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Tentang

MA DIPONEGORO

Mendapatkan pendidikan yang bermutu adalah cita-cita semua orang. Lulusan berbagai satuan
pendidikan berebut melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, dengan tujuan sekolah
dan madrasah favorit. Madrasah favorit yang menjadi dambaan para Santri, jumlahnya masih
terbatas dan hanya menyasar murid-murid tertentu dengan kriteria amat ketat. Madrasah yang
memiliki program yang bagus, lingkungan yang kondusif, profesional manajemenya, dan
mampu menjamin kebutuhan zaman, akan selalu dicari masyarakat.
Madrasah pada tingkat aliyah memiliki jangkauan
luas. Lebih-lebih madrasah yang berada di kota
santri, kota pelajar, Yogyakarta. Terutama madrasah
yang memiliki lembaga induk pondok pesantren.
Madrasah di bawah naungan Pondok Pesantren
memiliki peluang lebih besar dan jangkauan luas
hingga ke luar daerah, provinsi maupun luar pulau.
Masyarakat akan mencari madrasah dengan sistem
Pondok Pesantren karena menjadi pilihan terbaik
untuk pendidikan putra-putrinya.

Madrasah Aliyah (MA) Diponegoro memastikan
masyarakat mendapatkan pendidikan yang
bermutu. Apapun potensi dan bakat murid, akan
berkembang jika didukung dengan pendidikan
yang baik. MA Diponegoro unggul sedari visi misi,
proses, hingga outputnya. Lulusan MA Diponegoro
didesain memiliki banyak peluang dan kemudahan
akses dalam maupun luar negeri. Budaya unggul
pun dikembangkan. Bekal akademik dan pelayanan
yang profesional diberikan.

Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta
yang telah memiliki berbagai jenjang satuan
pendidikan, yaitu Raudatul Atfal(RA), Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan
Madrasah Aliyah (MA) selalu melakukan
pengembangan inovatif untuk terus eksis dan lestari
dalam merespon perubahan zaman.

Kami menyediakan pendidikan Islam modern oleh
para ahli yang berpengalaman. MA Diponegoro
adalah sekolah internasional masa depan. Di sini,
Kami menggabungkan ilmu agama, ilmu Umum
(Sains dan Sosial), dan bahasa (Arab dan Inggris).
Kami mempersiapkan siswa untuk tantangan
global berdasarkan etika dan nilai-nilai yang
harmonis.
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VISI MISI DAN TUJUAN
VISI
MEWUJUDUKAN SANTRI YANG UNGGUL, BERAKHLAQ MULIA, CERDAS,
Education
a Purpose
TERAMPIL, MANDIRI
DANwith
BERWAWASAN
GLOBAL, UNTUK KEMAJUAN ISLAM
DAN CITA-CITA KEMERDEKAAN
WELCOME
SCHOOL
TO
OUR
PN
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MISI

TUJUAN

1. Melaksanakan sistem yang berlaku di
lembaga pesantren secara optimal, ketat dan
bertanggung jawab.
2. Mengembangkan bidang ilmu agama dan
menanamkan keimanan dan ketaqwaan
melalui pengamalan ajaran agama.
3. Mengembangkan bidang ilmu sains, sosial,
dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan
potensi santri.
4. Membina kemandirian santri melalui
pembiasaaan, kewirausahaan,
kepemimpinan, dan pengembangan diri
yang terencana dan berkesinambungan.

Mempersiapkan santri agar di masa depan dapat
menjadi:
1. Ulama, yang akan bisa menerangi dan
membimbing umat.
2. Pemimpin, yang akan mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Pengusaha, yang akan memberikan kontribusi
maksimal bagi kesejahteraan sesuai cita-cita
kemerdekaan.
4. Profesional, yang unggul dan senantiasa
menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik,
jujur dan amanah.

Mengapa memilih

MA DIPONEGORO

Yogyakarta memiliki julukan kota pelajar. Tak heran, jika Pondok Pesantren pun bisa ditemukan dengan
mudah di Yogyakarta. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro merupakan salah satu Pondok Pesantren
terbaik di Yogyakarta, yang memiliki lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai SLTA.
Apa yang membedakan MA Diponegoro dengan sekolah
lain?
1. MA Diponegoro mengintegrasikan kurikulum nasional,
internasional dan pesantren.
2. Santri MA Diponegoro berkomunikasi sehari-hari
dengan bahasa arab dan inggris.
3. Lulusan MA Diponegoro dijamin dapat melanjutkan ke
Perguruan Tinggi Favorit baik dalam dan luar negeri.
4. MA Diponegoro membimbing santri sedari
mempersiapkan ujian masuk Perguruan Tinggi Favorit
dari awal.
5. Pesantren Diponegoro akan mendampingi Santri hingga
pendaftaran ke Perguruan Tinggi.
6. Prestasi akademik dan non akademik yang diraih Santri
Pondok Diponegoro.
Berapa jumlah santri dalam 1 kelas atau 1 kamar di MA
Diponegoro?
Satu kelas di MA Diponegoro memiliki 27 – 30 santri. Untuk
asrama, satu kamar disediakan untuk 15 – 20 santri, dengan
1 pembimbing asrama.

