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KONDISI KEBERAGAMAAN DI LINGKUNGANNYA

(Studi Deskriptif pada Pondok Pesantren Dār Al-Taubaħ, Bandung)
Oleh: Irfan Paturohman

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang unik mengenai keberadaan Pondok Pesantren
Dār al-Taubaħ di tengah-tengah kawasan Lokalisasi Prostitusi Saritem. Peran pesantren 
sendiri secara umum adalah sebagai Lembaga Pendidikan Islam, Lembaga Sosial, dan
Lembaga Dakwah Islam.
Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil penelitian. Sebagai lembaga
pendidikan Islam, Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ telah mampu memenuhi tujuan 
kulturalnya, hal ini dikarenakan unsur-unsur serta fasilitas yang terdapat di dalam pesantren
sangat mendukung untuk berlangsungnya proses pendidikan di Pondok Pesantren Dār al-
Taubaħ. Akan tetapi peran Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ sebagai Lembaga Sosial dan 
Lembaga Dakwah Islam masih belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ sendiri yang masih dalam tahap berkembang, dan 
kurangnya dukungan dari pihak-pihak di luar pesantren baik dari Pemerintah maupun dari
masyarakat. Oleh sebab itu, seyogyanya perlu dijalin kerjasama yang lebih baik diantara
pihak Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ dengan pihak eksternal Pondok Pesantren Dār al-
Taubaħ. 

Kata Kunci: Peran Pondok Pesantren, Kondisi Keberagamaan

A. PENDAHULUAN

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan
Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (IKAPI, 2010: 146), yang bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk
menjadi ahli agama (mutafaqqih fī al-dīn) dan atau menjadi muslim yang memiliki
keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran pesantren terhadap kehidupan
masyarakat sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak dapat mendiskreditkan
keberadaan pesantren di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari sudut pandang lain, fungsi pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai
alat pengendalian sosial (agent of social control) bagi masyarakat. Tatkala terjadi
penyimpangan sosial (deviation) dalam masyarakat, khususnya penyimpangan
dalam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, maka fungsi pesantren sebagai
alat pengendalian sosial harus dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penyimpangan sosial lebih dominan muncul di kalangan masyarakat
perkotaan. Hal ini diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa “Gejala deviation pada
masyarakat Indonesia lebih banyak muncul di kalangan masyarakat kota besar, yang
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cenderung merupakan perwujudan mentalitas menerabas yang pada hakekatnya
menimbulkan sikap untuk mencapai tujuan secepatnya tanpa banyak berkorban
dalam arti mengikuti langkah-langkah atau kaedah-kaedah yang telah ditentukan.
Gejala seperti ini oleh Emile Durkheim dinamakan sebagai anomie” (Soekanto,
1984: 211).

Banyak data statistik yang menerangkan bahwa kasus penyimpangan sosial,
khususnya berupa penyimpangan seks bebas terbilang cukup tinggi frekuensinya,
dan secara otomatis memerlukan perhatian penuh dan kerja ekstra dari pihak
berwenang. Namun alih-alih teratasi, beberapa kasus penyimpangan seks bebas di
beberapa kota besar yang dianggap terlalu kuat dan sulit untuk diatasi, malah
mendapatkan kesempatan untuk bergerak dengan leluasa melalui dibangunnya
lokalisasi prostitusi. Alhasil, dari realita itu terkesan bahwa seolah-olah
penyimpangan tersebut mendapatkan legalitas dari pihak-pihak yang ada di
sekitarnya.

Bandung sebagai salah satu dari beberapa kota besar di Indonesia tidak luput
dari keberadaan lokalisasi prostitusi. Icon prostitusi yang terdapat di kota Bandung
ini lebih dikenal dengan nama Saritem. Lokalisasi Saritem ini sudah cukup lama
berdiri, bahkan bila menggunakan hitungan angka, keberadaan Saritem mencapai
usia lebih dari satu abad, karena Saritem sudah mulai eksis dari sejak zaman
penjajahan kolonial Belanda. Karena keberadaannya yang sudah sangat lama,
membuat posisinya cukup kuat dan melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat
di sekitarnya yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan-kegiatan yang
berlangsung di lokasi tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya proses untuk
mengatasi penyimpangan yang terjadi di sana, dikarenakan perlawanan dari dalam
untuk mempertahankan lokalisasi Saritem juga cukup kuat.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, keberadaan lokalisasi prostitusi
Saritem yang telah berjalan cukup lama tentu saja tidak semudah itu dapat ditangani.
Peran pondok pesantren Dār al-Taubaħ ini cukup krusial dalam rangka membangun 
kembali citra kota Bandung menjadi kota yang bermartabat. Proses pendidikan yang
dijalankan oleh pondok pesantren Dār al-Taubaħ harus dapat memberikan edukasi 
tentang bagaimana seharusnya nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam kehidupan
masyarakat secara utuh.

