
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Indigenous 

Indonesia dengan kultur budaya yang sangat kental telah menjadi sebuah pionir 

dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sejak 

kemunculanya di abad ke 13, pesantren selalu bertransformasi dan berkembang 

menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang. Dari zaman kedatangan 

Islam di Indonesia, zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan Indonesia 

(Suharto, 2016). 

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tempat menuntuk Ilmu 

Agama, mengalami transformasi menjadi lembaga pengkaderan pemikir-pemikir 

agama (center of exellence), pusat pengembangan sumber daya manusia (human 

resources), pusat kekuatan pengembangan masyarakat (agent of development) dan 

pusat perubahan sosial (social change) (Suhartini, 2009). 

Menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan pendidikan di 

Indonesia saat ini, tantangan pesantren untuk dapat terus berkembang semakin 

berat. Di antara tantangan yang cukup berat yang dihadapi dunia pesantren saat ini 

adalah perkembangan sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan Modern 

Islam yang dipelopori oleh gerakan kaum modernis atau reformis muslim. 

Tantangan ini memunculkan aksi dan reaksi yang berbeda antara satu pesantren 

dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan karakter yang khas antara pesantren-

pesantren yang dapat bertahan dewasa ini (Azra, 1997). 



2 

 

Banyak pesantren tradisional bertransformasi menjadi sebuah pesantren 

modern ataupun berkolaborasi dengan lembaga lain untuk tetap bertahan dengan 

mengembangkan self-financing berupa aktivitas bisnis selain daripada aktivitas 

pendalaman ilmu agama (tafaqquh fi al-dīn) (Fauroni, 2007). Hal ini sejalan 

dengan transformasi fungsi pesantren sebagai social change, sehingga aktivitas 

ekonomi tidak menjadikan pesantren keluar dari role-nya, sebagaimana di awal 

aktivitas ekonomi pesantren dianggap bid‘ah bagi sebagian orang. Bahkan muncul 

sentiment kepada kyai yang menjalankan aktivitas ekonomi untuk pesantrennya 

sampai pada tuduhan kiai mata duitan (Suharto dkk, 2008). 

Pemilihan aktivitas ekonomi ditentukan oleh baṣirah kiai dalam membaca, 

mendefinisikan, melihat dan mengelola potensi yang dimilik oleh pesantren 

tersebut, baik potensi internal ataupun eksternal, demi terwujudnya kemandirian 

pesantren. Jenis-jenis aktivitas perekonomian yang dikembangkan pesantren dapat 

digolongkan dalam 4 hal, yaitu: Agribisnis (pertanian, peternakan dan 

perkebunan); jasa (percetakan, koperasi, BMT, rumah sakit); perdagangan 

(pertokoan, ritel, agen penjualan) dan industri (pengemasan air minun, konveksi, 

meubeler) (Yusuf dan suwito, 2010) 

Menurut Dr. Sutomo, ada beberapa Indikasi yang menjadikan pesantren 

senantiasa eksis (survive) bertahan dari awal permulaan Islam di Indonesia sampai 

saat ini, pertama pengawasan dan perhatian seorang guru terhadap santri atau 

pelajar yang secara langsung, kedua kedekatan hubungan antara santri dan tuan 

guru, ketiga pesantren telah mampu mendidik manusia yang dapat memasuki 

semua lapangan pekerjaan, keempat cara hidup seorang kiai yang sederhana dan 
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kelima pesantren merupakan sistem pendidikan yang termurah dalam iuran. 

(Rahardjo dkk, 1985) 

Dewasa ini pondok pesantren mengalami perubahan yang signifikan dalam 

berbagai aspek kehidupan, dan lebih khusus dalam kegiatan perekonomian. 

