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BAGIAN 1 PENDAHULUAN

KEMAJUAN SUATU bangsa tidak terlepas dari kemajuan 
sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia 
pada dasarnya jauh lebih penting daripada pembangunan 
infrastruktur. Salah satu upaya pembangunan sumber daya 
manusia adalah melalui pendidikan. Salah satu bentuk 
pendidikan di Indonesia adalah Pondok pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah 
sangat lama berkembang di Indonesia. Pesantren merupakan 
sebuah lembaga pendidikan khususnya dalam bidang Agama 
Islam. Pesantren telah lama tumbuh di Indonesia jauh sebelum 
sekolah-sekolah umum berdiri. Seperti halnya yang diungkapkan 
Sujoko makna pesantren adalah lembaga pendidikan dan 
pengajaran Islam non klasikal, dimana kiyai mengajarkan ilmu 
agama kepada peserta didik berdasarkan kitab yang ditulis 
dalam Bahasa Arab dan para peserta didik tinggal di pondok 
dalam pesantren tersebut (Noor, 2009). 

Nurkholis Madjid menyatakan pesantren adalah 
lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar 
perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis 
Pondok pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, 
tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenous) 
(Madjid, 1997). 
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Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1979 tentang 
Bantuan Kepada Pondok pesantren , maka Pondok pesantren 
dapat dikategorikan menjadi:

a. Pondok pesantren tipe A, yaitu Pondok pesantren yang 
seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.

b. Pondok pesantren tipe B, yaitu Pondok pesantren yang 
menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi).

c. Pondok pesantren tipe C, yaitu Pondok pesantren yang hanya 
merupakan asrama sedangkan peserta didiknya belajar di 
luar.

d. Pondok pesantren tipe D, yaitu Pondok pesantren yang 
menyelengarakan sistem Pondok pesantrendan sekaligus 
sistem sekolah atau madrasah. 

Berdasarkan pengertian pesantren di atas, peran penting 
pesantren dalam membentuk generasi masa depan bangsa 
merupakan wujud masyarakat yang cerdas, tidak hanya 
keilmuan, tetapi juga mental dan spritual. Pesantren hendaknya 
mendapatkan pembinaan yang tepat untuk menjadi lebih 
baik di masa yang akan datang. Kompleksitas permasalahan 
di Indonesia, dalam pembangunan mental dan spritual harus 
beriringan dengan keilmuan. Pesantren merupakan salah satu 
wadah yang dapat membina mental dan spritual generasi bangsa. 
Melihat permasalahan ini, keberadaan pesantren menjadi sangat 
penting.

Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah Pondok pesantren 
dan peserta didik di Indonesia yang berjumlah 28.691 unit 
dengan jumlah peserta didik yang mencapai 4.028.660 peserta 
didik. Jumlah ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia 
masih banyak yang mempercayakan pendidikan putra putrinya 
di Pondok pesantren dengan harapan ilmu agama merupakan 
pondasi yang utama dalam pendidikan. Dari sisi tata letaknya, 
Pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia baik di Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun kepulauan Maluku.
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Sedangkan berdasarkan Education Management Information 
Sistem (EMIS) Kementerian Agama jumlah Pondok pesantren di 
DKI Jakarta sebanyak 118 Pondok pesantren. Dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab VI 
pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 
jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat 
saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah 
jalur p endidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 
dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan 
keluarga dan lingkungan. 

Dampak dari fenomena-fenomena yang terjadi serta tuntutan 
reformasi total, yakni dengan diterapkanya pembaruan sistem 
pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga 
lembaga pendidikan diatur dalam kebijakan pemerintah dalam 
bentuk Manajemen Berbasis Sekolah atau yang akan disingkat 
selanjutnya MBS.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Serta Peraturan 
Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 pasal 49 ayat 
(1) tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII Standar 
Pengelolaan Satuan Pendidikan yang menyatakan: Pengelolaan 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan 
dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 
akuntabilitas (PP Nomor 13, 2015).

MBS merupakan pengkoordinasian dan penyerasian 
sumber daya yang dilakukan secara otonomi (mandiri) oleh 
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sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai 
tujuan sekolah dalam rangka pendidikan nasional, dengan 
melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan 
sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan (Slamet, 
2000). Diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada 
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 16 menyatakan: “Pendidikan 
berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan 
potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, 
dan untuk masyarakat (Undang-Undang Nomor 20, 2003). 
Melihat pengertian di atas, MBS yang diatur pada tahun 2003 ini 
tentunya dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan peran serta 
masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan belum menerapkan 
MBS secara optimal. 

Dimulai dari prinsip otonomi/kemandirian pada 
penggunaan kurikulum yang memiliki sistem pendidikan 
dengan menggabungkan kurikulum pesantren salafi yah dan 
pesantren modern. Hal ini sejalan dengan penelitian Abawihda 
dalam hal kurikulum yang dikembangkan di pesantren itu 
dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan jenis pola pesantren 
itu sendiri, yaitu: pesantren salaf (tradisional) dan pesantren 
modern (Abawihda, 2005).

Kurikulum pesanten salafi yah adalah bentuk asli dari 
lembaga pesantren. Sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo. 
Ciri khas kultural yang terdapat dalam pesantren salaf, antara 
lain: Peserta didik sangat menghormati dan santun kepada 
Kiai, guru dan seniornya. Peserta didik senior tidak melakukan 
tindak kekerasan pada juniornya. Hukuman atau sanksi yang 
dilakukan biasanya bersifat non-fi sikal seperti dihukum mengaji 
atau menyapu atau mengepel, dan lain sebagainya. Dalam 
berpakaian keseharian peserta didik laki-laki memakai sarung. 
Berafi liasi kultural ke Nahdlatul Ulama (NU) dengan kekhasan 
fi kih bermadzhab Syafi ’i, akidah tauhid bermadzhab Asy’ariyah 
atau Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu tasawuf seperti karya 
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Al Ghazali dan lainnya. Amaliyah khas seperti shalat tarawih 20 
rakaat plus 3 rakaat witir pada bulan Ramadan, membaca qunut 
pada shalat Subuh, membaca tahlil pada tiap malam Jum’at, 
peringatan Maulid Nabi atau melakukan pembacaan kitab-
kitab maulid, peringatan Isra’ Mi’raj, dan semacamnya. Dalam 
sistem penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi. 
Setiap peserta didik yang masuk langsung diterima. Sedangkan 
penempatan kelas sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama 
yang dimiliki sebelumnya.

Kurikulum pesantren modern dikenalkan oleh pesantren 
Gontor. Hal ini dikarenakan pengasuh Pondok pesantrenlulusan 
dari Pondok pesantren Gontor. Pondok pesantrenmengadopsi 
sistem pesantren modern. Sistem Pondok pesantren modern 
berkonotasi kepada nilai-nilai budaya kemodernan yang positif 
yakni: disiplin, rapi, tepat waktu, serta kerja keras. Bentuk nilai 
fi sikal dari Pondok pesantren modern yakni tergambar dalam 
cara berpakaian peserta didik laki-laki dengan menggunakan 
simbol dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Selain itu ciri 
khas Pondok pesantren modern yakni: menekanan Bahasa 
Arab dalam percakapan keseharian, menggunakan buku-buku 
literatur bahasa Arab kontemporer (buku klasik/kitab kuning). 
Memiliki sekolah formal dibawah kurikulum Kementrian 
Agama. Serta tidak menggunakan sistem pengajian tradisional 
seperti sorogan, wetonan, dan bandongan.

Oleh sebab inilah, melihat sisi baik dari kedua sistem 
tersebut, pendiri Pondok pesantrenmenggabungkan dua sistem 
kurikulum Pondok pesantren yang masih dianggap relevan dalam 
tuntutan zaman. Pondok pesantrenmenggunakan kurikulum 
Pondok pesantren modern yakni: mengedepankan kepada nilai-
nilai budaya kemodernan yang positif seperti: disiplin, rapi, tepat 
waktu, serta kerja keras. Dalam hal keseharian peserta didik laki-
laki menggunakan baju kokoh dan sarung. Menekanan bahasa 
Arab dan Inggris dalam percakapan keseharian. Menggunakan 
buku-buku literatur Bahasa Arab Kontemporer (buku klasik/
kitab kuning). Memiliki sekolah formal dibawah Kemenag 
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(Tsanawiyah/Alyah). Masih menggunakan sistem pengajian 
tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan dalam 
hal belajar kitab kuning. Serta nilai – nilai pesantren salafi yah 
yang masih dipegang teguh dalam pembelajaran keseharian 
Pondok pesantren. Hanya saja dalam sistem penerimaan peserta 
didik Pondok pesantrenmenggunakan seleksi penerimaan 
peserta didik baru untuk tetap menjaga prisip akuntabilitas dan 
keterbukaan kepada masyarakat.

Penerapan MBS akan dapat meningkatkan efi siensi 
pelaksanaan kegiatan sekolah. Dengan MBS akuntabilitas dan 
keterlibatan guru dapat menjadi lebih tinggi. Ini sesuai dengan 
hasil penelitian Agasisti dan Zoido di USA yang menyatakan:

Efisiensi rata-rata sekolah adalah sekitar 70%, yang berarti pencapaian 
tersebut skor dapat dinaikkan hingga 30% dengan menggunakan 
penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. Praktik 
terkait dengan akuntabilitas, keterlibatan guru dan pengembangan 
profesional, dan kegiatan ekstrakurikuler juga secara positif terkait 
dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi (Agasisti & Zoido, 2019).

Penelitian lainnya dari Edwards yang membahas 
tentang MBS tentang tingginya partisipasi masyarakat 
United States dalam membantu penyelenggaraan pendidikan 
mengungkapkan: Tingginya partisipasi masyarakat terhadap 
pendidikan konsep yang berkaitan dengan teori sistem, modal 
sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Edwards, 2019). Dalam 
hal ini, Pondok pesantrenyang sejarah berdirinya dari keinginan 
masyarakat adanya Pondok pesantren ini. Dimulai dari awal 
berdirinya Pondok pesantren yang berasal dari suatu rumah 
di daerah Senopati yang menghibahkan tempatnya untuk 
masyarakat belajar agama. 

Prinsip partisipasi ini sudah terlihat dari awal berdirinya 
Pondok pesantren. Kemitraan yang dibangun para pendiri 
Pondok pesantren dalam membesarkan Pondok pesantren 
yang tertua di Jakarta ini untuk tetap eksistensi hingga saat ini. 
Dilihat dari terus meningkatnya jumlah peminat yang belajar 
di Pondok pesantren. Hal ini berjalan sesuai dengan Undang-
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undang republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional 
No. 20 Tahun 2003 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 
25 menyatakan: Komite sekolah/madrasah adalah lembaga 
mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, 
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Hal ini juga dilakukan Pondok pesantrenyang saat 
ini memiliki sepuluh ribu alumni yang tersebar diseluruh 
Indonesia (Rozak, 2017). Banyaknya jumlah alumni merupakan 
modal dasar yang kuat dalam berkiprah di masyarakat. 
Alumni Pondok pesantrentelah berkiprah diberbagai profesi 
diantaranya : pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, 
akademisi, aktivis partai, aktivis organisasi masyarakat, jurnalis, 
pengusaha dan profesi lainnya. Alumni Pondok pesantrenyang 
bekerja di bidang pendidikan telah membuat 73 lembaga 
pendidikan dengan ribuan peserta didik (daarul rahman.com). 
Sebagian besar lembaga yang mereka dirikan berbentuk Pondok 
pesantren. Lembaga pendidikan yang didirikan tersebar di Jawa 
dan Madura.

Salah satu persyaratan untuk menjadi penyelenggara 
Pondok pesantren Muadalah yakni dengan memiliki jumlah 
peserta didik minimal pertahun sebanyak 300 peserta didik 
selama 10 tahun berturut-turut. Pendidikan Muadalah menurut 
Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2014 Tentang Satuan 
Pendidikan Muadalah pada Pondok pesantrenadalah satuan 
pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan 
berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan 
kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning 
atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara 
berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jejang 
pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian 
Agama (Permenag Nomor 18, 2014).

Kitab kuning merupakan literatur berbahasa Arab yang 
menjadi rujukan keilmuan islam di pesantren. Selanjutnya 
dirasah islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu 
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Agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan 
terorganisasi (madrasy). Pola pendidikan mu’allimin adalah 
sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan 
memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat 
komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan ko-
kurikuler. Selanjutnya penelitian de Hoyos menyebutkan bahwa 
sistem pembelajaran tidaklah lepas dari adanya partisipasi 
masyarakat yang mengungkapkan: 

Hasilnya menunjukkan bahwa ketika peserta didik, guru dan orang tua 
di sebuah sekolah tahu bahwa skor mereka rendah, ini dapat memicu 
proses evaluasi dan analisis diri, dan proses itu sendiri dapat mengarah 
pada peningkatan hasil pembelajaran. Hal ini sekolah tidaklah merasa 
di "mempermalukan". Hal ini justru berdampak motivasi intrinsik 
terkait dengan peringkat sekolah relatif terhadap orang lain. Kesadaran 
hal ini merupakan kompensasi program yang telah dijalankan dan 
tanggung jawab bersama dalam tantangan meningkatkan hasil belajar 
(de Hoyos, Garcia-Moreno, & Patrinos, 2017). 

Hal ini menunjukkan proses pembelajaran lebih penting 
dari pada nilai yang menjadi tujuan pembelajaran. Keterlibatan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki 
efek positif untuk para peserta didik dalam pembelajaran. Hal 
ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III 
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal Ayat 6 menyatakan: 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan 
(Undang-Undang Nomor 20, 2003). Diperkuat pada Bab XV 
peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 54 ayat 1 dan 2 
yang menyatakan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 
meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, 
organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan 
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai 
sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Undang-
Undang Nomor 20, 2003). Pentingnya masyarakat dalam 
penyelenggaraan di satuan pendidikan, hal ini telah diatur 
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dalam undang-undang yang menunjukkan prinsip partisipasi 
dalam penerapan MBS di satuan pendidikan.

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah dimulai 
sejak tahun 1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.032/
KSP/80/98 tentang Pemberian Status Disamakan Lembaga 
Pendidikan Islam (LPI). Pondok pesantren yang merupakan 
satuan pendidikan Muadalah berhak mendapat bantuan 
pelaksanaan pendidikan. Bantuan itu dalam hal keuangan yak 
disebut sebagai uang Operasional Bantuan Sekolah (BOS).

Dalam hal pendanaan keuangan sekolah, juga diatur 
dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem 
Pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 dalam penjelasan 
Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 ayat 3 dan 4 yakni: 
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 
dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 
memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain 
secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah. Tanggung jawab pendanaan pendidikan juga dijelaskan 
pada Pasal 46 ayat 1 yakni:  Pendanaan pendidikan menjadi 
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20, 2003). Hal ini juga 
sejalan dengan penerapan MBS di sekolah memperoleh beberapa 
keuntungan seperti meningkatnya kepuasan kerja guru serta 
lebih tertibnya pelaporan keuangan (Arar & Abu-Romi, 2016). 
Selain itu bisa mengelola stress dan meningkatkan kompetensi 
emosi (Harris, Jennings, Katz, Abenavoli, & Greenberg, 2016).

Seperti halnya hasil dari penelitian Sumarto menyebutkan 
bahwa dengan adanya MBS akan memberikan peluang sekolah 
untuk mengelola sekolahnya secara otonomi (Sumarto, 2016). 
Pengelolaan keuangan Pondok pesantren secara otonomi akan 
memberikan keleluasaan Pondok pesantren dalam mengatur 
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kebutuhan peserta didik lebih terarah dan sesuai dengan 
tujuan Pondok pesantren. Selain itu, dalam penelitian Lubis 
mengemukakan bahwa MBS dapat meningkatkan mutu lulusan 
(Lubis, 2015). Hal ini menunjukkan bahwasannya indikasi 
prinsip kemandirian dan keterbukaan dalam implementasi MBS 
pada Pondok pesantren akan memberikan kontribusi yang besar 
untuk kemajuan para peserta didik Pondok pesantren. 

Peran masyarakat yang merupakan bagian alumni 
Pondok pesantrenini sangat penting untuk kemajuan suatu 
lembaga pendidikan dalam hal ini Pondok pesantren. Sesuai 
dengan Undang – Undang Republik Indonesia tentang sistem 
pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III Tentang Prinsip 
Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 ayat 6 yang menyatakan: 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 
Serta juga terdapat dalam Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan: 
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 
hayat (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Hal lain di dukung oleh penelitian Bandur di sekolah-
sekolah Indonesia yang mengungkapkan bahwa: “Pelaksanaan 
MBS dengan komite sekolah wajib telah menyebabkan 
pengambilan keputusan dan kemitraan partisipatif di tingkat 
sekolah.”(Bandur, 2012b). Peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan akan menambah nilai terserdiri 
untuk kemajuan Pondok pesantren. MBS yang memiliki 
karakteristik dalam pengelolaan lembaga pendidikan secara 
mandiri akan memperkuat Pondok pesantren dalam mencapai 
tujuan pendidikan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan juga dikemukakan oleh Barnett menyatakan: 

Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjelaskan 
tingkat berbeda dalam membaca murid dan matematika dasar. 
Menjelajahi berbagai metode dan kegiatan yang terkait dengan 
keterlibatan masyarakat mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan 
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keterlibatan secara positif terkait dengan pembelajaran murid. Efek 
positif terkuat berasal dari adanya keterlibatan pembiayaan yang 
lebih tradisional tanpa adanya untuk timbal balik untuk prestasi 
murid dan keterlibatan masyarakat sebagai support dukungan dalam 
pembelajaran (Barnett, 2013).

Penelitian Haruthaithanasan menggambarkan bahwa 
reformasi kebijakan sekolah pada negara-negara berkembang. 
Penelitian ini membahas seberapa efektif reformasi sekolah 
dalam peningkatan organisasi dan motivasi guru dalam 
peningkatan prestasi peserta didik mengungkapkan: 

Efektivitas reformasi sekolah dalam hal peningkatan organisasi secara 
keseluruhan dan motivasi guru, meskipun bukan prestasi peserta 
didik. Temuan mengusulkan implikasi kebijakan untuk meningkatkan 
reformasi pendidikan saat ini sebagai masalah global, terutama untuk 
Thailand (Haruthaithanasan, 2018).

Tuntutan masyarakat akan pendidikan dan tuntutan 
reformasi dalam berbagai bidang kehidupan dan kondisi sosial 
– ekonomi masyarakat, membuat pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan 
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 
Peraturan ini diperkuat dengan Undang-undang No. 32 Tahun 
2003 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan undang-
undang dan peraturan ini berimplikasi dalam bidang pendidikan 
yang melahirkan fenomena kebijakan “baru” dalam hal 
penyelenggaraan dalam dunia pendidikan. Hal ini berdampak 
di antaranya : 

1. adanya pengaturan perimbangan kewenangan dalam
pengelolaan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah,

2. pengembangan insfrastruktur sosial,

3. penguatan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat
Pemerintah Daerah, dan

4. lahirnya tuntutan untuk mengembangkan manajemen
partisipasi masyarakat.
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Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat dalam 
konteks ini adalah pendidikan yang penyelenggaraannya 
dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan 
masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan 
masyarakat, memanfaatkan segenap sumber yang tersedia 
di masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi 
masyarakat. Komponen pendidikan berbasis masyarakat 
terdiri atas: 1) otonomi dan desentralisasi, 2) kurikulum, 3) 
pemberdayaan, dan 4) partisipasi masyarakat (Nurhattati, 2012). 
Hal ini juga diatur dalam Undang-undang republik Indonesia 
tentang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 dalam 
penjelasan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 
Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 yakni: 

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 
program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/
madrasah. (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk 
dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, 
Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan 
hirarkis. (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, 
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Partisipasi alumni ini pada dasarnya adalah bagian 
Manajemen Berbasis Sekolah dengan mengoptimalkan semua 
unsur yang ada. Alumni merupakan aset besar untuk tetap 
berdirinya suatu Pondok pesantren. Hal ini juga dikemukakan 
dalam hasil penelitian para alumni Universitas Harvard yang 
menggunakan dana sumbangan 40-50% dari para alumni untuk 
mempelancar kegiatan di kampus. Hal ini terdapat dalam 
pernyataan hasil penelitian Yuanyuan Li yang menyatakan :

Alumni make up a university’s intangible assets, and there is great 
potential for donations to one’s alma mater. This plays a key role in 
education funding, so attention to and full use of alumni should be 
done. For example, at Harvard University, alumni donations are as high 
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as 40–50 percent. It is obvious that fundraising by American alumni 
associations plays an important role in higher education.(Li, 2014)

Bahwasannya kedudukan alumni yang dalam hasil 
penelitian tersebut menyatakan alumni merupakan aset tidak 
berwujud dalam membangun universitas, salah satu potensi 
terbesar untuk menyumbangkan ke almamaternya. Inilah 
yang merupakan peran penting dalam pendanaan pendidikan, 
sehingga peran alumni menjadi perhatian penting dalam 
membantu universitas. Sebagai contohnya, di Universitas Havard 
sumbangan Alumni hingga mencapai 40 – 50%. Kenyataan ini 
menjelaskan bahwasannya penggalangan dana asosiasi alumni 
di Amerika menjadi peran penting dalam Pendidikan Tinggi. 
Dalam hal ini alumni Pondok pesantrenini juga melakukan 
hal yang sama dengan para alumni di Amerika tersebut dalam 
membantu penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren, 
sehingga Pondok pesantren tetap menjaga eksistensinya dalam 
dunia pendidikan hingga saat ini. 
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BAGIAN 2 KAJIAN PONDOK PESANTREN

A. PONDOK PESANTREN 

PESANTREN ADALAH asrama tempat peserta didik atau tempat 
murid-murid belajar mengaji (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 
2018). Menurut Mujamil Qamar Pondok pesantren merupakan 
tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran 
agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal 
peserta didik yang bersifat permanen (Hanisy, Anam, Arifi n, 
& Syaikhotin, 2016; Patoni, 2007). Istilah pondok berasal dari 
pengertian asrama-asrama para peserta didik atau tempat 
tinggal yang dibuat dari bamboo, atau berasal dari kata Arab, 
funduq, yang artinya hotel atau asrama (Arifi n, 2012; Dhofi er, 
1982). Lembaga Research Islam mendefi nisikan Pondok pesantren 
merupakan tempat di mana para peserta didik menerima 
pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat 
tinggal para peserta didik tersebut (Islam, 1975; Rouf, 2016). 
Dengan beberapa pengertian dari Pondok pesantrenyang telah 
disebutkan maka dapat kita simpulkan bahwasannya pesantren 
merupakan tempat para peserta didik menimba ilmu agama 
islam dan tinggal disana. 

Dengan kekhasan dan keunikannya tersendiri, pesantren 
memiliki nilai–nilai yang tak didapatkan di sekolah umum. Nilai–
nilai yang dimiliki pesantren dengan adanya sosok Kiai dalam 

NTRENANTRENTREA
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sebuah pesantren menambah ciri khas dari sebuah pesantren 
dalam menerapkan pembelajarannya. Hal ini juga diungkapkan 
: Islamic boarding school is a form of specifi c educational institution 
that is able to instill moral values and positive attitude (Rochayati, 
Zamroni, & Sudira, 2018). Pendidikan Pondok pesantren yang 
dianggap mampu menggabungkan pendidikan umum dan 
moral para peserta didik yang belajar disini.

Sedangkan Abdurrahman Wahid menggarisbawahi bahwa 
pranata nilai yang berkembang dalam pesantren adalah berkaitan 
dengan visi untuk mencapai penerimaan di sisi Allah dihari 
akhirat menempati kedudukan terpenting, visi itu berkaitan 
dengan terminologi “keikhlasan”, yang mengandung muatan 
nilai ketulusan dalam menerima, memberikan dan melakukan 
sesuatu di antara makhluk. Hal demikian itulah yang disebut 
dengan orientasi kearah kehidupan akherat (pandangan hidup 
ukhrawi) (Arifi n, 2012; Rahardjo, 1985). 

Nilai – nilai religious yang ada di pesantren dirasa mampu 
untuk membentuk karakter peserta didik dalam kesehariannya. 
Kecintaan pada sosok Kiai yang ditanamkan dalam keseharian 
akan menumbuhkan makna keikhlasan tersebut. Menjalankan 
semua yang diperintahkan kiai dengan tidak ada rasa berat 
sedikitpun, bahkan dengan penuh kerelaan adalah bukti nyata 
yang paling mudah untuk dikemukakan bagi nilai utama ini 
(Rouf, 2016; Wahid, 2010).

Sistem Pondok pesantren yang masih dikelolah keluarga 
pendiri pesantren ini masih harus adanya pembenahan dalam 
hal administrasi. Namun dengan berkembangannya zaman 
manajemen pesantren kini mengarah lebih baik. Hal ini juga 
diungkapkan Rouf menyatakan: Pondok pesantrendahulu 
dianggap sebagai lembaga pendidikan yang kurang tertata rapi, 
dan mengesampingkan kepentingan dunia yang ada, maka 
pandangan itu sekarang harus dirubah. Apalagi anggapan 
bahwa Pondok pesantrenadalah sarang teroris, itu merupakan 
anggapan yang salah dari seorang yang tidak memahami sistem 
pendidikan pesantren (Junaidi, 2016). Menggeser asumsi yang 
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sudah berkembang di masyarakat kini manajemen pesantren 
mulai lebih baik. 

B. BUDAYA PONDOK PESANTREN 

Nilai merupakan hal yang bersifat abstrak namun 
sangat mempengaruhi pola perilaku seseorang/kelompok 
dalam organisasi. Nilai – nilai budaya berbasis pesantren 
yang diterapkan pada lembaga  Pondok pesantrendalam 
membentuk karakter spiritual peserta didik. Memiliki ke-
khas-an karakteristik dari kebanyakan Pondok pesantren pada 
umumnya. Pondok pesantrenmemiliki nilai kedisiplinan, 
kesederhanaan, kemandirian, kesabaran, ukhuwah Islamiyah, 
kebersihan, dan nilai kepatuhan terhadap Kiai, dewan guru, 
orang yang lebih tua serta nilai-nilai sejenisnya. 

Seperti halnya yang diungkapkan Abdullah Syukri Zarkasyi 
menyatakan bahwa : peran pemimpin (Kiai) dalam pesantren 
dalam mengarahkan, membimbing dan membina para peserta 
didik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan 
pesantren yang berkualitas (Husein, Indupurnahayu, & Rahim, 
2018; Zarkasyi, 2005). Contoh langsung yang diberikan Kiai 
kepada para peserta didik merupakan nilai- nilai yang sangat 
kental yang ada di Pondok pesantren . Hal ini juga sejalan dengan 
hasil penelitian dari Lukmanul Hakim yang menyatakan : “Nilai 
merupakan suatu yang abstrak dan dijadikan pedoman aktivitas 
individu maupun kelompok untuk bagaimana berperilaku 
dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat” (Hakim, 2018). 

Dalam konsep Konseling Gestalt berbasis budaya 
pesantren sebagai pendekatan hasil rekontruksi konsep dan 
praktik terapi gestalt Gestalt Frederik S. Perls, dengan konsep 
kesadaran penuh (full awareness), kontak penuh (full contac) dan 
dukungan penuh (full support). Hal ini diungkapkan Widayanti 
mengungkapkan Model konseling Gestalt berbasis budaya 
pesantren menggunakan small group dan konseling individu 
sebagai penanganan lanjutan. Bimbingan dilakukan dengan 
memasukkan unsur-unsur Islam sebagai upaya membentengi 
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pola pikir peserta didik. Dengan tujuan menyadarkan peserta 
didik sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan makhluk 
sosial yang tidak mampu hidup tanpa lingkungan dan lebih 
mementingkan kehidupan akhirat(Widayanti, 2018). 

Seperti halnya penelitian dari O’Reilly, Chatman dan 
Caldwell yang menjelaskan bahwa begitu pentingnya sistem nilai 
dalam manajemen untuk mempengaruhi tindakan dan peran 
individu yaitu mencapai tujuan organisasi (Fauzi, 2017; O’Reilly, 
Chatman, & Caldwell, 1991). Bahwasannya dijelaskan bahwa 
sistem nilai dalam manajeman pesantren dapat melahirkan 
sikap kepuasaan bagi setiap individu dibidang pengelolaan dan 
komitmen terhadap organisasi sangatlah penting. 

