
BAB II 

LANDASAN TEORITIK 

2.1. Kajian teori 

2.1.1. Kemandirian Ekonomi 

Kemandirian berasal dari kata mandiri yang memiliki arti keadaan dapat 

berdiri sendiri; tidak tergantung pada orang lain, dimana kata mandiri 

mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Sehingga makna dari kata kemandirian 

seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) adalah hal atau keadaan 

dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 

Konsep yang sama dengan kemandirian yang dipopulerkan oleh founding 

father Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ir. Soekarno adalah BERDIKARI, 

yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Dan dalam konsep pesantren, kemandirian dan 

berdikari sering dipakai terma al-i‘timādu ‘alā al-nafsi, yang tentunya memiliki 

kesamaan makna yaitu bersandar pada diri sendiri. Menurut Chaplin (1996) 

kemandirian berasal dari kata Independence yang berarti suatu kondisi dimana 

seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan 

adanya sikap percaya diri. 

Kemandirian (self-sufficiency) adalah kemampuan untuk mengelola apa 

yang dimiliki yaitu mengetahui bagaimana mengatur waktu, mengelola kegiatan 

dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam memprediksi 

resiko yang akan dihadapi dan menemukan solusinya dan kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah. Dengan kemandirian tidak ada keharusan untuk 

mendapat persetujuan orang lain ketika hendak memutuskan sesutau, tidak ada 
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intervensi dari manapun ketika menentukan strategi dan tujuan suatu keputusan, 

menjadikannya hanya bersandar pada diri sendiri. Kemandirian membentuk 

pribadi yang mandiri, kreatif, mampu berdiri sendiri, percaya diri yang 

selanjutnya akan menjadikannya sebagai pribadi yang mampu beradaptasi dengan 

segala keadaan dan mampu survive dalam segala tantangan yang ada. (parker, 

2006) 

Masrun dkk (2006) menyatakan bahwa kemandirian adalah suatu sifat 

yang memungkinkan seseorang bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan 

diri sendiri, mengejar prestasi, penuh keyakinan dan memiliki keinginan untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu mengatasi persoalan yang 

dihadapi, mampu mengendalikan tindakan, mampu mempengaruhi lingkungan, 

mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, menghargai 

keadaan diri dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri. 

Parker (2006) juga berpendapat bahwa kemandirian juga berarti adanya 

kepercayaan terhadap ide-ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan 

menyelesaikan semua hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan hal yang 

dimilikinya yaitu tingkat kompetensi fisikal tertentu sehingga hilangnya kekuatan 

atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah upaya seseorang mencapai 

sasaran. Kemandirian berarti tidak adanya keragu-raguan dalam menetapkan 

tujuan dan tidak dibatasi oleh ketakutan akan kegagalan. 

Berdasar dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemandirian atau disebut juga berdikari, al-i‘timādu ‘alā al-nafsi, dan self-

sufficiency adalah kemampuan untuk menentukan ide, menetapkan sasaran, 
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mengelola setiap aspek yang dimiliki, mengetahui resiko dan menemukan jalan 

keluarnya yang membentuk suatu karakter yang mandiri, percaya diri, kreatif, 

tahan banting dalam menjaga ide-ide dirinya sehingga bisa survive dan berhasil 

dalam merealisasikan konsep hidupnya. 

Sehingga kemandirian ekonomi pondok pesantren adalah kemampuan 

sebuah institusi pesantren dalam menentukan ide, konsep dan karakter 

pengembangan perekonomiannya dalam satu tujuan untuk mengokohkan 

eksistensinya agar tetap bisa bertahan bahkan berkembang dalam membesarkan 

dan mencukupi kebutuhan institusinya dengan tidak meninggalkan identitas, 

syari’ah dan aqidahnya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam. 

