
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akisik, O & Gall, G. (2011). Sustainability in Business, Corporate Social 

Responsibility, and Accounting Standards. International Journal of 

Accounting and Information Management. Vol 9, No 3. 

https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/sustainability-in-

businesses-corporate-social-responsibility-and-4mQIeotARH 

 

Amrullah, Hasib, dan Tim. (2019). Warta Dunia Pondok Modern Darussalam 

Gontor. Jurnal Tahunan Pondok Modern Darussalam Gontor. Vol 72. 

Ponorogo; Darussalam Press. 

 

______________, dan Tim. (2020). Warta Dunia Pondok Modern Darussalam 

Gontor. Jurnal Tahunan Pondok Modern Darussalam Gontor. Vol 73. 

Ponorogo; Darussalam Press. 

 

Azra, Azumardi. (1997). Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, dalam Nurcholis 

Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: 

Paramadina. 

 

Booklet Pekan Perkenalan Khutbatu-l-Arsy Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo. (2019). Panitia Pekan Perkenalan Khutbatu-l-Arsy. 

 

Chaplin, J.P. (2006). Kamus Lengkap Psikologi (terj. Kartono, K). Jakarta; PT. 

Raja Grafindo Persada. 

 

Desmita. (2009). Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung; PT. Remaja 

Rosda karya. 

 

Elkington, J. (1998). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21ˢ ͭ 

Century Businesses. Gabriola Island, BC Canada, New Society Publisher. 

 

Fauroni, Lukman. (2007). Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren. 

Yogyakarta: Forum Pengkajian Pendidikan dan Pesantren Yogyakarta. 

 

Fauzi, Amad, dan Mauloeddin Afna. (2016). Sustainability Ummat: Geliat 

Pesantren dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Aceh. 

Jurnal at-Tafkir, Vol 9, No 1. 

 

Felisia, dan Amelia Limijati. (2014). Triple Bottom Line dan Sustainability. 

Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar. Bandung: 

Vol 8, No 1. 

 

Gunawan, Imam. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta; 

PT Bumi Aksara. 

 



120 

 

Hadi, Muhammad. (2019). Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasi 

di Perbankan Syariah. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 

 

Idrus, Muhammad. (2009). Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta; Erlangga. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). 

Jakarta; Balai Pustaka. 

 

Khallaf, Abdul Wahhab. (1990), Ilmu Ushul Fiqh. Kuwait: Dar al- Qalam li an 

Nasyr wa at Tauzi’. 

 

Masrun, dkk. (2006). Studi Mengenal Kemandirian Pada Penduduk di Tiga Suku 

(Jawa, Batak dan Bugis), Laporan Penelitian. Yogyakarta; Kantor 

Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, Fakultas Psikologi UGM. 

 

Miles, B. Matweh dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku 

Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; UIP. 

 

Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; PT Remaja 

Rosda karya. 

 

Noor, Juliansyah. (2013) Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya 

Ilmiah. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 

 

Panitia peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. (2016). Jejak 

Sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor. Ponorogo; Darussalam 

Press. 

 

Parker, Deborah. (2006). Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak. 

Jakarta; Prestasi Putra karya. 

 

Selayang Pandang Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. Tim 

Gontor Putri Kampus 4. (2018). Cetakan Pertama. 

 

Serba Serbi Serba Singkat Pondok Modern Darussalam Gontor Untuk Pekan 

Perkenalan Tingkat Dua. Staff sekretariat Pondok Modern Darussalam 

Gontor. (1997). Ponorogo. Edisi kelima. 

 

Slaper, T.F, & Hall, T.J. (2011). The Triple Bottom Line: What Is It and How 

Does It Works. Indiana Business Review. Spring. 

 

Smith, Peter AC, Carol Sharicz. (2011). The Shift Needed For Sustainability. The 

Learning Organization. Vol 18, No 1. 

 



121 

 

_____________. (2011) Element of Organization Sustainability. The Learning 

Organization. Vol 18, No 1. 

 

Sugiono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif 

dan R&D. Bandung; Alfabeta. 

 

Suharto, Ahmad. (2016). Ayat-Ayat Perjuangan. Cetakan Pertama; Jakarta; 

YPPWP Guru Muslich. 

 

_____________. (2016). Senarai Kearifan Gontory, Kata Bijak Para Pendiri dan 

Masyayikh Gontor. Cetakan Pertama; Jakarta; YPPWP Guru Muslich. 

 

_____________, dan Tim. (2008) Seni Kepemimpinan Dr.K.H. Abdullah Syukri 

Zarkasyi,M.A. Cetakan Pertama; Ponorogo. 

 

Suhartini. (2009). Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pesantren, 

dalam pustaka pesantren (ed), manajemen pesantren. Yogyakarta; LKIS. 

 

Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta; Penerbit Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

Umam, Khairul. (2001). Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 

 

Venkatraman, S & Nayak, R.R. (2010). A Performance Framework For 

Corporate Sustainability. Int, Journal Business Innovation anf Research, 

Vol 4, No 5. 

 

Wijaya, Samodra. (1991) Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Kasus. 

Yogyakarta, PT. Tiara Wacana. 

 

Yusuf dan Suwito. (2010). Model Pengembangan Ekonomi Pesantren. 

Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 

 

Zarkasyi, Abdullah Syukri. (2011). Bekal Untuk Pemimpin, Pengalaman 

Memimpin Gontor. cetakan kedua; Ponorogo; Trimurti Press. 

 

_____________________. (2005) Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok 

Modern Gontor. Ponorogo; Trimurti Press. 

 

Zarkasyi, Hamid Fahmi. (2020) Minhaj; Berislam, dari Ritual hingga Intelektual. 

Jakarta; Insists. 

 

Zarkasyi, Imam. (1997). Diktat Kuliah Umum dalam Pekan Perkenalan. Staff 

sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Edisi kelima. 

 



 

 

GLOSARIUM 

Ansyiṭah : kegiatan-kegiatan pendidikan di dalam Pondok. 

Berlitz : metode pengajaran bahasa di sekolah dasar di Inggris. 

Fikrah : idee, cita-cita dan gagasan dalam pendirian Pondok 

Modern Gontor. 

Khiṭṭah : garis-garis besar haluan Pondok dan program-program 

utama Pondok. 

Khizānatullāh : pengadaan sumber-sumber pendanaan sendiri. 

Kulliyyatu al-Mu‘allimīn al-Islāmiyyah : sekolah persemaian guru agama 

setingkat dengan sekolah menengah pertama dan atas 

dalam satu paket. 

Moh dijajah : tidak mau dijajah. 

Sepi ing pamrih : tidak mengharapkan imbalan materi. 

Ṣibgah : jati diri, karakter kepribadian dan corak lembaga 

pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Sintesa : komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-

elemen yang membentuk satu kesatuan. 

Sullamu al-Muta‘allimīn: sekolah agama setingkat sekolah menengah pertama. 

Tarbiyyatu al-Aṭfāl : sekolah setingkat sekolah dasar pada zaman sekarang 

dengan pembelajaran materi agama. 

Ṭarīqah Mubāsyirah : metode pengajaran bahasa dengan tidak 

menterjemahkan melainkan dengan metode melihat dan 

mengucap. 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengamati 

kemandirian ekonomi pondok pesantren, implementasinya dan faktor pendukung 

dan penghambatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, 

meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai kemandirian 

ekonomi pondok pesantren, implementasi kemandiriannya dan faktor 

pendukung dan penghambatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Jenis kegiatan perekonomian yang menjadi penopang kemandirian 

ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

2. Pengelolaan kegiatan perekonomian yang menjadi penopang 

kemandirian ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4. 

3. Kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

4. Penerapan kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat kemandirian ekonomi 

pondok pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 08:00 – 09:00 WITA 

Tempat : Perkebunan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perkebunan 

Deskripsi : 

  

 Pada hari ini peneliti datang ke perkebunan Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 dengan tujuan mengadakan observasi untuk mendapatkan 

informasi mengenai kemandirian ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4. Setelah peneliti mendapat izin dari Bapak Wakil Pengasuh 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, peneliti menuju ke 

perkebunan pondok. Peneliti mengamati aktivitas perkebunan pondok dengan 

ditemani oleh ustāż pembimbing dan penanggung jawab usaha perkebunan 

pondok, yaitu Ustāż Muhammad Zakiyuddin, S.Th.I. Sembari mengamati 

kegiatan usaha perkebunan, peneliti juga mengadakan beberapa wawancara 

mengenai beberapa hal yang peneliti jumpai di tempat observasi. 

 Perkebunan pondok adalah pengelolaan lahan wakaf yang dimiliki pondok 

sebagai bentuk pengembangan wakaf produktif pondok. Perkebuanan ini 

menempati lahan pondok seluas kurang lebih 10 Ha dari 20 Ha luas kampus 

pondok. Jenis tanaman yang dibudidayakan di lahan perkebunan ini adalah 

tanaman sayur-mayur yang terdiri dari bayam, kangkung, kacang panjang, jagung, 

terong dan gambas, dimana pengelolaan dari tanaman jenis ini dengan bekerja 
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sama dengan masyarakat sekitar. Hasil dari usaha ini sebagian untuk memenuhi 

kebutuhan intern pondok dan sebagaian dipasarkan di luar pondok. Sistem kerja 

sama dalam perkebunan jenis ini adalah bagihasil dan sewa lahan. 

Dan disamping itu, pondok juga membudidayakan tanaman buah di usaha 

perkebunan ini. Tanaman buah yang dikembangkan pondok adalah, jambu kristal, 

mangga, buah naga, sawo, durian dan pisang. Dan pengelolaan jenis perkebunan 

ini adalah pengembangan dari bantuan pemerintah dari dinas kehutanan dalam 

program pengembangan hutan kota dan tanaman buah. 

Usaha perkebunan ini mulai dirintis pondok pada tahun 2016 sebagai 

usaha dalam mengembangkan kemandirian pondok. Meskipun belum signifikan 

hasil yang didapatkan dari usaha ini, tapi terdapat trend positif dengan selalu 

berkembangnya usaha ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 09:00 – 09:30 WITA 

Tempat : Depo pengisian air minum isi ulang AMIDAS 

Kegiatan : Mengamati kegiatan usaha depo air minum isi ulang 

Deskripsi : 

 

Penulis melanjutkan observasinya ke depo pengisian air minum isi ulang, 

dan penulis masih ditemani oleh ustāż Muhammad Zakiyuddin. Berawal dari 

wakaf para guru pengabdian tahun 2017 yang berupa alat penyaringan air minum, 

pondok melihat peluang untuk menjadikannya sebagai salah satu pengambangan 

wakaf produktif di pondok, maka pada awal tahun 2020 ini pondok berinisiatif 

untuk menjadikannya sebagai sebuah usaha perekonomian dengan melayani dan 

menjual air minum isi ulang untuk masyarakat sekitar pondok. 

Meskipun omset usaha ini masih sangat kecil, tapi pondok melihat sebagai 

sebuah pembelajaran dan pengembangan asset wakaf agar lebih berdaya guna dan 

berkembang. Selain itu juga untuk mengurangi beban pondok dalam merawat 

asset wakaf dan prospek lebih jauh mengembangkan asset wakaf yang ada. 

Depo air minum isi ulang ini berada tepat di depan asrama santriwati, 

karena fungsi utama dari depo air minum ini adalah memenuhi kebutuhan air 

minum sehari-hari santriwati. Selain air minum juga ada sebuah alat pemanas 

yang bisa dimanfaatkan santriwati untuk keperluan air panas dalam membuat 

susu, teh dan juga minuman panas yang lainnya. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 10:00 – 10:30 WITA 

Tempat : Unit usaha permobilan pondok 

Kegiatan : Mengamati kegiatan usaha permobilan pondok 

Deskripsi : 

 

Setelah mengadakan observasi di perkebunan pondok, penulis menuju ke 

usaha pengelolaan wakaf yang berupa kendaraan mobil di Pondok Gontor Putri 

Kampus 4, dengan ditemani oleh ustāż Azinuddin. Dan ketika mengadakan 

observasi ini, peneliti juga mengadakan percakapan ringan yang berkanaan 

dengan pengelolaan usaha tersebut. 

Kendaraan mobil yang dimiliki oleh pondok berupa satu buah mobil 

kijang innova, satu buah mobil kijang krista, satu buah mobil L300 dan sebuah 

kijang pick-up. Selain sebagai kendaraan untuk memobilisasi kegiatan dan 

operasional pondok, mobil-mobil tersebut juga disewakan kepada unit-unit usaha 

yang ada di pondok. Kebijakan ini selain untuk meningkatkan kemandirian 

pondok, juga untuk menunjang unit usaha lain yang ada di pondok dan juga untuk 

mengurangi ketergantungan kepada pihak luar dan juga sebagai sarana 

pendidikan. Hasil dari persewaan ini selain untuk mengurangi biaya perawatan 

yang harus dikeluarkan pondok, juga sebagai prospek pengembangan usaha 

persewaan kendaraan wakaf yang dimiliki pondok. 
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Yang mengoperasikan dan mengelola unit usaha ini adalah para ustāż di 

pondok, sehingga selain sebagai pembelajaran juga sebagai pengontrolan terhadap 

setiap acara dan kegiatan yang dilakukan di luar pondok yang menggunakan jasa 

persewaan mobil tersebut. Yang menjadi konsumen dari usaha ini masih pada unit 

usaha pondok dan kalangan dalam pondok saja, belum melayani persewaan di luar 

pondok, dikarenakan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dan waktu yang 

dimiliki. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 11:00 – 12:00 WITA dan 12:30-13:30 WITA 

Tempat : Koperasi Dapur 

Kegiatan : Mengamati proses penyiapan dan pelayanan makan siang   

santriwati 

Deskripsi : 

 

 Penulis selanjutnya mengadakan observasi pada sektor koperasi dapur 

yang dikelola selain untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran di sistem 

asrama, juga sebagai kekuatan ekonomi dalam sisi pembentukan lingkungan 

pendidikan yang teratur dan terprogram. Koperasi dapur ini beroperasi dan 

dikelola bersamaan dengan diterimanya santriwati di Gontor Putri Kampus 4, 

karena sudah terintegrasi dalam konsep pendidikan berasrama yang 

dikembangkan pondok. 

Koperasi dapur ini dikelola oleh tiga orang ustāżah dengan karyawati tiga 

orang juga yang bertugas memasak makan santriwati dan guru tiga kali makan 

setiap harinya. Koperasi dapur ini menempati sebuah bangunan sendiri yang 

semuanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan makan santriwati dan guru 

di pondok. Bangunan ini terdiri dari kamar pengurus dan kamar pekerja, ruang 

masak, ruang makan santriwati dan ruang makan guru. 

Kebutuhan bahan koperasi dapur ini sebisa mungkin dicukupi dari 

kemampuan pondok sendiri, dari hasil perkebunan, dan untuk lauk-pauknya 
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diserahkan kepada ibu guru yang sudah berkeluarga untuk menyediakannya, 

selain untuk efektifitas dan pembagian tugas seluruh sektor ini juga sebagai 

bentuk perhatian pondok untuk menunjang kesejahteraan guru berkeluarga. Untuk 

bahan yang belum tercukupi, pengurus koperasi dapur bekerja sama dengan 

masyarakat sekitar untuk mengirim beberapa bahan dan selebihnya dibelanjakan 

sendiri oleh ustāżah pengurus koperasi dapur. 