Manajemen pendidikan Islam harus mampu menjadi 
perubahan dalam pengelolaan pendidikan, dengan cara 
mengilhami, mempengaruhi, menggerakkan melalui nilai 
keteladanan, serta sifat ketuhanan dan kenabian, yaitu; siddiq 
(integrity), amanah (trust), fathanah (working) sehingga dapat 
mempengaruhi tindakan orang dengan cara mengilhami 
tanpa mengindoktrinasi, menyadarkan tanpa menyakiti, 
membangkitkan tanpa memaksa dan mengajak tanpa 
memerintah (Fauzi, 2017). Apabila sistem nilai dalam organisasi 
dapat dipahami, maka akan meningkatkan produktivitas kinerja 
serta komitmen terhadap kelembagaan tersebut (Fauzi, 2017; 
Wibowo, 2006).

Transformasi nilai tersebut menjadi modal sosial (social 
capital) bagi pesantren dalam membangun sistem manajemen 
dan secara fi losofi s, internalisasi nilai sosial tersebut dapat 
melahirkan energi positif. Eenergi positif dimaksud, berupa 
dorongan spiritual dan etika religius atau tauhid sebagai 
sarana pemurnian, pensucian dan pembangkitan nilai-nilai 
kemanusiaan sejati dalam membangun perilaku individu dalam 
organisasi (Fauzi, 2017).

Richard L. Hughes, bahwa terdapat beberapa hal yang 
mempengaruhi pembentukan nilai individu dalam kehidupan 
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seseorang, yaitu; agama (religion), orang tua (parents), kelompok 
(peers), media, pendidikan (education), teknologi (technology). 
Sistem nilai dimaksud menjadi sesuatu yang bersifat esensial 
untuk dipahami oleh setiap individu dalam manajemen di 
pesantren (Fauzi, 2017; Hughes, 1993).

Budaya organisasi dalam pesantren melahirkan kepercayaan 
dan karakteristik, antara lain; (commitment, competence dan 
consistency) (Hickman & Silva, 2018). Ketiga hal tersebut 
merupakan sikap yang perlu dimiliki seseorang dalam organisasi 
sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan 
tugas manajerial di pesantren dan berpegang teguh pada sistem 
nilai yang dibangun. Disamping sikap tersebut seseorang juga 
harus memiliki konsistensi, sebagai bentuk kemantapan pada 
sistem nilai organisasi. Budaya organisasi difahami sebagai 
sistem nilai yang diakui dan dilaksanakan secara bersama-sama 
untuk mencapai tujuan organisasi (pesantren).

Bagi peserta didik agar tunduk patuh sesuai undang-
undang Pondok pesantrentidak lain merupakan anjuran sang 
Kiai, maka fi gur seorang Kiai dalam membangkitkan para peserta 
didik-peserta didiknya adalah hal utama dalam menggerakkan 
dan memajukan lembaga pendidikan islam berupa Pondok 
pesantren(Syarif, 2017). Masalah yang timbul yaitu bagaimana 
peserta didik diarahkan supaya dapat sesuai dengan apa yang 
dicita-citakan oleh pesantren.

Kemajuan atau kemunduran pesantren banyak ditentukan 
oleh sosok Kiai sebagai fi gur sentral di pesantren (Kesuma, 2014). 
Dengan demikian, pesantren dan Kiai mempunyai hubungan 
yang saling mempengaruhi. Pesantren bisa berkembang karena 
sosok Kiainya yang bisa memimpin dengan baik. Sebaliknya, 
pesantren tidak berkembang karena sosok Kiainya yang tidak 
bisa memimpin dengan baik. Budaya organisasi dengan ini 
juga meningkatkan para bawahan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi sehingga disamping menggambarkan identitas 
organisasi, budaya organisasi juga memberikan batasan nilai-
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nilai organisasi yang dimiliki yang berbeda dengan budaya 
organisasi yang lain.

Dalam konteks pesantren, masih relatif kecil (start up 
organization) bahwa memiliki asumsi biasanya berdasar 
pada para leluhur the founding father (pendiri dari pesantren)
(Shate, 1982; Syarif, 2017). Dasar asumsi tersebut dimiliki oleh 
mayoritas penghuni pesantren sebagai standardisasi pandangan 
segala tindakan, yaitu: perasaan bersama (penyatuan emosi atau 
psikis), perbuatan bersama, ucapan bersama (bahasa bersama), 
dan hal-hal bersama (memahami benda dengan sudut pandang 
yang sama ), dengan ini menciptakan sebuah budaya. Ilustrasi 
proses pembentukan budaya digambarkan Zainuddin sebagai 
berikut :

Gambar  1 : Jaringan kepemimpinan Kiai (Syarif, 2010, 2017)

Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan Kiai 
terhadap berdirinya suatu pesantren. Hal ini juga terdapat dalam 
penelitian Mursidi yang menyatakan: kiai merupakan sentral 
dari segala aspek dan cenderung mempunyai hak veto dalam 
segala hal secara mayoritas (Mursidi, 2016). Kepemimpinan Kiai 
yang menjadi sentral berjalannya Pondok pesantren ini juga 
terlihat dalam kepemimpinan yang ada di Pondok pesantren. 

C. PONDOK PESANTREN MUADALAH

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam 
Nomor: DJ.I/65/2013 tentang penetapan status kesetaraan 
(Muadalah). Hal ini merupakan salah satu arah baru kemajuan 
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model pendidikan yang ada di Pondok pesantren. Pengembangan 
kekhasan Pondok pesantren yang tidak mengikuti kurikulum 
satuan pendidikan formal dan telah berlangsung dalam 
kurun waktu sangat lama yang telah memberikan kontribusi 
yang cukup besar dalam pembangunan bangsa. Muadalah 
adalah cara pemerintah memberikan pengakuan terhadap 
keberadaan Pondok pesantren. Bentuk pengakuan pemerintah 
terhadap penyelenggara pendidikan Muadalah yakni dengan 
memberikan dorongan dari segi implementasi kurikulum 
Pondok pesantren dengan pendidikan formal pada umumnya. 
Seperti halnya pemberian standart isi, pengelolaan pendidikan 
bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan 
Pondok pesantren penyelenggara pendidikan Muadalah. Hal itu 
sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang Undang 
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 
6 yang berbunyi: 

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (Undang-Undang 
Nomor 20, 2003).

Hal ini menunjukkan bahwasannya pendidikan nonformal 
memiliki kedudukan yang diakui dengan adanya proses 
layaknya pendidikan formal. Tentunya dengan kriteria yang 
telah ditentukan dalam penilainya. Tujuan penyelenggaraan 
satuan pendidikan Muadalah menurut Peraturan Menteri 
Agama Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 2 yakni:

a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala;

b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan
peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih
fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran
agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan

c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik
yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung
tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran
sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu),
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toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), 
keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air (Permenag 
Nomor 18, 2014).

Proses Muadalah dilakukan melalui seleksi dengan kriteria 
yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak tidak semua Pondok 
pesantren bisa memperoleh status muadalah. Hal yang harus 
dipenuhi untuk menjadi Pondok pesantren Muadalah yakni 
antara lain:

1. Penyelenggara pesantren harus berbentuk yayasan atau
organisasi terdaftar.

2. Terdaftar sebagai lembaga pendidikan pada Kementerian
Agama (Kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum
Kemenag atau Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas).

3. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, antara
lain yaitu: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta didik,
Kurikulum, Ruang Belajar dan Pembelajaran.

4. Memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur dan terukur.

Kriteria standar yang wajib dipenuhi penyelenggara 
pendidikan Muadalah ini sudah terpenuhi Pondok pesantren. 
Untuk pertama kalinya saat adanya status Muadalah Pondok 
pesantrensebagai salah satu penerima. Hal ini berdasarkan 
Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam Nomor: E. IV/PP.032/KEP/80/98 Tentang Pemberian 
Status Disamakan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Pondok 
pesantren sebagai Satuan Pendidikan Muadalah. 

Syarat pendirian Pondok pesantren menjadi satuan 
pendidikan muadalah menurut Peraturan Menteri Agama 
Nomor 18 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 ayat 4 dan 5 yakni: 

a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota;

b. oganisasi nirlaba yang berbadan hukum;

c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren;
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d. memiliki peserta didik mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang 
yang belum mengikuti layanan pendidikan formal atau program 
paket A, paket B, dan paket C.

e. bukan satuan pendidikan formal atau paket A, paket B, dan paket C; 

f. wajib diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren; dan 

g. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah 
Ibtidaiyah (MI);

h. 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengusulan perizinan satuan 
pendidikan muadalah, untuk pengusulan setingkat Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliya (MA); dan

i. 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat MA dengan 
menggabungkan setingkat MTs dan MA selama 6 (enam) tahun 
sekaligus

j. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi setempat (Permenag Nomor 18, 2014).

Syarat-syarat inilah yang harus terpenuhi apabila lembaga 
pendidikan menginginkan menajdi satuan pendidikan 
muadalah. Adapun komponen penilaian dalam penyelenggaraan 
pendidikan muadalah menurut Peraturan Menteri Agama 
Nomor 18 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 ayat 6 yakni:

a. kurikulum satuan pendidikan muadalah;

b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memadai;

c. sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam 
pesantren;

d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit 
untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;

e. sistem evaluasi pendidikan;

f. manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan; dan

g. peserta didik dan calon peserta didik yang cukup (Permenag Nomor 
18, 2014).

Satuan pendidikan muadalah selain dengan menggabungkan 
dua sistem pendidikan di pesantren, kurikulumnya terdiri atas 
kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. 
Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan 
kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada 
kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan 
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mu’allimin. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 
Pasal 10 ayat 3 sudah mengatur kurikulum pendidikan umum 
yang harus termuat dalam satuan pendidikan muadalah paling 
sedikit matapelajaran:

a. pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah);

b. bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah);

c. matematika (al-riyadhiyat); dan

d. ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi’iyah) (Permenag
Nomor 18, 2014).

Jadi, dalam penilaian satuan pendidikan muadalah yakni 
aspek pengelolaan kurikulum, pengelolaan Sumber Daya 
Manusia (SDM), pengelolaan peserta didik dan pengelolaan 
keuangan. Hasil penilaian digunakan untuk bahan evaluasi 
perpanjangan penetapan status kesetaraan (Muadalah) Lembaga 
Pendidikan Pondok pesantren selanjutnya setiap 4 tahun sekali. 
Pondok pesantren yang tidak memenuhi kriteria maka akan 
dicabut status sebagai satuan pendidikan muadalah. 
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BAB 3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. SELEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DALAM PENGELOLAAN sumber daya manusia menjadi hal 
yang dianggap penting. Maju mundurnya sebuah lembaga 
bergantung dalam sumber daya manusia di dalamnya untuk 
mengelola lembaga tersebut. Dalam pidatonya di konferensi 
tahunan ASCL pada bulan Maret 2018, Sekretaris Pendidikan, 
Damian Hinds, mengumumkan bahwa DfE akan bekerja sesuai 
dengan profesi/keahlian untuk mengembangkan strategi. 
Hal ini mendorong perekrutan dan meningkatkan retensi 
guru yang akan mengidentifi kasi langkah-langkah yang harus 
diambil sesuai dengan bidangnya. Penyesuaian beban kerja, 
pengembangan profesional, pengembangan karir, pekerjaan 
fl eksibel dan pengajaran (Foster, 2018). 

Program rekrutmen internasional STEM membantu sekolah 
dalam merekrut guru matematika dan fi sika. Guru akan dilatih 
di Australia, Selandia Baru, Kanada, dan AS. Program pelatihan 
untuk semua sekolah menengah yang didanai negara dapat 
mengakses program ini, dengan DfE (Department for Education) 
mendanai biaya rekrutmen dan paket aklimatisasi. Sekolah 
bertanggung jawab untuk membayar gaji guru (Education, 
2018; Foster, 2018). Dilihat dari Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI tentang 

AYA MANUSIADAYA AYA 
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Pendidik dan Tenaga kependidikan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) 
yang menyatakan:

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 
dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, 
memiliki pendidikan formal yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang 
terakreditasi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional.

Dalam hal seleksi, program persiapan bermitra dalam 
perekrutan dan pemilihan penduduk untuk memastikan bahwa 
penduduk memenuhi kebutuhan perekrutan yang dibutuhkan 
oleh lembaga itu sendiri. Selain itu, program ini bertujuan 
untuk memperluas dan mendiversifi kasi tenaga kerja guru lokal 
dengan memilih kandidat berkualitas tinggi melalui proses 
penyaringan yang kompetitif. Residensi merekrut kandidat dari 
berbagai latar belakang, baik lulusan perguruan tinggi baru 
dan profesional menengah, dan sangat selektif. Adapun hal-
hal yang harus diperhatikan dalam hal rekrutmen tenaga guru 
untuk kebutuhan lokal telah dijabarkan dalam buku The Teacher 
Residency yang menyatakan:

High-quality teacher residencies feature:

1. Strong district-university partnerships.

2. High-ability, diverse candidates recruited to meet specific district
hiring needs, typically in fields where there are shortages.

3. A full year of apprentice teaching under supervision.

4. Coursework about teaching and learning tightly integrated with
clinical practice.

5. Ongoing mentoring and support for graduates.

6. Cohorts of residents placed in “teaching schools” that model good
practices with diverse learners and are designed to help novices learn
to teach.

7. Financial support for residents in exchange for a three- to five-year
teaching commitment.

8. Carefully selected expert mentor teachers who coteach with residents.
(Guha, E.Hyler, & Darling-Hammond, 2017)
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Hal ini menunjukkan guru berkualitas tinggi yang 
dibutuhkan penduduk lokal bahwasannya dihasilkan dari 
memiliki kemitraan yang kuat antara universitas (pencetak guru) 
dan pemerintah daerah. Pada dasarnya guru asli daerah lebih 
memahami kekurangan ataupun yang dibutuhkan daerahnya 
itu sendiri. Guru berkualitas tinggi dihasilkan dianggap 
sudah menjalani pengujian yang beragam dalam mendukung 
pembelajaran. Guru dirancang untuk membantu peserta didik 
pemula belajar mengajar. Dukungan keuangan untuk penduduk 
dengan imbalan komitmen mengajar tiga hingga lima tahun. Dan 
terakhir guru-guru pembimbing ahli yang dipilih dengan cermat 
yang berpasangan dengan penduduk agar mampu mengetahui 
kebutuhan peserta didik di daerah itu sendiri.

Seperti halnya dengan yang dibutuhkan Pondok pesantren. 
Pondok pesantrenmemiliki kebutuhan tersendiri dalam 
stakeholder lah yang mengetahui kebutuhan pesantren.  Arifi n 
dan Dhofi er menyatakan bahwasannya Kiai merupakan elemen 
yang paling esensial dalam sebuah Pondok pesantren (Arifi n, 
2012; Dhofi er, 2011). Diperkuat yang diungkapkan Abdullah 
Syukri Zarkasyi menyatakan bahwa: peran pemimpin (Kiai) 
dalam pesantren dalam mengarahkan, membimbing dan 
membina para peserta didik merupakan kunci keberhasilan 
dalam mewujudkan pesantren yang berkualitas (Husein et al., 
2018; Zarkasyi, 2005). 

Kemudian para kandidat dapat menghabiskan satu 
tahun akademik ini untuk dilengkapi dengan pengetahuan 
pedagogis yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk 
mengelola kelasnya secara efi sien dan melakukan presentasi 
kelas yang efektif (Siddiek, 2011). Hal ini juga dilakukan 
Pondok pesantrenkepada para peserta didiknya untuk menjadi 
bagian dari Pondok pesantren. Mereka mengabdi satu tahun 
sebagai tenaga pengajar di Pondok pesantren. Guru minoritas 
cenderung memiliki tingkat turnover yang lebih tinggi daripada 
guru nonminoritas (Ingersoll, May, & Collins, 2016). Hal ini 
juga ditunjukkan dengan alumni sebagai bagian dari Pondok 
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pesantren yang memang mayoritas seluruh sebagai stakeholder 
berasal dari Pondok pesantren.

Penelitian di Amerika menjabarkan prinsip dasar yang 
mendorong pasokan guru adalah sebagai berikut: Individu 
akan menjadi atau tetap menjadi guru jika mengajar merupakan 
kegiatan yang paling menarik untuk diikuti di antara semua 
kegiatan yang tersedia bagi mereka (Guarino, Santibañez, 
& Daley, 2006). Dalam penelitian ini dimaksudkan dilihat 
dari sisi: gaji, tunjangan, kondisi kerja, dan kepuasan pribadi. 
Unsur-unsur daya tarik ini adalah tuas kebijakan yang dapat 
dimanipulasi di tingkat sekolah, kabupaten, atau negara bagian 
untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan. Permintaan 
untuk guru didorong oleh pendaftaran peserta didik, target 
ukuran kelas, norma beban mengajar, dan kendala anggaran.

Sehingga pengelolaan Pondok pesantrendengan 
menyeleksi para peserta didiknya untuk ikut ambil bagian 
dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan cara Pondok 
pesantren dalam mengembangkan Pondok pesantren. Dengan 
melibatkan langsung alumni Pondok pesantren sebagai 
stakeholder Pondok pesantren akan lebih terarah sesuai dengan 
kebutuhan para peserta didik. Perbaikan – perbaikan yang 
dibangun dari stakeholder yang merupakan alumni menunjukkan 
Pondok pesantrenmengetahui lebih mudah kebutuhan para 
peserta didiknya dan bisa lebih terarah tujuan Pondok pesantren. 
Konteks menajemen berbasis sekolah yang diimplementasikan 
Pondok pesantrendalam penyelenggaraan pendidikannya 
menjadi kekhasan sendiri dan menciptakan budaya Pondok 
pesantrentersendiri. Berikut pada sub bab selanjutnya akan 
dijabarkan cara pengembangan pemberdayaan alumni serta 
partisipasi dan komitmen alumni dalam mensukseskan 
penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 
perubahan atas Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 dijabarkan guru 
wajib memiliki 4 kompetensi yakni:
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1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya
meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b)
pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum
atau silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan
pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) pemanfaatan teknologi
pembelajaran; (g) evaluasi hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian
yang: (a) beriman dan bertakwa; (b) berakhlak mulia; (c) arif dan
bijaksana; (d) demokratis; (e) mantap; (f) berwibawa; (g) stabil; (h)
dewasa; (i) jujur; (j) sportif; (k) menjadi teladan bagi peserta didik
dan masyarakat; (l) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
(m) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari
masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
(a)berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; (b)
menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
(c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau
wali peserta didik; (d) bergaul secara santun dengan masyarakat
sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku;
dan (e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat
kebersamaan.

4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya
meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam
sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran,
dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (b) konsep
dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang
secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang
akan diampu (PP Nomor 74, 2008) .

Dari penjelasan di atas pendidik harus minimal memiliki 
kompetensi yang sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah 
tersebut. Hal ini tentunya juga termasuk dalam strategi 
seleksi guru seperti halnya yang diungkapkan foster dengan 
memenuhi standar disesuaikan memenuhi kaidah: penyesuaian 
beban kerja, pengembangan profesional, pengembangan karir, 
pekerjaan fl eksibel dan pengajaran (Foster, 2018). Lebih lanjut 
akan dijabarkan standar kompetensi guru mata Pelajaran sesuai 
dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yakni:
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Tabel 1 Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 
dan SMK/MAK

No. KOMPETENSI INTI 
GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN

Kompetensi Pedagodik

1.

Menguasai 
 karakteristik
peserta didik dari 
aspek isik, moral, 
spiritual,  sosial, 
kultural,  emosional, 
dan intelektual.

1.1 Memahami karakteristik peserta  didik 
yang berkaitan dengan aspek isik, intelektual, 
sosial-emosional, moral,  spiritual, dan latar 
belakang social  budaya.
1.2 Mengidenti ikasi potensi peserta  didik 
dalam mata pelajaran yang diampu.
1.3 Mengidenti ikasi bekal-ajar awal  peserta 
didik dalam mata pelajaran yang diampu.
1.4 Mengidenti ikasi kesulitan belajar peserta 
didik dalam mata pelajaran yang diampu.

2.

Menguasai teori 
belajar dan
prinsip-prinsip 
 pembelajaran yang 
 mendidik.

2.1 Memahami berbagai teori belajar dan 
 prinsip-prinsip pembelajaran yang  mendidik 
terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
2.2 Menerapkan berbagai  pendekatan,  strategi, 
metode, dan teknik  pembelajaran yang 
 mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran 
yang diampu.

3.

Mengembangkan 
 kurikulum
yang terkait  dengan 
mata pelajaran yang 
diampu.

3.1 Memahami prinsip-prinsip  pengembangan 
kurikulum.
3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang 
diampu.
3.3 Menentukan pengalaman belajar yang 
 sesuai untuk mencapai tujuan  pembelajaran 
yang diampu.
3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu 
yang terkait dengan pengalaman belajar dan 
tujuan pembelajaran.
3.5 Menata materi pembelajaran secara benar 
sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan 
karakteristik peserta didik.
3.6 Mengembangkan indikator dan  instrument 
penilaian.
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4.
Menyelenggarakan 
 pembelajaran yang 
 mendidik

4.1 Memahami prinsip-prinsip  perancangan
pembelajaran yang mendidik.
4.2 Mengembangkan komponen- komponen
rancangan pembelajaran.
4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, 
laboratorium, maupun lapangan
4.4 Melaksanakan pembelajaran yang  mendidik 
di kelas, di laboratorium, dan di lapangan 
 dengan memperhatikan  standar keamanan yang 
dipersyaratkan.
4.5 Menggunakan media pembelajaran 
dan sumber belajar yang relevan dengan 
 karakteristik peserta didik dan mata pela-
jaran yang diampu untuk mencapai tujuan 
 pembelajaran secara utuh.
4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam 
pembelajaran yang diampu sesuai dengan 
 situasi yang berkembang.

5.

Memanfaatkan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
untuk kepentingan 
 pembelajaran.

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

6.

Memfasilitasi 
 pengembangan 
 potensi  peserta 
didik untuk 
 mengaktualisasikan 
 berbagai potensi 
yang dimiliki.

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan 
 pembelajaran untuk mendorong peserta didik 
mencapai prestasi secara optimal.
6.2 Menyediakan berbagai kegiatan 
 pembelajaran untuk mengaktualisasikan 
 potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

7.

Berkomunikasi 
secara efektif, 
empatik, dan santun 
dengan peserta 
didik.

7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi 
yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, 
tulisan, dan/atau bentuk lain.
7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 
santun dengan peserta didik dengan bahasa 
yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan 
yang mendidik yang terbangun secara siklikal 
dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta 
didik untuk ambil bagian dalam permainan 
melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada 
peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons 
peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) 
reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan 
seterusnya.
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8.

 Menyelenggarakan 
penilaian dan 
 evaluasi proses dan 
hasil belajar

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran yang diampu.
8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan 
hasil belajar yang penting untuk dinilai dan 
 dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata 
pelajaran yang diampu.
8.3 Menentukan prosedur penilaian dan 
 evaluasi proses dan hasil belajar.
8.4 Mengembangkan instrumen penilaian
dan evaluasi proses dan hasil belajar.
8.5 Mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar secara berkesinambungan 
dengan mengunakan berbagai instrumen.
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan 
hasil belajar untuk berbagai tujuan.
8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil
belajar.

9.

Memanfaatkan 
hasil penilaian 
dan  evaluasi 
untuk kepentingan 
 pembelajaran.

9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 
evaluasi untuk merancang program remedial 
dan pengayaan.
9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada pemangku kepentingan.
9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan 
evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran.

10.

Melakukan  tindakan 
re lektif untuk 
 peningkatan kuali-
tas pembelajaran.

10.1 Melakukan re leksi terhadap pembelajaran 
yang telah dilaksanakan.
10.2 Memanfaatkan hasil re leksi untuk 
 perbaikan dan pengembangan pembelajaran 
dalam mata pelajaran yang diampu.
10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 
mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi Kepribadian

11.

Bertindak sesuai 
dengan
norma agama, 
 hukum,  sosial, 
dan kebudayaan 
 nasional Indonesia.

11.1 Menghargai peserta didik tanpa 
 membedakan keyakinan yang dianut suku, 
adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama 
yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku 
dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional 
 Indonesia yang beragam.
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12.

Menampilkan diri 
sebagai prib-
adi yang jujur, 
 berakhlak
mulia, dan teladan 
bagi peserta didik 
dan masyarakat

12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
12.2 Berperilaku yang mencerminkan 
 ketakwaan dan akhlak mulia.
12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh 
peserta didik dan anggota masyarakat di 
 sekitarnya.

13.

Menampilkan diri 
sebagai
pribadi yang 
 mantap, stabil,
dewasa, arif, dan 
berwibawa.

13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang
mantap dan stabil.
13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang
dewasa, arif, dan berwibawa.

14.

Menunjukkan etos 
kerja,  tanggung 
jawab yang tinggi, 
rasa bangga 
 menjadi guru, dan 
rasa percaya diri.

14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung 
jawab yang tinggi.
14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada 
diri sendiri.
14.3 Bekerja mandiri secara profesional

15.
Menjunjung tinggi 
kode etik
profesi guru.

15.1 Memahami kode etik profesi guru.
15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.
15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik
profesi guru.

Kompetensi Sosial

16.

Bersikap inklusif, 
bertindak
objektif, serta tidak 
diskriminatif karena 
pertimbangan jenis 
kelamin, agama, ras, 
kondisi isik, latar 
belakang keluarga, 
dan status sosial 
ekonomi.

16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap
peserta didik, teman sejawat dan lingkungan 
sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap 
peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta 
didik dan lingkungan sekolah karena perbe-
daan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang 
 keluarga, dan status sosial-ekonomi.

17.

Berkomunikasi 
secara efektif, 
empatik, dan santun 
dengan sesama 
 pendidik, tenaga 
kependidikan, 
orang tua, dan 
 masyarakat.

17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat 
dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, 
 empatik dan efektif.
17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta 
didik dan masyarakat secara santun, empatik, 
dan efektif tentang program pembelajaran dan 
kemajuan peserta didik.
17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik 
dan masyarakat dalam program pembelajaran 
dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik.
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18.

Beradaptasi di 
tempat
bertugas di seluruh 
wilayah
Republik Indonesia 
yang
memiliki keragaman 
sosial
budaya

18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat
bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas 
sebagai pendidik.
18.2 Melaksanakan berbagai program dalam 
lingkungan kerja untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 
yang bersangkutan.

19.

Berkomunikasi 
dengan komunitas 
profesi sendiri dan 
profesi lain secara 
lisan dan tulisan 
atau bentuk lain.

19.1 Berkomunikasi dengan teman   sejawat, 
profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah  lainnya 
melalui berbagai media dalam rangka 
 meningkatkan kualitas pembelajaran.
19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 
pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri 
secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain

Kompetensi Profesional

20.

Menguasai materi, 
struktur,
konsep, dan pola 
pikir
keilmuan yang 
 mendukung
mata pelajaran yang 
diampu.

Penjabaran lengkap kompetensi Butir 20 untuk 
masingmasing guru mata pelajaran disajikan 
dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 
2007

21.

Menguasai standar
kompetensi dan 
kompetensi
dasar mata 
 pelajaran yang
diampu.

21.1 Memahami standar kompetensi mata 
 pelajaran yang diampu.
21.2 Memahami kompetensi dasar mata 
 pelajaran yang diampu.
21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang 
diampu.

22.