2.1.2. Aspek Kemandirian Ekonomi 

Definisi tentang kemandirian di atas secara global akan mengerucut pada 

beberapa aspek yang dengan itu sebuah kemandirian akan terbentuk dalam sebuah 

harmonisasi dan integrasi dari aspek-aspek tersebut, dan aspek-aspek tersebut 

adalah aspek kognitif (ilmu), aspek afektif (akhlak) dan aspek psikomotorik 

(amal), dan dalam bahasa teologinya adalah Islam, Iman dan Ihsan (zarkasyi, 

2020). Aspek kemandirian tersebut, dapat diuraikan sebagaimana berikut: 

1. Aspek kognitif (Ilmu) 

Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau 

proses berfikir, yaitu kemampuan dan aktifitas otak untuk mengembangkan 

kemampuan rasional. Aspek ini meliputi pengetahuan seseorang dan 

keyakinannya pada yang diketahui tersebut, sehingga aspek ilmu ini sangat 

mempengaruhi kemandirian seseorang, karena menjadi modal utama 
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pengembangan kemandirian. Tanpa ilmu dan pengetahuan kemandirian tidak 

bisa dikembangkan dengan maksimal. 

2. Aspek afektif (Akhlak) 

Aspek afektif merupakan aspek yang berkaitan dengan pandangan, 

pendapat dan sikap terhadap apa yang diketahui atau apa yang bersinggungan 

baik yang secara langsung ataupun tidak. Dan aspek inilah yang menjadi 

worldview yang menghubungkan antara aspek ilmu dan aspek amal. 

3. Aspek psikomotorik (Amal) 

Aspek psikomotorik adalah berkaitan dengan amal seseorang atau 

implementasi kemandirian itu sendiri. Seseorang menjadi pribadi yang 

mandiri atau belum. 

2.1.3. Bentuk Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren 

Kemandirian yang dikembangkan di Pondok Modern Darussalam Gontor 

dapat dibagi dalam tiga bentuk: 

1. Kemandirian nilai. 

2. Kemandirian sistem. 

3. Kemandirian ekonomi. 

Pondok Modern Darussalam Gontor mengembangkan perekonomian 

pesantren guna menopang kemandirian Pondok secara keseluruhan. Sehingga 

menjadi sebuah kemandirian ekonomi pondok yang ditopang oleh tiga bentuk 

aktivitas perekonomian, yaitu: 

1. Filantropi Islam dalam pengelolaan asset wakaf produktif. 
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2. Captive market dalam ekonomi proteksi untuk pembentukan learning 

society dan lesson learn kemandirian pondok. 

3. Koperasi Pondok Pesantren. 

2.1.4. Teori Triple Bottom Line Sustainability Kemandirian Ekonomi 

Triple Bottom Line pertama kali dikenalkan oleh John Elkington pada 

tahun 1994. John Elkington menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Cannibals 

with Forks bahwa triple bottom line sebagai social justice, environmental quality 

dan economic prosperity, (Elkington, 1998). Dan menurut Andrew Savitz yang 

dikutip dalam Slaper & Hall (2011) bahwa triple bottom line adalah “captures the 

essence of sustainability by measuring the impact of an organization’s activities 

on the word……including both its profitability and shareholder values and its 

social, human and environmental capital.” 

Definisi dari sustainability yang dikemukakan oleh World Summit UN 

General Assembly dalam Smith (2011) yaitu ‘The reconciliation of an 

environmental, social and economic demands as the three pillars of 

sustainability.” Dan juga menurut Ott yang dikutip juga dalam Smith (2011) 

bahwa sustainability adalah “A system in which the economy is a subsystem of 

human society, with is itself a subsystem of the biosphere and a gain in one sector 

is a loss from another.” 

Menurut Dass yang dikutip dalam akisik & Gal (2011) bahwa 

“….sustainability is a process which ensures the development of all aspects of 

human life. Its means resolving the conflict between various competing goals, and 
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involves the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality 

and social equity famously known as triple bottom line…..” 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka triple bottom line 

dalam pengelolaan perusahaan didefinisikan sebagai tiga pilar dalam pengukuran 

kinerja yaitu dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi. Dalam organisasi triple 

bottom line juga dipergunakan mengukur keberlangsungan/ sustainability dari sisi 

sosial, lingkungan dan kinerja ekonomi. Tiga pilar ini saling mendukung untuk 

tercapainya keberlangsungan/ sustainability. Ketiga pilar ini bersifat tidak 

mutually exclusive dan dapat menjadi mutually reinforcing, sehingga sering kali 

disebut triple bottom line sustainability (Felisia, 2014). 