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan proses pendidikan yang
dilaksanakan oleh pondok pesantren Dār al-Taubaħ dalam rangka memperbaiki 
kondisi keberagamaan masyarakat di sekitar lingkungannya, juga untuk mengetahui
sejauhmana dampak yang dirasakan oleh lingkungan atas apa yang telah dilakukan
oleh pondok pesantren Dār al-Taubaħ. 
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B. METODE PENELITIAN

Dalam pemaparan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
deskriptif eksploratif, Arikunto (1998: 247) memberikan pernyataan bahwa “metode
penelitian deskriptif eksploratif sebagai sebuah riset yang umumnya digunakan
untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada.” Selain itu, merujuk
kepada variabel dan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini, Arikunto
(1998: 10) juga memberikan gambaran bahwa “penelitian yang dilakukan dengan
menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi)
adalah penelitian deskriptif.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif (qualitative research). Basrowi dan Suwandi (2008: 1)
menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir
induktif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek, merasakan
apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari”.

Ditinjau dari teknik atau desainnya, penelitian kali ini termasuk ke dalam
penelitian studi kasus (case study). Imam Suprayogo dan Tobroni (2001: 138)
mengartikan studi kasus adalah “teknik penelitian yang lebih menekankan
kedalaman dan keutuhan objek yang diteliti walaupun dengan wilayah yang
terbatas”. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa sekup wilayah dari penelitian
ini terbatas, dalam arti penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus ini hanya
meneliti subjek dalam kuantitas yang sempit yakni pondok pesantren Dār al-Taubaħ 
sebagai subjek mandiri.
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ bersinggungan langsung dengan keberadaan 

Lokalisasi Prostitusi di Saritem. Saritem yang telah berdiri sejak lebih dari satu abad
yang lalu, menjadi polemik bagi masyarakat di sekitarnya, bahkan sangat
meresahkan bagi warga Bandung secara umumnya, karena Saritem telah menjadi
icon negatif di kota Bandung selama kurun waktu yang amat panjang ini.

Oleh karena itu, atas gagasan yang dicetuskan oleh K.H. Imam Sonhaji (Alm.)
sebagai ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) kota Bandung saat itu,

TAHAP
ORIENTASI

OBSERVASI WAWANCARA

DESAIN
PENELITIAN

TAHAP
EKSPLORASI

OBSERVASI WAWANCARA STUDI DOKUMENTASI/PUSTAKA

ANALISIS DATA
1.Reduksi data
2.Display data
3.Verifikasi data
4.Triangulasi

TAHAP MEMBER-CHECK

Data Informan

REVISI TEORI

KESIMPULAN AKHIR

STUDI DOKUMENTASI/PUSTAKA

LAPORAN AKHIR



Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam... Irfan Paturohman

Jurnal Tarbawi Vol. 1 No. 1 Maret 2012 69

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, pendirian Pondok Pesantren Dār al-
Taubaħ dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menanggulangi problematika 
yang berkembang di lokasi tersebut.

Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ berdiri dengan mengusung tujuan yang 
cukup luas, karena dihadapkan pada beberapa problematika yang ada, yakni di
samping problematika pendidikan, juga dihadapkan pada problematika sosial dan
keagamaan yang berkembang di lokasi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari
berdirinya Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk 
yaitu:

Secara kultural, pondok pesantren Dār al-Taubaħ bertujuan sebagai lembaga 
pendidikan dan dakwah guna mencetak para santrinya menjadi orang-orang yang
berwawasan luas serta mengamalkan ilmunya, dan menjadi manusia yang siap untuk
menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat.

Secara struktural, pondok pesantren Dār al-Taubaħ didirikan sebagai sarana 
untuk penataan daerah, khususnya komplek Saritem menjadi kawasan yang religius
dan pusat dakwah Islam.