Mengembangkan 
materi
pembelajaran yang 
diampu
secara kreatif

22.1 Memilih materi pembelajaran yang
diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

Sumber : (Permendiknas Nomor 16, 2007)

Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Pondok 
pesantrenmenjadi standar minimum yang sebaiknya diterapkan 
Pondok pesantren. Khususnya mata pelajaran keislaman harus 
memiliki kemampuan berbahasa Arab, dan pemahaman dasar 
Kitab Kuning. Untuk mata pelajaran umum sebaiknya sesuai 
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dengan penguasaan materi pelajaran. Calon pendidik dan tenaga 
kependidikan yang diterima harus berdasarkan kebutuhan 
Pondok. Pondok pesantrenyang merupakan satuan pendidikan 
muadalah, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 
Tahun 2014 Pasal 12 tentang guru yang menyatakan bahwa: (1) 
Pendidik pada satuan pendidikan muadalah harus memenuhi 
kompetensi sesuai bidang keilmuan yang diampunya (Permenag 
Nomor 18, 2014). 

Pembagian tugas walikelas atau guru yakni mampu dalam 
mengelola kelas sebagai penyelenggaraan administrasi kelas 
meliputi denah tempat duduk peserta didik, papan absensi, daftar 
pelajaran, daftar organisasi kelas, dan lainnya yang mendukung 
kegiatan kelas berjalan dengan tertib meliputi menilai, membuat 
catatan khusus peserta didik, hasil laporan pembelajaran peserta 
didik kepada orangtua dan kepala sekolah.   

Pemberdayaan alumni sebagai pendidik dan tenaga 
kependidikan, merupakan salah satu cara Pondok pesantren 
untuk mengoptimalisasikan pencapaian tujuan. Tujuan dalam 
hal peningkatan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan 
pendidikan (Lawler III, Edward, 1994; Ugboro & Obeng, 2000; 
Velthouse, 2015). Hal ini disebabkan alumni sudah sangat 
memahami kondisi dan kebiasaan serta ciri pendidikan di 
Pondok pesantren. Dengan memberikan kepercayaan penuh 
kepada alumni, akan meningkatkan rasa cinta pada almamater 
dan ingin memberikan yang terbaik (Kinlaw, 1995; Menon, 1995; 
Ridhotullah, 2015; Spreitzer, 1992; Yip, 2000). Rasa cinta ini berasal 
dari nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan keikhlasan 
yang ditanamkan di Pondok pesantren. Nilai-nilai ini akan 
meningkatkan otonomi kerja alumni dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Pondok pesantren(Menon, 1995; Spreitzer, 1992; 
Yip, 2000). 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal 
rekrutmen tenaga guru untuk kebutuhan lokal telah dijabarkan 
dalam buku The Teacher Residency yang menjabarkan tentang 
guru yang memiliki standar tinggi yang salah satunya memilih 
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guru sebaiknya yang berhubungan langsung dengan penduduk 
sekolah agar mampu mengetahui kebutuhan peserta didik di 
daerah itu sendiri (Guha et al., 2017). Hal ini bertujuan dalam 
pengambilan keputusan lebih menekankan apa yang dibutuhkan 
peserta didik. Guru yang bermutu merupakan penentu terbesar 
bagi pencapaian prestasi peserta didik. Kepala sekolah sebagai 
pengatur dalam pengelolaan SDM yang ada di Pondok 
pesantrenbertanggung jawab penuh. Jika sudah mengetahui 
apa yang dibutuhkan, maka kepala sekolah mampu membuat 
keputusan yang tepat (Arar & Abu-Romi, 2016). 

Proses seleksi tidak jauh berbeda dengan proses seleksi 
untuk menjadi tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus 
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau swasta lainnya dengan 
menggunakan tes. Jika seorang ASN harus mampu melewati 
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang 
(SKB). Penguasaan bahasa arab secara lisan dan tulisan dan 
pemahaman dasar kitab kuning menjadi syarat mutlak untuk 
diterima menjadi guru mata pelajaran keislaman di Pondok 
pesantrenpenyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah. 

Peran Kiai dalam menentukan calon pendidik dan tenaga 
kependidikan yang akan diterima menggunakan prinsip otonomi 
dalam MBS. Hal ini juga diungkapkan Arifi n dan Dhofi er 
bahwasannya Kiai merupakan elemen yang paling esensial 
dalam sebuah Pondok pesantren(Arifi n, 2012; Dhofi er, 2011). 
Seperti halnya yang diungkapkan Abdullah Syukri Zarkasyi 
menyatakan bahwa: peran pemimpin (Kiai) dalam pesantren 
dalam mengarahkan, membimbing dan membina para peserta 
didik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan 
pesantren yang berkualitas (Husein et al., 2018; Zarkasyi, 2005).

Penelitian di Amerika menjabarkan prinsip dasar yang 
mendorong pasokan guru adalah sebagai berikut: Individu 
berkeinginan akan menjadi atau tetap menjadi guru jika mengajar 
merupakan kegiatan yang paling menarik untuk diikuti di 
antara semua kegiatan yang tersedia bagi mereka (Guarino et 
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al., 2006). Dalam penelitian Guarino yang dimaksudkan dilihat 
dari sisi: gaji, tunjangan, kondisi kerja, dan kepuasan pribadi. 
Unsur-unsur daya tarik ini adalah arah kebijakan yang dapat 
dimanipulasi di tingkat sekolah, kabupaten, atau negara bagian 
untuk menyesuaikan ketersediaan guru dengan kebutuhan 
sekolah. Permintaan untuk guru didorong oleh pendaftaran 
peserta didik, target ukuran kelas, norma beban mengajar, dan 
kendala anggaran. Dalam hal ini sekolah bertanggung jawab 
untuk membayar gaji guru (Education, 2018; Foster, 2018). 
Kemampuan Pondok pesantrendalam hal penggajian pendidik 
dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan anggaran Pondok 
pesantren. 

Hal ini tidak mengurangi rasa kecintaan para pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam bekerja. Hal ini juga berkaitan 
dengan keinginan keluarnya guru meskipun digaji kecil tetapi 
tetap bertahan karena merasa puas terhadap pekerjaan dan 
suasana kerja (Hardianto, Rugaiyah, & Rosyidi, 2019). Karyawan 
yang merasa bahagia akan pekerjaannya dapat memberikan 
kontribusi yang besar bagi organisasinya (Bestari & Prasetyo, 
2019). Ini menunjukkan bahwasannya gaji bukanlah segala 
untuk tetap bertahan dalam suatu pekerjaan. 

Jadi, Seleksi dilakukan dengan tetap memenuhi standar 
minimal calon pendidik dan tenaga kependidikan. Seleksi 
pendidik dan tenaga kependidikan mengutamakan alumni. 
Kelebihan dengan mengutamakan alumni adalah adanya 
ikatan emosional kuat dengan Pondok pesantren. Peran Kiai 
juga diperhitungkan dalam memberikan dukungan terhadap 
proses pengambilan keputusan yang berhubungan dalam 
perekrutan dan seleksi berdasarkan tenaga kependidikan dan 
pendidik berdasarkan kondisi tertentu yang sesuai dengan visi 
dan misi Pondok pesantren. Peranan Kiai dalam proses seleksi 
yakni menandatangani persetujuan calon pendidik dan tenaga 
kependidikan.
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B. PENEMPATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam hal penempatan tenaga kependidikan dilakukan 
langsung oleh pembina Pondok pesantrensesuai dengan 
kebutuhan Pondok pesantren. Prinsip kemandirian dalam 
MBS yang pada dasarnya mencangkup otoritas masing-masing 
sekolah dalam manajemen personalia sekolah (Christ & Dobbins, 
2016). Didukung berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Bab 
XI Pendidik dan Tenaga kependidikan Pasal 41 Ayat (2) yang 
menyatakan: Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran 
pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang 
mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan 
formal (Undang-Undang Nomor 20, 2003).

Pengelolaan SDM dalam aspek penempatan tenaga 
pendidik dan kependidikan di Pondok pesantrenberdasarkan 
kekurangan guru matapelajaran dan posisi administrasi lainnya. 
Penempatan dengan cara seperti ini pada dasarnya sesuai dengan 
UU Sisdiknas yang mengatur penempatan pendidik sesuai 
dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Dijabarakan secara jelas 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas, 
pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan beban kerja guru selama 
37,5 jam kerja efektif dalam satu minggu. Seorang guru memiliki 
kegiatan pokok yakni: merencanakan, melaksanakan, menilai, 
membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan 
tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok 
sesuai dengan Beban Kerja Guru (Permendikbud Nomor 15, 
2018). Berikut akan dijelaskan tahapan kegiatan pokok pendidik 
pada setiap tahapannya yakni: 

1. Tahap merencanakan pembelajaran atau pembimbingan
meliputi: pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/
pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan
pendidikan; pengkajian program tahunan dan semester;
dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/
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pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan 
pembimbingan.

2. Tahap melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/
Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB). Pelaksanaan
pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat)
jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat
puluh) jam Tatap Muka per minggu.

3. Tahap menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan
merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tahap ini dapat
dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan
ekstrakurikuler.

Prinsip akuntabilitas agar mampu dipertanggungjawabkan 
dalam kejelasan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan di 
Pondok pesantren. Pembagian pekerjaan dan dideskripsikan 
secara jelas pada Job Description oleh Pondok pesantrenagar 
para pendidik dan tenaga kependidikan mampu melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga 
pengelolaan sumber daya terlaksana secara efektif dalam 
penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang di lakukan. 

Surat permohonan menjadi guru diperlukan dalam 
penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini 
menjadi pertimabangan Pondok pesantrendalam menempatkan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Surat permohonan menjadi 
guru ini menunjukkan pendidikan dan pengalaman pendidik 
untuk disesuaikan keahlian dengan kemampuan yang dimiliki. 
Jadi, guru mengajar merasa sesuai dengan kemampuan yang 
dimilikinya.

Prinsip akuntabilitas dalam hal permohonan menjadi 
pendidik dan tenaga kependidikan yang di tanda tangani Kiai. 
Hal ini bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara 
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administratif yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan di Pondok pesantren. Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk tanggung jawab pimpinan Pondok pesantrensesuai 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 
21 Ayat 2 yakni: Pengelolaan secara umum satuan pendidikan 
muadalah menjadi tanggung jawab pesantren yakni Kiai sebagai 
Pengasuh Pondok pesantren(Permenag Nomor 18, 2014).

Pendidik dan tenaga kependidikan yang selalu didampingi 
oleh kepala sekolah dan pembina dalam melaksanakan tugasnya. 
Pendampingan ini akan meningkatkan kepercayaan diri tenaga 
pendidik dan kependidikan dalam bekerja. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Menon menyatakan bahwa pendampingan 
yang dilakukan pimpinan dalam bekerja dapat meningkatkan 
kepercayaan diri (Menon, 1995). Di dukung dari pendapat 
Steven mengungkapkan bahwa untuk diterima disebuah 
organisasi ditekankan pada kemampuan kerja berkelompok. 
Untuk mampu bekerja secara kelompok dibutuhkan tiga syarat 
utama yaitu: pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 
bekerja sama (Stevens & Campion, 1994). 

Pemilihan alumni sebagai tenaga pendidik dan kependidikan 
bertujuan karena alumnilah yang paling memahami kondisi 
pondok. Pemilihan ini jika dilihat dari konteks MBS merupakan 
prinsip kemitraan. Hal ini sejalan dengan penelitian Guha yakni: 
Pada dasarnya guru asli daerah lebih memahami kekurangan 
ataupun yang dibutuhkan daerahnya itu sendiri (Guha et 
al., 2017). Penempatan berdasarkan prinsip kemitraan yang 
dilakukan Pondok pesantren, hal ini juga berdampak pada 
prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan dalam penempatan 
pendidik dan tenaga kependidikan jadi belum terlihat, 
dikarenakan didasarkan hak penuh dari pengurus Pondok 
pesantrendan persetujuan Kiai. 

Alumni merupakan bagian dari masyarakat yang telah 
menyelesaikan pendidikan sepanjang hayat dan memiliki 
ketertakitan langsung dengan lembaga pendidikan/sekolah dan 
berpotensi besar membantu untuk kemajuan institusi (Gallo, 
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2013). Disisi lainnya, adanya kewajiban belajar sepanjang hanyat 
untuk peserta didik dalam pendidikan. Pendidikan sepanjang 
hayat juga telah diatur dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 
2003 pada Bab III Tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 
Pasal 4 Ayat 3 yakni: Pendidikan diselenggarakan sebagai 
suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
yang berlangsung sepanjang hayat (Undang-Undang Nomor 
20, 2003).  Dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai budaya 
Pondok pesantren, para alumni dengan semangat kebersamaan 
dan keikhlasan membantu menjadi pendidik dan tenaga 
kependidikan Pondok pesantren. 

Gallo menggambarkan bentuk keterhubungan alumni 
dengan almamaternya yang dibagi menjadi 4 tahapan, yakni: 
Tahap Affi liation, Affi nity, Engangement, dan Support. Alumni 
yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok 
pesantrenmerupakan alumni yang ada di tahap Engangement. 
Tahap dimana alumni alumni melibatkan diri ke almamternya 
dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya. Alumni pada 
tahap ini biasanya alumni yang sudah lulus sekitar kurang 
dari 25 tahun dari lembaga pendidikan dan mencari jaringan 
(networking) lebih luas untuk kepentingan dirinya. Konsep 
pemberdayaan alumni ini yakni menjunjung tinggi nilai- nilai 
kebersamaan secara professional. Sehingga diantara individu 
tersebut merasa saling membutuhkan dan saling membantu 
satu sama lainnya (Gallant, R. V., Cohen, C., & Wolff, 1985; 
Zimmerman, 2000). 

Dilihat dalam konteks MBS aspek penempatan pendidik dan 
tenaga kependidikan, Pondok pesantrentidaklah menggunakan 
prinsip keterbukaan, dikarenakan tidak dilakukan secara 
terbuka yang diumumkan secara luas dalam kebutuhan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Pondok pesantrenlebih 
memprioritaskan alumni karena dianggap sudah mengenal dan 
mengetahui kebutuhan Pondok pesantren. Meskipun Pondok 
pesantrenmemprioritaskan alumni dalam hal penempatan 
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jabatan dalam pengambilan keputusan, Pondok pesantrenjuga 
melihat dari sisi kemampuan alumni. Sehingga prinsip kemitraan 
antara Pondok pesantrendan para alumni tetap terjaga dengan 
baik. 

Oleh karena itulah tingkat partisipasi alumni menjadi 
tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren. 
Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang dalam 
pembuatan kebijakan Pondok pesantrenuntuk sepenuhnya 
dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik (Abu-duhou, 
1999; Grauwe, 2005). Jadi, Penempatan sumber daya manusia di 
Pondok pesantrendilihat dari kemampuan alumni tersebut, yang 
disetujui pengurus yayasan sebagai staf di Pondok pesantren. 
Dalam hal penempatan peran Kiai pun yang mengambil 
kebijakan sumber daya manusia yang berada di struktural.

C. PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA 
 KEPENDIDIKAN

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pondok pesantrenyang merupakan satuan pendidikan 
Muadalah akan memberikan kesempatan dan memfasilitasi 
pengetahuan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
melanjutkan pendidikan. Program pengembangan yang 
disusun yang dibantu oleh menjadi salah satu alternative dalam 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini 
dikarenakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal 
dari alumni akan lebih memahami kebutuhan pendidik dan 
tenaga kependidikan yang ada di Pondok pesantren. Pelatihan 
dibuat dari alumni untuk steakholders dalam rangka membantu 
penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren.

Jika dilihat dari konteks MBS yang berjalan di Pondok 
pesantren, dalam menggunakan prinsip kemandirian yakni 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal 
dari alumni dan untuk alumni. Hal ini juga dikarenakan beberapa 
alumni yang aktif dalam pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan Pondok pesantrenmerupakan anak atau saudara 
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mereka yang menjadi peserta didik di Pondok pesantren. Hal 
ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang menyatakan bahwasannya MBS merupakan 
sarana dalam meningkatkan partisipasi, mampu memperbaiki 
kebutuhan pendidikan, serta meningkatkan kualitas lingkungan 
kerja (Raynolds, 2004; Shoraku, 2009). Hal ini sejalan dengan 
yang diungkapkan foster dengan memenuhi standar disesuaikan 
memenuhi kaidah: penyesuaian beban kerja, pengembangan 
profesional, pengembangan karir, pekerjaan fl eksibel dan 
pengajaran (Foster, 2018).

Contoh pelatihan yang paling nyata dalam Pondok 
pesantrenyakni memberikan pelatihan kepada guru yang salah 
satunya komunikasi efektif untuk guru dan calon guru dan 
teknik memberikan reward & punishment kepada para peserta 
didik. Pondok pesantrenjuga dapat memberikan pelatihan soft 
skill kepada para peserta didik contohnya pelatihan bulliying, 
pelatihan kebersihan serta penyuluhan kesehatan bagi para 
peserta didik. 

Pelatihan – pelatihan ini dianggap perlu dilakukan untuk 
mengurangi bahkan meniadakan adanya praktek pemberian 
hukuman yang ada di Pondok pesantren. Tentunya pemberian 
hukuman yang sesuai dengan asas kemanusiaan. Prinsip 
partisipasi langsung yang dilakukan alumni untuk memberikan 
pelatihan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan 
bukanlah tanpa alasan. Dengan adanya praktek-praktek 
yang pemberian hukuman yang ada di pemberitaan saat ini 
menjadikan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat umumnya 
khususnya para orangtua murid. Serta menjaga kualitas 
program pengajaran pendidik dan tenaga kependidikan Pondok 
pesantrenagar mengajar dengan nyaman. 

Hal ini dikarenakan pendidikan tidaklah hanya menstransfer 
ilmu pengetahuan, namun juga perlu adanya tindakkan 
pemberian hukuman apabila peserta didik melakukan kesalahan 
dalam bertindak. Dalam mendidik akhlak disinilah yang 
berperan saat pemberian reward & punishment yang dilakukan 



44

Model Pemetaan Manajemen Berbasis Sekolah

pendidik dan tenaga kependidikan Pondok pesantrendalam 
membina peserta didik. Untuk melindungi pendidik dan tenaga 
kependidikan agar tidak masuk dalam tahap kekerasan, maka 
diperlukannya pelatihan ini yang sudah diprogramkan alumni 
untuk para pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok 
pesantren. 

Dengan adanya program pelatihan yang dilakukan, hal ini 
juga menjaga akuntabilitas Pondok pesantren. Pelatihan yang 
dilakukan dengan adanya proposal dan program yang jelas 
serta sertifi kat yang diberikan kepada para peserta pelatihan. 
Pelatihan bisa diberikan alumni yang berkompeten dibidangnya 
dalam membantu Pondok pesantrenuntuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan di Pondok pesantren. Hal ini guna 
menjaga kenyamanan pendidik dan tenaga kependidikan dan 
kontrol langsung kemitraan Pondok pesantrendan masyarakat 
(Raynolds, 2004).   

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya 
yang dilakukan Pondok pesantren yakni memberikan beasiswa 
kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan 
pendidikannya. Pengembangan ini dilakukan agar pendidik 
tenaga kependidikan Pondok pesantren memiliki kaya akan 
pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik. 
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Czerniawski yang 
menyatakan seorang guru tidak boleh cepat puas dalam 
mengembangkan professional mereka, harus adanya keinginan 
kuat untuk terus belajar secara professional lebih lanjut dalam 
pengembangan diri untuk lebih baik agar memiliki pemahaman 
yang kuat dalam pembelajaran dan menentukan sikap kepada 
para peserta didik (Borko, 2016; Czerniawski, Guberman, & 
MacPhail, 2017). 

Pendidik dan tenaga kependidikan Pondok pesantren 
sejalan diungkapkan Foster dengan memperhatikan beberapa 
kriteria dalam bekerja yakni: Penyesuaian beban kerja, 
pengembangan profesional, pengembangan karir, pekerjaan 
fl eksibel dan pengajaran (Foster, 2018). Keempat hal ini 
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merupakan dasar yang harus diperhatikan kepada tenaga 
pendidik dan kependidikan dalam bekerja. Cara yang diterapkan 
di Pondok pesantren berbeda dengan pengelolaan sumber daya 
manusia untuk sekolah umum apalagi perusahaan. Akan tetapi 
tahapnya hampir sama, hasil penelitian Brown dan Campion 
mengungkapkan tahapan pengelolaan sumber daya manusia 
dimulai dari sistem seleksi sampai purna tugas  (B. K. Brown & 
Campion, 1994). 

Berdasarkan hasil penelitian Brown dan Campion 
menekankan kemampuan dasar (bahasa, matematika dan fi sik) 
dan kemampuan intrapersonal serta ektrapersonal. Sementara 
di Pondok pesantren menekankan kemampuan bahasa Arab, 
memahami kitab dan pengalaman kepesantrenan. Selain 
itu, dalam proses pengembangan tenaga kependidikan dan 
pendidik, Pondok pesantren melalui peranan Kiainya juga 
ikut melibatkan peranan para alumni untuk ikutserta dalam 
pengelolaan pengembangan sumber daya manusia di Pondok 
pesantren. Khususnya pendidik dan tenaga kependidikan 
dengan memberikan pelatihan kepada para pendidik dan tenaga 
kependidikan. Dilihat dari sisi MBS aspek partisipasi dengan 
adanya dukungan dari para alumni dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Pondok pesantren. Salah satunya dengan 
mengadakan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 
tentang pelatihan Hipnoteaching dalam pengembangan pendidik 
dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya 
para alumni bersinergi untuk memajukan Pondok pesantrendan 
membangun agar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki 
kualitas yang baik dalam mendidik. 

Aspek efi siensi juga terlihat dalam pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Efi siensi dalam hal waktu 
yang bisa disesuaikan dengan waktu para pendidik dan 
tenaga kependidikan. Selanjutnya aspek efi siensi dalam hal 
keuangan untuk melakukan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan, karena ini dilakukan para alumni yang 
ada dalam dalam wadah alumni yang membantu pelatihan 
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pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini sejalan dengan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 : Pendidik pada satuan pendidikan 
muadalah harus memenuhi kompetensi sesuai bidang keilmuan 
yang diampunya (Permenag Nomor 18, 2014). Jadi, dengan 
adanya pelatihan yang dilaksanakan para alumni dalam rangka 
meningkatkan kompetensi untuk para pendidik dan tenaga 
kependidikan Pondok pesantren. Pengembangan sumber daya 
manusia dalam Pondok pesantrendalam bentuk memberikan 
beasiswa kepada para stafnya untuk mengembangkan diri 
sehingga dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
Dalam hal pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 
Kiai berperan aktif dalam membimbing para pendidik dan 
tenaga kependidikan. Kiai dengan tanggung jawabnya sebagai 
penanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggara. Pada 
teknisnya alumnilah berperan aktif dalam membuat pelatihan-
pelatihan untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. 
Kiai selaku pemegang penanggung jawab atas pelatihan yang 
diberikan alumni kepada pendidik dan tenaga kependidikan 
yang ada di Pondok pesantren.

D. PURNA TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN

Dibeberapa Pondok pesantren tidak menganut adanya 
kata purna tugas dalam kategori umur, seperti halnya yang 
tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara pasal 90 yang mengatur tentang pensiun 
atau purna tugas bagi pegawai sipil dengan usia maksimal 60 
tahun (Undang-undang No.5, 2014). Prinsip yang digunakan 
Pondok pesantren yakni prinsip kemitraan yang bahwasannya 
apabila masih dianggap masih mampu menjadi pendidik dan 
tenaga kependidikan masih diperkenankan untuk mengabdi di 
Pondok pesantren. 

Pondok pesantrenmemberikan keleluasaan kepada para 
pendidik dan tenaga kependidikan untuk ikut andil dalam 
penyelenggaraan pendidikan Pondok pesantren. Akan tetapi 
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bagi yang melakukan kesalahan fatal akan dikenai sanksi 
pemberhentian dengan tidak hormat. Contohnya kesalahan berat 
itu seperti narkoba, melakukan tindakan asusila, pencurian dan 
lainnya. Staff yang ada di Pondok pesantren, dapat diberhentikan 
secara tidak hormat apabila melakukan kesalahan fatal yang 
tidak bisa ditoleransi. 

Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan sumber 
daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan) di Pondok 
pesantren dimulai dari seleksi, penempatan, pengembangan 
dan purna tugas. Kiai memegang peranan sangat besar dalam 
setiap tahapnya. Calon tenaga pendidik dan kependidikan yang 
akan diterima harus berdasarkan persetujuan Kiai. Hal ini juga 
dipengaruhi dalam hak prinsip kemandirian dalam pengambilan 
keputusan yang dilakukan Kiai. Kiai memiliki cara memimpin 
yang baik. Hal ini dapat terlihat dari cara berkomunikasi dan 
keefektifan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang telah dilakukan Bolman yakni kepemimpinan 
beik bersama atau individu memegang peranan penting dalam 
efektivitas suatu kelompok maupun kepuasan individu (Bolman 
& E, 1991). Dalam hal purna tugas Kiai mencoba membantu 
mengelola kelompok dalam dan luar Pondok pesantren untuk 
tetap berjalan bersama dalam memajukan Pondok pesantren. 
Kiai berusaha membantu mengelola ide – ide yang disampaikan 
kedua belah pihak. 

Hasil penelitiannya lainnya oleh Badwan menyatakan 
hubungan yang baik antara peserta didik dengan sekolah 
akan menyebabkan kepuasan pelanggan, retensi, loyalitas, 
dan layanan berkualitas tinggi (Badwan et al., 2017). 
Prinsip kemitraan, partisipasi alumni, kemandirian dalam 
pengambilan keputusan serta akuntabilitas yang dijaga dalam 
penyelenggaraan pendidikan Pondok pesantren. Selain itu, 
Aldighir mengugkapkan adanya dukungan kepemimpinan agar 
staff lebih mandiri menjadikan mereka lebih bertanggung jawab 
dalam pekerjaannya (Aldighrir, 2019). Hasil temuan penelitian 
dengan hasil penelitian yang terdahulu ini menjelaskan 
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bahwasannya purna tugas atau pesiun yang tidak dilakukan 
Pondok pesantren, dilihat dalam konteks MBS secara otonomi 
yang memiliki peraturan tersendiri.

Dalam aspek fl eksibilitas, dengan tidak digunakannya 
purna bakti pendidik dan tenaga kependidikan Pondok 
pesantrentetap menjaga kualitas dalam pembelajaran. Hal ini 
juga berdampak dalam hal efi siensi yang dilakukan, sehingga 
proses penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dengan 
baik. Para pendidik dan tenaga kependidikan yang dari segi 
umur sudah dalam masa purna tugas, menjadi tauladan bagi 
para pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Hal ini, 
menjadikan menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling 
menghargai diantara para pendidik dan tenaga kependidikan. 
Pemberian otonomi dalam bekerja kepada para pendidik dan 
tenaga kependidikan menjadikan rasa kenyamanan di Pondok 
pesantren. Nilai – nilai budaya yang dibangun dalam keseharian 
bekerja di Pondok pesantren membuat rasa kebahagian di antara 
pendidik dan tenaga kependidikannya.

Dalam penelitian lainnya yang mengukur kebahagiaan 
seseorang dalam bekerja akan membuat orang nyaman dan 
bertahan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Pryce-
Jones menjabarkan konsep happiness at work merupakan sikap 
yang dapat membantu individu dalam meningkatkan performa 
kerja serta karyawan yang merasa bahagia akan lebih merasa 
terikat (engaged) dengan pekerjaannya (Jessica Pryce-Jones, 2010). 

Happiness at work adalah perasaan positif yang dirasakan 
individu tentang lingkungan kerja (Wesarat, Sharif, & Majid, 
2015). Salah satu faktor dalam menumbuhkan happiness at work 
adalah kualitas kehidupan kerja (Chaiprasit & Santidhiraku, 
2011). Lingkungan kerja yang nyaman dapat menciptakan 
kualitas kehidupan kerja. Dimana kualitas kehidupan kerja 
tersebut dipengaruhi oleh perceived organizational support 
(Arriefamuda, 2018; Sardju, 2016). Hal ini menunjukkan 
bahwasannya individu yang merasa bahagia akan pekerjaannya 
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dan lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan 
kecintaan pada pekerjaannya.  Bahwasannya dalam membangun 
budaya Pondok pesantren yang nyaman untuk pendidik dan 
tenaga kependidikan agar kenyamanan bekerja. Karena gagasan 
kebahagiaan sangat penting untuk kinerja dan produktivitas 
organisasi, manajer SDM perlu merancang dan mengelola tempat 
kerja untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan (Gavin, J. H., 
& Mason, 2004; Rego, A., & Cunha, 2008). 