Konsep triple bottom line sustainability dalam pembahasan ekonomi 

makro berarti kemandirian yang berkelanjutan yang saling terkait antara sosial, 

pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya, korelasi yang saling terkait antara ekonomi 

dan pendidikan, yang bertemu dengan sosial pendidikan dan sosial ekonomi akan 

memandirikan ekonomi makro itu sendiri (Wijaya, 1991). Sebagaimana yang 

didefinisikan oleh UNESCO (program 2012) bahwa sustainability adalah sistem 

yang memandirikan (Fauzi, 2016). 

Kemandirian ekonomi yang dikembangkan oleh Pondok Modern 

Darussalam Gontor yang menjadikan tiga pilar kemadiriannya, filantropi Islam 

dengan pengelolaan asset wakaf produktif dalam sisi sosial relijius dan Captive 

market dalam ekonomi proteksi untuk pembentukan learning society dan lesson 

learn kemandirian pondok pada sisi lingkungan pendidikan serta koperasi pondok 
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pesantren dalam sisi ekonomi pesantren, merupakan sistem yang memandirikan 

sebagaimana diterangkan diatas. 

1. Sustainability filantropi Islam di Pondok Pesantren. 

Wakaf produktif sebagai salah satu filantropi Islam yang 

dikembangkan oleh Pondok Modern Gontor, juga merupakan pilar 

kemandirian ekonomi pondok dalam triple bottom line sustainability 

kemandirian ekonomi Pondok Modern. Sejak didirikan pada 1926, Pondok 

Modern sudah diniatkan oleh pendirinya untuk menjadi Pondok yang 

diwakafkan. Dikarenakan belum adanya landasan hukum yang kuat pada masa 

penjajahan dan awal kemerdekaan, Pondok secara resmi diwakafkan pada 

1958 dengan ditandatanganinya Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern 

Darussalam (Zarkasyi, 1975). Dari kurang lebih 18 ha tanah wakaf Pondok 

Modern, terus berkembang sampai saat ini mencapai 1.500 ha. Perkembangan 

ini dengan pengelolaan wakaf produktif dan penerimaan dari pihak yang 

mewakafkan tanahnya ke Pondok Modern. 

Pengelolaan wakaf Pondok Modern berada di bawah Yayasan 

Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern untuk terwujudnya salah 

satu sintesa Pondok Modern yaitu Universitas Al-Azhar Cairo Mesir dengan 

keluasan wakafnya. Dan pengelolaan wakaf yang produktif inilah penopang 

utama kemandirian ekonomi Pondok Modern Gontor. 

2. Sustainaibility Captive market dalam ekonomi proteksi Pondok Modern. 

Captive market dalam ekonomi proteksi pondok adalah sebuah sistem 

yang dikembangkan oleh pondok yang pada awalnya adalah pembentukan 
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learning society dimana pengelolaan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan 

pokok di dalam pondok dilakukan secara mandiri oleh orang-orang yang 

terlibat langsung dengan kegiatan pondok (terutama santri dan guru), 

sementara pihak luar hanya dilibatkan dalam beberapa hal yang belum mampu 

ditangani oleh intern pondok sendiri. 

Selain sebagai kegiatan ekonomi, Captive market dalam lingkungan 

learning society ini sebagai sarana pembelajaran santri (lesson learn) dalam 

tanggung jawab, keikhlasan, kemandirian dan kesederhanaan. Semua 

kebutuhan santri di dalam pondok, dari kebutuhan makanan, pakaian, 

kesehatan, buku, dan hampir semua kebutuhan dikelola oleh santri dari santri 

dan untuk santri, sehingga terbentuk sebuah pasar tertutup sebagai sebuah 

kegiatan ekonomi dan juga sarana pendidikan (Suharto dkk, 2008). 

3. Sustainability Koperasi Pondok Pesantren 

Kopontren sebagai salah satu pilar kemandirian dalam triple bottom 

line sustainability kemandirian ekonomi Pondok memang didirikan dalam sisi 

ekonomi yang  profit oriented. Dari satu unit usaha penggilingan padi dan 

terus berkembang sampai 34 unit usaha dalam naungan Kopontren La Tansa 

Pondok Modern Darussalam Gontor (Amrullah, 2019). Selain dari pada itu 

pada 2017 mendirikan PT. Estafet Dwi Masa yang bergerak dalam bidang jasa 

SPBU. Dan hasil dari semua unit usaha tersebut menjadi khizānatullāh sebagai 

perwujudan salah satu Panca Jangka Pondok Modern yang merupakan haluan-

haluan Pondok, demi terwujudnya kemandirian sebagai jiwa Pondok Modern. 
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Ketiga hal tersebut haruslah sebagai sistem yang berkemandirian, yang 