Madrasah Aliyah Diponegoro tidak hanya memiliki tujuan
untuk menimba ilmu agama saja, melainkan juga ilmu
sains. Madrasah Aliyah Diponegoro yang merupakan salah
satu Pondok pesantren terbaik di Jogja pun memiliki visi
untuk membentuk karakter dari santri yang sedang
menimba ilmu baik agama maupun ilmu sains.
Keunggulan bila putra putri sekolah di MA Diponegoro
Yogyakarta, adalah akan memudahkan mereka bila ingin
melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi terbaik, terutama
yang ada di Yogyakarta.

Apakah boleh hanya sekolah di MA Diponegoro tapi tidak
mondok?
Tidak diperbolehkan hanya sekolah di MA Diponegoro tanpa
mondok. Semua santri MA Diponegoro wajib tinggal di
Pesantren, karena merupakan program satu kesatuan.
Dengan santri tinggal di Pesantren, akan memaksimalkan
program belajar santri, sehingga program dan tujuan yang
telah ditetapkan oleh santri MA Diponegoro akan tercapai.
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PILAR PENDIDIKAN
MA DIPONEGORO
Ilmu Agama

Al Quran, Kitab Kuning

Ilmu Umum

Bahasa

Sains - Sosial

Arab - Inggris

Ketrampilan
IT, Kepemimpinan,
Wirausaha
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KEUNGGULAN
1. BAHASA ARAB/ INGGRIS

6. ASRAMA SANTRI

Di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, semua
santri tingkat MA, diharapkan mampu berkomunikasi
baik di sekolah maupun di asrama menggunakan bahasa
Arab dan bahasa Inggris. Enam bulan pertama, santri
akan diberikan program bahasa yang akan dibimbing
oleh Tim dari Pusat Bahasa dan Fakultas Adab UIN
Sunan Kalijaga

Untuk mendudukung program belajar santri agar
mencapai tujuan dan cita-citanya, semua santri wajib
tinggal di asrama Pesantren. Di Pesantren, santri akan
dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk
belajar, mengaji dan melakukan kegiatan ibadah. Pak
kyai dan ustadz, ustadzah juga akan memantau serta
membimbing santri setiap hari dari mulai kegiatan
sebelum subuh, hingga malam hari.

2. ILMU SAINS DAN SOSIAL
Program sains dan sosial akan dibimbing oleh pengajar
yang berdedikasi dan berpengalaman, yang merupakan
lulusan S1, S2 dari UGM dan UNY. Program sains dan
sosial bertujuan untuk memberikan pemahaman
terhadap ilmu sains dan sosial. Program Sains dan
sosial juga memberikan bimbingan Santri untuk
mampu menyelesaikan soal-soal ujian masuk
Perguruan Tinggi.

7. MASUK UNIVERSITAS FAVORIT
Santri tidak hanya bisa masuk ke Perguruan Tinggi
jurusan agama atau Perguruan Tinggi biasa. Santri harus
bisa bersaing dengan lulusan sekolah-sekolah umum
yang terkenal. Lulusan MA Diponegoro dididik,
dibimbing dan diarahkan untuk melanjutkan kuliah di
Perguruan Tinggi favorit dalam negeri. Selain itu, santri
juga diarahkan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri.

3. PROGRAM KITAB

8. BIMBINGAN & TRY OUT SBMPTN

Kurikulum Agama menggunakan literatur klasik kitab
kuning. Pelajaran Kitab meliputi: Nahwu, Shorof,
Balaghoh, Fiqih, Usul Fiqih, Tafsir, Hadist, Ilmu Tafsir,
Ilmu Hadist dan Tarikh. Pelajaran Kitab seluruhnya
diampu oleh ustadz ustadzah lulusan Pondok
Pesantren.

Saat ini ada 3 jalur masuk PTN bagi siswa para lulusan
jenjang SMA sederajat, yaitu SNMPTN, SBMPTN
(UTBK), dan mandiri. Agar mendapatkan hasil terbaik,
maka Santri harus banyak berlatih mengerjakan soalsoal ujian. Santri harus mempersiapkannya sedini
mungkin. Santri MA Diponegoro dibimbing untuk
persiapan UTBK SBMPTN, mulai dari belajar kelompok,
bimbingan belajar, dan juga latihan mengerjakan soalsoal (try out).

