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LEMBAR HASIL OBSERVASI 

No. Idikator Hasil Pengamatan 

1. Lokasi Pondok 

Pesantren Minhajut 

Thullab 

Lokasi pondok pesantren Minhajut Thullab 

terletak ditengah-tengah pemukiman 

masyarakat, dan memiliki jaringan internet 

yang cukup baik. Pondok pesantren juga 

terletak dekat dengan puskesmas dan pasar 

yang ada di desa Andoolo Utama. 

2. Kelengkapan sarana dan 

prasarana di pondok 

pesantren Minhajut 

Thullab 

Untuk keadaan sarana dan prasarana yang ada 

dipondok pesantren terbilang cukup baik. Mulai 

dari gedung asrama santri putra dan putri, 

masjid, gedung aula, kantor pesantren, kantin 

dan lain sebagainya. 

3. Proses pembelajaran Dalam hal ini dijalankan dengan baik dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang 

telah disetujui. 

4. Kegiatan harian Santri Kegiatan yang dijalankan sesuai dengan yang 

telah dijadwalkan. 

5. Kegiatan Ektrakulikuler Kegiatan ekstrakulikuler dipondok pesantren 

Minhajut Thullab ada hadroh, silat, tilawah dan 

belajar menjadi MC. 

6. Peningkatan santri baru 

tiap tahunnya 

Jumlah santri di pondok pesantren Minhajut 

Thullab setiap tahunnya mengalami 
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peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 130 

santri, tahun 2020 terdapat 180 santri dan 

ditahun 2021 terdapat 300 santri. 

7. Jumlah asatidz dan 

asatidzah dipondok 

pesantren Minhajut 

Thullab 

Jumlah dari asatidz dan asatidzah dipondok 

pesantren ini terdapat 14 orang. 

8. Adanya alumni yang 

mengabdi dipondok 

pesantren 

Ada beberapa orang alumni yang dengan 

sengaja mengabdi dipondok pesantren Minhajut 

Thullab. Alumni yang berada dipondok 

pesantren ini mengajar didalam sekolah 

diniyah. 
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LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama : Hj. Sho‟imah S.Sos.I.,MH 

Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Dan Bidang Kependidikan   

Pesantren 

Lokasi : Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaiaman perencanaan saat memasarkan pondok pesantren? 

Jawaban : “direncanakan dengan mempertimbangkan analisis SWOT 

(kelebihan, kelemehan, peluang dan ancaman)”. 

2. Bagaimana proses organisasinya? 

Jawaban : “dijalankan sesuai dengan job discription atau tugas masing-

masih yang telah disepakati.” 

3. Bagaimana cara pengarahan yang dilakukan oleh pengasuh dan 

bagaiamana pengimplementasian perencanaan pemasaran pondok 

pesantren? 

Jawaban : “pengasuh sekedar memberikan arahan tertentu atau masukan 

dan penerapannya diserahkan pada masing-masing unit kemudian terus 

saling bahu-membahu (timework).” 

4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengsuh 

terhadap pemasaran lembaga pendidikan? 

Jawaban : “pengasuh selalu melakukan cek dan koordinasi lewat grup atau 

langsung rapat terbatas. Sesekali berkoordinasi dengan alumni atau wali 

santri sebagai tangan panjang pesantren diluar pesantren.” 
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5. Bagaimana manajemen stratetgi yang dilakukan oleh pemimpin pondok 

pesantren dalam memasarkan lembaga pendidikan? 

Jawaban: “yang jelas kita melibatkan semua elemen artinya mulai dari 

pengasuh kemudian pengurus yayasan, guru dan wali santri. Itu yang harus 

kita ajak untuk bareng-bareng memasarkan lembaga pendidikan ini.” 

6. Apa saja keunikan yang ingin diperlihatkan oleh pondok sehinggga ada 

ciri khas yang membedakan dengan pesantren lain? 

Jawaban : “yang kita perlihatkan, pesantren kita itu kombinasi sebenarnya. 

Artinya jalbu massholeh wadar ulma fasit wa akhdu bijadidin aslam. Kita 

mempertahankan yang baik menghilangkan yang jelek dan mengambil 

yang lebih baik, artinya modernnya tetep ada tapi tanpa meninggalkan 

salafnya atau apabila ada inovasi yang lebih baik maka kita ambil.” 