pada setiap bagian diatas ditopang oleh tiga pondasi: sosial relijius, lingkungan 

pendidikan (learning society) dan kesejahteraan ekonomi pesantren sehingga 

mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhannya saat ini tanpa mengorbankan 

generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya (Sholihat, 2013). Maka agar 

kemandirian ekonomi Pondok Modern berkelanjutan perlu adanya model 

pengembangan teori sustainability tersebut. Venkatraman dan Nayak (2010) 

menawarkan prinsip 3I (Innovation, Integration dan Interdependence) sebagai 

dasar dari teori triple bottom line sustainability. Innovation mengacu pada 

pemikiran, perancangan ulang, serta perbaikan dari proses yang ada, sehingga 

dapat berdampak positif terhadap masing-masing komponen kemandirian 

ekonomi Pondok Modern. Integration mengacu pada perlunya keselarasan pada 

level strategis, taktis dan operasional sektor yang beraktivitas keekonomian di 

Pondok Modern. Sedangkan interdependence menekankan pentingnya bagi 

sebuah organisasi yang menaungi kegiatan ekonomi untuk menyadari bahwa 

mereka saling terhubung dan tergantung satu dengan yang lainnya. 

Lebih lanjut Smith & Sharicz (2011) mengemukakan bahwa elemen-

elemen dari sustainability haruslah selalu ditekankan dalam melakukan triple 

bottom line sustainability. Pentingnya pengintegrasian elemen-elemen ini juga 

dikemukakan oleh Akisik dan Gal (2011). Elemen-elemen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Tata kelola (governance): perusahaan harus berkomitmen pada triple 

bottom line dan menjadikannya sebagai tata kelola perusahaan. 
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2. Kepemimpinan (leadership): seorang pemimpin haruslah memiliki 

kualitas dan karakter yang kuat agar mampu mengelola perusahaan dengan 

baik. 

3. Rencana bisnis (business plan): semua kebijakan perusahaan haruslah 

dalam satu bingkai rencana bisnis baik jangka pendek ataupun jangka 

panjang demi menjaga sustainability perusahaan. 

4. Pengukuran dan pelaporan (measure and report): haruslah dilakukan 

pengukuran dan pelaporan terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan terkait 

sustainability. 

5. Pembelajaran organisasi (organization learning): organisasi harus selalu 

belajar dan beradaptasi dengan segala kemampuannya agar dapat 

memajukan diri untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang. 

6. Budaya (culture): budaya berorganisasi dan organisasi yang berbudaya 

merupakan hal utama dalam berorganisasi. 

7. Sistem informasi (information systems): sistem informasi haruslah 

dibentuk agar tercapai eco-efficiency, eco-equity serta eco-effectiveness 

dalam berorganisasi. 

2.1.5. Kemandirian Ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kepondokmodernan adalah sebuah worldview memahami pondok agar 

dalam framework penerapan segala jenis kegiatan tidak melenceng dan 

bertentangan denga  nilai-nilai yang ada di pondok. Di dalam Pondok Modern ada 

hal-hal yang tidak boleh berubah, hal-hal yang boleh berubah dan ada hal-hal 

yang harus berubah. 
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Ketika secara resmi Pondok Modern Darussalam Gontor diwakafkan, 

objek wakaf yang sampaikan oleh Trimurti pendiri Pondok Modern bukan hanya 

berupa tanah dan bangunan-bangunan Pondok saja tetapi lebih dari itu yang 

diwakafkan juga berupa idee, nilai-nilai, landasan operasional, landasan ideologis 

Pondok pesantren. Trimurti pendiri Gontor ingin agar Pondok Gontor dapat terus 

eksis, ketakutan akan matinya pondok karena kyainya meninggal sebagaimana 

terjadi di Pondok Gontor Lama dan pondok-pondok lainnya, sudah menjadi 

pemikiran pendiri sejak awal dibukanya kembali Pondok Gontor (Suharto dkk, 

2008). 