4. GURU S1, S2, S3
MA Diponegoro sangat berkomitmen dalam hal
keberhasilan anak didik. Untuk itu, MA Diponegoro
memastikan Dewan Guru berpengalaman dan
berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Guru MA
Diponegoro merupakan S1, S2, S3 baik lulusan dalam
negeri maupun luar negeri.

5. KEMAHIRAN HIDUP
Selama menimba ilmu di MA Diponegoro, santri akan
dibekali dengan berbagai program keahlian, meliputi
keagamaan, kemandirian hidup, wirausaha dan
Teknologi Informasi. Program Keahlian ini diberikan
agar santri dapat mengikuti perkembangan globalisasi
dan siap terjun ke masyarakat.

MA DIiponegoro akan bekerja sama dengan lembaga
bimbingan terbaik di Yogyakarta untuk melakukan Try
Out secara berkala untuk mengetahui perkembangan
belajar para santri.

9. PENDAFTARAN KE PERGURUAN
TINGGI DIKOORDINIR PESANTREN
Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro selalu
memberikan pendampingan Santri, baik sejak masuk di
Pesantren maupun setelah lulus. Pesantren akan
mendampingi dan memberikan arahan kepada santri
sampai memilih Perguruan Tinggi yang diminati.
Bahkan untuk pendaftaran ke Perguruan Tinggi, akan
dikoordinir oleh pesantren.
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JAMINAN MUTU
1. MINAT, BAKAT, GAYA BELAJAR

6. GURU S1, S2, S3

Setiap santri memiliki bakat dan minat yang berbedabeda. MA Diponegoro Yogyakarta mendidik dan
mengarahkan santri sesuai sehingga mereka mampu
mengasah bakat dan minat tersebut dengan tepat. Jika
bakat dan minat santri terasah dengan baik, maka
santri akan bisa meraih prestasi baik dalam bidang
akademik maupun non akademik.

MA Diponegoro sangat berkomitmen dalam hal
keberhasilan anak didik. Untuk itu, MA Diponegoro
memastikan Dewan Guru berpengalaman dan
berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Guru MA
Diponegoro merupakan S1, S2, S3 baik lulusan dalam
negeri maupun luar negeri, sesuai dengan bidangnya
masing-masing, yaitu Agama, Sains, Social, Bahasa dan
memiliki latar belakang Pesantren

2. BAHASA INGGRIS
Di era globalisasi, penguasaan bahasa yang bertaraf
internasional merupakan suatu kewajiban. MA
Diponegoro mempersiapkan para santri untuk mampu
berbahasa inggis aktif sebagai media komunikasi wajib
para santri, baik ketika belajar di ruang kelas ataupun
dalam pergaulan sehari-hari mereka di lingkungan
asrama pesantren.

3. BAHASA ARAB
MA Diponegoro mendidik para santri untuk mampu
membaca kitab kuning. Para santri diajarkan mengenal
dan mengetahui beragam pembendaharaan kosa kata
dalam bahasa Arab. Santri dibekali Ilmu Nahwu dan
Ilmu Shorof, yakni ilmu tentang bentuk kosa kata dan
perubahan kata dalam bahasa Arab.

4. HAFAL 6 JUZ
Program Tahfidz merupakan program unggulan MA
Diponegoro Yogyakarta yang banyak diminati oleh
calon Santri baru. MA Diponegoro memberikan target
kepada para santri, dengan bimbingan Para Ustadz
Tahfid, untuk mampu menghafal Al-Quran paling
sedikit 6 Juz selama menjadi Santri di MA Diponegoro.

5. NILAI KKM PELAJARAN 80
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah nilai
ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan
pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi
lulusan. MA Diponegoro Yogyakarta menetapkan nilai
KKM untuk tiap mata pelajaran adalah 80. Nilai KKM
dirumuskan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu:
Peserta didik, kompleksitas materi pelajaran, dan daya
dukung satuan pendidikan pada proses pencapaian
kompetensi.

7. MASUK UNIVERSITAS FAVORIT
Santri tidak hanya bisa masuk ke Perguruan Tinggi
jurusan agama atau Perguruan Tinggi biasa. Santri
memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dengan
lulusan sekolah-sekolah umum yang terkenal. Lulusan
MA Diponegoro dididik, dibimbing dan diarahkan
untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi favorit
dalam negeri. Selain itu, santri juga diarahkan untuk
melanjutkan kuliah di luar negeri.

