
Nilai-nilai adalah karakter/kepribadian lembaga yang 
tercermin pada karakter SDM, siswa dan orang tua yang ada 
didalamnya dalam mencapai misi lembaga. Nilai-nilai 
tersebut adalah :

NILAI-NILAI

SEMANGAT
Antusias dan totalitas kerja dengan kerja keras, kerja 
cerdas dan kerja tuntas. Dengan karakter utama :  
VISIONER, PROAKTIF, TOTALITAS

CERDAS
Akal sehat menjadi panduan dalam bersikap dan 
pengambilan keputusan, dengan  karakter utama : LOGIS, 
KRITIS, SOLUTIF 

INOVATIF 
Bekerja dengan penuh krea�vitas. Dengan karakter utama 
: MENCINTAI ILMU, TERBUKA, KREATIF

TELADAN
Akhlaqul karimah sebagai panduan dalam berinteraksi dan 
berak�vitas. Dengan karakter utama : AMANAH, 
MEMULIAKAN, MENCONTOHKAN

HARMONI
Hidup selaras dan seimbang pada diri dan lingkungan 
sekitar dengan karakter utama : PEDULI, KERJASAMA, 
SATU TUJUAN

4 PILAR PENGEMBANGAN
PROFESI JENIUS LOKAL

Al-Qur’an dan Sunnah
Al-Qur’an dan Sunnah dipelajari sebagai mata air keimanan 
yang tercermin dalam ketaatan ibadah dan keluhuran akhlak.

Logika & Akademika
Kecintaan pada Ilmu yang bersumber dari ragam khasanah 
keilmuan membuka keluasan dalam berkarya dan inovasi

Akhlak & Leadership
Kecintaannya pada a lam dan l ingkungan seki tar 
membimbingnya menjadi insan yang mampu memimpin diri 
dan lingkungannya.

Kewirausahaan Jenius Lokal
Profesi berbasis jenius lokal yang ditekuninya kelak �dak 
hanya berhen� pada kesukaan dan kesenangan, tetapi juga 
berujung pada menghasilkan nilai (earn) yang mampu 
member kehidupan bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Para siswa yang kelak berprofesi sebagai talenta lokal dibekali 
dengan ilmu-ilmu dasar sebagai pilar utama pengembangan 
profesinya, yiatu :

1.

2.

3.

4.
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Indonesia dengan jumlah ummat Islam terbesar di dunia 
dan sumber daya alam yang melimpah sangat potensial 
menentukan arah perkembangan dunia Islam ke depan. 
Kegagalan kita dalam mengelola SDM dan SDA yang 
berdampak pada ‘kegagalan’ kita menjadi bangsa yang 
besar dan berpengaruh harus menjadi cambuk dalam 
menyiapkan generasi yang akan mengelola negeri ini di 
masa depan.
 
Menyadari itu semua, kami hadir membangun Ins�tusi 
yang berkontribusi dalam menyiapkan generasi yang 
mengelola negara ini dengan lebih baik. Sebuah generasi 
yang memiliki kekokohan Iman, ketaatan beribadah dan 
keteladanan dalam berakhlak dan berkarya. Generasi yang 
menjaga ke-Indonesia-an dengan segala kekayaan yang 
ada didalamnya. Generasi yang terus berinovasi dan 
berkarya bagi negeri. Generasi yang mampu memfilter 
budaya asing yang �dak sesuai dengan akhlak Islam dan 
budaya bangsa.  Sebuah generasi yang rahmatan lil 
‘alaamiin.

PENDAHULUAN
Pernyataan Visi ini dapat dijelaskan :
Menjadi model sekolah yang dimaksud adalah sebuah proses 
eksperimentasi dalam membuat miniatur sekolah yang berfokus 
pada penggemblengan profesi berbasis jenius lokal dimana 
proses penggemblengan tersebut didasarkan pada potensi 
gene�knya.