7. Program apa saja yang ada dipesantren sehingga menarik minat 

masyarakat? 

Jawaban : “yang jelas sesuai dengan tujuan pesantren, ciri khas pesantren 

itu ngaji. Anak-anak dibekali dengan ngaji, ngaji itu dalam arti bisa lewat 

kitab, pengajian-pengajian, misalnya kyai bersama santri atau bersama 

masyarakat juga. Ada juga program untuk membentuk leader latihan-

latihan khursus-khursus, ada juga membekali dalam segi fisik misalnya 

pencak silat ke anak-anak atau sifatnya seni itu juga kita kasihkan ke anak-

anak  

8. Apakah pesantren memiliki standar tersendiri dalam hal strategi 

pemasaran? 
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Jawaban : “kalau standar itu... apa yaa kayaknya tidak jelas juga artinya 

kita mengalir saja. Pemasarannya apa yang bisa kita tembus ya kita 

tembus. Misalnya pake brosur kalau sekarang lewat media sosial atau 

sosialisasi dengan cara kita mengirimkan anak-anak baksos ditempat-

tempat tertentu didaerah-daerah tertentu sehingga bisa menarik  

masyarakat untuk kepesantren. Ya seperti itu saja tidak target yang muluk-

muluk. Saya pikir ya mengalir begitulah.” 

9. Apakah hasil pemasaran itu dapat meningkatkan santri baru tiap tahunnya? 

Jawaban : “Alhamdulillah, buktinya dari dulu lima santri sekarang di tahun 

2021 ini ada 500 santri, ini berartikan ya meningkat. Kalau dalam tahun-

tahun sebelumnya cukup satu kelas baik SMP, SMA atau mungkin MI, la 

ini tahun-tahun 3 tahun terakhir ini MI saja sudah dua kelas kemudian 

disusul SMP itu masing-masing sudah dua kelas. Ini kalau SMA tetep 

memang satu kelas tapi volumenya banyaklah artinya kalau biasanya 

hanya enam orang sekarang satu kelas suda 20 sudah 30 ini berarti ya 

Alhamdulillah. Ini terbukti dengan kamar yang semakin sempit.” 

10. Apakah ada perubahan strategi pemasaran yang dilakukan dari tahun 

ketahun? 

Jawaban : “yang jelas ada, kita harus lebih kreatif lebih inovatif. Mungkin 

kalau awal-awal dulu kita hanya sebar brosur kemudian masang baliho 

atau kayak abahnya itu biasa kalau ceramah menyampaikan promosi 

pondok saat mengisi pengajian, menyebarkan brosur, sekarangkan kayak 

lewat media sosial facebook,instagram, youtube atau mungkin kolom-

kolom tertentulah mengenai Minhajut Thullab setiap ada kegiatan apaun 
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kita share dan siarkan langsung. Itukan secara tidak langsung maka orang 

akan mengerti Minhajut Thullab dan akhirnya penasaran, kalau sudah 

penasaran alhamdulillah datang kesini.” 

11. Adakah kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemasaran 

lembaga pendidikan? 

Jawaban : “kalau kendala, saya kira kendala yang kecil-kecil saja paling 

kayak biaya atau mungkin tenaga yang harus di kuras habis-habisan karena 

orangnya atau SDMnya yang sangat terbatas sehingga kita harus bagi 

tugas sedetail mungkin terkait dengan pemasaran dan keuangan, itu saja.” 

12. Bagaimana sejarah pesantren? 

Jawaban : “ pesantren ini berdiri karena permintaan masyarakat sekitar, 

jadi ada tokoh masyarakat yang datang ke banyuwangi swan kepada 

namanya KH. Thoha Muntaha Manan. Kemudian dari KH. Thoha 

Muntaha Manan memanggillah salah satu muridnya yang namanya Utads 

Wildan Habibie AR. Yang saat sekarang jadi pengasuh pondok pesantren 

Minhajut Thullab yang ada di Andoolo Utama. Padahal waktu itu Ustadz 

Rencananya mau kuliah S1 di Mesir Yaman tapi, karena dipanggil kyai ya 

Sami‟na Wa atokna sendiko dawu dengan Kyai yang dibilangkan kyai ya 

akhirnya kesini. Setelah disini Alhamdulillah diterima oleh masyarakat dan 

pesantren ini di resmikan oleh bupati Konawe Selatan yang pertama yaitu 

bapak  H. Imran. Kemudian awalnya pesantren ini hanya berupa masjid 

yang sangat-sangat sederhana sekali karena hanya sebuah bangunan dan 

tidak ada kramik, dan hanya lantai saja dan fasilitas sangat terbatas. 