Karyawan yang bahagia membawa kebahagiaan mereka 
dari kantor ke rumah mereka; mereka juga mentransfer 
kebahagiaan mereka dari rumah ke kantor (Asiyabi, M., & 
Mirabi, 2012). Hal ini terlihat juga pada tenaga pendidik dan 
kependidikan di Pondok pesantren telah memiliki hubungan 
yang baik. Ini disebabkan secara umum mereka adalah alumni 
Pondok pesantren. 

Para alumni sudah menganggap Pondok pesantren adalah 
rumah kedua mereka yang perlu dijaga dan dikembangkan. Dari 
aspek kemandirian, Kiai terhadap tenaga pendidik memberikan 
mereka tanggungjawab dalam bekerja. Hal ini terlihat dari 
minimnya pendidik tenaga pendidik yang keluar dari Pondok 
pesantren. Ini membuktikan bahwa terdapat hubungan 
yang baik antara tenaga pendidik dengan kependidikan dan 
civitas lainnya. Kedekatan emosional sebagai alumni juga 
mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia yang ada di 
Pondok pesantren.

Dilihat dari sisi MBS, prinsip kemitraan yang dibangun 
Pondok pesantren kepada alumni dalam mendukung program 
Pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan. Nilai–
nilai budaya Pondok pesantren yang telah dimiliki sejak menjadi 
peserta didik masih tertatanam melekat di pendidik dan tenaga 
kependidikan. Dengan memberikan kepercayaan mengelola 
organisasi atau perkumpulan alumni sebagai partner Pondok 
pesantren merupakan cara yang tepat yang dilakukan Pondok 
pesantren. Dengan memberikan kepercayaan dalam mengambil 
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keputusan akan meningkatkan rasa percaya diri para alumni 
dalam membantu Pondok pesantren secara maksimal (Lawler 
III, Edward, 1994; Ugboro & Obeng, 2000; Velthouse, 2015). 
Jadi, purna tugas tidak diterapkan di Pondok pesantren, aturan 
dengan tidak adanya penentuan dalam segi umur untuk masa 
purna bakti atau pensiun pendidik dan tenaga kependidikan 
di Pondok pesantren. Dengan adanya peranan besar dari Kiai 
dalam pengelolaan lembaga pendidikan ini, akan berdampak 
pada pengambilan keputusan yang ada dalam menumbuhkan 
nilai-nilai budaya di Pondok pesantren.

E. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DI PONDOK PESANTREN 

Pengelolaan sumber daya yang ada di Pondok 
pesantrensekitar 80% mempercayakan alumni Pondok pesantren 
untuk ikut andil dalam membantu penyelenggaraan pendidikan 
Pondok pesantren. Khususnya terlihat dari struktur organisasi 
Pondok pesantren yang menduduki jabatan strategis pemegang 
keputusan. Pengelolaan sumber daya manusia di Pondok 
pesantren dari sisi seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan berdasarkan persetujuan Kiai dengan prioritas 
alumni Pondok pesantrenyang memenuhi kaidah standar 
kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan 
Pondok pesantren. Calon pendidik dan tenaga kependidikan 
dengan standar minimal Sarjana dengan menguasai Bahasa Arab 
serta pemahaman dasar Kitab Kuning. Program pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan cara 
adanya beapeserta didik Pondok pesantren untuk para pendidik 
dan tenaga kependidikan yang masih mau melanjutkan sekolah 
ketingkat yang lebih tinggi. Pengembangan lainnya dengan 
cara adanya pelatihan peningkatan skill yang diadakan Ikatan 
Alumni Pondok pesantren untuk para pendidik dan tenaga 
kependidikan. Purna tugas pendidik dan tenaga kependidikan 
di Pondok pesantren tidak ada, selama masih dibutuhkan Kiai 
dan kemauan dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan 
yang mengabdikan dirinya untuk Pondok pesantren. Hal ini 
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juga dikarenakan adanya budaya yang berkembang selama di 
Pondok pesantren. Budaya Pondok pesantrenyang membentuk 
para peserta didik untuk taat dan patuh kepada aturan yang 
berlaku di Pondok pesantren. 

Dari hasil yang telah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya, 
pengelolaan sumber daya manusia Pondok pesantren yakni 
nilai budaya Pondok pesantren yang dikembangkan yaitu 
kekeluargaan. Kepatuhan pada aturan Pondok pesantren dan 
peneladanan terhadap Kiai. Budaya Pondok pesantren yang 
menjadi pembiasaan para peserta didik merupakan cara dalam 
menanamkan nilai-nilai budaya yang ada di sana. Adanya peran 
serta alumni dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok 
pesantrendapat menjadi sebuah standardisasi pandangan dalam 
menuju tujuan Pondok pesantren. 

Dengan adanya standardisasi pandangan dalam sumber 
daya yang ada di Pondok pesantrenini akan berdampak 
pula pada pengelolaan pendidikan yang ada di Pondok 
pesantren. Adanya rasa kebahagiaan serta sikap kekeluargaan 
yang dibangun dalam budaya Pondok pesantren selama ini 
berdampak pada alumni yang secara ikhlas membantu program 
pendidikan yang ada di Pondok pesantren. Lebih lanjut, hal ini 
berjalan sesuai dengan penerapan dalam konteks manajemen 
berbasis sekolah yang mengedepankan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, ada hal 
yang tidak sejalan dengan penerapan MBS yang diterapkan di 
Pondok pesantrenyakni dalam aspek pengambilan keputusan 
yang sarat dengan partisipasi berbagai pihak sedangkan di 
Pondok pesantrencenderung dipengaruhi oleh sosok Kiai yang 
menjadi pusat dalam pengambilan keputusan.

Fenomena peranan Kiai di Pondok pesantrenada pengaruh 
peranan pengelolaan sumber daya manusia. Secara umum, 
hal ini senada dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terlihat 
beberapa perbedaan di dalam hasil penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu, jika dilihat dari 5 (lima) prinsip MBS yakni 
kemandirian/otonomi, kemitraan, keterbukaan, partisipasi dan 
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akuntabilitas. Selain prinsip MBS dalam pengelolaan SDM di 
Pondok pesantren, Hal ini menunjukkan pentingnya peran Kiai 
dalam pengelolaan sumber daya manusia di Pondok pesantren. 
Kiai ikut dalam membina, membimbing dan menjadi bagian 
dari proses pengelolaan sumber daya di Pondok pesantren. Dari 
penjelasan diatas, maka dapat digambarkan pengelolaan sumber 
daya manusia di Pondok pesantrensebagai berikut:

Gambar  2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pondok pesantren 

Gambar diatas menggambarkan bahwasannya pengelolaan 
sumber daya manusia pada Pondok pesantrendipusatkan 
kepada Kiai. Hal ini sudah diatur dalam Permenag No. 18 
Tahun 2014 yang menyatakan Kiai merupakan penanggung 
jawab penyelengara satuan pendidikan muadalah. Ditemukan 
bahwasanya pendidik belum dapat menentukan prosedur 
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Misalnya belum 
mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan 
hasil belajar.

Belum mengadministrasikan penilaian proses dan hasil 
belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai 
instrumen. Belum melakukan analisis hasil penilaian proses 
dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. belum melakukan 
refl eksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Serta 
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memanfaatkan hasil refl eksi untuk perbaikan dan pengembangan 
pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Agar mampu 
melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 
Hal–hal tersebut yang belum juga dilakukan pendidik Pondok 
pesantrendalam tahapan kegiatan pokok pendidik yakni 
pada tahap merencanakan pembelajaran atau pembimbingan 
meliputi: pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ 
pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan 
pendidikan; pengkajian program tahunan dan semester; dan 
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan 
sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
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BAGIAN 4 PEMBERDAYAAN ALUMNI

MENURUT KAMUS Besar Bahasa Indonesia alumni merupakan: 
orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah 
atau perguruan tinggi (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018). 
Sama halnya dalam Oxford Advanced Learners Dictionary 
menjabarkan tentang alumni adalah mantan peserta didik 
atau peserta didik pada sekolah, lembaga, atau universitas 
tertentu (Oxford, 1995). Sejalan dengan ini Webb menyatakan: 
describes alumni as the only permanent stakeholder of higher education 
institutions (HEIs), connected to their almamater for life (Gallo, 2013). 

Dalam ini bahwasannya para alumni itu merupakan bagian 
dari masyarakat yang memiliki ketertakitan khusus terhadap 
suatu organisasi karena orang – orang yang mengikuti dari 
suatu sekolah ataupun perguruan tinggi sepanjang hayat yang 
merupakan masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan di 
sekolah atau perguruan tinggi. Alumni merupakan orang yang 
pernah merasakan lingkungan disuatu sekolah maka alumni 
memiliki hubungan baik secara emosional maupun secara fi sik 
dengan sekolah tersebut. 

Secara fi sik, keterikatan dan hubungan timbal balik antara 
alumni dan sekolah misalnya: legalisir ijazah, kebutuhan 
akreditasi lembaga, dll. Sedangkan secara emosional, keterikatan 
yang dirasakan misalnya: jika terdapat pernyataan yang 

NIMNINI
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menyinggung mengenai sekolahnya, maka akan timbul rasa 
tidak suka dengan perkataan tersebut. Karena keterikatan inilah 
yang sebenarnya dapat dibangun sekolah dalam meningkatkan 
kualitas dengan memberdayakan para alumninya. Untuk 
meningkatkan hubungan antara sekolah dengan alumni  perlu 
dibentuk wadah yang mampu menaungi aktivitas alumni, 
terutama dalam mendukung pengembangan sekolah itu sendiri. 

Memberikan peran organisasi alumni dalam memberi 
kontribusi terhadap lembaga almamater, maka organisasi 
alumni perlu memenuhi asas-asas organisasi. Menurut Stanley 
Vance ada 11 asas yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk 
mewujudkan organisasi yang efektif, yaitu: tujuan, spesialisasi, 
koordinasi, wewenang, tanggungjawab, efi siensi, pelimpahan, 
kesatuan perintah, rentangan kontrol, saluran perintah yang 
pendek, dan keseimbangan (Sutarto, 2006). 

Pengembangan alumni merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efi siensi kerja 
anggota organisasi khususnya alumni yang kini berkontribusi 
nyata untuk kepentingan Pondok pesantren. Oleh karena itu, 
agar pengembangan dapat mencapai tujuan yang diharapkan 
pengembangan harus dinformasikan secara transparan kepada 
semua alumni Pondok pesantren . Selain itu, menurut Suwatno 
kegiatan pengembangan juga harus memperhatikan beberapa 
hal, yakni:

Motivasi, tingginya motivasi karyawan mampu mendorong 
karyawan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
kegiatan pengembangan. Sehingga hasil yang diharapkan dalam 
kegiatan pengembangan akan terlihat secara maksimal.

Laporan kemajuan, laporan kemajuan berfungsi untuk 
menilai sejauh mana hasil kegiatan pengembangan yang 
dilakukan. Laporan kemajuan dapat dijadikan pedoman dalam 
mengembangkan kegiatan pengembangan selanjutnya.

Perbedaan individu, setiap individu memiliki karakter dan 
kemampuan yang berbeda-beda (Suwatno & Priansa, 2011).
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Penjelasan diatas bahwasannya pengembangan dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan Pondok pesantren dengan 
memperhatikan karakter individu yang memiliki kemampuan 
berbeda, sebab inilah pentingnya menempatkan seseorang 
dengan memberikan tanggung jawab yang dapat di pegangnya. 
Selain itu, bentuk pengembangan yang dilakukan merupakan 
sistem yang terpadu antar satu bentuk pengembangan. Menurut 
Ghazali, wujud sistem terpadu yang dapat dilakukan dalam 
kegiatan pengembangan yaitu:

1. Belajar, berkaitan dengan mempelajari pengetahuan, 
baik pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang 
agama.

2. Pembinaan, dilakukan melalui kiai atau guru membina 
agar seseorang mampu berubah tingkah lakunya.

3. Praktek, merupakan pengimplementasian dari kegiatan 
belajar dan pembinaan yang telah dilakukan. Sehingga 
seseorang tidak canggung lagi dalam menghadapi dunia 
kerja. (Sirait, 2016)

Pengembangan yang tepat untuk para alumni yang menjadi 
pengurus yayasan akan meningkatkan potensi individu tersebut. 
Hal ini akan menumbuhkan kecintaan terhadap organisasi 
untuk mencapai tujuan Pondok pesantren.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 
Pasal 2 sudah mengatur tentang proses pengorganisasian dan 
pengembangan ekonomi dapat dilakukan melalui program 
pendidikan luar sekolah yang secara umum bertujuan : (1) 
melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang 
sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan 
martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar 
agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental  
yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari 
nafkah atau melajutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, (3)memenuhi kebutuhan belajar masyarakat 
yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. 
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Sejalan dengan itu, pemberdayaan karyawan menurut 
Mulyana dan Setyawan dalam Dadang dan Sylvana, 
pemberdayaan karyawan dilakukan berdasarkan 3 keyakinan 
dasar: 

1. Prinsip subsidieri. Badan atau unit yang lebih tinggi tidak 
diperbolehkannya mengerjakan tanggung jawab badan 
atau unit yang lebih rendah.

2. Karyawan pada hakikatnya baik yakni adanya keyakinan 
bahwa karyawan pada dasarnya baik.

3. Hubungan berbasis kepercayaan. Adanya kepercayaan 
manajemen terhadap karyawan (Ridhotullah, 2015).

Oleh karena itu, pemberdayaan karyawan yang langsung 
diambil dari alumni Pondok pesantren akan lebih terpercaya 
disebabkan sudah mengertahui kualitas karyawan itu sendiri. 
Manfaat pemberdayaan alumni ini akan menambah motivasi 
kerja karena :

a. Memiliki tingkat kebebasan dalam mengambil keputusan

b. Memiliki kompetensi berdasarkan berbagai keterampilan 
yang dibekali untuk melaksanakan tugas.

c. Memperoleh perlakuan sebagai mitra kerja pimpinan 
dan manajemen (Ridhotullah, 2015).

Hal ini berdampak alumni yang menjadi staf Pondok 
pesantren akan memberikan peningkatan pelayanan dan 
dukungan terhadap Pondok pesantren . Dengan mendapatkan 
kepercayaan untuk mengambil keputusan, maka alumni akan 
memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat melayani 
peserta didik secara lebih baik sehingga dapat menjamin 
kepuasaan dan loyalitas tinggi terhadap Pondok pesantren . 
Pendekatan pemberdayaan ini mendorong  para alumni untuk 
memiliki lebih banyak kebijaksanaan dan otonomi dalam 
mengatur pekerjaan sendiri. 
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Hal ini dirasa mampu melibatkan layanan yang berkualitas 
sistem pengiriman dimana alumni dapat menghadapi orang tua 
peserta didik dengan ``bebas dari rulebooks''  sehingga sesuai 
dengan apa yang diinginkan orang tua peserta didik. Hal ini 
seperti yang diungkapkam Kinlaw : Empowerment is the process to 
give staff real authority in their work to achieve continuous improvement 
and job satisfaction in an organisation's performance for better quality 
products and customer service in order to remain competitive (Kinlaw, 
1995; Yip, 2000). 

Bahwasannya pemberdayaan merupakan proses 
memberikan hak otoritas kepada staf alumni dalam pekerjaan 
mereka. Hal ini guna mencapai peningkatan  kepuasan 
kerja dalam kinerja organisasi dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada para peserta didik Pondok pesantren . 

Pemberdayaan memungkinkan  individu untuk mengambil 
tanggung jawab pribadi, sehingga waktu respon cepat untuk 
kebutuhan konsumen dan keluhan dengan kehangatan yang 
lebih besar dan antusiasme. Hal Ini di perkuat dengan yang 
diungkapkan Perkins dan Zimmerman :

Pemberdayaan merupakan nilai yang berorientasi pekerjaan pada 
sebuah komunitas dan memiliki model teoritis dalam memahami 
sebuah proses. Hal ini mengakibatkan adanya sebuah upaya untuk 
melakukan kontrol dan pengaruh atas keputusan yang mempengaruhi 
kehidupan seseorang, fungsi organisasi, dan kualitas kehidupan 
masyarakat (Zimmerman, 2000)

Pemberdayaan alumni yang berorientasi kepada kebutuhan 
peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat  
pada Pondok pesantren . Spreitzer mengidentifi kasi empat 
karakteristik tentang pemberdayaan karyawan dalam tingkat 
kesetaraan yakni : 

“(1)sense of self-determination to choose how to do the work; (2) sense 
of competence to perform the work well; (3) sense of meaning to care 
about what they are doing; and finally (4) sense of impact to have 
influence on the larger environment”. (Spreitzer, 1992; Yip, 2000)
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Dengan dibangunnya kesamaan dalam pola pikir, akan 
menumbuhkan rasa memiliki organisasi tersebut dibenak para 
alumni. Pemberian kebebasan dalam menentukan nasib sendiri 
dalam melakukan pekerjaan yang diingikan, akan membuat 
rasa nyaman dalam bekerja. Hal ini yang akan menimbulkan 
rasa kompeten dalam diri untuk melakukan pekerjaan dengan 
baik. Rasa peduli para alumni dengan apa yang sedang terjadi 
di sekitar Pondok pesantren dalam melakukan pekerjaannya  
yang akhirnya berdampak terhadap  lingkungan sekitar. Rasa 
inilah yang dibangun dalam pemberdayaan alumni di Pondok 
pesantren . Rasa kepedulian sesama dengan warga sekitar 
yang akan berdampak membangun ekonomi warga dan para 
alumninya itu sendiri.  Hal ini seperti yang diungkapkan Menon:

“indicates that greater job autonomy, increasing meaningfulness 
of the job, mentoring behaviours of the immediate supervisors and 
job satisfaction may increase the organisational commitment of the 
employees and increase their psychological empowerment in the 
workplace”(Menon, 1995; Yip, 2000). 

Bahwasannya otonomi kerja yang diberikan lebih besar 
kepada para alumni atau pengurus sekolah akan meningkatkan 
arti dari pekerjaan itu sendiri, serta pendampingan perilaku 
atasan langsung dan kepuasan kerja dapat meningkat komitmen 
organisasi karyawan yang akan meningkatkan psikologis 
mereka di tempat kerja. 

Hal itu diamati pemberdayaan alumni dengan kuat 
mengasosiasikan dengan sifat pekerjaan dan komitmen 
kepemimpinan dalam mengembangkan sebuah memberdayakan 
tenaga kerja. Partisipasi keterlibatan otonomi alumni ini diperkuat 
dengan yang diungkapkan Honold: ”peran manajemen dalam 
menciptakan budaya partisipasi dengan memberikan misi yang 
menarik, struktur yang menekankan fl eksibilitas dan otonomi, 
penghargaan untuk partisipasi dan mengurangi hukuman agar 
program partisipasi terus berlanjut”(Honold, 2017; Yip, 2000).  

Hal ini dapat menciptakan sebuah budaya partisipasi 
dengan memberikan misi yang jelas, menekankan fl eksibilitas 
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dan otonomi, penghargaan untuk partisipasi dan mengurangkan 
hukuman pengambilan risiko serta keterlibatan berkelanjutan 
program yang akan dituju. Pengelolahan organisasi dengan 
memberikan otonomi kepada para karyawan dari alumni akan 
meningkatkan tanggung jawab yang tinggi dengan keberhasilan 
Pondok pesantren tersebut.  Ini semua akan berdampak pada 
mutu pelayanan orangtua peserta didik Pondok pesantren serta 
masyarakat lingkungan sekitar.

Kunci untuk mencapai pemberdayaan alumni adalah 
peningkatan kinerja untuk memiliki pemahaman yang jelas apa 
yang ingin mereka capai. Pemberdayaan dan apa yang harus 
mereka lakukan mencapai tujuan mereka ini akan digambarkan 
oleh Kinlaw tentang memperkuat pemberdayaan yang 
mengidentifi kasi enam langkah kunci dengan perbaikan terus – 
menerus yakni: These steps make a closed loop process whose output 
is continuous improvement:

1. Defi ne and communicate the meaning of empowerment to every 
member of the organization.

2. Set goals and strategies that become the organizing framework 
for staff at every organizational level as they undertake their 
own efforts to extend and strengthen empowerment.

3. Train staff to fulfi l their new roles and perform their functions 
in ways that are consistent with the organisation's goals for 
extending and strengthening empowerment.

4. Adjust the organization's structure so that it demands a fl atter 
format, creates greater autonomy and freedom to act.

5. Adjust the organization's sistems (like planning, rewarding, 
promoting, training, and hiring) to support the empowerment 
of staff.

6. Evaluate and improve the process of empowerment by 
measuring. (Kinlaw, 1995; Yip, 2000)

Keenam elemen dalam model ini saling terkait dalam 
satu persegi panjang tunggal untuk menekankan keterkaitan. 
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Persegi panjang besar adalah serangkaian persegi panjang 
yang lebih kecil yang mengidentifi kasi sumber penting dalam 
pemberdayaan. 

Proses pemberdayaan hanya bisa  dilakukan dengan 
sukses jika berikut jenisnya informasi dan pengetahuan yang 
dapat dipahami dengan baik: makna pemberdayaan, hasil 
yang diharapkan, target pemberdayaan yang memberikan 
seperangkat alternatif yang bisa digunakan semua orang 
menargetkan kesempatan khusus untuk memberdayakan diri 
mereka dan orang lain, strategi pemberdayaan yang diberikan 
serta beberapa alternatif untuk mencapai target yang individu 
dan organisasi, mengidentifi kasi bagaimana kontrol untuk 
pemberdayaan berbeda dari kontrol tradisional dan bagaimana 
kontrol dapat dikembangkan, dan peran dan fungsi baru di 
mana properti manajer dan anggota lainnya organisasi menjadi 
kompetensi kinerja mereka agar sejalan dengan makna dan 
tujuan pemberdayaan itu sendiri. Kinlaw menggambarkan 
tentang model manajeman proses pemberdayaan :

Gambar  3  Empowerment process management model (Kinlaw, 1995; Yip, 2000)

Pemberdayaan dilakukan dengan menggali potensi yang 
ada pada para alumni yang didampingi, untuk memaksimalkan 
fungsi dari potensi–potensi tersebut. Pemberdayaan dilakukan 
dengan memperhatikan minat dan bakat atau keinginan para 
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peserta didik akan sesuatu hal yang diyakininya akan bermanfaat. 
Perbedaan diantara nilai–nilai yang mendasari pemberdayaan 
terhadap perubahan sosial di masyarakat sangatlah diperlukan. 
Pemberdayaan yang berorientasi untuk tujuan akhir yang 
menghasilkan strategi untuk menerapkan perubahan kearah 
yang lebih baik dalam suatu pekerjaan serta membangun 
pengetahuan masyarakat sekitar sekolah khususnya. 

Proses pemberdayaan pada dasarnya merupakan 
proses mendapatkan kontrol pimpinan serta sumber daya 
yang dibutuhkan yang sangat memahami lingkungan sosial 
masyarakat. Proses yang memberdayakan membantu para alumni 
dan  masyarakat dalam mengembangkan keterampilan sehingga 
mereka bisa dapat keluar dari masalah pendidikan maupun 
masalah kemiskinan secara mandiri. Proses pemberdayaan akan 
bervariasi hasilnya dari setiap para alumni dan masyarakat 
itu sendiri terhadap organisasi yang ada disekitar lingkungan 
Pondok pesantren . Adapun komponen–komponen manajemen 
pemberdayaan yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4 Komponen – komponen Manajemen Pemberdayaan (diadaptasi 
dari : Adimiharji dan Hikmat,2001 : 15 ; Collins,1999 : 108 ; Davies, 1991 : 43; 

Reynold,1994 :30 ; Sudjana, 2000b : 17 ; Terry, 1986 :4) (Anwar, 2007)

Proses pemberdayaan dilihat dari proses seseorang 
mengatur serta mengontrol yang dimana para alumni atau 
individu itu sendiri untuk terus belajar dalam mencapai tujuan 

Keterampilan : 
Produktif 

Pemasaran Produksi 
Peng. Keu. Keluarga 

Penyadaran 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Pengembangan 
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yang diharapkan. Konsep pemberdayaan Ini semua erat 
kaitannya dengan usaha para alumni  dengan hasil yang ingin 
dicapai. Hal lain menyatakan tentang pemberdayaan seseorang 
dengan lingkungan masyarakat dalam hal ini peran alumni  yang 
diungkapkan oleh Cornel Empowernment Group sebagai berikut : 

Pemberdayaan merupakan proses yang berpusat pada suatu 
komunitas, yang melibatkan rasa saling menghormati, kritik, 
kepedulian, dan partisipasi kelompok. Orang-orang yang menjadi 
bagian dari pemberdayaan tersebut akan memiliki kesempatan lebih 
besar. (Cornell, 1989; Zimmerman, 2000)

Bahwasannya dijelaskan proses pemberdayaan merupakan 
proses berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat setempat, 
yang dapat menumbuhkan rasa hormat, kepedulian, dan 
partisipasi kelompok  melaluinya seseorang  yang dipercaya 
masyarakat mampu untuk mengontrol sumber daya yang ada 
di masyarakat sekitar.

Tingkat kepercayaan alumni ini pula yang menjadi hal yang 
penting dalam proses pemberdayaan alumni sekitar Pondok 
pesantren . Sosok Kiai yang disegani masyarakat menjadi hal 
yang perlu di perhitungkan dalam pemberdayaan sumber daya 
alumni maupun masyarakat sekitar Pondok pesantren . Sosok 
Kiai Syukron Ma’mun dan keluarga yang bersahaja, menjadi 
contoh langsung yang dilihat para alumni dan masyarakat sekitar 
Pondok pesantren. Ini menumbuhkan tingkat kepercayaan yang 
tinggi pada sekolah ini. Serta lulusan yang berkualitas masuk 
dalam perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang 
khususnya negara- negara timur tengah menunjukkan hasil 
yang maksimal dalam pembelajaran di sekolah ini. 

Manajemen pemberdayaan memiliki pendekatan yang 
berbeda dengan tujuan pembangunan masyarakat yakni dengan 
mengembangkan perubahan sosial. Hal  Ini mengarahkan 
perhatian terhadap kesehatan, adaptasi, kompetensi, dan 
membantu sistem organisasi yang sedang berjalan. Akan tetapi 
hal ini menimbulkan pandangan permasalahan sosial. Penyebab 
utama dari penyaluran akses  yang tidak sama dan sumber daya 
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yang digunakan itu sendiri dalam mencapai tujuan atau hasil 
pembangunan ekonomi para alumni dan masyarakat sekitar 
Pondok pesantren . 

Sejalan dengan itu Gallant, Cohen dan Wolff mengungkapkan 
: beberapa individu memerlukan bantuan dan saling membantu, 
membantu yang lain demi kebutuhan individu tersebut dan 
orang lain secara professional (Gallant, R. V., Cohen, C., & Wolff, 
1985; Zimmerman, 2000). Pendistribusian itu dapat diselesaikan 
dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya, dengan 
bekerja secara profesional demi kebutuhan mereka dalam 
pemenuhan hak–hak mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat 
yang seperti inilah yang diharapkan masyarakat sekitar sekolah 
dalam memenuhi kebutuhannya dengan diorganisir secara 
terkontrol oleh pimpinan yayasan Pondok pesantren .

Keterlibatan aktif para alumni dalam proses pemberdayaan 
di sekitar Pondok pesantren melibatkan kepemimpinan bersama 
dalam hal pengambilan keputusan, dan memberdayakan 
masyarakat dapat mencakup aksesibel pemerintah, media, dan 
sumber daya masyarakat lainnya. Hasil yang diberdayakan 
mengacu pada operasionalisasi pemberdayaan sehingga kita 
mampu mempelajari konsekuensi dari upaya warga negara 
untuk mendapatkan kontrol lebih besar di masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan mencakup 
kontrol, keterampilan, dan perilaku proaktif tertentu. 

