah paragraf dengan
tatanan Bahasa yang benar

Bahasa Inggris
Santri lebih percaya diri untuk berbicara
di depan umum dengan berbahasa
Inggris Mampu memahami conversation
(percakapan) yang didengar serta
mampu menjawab pertanyaan terkait
dengan percakapan yang didengarkan
"Mencapai skore TOEFL minimal 450”