Lingkungan juga tidak terlalu mendukung karena situasinya masih minim 
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sekali akhirnya Alhamdulillah beliau datang dan minta kepada Sekda 

untuk membersihkan tempat ini dengan meminta alat berat diratakan 

tempat-tempat yang mungkin kurang bagus dilihat. Itu di awal ada lima 

santri yang mondok tiga santri putra dan dua santri putri tidk lama 

kemudian bertambah-bertambah  sementara santri putri ditempatkan 

dikampung atau dirumahnya warga karena saat itu belum ada kamarnya  

dan pengasuh sendiri masih bujang jadi, menghindari fitnah sehingga anak 

putri disimpan diluar. Jarak 1 tahun kemudian kita membuat asrama yaitu 

asrama Al-imran. Anak putra ditempatkan di asrama Al-imran anak putri 

bareng dengan pengasuh adati dindalemnya pengasuh, dapurnya jadi satu 

kamar mandinya jadi satu bareng-bareng itu sampai kurang lebih 2 

tahunan. Habis itu bangun asrama anak putra dipindahkan dikamar masjid 

anak putri di asrama putra. Tidak lama kemudian ditahun 2019 pesantren 

inkan berdiri ditahun 2007 24 April. Ditahun 2009 kita mendirikan MI 

muridnya waktu itu 20 anak dengan berbagai macam pembunuhan karakter 

kalau MI itu tidak legal tidak bisa jadi PNS ijazahnya tidak diakui dan lain 

sebagainya. Tiga tahun kemudian kita mendirikan SMA karena anak-anak 

kasihan juga sebelumnya santri sini sekolahnya harus di Aliyah setelah 

dipikir-pikir perjalanan tidak jauh tapi kalau pulang siang ahri kasian anak-

anak. Akhirnya kita mendirikan SMA. Setalah mendirikan SMA dapat 2 

tahun kemudian kita mendirikan SMP, ini kalau tidak salah 3 kali 

penamatan seperti itu. Kemudian alhamdulillah kita membuka cabang 

yang ada di Ranomeeto untuk pesantren mahasiswa dan rencananya kita 

akan membuka cabang lagi dikonda. Itu sementara dan untuk 
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pengembangan selanjutnya karna di induk sudah agak sempit kita buka 

lembaga yang dekatnya dari sini ayitu di desa Lalonggombu atau Kec. 

Andoolo, kurang lebih seperti itu.” 

13. Bagaimana bentuk perencanannya ? 

Jawaban : “untuk perencanaannya yaitu dengan mempertimbangkan analsisi 

SWOT.” 

14. Analisis SWOT yang seperti apa itu pak ? 

Jawaban :” maksudnya dari kelebihannya, kelemahannya, Peluang dan 

ancamannya juga.” 

15. Kalau kelebihannya seperti apa itu pak ? 

Jawaban : “kelebihannya itu dari sarana dan prasaranan yang mendukung, 

kemampuan materi keagaamnnya, serta juga mendidik santri dengan akhlak dan 

keteladanan. Kemudian juga kami memperhatikan lokasi pesantren yang cukup 

strategis.” 

16. Kalau dari kelemahannya menurut bapak seperti apa ? 

Jawaban : “kalau untuk kelemahan bisa dilihat dari kurangna tenaga pendidik, 

klau disini biasannya diistilahkan dengan nama Asatidz/asatidzah. Kemudia juga 

kurangnya motivasi santri untuk belajar.” 

17. Kalau utuk peluangnya menurut bapak seperti apa ? 

Jawaban : “ya itu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pesantren dengan 

alumni itu juga membantu memertahankan dan meningkatkan kualitas pesantren. 

Kemudian disini mayoritas masyarakatnya beragama muslim.” 