Hasil yang akan diperoleh  mungkin mencakup jaringan 
organisasi, perolehan sumber daya yang efektif, dan pengaruh 
dari kebijakan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat hasilnya 
termasuk bukti pluralisme, adanya koalisi organisasi, dan dapat 
diakses sumber daya masyarakat.

Pemberdayaan alumni ini akan meningkatkan kualitas 
manajemen dalam sebuah organisasi, karena organisasi 
berjalan sesuai dengan prosedurnya masing – masing. Seperti 
halnya yang diungkapkan Lawler yang menyatakan : employee 
empowerment as one of the most important tenets of TQM (Lawler III, 



66

Model Pemetaan Manajemen Berbasis Sekolah

Edward, 1994; Ugboro & Obeng, 2000). Pemberdayaan alumni 
merupakan salah satu cara peningkatan kualitas manjemen 
dalam penyelenggaraan pendidikan Pondok pesantren . 

Hal ini dikarenakan dapat memotivasi kerja secara otomatis 
dalam setiap alumni dalam memajukan sekolah di tempat 
mereka mencari ilmu dan bekerja. Sejalan dengan hal ini, 
Thomas dan Velthouse mengemukaan tentang pemberdayaan 
yakni: “Pemberdayaan merupakan motivasi dalam diri yang 
mencerminkan  dirinya terhadap pekerjaannya” (Ugboro & 
Obeng, 2000; Velthouse, 2015). Motivasi  yang lahir dalam diri 
alumni itu sendiri akan menghasilkan hasil kerja yang positif 
dalam memajukan Pondok pesantren. Masyarakat yang ada 
di sekitar akan berdampak pula dalam budaya sekolah yang 
dibangun pimpinan yayasan terhadap sekitar lingkungan untuk 
membantu dengan rasa senang hati dan ikhlas dalam bekerja. 

Disisi lain sejauh mana perilaku yang dipandang memiliki 
perbedaan dalam hal mencapai tujuan organisasi dalam hal 
operasional di masyarakat, seperti halnya yang di ungkapkan 
Bowen dan Lawler : 

as sharing with front – line employess informatiion about an 
organization’s performance, information about rewards based on the 
organization’s performance, knowledge that enables employess to 
understand and contribute to organizational performance, and giving 
employess the power to make desicions that influence organizational 
direction and performance (Bowen & Lawer, 1992; Ugboro & Obeng, 
2000).

 Bahwasannya membagi informasi ataupun pengetahuan 
pada staf Pondok pesantren merupakan hal yang sangat 
baik, akan memungkinkan memberikan pemahaman untuk 
berkontribusi pada Pondok pesantren. Para alumni yang 
berkontribusi dalam hal membangun sekolah menjadi lebih baik 
lagi, terlihat dari kinerja yang diberikannya serta motivasi kerja  
untuk membangun bersama tujuan dari organisasi. 

Dalam prakteknya, pemberdayaan alumni berpusat pada 
strategi atau intervensi yang memperkuat self-effi cacy para 
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alumni atau kepercayaan diri dalam mencapai tujuan sekolah 
itu sendiri. Pemberdayaan alumni mengidentifi kasi faktor 
kontekstual dan strategi yang dipromosikan dalam mendukung 
tujuan sekolah yang memberdayakan para alumninya. Seperti 
halnya yang diungkapkan Burke tentang pemberdayaaan 
: empower employess is to express confi dence in them together with 
establishing realistic high–performance expectations for them (Burke, 
1986; Ugboro & Obeng, 2000). 

Kepercayaan yang diberikan kepada para alumni dalam 
mengelola organsasi akan membangun harapan bersama 
untuk memajukan organisasi dalam satu tujuan terutama 
dalam hal pengambilan keputusan. Block  menambahkan 
tentang pemberdayaan: amployess is to participate in decision–
making and giving employess autonomy from bureaucratic 
constrainnts as empowerment strategies (Block, 1987; Ugboro & 
Obeng, 2000). Strategi penciptaan peluang untuk para alumni 
untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan 
memberikan otonomi staf Pondok pesantren dan memberikan 
rasa percaya diri dalam mengambil keputusan sebagai strategi 
pemberdayaan yang efektif.

Meminimalkan kesalahan selama proses dalam kemajuan 
pemberdayaan diperlukan kondisi nyaman yang diciptakan sejak 
awal. Ini termasuk komitmen dari pimpinan Pondok pesantren 
merupakan kunci dalam tempat kerja yang diberdayakan. 
Keterlibatan penuh antara staf Pondok pesantren , peserta 
didik dan orangtua, dan pemimpin Pondok pesantren yang 
membangun keterbukaan dalam komunikasi diantara mereka. 
Ini akan berdampak pemberdayaan tidak ada dalam beberapa 
bentuk umum yang bisa diterapkan pada setiap organisasi.

Masing-masing organisasi harus menguji kebenaran 
cara pemberdayaannya sendiri. Hal yang lebih penting lagi, 
karyawan harus dilengkapi dengan jenis pelatihan yang 
dibutuhkan sesuai dengan keahlian untuk pemberdayaan yang 
lebih maksimal. Seperti halnya peningkatan sumber daya dengan 
cara pelatihan ataupun sekolah kejenjang yang lebih tinggi agar 
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dapat mengasah kemampuan analitis dan pemecahan masalah. 
Ini semua dilakukan agar karyawan di dalam organisasi bisa 
andalkan dalam menjalankan organisasi mencapai tujuan TQM. 
Hal ini seperti yang di ungkapkan Ugrobo yang menyatakan:

Keberhasilan program TQM adalah komitmen dan partisipasi karyawan. 
Dengan adanya kepuasan karyawan dalam proses penyesuaian 
organisasi terhadap budaya TQM. Hal ini diperlukannya keterlibatan 
karyawan dalam perubahan budaya atau proses penyesuaian. 
Hubungan yang kuat antara kepemimpinan dan komitmen manajemen 
puncak serta pemberdayaan karyawan dan kepuasan pelanggan 
menunjukkan peran yang terlihat untuk manajemen puncak terutama 
dalam menciptakan dan mempertahankan dan budaya organisasi yang 
berfokus kepuasan pelanggan. (Ugboro & Obeng, 2000).

Zetie,et.al mengemukakan bahwasannya ada risiko yang 
dirasakan lebih besar yang terlibat menerapkan TQM. Mereka 
mengidentifi kasi dua persyaratan untuk sukses yakni: (1) the 
right initial conditions (reducing perceived risk); and (2) the need for 
an environment where TQM can develop.(Yip, 2000; Zetie, Sparrow, 
Woodfi eld, & Kilmartin, 1994). 

Saat karyawan diberdayakan mereka diberikan  wewenang 
untuk membuat keputusan dan keputusan yang diperlukan 
tindakan yang tepat tanpa melalui supervisor atau pimpinan 
tertinggi organisasi manajemen, pemberdayaan itu sendiri 
sebagai konsep tentang mendorong tanggung jawab dan 
keputusan organisasi yang menjadikan alumni sebagai warga 
organisasi agar mereka dekat dengan pelanggan yakni para 
peserta didik dan orangtua peserta didik. Ada bukti yang 
menunjukkan bahwa pemberdayaan menjadi faktor sangat 
penting dalam hal layanan di sekolah. 

Pelayanan yang diberikan dengan penuh rasa keikhlasan 
dan keinginan untuk menjadikan sekolah yang lebih baik dalam 
melayani para peserta didiknya. Hal ini diungkapkan oleh Jones 
dan Devies yang menyatakan : There is evidence to suggest that 
``empowerment'' will become a signifi cant factor in quality services in 
the future (Jones & Davies, 1991; Yip, 2000). 
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Karena itulah karyawan atau tenaga kerja organisasi terus 
ditingkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan 
karyawan itu sendiri.  Ini akan menimbulkan minat baru 
dan motivasi untuk karyawan dan memberi mereka rasa 
tanggung jawab yang tinggi dalam konsep pemberdayaan ini. 
Pemberdayaan itu sendiri pada dasarnya memberi kebebasan 
kepada karyawan bertindak, proses pemberdayaan tidak akan 
membawa efek jangka panjang kecuali mereka dilatih dan 
didukung dalam organisasi tersebut agar bisa berkembang. 
Proses pemberdayaan memberi  tanggung jawab kepada orang 
untuk mengambil keputusan mempengaruhi tempat kerja 
mereka, tidak hanya sekali akan tetapi secara terus menerus 
dalam perbaikan organisasi itu sendiri.

Pemberdayaan secara umum bisa dilihat dari aspek 
psikologis dan material. Dalam hal pemberdayaan psikologis 
tentang kebebasan untuk memilih dan mengendalikan 
kehidupan seseorang, aspek material berfokus pada aksesibilitas 
layanan esensial untuk mengubah kehidupan seseorang yang 
bahwasannya aspek material dan psikologis saling melengkapi 
satu sama lain. Hal ini seperti yang diungkapkan Shor dan Freire 
yang menyatakan : While psychological empowerment focuses on 
freedom to choose and control of one’s life, the material aspects focuses 
on the accessibility of essential services to change one’s life (Alam & 
Lawrence, 2009; Shor & Freire, 1987). 

Pemberdayaan alumni ini dapat dicapai dengan 
menyediakan fasilitas dan menciptakan struktur pendukung di 
lingkungan masyarakat. Dimana dukungan layanan dirancang 
bekerja sama dengan para alumni khususnya serta orang – orang 
sekitar lingkungan sekolah pada umumnya. Bahwasannya 
konsep dasar pemberdayaan berfokus pada masyarakat sekitar 
dalam membangun kehidupan mereka yang lebih baik melalui 
pembinaan yang terorganisir. Seperti halnya diungkapkan 
Byham tentang pemberdayaan yang harus dilakukan secara terus 
menerus menyatakan: Common objectives of empowerment include 
process fl exibility, continuous improvement and better motivation 
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of workers through involvement and commitment (Byham, 1989; 
Herbert, 2009). Pengembangan alumni sesuai dengan kebutuhan 
pesantren itu sendiri, hal ini diungkapkan: The development of 
alumni is conducted according to the specifi city of their regions and 
the needs of them. The development phase consists of needs assessment, 
alumni coaching, and follow-up (Fathorrazi & Rifqi, 2017).

Dapat disimpulkan manajemen pemberdayaan alumni 
yang dilakukan pimpinan yang ada dalam Pondok pesantren . 
Pemberikan wewenang untuk melakukan tugas merupakan cara 
yang paling tepat. Tanpa bantuan yang berlebihan pada tingkat 
manajemen yang lebih tinggi yang telah menjadi salah satu 
bagian hal yang lebih penting. Dasar pemberdayaan meliputi 
fl eksibilitas proses, secara terus–menerus (continuous) perbaikan 
dan motivasi karyawan yang lebih baik melalui keterlibatan dan 
komitmen yang tinggi pada para alumni yang mengabdi pada 
sekolah mereka. 

Pemberdayaan alumni ini melihat dari partisipasi aktif 
alumni di setiap kegiatan sekolah, rasa kepedulian alumni untuk 
meningkatkan sekolah yang lebih baik, kepercayaan tinggi 
terhadap sekolah, pembinaan alumni dari sekolah, pelatihan 
alumni dari sekolah. Serta budaya kerja yang nyaman sangatlah 
mempengaruhi para alumni dalam menjalankan pengabdiannya 
terhadap sekolahnya dengan memperhatikan kepuasaan 
pelanggan yakni dalam hal ini para orangtua murid.

A. BENTUK PARTISIPASI ALUMNI

Bentuk partisipasi alumni Pondok pesantrendalam 
membantu penyelenggaraan pendidikan di luar proses 
pembelajaran yakni dengan cara mengadakan diskusi bersama 
para peserta didik dengan para alumni yang sudah berkarir 
setelah lulus. Hal ini diharapkan menumbuhkan kepercayaan 
diri bagi para peserta didik untuk bisa terus melanjutkan setelah 
lulus dengan peluang yang ada yang telah menjadi bagian 
dari Pondok pesantrendengan cara memberikan ketrampilan 
tambahan dalam berorganisasi selama menimba ilmu di Pondok 
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pesantrendisesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini sejalan 
dengan yang diungkapkan Clark : That most extracurricular 
activities can develop most employability skills but that not each 
activity affects each skill equally (Clark, Marsden, & Whyatt, 2015).

Partisipasi alumni yang memberikan kegiatan akan 
membuka peluang para peserta didik untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut setelah mereka lulus dari sekolah. 
Dengan adanya kegiatan tambahan yang diadakan alumni akan 
menambah kemampuan para peserta didik siap mengahadapi 
dunia luar setelah lulus dari sekolah. Hal ini di ungkapkan 
Thompson yang menyatakan: “ Kegiatan ekstrakurikuler 
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para peserta 
didik dalam hal yang bermanfaat (Clark et al., 2015; Thompson, 
Clark, Walker, & Whyatt, 2013). 

Partisipasi alumni merupakan salah satu cara nyata dalam 
meningkatkan ketrampilan para peserta didik dalam dunia 
kerja. Hal ini dilakukan para alumni dalam membantu alumni 
Pondok pesantrenyang telah memiliki pekerjaan atau usaha 
dengan merekrut para alumni yang sudah selesai menimba 
ilmu. Hal ini dimaksudkan agar kecintaan para peserta didik 
untuk kembali mengabdikan dirinya untuk Pondok pesantren 
tidak hilang begitu saja dengan tetap menjunjung tinggi nilai – 
nilai kegamaan yang selama ini sudah dibangun saat menimba 
ilmu di Pondok pesantren. 

Dalam hal lainnya, peran partisipasi alumni Pondok 
pesantrenselama ini berbagi pengalaman pekerjaannya dengan 
para lulusan atau alumni lainnya untuk saling mendukung satu 
sama lain dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang 
dibangun selama proses para peserta didik belajar menimba 
ilmu di Pondok pesantren selama ini. Hal ini juga diungkapkan 
Thompson yakni:

Kegiatan ekstrakurikuler dengan cara diskusi bersama alumni 
merupakan salah satu cara yang dapat diandalakan untuk mencari 
pekerjaan bagi para peserta didik yang baru lulus. Karena kegiatan 
ekstrakurikuler tidak terstruktur, peserta didik dapat mengambil 



72

Model Pemetaan Manajemen Berbasis Sekolah

manfaat dari diskusi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang lebih 
santai. Beberapa peserta didik sebelumnya tidak akan menganalisis 
kegiatan ekstrakurikuler mereka dalam hal karir, sedangkan alumni 
lebih tau bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan 
akan membantu para peserta didik agar peserta didik setelah lulus 
lebih terencana. Jadi suara-suara alumni dari berbagai angkatan akan 
memberikan kontribusi sendiri kepada para peserta didik saat ini. 
Terutama dari jejaring sosial yang lebih sempit, saran yang relevan dan 
dapat dipercaya untuk berbagai karir dan kegiatan ekstrakurikuler yang 
mereka inginkan (Clark et al., 2015; Thompson et al., 2013)

Hal ini dipandang alumni merupakan sumber saran yang 
dapat diandalkan dan relevan untuk mencari pekerjaan. Karena 
kegiatan ekstrakurikuler tidaklah terstruktur atau dinilai sebagai 
pengetahuan tambahan peserta didik yang mungkin akan 
mendapatkan manfaat dari diskusi yang diselenggarakan para 
alumni. Beberapa peserta didik tidak akan pernah menganalisis 
ekstrakurikuler mereka sebelumnya kegiatan dalam hal karir, 
sedangkan para alumni tahu apakah dan bagaimana mereka 
kegiatan ekstrakurikuler sangat membantu mereka harus 
dan memang direncanakan. Jadi pandangan para alumni dari 
berbagai tahun angkatan lulusan yang berbeda akan memberikan 
masukkan peserta didik saat yang akan lulus. Karena para 
peserta didik yang hanya bersosialisasi di pesantren saja, hal 
ini akan menimbulkan dampak social yang sempit. Saran yang 
relevan dari alumni dan dapat dipercaya untuk berbagai karir 
dan kegiatan yang bermanfaat yang peserta didik inginkan.

Kegiatan–kegiatan di luar pelajaran pesantren ini tentunya 
dianggap bisa membantu para peserta didik dalam menentukan 
dalam hal memulai pekerjaan yang baru yang dibahas Elert 
yang menyatakan : our analysis suggests that JACP participation has 
a positive effect on the long-term probability of starting a fi rm, which 
is as high as 30% (Elert, Andersson, & Wennberg, 2015). Hal ini 
menunjukkan bahwa partisipasi alumni memiliki hubungan 
positif dan berpengaruh pada peluang jangka panjang untuk 
memulai perusahaan/pekerjaan baru hingga mencapai 30%. 

Dalam hal ini, partisipasi alumni Pondok pesantrenyang 
dengan semangat kekeluargaan saling membantu di antara 
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para alumni untuk memajukan dengan memberikan ide 
atau pengalaman dalam membangun ekonomi kebersamaan 
menjadi lebih baik dengan cara melibatkan para alumni Pondok 
pesantrendalam kegiatan wirausaha. Partisipasi para alumni 
Pondok pesantrenyang dilibatkan langsung untuk membangun 
Pondok pesantren. Hal ini digambarkan Newman yang 
menyatakan :

Peran alumni sebagai peserta aktif dalam sistem universitas. 
Kombinasi dari hubungan alumni, komunikasi dan pemasaran dan 
praktik penggalangan dana di Universitas adalah bagian dari latihan 
membangun hubungan yang secara kolektif untuk kemajuan institusi 
(Gallo, 2013; Newman, 2005)

Hasil penggambaran Newman mengukur seberapa 
pentingnya peran dari masyarakat dalam suatu sistem yang 
mampu mengurangi seorang individu hanya menjadi konsumen 
dan bukan peserta dalam sistem. Tanggapan Newman 
terbalik untuk penelitian Gallo yang membahas peran aktif 
alumni sebagai peserta dalam sistem universitas. Interaksi ini 
menawarkan dua tujuan yakni : membantu dalam memajukan 
reputasi dan kebutuhan institusi, serta kemajuan profesional 
atau pribadi untuk alumni. 

Meskipun demikian, penelitian Gallo hanya mengambil 
gagasan Kernel dalam penelitiannya yang berfokus pada peran 
alumni sebagai peserta aktif dalam sistem universitas. Hubungan 
antara alumni, komunikasi dan pemasaran serta praktik 
penggalangan dana di Indonesia HEI merupakan bagian dari 
latihan membangun hubungan yang secara kolektif disebut 
sebagai Institutional Advancement (IA). Peran aktif alumni yang 
akan berdampak langsung dengan keberlangsungan suatu 
institusi ini juga di praktekkan dalam pemberdayaan alumni 
yang ada di Pondok pesantren . Keikutsertaan para alumni 
untuk membangun Pondok pesantren dengan semangat 
kebersamaan menjalin silahturahmi. Semangat atas kecintaan 
pada sosok Kiai yang telah mengantarkan para alumni masih 
terus aktif silahturahmi pada Pondok pesantren hingga saat ini. 
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Gallo menggambarkan bentuk keterhubungan alumni dengan 
almaternya menjadi 4 tahap sebagai berikut :

Gambar  5  Alumni stage identified and level of alumni involvement with stages 
adapted from the alumni relationship building cycle (Gallo, 2013)

Gambar diatas merupakan tahapan alumni yang 
diidentifi kasi dari tingkat keterlibatan alumni serta tahap 
adaptasi hingga pada  siklus pengembangan hubungan alumni 
dengan almamater. Pada tahap Afi liasi menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia memiliki dua makna yakni : 

1)pertalian sebagai anggota atau cabang; perhubungan: beberapa
universitas di negeri ini mempunyai -- dengan universitas atau 
perguruan tinggi di luar negeri 2) bentuk kerja sama antara dua 
lembaga pendidikan, biasanya yang satu lebih besar daripada yang 
lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri; bantuan yang diberikan 
oleh lembaga yang lebih besar dalam bentuk personel, peralatan, atau 
fasilitas pendidikan(“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018)

Pada tahap afi liasi pada kelompok alumni yang baru saja 
merayakan kelulusan dari sekolah, keterlibatannya baru sebatas 
untuk membantu mereka menentukan kelangsungan hidup 
selanjutnya bagi mereka. Dengan maksud untuk melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun memperoleh 
informasi pekerjaan yang cocok untuk mereka dari alumni yang 
lainnya. Oleh sebab itu, keaktifan para alumni dalam tahap ini 
baru sebatas untuk dirinya sendiri. 
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Pada tahap selanjutnya yakni tahap afi nitas yang artinya 
ketertarikan atau simpati yang ditandai oleh persamaan 
kepentingan (“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018). Tahap 
ini keterlibatan alumni hanya dalam sebatas tahap nostalgia ke 
sekolah, dengan adanya informasi dan komunikasi intens yang 
diperoleh dari data base alumni untuk berkomunikasi dalam 
grup, sehingga mengakibatkan ketidakatifan alumni karena 
hanya sebagai pengamat saja. 

Tahap Engagement merupakan tahap dimana alumni 
melibatkan dirinya pada almamater cenderung didorong oleh 
kepentingan pribadi, seperti halnya partisipasi dalam acara 
reuni untuk merayakan kelulusan bersama mantan teman 
sekelas. Gallo menegaskan bahwasannya alumni yang maju 
ke tahap ini adalah alumni yang berkomunikasi baik pada 
tahap afi nitas, mencoba untuk memunculkan nostalgia alumni 
dan kebanggaan institusi. Pondok pesantren cenderung 
menawarkan sejumlah peluang kepada alumni dari reuni. 
Kelompok yang berminat melanjutkan pendidikan, maupun 
memperluas networking. Alumni yang  tertarik dalam tahap ini 
merupakan pengembangan profesional dan untuk kepentingan 
pribadi dengan memberikan kontribusi serta berpartisipasi aktif 
untuk alamamater atau Pondok pesantren agar kepentingan 
pribadinya tercapai dalam tahap yang profesional.

Tahap terakhir yang digambarkan Gallo yakni Support 
atau dukungan dalam tahap ini berfokus pada bagaimana 
alumni memberikan kembali kepada almamaternya, alumni 
memberikan dalam bentuk sumbangan dan menjadi sukarelawan 
untuk institusi. Dalam hal ini ditunjukkan oleh lulusan dengan 
hubungan jangka panjang dengan almamater mereka. Alumni 
ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada almamater 
mereka, dengan menawarkan keahlian mereka untuk generasi 
peserta didik dan alumni selanjutnya. 

Tahapan pemberdayaan alumni yang dilakukan di 
Pondok pesantrensama halnya dengan yang dilakukan 
oleh Gallo pada sebuah Universitas di Irlandia ini. Pondok 
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pesantrenmengumpulkan para alumni nya dengan semangat 
kecintaan pada Kiai dan kekeluargaan yang dibangun antara 
senior dan junior untuk terus eksistensi dalam dunia pendidikan. 
Keterhubungan antara keterlibatan alumni dengan keberhasilan 
suatu sekolah atau pondok pesantren serta kepuasan alumni, hal 
ini menjadikan kekuatan pesantren untuk terus berkembang, 
dengan hasil dari penelitian Gallo yang menyatakan:

Partisipasi alumni dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan keadaan 
mereka. Tentu saja menghasilkan hubungan alumni-universitas. Hal ini 
dapat menghasilkan manfaat bagi universitas, menciptakan duta besar 
seumur hidup dan pendukung lembaga mereka. Dengan meningkatnya 
biaya pendidikan di seluruh dunia, peserta didik dan akhirnya alumni 
mencari cara untuk memastikan mereka menerima manfaat maksimal 
dari pendidikan universitas mereka (Gallo, 2013)

Hal ini menunjukkan bahwasannya hubungan alumni 
dengan Pondok pesantren akan terus berlanjut dan tidak dapat 
dipisahkan. Seperti pernyataan Astin yakni : This postulate 
maintains that there is a strong correlation between student involvement 
on campus and student success and satisfaction (Miller & Casebeer, 
2003). Dengan adanya hubungan yang kuat antara alumni 
dengan Pondok pesantren akan menumbuhkan kepercayaan 
dan kepuasan para alumni pada Pondok pesantren. Keterkaitan 
ini yang membuat para alumni Pondok pesantren merupakan 
kekuatan terbesar yang dimiliki untuk menjadikan Pondok 
pesantren. 

B. BENTUK KOMITMEN ALUMNI

Komitmen alumni dalam hal pemberdayaan yang 
dilakukan Pondok pesantrendapat dilihat dengan konsistensi 
para alumni yang hadir untuk membantu penyelenggaraan 
pendidikan Pondok pesantren. Komitmen para alumni Pondok 
pesantrenakan muncul dalam suatu individu ini dibangun karena 
adanya keyakinan yang kuat pada suatu tujuan dengan nilai-
nilai yang dibangun Pondok pesantren, sehingga munculnya 
keinginan yang kuat untuk membangun Pondok pesantren. Hal 
ini sejalan dengan yang diungkapkan Maowday yakni:
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 “Komitmen yang dibangun individu dengan keterlibatan dalam 
organisasi tertentu dapat ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat 
dalam diri. Hal ini berdampak pada penerimaan tujuan dan nilai-nilai 
organisasi. Keinginan untuk mengerahkan upaya yang cukup besar 
atas nama organisasi dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan 
keanggotaan organisasi”(Albdour & Altarawneh, 2014; Mowday, 
Porter, & Steers, 2013).

Pendekatan psikologis yang dibangun pimpinan Pondok 
pesantren dengan para alumni dalam meningkatkan komitmen 
para alumni akan saling menguntungkan Pondok pesantren 
dan alumni yang memiliki kepentingan. Kekuatan relatif dari 
masing-masing individu dengan keterlibatan dalam Pondok 
pesantrenakan menumbuhkan keinginan yang kuat untuk 
mempertahankan keberlangsungan Pondok pesantrenuntuk 
tetap bertahan. 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi secara psikologis, 
apabila lingkungan yang dianggap aman secara psikologis akan 
mengarahkan dalam peningkatan keterllibatan para alumni 
baik dalam hal pekerjaan maupun menyiapkan waktunya 
untuk Pondok pesantren , hal ini merupakan energi luar biasa 
untuk Pondok pesantren untuk tetap bertahan. Hal ini juga 
diungkapkan dalam penelitian Brown dan Leigh yakni :

Lingkungan yang dianggap secara psikologis aman oleh karyawan 
biasanya akan mengarah pada peningkatan keterlibatan kerja, 
komitmen waktu dan energy positif ke dalam pekerjaan organisasi. 
Selain itu, karyawan yang menemukan kenyamanan psikologis akan 
berpengaruh pada kondisi kognitif dan afektif dari kepuasan kerja, 
komitmen, dan motivasi dalam organisasi (Albdour & Altarawneh, 
2014; S. P. Brown & Leigh, 2006) 

Hal lain yang diungkapkan O'Reilly and Chatman yang 
dikutip Aydin tentang seseorang dikatakan memiliki komitmen 
apabila ada hal berikut :

Kepatuhan: Kepatuhan adalah tahap pertama dari komitmen. Ini 
mewakili komitmen yang dangkal (Balay, 2000). Individu mengharapkan 
imbalan atau takut akan hukuman untuk memenuhi tugas (Bursalıoğlu, 
2005).
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Identifikasi: Identifikasi individu adalah integrasi ganda dengan 
organisasi untuk hal-hal dengan rasa nilai. Dalam identifikasi, 
individu menerima efek dari orang lain pada tingkat ekspresi diri dan 
kesempatan untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain 
(Başaran, 2000).

Internalisasi: Tahap akhir keterlibatan. Ini mengacu pada keharmonisan 
timbal balik dari nilai-nilai individu dan organisasi. Individu menerima 
nilai-nilai dan norma-norma organisasi sebagai milik mereka, tanpa 
paksaan (Başaran, 2000).(Aydin & Sarier, 2013; O’Reilly & Chatman, 1986)

Tahap pertama dari komitmen yang paling mendasar 
yakni karena rasa kepatuhan, dalam hal ini karena seseorang 
mengharapkan imbalan ataupun takut akan hukuman. Menuju 
tahap berikutnya tahapan identifi kasi atau pengenalan diri 
ke dalam sebuah organisasi/Pondok pesantren yang dengan 
memberikan  kesempatan untuk menjalin hubungan dengan para 
alumni yang lainnya. Tahap terakhir yakni tahap keterlibatan 
langsung antara alumni dan Pondok pesantren dengan menjaga 
hubungan yang baik dan rasa memiliki.  Sikap komitmen ini yang 
dijaga pimpinan Pondok pesantren dalam konsep pemberdayaan 
alumni di Pondok pesantrenini merupakan suatu kekuatan yang 
menjadi kunci sebuah organisasi dapat terus mencapai tujuan. 