8. ULAMA, PEMIMPIN, PROFESIONAL
MA Diponegoro selalu mendorong agar santri menjadi
orang hebat dan besar yang berguna bagi agama,
bangsa Indonesia dan dunia. Santri didorong untuk
bercita-cita tinggi menjadi ulama besar, pemimpin
masa depan, pengusaha yang memberi kontribusi
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan menjadi
profesional yang bertanggung jawab. Cita-cita luhur
ini akan selalu disampaikan secara berulang-ulang
kepada Santri agar selalu terpahat di dalam dada para
santri.

9. CITA-CITA TINGGI, RELIGIUS,
DAN AKHLAQ MULIA
MA Diponegoro mengajarkan santri untuk memiliki
cita-cita tinggi agar kelak dapat bermanfaat bagi
masyarakat, bangsa, negara dan agama. Santri juga
dididik untuk berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai
agama yang diimplementasikan dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari. Santri sudah dibiasakan untuk
beribadah dan belajar berbagai kegiatan produktif
lainnya. Hal ini akan mengarahkan kepada
pembiasaan dan pembentukan karakter santri agar
berakhlak mulia, santun dalam bertindak dan
bertutur kata.
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FASILITAS
MASJID

AULA

Masjid digunakan sebagai sarana pusat peribadatan para
Santri, baik itu sholat fardlu ataupun sholat sunnah. Masjid
juga sering digunakan sebagai sarana pengajian umum dan
pengajian dengan metode sorogan, baik itu pengajian
Alquran maupun pengajian Kitab kuning.

GEDUNG MADRASAH

Aula yang cukup luas berfungsi untuk tempat pertemuan oleh
civitas pesantren. Aula juga sering digunakan sebagai sarana
untuk pengajian dan kegiatan santri, baik sholawatan
maupun kesenian islami. Aula juga digunakan untuk acara
berbagai rekanan Pesantren.

ASRAMA

Pondok Diponegoro memiliki gedung madrasah yang sangat
memadai. Saat ini jumlah gedung madrasah sudah mencapai
total lebih dari 100 ruangan, terdiri dari ruang kelas, kantor
guru, kantor kepala madrasah, kantor administrasi, asrama,
ruang komputer, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN

Asrama sebagai sarana istirahat santri di sela-sela kegiatan
belajar dan mengaji yang sangat padat setiap hari nya.
Asrama diatur sedemikian rupa sehingga bersih asri dan
membuat santri bisa beristirahat dengan nyaman dan juga
tetap terjaga kesehatannya.

RUANG KOMPUTER

Perpustakaan mendukung tumbuh kembang intelektual
santri dan membantu kemudahan belajar. Buku koleksi dari
berbagai bidang sains, agama, sejarah, sosial, budaya, seni,
sastra dan teknologi terapan. Budaya membaca agar santri
mampu memahami masalah dan memecahkannya.

LABORATORIUM

Ruang komputer ini disediakan untuk menunjang aktivitas
riset laboratorium Desain, Teknologi Informasi dan
Komputer . Selain itu, ruang komputer ini digunakan untuk
menunjang aktifitas tenaga pengajar dan santri dalam
melaksanakan penelitian dan praktikum.

KOPERASI

Laboratorium Sains dikonstruk untuk memperkuat rasa ingin tahu,
melakukan riset, percobaan, pengukuran ilmiah, dan pembuktian
teori secara ilmiah. Laboratorium tempat melatih santri agar
produktif . Santri dapat melakukan pengamatan, eksperimen dan
menghasilkan karya ilmiah.

KANTIN

Koperasi melayani berbagai kebutuhan dan peralatan belajar
santri. Koperasi juga sebagai sarana kemandirian ekonomi.
Koperasi menempa keterampilan hidup santri, memberikan
pelayanan dan membukakan wawasan usaha bagi santri.

LAPANGAN

Kantin sebagai sarana edukatif, penyegaran fikiran untuk
memacu meraih prestasi. Kantin juga berfungsi sebagai
penunjang belajar dan ketersediaan asupan gizi agar
menambah kenyamanan dan ketenangan belajar. Kantin
melayani berbagai kebutuhan makanan dan minuman santri.