18. Kalau untuk ancamannya pak ? 

Jawaban : “ancamannya itu banyaknya pesantren yang memiliki kualitas yang 

lebih baik, kemudian pengaruh lingkungan dalam pergaulan yang mempengaruhi 
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santri bergaul diluar pesantren sehingga dibawa kelingkungan pesantren dan 

mempengaruhi santri lain.” 

19. Siapa-siapa yang terlibat dalam perencanaan ini ? 

Jawaban : “Yang terlibat dalam perencanaan ini tentunya humas itu sendiri 

kemudia pengasuh pesantren itu sudah pasti, asatid/asatidzah.”  

20. Kemudian perencaannya dilaksanakan pada saat kapan? 

Jawaban : kalau bicara kapan dilakukannya itu setiap tahun  yaitu menjelang 

penerimaan peserta didik baru” 

 

LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama  : Angga Lingga S.Pd 

Jabatan : Humas 

Lokasi  : Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaiaman peran humas terhadap pesantren MT dalam memasarkan 

lembaga pendidikan? 

Jawaban : “peran humas dalam memasrkan lembaga pendidikan yang ada di 

dalam YPP MT alhamdulillah bisa dibilang lancar atu berhasil. Mengapa 

saya mengatakan demikian karena upaya kita memasarkan bukan hanya 

sekedar sekolah saja, melainkan kita mengajarkan anak-anak untuk selalu 

taat beribadah kepada Allah SWT. Contoh yaitu sholat berjamaah ad dhuha 

dan dzuhur. Di samping setelah kita solat dhuha semua murid terutama MI 

diwajibkan mengaji Qur‟an atau disebut LPQ (lembaga Pendidikan Al-
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qur‟an) sesuai tingkatan dan gurunya masing-masing. Untuk sekolah jenjang 

SMP dan SMA wajib mondok atau mukin. Karena disitulah kita belajar dari 

pagi sampai malam. Artinya semua santri yang ada didalam pondok 

pesantren insya Allah dibekali ilmu agama yang bisa berguna bagi semua 

santri ketika selesai mondoknya. Disitulah kita memasarkan apa-apa saja 

kegiatan yang kita lakukan didalam pondok. Alhamdulillah dengan cara dor 

to dor atau bersosialisasi dengan masyarakat dekat maupun jauh 

alhamdulillah banyak yang berminat sehingga sampai sekarangsantri YPP 

MT dari tahun ke tahun semakin bertambah.” 

2. Apa saja kegiatan humas MT dalam memasarkan lembaga pendidikan? 

Jawaban : “kegiatan humas YPP MT di masyarakat salah satunta adanya 

ngabar (ngaji bareng). Dimana ngabar tersebut kumpulan para remaja yang 

ada dimasysrakat disekitar pondok MT yang paling inti adalah pengajian 

setiap minggu kliwon yang diadakan dipondok MT. Selain yang sudah saya 

sebutkan diatas masih banyak lagi kegiatan humas MT yang dipasarkan di 

masyarakat yaitu PN atau pagar nusa, alhamdulillah masyarakat dari 

luarpun ikut serta dalam latihan tersebut dlam seminggu sekali. Dan yang 

terakhir adanya grup hadroh.” 

3. Bagaimana strategi humas MT memasrkan lembaga pendidikan dalam 

menarik minat masyakarat? 

Jawaban : “strategi yang kita lakukan adalah dengan cara memasang baliho 

disekitaran desa bahkan diluar desa dan diluar kecamatan. Selain itu kita 

menarik simpatik masyarakat melalui media sosial seperti facebook, 

instagram dan youtube. Adapun strategi lainnya yaitu humas meminta 
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kepada semua guru yang ada di MT saling membantu dan saling 

menyebarkan luaskan tentang pondok MT.” 

4. Melalui media apa saja pesantren MT dipasarkan? 

Jawaban : “media yang kita gunakan untuk memasarkan yaitu melalui fb, ig, 

yautube, baliho, brosur dan media sosial atau akun dari masing-masing guru 

yang ada dipondok MT.” 

5. Apakah menurut bapak strategi yang dilakukan oleh pihak pondok sudah 

cukup efektif? Alasannya! 

Jawaban : “ya menurut saya strategi yang kita lakukan oleh semua pihak 

atau guru yang ada dipondok alhamdulillah sudah baik. Kenapa saya bilang 

baik karena meningkatnya santri baik MI, SMP dan SMA semakin 

bertambah bisa dibilang melebihi target yang sudah ditetapkan oleh 

pengurus.” 