Sedangkan dalam pelayanan pembagian makan, pengurus dapur dibantu 

oleh santriwati dengan cara piket bergilir. Selain sebagai bentuk pendidikan bagi 

mereka dan penanaman prinsip zelp berdruiping system cara ini adalah bentuk 

kemandirian yang ditanamkan pondok kepada santriwatinya. Selain pelayanan 

yang diatur, waktu makan pun juga dibatasi pada jam tertentu saja (pagi 05:30-

06:30, siang 13:00-13:45 dan malam 18:45-19:30) dan juga seluruh alat makan 

dibawa sendiri-sendiri oleh santriwatinya. Dan kebersihan ruang makan menjadi 

tanggung jawab santriwati yang piket secara bergiliran. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 16:00 – 16:45 WITA 

Tempat : Kantin Pelajar Pondok Modern 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perekonomian di sektor kantin pelajar 

Deskripsi : 

 

Pengamatan penulis selanjutnya adalah di bagian kantin pelajar. Kantin 

pelajar di Pondok ada dua tempat, yang pertama berada di zona asrama santriwati 

dan satu lagi berada di zona kelas. Kantin yang berada di zona asrama agar 

memudahkan santriwati pada sore hari dan malam hari untuk berbelanja, dan yang 

di zona kelas agar waktu istirahat proses belajar mengajar di kelas, santriwati juga 

bisa berbelanja memenuhi kebutuhan mereka. 

Kantin ini menyediakan kebutuhan santriwati berupa makanan ringan dan 

minuman. Dimana makanan dan minuman yang dijual di kantin ini sebagian 

adalah makanan dan minuman yang disetor oleh guru berkeluarga dengan sistem 

kerjasama bagi hasil, selain itu pengurus kantin membelanjakan kebutuhan yang 

belum disediakan oleh setoran guru berkeluarga. 

Kepengurusan kantin ini dikelola oleh tiga orang guru di setiap zona 

kantin, dan dalam pelayanannya juga dikelola oleh guru sendiri. Selain dari pada 

itu, di setiap sektor guru terutama yang beroperasi di sektor ekonomi dibimbing 

oleh seorang ustāż sebagai pengawas operasional hariannya. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Sabtu, 7 November 2020 

Waktu  : 18:45 – 19:30 WITA 

Tempat : Depot La-Tansa Putri 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perekonomian di sektor depot makan 

santriwati  

Deskripsi : 

 

Pengamatan yang dilakukan penulis berlanjut di bagian Depot La-Tansa 

Putri. Unit usaha ini berada diantara asrama anak baru dan koperasi pelajar. Unit 

ekonomi ini adalah salah satu unit usaha perekonomian yang dikembangkan oleh 

pondok untuk memenuhi kebutuhan walisantriwati yang berkunjung ke pondok 

dan juga melayani santriwati apabila hendak berbelanja makanan dalam jenis 

lainnya yang tidak disediakan di kantin pelajar. 

Unit ekonomi ini adalah profit oriented meskipun sisi penguatan disiplin 

asrama juga menjadi tarjet dari pengembangan unit usaha ini. Makanan yang 

disediakan di depot ini adalah hasil olahan ustāżat sendiri dan beberapa menu dari 

setoran guru berkeluarga dengan sistem bagi hasil. Menu yang disediakan 

diantaranya adalah menu makan malam seperti nasi ayam geprek, lauk pauk, 

bakso bakar, sosis bakar, pisang naget, sempolan, puyunghay, puding dan lain 

sebagainya. Waktu buka unit usaha ekonomi ini adalah sore hari dan malam hari, 

dimana diwaktu tersebut banyak walisantriwati yang dating berkunjung untuk 

menjenguk anak-anaknya. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Ahad, 8 November 2020 

Waktu  : 08:15 – 09:15 WITA 

Tempat : Koperasi Pelajar 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perekonomian di bagian Koperasi Pelajar 

Deskripsi : 

 

Koperasi pelajar adalah salah satu unit ekonomi pondok yang cukup besar 

dibandingan dengan usaha yang lainnya. Unit usaha ini menempati sebuah 

bangunan yang sudah representative sebagai sebuah usaha ekonomi. Usaha ini 

menyediakan hampir seluruh kebutuhan santriwati dari buku-buku pelajaran, 

pakaian dan seragam, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sandal, 

sepatu, minyak wangi, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebutuhan barang 

kelontong juga tersedia sampai alat tulis dan makanan ringan juga disediakan oleh 

koperasi pelajar ini. 

Sebagai sebuah unit perekonomian yang profit oriented, ternyata pendirian 

unit ekonomi ini juga sebagai pembentukan miliu pendidikan yang terprogram. 

Lebih lanjut ternyata juga sebagai sebuah pengembangan dari filantropi islam 

juga, dengan semboyannya “anda belanja anda beramal”. Ini juga terwujud dari 

pengelolaannya yang semuanya dipegang oleh guru aktif di pondok. Mulai dari 

pengadaan barang, manajemen, pengelolaan pergudangan sampai pelayanan dan 

pencatatan keuangan semua dikelola oleh tiga orang guru yang juga berperan 

sebagai pengajar di kelas dan juga pengelola unit ekonomi koperasi pelajar. 
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Pengadaan barang-barang di koperasi ini sebagian dari distributor yang 

ada di kota kendari, sebagian dari pemesanan ke unit usaha ekonomi dari Pondok 

Gontor pusat dan Pondok Gontor Putri Kampus 1 dan sebagian lainnya dari 

beberapa distributor yang punya kerjasama dengan koperasi pelajar pondok. 

Koperasi ini memiliki jam operasi pelayanan kebutuhan santriwati pada 

pagi hari jam 08:30-09:00 dan 10:30-10:50, siang dan sore pada jam 13:00-13:45 

dan 16:00-16:45 dan pada malam hari pada 19:00-19:30 dan 21:30-22:00. Selain 

pelayanan terhadap santriwati, koperasi pelajar ini juga melayani beberapa 

konsumen yang membutuhkan buku-buku yang diajarkan oleh pondok. Antusias 

santriwati berbelanja di koperasi ini secara harian ada pada waktu sore hari dan 

malam hari. 

Hal yang unik yang dijumpai oleh penulis pada observasi yang dilakukan 

adalah di seluruh unit usaha ekonomi yang ada selain tertulis “anda belanja anda 

beramal” juga sebuah aturan “no language no service” yang penulis fahami 

bahwa meskipun bentuknya adalah sebuah kegiatan perekonomian yang profit 

oriented ternyata juga dikelola untuk sebuah pendidikan dan pembentukan 

lingkungan yang mendidik dan lebih jauh bahwa keuntungan yang ada semuanya 

kembali ke pondok. Prinsip keikhlasan yang termaktub pada panca jiwa yang 

ditempel dibeberapa tempat, juga dipraktekkan oleh guru-guru dalam pengelolaan 

unit usaha yang memiliki omset keuangan puluhan juta setiap bulannya. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Ahad, 8 November 2020 

Waktu  : 09:30 – 10:15 WITA 

Tempat : Bank sampah pondok 

Kegiatan : Mengamati kegiatan pengelolaan sampah pondok 

Deskripsi : 

 

Dengan jumlah penghuni pondok yang mencapai tiga ratus lima puluhan 

orang, secara logika sampah yang diakibatkan oleh kegiatan hariannya lumayan 

besar dan merepotkan pondok ketika tidak dikelola dengan baik, maka inisiatif 

sampah dikelola dengan sistem pemisahan jenis sampah untuk dapat didaur ulang 

menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan 

keuntungan yang tidak sedikit. 

Bank sampah yang dikelola oleh pondok ketika dikelola dengan baik, 

setiap bulannya mampu mengumpulkan sampah kertas yang dapat didaur ulang 

dan juga sampah plastik dan logam mencapai lima ratus kilogram yang kemudian 

dijual ke pengepul barang bekas dan dapat mendapatkan pemasukan kurang lebih 

lima ratus ribu sampai satu juta setiap bulannya. 