Jenius lokal adalah kepandaian yang tumbuh dan atau hasil 
penggalian dari kekayaan alam, budaya dan kepribadian asli 
Indonesia yang karenanya memberikan kemanfaatan bagi 
masyarakat dan memperkokoh ja� diri bangsa. Jenius lokal juga 
adalah kepribadian kita sebagai bangsa yang menyebabkan kita 
mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai 
watak dan kemampuan sendiri.

Akhlakul Karimah adalah tata laku manusia kepada makhluk 
Allah SWT  sesuai Al-Quran dan dipandu oleh Sunnah Rasulallah 
SAW.

Personali� Gene�k adalah potensi terbaik yang telah Allah SWT 
tetapkan dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi 
yang harus digali dan dikembangkan sehingga memberi 
kemanfaatan bagi sekitar. 

VISI

Menjadi Model Sekolah
Penggemblengan Profesi Berbasis Jenius Lokal
Berakhlakul Karimah sesuai Personali� Gene�k Individu

di tahun 2020.

MISI
Membangun Generasi Rahmatan lil ‘Alaamiin

Pernyataan misi ini mengandung makna bahwa kehadiran 
Sekolah Islam Ibnu Hajar adalah bagian dari upaya 
mengejawantahkan perintah Allah SWT untuk mewujudkan 
Islam yang Rahmatan lil A’laamiin (QS. Al Anbiya : 107)   yang 
sangat ditentukan oleh kualitas ummatnya. Generasi Rahmatan 
lil A’laamiin yang dimaksudkan adalah generasi yang mencapai 
kesuksesan dan kemuliaan hidup yang dilandasi oleh kekokohan 
iman kepada Al lah SWT.  Sekolah Is lam Ibnu Hajar 
m e n d e fi n i s i k a n  ke s u k s e s a n  s e b a g i   p e n c a p a i a n 
harta/tahta/kata/cinta yang bersumber dari op�malisasi 
potensi yang telah Allah SWT berikan (QS. Al-An’am : 135 ; Hud : 
93, 121 ; Azzumar : 39).
Kemuliaan hidup adalah kebermanfaatan terhadap sesama 
makhluk dan alam sekitar.   

STRATEGI
Membimbing individu menemukan keunikan profesinya 

dengan metodologi konsep STIFIn.

Menjalin sinergi dengan para pelaku Jenius Lokal

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak – anak 
yang lemah, yang mereka khawa�r terhadap (kesejahteraan) 
mereka.…” (QS. 4:9)

“ Dan kami �dak mengutus engkau (muhammad), melainkan 
untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam “ (QS 21 : 107)

“ Katakanlah Muhammad : wahai kaumku! Berbuatlah 
menurut kedudukanmu, akupun berbuat demikian, kelak 
kamu akan mengetahui “ (QS 39 : 23)

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergan�an 
malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) 
yang berguna bagi manusia, dan apa-apa yang diturunkan 
Allah dari langit berupa air (hujan) maka Dia menghidupkan 
dengan air itu bumi yang tadinya ma� (kering), dan Dia 
sebarkan di bumi itu semua hewan, dan dari peralihan angin, 
dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, 
sesungguhnya itu adalah tanda-tanda (besaran Allah) bagi kau 
yang mau memikirkan”  (QS. 2:164).

Landasan Al-qur’an



JENJANG
SEKOLAH DASAR

Aku
Mandiri
(Kelas 1-2)

Aku
Percaya Diri
(Kelas 3-4)

Aku
Berani
(Kelas 5-6)

JENJANG SMP

Aku Baik
(Kelas 1)

Aku
Terla�h
(Kelas 2)

Aku
Berprofesi
(Kelas 3)

JENJANG SMA

Aku 
Produk�f
(Kelas 1)

Aku
Sukses
(Kelas 2)

Aku
Bermanfaat
(Kelas 3)