Perkembangan tersebut bermula sejak tahun 1970an, dimana beberapa pesantren 

telah bertransformasi dalam fungsinya sebagai pusat perubahan sosial (social 

change), bukan lagi hanya bertumpu pada aspek pendalaman ilmu agama saja 

(tafaqquh fi al-dīn) tetapi juga dalam aspek ekonomi, sosial budaya bahkan dalam 

perpolitikan. Pondok pesantren ikut berperan aktif dalam menyelesaikan masalah 

masyarakat dalam bidang tersebut, dimana pesantren dengan pengaruh yang 

dimiliki secara sadar mempergunakannya untuk merubah pola fikir masyarakat 

dan melakukan pengembangan kehidupan yang lebih baik untuk kemaslahatan 

masyarakat. (Halim dkk, 2005) Diantara langkah yang dikembangkan pesantren 

dalam bidang perekonomian adalah dengan mengelola potensi ekonomi yang 

dimiliki oleh pesantren tersebut. 

Pondok pesantren yang lahir dari harapan dan cita-cita masyarakat yang 

menjadikan nilai-nilai Islam sebagai konsep dan motivasi hidup, pesantren 

mampu membawa perubahan dan memasukkan ajaran-ajaran tersebut dalam 

kehidupan perekonomian masyarakat. Pondok pesantren dalam hal ini memiliki 

dua peran yang sangat vital, pertama  sebagai wadah pengembangan keilmuan 

dan sosialisasi ekonomi syari’ah dalam masyarakat, kedua menjadi laboratorium 

praktek dalam teori ekonomi syari’ah bagi para penghuni dan masyarakat sekitar. 

(Rasyid, 2011) Kedua peran ini ditopang oleh potensi yang dimiliki oleh 
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pesantren, dimana pesantren memiliki kekuatan dari sumber daya manusia seperti 

santri, guru, kiai, alumni, orang tua santri dan jamaah dari pesantren tersebut. 

Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai salah satu pesantren modern, 

sebagaimana pesantren lainnya, mengajarkan prinsip kemandirian. Kemandirian 

adalah ajaran dasar hampir di seluruh pesantren, baik modern ataupun tradisional. 

Ajaran kemandirian pesantren berawal dari keresahan dan suara hati seorang kyai 

yang memiliki prinsip moh dijajah. Dan yang mempelopori perlawanan terhadap 

penjajah banyak yang memiliki latar belakang pesantren, dan ini menjadi ciri 

pesantren (Zarkasyi, 1975). 

Kemandirian yang dikembangkan Pondok Modern Darussalam Gontor 

dimulai dari idee dan ajarannya, sebagaimana yang disintesakan oleh Pondok 

Gontor bahwa nantinya pesantren ini bisa seperti Universitas Al-Azhar dengan 

keluasan wakafnya, sehingga mampu menopang kemandirian pendidikan yang 

dikekolanya (Suharto, 2008). Selain daripada itu, kemandirian atau biasa disebut 

berdikari adalah salah satu jiwa Pondok Modern Gontor, dan juga menjadi jangka 

ketiga dari Panca Jangka Pondok Modern Gontor adalah khizānatullāh yaitu 

kepemilikan sumber dana yang mandiri bagi keberlangsungan Pondok. (Zarkasyi, 

1975) 

Kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor tidak akan mampu 

berkelanjutan sebagaimana cita-cita pendirinya kecuali didasari nilai-nilai ajaran 

yang kuat, ditopang oleh sebuah sistem yang baku dan juga didorong oleh 

finansial yang kuat. Kekhawatiran pendiri tentang matinya Pondok Gontor lama, 

sudah difikirkan dan diantisipasi dengan penguatan fikrah (idee), ṣibgah 
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(karakter), khiṭṭah (rencana) dan ansyiṭah (kegiatan-kegiatan) yang semuanya 

bertujuan untuk keberlangsungan perkembangan Pondok sepeninggal para 

pendirinya (Suharto, 2008).  

Begitu juga dengan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

yang baru berumur 15an tahun, dan merupakan cabang dari Pondok Modern 

Darussalam Gontor, selalu berdaya upaya mengembangkan pondok dalam 

kemandiriannya dengan selalu berkiblat pada Pondok Gontor Pusat yang berada di 

Ponorogo, begitu juga dalam pengembangan kemandirian ekonominya. Dengan 

jumlah siswi dan guru sebanyak 346 orang yang semuanya tinggal di dalam 

kampus yang terpisah dengan masyarakat, diperlukan sebuah pengelolaan dan 

menejemen yang solid agar kehidupan dalam kampus tersebut menjadi sebuah 

miliu yang kondusif untuk pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pokok dari 

sandang, pangan dan tempat tinggal haruslah terpenuhi dengan utuh. 