Sistem yang dijalankan oleh unit usaha ini dengan bekerja sama dengan 

pengurus asrama, santriwati piket harian, guru piket sektor  unit ekonomi dengan 

memilah antara sampah basah dan sampah kering, serta sampah yang dapat didaur 

ulang dan dibantu oleh seorang karyawan untuk mengangkut dari berbagai tempat 

sampah yang ada untuk dikumpulkan di bagian bank sampah untuk sampah yang 
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didaur ulang dan sampah basah lainnya langsung dibuang ke tempat pembuangan 

sampah akhir. Dari sampah daur ulang, dikelompokkan sesuai jenis sampah untuk 

selanjutknya dijual ke pengepul barang bekas. 

Pengelola bank sampah ini diawasi oleh seorang ustāż dan dikelola oleh 

seorang ustāżah dan dibantu oleh dua orang santriwati dan seorang karyawan. Dan 

hasil dari pengelolaan bank sampah ini digunakan untuk melengkapi peralatan 

kebersihan pondok dari sapu ijuk, sapu lidi, tong sampah, alat pel dan perawatan 

mobil pick-up pondok. Bahkan menurut yang keterangan ustāż zaki yang penulis 

temui di bank sampah, hasil dari usaha ini dapat menopang pengeluaran pondok 

untuk perawatan dan peningkatan keindahan pondok seperti pengecatan dan 

pembuatan taman pondok. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Ahad, 8 November 2020 

Waktu  : 10:30 – 11:00 WITA 

Tempat : Balai kesehatan santriwati 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perekonomian di bagian balai kesehatan 

Deskripsi : 

 

Observasi yang penulis lakukan setelah dari bank sampah adalah ke bagian 

kesehantan santriwati. Kegiatan utama dari bagian ini adalah menjaga dan 

menanggulangi kendala kesehatan yang ada pada santriwati dan guru dengan 

melakukan pertolongan dan pencegahan serta penanggulangan dengan 

bekerjasama dengan tenaga kesehatan dan dokter di pusat kesehatan masyarakat 

kecamatan konda dan beberapa rumah sakit bila memerlukan penanganan yang 

lebih intens. 

Dalam sisi pencegahan penyakit balai ini menyediakan beberapa suplemen 

kesehatan dan obat-obatan baik yang herbal ataupun yang kimiawi. Serta juga 

menyediakan beberapa minuman yang menyehatkan seperti susu, buah dan jus. 

Meskipun bukan kegiatan utama, namun usaha ekonomi ini juga menunjang 

keuangan pondok dalam sektor penjagaan kesehatan santriwati. 
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CATATAN OBSERVASI 

Tanggal : Ahad, 8 November 2020 

Waktu  : 13:00 – 13:45 WITA 

Tempat : Warung telekomunikasi dan Loundry 

Kegiatan : Mengamati kegiatan perekonomian di bagian wartel dan loundry 

Deskripsi : 

  

Dua unit ekonomi ini menempati sebuah ruangan dalam kegiatan 

perekonomiannya, namun dikelola oleh pengelola yang berbeda, yang masing-

masing unit ekonomi dikelola oleh dua orang guru. Jam buka keduanya juga sama 

yaitu pada siang hari pukul 13:00-13:45 sore pada pukul 16:00-16:45 dan malam 

pada 18:45-19:20 WITA. Jam buka ini selalu ramai dikunjungi santriwati, 

terutama warung telekomunikasi, apalagi pada waktu sekarang walisantriwati 

tidak boleh berkunjung ke pondok, menjadikan intensitas menelepon lebih intens. 

Unit ekonomi warung telekomunikasi ini menyediakan sepuluh buah 

handphone dengan tiga operator yang berbeda sesuai dengan operator yang 

banyak dimiliki oleh walisantriwati. Biaya yang dikenakan adalah sesuai lama 

waktu penggunaan dengan biaya seribu rupiah setiap menitnya. Omset dari unit 

usaha ini mencapai delapan sampai sepuluh juta setiap bulannya. 

Sedangkan laoundri yang dikelola pondok bekerja sama dengan 

masyarakat dalam pencucian pakaian santriwati dengan sistem bagi hasil, dimana 

biaya laundry yang dipakai adalah berdasar berat pakaian yang diloundrikan, yaitu 

sebesar delapan ribu rupiah setiap kilonya. Namun unit usaha ini kurang banyak 
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peminatnya karena secara umum santriwati sudah mandiri dalam mencuci 

pakaiannya sendiri-sendiri. Dikarenakan juga waktu yang dibutuhkan relative 

agak lama yaitu sekitar dua hari pakaian baru bisa diambil kembali. Beberapa unit 

ekonomi memang kurang menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pondok, 

namun dari sisi pembentukan miliu masyarakat yang kondusif untuk belajar dan 

masyarakat yang belajar (learning society) sangat besar kontribusinya, selain juga 

dari sisi filantropi islam dengan tidak adanya profit oriented dan juga sistem gaji 

bagi santri dan guru yang menjalankan kegiatan sector ekonomi pondok, 

terakomodir dengan sangat baik. Yang menyebabkan penanaman jiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwwah islāmiyyah dan kebebasan dapat dengan 

massif dilakukan bukan hanya pada tataran santri, tapi juga guru bahkan karyawan 

pondok. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. RUMUSAN MASALAH PERTAMA 

Bagaimanakah kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

Wawancara kepada Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4. 

1. Apakah yang mendasari konsep kemandirian ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Sejak kapan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

mengembangkan kemandirian ekonominya? 

3. Apa sajakah usaha yang dilakukan Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 dalam mengembangkan kemandiriannya? 

4. Bagaimanakah kemandirian ekonomi di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4? 

B. RUMUSAN MASALAH KEDUA 

Bagaimanakah implementasi kemandirian ekonomi pondok pesantren di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

Wawancara kepada Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 dan ustāż pembimbing sektor perekonomian Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

1. Apakah kegiatan perekonomian yang sudah diterapkan Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Bagaimanakah pengelolaan kegiatan perekonomian tersebut? 
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3. Dalam hal apakah kegiatan perekonomian tersebut dikelola untuk 

kemandirian ekonomi pondok? 

4. Bagaimanakah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

menerapkan kemandirian ekonominya? 

C. RUMUSAN MASALAH KETIGA 

Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat Kemandirian 

Ekonomi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 di Era 

New Normal? 

Wawancara kepada ustāż pembimbing sektor perekonomian dan ustāżat 

pengurus sektor perekonomian Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4. 

1. Siapa saja yang terlibat langsung dalam kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

2. Bagaimanakah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

mengelola kemandirian ekonominya? 

3. Apakah faktor pendukung tercapainya kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

4. Apakah faktor penghambat kemandirian ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 1 

Nama   : Ustāż Nurwahyudin, M.Pd. 

Jabantan  : Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri      

Kampus 4 

Waktu interview : Jum’at, 6 November 2020 pukul 20:00 WITA 

Tempat  : Rumah Ustāż Nurwahyudin, M.Pd. 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum 

ustāż… 

Wa‘alaikumussalām… tafaḍḍal… 

Apakah yang 

mendasari konsep 

kemandirian 

ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4? 

Konsep kemandirian pondok adalah ajaran Gontor dalam 

keikhlasan. Artinya ajaran keikhlasan di gontor adalah ruh 

pondok, dan dari ruh tersebutlah kehidupan pondok 

berkembang. Tubuh manusia jika tidak memiliki ruh, mati. 