Di samping itu, Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ juga memiliki tiga program 
pokok pesantren yang lebih dikenal dengan istilah Tri Program Pesantren yakni
‘Ulamā al-‘Amilīn, Imām al-Muttaqīn, dan Muttaqīn. ‘Ulamā al-‘Amilīn berarti
Ulama yang mampu mengamalkan ilmunya. Imām al-Muttaqīn bermakna pemimpin
umat yang bertaqwa atau memimpin umat untuk bertaqwa. Sedangkan Muttaqīn 
bermakna manusia yang bertaqwa.

Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ merupakan Pondok Pesantren dengan tipikal 
Salafiyaħ atau Konvensional (Tradisional). Mayoritas pengajar di pondok pesantren 
Dār al-Taubaħ merupakan alumni-alumni dari Pondok Pesantren terkemuka di 
beberapa daerah di pulau Jawa.

Pencetus didirikannya Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ adalah K.H. Imam 
Sonhaji. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok
Pesantren (FKPP) kota Bandung. Setelah K.H. Imam Sonhaji wafat, posisinya
diteruskan oleh K.H. Maftuh Kholil sebagai ketua FKPP yang baru.

Ketua pesantren atau sering disebut juga sebagai Pengasuh Pondok Pesantren
Dār al-Taubaħ adalah Bapak K.H. Ahmad Khaedar, yang juga merupakan putra dari 
K.H. Imam Sonhaji. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Miftah al-
Hudā, Manonjaya, Tasikmalaya. Pondok Pesantren Miftah al-Hudā merupakan salah 
satu Pondok Pesantren Salafiyaħ yang paling terkemuka di daerah Jawa Barat. 
Pondok Pesantren ini banyak mencetak santri-santri unggul yang tersebar di seluruh
pelosok daerah Jawa Barat khususnya, bahkan banyak diantaranya yang telah
mendirikan Pondok Pesantren baru yang mengacu pada sistem pendidikan Salafiyaħ 
di Pondok Pesantren Miftah al-Hudā. 

Begitu pula halnya pada Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ, sebagai alumni 
dari Pondok Pesantren Miftah al-Hudā, K.H. Ahmad Khaedar mengusung sistem 
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pendidikan Salafiyaħ di pesantrennya sesuai dengan sistem yang berjalan di 
pesantren almamaternya yakni Pondok Pesantren Miftah al-Hudā. 

Sebagaimana umumnya, santri di Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ ada yang 
permanen (mukim) dan adapula santri yang temporer (kalong). Beberapa orang
santri kalong berasal dari putra dan putri warga masyarakat di sekitar lingkungan
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ, biasanya datang hanya pada waktu mengaji saja. 
Namun jumlah santri kalong yang mengaji di sana relatif sedikit, dan konsistensi
mereka dalam mengaji kurang terjaga dengan baik. Beberapa santri kalong yang
masih nampak kebanyakan dari kalangan anak-anak yang mengaji di TPA dan TKA,
karena Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ juga menyelenggarakan Raudaħ al-Aţfāl 
(Taman Kanak-Kanak) yang masih berjalan hingga saat ini.

Sebagian besar santri mukim berasal dari kalangan ekonomi menengah ke
bawah, hal ini memungkinkan pihak pesantren untuk memberikan pelayanan
optimal kepada santri agar tidak terlalu membebankan santri dalam menjalani
kehidupannya di pesantren. Dalam bidang finansial, santri sangat dibantu dengan
biaya kehidupan yang tidak terlalu tinggi, bahkan sebagian besar biaya hidup
ditanggung oleh pesantren melalui kerjasama yang dilaksanakan bersama dengan
pemerintah kota Bandung. Dari itu, santri mendapatkan berbagai pelayanan dan
fasilitas yang cukup memadai dari pesantren. Konsumsi dua kali setiap hari, kamar
(kobong) untuk istirahat, ruang kelas untuk belajar, alat kesenian, serta berbagai
macam fasilitas penunjang lainnya.

Meskipun keberadaan Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ yang berlokasi di 
tengah perkotaan, bahkan di tengah lingkungan “hitam” yakni lokalisasi Prostitusi
Saritem, namun pola kehidupan yang dijalani santri tak ubahnya seperti kehidupan
pesantren Salafiyaħ pada umumnya. Konsep Kesederhanaan (Zuhud) dan Ketaatan 
(Ta’dim) tetap menjadi tolak ukur utama yang diangkat dari sebuah pesantren
Salafiyaħ. 