Hal ini seperti yang diungkapkan Meyer dan Herscovitch 
yang menyatakan : “Komitmen organisasi telah didefi nisikan 
sebagai “kekuatan yang mengikat individu ke arah tindakan 
yang relevan dengan satu atau target berikutnya” (Enache, 
Sallán, Simo, & Fernandez, 2013; Meyer & Herscovitch, 2001). 
Pondok pesantrendan para alumninya memiliki tujuan yang 
sama yakni dengan semangat kekeluargaan dan kecintaan pada 
pimpinan Pondok pesantren ini akan menumbuhkan komitmen  
para alumni untuk mempertahankan keterlibatan aktif para 
alumni, hal ini cenderung mengembangkan ikatan yang kuat 
antara para alumni dan Pondok pesantren . 

Keterkaitan ini membuat jaringan internal yang lebih luas 
dengan berbagai bidang yang telah ditekuni para alumni saat 
ini untuk sama–sama saling membantu sesama alumni Pondok 
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pesantren . Dengan hal ini dapat membantu para alumni 
menemukan berbagai macam pilihan untuk menentukan 
tujuan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 
Briescoe yakni : 

“By promoting and sustaining active relationships with people from 
different departments of the organization, individuals are likely to 
develop affective bonds with employees within the same organization, 
as they create extensive internal networks. Nevertheless, this openness 
to the exterior may help those uncovering assorted options”. (Briscoe, 
Hall, & Frautschy DeMuth, 2006; Enache et al., 2013)

Dalam hal ini Pondok pesantrenmenghubungkan antara 
para alumni untuk  terus dapat berkontribusi membantu para 
peserta didik yang akan lulus dari Pondok pesantren . Para 
alumni membantu dalam hal sebagai promosi untuk melanjutkan 
sekolah ketingkat yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan 
agar menumbukan komitmen lulusan Pondok pesantrenagar 
kelak para alumni kembali untuk bersama memajukan Pondok 
pesantren .

Komitmen yang ditunjukkan para alumni Pondok pesantren 
tidak hanya berupa materi yang diberikan kepada Pondok 
pesantren , komitmen waktu juga sangatlah berharga untuk 
tetap menghidupkan wadah alumni. Komitmen yang muncul 
dari para alumni ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan 
pada pimpinan Pondok pesantren. Dalam mencapai tujuan 
Pondok pesantren yang salah satunya membentuk para peserta 
didik yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

C. PERAN ALUMNI DI PONDOK PESANTREN

Alumni merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki 
keterkaitan khusus terhadap suatu lembaga pendidikan yang 
telah menyelesaikan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. 
Alumni memiliki hubungan baik secara emosional maupun 
secara fi sik dengan sekolah tersebut. Secara fi sik, keterikatan 
dan hubungan timbal balik antara alumni dan sekolah misalnya: 
legalisir ijazah, kebutuhan akreditasi lembaga, dll. Sedangkan 
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secara emosional, keterikatan yang dirasakan misalnya: jika 
terdapat pernyataan yang menyinggung mengenai sekolahnya, 
maka akan timbul rasa tidak suka dengan perkataan tersebut. 
Karena keterikatan inilah yang sebenarnya dapat dibangun 
sekolah dalam meningkatkan kualitas dengan memberdayakan 
para alumninya. Untuk meningkatkan hubungan antara sekolah 
dengan alumni perlu dibentuk wadah yang mampu menaungi 
aktivitas alumni, terutama dalam mendukung pengembangan 
sekolah itu sendiri.

Pondok pesantren yang memiliki perkumpulan alumni. 
Anggotanya para peserta didik yang sudah lulus dari Pondok 
pesantren, dengan otomatis terdaftar sebagai anggota. Partisipasi 
para alumni terlihat dalam kegiatan-kegiatan alumni yang 
membantu penyelenggaraan pendidikan di ponpes. Sebagai 
contohnya berdasarkan memiliki program pelatihan untuk para 
guru dan peserta didik. Pondok pesantrenmemberikan ruang 
alumni untuk turut membantu penyelenggaraan pendidikan 
yang ada di ponpes. Hal ini bertujuan demi kemajuan pesantren. 

Contohnya pada saat alumni mengadakan acara syukuran 
dengan mengundang para alumni dari berbagai angkatan serta 
penduduk sekitar Pondok Pesantren. Suasana yang begitu 
hangat kental  akan kekeluargaan. Keramahan Kiai dan keluarga 
menyambut para Alumni dan masyarakat menjadi hal yang 
paling di nanti. Para alumni bersalaman dan berbincang penuh 
dengan keakraban bersama Kiai.  Selain itu, alumni juga dapat 
membuat acara alumni dengan tema menyongsong kebersamaan 
dalam satu ikatan. Acara ini diperuntukkan untuk para alumni 
yang belum bekerja atau maasih mencari kerja atau ingin kuliah. 
Acara ini memberikan informasi untuk bersama membantu para 
alumni untuk mendapatkannya. Acara ini dilaksanakan tiap 
tahun dengan suasana dan tempat yang berbeda. Kebersamaan 
para alumni untuk membantu satu dengan yang lainnya.

Memberikan peran organisasi alumni dalam memberi 
kontribusi terhadap lembaga almamater, maka organisasi 
alumni perlu memenuhi asas-asas organisasi. Menurut Stanley 
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Vance ada 11 asas yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk 
mewujudkan organisasi yang efektif, yaitu: tujuan, spesialisasi, 
koordinasi, wewenang, tanggungjawab, efi siensi, pelimpahan, 
kesatuan perintah, rentangan kontrol, saluran perintah yang 
pendek, dan keseimbangan (Sutarto, 2006). Pengembangan 
alumni merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efi siensi kerja anggota organisasi khususnya 
alumni Pondok pesantren yang kini berkontribusi nyata untuk 
kepentingan Ponpes. Oleh karena itu, agar pengembangan 
dapat mencapai tujuan yang diharapkan pengembangan harus 
dinformasikan secara transparan kepada semua alumni Ponpes. 
Selain itu, menurut Suwatno kegiatan pengembangan juga harus 
memperhatikan beberapa hal, yakni:

1. Motivasi, tingginya motivasi karyawan mampu mendorong
karyawan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti
kegiatan pengembangan. Sehingga hasil yang diharapkan
dalam kegiatan pengembangan akan terlihat secara
maksimal.

2. Laporan kemajuan, laporan kemajuan berfungsi untuk
menilai sejauh mana hasil kegiatan pengembangan yang
dilakukan. Laporan kemajuan dapat dijadikan pedoman
dalam mengembangkan kegiatan pengembangan
selanjutnya.

3. Perbedaan individu, setiap individu memiliki karakter dan
kemampuan yang berbeda-beda (Suwatno & Priansa, 2011).

Penjelasan di atas bahwasannya pengembangan
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pondok pesantrendengan 
memperhatikan karakter individu yang memiliki kemampuan 
berbeda, sebab inilah pentingnya menempatkan seseorang 
dengan memberikan tanggung jawab yang dapat di pegangnya. 
Selain itu, bentuk pengembangan yang dilakukan merupakan 
sistem yang terpadu antar satu bentuk pengembangan. Menurut 
Ghazali, wujud sistem terpadu yang dapat dilakukan dalam 
kegiatan pengembangan yaitu:
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1. Belajar, berkaitan dengan mempelajari pengetahuan, baik
pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang agama.

2. Pembinaan, dilakukan melalui kiai atau guru membina agar
seseorang mampu berubah tingkah lakunya.

3. Praktek, merupakan pengimplementasian dari kegiatan
belajar dan pembinaan yang telah dilakukan. Sehingga
seseorang tidak canggung lagi dalam menghadapi dunia
kerja. (Sirait, 2016)

Pengembangan yang tepat untuk para alumni yang menjadi
pengurus yayasan akan meningkatkan potensi individu tersebut. 
Hal ini akan menumbuhkan kecintaan terhadap organisasi 
untuk mencapai tujuan Ponpes. 

Tingginya partisipasi alumni tidak terlepas dari nilai-
nilai kekeluargaan yang tertanam dalam diri alumni semenjak 
mondok. Nilai-nilai kekeluargaan ini berasal dari kehidupan 
asrama yang serba bersama. Kegiatan ikatan alumni yang 
mendukung Pondok pesantrenseperti pengembangan para guru 
dengan membuat pelatihan yang menambah skill. Ikatan alumni 
juga membiayai umroh para guru Pondok pesantrenminimal 
dua orang setahun. Selain itu, ikatan alumni juga membangun 
gedung baru Ponpes. Pengembangan alumni sesuai dengan 
kebutuhan pesantren itu sendiri (Fathorrazi & Rifqi, 2017). 

Tingginya partisipasi alumni membuktikan bahwa Pondok 
pesantrenmemiliki ikatan alumni yang kuat. Hal ini menunjukkan 
prinsip partisipasi dan kemitraan. Alumni berpartisipasi dalam 
setiap kegiatan pondok, bahkan berinisiatif melakukan kegiatan 
sendiri yang berdampak positif bagi pondok. Kekuatan seperti 
inilah yang tidak ditemukan pada ikatan alumni Pondok 
pesantrenyang lain. 

Sistem yang dianut oleh pesantren memiliki pengaruh 
terhadap karakter yang dibentuknya. Karena itu, seorang alumni 
pesantren memiliki sikap dan karakter yang berbeda dengan 
alumni pesantren lainnya, karena ia dipengaruhi dan dibentuk 
oleh corak pesantren tempat ia belajar (Makmun, 2014). 
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Partisipasi alumni merupakan salah satu cara nyata dalam 
meningkatkan ketrampilan para siswa dalam dunia kerja. Hal 
ini dilakukan para alumni dalam membantu alumni Pondok 
pesantren yang telah memiliki pekerjaan atau usaha dengan 
merekrut para alumni yang sudah selesai menimba ilmu. Hal 
ini dimaksudkan agar kecintaan para siswa untuk kembali 
mengabdikan dirinya untuk Pondok pesantrentidak hilang 
begitu saja dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai kegamaan 
yang selama ini sudah dibangun saat menimba ilmu di Pondok 
pesantren.

Kegiatan-kegiatan alumni menggambarkan tingginya 
partisipasi alumni dalam membantu penyelenggaraan 
pendidikan. Hal ini seperti halnya penelitian Yuanyuan Li 
menyatakan bahwasannya kedudukan alumni merupakan 
aset tidak berwujud dalam membangun universitas, salah satu 
potensi terbesar untuk menyumbangkan ke almamaternya (Li, 
2014). Inilah yang merupakan peran penting dalam pendanaan 
pendidikan, sehingga peran alumni menjadi perhatian 
penting dalam membantu universitas. Kegiatan – kegiatan 
diluar pelajaran Pondok pesantren ini tentunya dianggap bisa 
membantu para peserta didik dalam menentukan pekerjaan 
hingga mencapai 30% (Elert et al., 2015). Sebagai contohnya, di 
Universitas Havard sumbangan Alumni hingga mencapai 40–
50%. Kenyataan ini menjelaskan bahwasannya penggalangan 
dana asosiasi alumni di Amerika menjadi peran penting dalam 
Pendidikan Tinggi (Li, 2014). 

Dalam hal menyumbang dana, alumni Pondok pesantren ini 
juga melakukan hal yang sama dengan para alumni di Amerika 
tersebut dalam membantu kegiatan pendidikan Ponpes. Hal 
ini berdampak Pondok pesantren tetap menjaga eksistensinya 
dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Hasil penelitian 
Fauzi yang menyatakan: Manajemen pendidikan Islam harus 
mampu menjadi perubahan dalam pengelolaan pendidikan, 
dengan cara mengilhami, mempengaruhi, menggerakkan 
melalui nilai keteladanan, serta sifat ketuhanan dan kenabian, 
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yaitu; siddiq (integrity), amanah (trust), fathanah (working) 
sehingga dapat mempengaruhi tindakan orang dengan cara 
mengilhami tanpa mengindoktrinasi, menyadarkan tanpa 
menyakiti, membangkitkan tanpa memaksa dan mengajak 
tanpa memerintah (Fauzi, 2017). Pendekatan psikologis yang 
dibangun pimpinan Pondok pesantrendengan para alumni 
dalam meningkatkan komitmen para alumni akan saling 
menguntungkan Pondok pesantrendan alumni yang memiliki 
kepentingan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan tentang komitmen 
alumni untuk kembali ke sekolahnya membantu secara 
materi atau uang yakni O’reilly memetakan seseorang dapat 
berkomitmen terhadap suatu lembaga memiliki tiga tahapan 
yakni: 

1. Tahap pertama dari komitmen para alumni dalam 
membantu Pondok pesantrenyang paling mendasar yakni 
karena rasa kepatuhan, dalam hal ini karena seseorang 
mengharapkan imbalan ataupun takut akan hukuman. 

2. Kemudian menuju tahap berikutnya tahapan identifi kasi 
atau pengenalan diri ke dalam sebuah organisasi atau 
Pondok pesantren yang dengan memberikan kesempatan 
untuk menjalin hubungan dengan para alumni yang 
lainnya. 

3. Tahap terakhir yakni tahap keterlibatan langsung antara 
alumni dan Pondok pesantren dengan menjaga hubungan 
yang baik dan rasa memiliki (Aydin & Sarier, 2013; O’Reilly 
& Chatman, 1986).  

Sikap komitmen ini yang dijaga pimpinan Pondok 
pesantrendalam konsep pemberdayaan alumni di Pondok 
pesantren ini merupakan suatu kekuatan yang menjadi kunci 
sebuah organisasi dapat terus mencapai tujuan.

Pemberdayaan alumni yang dilakukan Kiai dalam 
mengelola peserta didik Pondok pesantren. Kiai langsung 
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memberikan keteladanan kepada para santri dan alumni dalam 
kesehariannya. Sehingga yang tertanam kepada para peserta 
didik merupakan nilai-nilai keikhlasan dan kekeluargaan yang 
sudah dihadirkan dalam di kesaharian Ponpes. 

Hal ini juga di dukung oleh Wibowo yang menyatakan: 
Apabila sistem nilai dalam organisasi dapat dipahami, maka 
akan meningkatkan produktivitas kinerja serta komitmen 
terhadap kelembagaan tersebut (Wibowo, 2006). Serta bagi santri 
agar tunduk patuh sesuai undang-undang pondok pesantren 
tidak lain merupakan anjuran sang Kiai, maka fi gur seorang Kiai 
dalam membangkitkan para santri-santrinya adalah hal utama 
dalam menggerakkan dan memajukan lembaga pendidikan 
islam berupa pondok pesantren (Syarif, 2017).  Keterkaitan ini 
membuat jaringan internal yang lebih luas dengan berbagai 
bidang yang telah ditekuni para alumni saat ini untuk sama–
sama saling membantu sesama alumni Pondok pesantren
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BAGIAN 5 PENGELOLAAN PESERTA DIDIK

DALAM HAL pengelolaan peserta didik di Pondok pesantren 
tidaklah hanya sebatas dalam pencatatan data peserta didik. 
Banyak hal yang dapat dikaji dalam pengelolaan peserta didik 
di Pondok pesantren. Peserta didik yang belajar dan mengabdi 
untuk Pondok pesantren merupakan asset besar untuk 
dikembangkan Pondok pesantren. Berawal dari kepercayaan 
para orang tua untuk menitipkan di Pondok pesantren dan 
untuk dibina. Hal ini diungkapkan Mc. Combs:

Pembelajaran terpusat adalah perspektif yang menggabungkan focus 
pada peserta didik. Hal ini bergantung pada individu yakni: keturunan, 
pengalaman, perspektif, latar belakang, bakat, minat, kapasitas, 
dan kebutuhan. Fokus pada pengetahuan terbaik yang tersedia 
tentang pembelajaran. Hal itu terjadi tentang praktik mengajar 
yang mempromosikan tingkat motivasi tertinggi, pembelajaran, 
dan prestasi untuk semua peserta didik. Fokus ganda ini kemudian 
menginformasikan dan mendorong pengambilan keputusan 
pendidikan. "Learner Centered" adalah refleksi dalam praktik Prinsip-
prinsip Psikologis yang Berpusat pada Pembelajar dalam program, 
praktik, kebijakan, dan orang-orang yang mendukung pembelajaran 
untuk semua. (Mc Combs, B. L., & Miller, 2007) 

Dalam hal ini peserta didik merupakan hal yang penting 
dalam sebuah proses pembelajaran berpusat pada peserta 
didik. Dengan memperhatikan segala kebutuhan peserta didik. 
Faktor lainnya dalam hal peserta didik yakni faktor keturunan, 

TA DIDIKRTA DITA DIR
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pengalaman serta minat dan bakat peserta didik itu sendiri. 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan keluasaan 
pada peserta didik untuk menentukan nasibnya sendiri dalam 
belajar. 

Hal ini berhubungan dengan sistem penerimaan peserta 
didik sistem real time online menghasilkan: 1) tingkat 
pencapaian program PPDB sistem real time online sudah sesuai 
dengan rencana yaitu 94,6%; 2) tujuan program PPDB sistem 
real time online sebesar 97,4% dengan kategori sesuai; 3) kualitas 
pelayanan panitia PPDB sebesar 93,9%, yang menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan panitia PPDB termasuk kategori 
sesuai; 4) manfaat program PPDB sistem real time online sebesar 
98% (Ardhi, 2015). 

Penerimaan peserta didik baru secara online akan 
meningkatkan kepercayaan orang tua kepada suatu lembaga 
sekolah. Semakin banyak peserta didiknya semakin menambah 
reputasi pesantren dan sebaliknya sedikitnya peserta didik akan 
berpengaruh pada citra pesantren (Munajat, Bhiej, Riyanto, 
Najib, & Amilia, 2007). Lain halnya dengan konsep manajemen 
waktu dihubungkan dengan peserta didik yakni:

Manajemen waktu yang baik berarti Anda dapat menyelesaikan 
lebih banyak tugas dan menjadi lebih sukses dalam apa yang Anda 
melakukan. Menetapkan prioritas dan menilai kembali kemajuan Anda 
dapat memastikan bahwa Anda menghabiskan waktu yang cukup 
untuk kegiatan akademik Anda. (Nadinloyi, Hajloo, Garamaleki, & 
Sadeghi, 2013)  

Pengelolaan peserta didik dalam konteks MBS ini sangatlah 
erat kaitannya dengan tata cara kelolah sekolah dalam membina 
dan mengatur peserta didik itu sendiri. Kedisiplinan itu dapat 
terwujud dari keinginan peserta didik sendiri. Bagi para 
peserta didik, pendidikan tidak hanya berarti memperoleh 
gelar. Mendapatkan pekerjaan yang diinginkan merupakan 
kebutuhan untuk mencapai kepuasan pribadi dan rasa tanggung 
jawab untuk komunitas tempat seseorang hidup. Hal ini sejalan 
dengan yang diungkapkan Borges: for many students, education 
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does not simply mean obtaining a university degree and, consequently, 
a good job; rather, there is also a need to attain personal satisfaction and 
a sense of responsibility for the community in which one lives (Borges, 
Ferreira, Borges de Oliveira, Macini, & Caldana, 2017).

Peserta didik di Pondok pesantren dilatih keterampilannya 
sebagaimana halnya yang diungkapkan Cahyono yakni: 
Sebagian besar pola pengembangan budaya kewirausahaan 
dilakukan melalui model pelatihan keterampilan, utamanya 
keterampilan teknis (Cahyono, 2016).

Apabila dilihat dari pemberdayaan Pondok pesantren 
sebagai sebuah sistem, maka pihak-pihak yang memiliki peran 
di dalamnya, antara lain; (1) pengelola Pondok pesantren; 
(2) peserta didik; (3) masyarakat; (4) pemerintah; dan (5) 
swasta atau korporasi. Kelima pihak ini harus dapat dikelola 
keterlibatannya masing-masing, sehingga pemberdayaan 
Pondok pesantrenmerupakan sebuah proses pembangunan 
yang terintegrasi dan lintas sektoral (Widodo, 2016). 

Pendidikan pesantren lebih mudah membentuk karakter 
peserta didiknya karena institusi pendidikan ini menggunakan 
sistem asrama yang memungkinkannya untuk menerapkan 
nilai-nilai dan pandangan dunia yang dianutnya dalam 
kehidupan keseharian peserta didik (Makmun, 2014). Salah satu 
karakter yang dibangun Pondok pesantren dalam pembelajaran 
yakni kemandirian. Kemandirian peserta didik terlihat dalam 
kehidupan di Pondok pesantrenyang berhubungan dengan 
bagaimana peserta didik mandiri untuk makan, minum, 
mencuci pakaian sampai kemandirian dalam belajar (Sanusi, 
2012). Segala sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik, akan 
senantiasa diliputi oleh nilai keimanan (Chotimah, 2013).

Peserta didik belajar memiliki rasa solidaritas dan 
kekeluargaan yang kuat, saling berkomunikasi, baik antara 
sesama peserta didik maupun antara peserta didik dan 
kiyai mereka. Peserta didik belajar hidup bermasyarakat, 
berorganisasi, memimpin dan dipimpin. Mereka dituntut untuk 
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mentaati guru/Kiai dan bersedia menjalankan tugas apa pun 
yang diberikan oleh gurunya. Kepatuhan ini adalah nilai-nilai 
ditanamkan kepada setiap peserta didik yang merupakan ciri 
kepribadian muslim yang sejati. 

Kuatnya ikatan emosional antara guru dengan peserta 
didik menyebabkan hubungan di antara keduanya berlangsung 
selama hidup. Bahkan, peserta didik yang telah lulus dan kembali 
ke masyarakat, ketika guru mereka telah wafat, ada kewajiban 
moral untuk mendoakannya melalui ziarah kubur. Ikatan nilai 
moral dan emosional ini sangat penting agar umat muslim selalu 
dalam ikatan (Kahar, Barus, & Wijaya, 2019).

Peserta didik merupakan salah satu sumber daya manusia 
yang memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan di bidang 
keagamaan dan saat ini melalui penambahan keterampilan 
khusus yang berguna bagi masyarakat (Apriliyanto, 2017). Di 
antara cita-cita pendidikan pesantren adalah menghasilkan 
santri (peserta didik) yang mandiri dan membina diri agar 
tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain (Rahim & 
Mochtar, 2001). Sebab inilah, peserta didik dalam menjalankan 
usaha senantiasa merasa bahwa ia diawasi oleh Allah Swt dan 
ditanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam berbuat sesuatu. 

A. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Dalam hal penerimaan peserta didik Pemerintah telah 
mengatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Nomor 51 Tahun 
2018 PPDB dilakukan berdasarkan: nondiskriminatif, objektif, 
transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya dijelaskan 
pada Bab III Tata Cara PPDB Pasal 4 ayat 1 sampai 7 mengatur 
waktu pelaksanaan pada bulan Mei, cara pendaftaran sesuai 
dengan alur pendaftaran serta kuota penerimaan murid serta 
penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat 
dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan 
melalui keputusan kepala Sekolah (Permendikbud Nomor 51, 
2018).
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Dilihat dari sisi waktu penerimaan peserta didik baru 
Pondok pesantren membuka penerimaan peserta didik baru 
lebih awal sebelum para peserta didik Sekolah Dasar (SD) 
ujian sekolah maupun Ujian Nasional (UN). Pondok pesantren 
membuka pendaftaran pada gelombang pertama masuk awal 
semester dua yakni di sekitar bulan April. Hal ini bertujuan 
untuk melihat keseriusan calon peserta didik untuk belajar di 
Pondok pesantren, bukan sebagai pilihan akhir apabila tidak 
diterima disekolah negeri. Gelombang kedua dibuka pada bulan 
mei, sementara gelombang ketiga diperuntukkaan bagi calon 
peserta didik dari luar pulau Jawa dan luar negeri. 

Masyarakat yang yang mendaftarkan pada sebuah Pondok 
pesantren menunjukkan kepercayaan orang tua atau masyarakat 
dengan menitipkan anaknya ke suatu lemabaga pendidikan 
untuk menimba ilmu (Munajat et al., 2007; Nadinloyi et al., 2013). 

Sistem penerimaan peserta didik yang dilakukan Pondok 
pesantren sebagai satuan pendidikan Muadalah, salah satu 
syarat utamanya yakni jumlah peserta didik tidak kurang 
dari 300 peserta didik berturut-turut selama 10 tahun. Dalam 
hal jumlah peserta didik, Pondok pesantren yang merupakan 
Pondok pesantrentertua di Jakarta ini dapat memenuhi jumlah 
peserta didik yang disyaratkan sebagai Pondok pesantren 
penyelenggara pendidikan Muadalah. Kini jumlah peserta didik 
Pondok pesantren mencapai 3.011 peserta didik. Hal ini terkait 
dengan sistem penerimaan yang ada di Pondok pesantren 
dan banyaknya peminat serta masih tingginya kepercayaan 
masyarakat untuk menitipkan anaknya belajar di Pondok 
pesantren.

Dalam menerima peserta didik, tidak semuanya peserta 
didik akan diterima dalam sebuah lembaga. Peserta didik harus 
mampu melewati tes lembaga pendidikan yang ditujunya. 
Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 pasal 25 yang menyatakan 
sistem seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP 
menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan 
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tugas orang tua/wali (Permendikbud Nomor 51, 2018). Dalam 
penerimaan peserta didik baru, kebijakan pemerintah lebih 
mendominasi pada sistem zonasi atau berdasarkan tempat 
tinggal. Lain halnya dengan calon peserta didik Pondok 
pesantren juga harus melalui tes masuk. Tes yang diberikan 
berupa tes tertulis, tes wawancara dan memahami kitab. Sistem 
penerimaan peserta didik baru yang dianut Pondok pesantren 
yakni dengan cara tes sesuai dengan kemampuan peserta didik 
itu sendiri. Peserta didik harus mampu mengikuti semua tes 
yang  diberikan Pondok pesantren. Apabila tidak sesuai dengan 
kriteria, peserta didik  akan turun kelas.

Turun kelas dimaksudkan apabila calon peserta didik tes 
untuk tingkat empat (satu SMA), akan tetapi tidak mampu 
mejawab soal tes kelas empat, maka akan diterima dikelas tiga 
atau dua, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Peserta 
didik wajib mampu menyelesaikan tes dalam hal membaca Al-
Quran, menulis Arab, tes lisan serta tes kitab.

Peserta didik baru juga minimal calon peserta didik memiliki 
kemampuan melalui tes Insya yakni tes mengarang, ada juga tes 
Tamrin Lughoh yakni metode pembelajaran Bahasa Arab atau 
yang sering disebut dengan latihan Bahasa Arab. Selain itu calon 
peserta didik juga diharuskan dapat menggunakan Shorof dan 
Nahwu yakni kaidah-kaidah Bahasa Arab untuk mengetahui 
bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata 
(Mufrod) atau ketika sudah tersusun (Murokkab). 

Hal ini berkaitan dengan syarat usia yang telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
51 Tahun 2018 Pasal 8 dan 9 yang mengatur Persyaratan calon 
peserta didik baru kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat 
berusia paling tinggi 15 tahun dan calon peserta didik baru kelas 
10 SMA atau sederajat berusia paling tinggi 21 tahun. 