Ketika ada ruh, hidup. Bisa berbuat, bekerja, mendidik, 

menikah dll. Begitu juga pondok, dengan ruh keikhlasan 

mampu berkembang sampai sekarang ini. Artinya bahwa 

keikhlasan adalah mandiri karena tidak bergantung pada 

siapapun kecuali Allah, dan itulah kemandirian yang 

hakiki. Selain itu yang mendasari konsep kemandirian 

ekonomi adalah panca jiwa pondok, keikhlasan, 

kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan 

kebebasan. Kali ini difahami dalam konsep kemandirian 

ekonomi, ya panca jiwa itulah landasan filosofisnya. 

Sejak kapan Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4 

mengembangkan 

kemandirian 

ekonominya? 

Kemandirian ekonomi pondok dikembangkan berbarengan 

dengan didirikannya pondok. Karena kemandirian adalah 

ajarannya, maka sejak gontor putri kampus 4 ini didirikan 

oleh bapak pimpinan, kemandirian ekonominya juga 

dijalankan. Gontor ini swasta penuh, jadi ya mandiri secara 

penuh juga. Dan ini dimulai sejak gontor didirikan tahun 

1926. 

Apa sajakah usaha 

yang dilakukan 

Pondok Modern 

(التـَّْوبـَة :  ... ونَ نُـ مِ ؤْ مُ الْ وَ  هُ ولُ سُـ رَ وَ  مْ كُـ لَ مَ عَ  ى هللاُ ريََ سَـ وا فَ لُـ مَ اعْ   لِ قُ وَ 
105(  
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Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 

dalam 

mengembangkan 

kemandiriannya? 

Dalam ayat ini, Allah mengajarkan bahwa kita harus 

beramal, berbuat, berusaha, berkarya, maka Allah akan 

melihat, artinya Allah akan membantu, in tanṣurū Allah 

yanṣurkum, kalau Allah sudah menerima usaha kita, maka 

kemudahan akan datang dari penjuru arah. Gontor, ikhlas 

mendidik, mengajarkan Islam, mengatur kehidupan yang 

islami, Allah ridha, kemandirian ekonomi pun bisa 

dibentuk. Tapi tetap harus mengikuti sunnatullāh, Gontor 

putri 4 mengelola dapur, membuat koperasi, kantin, wartel 

dan banyak usaha lainnya. Dikelola dengan sungguh-

sungguh, tenanan akhirnya jadi. Terwujud kemandirian 

ekonomi. 

Bagaimanakah 

kemandirian 

ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4? 

Kemandirian ekonomi di Gontor Putri 4 adalah 

kemandirian yang Islami, dengan prinsip apa yang kamu 

lihat, kamu dengar dan kamu rasakan adalah pendidikan. 

Segala hal di pondok ini diadakan tujuan utamanya adalah 

untuk mendidik. Kegiatan ekonomi bukan untuk ekonomi, 

tapi untuk Allah ikhlas lillah beribadah, mendidik dan 

pendidikan. Itulah ekonomi Gontor. 

Apakah kegiatan 

perekonomian yang 

sudah diterapkan 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4? 

Alhamdulillah, dengan kesibukan pondok dalam mendidik 

kehidupan anak-anak di pondok, pondok dengan dibantu 

oleh para asatidz dan ustāżat juga mengelola unit ekonomi 

pondok, dan perlu diingat, tanpa ada perhitungan gaji, 

ikhlas Lillāh. Gontor Putri 4 sudah mengelola hampir 

semua kebutuhan santriwati dan guru. Kopda mengelola 

makan sehari-hari, ada juga kantin, kopel, wartel, DLP, 

dan banyak lagi lainnya. Semuanya kemandirian dengan 

ekonomi proteksi, begitu arahan dari Bapak Pimpinan. 

Semua dikelola sendiri, mandiri dan tanpa gaji. Santri 

berasrama, kebutuhan dicukupi, kehidupan dibatasi dengan 

masyarakat, agar terbentuk miliu pendidikan. Kembali, 

ekonomi untuk mendidik, mendidik santri, guru dan saya 

sendiri juga terdidik. 

Bagaimanakah 

pengelolaan 

kegiatan 

perekonomian 

tersebut? 

Seperti yang saya sampaikan tadi, dikelola mandiri oleh 

guru, dibimbing oleh guru senior. Konsepnya 5 T, 

terencana, terukur, terkontrol, terevaluasi dan teropeni. 

Arahan dari Bapak Pimpinan K.H. Hasan Abdullah Sahal 

kegiatan apapun di Pondok, sampai pada kegiatan 

ekonomi, harus benar, baik, bermanfaat dan dapat 

dilaksanakan. Selain dari pada itu, tugas yang pondok 

berikan kepada guru dari mengajar, kuliah dan membantu 

pondok di sector ekonomi juga adalah wujud kepercayaan 

Kyai kepada santrinya. Dipercaya karena dididik untuk 

menjadi pemimpin yang menguasai permasalahan. Dan 
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juga wujud kesejahteraan bagi guru, karena dia dipercaya, 

lalu dikenal karena bisa menjalankan tugas, yang 

selanjutnya diakui karena memiliki integritas yang pada 

akhirnya terhormat. Itu semua dilandasi dengan keikhlasan 

yang prima dan sudah menjadi karakter guru. 

Dalam hal apakah 

kegiatan 

perekonomian 

tersebut dikelola 

untuk kemandirian 

ekonomi pondok? 

Kegiatan ekonomi di pondok sebagai wujud kemandirian 

ekonomi adalah realisasi dari panca jangka pondok, yaitu 

khizānatullāh. Sejak awal pondok didirikan oleh trimurti, 

beliau sudah mewakafkan tanahnya untuk pondok, dari 

tanah kering untuk lokasi pendidikan sampai tanah basah 

untuk menopang operasional proses pendidikan. Dari 

wakaf ini lantas dikembangkan agar menjadi asset wakaf 

seperti Al-Azhar University. Pada pimpinan generasi 

kedua, pengelolaan kehidupan diatur sedemikian rupa, 

sehingga tercipta ekonomi proteksi yang ditujukan sebagai 

pembentukan learning society yang memiliki miliu 

pendidikan yang terdisain untuk mendidik. Dan juga sejak 

tahun 1970-an dikembangkanlah koperasi pondok 

pesantren dengan didirikannya usaha penggilingan padi. 

Dan dari itulah berkembang jadi Gontor sekarang ini. 

Bagaimanakah 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 

menerapkan 

kemandirian 

ekonominya? 

Gontor Putri Kampus 4 dalam menjalankan kehidupan 

pondok sujud dan rukuk-nya adalah ke Gontor pusat. 

Begitu juga dalam penerapan perekonomiannya. Gontor 

putri 4 berdiri di tanah wakaf, perekonomian dikelola 

secara mandiri dalam asrama yang terpisah dengan 

masyarakat, dan juga mengembangkan beberapa unit usaha 

untuk menopang pendanaan pondok. Tanah wakaf yang 

belum digunakan dikembangkan dalam bentuk 

perkebunan. Dalam pemenuhan kebutuhan santriwati kita 

kelola mandiri dalam bentuk proteksi ekonomi agar 

keuangan sebisa mungkin berputar di dalam pondok. Dan 

juga kita buat unit-unit usaha ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan santriwati. Sehingga perputaran keuangan 

dalam pondok dalam setiap bulannya mencapai puluhan 

bahkan ratusan juga, dan keuntungannya masuk ke pondok 

lagi. Dan yang lebih utama, kita merdeka dalam 

membentuk miliu yang kondusif untuk pendidikan. 

Sehingga kyai bukan hanya mendidik santri, tapi mendidik 

kehidupan. Dan itulah Gontor. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 2 

Nama   : Ustāż Muhammad Zakiyuddin, S.Th.I 

Jabantan  : Pembimbing Unit Usaha Perekonomian Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Waktu interview : Sabtu, 7 November 2020 pukul 07:00 WITA 

Tempat  : Rumah Ustāż Muhammad Zakiyuddin 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum 

ustāż… 

Wa‘alaikumussalām… tafaḍḍal… 

Apakah kegiatan 

perekonomian yang 

sudah diterapkan 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4? 