Dari sisi ekonomi, Pondok Modern Gontor Putri Kampus 4 memiliki 

potensi perekonomian yang menjanjikan dan memiliki nilai ekonomis yang 

signifikan jika dikelola untuk menopang self-financing pondok. Ketika semua 

kebutuhan seluruh penghuni kampus bisa dipenuhi sendiri, pengelolaannya juga 

dikelola sendiri dan semua untuk pemenuhan kebutuhan sendiri tentulah akan 

menjadi sebuah kekuatan kemandirian yang mampu menunjang keberlangsungan 

pondok. Dalam pengarahannya Pimpinan Pondok Dr. K.H. Abdullah Syukri 

Zarkasyi, M.A sering menyebut sebagai captive market dalam ekonomi proteksi 

pondok pesantren (Suharto dkk, 2008). 
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Model kemandirian ekonomi yang dikembangkan oleh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 merupakan sebuah alternatif self-financing 

pondok agar tidak selalu mengandalkan sumbangan pengelolaan pendidikan (SPP) 

dan bantuan pemerintah dalam mengembangkan sebuah institusi pendidikan 

swasta murni seperti pondok pesantren. Sehingga penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis dipandang sangat perlu dengan melakukan penelitian dalam bentuk 

tesis dengan judul: Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (studi di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 di Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara). 

1.2. Fokus Penelitian 

Peneliti akan fokus pada masalah kemandirian ekonomi pondok pesantren 

dan implementasinya serta faktor pendukung dan penghambat kemandirian 

ekonomi pondok pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 

4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.  

1.3. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi 

permasalahan dalam beberapa hal sebagai berikut,  pertama kemandirian nilai, 

kedua kemandirian sistem dan ketiga kemandirian ekonomi. Dan yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada sisi 

kemandirian ekonominya, karena pada kemandirian nilai dan sistem, Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 harus sama dengan Pondok Modern 

Darussalam Gontor Pusat. Namun dalam kemandirian ekonominya, dituntut untuk 
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bisa membangun kemandiriannya dan bahkan menjadi penguat kemandirian 

Pondok Modern Gontor Pusat sebagai satu kesatuan utuh. 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis analisa dari latar belakang 

masalah, maka fokus penelitian penulis adalah pada kemandirian ekonomi pondok 

pesantren yang mengambil tempat di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 yang akan penulis uraikan dalam rumusan masalah. 

1.5. Rumusan Masalah 

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis membatasi permasalahan 

yang akan diteliti pada poin-poin berikut, yaitu: 

1. Bagaimanakah kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Bagaimanakah implementasi kemandirian ekonomi pondok 

pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

3. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat kemandirian 

ekonomi pondok pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4? 

1.6. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan, 

yaitu: 

1. Menjelaskan kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 
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2. Menjelaskan implementasi kemandirian ekonomi pondok 

pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

3. Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat 

kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan harapan bahwa penelitian yang 

tidak seberapa ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap 

beberapa segi, diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. 

Dengan adanya penelitian yang akan penulis laksanakan ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang kemandirian 

ekonomi pondok pesantren dan implementasinya yang dikembangkan 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 dalam konteks 

perekonomian modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islami, sehingga 

dapat dijadikan referensi bagi yang ingin mendalami tentang kemandirian 

ekonomi guna menopang keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan 

pesantren. Dan menjadi bahan rujukan bagi para akademisi yang ingin 

meneliti dan mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren. 

2. Manfaat praktis 

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat 

menberikan manfaat praktis, sebagai berikut: 
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1. Sebagai referensi bagi pengurus Pondok Pesantren dalam rangka 

pengembangan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren. 

2. Dapat memberikan gambaran faktor pendukung dan penghambat 

kemandirian ekonomi pesantren sehingga dapat lebih meningkatkan 

kemandirian pesantren. 

3. Pendorong bagi para peneliti lain yang ingin memperdalam 

penelitian tentang kemandirian pesantren. 