Sistem penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik 
yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang 
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Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Bab III Tata Cara 
PPDB Pasal ayat 1 dan 2 yakni: PPDB dilaksanakan dengan 
menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). Dalam 
hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan 
melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Penerimaan peserta didik baru di Pondok pesantren ini 
sudah dilakukan melalui online dan offl ine. Penerimaan peserta 
didik baru secara online telah menjadi kebutuhan saat ini sesuai 
perkembangan zaman. Hasil penelitian Ardhi menyebutkan 
bahwa dalam hal penerimaan peserta didik sistem real time online 
menghasilkan: 1) tingkat pencapaian program PPDB sistem real 
time online sudah sesuai dengan rencana yaitu 94,6%; 2)tujuan 
program PPDB sistem real time online sebesar 97,4% dengan 
kategori sesuai; 3)kualitas pelayanan panitia PPDB sebesar 
93,9%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan panitia 
PPDB termasuk kategori sesuai; 4) manfaat program PPDB 
sistem real time online sebesar 98% (Ardhi, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari penerimaan 
peserta didik baru sistem real time online meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektifi tas 
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan 
peserta didik melalui online menunjukkan prinsip transparansi 
atau keterbukaan untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada sekolah (Cornell, 1989; Zimmerman, 2000). 
Kepercayaan masyarakat ini berdampak pada reputasi Pondok 
pesantrendimata masyarakat (Munajat et al., 2007; Nadinloyi et 
al., 2013).

Penggunaan metode penerimaan peserta didik dengan cara 
online dan tes mampu menjadikan peserta didik dalam satu kelas 
memiliki pemahaman yang hampir setara. Pemahaman yang 
seperti ini tentu saja akan memudahkan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Selain itu seleksi dengan cara ini akan dapat melihat 
potensi peserta didik yang akan dikembangkan dalam kegiatan 
belajar mengajar. Hal ini tentunya dapat membantu peserta didik 
dalam belajar, karena seorang individu memerlukan bantuan 
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dan saling membantu agar menjadi seseorang yang professional 
(Gallant, R. V., Cohen, C., & Wolff, 1985; Zimmerman, 2000). 
Prinsip keterbukaan inilah yang digunakan Pondok pesantren 
dalam penerimaan peserta didik baru. Serta akuntabilitas Pondok 
pesantren yang memiliki data secara online yang dapat diakses 
kapan saja dengan data yang mampu dipertanggungjawabkan 
dan mampu menggunakan prinsip dari keterbukaan.

B. KEGIATAN BELAJAR PESERTA DIDIK 

Dalam hal kegiatan belajar, peserta didik dituntut untuk 
belajar mandiri di Pondok pesantren. Peserta didik belajar setiap 
hari dari Senin sampai Minggu dari pukul 4 Pagi hingga pukul 
10 malam setiap harinya sesuai dengan jadwal pelajaran yang 
telah disusun Pondok pesantren. Kegiatan pembelajaran ini 
dipandu langsung oleh pembina Pondok pesantrendan para 
pendidik senior. Peserta didik juga bergantian mengisi ceramah 
atau pidato setelah shalat berjamaah.  Jadwal yang padat setiap 
harinya harus mampu dilewati para peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran di Pondok pesantren. Dalam penyelenggaraan 
pendidikan Pondok pesantren adanya ikut andil alumni dalam 
membantu kegiatan pembelajaran di Pondok pesantren. Alumni 
membantu pada kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan 
berbasis kekeluargaan. 

Pembiasaan waktu dalam pembelajaran akan meningkatkan 
disiplin pada peserta didik. Pengaturan waktu pembelajaran 
yang terapkan Pondok pesantrenmerupakan prinsip 
kemandirian. Seperti halnya tentang konsep manajemen waktu 
dihubungkan dengan peserta didik yakni: Menjemen waktu 
yang baik akan membuat anda lebih sukses dimasa yang akan 
datang (Nadinloyi et al., 2013). Pola kegiatan belajar seperti 
ini dapat memupuk sikap disiplin diri. Masing-masing peserta 
didik bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan mengasah 
kemandirian untuk bekal hidupnya kelak. 

Dengan dua sistem pembelajaran yang digunakan Pondok 
pesantren, pola pembelajaran yang seperti ini membedakan 
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pembelajaran Pondok pesantren dengan pembelajaran umum. 
Kurikulum yang menggabungkan dua sistem pendidikan 
salafi yah dan modern dalam keseharian peserta didik. Peserta 
didik dibekali materi kitab agar mereka terbiasa dalam memahami 
kitab tersebut dan mengamalkannya kedalam kehidupan sehari-
hari. Dengan adanya metode pembelajaran pengajian tradisional 
yang masih digunakan Pondok pesantren membuat Pondok 
pesantren ini masih banyak diminati para orang tua untuk 
memasukkan anaknya belajar di Pondok pesantren.

Pola belajar seperti ini diharapkan peserta didik mampu 
mengelola waktu dengan baik. Peserta didik yang melanggar 
ketentuan di atas akan dikenai sanksi oleh pengurus. Kepatuhan 
ini adalah nilai-nilai ditanamkan kepada setiap peserta didik 
yang merupakan ciri kepribadian muslim yang sejati (Kahar et 
al., 2019).  Hal ini juga sejalan Nadinloyi yang meyatakan dengan 
adanya manajemen waktu yang baik artinya seorang peserta didik 
menghabiskan waktu yang cukup untuk kemajuan akdemiknya 
(Nadinloyi et al., 2013). Pembiasaan dalam pembelajaran ini 
sejalan dengan apa yang diungkapkan Combs yang menyatakan 
bahwasannya kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik 
apabila seluruh steakholder mendukung kebutuhan peserta didik 
(Mc Combs, B. L., & Miller, 2007). 

Hal ini membuktikan bahwasannya konsep MBS 
memberikan ruang pada lembaga pendidikan dan peserta didik 
dalam menentukan nasibnya sendiri. Prinsip kemandirian dalam 
menentukan proses pembelajaran yang dijalani para peserta 
didik. Contoh kegiatan belajar peserta didik dengan adanya 
partisipasi para alumni yakni dalam memberikan beberapa 
kegiataan. Salah satunya materi pengetahuan bahaya bullying 
dan pelatihan bimbingan karir setelah lulus.

Kegiatan belajar ini sejalan dengan Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK) yakni gerakan pendidikan di bawah tanggung 
jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 
didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah 
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raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, 
keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 
Revolusi Mental (GNRM). Selanjutnya kegiatan pendidikan ini 
juga diharuskan prinsip MBS. Hal ini tercantum pada pasal 6 
ayat 3 dan 4 menyatakan: PPK pada Satuan Pendidikan jalur 
Pendidikan Formal sebagaimana dilaksanakan dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah dan yang bertanggung 
jawab adalah kepala satuan pendidikan formal dan guru 
(Peraturan Presiden Nomor 87, 2017).

Jumlah peserta didik yang begitu banyak yakni sekitar 3000-
an peserta didik, Pondok pesantren membentuk kepengurusan/
organisasi pelajar untuk membantu proses penyelenggaraan 
pendidikan. Tugas para pengurus yakni membantu para guru 
untuk mendisiplinkan para peserta didik. Para pengurus 
membantu mengingatkan para adik kelas dalam menjalankan 
peraturan yang berlaku di Pondok pesantren. Pada saat inilah, para 
peserta didik belajar berorganisasi dan mengenal adik kelasnya. 
Dengan cara ini akan menumbuhkan sikap kekeluargaan para 
senior kepada para juniornya. Dalam hal mendisiplinkan junior 
yang tidak sesuai dengan aturan, senior hanya boleh mencatat 
dan tidak punya hak untuk menghukumnya. Pembentukkan 
organisasi ini juga membentuk pola pengembangan budaya 
Pondok pesantren melalui keterampilan berorganisasi. Hal ini 
akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kekeluargaan 
(Borges et al., 2017; Cahyono, 2016; Widodo, 2016).  

Dengan dibentuknya organisasi, peserta didik dilatih 
memiliki rasa solidaritas, kekeluargaan yang kuat, saling 
berkomunikasi baik sesama peserta didik maupun peserta didik 
kepada para pendidik serta Kiai. Pembentukkan organisasi 
sekolah juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 Tentang 
Organisasi Kepeserta didikan menyatakan bahwa: Organisasi 
kepeserta didikan di sekolah berbentuk organisasi peserta didik 
intra sekolah dengan sebutan OSIS (Organisasi Peserta didik 
Intra Sekolah). 
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Kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan sebagian 
besar keterampilan kerja dengan yang diungkapkan Clark : 
That most extracurricular activities can develop most employability 
skills but that not each activity affects each skill equally (Clark 
et al., 2015). Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilan para peserta didik dalam hal yang 
bermanfaat (Clark et al., 2015; Thompson et al., 2013). Dengan 
kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dilatih belajar hidup 
bermasyarakat, memimpin dan dipimpin. Peserta didik yang 
dituntut dalam menjalankan perintah yang diberikan pendidik 
dan pengurus Pondok pesantrenlainnya. Kegiatan pembelajaran 
ini juga diungkapkan alumni LP-WP-AL-1-01 yang menyatakan:

“Pak Kiai selalu menanamkan keikhlasan, hormat terhadap guru, siap 
dipimpin siap memimpin. Begitu kita keluar sudah tidak kaget dan 
tinggal adaptasi aja. Dan nilai – nilai itu kan tidak ada di kurikulum lebih 
mendekat kepada nilai-nilai agama”.

Sejalan dengan apa yang dilakukan kegiatan pembelajaran 
di Pondok pesantren. Pola pembinaan kepeserta didikan menurut 
Peraturan Menteri nomor 39 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yakni 
dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. 
Dilanjutkan ayat 2 tentang materi pembianaanya yang meliputi: 

a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia; 

c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;

d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan 
minat;

e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan 
hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks 
masyarakat plural;

f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan; 

g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi 
yang terdiversifi kasi;
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h. Sastra dan budaya;

i. Teknologi informasi dan komunikasi;

j. Komunikasi dalam bahasa Inggris; (Permendiknas Nomor 39,
2008). 

Pola pembelajaran yang diterapkan akan berdampak pada 
nilai-nilai budaya lembaga pendidikan yang ditanamkan. Hal 
ini menguatkan ikatan emosional antara guru dengan peserta 
didik. Sehingga menyebabkan hubungan diantara keduanya 
berlangsung selama hidup. Bahkan, peserta didik yang telah 
lulus dan kembali ke masyarakat, ketika guru mereka telah 
wafat, ada kewajiban moral untuk mendoakannya melalui ziarah 
kubur. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Kahar yakni: 
Ikatan nilai moral dan emosional ini sangat penting agar umat 
muslim selalu dalam ikatan (Kahar et al., 2019). Diantara cita-
cita pendidikan pesantren adalah menghasilkan peserta didik 
yang mandiri dan membina diri agar tidak menggantungkan 
hidupnya kepada orang lain (Rahim & Mochtar, 2001).

Oleh karena itulah kegiatan pembelajaran di Pondok 
pesantren membekali peserta didik untuk mampu minimal 
mengajar. Hal ini bertujuan agar peserta didik siap dalam 
menjalankan kehidupannya dimasa yang akan datang. Disiplin 
waktu yang diterapkan, nilai kepatuhan kepada guru, serta 
nilai-nilai kekeluargaan dan keikhlasan yang tertanam yang 
terkandung dalam kehidupan keseharian di Pondok pesantren. 
Sebab inilah, peserta didik dalam menjalankan usaha senantiasa 
merasa bahwa ia diawasi dan menanamkan nilai-nilai keikhlasan 
dalam berbuat sesuatu.

C. EVALUASI BELAJAR PESERTA DIDIK

Kegiatan dalam pengelolaan peserta didik yang selanjutnya 
adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar merupakan kegiatan 
menentukan nilai dari proses kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan. Evaluasi pembelajaran yang paling akhir 
salah satunya berupa ujian pondok. Pondok pesantren yang 
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merupakan satuan pendidikan Muadalah maka status ujian 
pondoknya disamakan dengan ujian negara. Dikarenakan 
Pondok pesantren merupakan satuan pendidikan muadalah 
maka mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 
2014 tentang Penilaian dan Kelulusan Pasal 24 ayat 1 sampai 3 
menyatakan:

(1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah dilakukan 
oleh pendidik dan satuan pendidikan.

(2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau 
proses dan kemajuan belajar peserta didik.

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata 
pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang 
satuan pendidikan muadalah (Permenag Nomor 18, 2014).

Evaluasi pembelajaran peserta didik Pondok pesantren 
berbentuk rapor. Para peserta didik memiliki kewajiban 
menyelesaikan mata pelajaran dalam kurun waktu 6 tahun, 
terdiri dari mata pelajaran umum dan matapelajaran keislaman 
yang saling berkesinambungan selama 6 tahun. Mata pelajaran 
keislaman mengkaji metode pembelajaran Bahasa Arab dan kitab 
kuning. Hasil penilaian dalam rapor berbentuk angka dan diberi 
pemeringkatan. Rapor diisikan oleh wali kelas berdasarkan nilai 
dari guru mata pelajaran. Ujian dilakukan dua kali setahun atau 
yang disebut sistem semesteran. Peserta didik yang naik kelas 
harus memiliki rata-rata nilai diatas KKM dan memiliki sikap 
yang baik. 

Penggunaan rapor menjadikan peserta didik memiliki 
kemampuan yang bervariasi berdasarkan mata pelajaran. 
Banyaknya mata pelajaran menjadikan peserta didik terlatih 
dalam banyak bidang kemampuan. Ini akan menjadikan bekal 
yang cukup bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan 
hidup nantinya. Peserta didik dituntut untuk mendapatkan nilai 
minimal KKM untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, sikap 
menjadi faktor pendukung utama seorang peserta didik itu lulus 
atau tidak. Sebagus apapun nilai yang diperoleh peserta didik, 
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tapi tidak menunjukkan akhlak yang baik akan tetap tidak naik 
kelas. Hal ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 
tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang meliputi 
kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 
penilaian hasil belajar Peserta Didik (PP Nomor 32, 2013). 

Untuk tingkat SMA sederajat perlu menjadikan peserta didik 
mengetahui arah setelah meraka tamat. Arah itu dapat berupa 
lowongan atau kesempatan kerja, dapat pula melihat tujuan studi 
lanjut. Ketika peserta didik tahu arah mereka, maka akan dapat 
meningkatkan kesadaran peserta didik untuk masa depannya. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Jackson dan Wilton yang 
mengungkapkan peran penting penempatan kerja peserta didik 
atau studi lanjut dalam pembelajaran (Jackson & Wilton, 2016). 
Pemahaman yang jelas tentang peluang pekerjaan atau studi 
lanjut akan membantu dalam menghasilkan lulusan yang sadar 
akan aspirasi karir mereka. Kegiatan ini dilakukandalam rangka 
membantu lulusan dengan mengadakan kegiatan seminar atau 
workshop dalam menentukan arah peserta didik setelah lulus 
dari Pondok pesantren. Dengan adanya pelatihan atau seminar 
yang di selenggarakan alumni Pondok pesantren peserta 
didik semakin paham arah mereka belajar. Ikatan alumni 
Pondok pesantren sangat kuat. Alumni saling bersinergi dalam 
membangun Pondok pesantren. Alumni membantu dalam hal 
keuangan dan ide demi terselenggaranya kegiatan Pondok 
pesantrenyang lebih baik. Acara-acara keagamaan sepenuhnya 
dibiayai oleh alumni. Penerapan akhlak yang menjadi hal utama 
ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 
Pasal 5 Tentang dilakukan Penguatan Pendidikan Karakter 
dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara 
menyeluruh dan terpadu;

b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-
masing lingkungan pendidikan; dan

c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam 
kehidupan sehari-hari (Peraturan Presiden Nomor 87, 2017).
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Dari dasar inilah evaluasi pembelajaran yang dilakukan 
Pondok pesantren dalam menilai hasil belajar peserta 
didik. Jika dilihat dari konteks MBS maka hasil evaluasi ini 
merupakan prinsip kemandirian yang dilaksanakan Pondok 
pesantren. Dengan itu, akuntabilitas Pondok pesantren dapat 
dipertanggung jawabkan, karena adanya nilai rapor secara 
tertulis dalam penilaian proses pembelajaran.

D. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN PESERTA DIDIK 
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH

Nilai budaya dalam pengelolaan sumber daya manusia 
Pondok pesantren yakni dengan mengembangkan nilai-nilai 
kekeluargaan, kepatuhan pada aturan Pondok Pesantrendan 
peneladanan terhadap Kiai. Pengelolaan peserta didik di 
Pondok Pesantren dari tahap penerimaan peserta didik baru 
menggunakan cara konvensional dan daring. Serta sistem 
penerimaan peserta didik Pondok Pesantren wajib mengikuti 
seluruh tes masuk. Penerimaan peserta didik pendaftaran lebih 
awal dari sekolah umum menjadikan keuntungan tersendiri 
bagi Pondok pesantren. 

Cara ini dianggap efektif meningkatkan jumlah peserta 
didik. Kegiatan pembelajaran peserta didik dimulai dari sebelum 
subuh hingga malam tiap harinya. Kegiatan pembelajaran 
peserta didik dibiasakan hidup dengan suasana kemandirian 
dan didasarkan pada keikhlasan di pondok pesantren. Apabila 
pada evaluasi pembelajaran yang berupa hasil tes peserta didik 
tidak sesuai dengan standar kelulusan kelasnya maka peserta 
didik akan turun kelas. Hasil evaluasi pembelajaran peserta 
didik dengan adanya penilaian berupa rapot untuk naik kelas. 
Kenaikan kelas ditentukan dari hasil nilai rapot pondok.

Peserta didik yang sudah lulus dari pondok pesantren 
membentuk perkumpulan dan membantu penyelenggaraan 
pendidikan. Dilihat dari sisi manajemen berbasis sekolah yang 
mengutamakan fl eksibilitas dan efi siensi, maka fl eksibilitas yang 
dilakukan peserta didik dengan cara menyesuaikan diri cepat 
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dalam pembelajaran serta keluwesan dalam waktu pembelajaran 
yang ada di pondok pesatren. Sedangkan efi siensi ikatan alumni 
lakukan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga peserta didik mampu 
menempatkan diri atau memposisikan diri dalam berinteraksi 
sosial sesama peserta didik maupun ke masyarakat. Dari 
penjelasan diatas, maka dapat digambarkan pengelolaan peserta 
didik di Satuan Pendidikan Muadalah sebagai berikut:

Gambar 6 Pengelolaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Muadalah

Gambar diatas menggambarkan bahwasannya peserta 
didik diberikan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam 
menempuh pendidikan di Ponpes. Adanya ikut andil alumni 
dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang ada di 
Ponpes. Budaya pondok pesantren yang membentuk mayoritas 
penghuni pesantren sebagai standardisasi pandangan dengan 
segala tindakan, yaitu: perasaan bersama (penyatuan emosi atau 
psikis), perbuatan bersama, ucapan bersama (bahasa bersama), 
dan hal-hal bersama (memahami benda dengan sudut pandang 
yang sama). 

Hal ini dapat menciptakan sebuah budaya Pondok 
Pesantren tersendiri. Proses pembentukan budaya yang 
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menjadikan para peserta didik sebagai pelaksana kegiatan di 
Pondok Pesantrenakan menjadikan suatu pembiasaan. Dalam 
menjaga mutu sekolah, kualitas dalam pembelajaran serta 
kualitas lingkungan atau budaya Pondok pesantren.
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PENGELOLAAN DALAM hal keuangan merupakan unsur 
penting dalam MBS. Sesuatu hal yang sangatlah menunjang 
dalam berjalannya MBS. Kemampuan sekolah dalam hal 
mengatur keuangan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan 
dana secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. 
Keuangan dalam Pondok pesantren yang berawal dari 
masyarakat dan untuk masyarakat ini harus mampu menjawab 
keinginan masyarakat akan pendidikan. Seperti halnya yang 
diungkapkan Munge, Kimani dan Ngungi yakni:

Pertumbuhan dan perkembangan sektor pendidikan tergantung pada 
seberapa baik keuangan dikelola. Manajemen keuangan berkaitan 
dengan organisasi tentang cara mencari sumber untuk menemukan, 
bagaimana mengontrol sumber daya keuangan dan langkah-langkah 
akuntabilitas. Ini penting untuk keberhasilan organisasi. (Munge, 
Kimani, & Ngugi, 2017)

Sebab inilah pertumbuhan dan perkembangan sektor 
pendidikan tergantung pada seberapa baik keuangan yang 
dikelola pesantren itu sendiri. Manajemen keuangan berkaitan 
dengan tentang cara mencari sumber keuangan Pondok 
pesantrenitu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan keberhasilan 
Pondok pesantren dalam mengatur keuangan yang berasal dari 
masyarakat dan pemerintah ini. 

GANNGANGANN
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Dalam hal ini kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam 
kegunaan uang tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan 
Olembo : The school heads are responsible for effi cient and effective 
management of school fi nances in order to promote delivery of services 
(Olembo, 1986). Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus 
dapat mengefi siensikan penggunaan dana yang ada di Pondok 
pesantren demi kelanjutan Pondok pesantren tetap berjalan. 
Hal ini diungkap Ngaware yakni : Cost reduction measures should 
target the expansion of quality day schools, effi ciency utilization 
of teachers, and streamlined procurements (Ngware, Onsomu, 
& Muthaka, 2006). Jelaslah bahwasannya pendanaan juga 
dalam kaitannya pemaksimalan pemberdayaan sumberdaya 
manusia. Pemaksimalan kinerja guru akan lebih mengefi sienkan 
pengeluaran dana sekolah.

Sejalan dengan Azarenkova dalam pengelolaan keuangan 
untuk meningkatkan potensi keuangan perlu dilakukan analisis 
terperinci mengenai biaya keuangan dan memikirkan strategi 
untuk meningkatkan kegiatan keuangan (Azarenkova, Golovko, 
Piddubna, & Polurezov, 2017). Berikut Sumtaky menjabarkan 
elemen-elemen pengelolaan keuangan yakni:

1. Efektivitas perencanaan keuangan,

2. Efektivitas kontrol pelaksanaan anggaran,

3. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, 

4. Efektivitas pengawasan pihak internal dan eksternal

5. Kinerja,

6. Layanan publik. (Sumtaky, Chandrarin, & Sanusi, 2018)

Elemen–elemen pengelolaan keuangan di atas akan 
mempengaruhi unsur-unsur manajemen keuangan lokal secara 
efektif mempengaruhi kinerja Unit Perangkat Perangkat Daerah 
dan memiliki implikasi untuk kepuasan publik terhadap layanan 
publik. Kinerja Unit Perangkat Regional dapat memediasi 
pengaruh efektivitas elemen keuangan regional pada layanan 
publik.
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Dalam hal pengelolaan keuangan menegaskan bahwa 
sebagian besar pengusaha perempuan tidak memiliki 
keterampilan manajemen seperti pembukuan, manajemen 
persediaan, manajemen personalia, dan pemasaran dasar 
sehingga sebagian besar pemilik bisnis akhirnya kehilangan 
jejak transaksi harian mereka dan tidak dapat memperhitungkan 
pengeluaran dan keuntungan mereka di akhir bulan (Okpara, 
2011; Sajuyigbe, Adeyem, & Odebiyi, 2017). 

Hal ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan keuangan 
lebih baik di atur oleh laki – laki. Penyebab kurangnya 
perencanaan, pembiayaan yang tidak tepat dan manajemen 
yang buruk dikarenakan beberapa tidak menyimpan catatan/
akun juga tidak memiliki rekening bank tersendiri untuk 
keuangan lembaga. Oleh sebab itulah, untuk memanimalisir itu 
ditetapkan bahwa strategi manajemen risiko harus diupayakan 
dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Bukti empiris 
yang dikutip mendukung gagasan bahwa motif terkuat untuk 
perilaku manajemen risiko adalah tekanan fi nansial. Hal ini 
di ungkapkan Fatemi and Luft: established that risk management 
strategies should be pursued to enhance shareholder value. The empirical 
evidence cited was supportive of the notion that the strongest motive for 
risk management behavior was the fi nancial distress (Fatemi & Luft, 
2002; Sahu, 2017).

Dalam pengelolaan keuangan, agar bisa tetap bertahan 
sebagai lembaga pendidikan yang memang berasal dari 
masyrakat maka dikembangkannya organisasi nirlaba dalam 
pemberian layanan dan tata kelola di Pondok pesantren. Hal 
ini sejalan yang diungkapkan: The fi eld of public administration 
recognizes a strong and growing role for nonprofi t organizations 
in service delivery and collaborative governance (Agranoff, 2005; 
Feldman, 2010; Meier, 2010; Mitchell, 2017; O’Leary & Van Slyke, 
2010; O’Leary & Vij, 2012; Smith, 2010).

Menghadapi perkembangan nirlaba perlu adanya 
peningkatan pengawasan manajemen keuangan nirlaba dan 
memeriksa pengeluaran. Seperti halnya yang diungkapkan 
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Hager, et.al : The increasing signifi cance of the nonprofi t sector has 
enhanced scrutiny of nonprofi t fi nancial management practices as a 
growing literature examines functional expense accounting (Hager, 
Pollak, & Rooney, 2004; Mitchell, 2017; Wing & Hager, 2004). 

Hal ini juga ditunjukkan pengelolaan keuangan Pondok 
pesantren, dengan memberikan memberikan amanah dalam 
pengelolaan keuangan kepada laki-laki yakni kepala sekolah. 
Pengelolaan dengan mengembangkan organisasi nirlaba dalam 
bentuk koperasi yang didirikan oleh para alumni dalam rangka 
membantu kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pondok 
pesantren. 

Jika dilihat dari sisi MBS yang bersifat otonomi dalam 
pengeloaan keuangan di Pondok pesantren, Pondok pesantren 
menjalankannya dengan prinsip MBS juga yang bersifat 
partisipatif alumni dengan membentuk organisasi nirlaba. 
Keuntungan organisasi nirlaba yang berbentuk koperasi yang 
didirikan oleh para alumni ini bertujuan untuk kepentingan 
atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Hal ini menunjukkan 
prinsip-prinsip MBS yang telah dijalankan di Pondok pesantren 
dalam pengelolaan keuangannya. 

A. SUMBER KEUANGAN

Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren 
merupakan lembaga pendidikan yang berada naungan 
Kementerian Agama. Satuan pendidikan berhak mendapat 
Biaya Operasional Sekolah (BOS). Penetapan satuan pendidikan 
Muadalah berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.032/KSP/80/98 
tentang Pemberian Status Disamakan Lembaga Pendidikan 
Islam (LPI). Sejak awal adanya sekolah Muadalah, Pondok 
Pesantren telah menjadi sekolah Muadalah bersama 30 Pondok 
Pesantrenlainnya di Indonesia. Satuan pendidikan muadalah 
yang berada di DKI Jakarta hanya Pondok PesantrenDarul 
Rahman. Besaran Bantuan Operasional Sekolah ini sesuai 
dengan Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 4 yakni: 
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Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah Satuan biaya 
SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta 
didik setiap 1 (satu) tahun dan SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu 
juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) 
tahun. (Permendikbud Nomor 3, 2019)

Satuan pendidikan muadalah, maka pengelolaan keuangan 
lembaga merujuk pada Peraturan Menteri Agama nomor 18 
tahun 2014 pasal 21 menyatakan: Pengelolaan satuan pendidikan 
muadalah dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan 
prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, 
nirlaba, efi siensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dilanjut dengan 
sumber pembiayaan satuan pendidikan Muadalah di pasal 26 
ayat 1 dan 2 yakni: penyelenggara, pemerintah, pemerintah 
daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan dikelola 
secara efektif, efi sien, transparan, dan akuntabel (Permenag 
Nomor 18, 2014).  

Sumber keuangan tetap lainnya yakni iuaran bulanan 
peserta didik, hal ini adanya perbedaan tujuan dengan lampiran 
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2019 Bab 1 Tentang petunjuk teknis penggunaan dana 
BOS regular yang menyatakan: 

BOS Reguler bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta 
didik yang orangtua/walinya tidak mampu yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dalam rangka memperoleh layanan pendidikan 
yang terjangkau dan bermutu. Pengelolaan BOS Reguler dengan 
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan 
kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan 
program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah 
(Lamp1 Pemendikbud Nomor3, 2019).