Ada koperasi pelajar, kantin (ada dua), DLP, depo air 

minum, kebun, wartel, laundry dan bank sampah. 

Bagaimanakah 

pengelolaan 

kegiatan 

perekonomian 

tersebut? 

Semua unit usaha dikelola secara mandiri oleh guru-guru 

dan dibimbing oleh ustāż. Ada perkumpulan mingguan 

antara pengurus. Mereka harus selalu berkonsultasi dengan 

pembimbing, ada laporan mingguan dan bulanan. Dan 

semuanya ikhlas tanpa ada perhitungan gaji sepeserpun. Di 

gontor tidak ada profesionalisme, yang ada profesionalitas. 

Maksudnya guru dididik dari tidak bisa, diarahkan dan 

belajar sampai bisa. Kalau mengajar jadilah seperti 

professor begitu pesan K.H. Imam Zarkasyi. Tidak bisa 

bukan alasan untuk tidak beramal, tapi harus berusaha 

lebih keras agar jadi professional. 

Dalam hal apakah 

kegiatan 

perekonomian 

tersebut dikelola 

untuk kemandirian 

ekonomi pondok? 

Kegiatan ekonomi dikelola untuk pendidikan, penanaman 

mental dan karakter. Kegiatan di pondok semuanya adalah 

ibadah dalam artian berjuang dalam dunia pendidikan. Dan 

juga tidak menjadikan naïf, bahwa usaha ekonomi untuk 

mendapat keuntungan, tapi semuanya adalah kembali ke 

pondok lagi. Sehingga pondoknya maju, kuat dan 

bermanfaat. Ojo nunut kamukten (jangan sekedar ikut 

menikmati kemulyaan pondok), tapi harus ikut 

membangun kemulyaan pondok sehingga kita ikut menjadi 

mulai. 

Bagaimanakah 

Pondok Modern 

Dengan mengembangkan asset wakaf, mendirikan unit-

unit usaha, mengelola pangsa pasar yang ada di pondok 

dengan proteksi ekonomi. Dengan pengelolaan secara 
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Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 

menerapkan 

kemandirian 

ekonominya? 

mandiri oleh guru-guru dan santriwati, untuk sarana 

pendidikan karakter dan realisasi dari jiwa kemandirian 

gontor. Tidak ada take and give atau give and take yang 

ada adalah give, give, give and always give… you will 

gain. Take and give berarti transaksi, give and take berarti 

interest ada kepentingan, wala tamnun tastaksir, tapi 

ajaran gontor memberi dan selalu memberi dan pasti akan 

mendapatkan min ḥaiṡu lā yaḥtasib. 

Siapa saja yang 

terlibat langsung 

dalam kemandirian 

ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4? 

Semua terlibat, dari kyai, guru, keluarga, santriwati sampai 

karyawan. Tentunya dengan porsi dan tanggung jawab 

yang berbeda pula. Dan di sini, pengelola utamanya adalah 

para ustāżat dengan bimbingan ustāż dan bapak wakil 

pengasuh langsung. 

Bagaimanakah 

Pondok Modern 

Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 

mengelola 

kemandirian 

ekonominya? 

Dengan kesungguhan, dilandasi keikhlasan, selalu belajar 

dari hari ke hari. Well inform dan keterbukaan 

administrasi, mendayagunakan setiap potensi yang ada, 

baik SDM dan SDA serta potensi lainnya. Semuanya 

dalam sebuah masyarakat yang belajar learning society, 

dalam prinsip al-muḥāfaẓatu alā al-qadīmi al-ṣālih wal 

akhżu bi al-jadīd al-aslaḥ. 

Apakah faktor 

pendukung 

tercapainya 

kemandirian 

ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4? 

Faktor utamanya adalah persamaan persepsi dan pola fikir 

terhadap usaha perekonomian pondok, semuanya lillah. 

Tugas di unit usaha adalah kepercayaan kyai pada 

santrinya dan juga amanah yang harus dipertanggung 

jawabkan di dunia dan akhirat. Semua faham dan menyatu 

dengan pondok, semua hal adalah pendidikan dan semua 

sadar bahwa masuk ke pondok adalah untuk mencari 

pendidikan dan pengajaran. Kyai ikhlas mendidik, santri 

ridha dengan pendidikan dari kyai maka datanglah 

keberkahan dalam kehidupan di pondok. 

Apakah faktor 

penghambat 

kemandirian 

ekonomi di Pondok 

Modern Darussalam 

Gontor Putri 

Kampus 4? 

Diantaranya adalah kemampuan menejemen yang masih 

kurang, karena memang tidak ada profesionalisme, yang 

mengelola ya ustāżat usia belasan tahun, ya mengajar, 

kuliah dan membantu di sector ekonomi, bahkan seperti 

saya, sarjana agama harus menjadi pembimbing di 

beberapa unit usaha ekonomi. Tapi dari situ kita semua 

jadi belajar. Selain dari itu, multi fungsi seorang guru dan 

banyaknya tanggung jawab yang dilatihkan kepada guru, 

menjadikan guru harus memilih sekala prioritas dalam 

kemaslahatan pondok. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 3 

Nama   : Ustāżah Nur Aisyah 

Jabantan  : Ketua Unit Usaha Koperasi Pelajar Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Waktu interview : Ahad, 8 November 2020 pukul 09:00 WITA 

Tempat  : Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum ustāżah… Wa‘alaikumussalām… 

Siapa saja yang terlibat 

langsung dalam kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Yang terlibat langsung kita guru-guru gontor 

putri 4 yang diberi amanah mengelola unit usaha 

ekonomi pondok 

Bagaimanakah Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 mengelola 

kemandirian ekonominya? 

Pondok mengelola kemandirian ekonomi dengan 

mengembangkan unit usaha ekonomi seperti 

koperasi pelajar, kantin pelajar, depot la-tansa 

putri dan lain sebagainya. Dan itu semua 

dikelola secara mandiri oleh guru-guru sendiri, 

dari pengelolaan, pelaporan keuangan sampai 

menjaga toko dan melayani pembeli. 

Apakah faktor pendukung 

tercapainya kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Semua tinggal di asrama dan harus belanja di 

unit usaha ekonomi yang ada, sehingga tidak ada 

istilah rugi dalam unit usaha ini. Bahkan semua 

sudah faham anda belanja anda beramal, karena 

memang keuntungan unit usaha untuk 

mengembangkan pondok. 

Apakah faktor penghambat 

kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4? 

Kalau factor penghambat kira-kira adalah 

kurangnya ilmu dan pengalaman kita sebagai 

pengurus unit usaha dalam manajemen 

pengelolaan usaha ekonomi, sehingga 

manajemen kita sering tidak efektif dan kurang 

efisien. Disamping itu juga, kepengurusan di 

unit usaha ini tidak tetap dan hampir setiap 

tahun selalu berganti dengan pengurus yang 

baru, dan harus belajar dari awal lagi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 4 

Nama   : Ustāżah Serli Sarah Shofia, S.Pd. 

Jabantan  : Ketua Unit Usaha Depot La-Tansa Putri Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Waktu interview : Sabtu, 7 November 2020 pukul 19:15 WITA 

Tempat  : Kamar Staff Depot La-Tansa Putri Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum ustāżah… Wa‘alaikumussalām… 

Siapa saja yang terlibat 

langsung dalam kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Seluruh Guru Pondok Gontor, namun dalam 

praktekya, yang di sector unit usaha yang terjun 

langsung. 

Bagaimanakah Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 mengelola 

kemandirian ekonominya? 

Dengan memaksimalkan segala potensi yang 

ada, dapur umum dimenej, kopel kantin 

dikembangkan, DLP dan banyak hal 

dikembangkan dalam mencapai kemandirian 

pondok, terutama pada bidang ekonomi. 