6. Siapa saja yang terlibat dalam pemasaran pemasaran lembaga pendidikan di 

pondok MT? 

Jawaban : “yang terlibat ya semua pihak yang ada didalam pesantren 

termasuk juga santri. Adapun pihak yang terkait yaitu pengurus pondok 

yang ada diluar mereka merupakan salah satu tombak kita bilaman ada 

kalangan masyarakat untuk meminta pendapat untuk pendidikan lebih 

lanjut. Disitulah peran pengurs luar sangat penting  mereka mengarahkan 

untuk mondok di MT.” 

7. Dari strategi yang telah dilaksanakan apakah terjadi kendala? 

Jawaban : “alhamdulillah tidak ada. Kendalanya hanya ketika hujan dan 

tidak mempunyai paket data internet.” 
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8. Bagaimana perencanaan saat memasarkan pondok pesantren? 

Jawaban : ”perencanaan pemasaran pesantren dimulai dengan penetapan 

tujuan, kebijakan sebagai strategi pemasaran.” 

9. Bagaimana proses organisasinya? 

Jawaban : “dalam prosedur pengorganisasian pesantren berupa kepanitiaan. 

Pelaksanaan dilakukan dengan pembagian kerja. Misalnya tugas untuk 

humas, dewan asatids-asatidzah, alumni yang berada dalam pesantren, 

mereka memposting melalui dimedia sosialnya. Sedangkan ada juga santri 

putra yang diutus untuk memasang baliho di daerah-daerah yang berbeda.” 

10. Bagaimana cara pengarahan yang dilakukan oleh pengasuh dan bagaiamana 

pengimplementasian perencanaan pemasaran pondok pesantren? 

Jawaban : “membentuk panitia yang diserahkan kepada pengurus pondok 

pesantren.” 

11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap pemasaran 

lembaga pendidikan dan bagaimana pengendalian proses perencanaannya? 

Jawaban : “dalam pengawasan/pengendalian pemasaran dilaksanakan oleh 

bagian humas pesantren dengan pengawasan awal, pengawasan 

“concurrent)”. 

12. Bagaimana manajemen strategi yang dilakukan oleh pemimpin pondok 

pesantren dalam memasarkan lembaga pendidikan? 

Jawaban : “kekuatan pemasaran pada pesantren Minhajut Thullab berpusat 

pada Alumni dan wali santri, terutama dari figure pengasuh melalui 

pelibatan dan aktif alumni didaerah binaan.” 
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LEMBAR  

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama  : Insiatur Rohmah S.E 

Jabatan : Asatidzah/guru 

Lokasi  : Pondok pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Melalui media apa saja dalam pemasaran lembaga pendidikan dipondok 

pesantren MT? 

Jawaban : “kami menggunakan beberapa media baik dengan handpone 

ataupun dengan laptop. Berarti online maupun menyebarkan brosur dan 

memasang baliho.” 

2. Siapa saja yang terlibat dalam pemasarannya? 

Jawaban : “dalam pemasaran ini banyak yang terlibat yang sudah pasti 

kami yang ada didalam pondok, seperti pengasuh, guru, dan semua santri 

beserta wali santri dan masyakarat-masyarakat.” 

3. Apakah menurut ibu strategi yang dilakukan pihak pesantren sudah cukup 

efektif? 

Jawaban : “ya sudah cukup efektif karena dalam pemasaran  in kami sudah 

mengambil jalur-jalur untuk pemasaran. Ya seperti lewat online itu lebih 

simple ya menurut beberapa orang maupun brosur-brosur yang tadi kami 

sebar.” 

4. Apakah menurut ibu lokasi adanya pesantren ini sudah cukup strategi? 

Jawaban : “buat lokasi pesantren kalau menurut saya cukup strategis 

karena didaerah ini saya melihat masyarakat memang membutuhkan 
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pendidikan pesantren. Ada pesantren tapi jauh. Dan disamping itu lokasi 

pesantren itu dekat dengan puskesmas jadi bila ada santri yang sakit bisa 

cepat ditangani dan juga dekat dengan pasar karena dengan banyaknya 

kebuthuan pangan maupun sandang bagi santri dan para guru-guru yang 

itu dibutuhkan setiap minggu akan dengan mudah kami dapatkan.” 
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LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama : Tri Fatma Wati 

Jabatan : Santri Putri 

Lokasi : Pondok pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah kalian sebagai santri terlibat dalam pemasaran lembaga 

pendidikan? 