OUTPUT / GELAR
PADA SETIAP JENJANG PENDIDIKAN

Genius
Local Talent

Adventure
Local Talent

(Jenjang SD)

Explorer
Local Talent

(Jenjang SMP)

Achiever
Local Talent

(Jenjang SMA)

Jenjang ini diharapkan mampu menghasilkan 
Local Talent Adventurer  dimana siswa 
menyukai penjelajahan ragam profesi berbasis 
jenius lokal. Anak-anak diajak untuk bertemu, 
mengunjungi dan berdialog dengan talenta-
ta l e nta  l o ka l .  D a l a m  m e n u m b u h ka n 
kecintaanya pada bumi, siswa memiliki kebun 
dan ternak kelas, menjelajah alam serta 
mengiku� kegiatan camping. Disamping itu, 
pada jenjang ini anak ditargetkan mampu : 
memiliki hafalan 3 juz Al-Qur’an, Cerdas secara 
personality gene�k dan memiliki naluri 
kepemimpinan.

Pada jen jang  in i  d iharapkan mampu 
menghasilkan Local Talent Explorer dimana 
siswa setelah melakukan penjelajahan pada 
�ngkat dasar, ia mulai mempelajari lebih 
dalam jenius lokal yang menarik bagi dirinya 
sesuai personality gene�knya. Siswa diajak 
lebih dalam mempelajari karakter, kunci 
sukses, proses krea�f dan spiritual para 
talenta lokal melalui metode wawancara, live 
in dan magang. 

Disamping itu, pada jenjang ini siswa 
ditargetkan mampu : Hafal Al-Qur’an 3 juz, 
memilih local talent profesion, memiliki jiwa 
kepemimpinan dan kewirausahaan.

Pada jenjang ini  d iharapkan mampu 
menghasilkan Local Talent Achiever dimana 
siswa mulai menjalani profesi jenius lokal 
dibawah bimbingan langsung seorang Genius 
Local Talent (coach). Dengan menjalani 
profesinya, siswa sudah mulai memperoleh 
penghasilan (fee) sehingga diharapkan siswa 
s u d a h  m a m p u  m e m b i ay a i  p ro g ra m 
sekolahnya secara mandiri. Siswa pun terla�h 
menyelenggarakan proyek-proyek sosial yang 
menebar kemanfaatan bagi masyarakat.

Metodologi pembelajaran penggemblengan 
profesi pada level ini mengacu pada konsep 
DNA SuksesMulia yaitu : Asah pilihan, 
ak��an daya pancar, Pacu Mesin, Nikma� 
Masalah dan Tabung Epos. 

Disamping itu, pada jenjang ini siswa 
ditargetkan mampu : Hafal Al-Qur’an 3 juz, 
m e m i l i k i  j i w a  k e p e m i m p i n a n  d a n 
kewirausahaan.

PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
Sekolah Islam Ibnu Hajar berkomitmen dalam 
pelestarian dan pemberdayaan lingkungan 
secara sehat dan produk�f yang diantaranya 
menjadi bekalan para siswa di masa depan. 
Hal ini pula yang menjadi pondasi kami 
mengintegrasikan pengelolaan alam dan 
lingkungan dalam sebuah sistem pendidikan 
yang diselenggarakan.
 
Ruang-ruang belajar siswa yang berbahan 
bambu memberi kesan yang kuat akan 
komitmen lembaga dalam mengangkat 
bangunan asli Indonesia, suasana lingkungan 
yang asri bernuansa pedesaan membuat siswa 
nyaman, pengelolaan sampah berbasis 3R 
(reuse, reduce dan recycle), hemat energy 
d e n ga n  p e m a nfa ata n  s o l a r  c e l l  d a n 
m e n g h i n d a r i  p e n g g u n a a n  A C  s e r t a 
p e n g u ra n ga n  l i m b a h  ke r ta s  d e n ga n 
pemanfaatan teknologi informasi dan e-
learning.  
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