Idee Trimurti pendiri Pondok Gontor ketika mendirikan Pondok Modern 

Darussalam Gontor, panca jiwa, motto, visi dan misi, panca jangka, falsafah 

hidup dan banyak lagi ajaran para pendiri dan kyai adalah isi kepondokmodernan. 

Berkaitan dengan kemandirian ekonomi, Pimpinan Pondok Modern harus 

melandaskannya pada kepondokmodernan, tidak boleh bertentangan dengan 

kepondokmodernan dan harus mengacu pada kepondokmodernan. 

Kemandirian ekonomi adalah perwujudan dari jiwa ketiga dari panca jiwa 

Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu berdikari, dan juga realisasi dari jangka 

keempat dari panca jangka Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu 

khizānatullāh atau pengadaan sumber dana sendiri. Kemandirian ekonomi ini juga 

merupakan salah satu sintesis dari 4 sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor, 

yaitu Universitas Al-Azhar Cairo Mesir yang memiliki kemandirian dengan 

keluasan asset wakafnya dan pengelolaan wakafnya yang sangat baik sehingga 

mampu bertahan lebih dari seribu tahun dan tetap eksis sampai sekarang dan 
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mampu memberikan beasiswa bagi banyak mahasiswa baik dari dalam negerinya 

dan luar negerinya. (Zarkasyi, 1997). 

Selain daripada itu, ajaran Pondok Modern di dalam falsafah hidup yang 

ditanamkan kepada santrinya juga sangat kental dengan nilai kemandirian. 

Diantaranya seperti hidup sederhana, zelp berdruiping system, belajar adalah 

ibadah ṭalabu al-‘ilmi bukan untuk menjadi pegawai, bondo bahu piker lek perlu 

sak nyawane pisan dan banyak lagi yang lainnya (Suharto, 2016). 

Kepondokmodernan inilah landasan dan pondasi utama kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan landasan pokoknya adalah 

keikhlasan, dimana hal ini adalah yang menjiwai apapun dan siapapun yang 

berada di Pondok Modern Darussalam Gontor. 

2.2. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah banyak dilakukan 

oleh banyak orang, baik dalam pengelolaan, manajemen, pendidikan, penanamam 

karakter bahkan dalam sisi pengembangan ekonominya. Dan diantara penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti adalah seperti yang akan 

penulis sampaikan, baik penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor ataupun 

di tempat lainnya. 

Tesis yang disusun oleh Muhammad Iqbal Fasa pada tahun 2014 yang 

berjudul Manajemen Unit Usaha Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok 

Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo Jawa Timur) mengungkapkan sebuah 

hasil bahwa manajemen unit usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor 

memiliki kualitas sangat bagus dan terintregrasi dalam All In One System. 



22 

 

Adapun karakteristik manajemennya adalah perencanaan (planning) berbasis 

nilai Pondok, pengorganisasian (organizing) berbasis kaderisasi, kepemimpinan 

kolektif transformative, dan total quality control. Dan dalam implementasinya 

membentuk beberapa karakteristik yaitu pelaksanaan kegiatan unit usaha berbasis 

learning by doing, implementasi prinsip self berdruifing system, sentralisasi 

keuangan terpusat dan terciptanya keseimbangan kesejahteraan lahiriyah dan 

batiniyah. 

Keseluruhan karakteristik unit usaha Pondok tercermin pada pola 

manajemen berbasis Nilai Pondok. Visi dan Misi yang menjadi dasar pergerakan. 

Motto Pondok yang menjadi kekuatan dalam segala aktifitas. Panca Jiwa yang 

menjadi landasanjiwa seluruh penghuni Pondok. Serta Panca Jangka sebagai 

program Pondok secara sustainable dan continue. 

Persaman antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fasa 

dan penulis adalah pada worldview dalam melihat objek penelitian, namun pada 

objeknya terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dimana penulis 

akan menfokuskan pada kemandirian ekonomi Pondok berdasarkan teori triple 

bottom line sutainability sedangkan Muhammad Iqbal Fasa pada manajemen unit 

usaha Pondok. 