Jawaban : “jadi setiap tahun itu pondok pesantren mempunyai program 

BKN (belajar kerja nyata). jadi setelah lulus kelas 3 SMA itu setiap santri 

itu dituntut untuk melaksanakan program itu atau BKN. Jadi santri diutus 

dimasyarakat istilahnya kayak KKN begitu dan ini dilaksanakn dibulan 

Romadhon selama 20 hari. Disitu santri bertugas untuk mendidik anak-

anak TPQ yang ada dimasyarakat tersebut dan termaksud dakwah juga, 

sekaligus memperkenalkan pondok pesantren kepada masyarakat.” 

2. Jika kalian terlibat dalam pemasaran lembaga pendidikan, apa yang kalian 

untuk membantu? 

Jawaban : “biasanya kita membantu masyarakat tentang program-program 

desa kita juga berperan untuk membantu. Kegiatan yang ada didesa 

tersebut. Kalau untuk pembagian brosur mungkin pas anak santri atau ada 

santri yang pulang itu biasanya kita titip ditempel dimasjid-masjid 

kampung. Sedang untuk pemasangan baliho itu dilakukan oleh santri putra 

yang diutus memang. Yang dipasangya disetiap jalan-jalan ataupun setiap 

kecamatan.” 
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LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama : Ahmad Hidayatullah 

Jabatan : Santri Putra 

Lokasi : Pondok pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah kalian sebagai santri terlibat dalam pemasaran lembaga 

pendidikan? 

Jawaban : “ikut serta didalamnya biasa kami menyebar undagan dan 

mengikuti kegiatan BKN (Belajar kerja nyata). Yang mengikuti kegiatan 

BKN ini yang sudah lulus kelas 3 SMA. Kami santri yang BKN ini diberi 

tugas untuk mengajar anak-anak yang ada disekitar tempat kita melakukan 

kegiatan BKN ini. BKN ini dilakukan di Ranomeeto dan Cialam. 

2. Jika kalian terlibat dalam pemasaran lembaga pendidikan, apa yang kalian 

untuk membantu? 

Jawaban : “kami membantu memasang baliho disetiap desa-desa ataupun 

antar kecamatan. Seperti Sp2 Kapuwila, SP1, SP3, SP4, SP5 Basala, 

Mowila, Kolaka Ranomeeto. Dan tempat lainnya. Kami yang diberi tugas 

memasang baliho oleh abah kami kerjakan dalam waktu satu hari satu 

malam. Dan ada biasa abah kan ngisi acara pengajian dengan ceramah 

biasa itu pengajian ahad kliwon yang sebulan sekali dan ahad pahing yang 

dilakukan 3 bulan sekali itu abah biasa mempromosikan pesantren disela-

sela ceramahnya, abah juga memperkenalkan pondok dimasyarakat dan 
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bilang ke masyarakat untuk memondokkan dan menyekolahkan anaknya di 

ditempat yang lebih baik.” 

 

LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama : Ismawati 

Jabatan : Asatidzah 

Lokasi : Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana perencanaan saat memasarkan pondok pesantren? 

Jawaban : “direncanakan oleh banyak pertimbangan-pertimbangan yaitu 

melalui analisis SWOT tersebut, mulai dari kelebihan, kelemehan, 

peluang dan ancaman.Tujuan dari pertimbangan analisis SWOT yaitu 

eee supaya pemasarannya berjalan dengan lancar nantinya.” 

2. Bagaimana proses organisasinya? 

Jawaban : “Pengasuh membagi tugas kepada masing-masing pengurus 

pondok pesantren untuk mengetuai sesuai dengan tugasnya yang 

diberikan. Dalam pembagian tugasnya tidak dalam betuk surat keputusan 

melainkan secara lisan saja. Kalau untuk contoh tugasnya misalnya 

pengasuh dia perintahkan kepada panitia untuk menangani desain brosur 

dan baliho” 

3. Bagaimana cara pengarahan yang dilakukan oleh pengasuh dan 

bagaiamana pengimplementasian perencanaan pemasaran pondok 

pesantren? 
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Jawaban : “untuk pemasaran produk pesantren, pengasuh tidak turun 

langsung melainkan hanya sekedar memberi arahan kepada masing-

masing unit untuk saling bekerjasama.” 