Lapangan digunakan untuk kegiatan apel, upacara, olahraga,
maupun kegiatan lain. Lapangan banyak digunakan untuk
kegiatan formal maupun non formal. Lapangan sebagai
sarana berkumpul dan untuk memberikan informasi dari
pengasuh, para ustadz ke santri.
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PENGELOLA
PENGASUH

DEWAN GURU

1. KH. M. Syakir Ali, M.Si
2. KH. Imindi Kasmiyanta,S.Pd
3. KH. M. Saliman, S.Ag
4. KH. Drs. Jambari
5. KH. Drs. Ponidjo

1. Prof. Dr. Abdul Rohman, S.Si, M.Sc
2. Afrizka Premana Sari, M.Sc
3. Uswatun Khasanah, S.Mat, M.Pd
4. Pinandita Afriwardani, S.Si. M.Si
5. Muhammad Irsyadul Ibad, S.Psi., M.A.
6. Cinthiya Zakiah Arifah, S.Ag
7. Desy Maulani Fikri, S.Ag
8. Yati Kusrini, S.Si.
9. Fitri Yuliana, S.S.
10. Riyas Jati Pamungkas, S.Pd.
11. Trei Ilham Supawi, S.Ag.
12. Risyanto, S.Ag

KOORDINATOR
1. Fauzan, S.Ag, M.Ag
2. Moh. Zaidun Khadirin, LC, M.Hum
3. Rofiq Anwar, S.Si. MBA

PROGRAM BAHASA

TIM MEDIA

1. Fuad Arief Furdiyanto, Ph.D
2. Ulyati Retno Sari, M.Hum
3. Lathiful Khuluq, Ph.D
4. Dwi Margo Yuwono, M.Hum
5. Febriyanti Dwiratna Lestari, Ph.D
6. Anisah Durrotul Fajri, M.Hum
7. Dr. Danial Hidyatullah, M.Hum
8. Laiyinatus Shifa ZN S.Hum., M.Pd

1. M. Alfian Ridhoi
2. Risyanto
3. Miftahul Huda
4. Akif Muhammad
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KEGIATAN HARIAN
1

2
3

Bangun tidur, Sholat malam
03.30 - 04.00

Sholat Shubuh, Pengajian
04.00 - 05.30

8

9

Sholat Ashar, Free Time
16.00 - 17.30

Pengajian/Tahfidz
17.30 - 18.00

10 Sholat Magrib, Pengajian

Mandi dan Sarapan Pagi
05.30 - 06.45

18.00 - 19.00

4 Apel Pagi dan Istighotsah

11

5

12 Makan malam

06.45 - 07.00

6

7

Sekolah Formal Pagi
07.00 - 11.45

Sekolah Formal Siang
13.00 - 16.00

19.00 - 20.00

20.00 - 20.30

Sholat dhuhur, makan siang
11.45 - 13.00

Sholat Isya', Qiroatul Kutub

13

Belajar Mandiri
20.30 - 22.00

14 Istirahat / Tidur
22.00 - 03.15
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BIAYA PENDIDIKAN
BIAYA BULANAN
SPP
Makan dan Asrama
Laundry

380.000
650.000
70.000

TOTAL

1.100.000

BIAYA DAFTAR ULANG
Infaq Pengembangan
Pesantren
Biaya Perlengkapan

3.000.000

Uang Kegiatan
Seragam

1.500.000
1.000.000

Administrasi Pondok
English Course 6 bulan

TOTAL

1.000.000

gratis
gratis

6.500.000
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INFO PENERIMAAN
SANTRI BARU
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
1. Memiliki ijazah SMP/ MTs/ sederajat.
2. Memiliki NISN
3. Memiliki akta lahir.
4. Memiliki kartu keluarga.

C. PERSYARATAN KELAYAKAN
1. Sanggup menaati peraturan Pesantren.
2. Sanggup mengikuti program pendidikan
Pesantren.
3. Memiliki tekad belajar, disiplin, dan
mandiri.
4. Memiliki kelakuan baik, jujur, dan
bertanggung jawab.
5. Memiliki passion diri dan cita-cita luhur.

E. PSB GELOMBANG I
Pendaftaran:
1 September - 31 Desember 2022

B. PERSYARATAN TEKNIS
1. Mengisi dan membayar formulir
pendaftaran Rp. 250.000.
2. Menyerahkan foto kopi ijazah.
3. Menyerahkan foto kopi nilai asesmen.
4. Menyerahkan foto kopi persyaratan
administratif bila sudah ada.

D. KETENTUAN UMUM
1. Pendaftar yang diterima namun tidak
mendaftar ulang pada waktu yang
ditentukan dianggap mengundurkan diri.
2. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah,
menyesuaikan jumlah pendaftar
3. Bilamana daya tampung telah terpenuhi
maka pendaftaran akan ditutup tanpa
pemberitahuan sebelumnya.

F. PSB GELOMBANG II
Pendaftaran Gelombang II akan dibuka
apabila belum memenuhi kuota
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GALERI
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