Daniar dalam penelitiannya di Pondok Modern Darussalam Gontor pada 

(2010) tentang Model Pesantren Mandiri Berbasis Koperasi Pondok Pesantren, 

menyimpulkan bahwa Pondok Modern Gontor dengan skema pengembangan unit-

unit usaha secara aktif dan dinamis berupaya mengembangkan sumber pendapatan 

ekonomi sebagai penunjang kelancaran pendidikan dan pengajaran. Keberhasilan 
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pengembangan aktifitas ekonomi di Pondok Modern Darussalam Gontor 

ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan keteladanan, 

penciptaan lingkungan yang baik, pengarahan, penugasan, pengajaran, 

pembiasaan, dan evaluasi secara periodik. Di samping itu, komitmen pada nilai-

nilai pondok yang mendasari pengelolaan sumber-sumber material turut 

mempengaruhi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daniar dan yang dilakukan 

penulis adalah bahwa kedua penelitian ini sama-sama menitik tekankan pada 

pengelolaan perekonomian pesantren, namun perbedaan dari keduanya adalah 

pada sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian Daniar menjadikan koperasi 

sebagai model pengembangan perekonomian dan yang dilakukan penulis meneliti 

pengembangan wakaf produktif, Captive market dan koperasi pondok pesantren 

sebagai  kemandirian ekonomi pesantren dengan sustainabilitynya. 

Miftahul Huda dalam penelitiannya fundraising wakaf dan kemandirian 

pesantren pada tahun 2009 yang mengambil tempat penelitian di Pondok Modern 

Darussalam Gontor dan Pesantren Tebuireng menyimpulkan bahwa naẓir wakaf 

pada kedua Pondok Pesantren memiliki kesadaran terhadap pentingnya kegiatan 

penggalangan sumber-sumber wakaf demi keberlangsungan dan kemandirian 

program pesantren. Meskipun demikian, ditemukan fakta bahwa orientasi dan 

pemaknaan yang berubah terhadap kegiatan penggalangan sumber wakaf ini. 

Secara umum metode penggalangan dana/daya wakaf oleh naẓir pesantren 

dilakukan berdasar jenis sumber dana/daya wakaf yang digalang, dan dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yakni menggalang dana/daya wakaf 
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yang tersedia atau wakif baru, menciptakan dana baru (earned income) dan 

mengkapitalisasi atau menciptakan dana dari sumber daya wakaf non finansial. 

Sesuai dengan poin penelitiannya, penelitian Huda menitik beratkan poin 

pembahasannya pada aspek penggalangan dana (fundraising) wakaf dan secara 

keseluruhan belum membahas tentang kemandirian ekonomi pada wakaf 

produktif, pengelolaan Captive market dan pengembangan kopontren. Sehingga 

kemandirian ekonomi pesantren belum secara komprehensip diteliti dalam 

penelitian tersebut. 

Satria Pradana dalam tesisnya Implementasi Ekonomi Mandiri dalam 

Pengembangan Life Skill dan Dampaknya pada Mutu Pesantren di Pondok 

Moderrn Darussalam Gontor (2017). Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

implementasi ekonomi mandiri di Pondok Modern Darussalam Gontor berfungsi 

sebagai penunjang operasional pendidikan dan sebagai sarana pendidikan life skill 

bagi santri. Life Skill yang dikembangkan adalah berupa kecakapan umum 

(general life skill) yakni; kecakapan individu (personal skill) dan kecakapan social 

(social skill). 

Aspek dari penelitian Satria Pradana dan penulis memiliki kesamaan 

dalam penelitian pada sisi ekonomi mandiri atau dalam bahasa penulis 

kemandirian ekonomi, namun yang membedakan antara kedua penelitian ini 

adalah bahwa ekonomi mandiri dalam penelitian Satria Pradana adalah sebagai 

laboratorium pendidikan life skill, dan pada penelitian yang akan penulis teliti 

adalah kemandirian ekonomi Pondok pada sisi pengelolaan wakaf produktif, 

Captive market dan koperasi pondok pesantren. 
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Syamsuri dalam penelitiannya Model Pengembangan Ekonomi Berdikari 

di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopontren (2018), menyimpulkan 

bahwa Kopontren yang dikembangkan pesantren Gontor tidak sama dengan 

koperasi-koperasi yang lainnya. Kopontren sebagai satu-satunya pusat kegiatan 

ekonomi, tempat pembinaan para kadernya, pelatihan berwirausaha bagi 

santrinya, sekaligus telah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat sekitarnya. 

