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A. Pengantar 

Ma’had Aly adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan 

mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis 

kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. 

Ma’had Aly merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama 

Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren.  Berbeda dengan pendidikan tinggi islam lainnya, Ma’had Aly 

mempunyai posisi yang khusus dimana Ma’had Aly hanya bisa didirikan oleh 

pesantren. 

Ma’had Aly adalah wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual 

pesantren tingkat tinggi. Keberadaannya melekat dengan keberadaan pesantren. 

Namun karena tradisi akademik tinggi ini, tidak semua pesantren mampu 

menyelenggarakan pendidikan Ma’had Aly. Dalam sejarahnya, Ma’had Aly 

didirikan dan dikembangkan dari dan oleh masyarakat pesantren, tetapi tujuannya 

selain untuk keberlangsungan pesantren sendiri dengan tumpuan pada tradisi 

intelektual tingkat tinggi, juga Ma’had Aly dimaksudkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, 

Ma’had Aly sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren saja, 

melainkan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menyempurnakan sistem pendidikan 

nasional.  

 

B. Legalitas Ma’had Aly 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan islam, Ma’had Aly 

mengalami proses kesejarahan yang dinamis. Berbagai kebijakan pemerintah 

dikeluarkan untuk mendukung dan memperkokoh keberadaan Ma’had Aly. Pada 

November 2015, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly.  PMA ini telah memberikan pedoman 



yang jelas bagaimana pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis pesantren 

dikelola, PMA ini juga merupakan bukti komitmen pemerintah untuk meletakkan 

Ma’had Aly sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional yang perlu diberi 

kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua 

komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah. sejalan dengan 

perputaran waktu, keberadaan Ma’had Aly secara formal semakin legitimate 

dengan ditetapkannya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang isinya 

antara lain tentang jenis pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan tinggi 

berbentuk Ma’had Aly dan kemudian ditetapkan peraturan turunannya berupa 

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly sebagai 

pengganti PMA 71 tersebut, UU dan PMA ini tidak saja memastikan legalitas 

Ma’had Aly dalam sistem pendidikan nasional, melainkan juga memperjelas 

kesungguhan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Ma’had Aly yang setara 

dan semartabat dengan lembaga pendidikan tinggi agama dan lembaga pendidikan 

tinggi umum dalam pengakuan, status, penggunaan lulusan, dan perhatian 

pemerintah.    

Sejak ditetapkannya UU dan PMA ini, Direktorat Pendidikan Diniyah dan 

Pondok Pesantren memiliki mandat baru untuk mewujudkan Ma’had Aly 

sebagaimana yang dicita-citakan. 

  

C. Tantangan Ma’had Aly 

Tantangan keulamaan atau ke-kyai-an dewasa ini semakin kompleks. Bukan 

hanya pada  penguasaan khazanah keislaman yang mendalam (tafaqquh fiddin), 

melainkan juga yang terpenting bagaimana ulama/kyai mampu merespons 

perubahan sosial yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan arus globalisasi yang deras mengalir dalam kehidupan umat 

manusia. Ruang lingkup keulamaan/ke-kyai-an menjadi tak berbatas. Tidak hanya 

pada wilayah keagamaan, seorang ulama juga harus mampu masuk ke dalam 

diskursus dan ruang gerakan sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan 

politik kebangsaan. Semua itu adalah realitas kehidupan yang sehari-hari 

mempengaruhi kehidupan keagamaan. Ulama/kyai kontemporer niscaya menguasai 



segala hal yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (tafaqquh fi 

mashalihil khalqi). 

Tantangan pendidikan Ma’had Aly, selain harus mengakomodasi 

kebutuhuan pendidikan masyarakat, juga harus mampu menjaga nilai-nilai dan 

tradisi pesantren yang tumbuh dan berkembang seiring hadirnya pesantren itu 

sendiri, terutama tercermin pada disiplin keilmuan yang diajarkan. Artinya,  

tantangan real pendidikan Ma’had Aly adalah harus menjawab dan mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat yang lebih luas, dengan tidak serta merta mengasingkan diri 

dari karakteristiknya yang lebih substantif sebagai lembaga pendidikan tinggi 

pesantren dan tidak meninggalkan nilai-nilai dan tradisi  pesantren yang menjadi 

kekhasannya. 

Atas dasar itu, untuk menghasilkan sosok kyai-ulama yang mutafaqqih 

fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi, yakni mampu merespons perubahan 

sosial kontemporer dibutuhkan langkah-langkah sistematis melalui proses 

pendidikan Ma’had Aly yang terstruktur dan sistemik. 