Fasilitas Pokok yang menjadi ciri khas sebuah Pesantren adalah Mesjid.
Mesjid yang terdapat di Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ diberi nama  Mesjid Jami’ 
Nūr al-Taubaħ, berada di lantai dua dari Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ. 
Kapasitasnya cukup memadai untuk menampung ratusan jamaah yang hendak
melaksanakan kegiatan peribadatan di sana. Biasanya aktifitas masyarakat yang
dilakukan di sana meliputi kegiatan salat berjamaah, kegiatan pengajian, salat Jumat,
dan berbagai aktifitas keagamaan lainnya. Selain itu, mesjid juga sering digunakan
untuk kegiatan belajar/mengaji santri.

Fasilitas pesantren lainnya adalah asrama santri. Untuk tempat mukim santri,
disediakan asrama atau pondok bagi santri putra dan santri putri secara terpisah.

Kreatifitas santri dalam bidang seni turut dikembangkan di Pondok Pesantren
Dār al-Taubaħ. Untuk mengembangkan kreasi santri tersebut, pesantren 
menyediakan beberapa sarana kesenian seperti Hadraħ/Perkusi, dan sarana dalam 
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pengembangan seni kaligrafi. Biasanya, kreasi santri tersebut dipentaskan pada
waktu kegiatan Imtihan, atau sewaktu-waktu ketika ada undangan dari masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pondok pesantren Dār al-Taubaħ 
merupakan pesantren dengan tipe Salafiyaħ. Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ 
memiliki tiga tingkatan kelas, yakni tingkat Ibtida’, Śanawi, dan Ma’had ‘Alī. 
Masing-masing tingkatan terbagi lagi menjadi tiga kelas, yakni Ibtida’ I, Ibtida’ II,
Ibtida’ III, Śanawi I, Śanawi II, Śanawi III, Ma’had ‘Alī I, Ma’had ‘Alī II, dan 
Ma’had ‘Alī III. Dengan demikian total tingkatan kelas sejumlah Sembilan 
tingkatan, dan masing-masing jenjang ditempuh dalam kurun waktu satu tahun,
sehingga keseluruhan jenjang pendidikan idealnya ditempuh dalam rentang waktu
sembilan tahun.

Tiap tingkatan kelas mempelajari mata pelajaran yang berbeda-beda. Sumber
materi biasanya berupa kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik yang umum
digunakan dalam pesantren Salafiyaħ. 

Sebagaimana umumnya dalam dunia pendidikan, pendidikan di pondok
pesantren Dār al-Taubaħ juga melakukan evaluasi terhadap materi yang sudah 
disampaikan. Bentuk evaluasi cukup beragam, dan dilaksanakan dalam beberapa
tahapan, yakni berupa evaluasi harian, evaluasi mingguan, dan evaluasi semesteran.

Dalam usianya yang terbilang masih relatif muda, Pondok Pesantren Dār al-
Taubaħ telah dihadapkan kepada berbagai problematika kemasyarakatan yang ada di 
sekitar lingkungannya. Dibandingkan usia Saritem yang Menurut Haryoto Kunto
dalam Wakhudin (2010: 333-334), “pelacuran di tanah Priangan sudah ada sejak
awal abad XX”, usia Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ masih jauh lebih muda. 
Problematika ini menjadi sebuah tantangan yang cukup berat bagi Pondok Pesantren
dalam menjalankan fungsinya agar mampu mencapai dua tujuan utama dari Pondok
Pesantren Dār al-Taubaħ yaitu mencetak santri-santri yang unggul dalam ilmu 
maupun dalam pengamalan ilmu, serta membangun suasana yang bernuansa religius
di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ. 

Beberapa jenis tantangan besar yang dihadapkan pada pondok Pesantren Dār 
al-Taubaħ diantaranya adalah: 
a. Keberadaan Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ di tengah-tengah Lokalisasi 

Prostitusi Saritem.
b. Heterogenitas Masyarakat
c. Persepsi Negatif Masyarakat terhadap Pesantren
d. Berkurangnya Dukungan Moril dari Pemerintah
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2. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan pendapat Mastuhu (1994: 59-61) yang telah dipaparkan dalam

landasan teori, bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yakni
a. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal

(madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan non formal
yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh
pikiran-pikiran ulama fiqh, hadiś, tafsir, tauhid dan tasawwuf yang hidup antara
abad ke 7-13 Masehi. Kitab-kitab yang dipelajarinya meliputi: tauhid, tafsir,
hadiś, fiqh, uşul fiqh, tasawwuf, bahasa Arab (nahwu, şaraf, balagaħ dan 
tajwid), mantiq dan akhlaq.

b. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan
masyarakat muslim, tanpa membeda-bedakan tingkat sosial-ekonomi orang
tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif murah daripada belajar di luar
pesantren. Bahkan, beberapa diantaranya gratis, terutama bagi anak-anak yatim
piatu dan dari keluarga kurang mampu. Pada beberapa pesantren tertentu, santri
membangun pondoknya sendiri di atas tanah yang telah disediakan oleh
pesantren tanpa dipungut biaya.

c. Sebagai lembaga penyiaran agama, mesjid pesantren juga berfungsi sebagai
mesjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat
umum. Mesjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta’lim
(pengajian), diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil penelitian berupa peran
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ dalam memperbaiki kondisi keberagamaan 
masyarakat di sekitar lingkungannya. Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok
Pesantren Dār al-Taubaħ telah mampu memenuhi tujuan kulturalnya yakni untuk 
mencetak santri yang berwawasan luas serta mampu mengamalkan ilmunya, hal ini
dikarenakan unsur-unsur serta fasilitas yang terdapat di dalam pesantren sangat
mendukung untuk berlangsungnya proses pendidikan di Pondok Pesantren Dār al-
Taubaħ. 

Akan tetapi peran Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ sebagai Lembaga Sosial 
dan Lembaga Dakwah Islam masih belum memberikan hasil yang signifikan. Peran
pesantren bersifat Kuratif yaitu berupa pembinaan khusus yang merupakan usaha
atau daya upaya untuk memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku para pelaku
penyimpangan, agar mereka dapat kembali memperoleh kedudukannya yang layak
di tengah pergaulan sosial dan berfungsi secara wajar. Upaya yang dilakukan
menggunakan konsep dakwah Islam, tentunya berupa pembinaan khusus yang
mengacu kepada nilai-nilai agama Islam. Dampak dari peran yang dimainkan oleh
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ ini dapat dilihat dari kondisi keberagamaan 
masyarakat di sekitar lingkungannya. Menurut Charles Y Glock dan Rodney Stark,
kondisi keberagamaan masyarakat mencakup lima dimensi yakni “Belief Dimension,
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Ritual/Devosional Dimension, Consequential Dimension, Experiential Dimension
dan Knowledge Dimension.” (Robertson, 1993: 195)

Upaya yang dilakukan oleh pesantren Dār al-Taubaħ lebih bersifat halus, 
dengan dakwah atau ajakan. Memang terlihat sedikit alot dan kurang berpengaruh
secara signifikan, namun hal ini juga dikarenakan beberapa faktor. Misalnya faktor
usia yang perbandingannya jauh berbeda antara Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ 
dengan kawasan Saritem itu sendiri. Kawasan Saritem telah berdiri selama lebih dari
satu abad, sedangkan Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ baru berdiri selama satu 
dekade, belum dikurangi dengan masa-masa pembangunan pesantren selama kurang
lebih lima tahun awal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa peran pesantren Dār 
al-Taubaħ ini baru dimulai, dan bentuk perannya lebih bersifat halus, maka sangat 
wajar bila hasilnya belum terlalu signifikan.

D. PENUTUP

Kehadiran Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ di tengah-tengah problematika 
yang terjadi di lingkungannya merupakan sebuah langkah positif yang dilakukan
oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perjalanannya, tidak semua yang dilakukan
oleh pondok pesantren Dār al-Taubaħ dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ telah 
mampu memenuhi tujuan kulturalnya yakni untuk mencetak santri yang berwawasan
luas serta mampu mengamalkan ilmunya, hal ini dikarenakan unsur-unsur serta
fasilitas yang terdapat di dalam pesantren sangat mendukung untuk berlangsungnya
proses pendidikan di Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ. Akan tetapi peran Pondok 
Pesantren Dār al-Taubaħ sebagai Lembaga Sosial dan Lembaga Dakwah Islam 
masih belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan Pondok
Pesantren Dār al-Taubaħ sendiri yang masih dalam tahap berkembang, dan 
kurangnya dukungan dari pihak-pihak di luar pesantren baik dari Pemerintah
maupun dari masyarakat. Oleh sebab itu, seyogyanya perlu dijalin kerjasama yang
lebih baik diantara pihak Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ dengan pihak eksternal 
Pondok Pesantren Dār al-Taubaħ. 
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