Apakah faktor pendukung 

tercapainya kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Keikhlasan, berdikari, khizānatullāh dan banyak 

hal dalam nilai dan ajaran yang ditanamkan 

pondok, dan itu semua juga dipraktekkan 

langsung dari Bapak Pimpinan, guru, santri 

bahkan karyawan pondok juga menjadi contoh 

dalam kemandirian hidup, sehingga akan mudah 

ketika hendak diterapkan dalam kemandirian 

ekonomi. 

Apakah faktor penghambat 

kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4? 

Kepengurusan yang selalu berganti dan multi 

fungsi-nya pengurus sector ekonomi dan sector 

ekonomi bertujuan untuk pendidikan bukan 

semata keuntungan yang ditarjetkan di setiap 

sector ekonomi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 5 

Nama   : Ustāżah Fenty Artiningsih 

Jabantan  : Ketua Unit Usaha Kopersi Dapur Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Waktu interview : Sabtu, 7 November 2020 pukul 11:00 WITA 

Tempat  : Kamar Staff Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum ustāżah… Wa‘alaikumussalām… 

Siapa saja yang terlibat 

langsung dalam kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Ustāżah dan santriwati serta dibantu para 

karyawan pondok 

Bagaimanakah Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 mengelola 

kemandirian ekonominya? 

Kalau di sector dapur umum, ya dengan 

mengelola dapur umum bagi 280 santri dan 68 

guru untuk makannya setiap hari. Meskipun 

tidak ada mencari keuntungan, namun dalam 

berjamaah ada keberkahan yang didapat pondok, 

juga dalam bentuk sisa hasil usaha. 

Apakah faktor pendukung 

tercapainya kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Dikelolanya dapur umum dengan baik sebagai 

contoh, dengan kesungguhan dan keikhlasan, 

pondok bisa mandiri di sisi dapur umum. 

Sehingga disiplin berjalan dan belajar anak bisa 

lebih maksimal. 

Apakah faktor penghambat 

kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4? 

Mahalnya beberapa bahan pokok dan langkanya 

beberapa bahan diwaktu tertentu, yang 

menjadikan manajemen keuangan dapur umum 

mengalami minus. Namun bisa tertutupi ketika 

harga kembali normal. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 6 

Nama   : Ustāżah Shofie Maziyah 

Jabantan  : Staff Unit Usaha Bank Sampah Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Waktu interview : Ahad, 8 November 2020 pukul 10:00 WITA 

Tempat  : Kantor Staff Pengasuhan Santriwati Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Peneliti Interviewer 

Assalāmu’alaikum ustāżah… Wa‘alaikumussalām… 

Siapa saja yang terlibat 

langsung dalam kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Ada ustāż, ustāżah, santriwati kelas 5 dan 4 serta 

karyawan. Ini yang ada di bagian bank sampah 

Bagaimanakah Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 mengelola 

kemandirian ekonominya? 

Dengan mendidik guru bukan hanya menjadi 

pengajar saja tapi juga calon pemimpin yang 

punya pengalaman dan ilmu di berbagai bidang 

di pondok. Juga dalam hal pengelolaan sector 

ekonomi. Guru selalu dimotivasi menjadi sittil-

kull yaitu master in everything, sebagai bekal 

menjadi pendamping dan pendidik di keluarga. 

Apakah faktor pendukung 

tercapainya kemandirian 

ekonomi di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4? 

Kalau di bagian ini, ya kesadaran anak dalam 

berdisiplin membuang sampah, dan kesigapan 

pengurus dan karyawan dalam menjaga 

kebersihan di satu sisi dan mendaur ulang 

sampah untuk pendidikan di lain sisi. 

Apakah faktor penghambat 

kemandirian ekonomi di 

Pondok Modern Darussalam 

Gontor Putri Kampus 4? 

Belum memiliki ilmu manajemen yang cukup 

dan kita masih muda, jadi kadang kurang 

bersemangat dalam mengelola bank sampah ini. 

Dan karena pondok ya, kadang ada sekala 

prioritas dalam manajemen dan pengelolaan unit 

usaha. Apalagi kalau waktu ujian, semua hal 

harus satu persepsi membentuk miliu belajar. 

 



PEDOMAN FOCUS GROUP DISCUSSION 

Pedoman pertanyaan-pertanyaan dalam focus group discussion: 

1. Apakah ada asset wakaf di Gontor Putri 4? Kalau ada apa saja assetnya? 

2. Apa yang anda fahami tentang learning society di Gontor Putri 4? 

3. Untuk apakah Pondok Gontor Putri 4 mengelola koperasi pondok? 

4. Bagaimanakah pondok mengelola asset wakaf, learning society dan 

KOPONTREN dalam mengembangkan kemandirian ekonominya? 

5. Apakah dasar filosofi pengembangan kemandirian ekonomi pondok? 

6. Bagaimanakah manajemen pengelolaan kemandirian ekonomi Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

7. Apakah kegiatan pengembangan kemandirian pondok sejalan dengan 

ajaran Islam? Apa alasannya jawaban anda dan apa buktinya? 
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TRANSKRIP FOCUS GROUP DISCUSSION 

Tanggal : Kamis 12 November 2020 

Waktu  : 20:00 – selesai WITA 

Tempat : Kantor KMI gedung Aligarh 101 

NO NAMA JABATAN 

1 Ustāż Nurwahyudin, M.Pd Wakil pengasuh pondok Gontor Putri 4 

2 Ustāż M. Zakiyuddin, S.Th.I Pembimbing unit ekonomi pondok 

3 Ustāż M. Luthfi Fauzi, S.Pd Ketua depo air minum AMIDAS 

4 Ustāżah Serly Sarah Shofiyah  Ketua depot la-tansa putri 

5 Ustāżah Nur Aisyah Ketua koperasi pelajar 

6 Ustāżah Fenti Artiningsih Ketua koperasi dapur umum 

7 Ustāżah Sofie Maziya Pengelola bank sampah 

8 Ustāżah Sahda Ardelia Pengelola kantin pelajar 

9 Ustāżah Nur Syafitri Pengelola wartel dan loundry 

 

1. Apakah ada asset wakaf di Gontor Putri 4? Kalau ada apa saja assetnya? 

Kode responden Pernyataan 

RD 2 Alḥamdulillāh, ada. Yaitu: mobil, depo air minum, lapangan 

basket, studio dance, motor dan tower air. 

RD 5 Alḥamdulillāh, ada sebagaimana yang disampaikan ust Zaki, 

dan untuk assetnya bisa ditambahkan kamera photo dan 

syuting. 

RD 7 Mungkin bisa ditambahkan assetnya yaitu gazebo, muṣollā 

dan sumur. 

RD 1 Benar… dan asset wakaf di pondok sangat banyak, tanah yang 

hampir 20 ha ini separuhnya adalah tanah wakaf, bahkan di 

gontor juga ada wakaf diri, saya dan ust zaki ini contohnya. 

Sudah mewakafkan diri kami, hidup mati berjuang di dalam 

pondok. 

 

2. Apa yang anda fahami tentang learning society di Gontor Putri 4? 

Kode responden Pernyataan 

RD 6 Learning society adalah masyarakat pembelajar 

RD 5 Maksudnya adalah masyarakat yang sedang belajar, yaitu 

santriwati yang belajar bermasyarakat di pondok 

RD 4 Kalau menurut saya learning society adalah sekelompok 

masyarakat yang menjalankan kehidupan bersama-sama 

dalam rangka belajar dan memang hal tersebut didesain untuk 
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proses pembelajaran. 

RD 9 Santriwati yang hidup berasrama, belajar bersama, hidup 

bersama dalam tujuan belajar. 

RD 3 Penggabungan dari tri-pusat pendidikan, bahwa kehidupan 

pondok adalah elaborasi dari kehidupan dan pendidikan 

keluarga, sekolah dan masyarakat, yang dengan sengaja 

dipilih oleh Kyai dalam rangka pendidikan pesantren.  