Ada beberapa aspek kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Syamsuri dan yang akan penulis lakukan, yaitu Kopontren adalah kemandirian 

yang dikembangkan oleh Pondok. Namun menurut syamsuri bahwa kopontren 

satu-satunya pusat kegiatan ekonomi penopang kemandirian pondok, sedangkan 

yang akan penulis teliti ada tiga aspek yang dikembangkan pondok dalam 

menopang kemandirianya, yaitu filantropi wakaf produktif, Captive market dan 

koperasi pondok pesantren. Dan penulis ingin lebih mendalami bagaimana 

kemandirian ekonomi pondok dan implementasinya serta faktor yang 

mempengaruhinya. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata kesemuanya 

melihat kemandirian Pondok Gontor dari sudut yang berbeda-beda, ada yang dari 

pengembangan wakafnya, ada yang dari pengelolaan ekonomi mandirinya, dan 

ada pula dari sisi kopontrennya. Sedangkan yang akan penulisa teliti ada tiga 

aspek kemandirian ekonomi Pondok, yaitu wakaf produktif, Captive market dan 

koperasi pondok pesantren. Dan penulis lebih menenakankan pada model dan 
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implementasi kemandirian ekonomi Pondok pesantren di Pondok Modern 

Darussalan Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan Swasta penuh dalam 

usahanya bertahan dalam mempertahankan eksistensinya dengan munculnya 

banyak model pendidikan Islam saat ini, selain harus terus mengembangkan 

kemajuan pendidikanya ternyata juga harus memikirkan pendanaannya sendiri 

agar terus dapat berkembang. Pesantren semakin terbuka dan melihat potensi 

ekonomi yang dimiliki untuk menunjang kemandiriannya. Di samping itu juga, 

perubahan dan tantangan globalisasi yang harus dihadapi saat ini memaksa 

pondok pesantren lebih terbuka dalam mengambangkan kemandirian ekonominya. 

John Elkington menawarkan sebuah konsep modern dalam pengelolaan 

sebuah institusi baik bisnis ataupun organisasi non profit, yaitu tripel bottom line 

sustainability. Prinsip berkemandirian yang saling menopang antar tiga unsur agar 

tercapai keberlangsungan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan tidak boleh 

hanya memikirkan stakeholder saja tapi juga harus memperhatikan shareholder. 

Sehingga perusahaan mampu bertahan dan menyesuaikan dengan tantangan yang 

ada karena memiliki tige pondasi yang saling menopang. Begitu juga Pondok 

Gontor dalam mengembangkan kemandiriannya. 

Bahwa kemandirian pondok pada tiga usaha pengembangan 

perekonomian, baik pada pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif, 

Captive market dan koperasi pondok pesantren, ditopang oleh tiga unsur 

penguatnya yaitu sosial relijius, lingkungan pendidikan (learning society) dan 
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kesejahteraan ekonomi pesantren. Ketiga sektor tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda meskipun kesemuanya saling terikat. Pengelolaan asset wakaf 

produktif pada sisi sosial yang berorientasi akhirat, Captive market pada sisi 

penciptaan lingkungan pendidikan (learning society) dan koperasi pondok 

pesantren pada profit orientednya atau kesejarteraan ekonominya. Ketiga hal 

tersebut diintegrasikan dalam satu sistem, dikembangkan sebagai inovasinya dan 

saling menguatkan antara ketiganya dengan pendekatan 3i Innovation, Integration 

dan Interdependence pada tata kelola (governance), kepemimpinan (leadership), 

rencana bisnis (business plan), pengukuran dan pelaporan (measure and report), 

pembelajaran organisasi (organization learning), budaya (culture) dan sistem 

informasi (information systems). 

Maka konsep Kemandirian Ekonomi yang dikembangkan Pondok Modern 

Darussalam Gontor sangat menarik untuk diteliti dari model kemandirian 

ekonominya dan juga dalam implementasi di lapangan yang sangat perlu untuk 

diketahui efektifitas dan efisiensinya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tanggara. Hal ini dapat dilakukan analisa 

dengan melakukan pengkajian dan penelitian dengan observasi, wawancara dan 

focus group discussion dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan 

sosiologi ekonomi pada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

dalam model dan implementasi kemandirian ekonomi pondok pesantren dan 

faktor pendukung dan penghambatnya. 
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Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 
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