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www.pondokpesantren.net (Jakarta) &ndash; Dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan kepesantrenan dan
ke-Indonesia-an serta meneguhkan komitmen pengabdian pada pondok pesantren, maka Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI, selaku pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) akan
mengadakan pembinaan bagi para santri yang menerima beasiswa dari program tersebut.

Waktu dan tempat pelaksanaan dari kegitan ini dibagi atas 3 (tiga) zona. Zona I (Barat) bertempat di PP. Darunnajah
Jakarta pada tanggal 18-20 Desember 2009 dengan diikuti oleh 395 mahasiswa dari perguruan tinggi ITB (32 orang),
IPB (224 orang), dan UIN Syarif Hidayatullah (141 orang).
Zona II (tengah) diikuti oleh 539 mahasiswa dari perguruan tinggi UGM (300 orang), UIN Sunan Kalijaga (121 orang),
dan UIN Walisongo (120 orang) dengan bertempat di PP. Sunan Pandanaran DI Jogjakarta pada tanggal 25-27
Desember 2009.
Sedangkan zona III (Timur) dilaksanakan pada tanggal 1-3 Januari 2009 bertempat di PP. Miftahul Ulum Al Yasini
Pasuruan Jawa Timur dengan diikuti oleh 528 mahasiswa dari perguruan tinggi ITS (229 orang), Unair (144 orang), dan
IAIN Sunan Ampel (159 orang).
Dalam kesempatan lain, H. Choirul Fuad Yusuf, Direktur PD Pontren Departemen Agama RI menjelaskan bahwa
kegiatan pembinaan ini akan diisi dengan materi berupa taushiyah dan focus group discussion (FGD) dengan diarahkan
pada pengembangan kepesantrenan, keislaman dan ke-Indonesia-an, aksi sosial kemasyarakatan, peningkatan potensi
peserta program dan fun learning sebagai sarana refreshing.
Rencananya, sambung Choirul, acara ini juga akan dihadiri oleh para tokoh nasional dan sekaligus sebagai narasumber
seperti; Prof. Drs. KH. Tolhah Hasan, KH. Makrus Amin, Ir. KH. Sholahuddin Wahid, dan Drs. H. Slamet Effendi Yusuf,
M. Si.
Dalam pembinaan ini juga terdapat aksi pengabdian kepada masyarakat dengan berdasarkan program studi yang
sedang ditempuh di perguruan tinggi masing-masing. Bidang-bidang tersebut adalah Bidang Kesehatan, Bidang
Pertanian dan Peternakan, Bidang Teknologi dan Sains serta Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, papar peraih
dua gelas master ini. (pip)
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