RD 1 Alḥamdulillāh, sudah lengkap. Namun perlu digaris bawahi 

bahwa learning society di Gontor Putri 4 adalah totalitas 

kehidupan santriwati dan guru di dalam pondok, dimana 

semua aspek saling mendidik dan terdidik dalam nuansa 

kehidupan yang mendidik. Apa yang kamu lihat, kamu dengar 

dan kamu rasakan di pondok ini adalah pendidikan. 

 

3. Untuk apakah Pondok Gontor Putri 4 mengelola koperasi pondok? 

Kode responden Pernyataan 

RD 2 Untuk kemandirian pondok 

RD 6 Untuk sarana pendidikan 

RD 9 Sarana berjuang dan membantu pondok 

RD 3 Realisasi dari panca jangka ke 3 khizānatullāh 

RD 4 Metode pendidikan karakter dengan learning by doing 

RD 8 Berjuang dengan membantu pondok 

RD 5 Realisasi panja jiwa ketiga berdikari dan panca jangka ketiga 

khizānatullāh 

 

4. Bagaimanakah pondok mengelola asset wakaf, learning society dan 

KOPONTREN dalam mengembangkan kemandirian ekonominya? 

Kode responden Pernyataan 

RD 3 Pengelolaan learning society dalam pengembangan 

kemandirian ekonomi adalah dengan menanamkan 

kemandirian dan tanggung jawab dalam pengelolaan unit-unit 

usaha pondok dengan sistem learning by doing 

RD 5 Kalau yang dimaksud KOPONTREN disini koperasi pelajar, 

maka penugasan guru adalah pendidikan tanggung jawab dan 

keikhlasan, dimana kita yang diberi amanah di kopel harus 

mengembangkan dan menjalankan amanat ini untuk 

menopang kemandirian pondok. Dan kami tidak ada 

perhitungan gaji apapun, karena tugas ini amanah bukan 

jabatan. 

RD 2 Asset wakaf pondok dikelola untuk kemandirian, kaya sawah 

di mantingan, kebun sawit di jambi, dan tanah di sini kita 

kelola untuk kemandirian sedikit demi sedikit, dari pada tidak 
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dimanfaatkan, ẓalim kita terhadap yang sudah berwakaf dan 

amanat dari bapak pimpinan. Ada wakaf mobil, ya kita rawat 

dan dimanfaatkan, biar pahalanya terus mengalir kepada yang 

berwakaf. 

RD 7 Arahan bapak wakil pengasuh, bergeraklah karena dengan 

pergerakan akan mendatangkan keberkahan. Maka dalam 

mengelola ya dengan selalu aktif menjalankan arahan ustāż 

dalam tugas sector, mungkin untungnya tidak banyak, namun 

kami yakin akan mendatangkan keberkahan. 

RD 9 Kalau menurut saya pengelolaanya ya dengan mandiri, artinya 

dikelola sendiri, dievaluasi sendiri dan akan menjadi mandiri. 

Bahasa kerennya bisa karena terbiasa dan terbiasa karena 

bisa.  

RD 1 Saya kira sudah lengkap penjelasannya. 

 

5. Apakah dasar filosofi pengembangan kemandirian ekonomi pondok? 

Kode responden Pernyataan 

RD 1 Dasar filosofisnya adalah panca jiwa, panca jangka, motto dan 

falsafah pondok. 

RD 2 Dan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

RD 1 Itu semua sudah baku, pakem, solid, disiplin dan konsisten 

dalam pelaksanaannya. No question no discussion. Itu dari 

Bapak Pimpinan. 

 

6. Bagaimanakah manajemen pengelolaan kemandirian ekonomi Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4? 

Kode responden Pernyataan 

RD 5 Manajemen yang diterapkan secara umum sudah mengikuti 

sistem manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengentrolan dan pengevaluasian. Bapak wakil 

pengasuh selalu menyampaikan tentang hal tersebut dengan 

bahasa beliau bahwa setiap kegiatan harus ada 5T; terencana, 

terukur, terkontrol, terevaluasi dan teropeni. 

RD 4 Benar, dalan prakteknya bahwa setiap hari kami harus 

melaporkan program harian kami beserta hasil usaha dan 

evaluasi program harian. Dalam program mingguan kita ada 

laporan mingguan. Dalam setiap mau belanja juga ada 

pengajuan anggaran dan laporan pengeluaran anggaran. Setiap 

dwi mingguan kita ada kumpul sector untuk membicarakan 

segala hal yang berhubungan dengan unit usaha yang kita 

kelola. Jadi manajemen yang dijalankan di pondok sudah 

baik. 



155 

 

RD 3 Selain dari itu ada penanaman jiwa kepondokan setiap kamis 

siang, dimana bapak wakil pengasuh menanamkan nilai-nilai 

kepondokan, program-program pondok, evaluasi-evaluasi 

umum dan beberapa info dari berbagai cabang gontor yang 

lain. 

RD 2 Keteladanan kyai dalam mengelola pondok dengan penuh 

keikhlasan dan kesungguhan sudah terekam dalam otak bawah 

sadar setiap santri. Kyai dan wakil pengasuh adalah teladan 

yang nyata dalam kehidupan sisiwi 24 jam dalam pondok. 

Dan ini manajemen ala Rasulullah. 

RD 7 Dalam beberapa pertemuan dan inspeksi dari bagian 

adminitrasi gontor pusat disampaikan bahwa kita juga harus 

melihat dengan analisa SWOT; strengths, weakness, 

opportunities dan threats. Agar unit usaha kami terus 

berkembang. 

RD 1 Selain itu di gontor juga ada MBO manajemen by object, 

bahwa tujuan sudah ditetapkan, rel juga sudah ditentukan, 

namun dalam pelaksanaan dilapangan kitalah dilapangan yang 

harus berperan aktif. Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula 

keuntunganmu. Siapa yang banyak mengambil inisiatif dia 

yang akan mendapat banyak hal. 

 

7. Apakah kegiatan pengembangan kemandirian pondok sejalan dengan 

ajaran Islam? Apa alasannya jawaban anda dan apa buktinya? 

Kode responden Pernyataan 

RD 1 Pasti, setiap hal di pondok tidak boleh menyalahi ajaran Islam. 

Ini wasiat pendiri. Dalam kemandirian ekonomi juga tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bapak pimpinan selalu 

menyampaikan landasan-landasannya baik dari al-Qur’an, 

sunnah, ijmā’ dan qiyās. Dalam beberapa hal kontemporer 

kita selalu melihat pada sisi mashalih mursalah, istihsan dan 

juga maqashid syariah. 

RD 2 Dalam pengembangan wakaf produktif perkebunan, ada 

landasan hadisnya. “jika anak adam meninggal dunia maka 

terputuslah semua amal perbuatanya kecuali tiga hal; 

shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak 

shalih yang mendoakan orang tuanya”. Selain itu, Rasūlullāh 

selain sebagai Nabi dan Rasul juga seorang saudagar, jadi 

kalau pondok berbisnis itu sunnah rasul, dan sah serta halal. 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

  

Lokasi Pondok dan lahan perkebunan wakaf pondok 

  

Pengolahan lahan perkebunan oleh santriwati dan guru 

  

Hasil perkebunan sayuran dan buah-buahan pada tanah wakaf Pondok 
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Pelayanan santriwati di Bagian Adminitrasi Pondok 

  

Koperasi Pelajar 

  

Depot La-tansa Putri dan pelayanan santriwati 
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Aktivitas pelayanan di Kantin Pelajar 

  

Aktivitas pelayanan di Koperasi Dapur Umum Pondok dan bagian kesehatan 

  

Penjualan hasil dari Bank Sampah Pondok dan Persewaan mobil pondok 
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DOKUMENTASI SURAT PENELITIAN 
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