4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengsuh 

terhadap pemasaran lembaga pendidikan? 

Jawaban : “pengasuh mengkoordinasi dengan cara selalu mengecek hasil 

kerja dari masing-masing yang diberi tugas melalui grup. Dan sesekali 

melakukan rapat terbatas untuk evaluasi.” 

5. Bagaimana manajemen stratetgi yang dilakukan oleh pemimpin pondok 

pesantren dalam memasarkan lembaga pendidikan? 

Jawaban: “yang pasti agar lembaga pendidikan ini dikenal oleh 

masyarakat luas harus ada hubungan kerjasama yang baik yang 

dilakukan oleh pengasuh, alumni dan asatid-asatidzah.” 
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LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama  : Fajar Zainulloh 

Jabatan : Wakil Sekretaris 

Lokasi  : Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana proses yang dilakukan oleh pengasuh? 

Jawaban : “Dalam pengawasan biasanya pengasuh langsung memanggil 

mereka dikantor kepada setiap yang diberikan tugas.” 

2. Dalam pengawasannya hal apa yang dilakukan oleh pengasuh? 

Jawaban : ”pengasuh langsung mempertanyakan pada mereka yang diberi 

tugas. Apakah tugas sudah dilaksanakan atau belum.” 

3. Kapan waktu pengawasan diadakan? 

Jawaban : “Untuk pengawasan tidak menentu tergantung pada pengasuh.” 
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LEMBAR 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama : Moh. Ahsin Hidayatullah 

Jabatan : Bidang Kesehatan 

Lokasi  : Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

A. Pertanyaan Wawancara 

1. Siapa yang melakukan pengawasan? 

Jawaban : “untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh pengasuh.“ 

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengasuh? 

Jawaban : “dengan melakukan koordinasi lewat grup WhatsAp atau 

mereka dipanggil langsung dikantor untuk dilakukan komunikasi empet 

mata.” 

3. Kapan dilakukan pengawasan? 

Jawaban : “kalau untukwaktu pengawasan biasanya itu tergantung pada 

pengasuh.” 

4. Siapa yang mebgajukan warna desain pada brosul dan baliho? 

Jawaban : “Pengasuh.” 

5. Mengapa Harus Warna hijau? 

Jawaban : “itu menandakan bahwa kami dari pesantren NU.” 

6. Kenapa di brosur dan baliho harus ada gambar gedungnya? 

Jawaban : “gedung adalah salah satu modal yang dimiliki oleh pesantren 

sehingga dengan ditampilkannya gedung maka kami dari pihak pesantren 

meyakini bahwa masyarakat bisa menilai tentang keadaan pesantren MT 

dan tentunta masyarakat pun akan tertarik untuk memondokkan anaknya 

dipesantren kami.” 

7. Kalau untuk hurufnya ? 

Jawaban : “tidak ada. Untuk yang ada makanya hanya gedung dan 

warnanya.” 
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DOKUMENTASI 

 

 

 
Kondosi Letak Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

 

 
Kondisi Asrama Putra dan Putri Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

 

 
 Kondisi Masjid Pondok Pesantren MT    Kondisi Kantor Pondok Pesantren  
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Kondisi Kamar Mandi Santri Putra dan Putri Pondok Pesantren MT 

 

 
Kondisi Kantin dan Alfamidi Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

 

 
     Kondisi Parkiran Pondok Pesantren MT   Suasana Saat Sekolah Diniyah 

 

 
    Data Asatidz-asatidzah Dan Foto Alumni Pondok Pesantren Minhajut Thullab 
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Media Pemasaran Melalui Media Cetak (Brosur dan Baliho) 

 

 
Media Pemasaran Melalui Media Sosial (Facebook, Youtube dan Instagram) 

 

 

 
 Media Pemasaran Melalui Ceramah  Dan FotoWawancara bersama 

Pengasuh 
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Jenis Kelamin   : Perempuan 
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Agama    : Islam 
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Konsel 
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Email    : aisyah0909.new@gmail.com 
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