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KH. BUSTOMI ARISANDI, SH. MH. 

Tembusan : 

1. Pimpinan STAI darul hikmah 

Menimbang  : a. Bahwa STAI Darul Hikmah Bangkalan memiliki komitmen untuk 

meningkatkan layanan pendidikan dan pengembangan keilmuan 

bagi mahasiswa salah satunya melalui program LAYALI (layanan 

keislaman mahasiswa STAIDHI).  

b. Sehubungan dengan butir a tersebut diatas demi kelancaran dan 

ketertiban kegiatan tersebut, perlu ditetapkan surat keputusan 

ketua untuk  pedoman kegiatan dimaksud. 

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Statuta STAI Darul Hikmah Bangkalan. 

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah dan Rapat Pimpinan dan STAI Darul Hikmah 

 

Memutuskan : 

Menetapkan : 1. Keputusan ketua tentang Pedoman dan teknis kegiatan LAYALI 

bagi mahasiswa  STAI Darul Hikmah Bangkalan. 

2. Pedoman,ketentuan dan tekhnis kegiatan tersebut berlaku sejak 

ditetapkan tanggal 10 april 2021. 

  3. ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat 

kekeliruan atau  kekurangan dalam keputusan ini akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 



 

2. Arsip 

 

 

I. PENDAHULUAN 

STAI Darul hikmah bangkalan memilik misi agar lulusannya memiliki kualifikasi keilmuan 

yang unggul, profesional, berakhlaqul karimah, dan memahami ilmu agama khas pesantren. 

Untuk mencapai kualifikasi tersebut, tentu saja diperlukan bebagai langkah yang harus 

ditempuh secara sistematis dan berkelanjutan.Pada sisi lain, secara objektif, mahasiswa 

STAIDHI memiliki kapasitas dengan latar belakang pendidikan yang variatif dengan tingkat 

pengetahuan, dan pengalaman yang variatif pula. Oleh karena itu, mahasiswa STAIDHI tak 

cukup hanya mengikuti kuliah sebagaimana yang diterapkan di perguruan tinggi lain. 

mahasiswa STAIDHI dipandang perlu mengikuti kegiatan kepesantrenan yang salah satunya 

berupa pengajian kitab kuning untuk menanamkan nilai-nilai keislaman khas pesantren. 

        

II. LANDASAN 

1. UU SISDIKNAS RI. No. 20/2003. 

2. Statuta STAIDHI 

3. SK Ketua STAIDHI no 784 tahun 2021 tentang pedoman dan tekis program kegiatan 

LAYALI. 

4. Hasil musyawarah dan rapat Pimpinan 10 April 2021 

 

III. NAMA KEGIATAN 

LAYALI (Layanan Keislaman Mahasiswa STAIDHI) 

 

IV. MANFAAT 

Meningkatkan ilmu pengetahuan keislaman dan wawasan kepesantrenan bagi mahasiswa 

terutama tentang kajian kitab kuning dan tradisi khataman kitab dipesantren.  

 

V. TUJUAN 

1. Menanamkan, dan mentradisikan nilai nilai keislaman dan wawasan kepesantrenan 

dalam diri mahasiswa.  

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiwa khususnya dalam segi ilmu pengetahuan 

agama berbasis nila-nilai pesantren. 



 

 

 

VI. PESERTA KEGIATAN 

Seluruh Mahasiswa STAI darul hikmah Bangkalan (dari semester II s/d  VIII) baik yang 

muqim/mondok maupun yang tidak. 

 

VII. JENIS KEGIATAN 

Ngaji Khataman kitab kuning Ramadhan 

 

VIII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah mulai tanggal 1 ramadhan s/d tanggal 15 ramadhan 

2. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Pondok pesantren Darul himah. 

 

IX. KETENTUAN KEGIATAN  

1. Kegiatan ini sifatnya wajib bagi Seluruh Mahasiswa STAIDHI mulai dari semester II 

s/d semester VIII. 

2. Mahasiswa bebas dan diperkenankan menentukan pengajian kitab yang ingin diikuti 

dari salah satu masyayikh Pon-pes darul hikmah: 

a. Untuk KH.Bustomi arisandhi, dengan khataman kitab Sullamut-Taufiq, Waktu 

pelaksanan:  Jam 16.00 s/d selesai. Tempat peleksanaan: di Masjid. 

b. Untuk KH.imamul muttaqin dengan Khataman kitab Taysiru Mustholahul Hadist 

Waktu pelaksanaan: jam 08.00-11.00 dan jam 16.00-05.00, Tempat pelaksanaan: 

Aula SMK (Untuk khataman kitab yang ini mahasiswa boleh mengikuti s/d dhuhur 

saja). 

c. Untuk KH.Zainal hakim dengan Khataman kitab As-Syama’ilul Muhammadiyah, 

Waktu pelaksanaan: Jam 08.00-11.00. tempat  pelaksanaan: di Masjid. 

3. Untuk kegiatan tersebut akan ada absen khusus dan dikordinir pihak kampus. 

4. Setiap selesai ngaji mahasiswa dipersilahkan untuk menandatangani absen ke kampus 

dibantu oleh petugas. 

5. Kegiatan pengajian kitab ini berlangsung selama 15-16 hari dari tanggal 1 ramadhan s/d 

15 Ramadhan. 

6. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut minimal 60 % (9-10 kali pertemuan) 



 

7. Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiwa akan mendapatkan SERTIFIKAT dari bagian 

kemahasiwaan, yang selanjutnya sertifikat tersebut akan menjadi SYARAT WAJIB 

untuk mengikuti ujian skripsi. 

 

X. SANKSI 

8. Bagi mahasiwa yang tidak mengikuti kegiatan ini, maka akan ada sanksi berupa mondok 

dan mengikuti seluruh kegiatan pesantren minimal 30 hari di Pon.pes darul hikmah. 

9. Bagi yang ikut kegiatan namun tidak mencapai standart pertemuan diatas (kurang dari 

50 %), maka sanksi akan ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan/WAKA III. 

 

XI. PENUTUP 

Membina dan mengembangkan potensi mahasiswa adalah suatu keharusan, agar 

terbentuk lulusan yang selain memiliki keilmuan unggul dan profesional, berakhlak mulia, 

juga memiliki pengetahuan keislaman berbasis kepesantrenan sebagaimana misi STAI darul 

hikmah bangkalan. Oleh karena itu melalui kegiatan yang akan dilaksanakan ini mudah-

mudahan mampu membentuk mahasiswa sebagaimana yang dicita-citakan diatas. Melalui 

kegiatan ini pula kami memohon kepada semua pihak untuk membantu mensukseskan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Partisipasi dari semua kalangan sangat kami harapkan, dan mudah-mudahan apa yang 

kita berikan baik pendampingan, gagasan, dan pemikiran dapat bermanfaat dan menjadi 

kontribusi nyata yang akan dibalas oleh Alloh SWT dengan balasan yang layak. Aamin… 
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