Untuk menjawab tantangan ini maka pengelola Ma’had Aly harus memiliki 

langkah-langkah jitu agar Ma’had Aly kedepan bisa tampil lebih baik dan bisa 

menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Terutama, Ma’had Aly harus 

berbenah diri secara interen. Hal ini untuk memperbaiki kualitas Ma’had Aly dari 

dalam lembaga itu sendiri. Langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti rekruitmen 

calon mahasantri Ma’had Aly perlu dilakukan lebih selektif agar tujuan Ma’had 

Aly bisa tercapai, evaluasi dan penilaian Ma’had Aly serta peningkatan kapasitas 

dosen Ma’had Aly dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, dan juga perlu 

peningkatan budaya akademik melalui penelitian dan pengelolaan jurnal. 

Dengan melakukan langkah ini diharapkan Ma’had Aly lebih mampu 

bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya dan mampu menjawab tantangan 

untuk terus menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu-ilmu keislaman 

(mutafaqqih fiddin). 

  

D. Idealisme Ma’had Aly  

Ma’had Aly yang dicita-citakan adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi 

keagamaan yang menghasilkan lulusan sebagai kader kyai-ulama yang mutafaqqih 



fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi, yakni menguasai secara mendalam 

khazanah keislaman yang spesifik dan mampu mentransformasikannya dalam 

kehidupan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan 

umat manusia.  Cita-cita ini sangat ideal karena menjawab problem mendasar yang 

dihadapi umat Islam Indonesia, yakni semakin langkanya kyai/ulama yang 

berintegritas, berkarakter, dan berwawasan keindonesiaan.  Dengan demikian, 

posisi Ma’had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan (keislaman) 

menjadi sangat signifikan dan strategis bagi masa depan bangsa Indonesia. 

 

E. Kondisi Obyektif Ma’had Aly                                                                                                                                                                                   

Sampai dengan tahun 2022, di Kementerian Agama RI tercatat ada 73 (tujuh 

puluh tiga) Ma’had Aly jenjang Sarjana / Marhalah Ula (M1) dan 3 (tiga) Ma’had 

Aly jenjang Magister / Marhalah Tsaniyah (M2) se-Indonesia. Dari semua Ma’had 

Aly ini terdapat keragaman dalam kurikulum, pengelolaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, kualitas lulusan, dan fasilitas pendidikan yang seharusnya melekat 

pada keberadaan Ma’had Aly.  

Keberadaan Ma’had Aly hari ini sangat beragam, baik dari sisi akademik 

(kurikulum, pembelajaran, riset, dan orientasi keilmuan), manajemen, 

kepemimpinan, maupun fasilitas yang dimiliki. Inisiatif dan kreatifitas lokal yang 

didukung kemampuan pengelolanya jauh lebih dominan mewarnai karakter dan 

pola pendidikan Ma’had Aly. Jika ada 73 (tujuh puluh tiga) Ma’had Aly, maka 

kira-kira terdapat 73 (tujuh puluh tiga) karakter dan pola pendidikan Ma’had Aly. 

Sampai hari ini, belum ada standar nasional yang bisa digunakan untuk mengukur 

kesuksesan input yang direkrut, proses yang dijalankan, dan output yang dihasilkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pendidikan Dasar (Penda) Balitbang Diklat 

Kemenag RI pada tahun 2018 tentang pengembangan Ma'had Aly yang 

dilaksanakan di 25 Mahad Aly di Indonesia memberi kesimpulan tentang beberapa 

tantangan dalam pengembangan Ma'had Aly di Indonesia. Tantangan-tantangan itu 

adalah, pertama, sebagian besar Ma'had Aly masih mencari dan merumuskan 

format pengelolaan pendidikan, baik secara akademik maupun kelembagaan; 

sebagian besar pengelolaan Ma'had Aly belum memiliki pemahaman yang 

memadai tentang standarisasi penggelolaan pendidikan tinggi; hampir seluruh 



komponen kependidikan Ma'had Aly belum memenuhi standar pendidikan 

sebagaimana diamanatkan di dalam regulasi tentang standar Ma'had Aly. 

kedua, pada beberapa Ma'had Aly, kemampuan mengkaji kitab kuning tidak 

dijadikan sebagai syarat tes masuk. Pengelola lebih mengutamakan jumlah 

pendaftar sebanyak-banyaknya, sehingga mahasantri teridentifikasi tidak memiliki 

kemampuan yang memadai dalam penguasaan kitab kuning. ketiga, pada beberapa 

Ma’had Aly, persentase antara mata kuliah bidang kekhususan dengan mata kuliah 

pada umumnya relatif seimbang. Padahal semestinya mata kuliah bidang 

kekhususan lebih bayak daripada mata kuliah umum. keempat, pengadaan tenaga 

pengajar yang memiliki kapasitas keilmuan sesuai dengan pilihan program studi, 

belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. (dirangkum dari berbagai sumber) 