Perbedaan persepsi dalam hal pungutan kepada peserta 
didik dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS yakni 
dikarenakan Pondok Pesantrenmenggunakan pungutan peserta 
didik untuk kebutuhan pribadi peserta didik. Uang digunakan 
sebagai uang makan sebanyak 3x sehari selama di Pondok 
pesantren.
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Sumber keuangan yang tidak tetap namun sangat membantu 
untuk menelenggarakan pendidikan, yakni uang sumbangan 
alumni. Dengan adanya dukungan dari alumni, kegiatan-
kegiatan Pondok Pesantrenyang didukung alumni dalam 
segi fi nansial yang cukup kuat.  Dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan 
Pendidikan pada Bab IV tentang Tanggung Jawab Pendanaan 
Pendidikan oleh Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan 
Pendidikan yang didirikan masyarakat pada pasal 49 ayat 1 dan 
2 menyatakan:

Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang 
didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat 
memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali 
tidak mengikat kepada satuan pendidikan. Sumbangan pendidikan 
dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada 
pemangku kepentingan satuan pendidikan (Lamp1 Pemendikbud 
Nomor3, 2019).

Untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, 
maka Pondok Pesantrenbekerjasama dengan alumni untuk 
tetap terlaksananya kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 49 yakni:

Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang 
didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat 
memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali 
tidak mengikat kepada satuan pendidikan (PP Nomor 48, 2008)

Penelitian sumbangan alumni juga dilakukan Miller dan 
Casebeer menunjukkan hasil dari survei sumbangan alumni 
untuk almamaternya (Miller & Casebeer, 2003). Penelitian 
menyatakan hubungan yang lebih kuat muncul jelas antara 
keberhasilan akademik, kepuasan, dan pemberian alumni untuk 
sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa alumni masih peduli 
tentang almamater mereka. Kegiatan sama seperti ini juga 
terlihat di Pondok Pesantren, rasa kepedulian alumni terlihat 
dari tingginya partisipasi dalam kegiatan pendidikan di Ponpes.
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B. PENGELOLA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Kementerian 
Agama atau uang BOS dikelola kepala sekolah. Uang yang berasal 
dari peserta didik dikelola bendahara Pondok Pesantrenyang 
bertanggungjawab kepada kepala sekolah. Serta pendanaan 
untuk setiap acara yang diselenggarakan alumni dikelolah 
bendahara alumni dengan melaporkan ke pihak Ponpes. 

Pejabat yang berwenang dalam mengelola keuangan 
Pondok Pesantren yakni kepala sekolah dan bendahara sekolah. 
Kedua pejabat sekolah ini yang mengatur keuangan Ponpes. 
Baik dari sumber keuangan yang diterima santri maupun yang 
dari Kementerian Agama. Kepala sekolah bertanggungjawab 
terhadap dana BOS, bendahara bertanggungjawab terhadap 
dana santri dan pengurus alumni bertanggungjawab terhadap 
dana sumbangan alumni. 

Penggunaan dana BOS yang bertanggung jawab di sekolah 
ini diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 pada struktur keanggotaan 
tim BOS regular yang menyatakan penanggung jawabnya 
adalah kepala sekolah. Sebagai Pondok Pesantrenyang terdaftar 
sebagai satuan pendidikan Muadalah, pertanggung jawaban 
atas pendanaan sekolah juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 21 tentang Pengelolaan 
satuan pendidikan muadalah yakni: 

(1) Pengelolaan satuan pendidikan muadalah dilakukan 
dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, 
kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efi siensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas.

(2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan muadalah 
menjadi tanggung jawab pesantren.

(3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan muadalah 
menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan 
muadalah (Permenag Nomor 18, 2014).
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Pernyataan Peraturan Menteri Agama pada ayat 2 diatas 
menjelaskan penanggung jawab atas seluruh penggunaan dana 
adalah Kiai. Hal ini menunjukkan Kiai dalam pengelolaan 
keuangan di Pondok Pesantren memiliki andil besar dalam 
terus berdirinya Ponpes. Keterkaitan antara pengelolaan 
keuangan yang berdampak pada program yang ada dalam 
Ponpes. Pengelolaan keuangan mempengaruhi kebijakan 
Pondok Pesantrenyang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Bandur menyatakan bahwa dalam hal 
pengelolaan keuangan pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab kepada pengambil keputusan di tingkat sekolah telah 
menjadi fi tur paling menonjol dari sistem manajemen sekolah 
negeri di sebagian besar negara di dunia (Bandur, 2012b). 

Tren global dan perkembangan terkini dalam MBS 
di Indonesia dengan menciptakan kemitraan dan proses 
pengambilan keputusan partisipatif di tingkat sekolah. 
Penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemberian otonomi 
pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan dalam 
konteks MBS yang terjadi di Pondok Pesantren bertujuan untuk 
mengembangkan Ponpes. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Schmid tentang 
pengelolaan keuangan MBS yakni menyatakan dalam Undang-
Undang Reformasi Pendidikan 1988 memperkenalkan MBS 
sebagai bentuk otonomi sekolah dengan mengambil tanggung 
jawab keuangan dan otoritas pengelola keuangan satuan 
pendidikan (Schmid, Kurt Hafner, Helmut Pirolt, 2007). Hal ini 
memperkuat kepala sekolah, orang tua, guru dan masyarakat 
dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan di sekolah. 

Selain itu, transparansi data kinerja sekolah yang 
dipublikasikan melalui tabel keuangan sekolah merupakan 
sistem pendanaan baru dengan dasar “uang mengikuti murid”. 
Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang digunakan 
benar-benar untuk kebutuhan santri.
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Keterbatasan keuangan yang dimiliki Ponpes, dengan 
adanya bantuan dari para alumni dalam mendukung Pondok 
Pesantrentetap eksis hingga saat ini. Adanya sikap budaya 
Pondok Pesantrenyang dilakukan selama di Ponpes, menjadikan 
para alumni dengan penuh keikhlasan dalam mendukung 
program yang ada di Pondok Pesantren ini. 

Adanya tiga pengelola keuangan (kepala sekolah, 
bendahara, dan bendahara ikatan alumni) menjadikan 
pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Kepala sekolah 
bertanggung jawab terhadap dana BOS. Bendahara bertanggung 
jawab terhadap dana santri. Ikatan alumni bertanggung jawab 
terhadap bantuan alumni. Semua keuangan tersebut harus 
berdasarkan persetujuan Kiai dan dilaporkan ke Kiai.

Berdasarkan laporan rencana kegiatan dan anggaran 
pondok pesantren (RAKP) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). 
Uraian penggunaan uang BOS digunakan untuk honorium guru 
dan pegawai, ATK, rekening listrik, perawatan gedung/rehab 
ringan, pembelian barang habis pakai, lain-lain, jasa dan pajak. 
Pelaporan keuangan yang bersumber dari santri dilaporkan 
juga per semester oleh bendahara ke kepala sekolah. Tembusan 
laporan diberikan kepada pengasuh Ponpes. Pelaporan dana 
santri dilaporkan pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. 

Laporan keuangan dari santri bisa diakses oleh orang 
tua pada saat pertemuan akhir semester. Pelaporan keuangan 
Pondok Pesantrenyang bersumber dari dana BOS dilakukan 
per-6 bulan. Kepala sekolah selaku penanggung jawab membuat 
laporan tertulis kepada Kementerian Agama paling lambat 
bulan Juni dan Desember tiap tahunnya. Laporan juga diberikan 
satu rangkap kepada Pengasuh Ponpes.

Oleh sebab itulah kemajuan atau kemunduran pesantren 
banyak ditentukan oleh sosok Kiai sebagai fi gur sentral di 
pesantren (Kesuma, 2014). Peran penting dalam menajemen 
pesantren dipegang penuh dalam kepemimpinan Kiai. 
Pengelolaan keuangan yang menjadi bagian terpenting dalam 
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eksistensi sebuah pesantren ini harus dikelolah dengan cara yang 
benar. Kesalahan dalam memilih seseorang dalam memimpin 
Pondok Pesantrenakan berpengaruh besar. 

Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang 
jaringan kepemimpinan Kiai yang menjadikan Kiai sebagai 
penentu kebijakan dalam Ponpes. Kerabat Kiai yang akan 
mempengaruhi kebijakan yang diambil Kiai. Dalam hal ini 
pemilihan staf sebagai pengelolah Pondok Pesantrenjuga sebagai 
pertimbangan. Lebih baik menggunakan sumber daya manusia 
yang memang sudah satu visi dengan Kiai. 

Dalam hal keuangan dilihat dari sisi MBS Sumtaky 
menjabarkan elemen-elemen pengelolaan keuangan yakni: 
(1) Efektivitas perencanaan keuangan, (2) Efektivitas kontrol 
pelaksanaan anggaran, (3)Transparansi dan akuntabilitas 
pelaporan keuangan, (4) Efektivitas pengawasan pihak internal 
dan eksternal, (5) Kinerja, (6) Layanan publik. (Sumtaky et al., 
2018). Prinsip-prinsip MBS ini yang harus diperhatikan dalam 
pengelolaan keuangan Pondok Pesantren.

Pelaporan dana alumni dilakukan oleh ikatan alumni kepada 
ketua umum ikatan alumni, kepala sekolah dan pengasuh. 
Bentuk laporan dana alumni hanya bersifat lisan kepada kepala 
sekolah dan pengasuh. Sementara pelaporan kepada alumni 
yang memberikan bantuan tidak dilakukan dengan alasan 
alumni yang membantu percaya dan ikhlas dalam memberikan 
bantuan. Selama ini, bantuan alumni tidak pernah menjadi 
masalah dalam pengelolaannya. 

Pelaporan keuangan Pondok Pesantrenkepada Kiai yang 
bersumber dari santri dan Kementerian Agama untuk keuangan 
BOS. Sedangkan pelaporan keuangan yang bersumber dari 
alumni di laporkan kepada ketua umum pengurus alumni. 
Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang ada di 
Pondok Pesantren telah mengikuti prinsip–prinsip pengelolaan 
keuangan MBS. Hal ini berdasarkan 4 prinsip yakni otonomi, 
fl eksibilitas, partisipatif dan relevansi (Sumarto, 2016). 
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Pengelolaan keuangan berdasarkan kebutuhan santri dan 
masyarakat dalam mewujudkan tujuan Ponpes. Kemandirian 
dalam mengatur dan mengelola institusi pendidikannya sendiri, 
baik kemandirian dalam segi keuangan dan kemandirian dalam 
memutuskan kebijakan-kebijakan sesuai Undang-undang dalam 
menghadapi tuntutan dan tantangan masyarakat. Prinsip ini 
dapat terwujud jika sumber daya manusia yang menjalankan 
roda institusi memiliki kemampauan yang mumpuni untuk 
memecahkan problem-problem yang dihadapi serta mampu 
bersikap demokratis untuk menghargai perbedaan muncul. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Munge menyatakan: 
bahwasannya lembaga pendidikan tergantung seberapa baik 
keuangan dikelola, hal ini berkaitan dengan cara lembaga 
mengontrol sumber daya keuangan dengan langkah-langkah 
akuntabilitas (Munge et al., 2017). Hal ini berdasarkan prinsip MBS 
yakni akuntabilitas dan keterbukaan yakni pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada pada setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus 
dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat dan negara.

Pemenuhan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam 
keuangan keuangan. Pelaporan keuangan yang sudah diterima 
Ponpes, karena yang mengelola keuangan terpusat hanya kepala 
sekolah dan bendahara. Pengasuh Pondok Pesantrenmenjadi 
pengawas intern Ponpes. Dalam pengelolaan keuangan juga 
mempengaruhi pengurus atau para guru atau ustad dan ustazah 
yang ada di Ponpes. Sebagai pelaku teknis dalam pengelolaan 
Pondok Pesantrenlangsung ke para santri. Para ustad dan 
ustazah yang memang didominasi para alumni dari Pondok 
Pesantrendan sudah merupakan satu tujuan dengan Kiai akan 
secara ikhlas dan penuh dengan rasa kekeluargaan dalam 
mengabdikan dirinya untuk Ponpes. 

Pengelolaan keuangan Pondok Pesantren dapat dilakukan 
oleh kepala sekolah, bendahara sekolah serta pengurus alumni. 
Semua ini atas pengetahuan pimpinan Pondok Pesantrenyakni 



116

Model Pemetaan Manajemen Berbasis Sekolah

Kiai. Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren yakni bersumber 
dari keuangan, yaitu dari santri, alumni dan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Pengelolaan dan Pelaporan keuangan yakni 
Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Bendahara Ikatan 
Alumni dengan Kiai sebagai penanggung jawab.

C. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN 
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH

Dalam hal keuangan, Ponpes memiliki tiga sumber 
keuangan yaitu dari kementerian agama, spp peserta didik dan 
bantuan alumni. Masing – masing sumber dikelola oleh orang-
orang yang berbeda dengan tetap dibawah pengawasan Kiai. 
Hal ini menjadikan prinsip transparansi yang diutamakan dalam 
implementasi manajemen berbasis sekolah. Pondok pesantren 
memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan namun 
tetap harus ada pertanggungjawabannya. 

Hal ini agar prinsip akuntabilitas dengan tetap terjaga dimata 
masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban pelaporan 
keuangan dalam bentuk hasil penggunaan yang di tuliskan 
pada papan yang terpampang serta pada brosur pernerimaan 
peserta didik baru. Dalam aspek partisipasi masyarakat dalam 
hal ini khususnya alumni dalam membantu penyelenggaraan 
pendidikan di Pondok pesantren. Dengan adanya partisipasi 
masyarakat yang tinggi ini merupakan indikasi masih tingginya 
kepercayaan masyarakat terhadap Pondok pesantren. Tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada suatu Pondok pesantren terlihat 
dengan tingginya sumbangan masyarakat dalam membantu 
penyelenggaraan pendidikan. 

Kaidah-kaidah manajemen berbasis sekolah yakni 
kemandirian, keterbukaan, kemitraan, partisipasi dan 
akuntabilitas. Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 
pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Muadalah sebagai 
berikut:
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Gambar 7 Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Satuan Pendidikan Muadalah

Dari gambar diatas menunjukkan bahwasanya pengelolaan 
keuangan Pondok pesantren yang memiliki tiga pengelola 
keuangan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. 
Dengan pusat Kiai sebagai persetujuan kegiatan yang dilakukan. 
Kebijakan pemerintah yang mengatur dalam pengelolaan 
keuangan juga sudah dilakukan Ponpes dalam hal sumber dana, 
penggunaan dana, yang bertanggung jawab atas dana tersebut 
serta bentuk pelaporan dana. 
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BAGIAN 7 PENGELOLAAN KURIKULUM

A. KAJIAN KURIKULUM DALAM MANAJEMEN  BERBASIS 
SEKOLAH

MENURUT UNDANG–UNDANG No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional mendefi nisikan kurikulum yakni 
suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, 
isi, dan juga bahan pengajaran dan cara yang digunakan ialah 
sebagai suatu pedoman didalam suatu penyelenggaraan 
kegiatan dalam pembelajaran untuk dapat mencapai suatu 
tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20, 2003). 
Oleh sebab pentingnya kurikulum dalam suatu penyelenggaraan 
pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah/Pondok pesantren. 
Seperti halnya yang diungkapkan Rusman yakni:

Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang 
koopertif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mewujudkan 
ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaanya, manajemen 
kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Oleh karena itu otonomi yang diberikan pada lembaga 
pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri 
dengan memperioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran visi 
dan misi lembaga pendidikan atau sekolah dengan tidak mengabaikan 
kebijaksanaan kurikulum nasional yang telah ditetapkan.(Rusman, 
2009)

LUMKULUMLUMK
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Kurikulum manajemen berbasis sekolah merupakan 
pengaturan pembelajaran yang mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, implementasi dan evaluasi kurikulum 
dan pembelajaran di sekolah berdasarkan prinsip-prinsip 
implementasi manajemen berbasis sekolah, hal ini berdasarkan 
yang diiungkapkan Mustiningsih yakni:

Curriculum management and school-based learning management 
are curriculum and learning arrangement that includes planning, 
organizing, implementing and evaluating curriculum and learning in 
the schools based on the implementation principles of the school-
based management (Mustiningsih, 2017).

Pada tahun 2012, dalam masa transisi dari 3 (tiga) pilar SBM 
ke yang baru 7 (tujuh) diperluas pilar, ruang lingkup manajemen 
kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah meliputi:

(1)Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (2) penyusunan 
kalender pendidikan(4) proses pembelajaran, (5) perencanaan 
pembelajaran, (6) implementasi pembelajaran, (7) pembelajaran 
penilaian, (8) supervisi pembelajaran, (9) penyusunan peraturan 
akademik, (10)penentuan beban belajar, (11) sistem pembelajaran, 
(12) beban belajar, (13) pemilihanStrategi PAKEM, (14) konsep dasar, 
(15) model / strategi pengajaran, (16) apa dan mengapa PAKEM, 
(17)) pentingnya PAKEM, (18) prinsip-prinsip PAKEM, (19) keunggulan 
PAKEM, dan (20) karakteristik PAKEM (Mustiningsih, 2017)

Ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran 
berbasis sekolah sebagai isi Bimbingan dan Pedoman 
Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah pada tahun 2013 
meliputi: 

(1) program tahunan sekolah, (2) persiapan dan elaborasi sekolah 
kalender, (3)persiapan kalender Pendidikan, (4) persiapan / ulasan KTSP, 
(5) persiapan rencana pelajaran (RPP), (6) pembagian pengajaran dan 
pekerjaan lain, (7) penyusunan jadwal pelajaran, (8) persiapan jadwal 
kegiatan perbaikan dan pengayaan, (9)persiapan jadwal kegiatan, 
(10) persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, (11)pengaturan 
sumber dan pemanfaatan media pembelajaran, (12) pengaturan 
kriteria dan pelaksanaan hasil belajar peserta didik, peningkatan kelas, 
dan kelulusan, (13) pengaturan membuka tahun akademik baru, 14) 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran, (15) pengawasan implementasi 
pembelajaran, (16) pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling, 
dan (17) menutup tahun ajaran dan kelulusan. (Mustiningsih, 2017)
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Kurikulum adalah bagian penting dari strategi komunitas 
Pondok pesantrenuntuk mengatasi tantangan zaman, sehingga 
pesantren dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan 
untuk memenuhi pasar kerja dan membuat Muslim yang baik, 
hal ini seperti halnya dikatakan Rochayati,et.al yakni :

The curriculum is an important part of the Islamic boarding school 
commu- nity's strategy to addrness the challenges of the times, so that 
Islamic boarding schools can provide knowledge and skills to meet the 
job market and make good Muslims.(Lukens-Bull, 2001; Rochayati et 
al., 2018) 

Sedangkan pendapat dari Michael Stephen Schiro tentang 
pengembang Kurikulum yang sengaja membuat bahan dan 
strategi kurikulum bagi orang lain untuk digunakan dalam 
arena pembelajaran. Gagasan penting di sini adalah "untuk 
digunakan orang lain" dan "instruksional". Pengembang 
kurikulum dapat menjadi penulis buku teks, guru yang bekerja 
di komite kurikulum sekolah, spesialis kurikulum yang bekerja 
untuk organisasi pendidikan swasta, atau warga negara yang 
bersangkutan akan merancang materi pengajaran untuk 
homeschooling seperti yang diungkapkan Schiro:

Curriculum developers intentionally create curriculum material and 
strategies for others to use in the instructional arena. The important 
ideas here are “for others to use” and “instructional”. Curriculum 
developers can be textbook writers, teachers who work on school 
curriculum committees, curriculum specialists who work for private 
educational organizations, or concerned citizens wgo design 
instructional materials for homeschooling. (Schiro, 2012)

Pendapat lain mengatakan bahwasannya kurikulum dibuat 
disesuaikan dengan visi misi atau tujuan pesantren. Seperti 
halnya yang diungkapkan Elizabeth Christopher et.al yakni:

Jika prinsip dasar dari sebuah kurikulum tidak dijalani yakni adanya 
seorang pemimpin dan manajemen pendidikan tidak diperiksa. Maka 
pendidik akan menghadapi risiko mengabaikan tuntutan kontemporer 
untuk etika sosial manajerial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 
Masalah khusus ini merupakan upaya untuk menanggapi tantangan 
ini atas nama fakultas dan mahapeserta didik dalam mendesain 
kurikulum. (Christopher, Laasch, & Robert, 2017)
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Hal ini menunjukkan kurikulum dapat dibuat berdasarkan 
kebutuhan peserta didik. Pondok pesantrenyang memiliki 
otonomi dalam mendesain kurikulum sendiri harus memiliki 
keterpihakkan kepada para peserta didik. Sejalan dengan 
kurikulum yang dibuat untuk kebutuhan di masyarakat, ini 
sama halnya yang diungkapkan hasil penelitian Bandur yang 
menyatakan:

Temuan penelitian menunjukkan bagaimana pelimpahan wewenang 
ke tingkat sekolah dapat menciptakan kemitraan dalam pengambilan 
keputusan sekolah. Partisipasi dalam hal menetapkan misi sekolah, visi 
bersama, program tahunan, anggaran sekolah, buku pelajaran sekolah, 
gedung sekolah, kurikulum berbasis sekolah, dan bahkan kebijakan 
disiplin peserta didik. Pengalihan kekuasaan dan wewenang ke tingkat 
sekolah telah menciptakan beberapa perubahan di sekolah, termasuk 
perubahan budaya di sekolah, dan peningkatan partisipasi komunitas 
sekolah. Faktor-faktor ini telah menyebabkan peningkatan dalam 
lingkungan belajar-mengajar dan prestasi peserta didik. (Bandur, 
2012a)

Pemberian otonomi ke sekolah dalam membuat kurikulum 
akan berdampak pada terciptanya budaya sekolah. Sistem 
pendidikan di Pondok pesantrenIslam adalah penerapan 
sistem pendidikan Islam integral, yang merupakan perpaduan 
dari kurikulum pesantren yang mengajarkan agama dan mata 
pelajaran. Sejalan dengan pentingnya sebuah kurikulum yang 
ditetapkan pada sekolah atau pesantren dengan dasar sebuah 
kurikulum keislaman seperti yang diungkapkan oleh Rochayati:

States that the education sistem in Islamic vocational boarding school 
is the application of an integral Islamic education sistem, which is a 
blend of the Islamic board- ing school curriculum that teaches religious 
subjects, with the curriculum of Vocational High Schools which is a 
skills based curriculum.(Abubakar, 2012; Rochayati et al., 2018) 

Berdasarkan hasil teori yang telah diungkapkan, 
pengelolaan kurikulum dalam konteks MBS merupakan 
seperangkat rencana dalam pembelajaran yang dikembangkan 
Pondok pesantren dalam rangka memenuhi kebutuhan tujuan 
Pondok pesantrendan kebutuhan peserta didik (masyarakat) 
akan pendidikan berbasis islam. 
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Oleh karena itu, akademisi harus menanggapi kebutuhan 
pemangku kepentingan eksternal ini dengan memeriksa 
kembali kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta 
didik. Mendesain bagaimana program gelar, khususnya 
dalam manajemen, sedang mempersiapkan peserta didik 
untuk tuntutan tempat kerja. Mendesain ulang kurikulum 
yang menggunakan proses desain mundur untuk fokus pada 
pengembangan soft skill yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, 
dengan fokus khususnya pada pengembangan set keterampilan 
yang terkait dengan kerja tim. Hal ini diungkapkan Ritter,et.al 
yakni:

Academia must respond to these external stakeholder needs by 
reexamining curriculum in light of how degree programs, particularly 
in management, are preparing students for the demands of the 
workplace. Describe a curriculum redesign that used a backward 
design process to focus on developing the soft skills that employers 
need, focusing in particular on developing teamwork-related skill sets 
(Ritter, Small, Mortimer, & Doll, 2018)

Penelitian Borges mengamati bahwa belajar tidak hanya 
terjadi dalam program pendidikan formal, akan tetapi 
juga dilengkapi adanya kurikulum tersembunyi sekolah. 
Kurikulum yang tersembunyi inilah yang ada di Pondok 
pesantren. Kurikulum dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya 
kepesantrenan.

B. APLIKATIF KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN 
MUADALAH

Sistem kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah terdiri 
yakni sistem pondok modern dan sistem salafi yah, akan tetapi 
ada pula yang menggabungkan kedua sistem ini. Sistem pondok 
modern yakni memiliki sekolah formal dibawah kurikulum 
Diknas dan/atau Kemenag, memakai buku-buku literatur bahasa 
Arab kontemporer. Sistem salafi yah yakni Pondok Pesantrenyang 
tidak memiliki sekolah formal dan hanya melakukan pembacaan 
kitab-kitab keislaman. Hal ini berdasarkan Peraturan menteri 
Nomor 18 tahun 2014 Pasal 4 yakni: 
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(1)Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafi yah 
dan mu’allimin.

(2) Jenis satuan pendidikan muadalah salafi yah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan 
muadalah berbasis kitab kuning.

(3) Jenis satuan pendidikan muadalah mu’allimin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan 
muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola 
pendidikan mu’allimin (Permenag Nomor 18, 2014).

Kurikulum pesantren modern dikenalkan pertama di 
pesantren Gontor. Pondok Pesantrenmodern berkonotasi kepada 
nilai-nilai budaya komodernan yang positif yakni: disiplin, rapi, 
tepat waktu, serta kerja keras. Pondok Pesantrenmodern dalam 
nilai modern yang bersifat fi sikal yakni tergambar dalam cara 
berpakaian santri laki-laki Gontor dengan menggunakan simbol 
dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. 

Selain itu ciri khas Pondok Pesantrenmodern yakni: 
menekanan bahasa Arab dalam percakapan keseharian, 
menggunakan buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer 
(buku klasik/kitab kuning). Memiliki sekolah formal dibawah 
kurikulum Diknas dan/atau Kemenag dari SD/MI MTS/SMP 
MA/SMA maupun sekolah tinggi. Serta tidak menggunakan 
sistem pengajian tradisional seperti sorogan, weton, dan 
bandungan. Metode pembelajaran sistem pengajian tradisional 
tersebut yakni:

1. Metode Sorogan

 Kata sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berarti 
"sodoran atau yang disodorkan" adalah suatu metode 
belajar secara individual dimana seorang santri 
berhadapan langsung dengan kyai atau guru untuk 
membaca kitab.

2. Metode Weton
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Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan 
berkala atau waktu. Pengajian weton bukan pengajian 
rutin harian, tetapi dilaksanakan pada saat-saat tertentu. 
Kitab yang dibaca oleh kyai atau guru tidak menentu 
atau berurutan, santri boleh tidak membawa kitab.

3. Metode Bandungan

Metode bandungan ini sering disebut dengan halaqah,
pembelajaran menggunakan metode ini santri hanya
mendengarkan dan mensyakl kitab sedangkan kyai atau
guru membaca dan menjelaskan kandungan isi kitab
tersebut.

Kurikulum pesanten Salafi yah adalah bentuk asli dari 
lembaga pesantren. Sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo. 
Ciri khas kultural yang terdapat dalam pesantren salaf, antara 
lain: Santri sangat menghormati dan santun kepada kyai, guru 
dan seniornya. Santri senior tidak melakukan tindak kekerasan 
pada juniornya. Hukuman atau sanksi yang dilakukan biasanya 
bersifat non-fi sikal seperti dihukum mengaji atau menyapu atau 
mengepel, dan lain sebagainya. Dalam berpakaian keseharian 
santri laki-laki memakai sarung.

Berafi liasi kultural ke Nahdlatul Ulama (NU) dengan kekhasan 
fi kih bermadzhab Syafi ’i, akidah tauhid bermadzhab Asy’ariyah 
atau Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu tasawuf seperti karya 
Al Ghazali dan lainnya. Amaliyah khas seperti shalat tarawih 20 
rakaat plus 3 rakaat witir pada bulan Ramadan, membaca qunut 
pada shalat Subuh, membaca tahlil pada tiap malam Jum’at, 
peringatan Maulid Nabi atau melakukan pembacaan kitab-kitab 
maulid, peringatan Isra’ Mi’raj, dan semacamnya. Dalam sistem 
penerimaan santri tanpa menggunakan seleksi. Setiap santri 
yang masuk langsung diterima. Sedangkan penempatan kelas 
sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki 
sebelumnya. 

Sebagai contohnya kurikulum yang menggabungkan 
system pondok pesantren modern dan salafi yah yakni Pondok 
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Pesantren Daarul Rahman. Dikutip dari hasil penelitian Saputra 
dalam pencapaian visi Pondok Pesantren Daarul Rahman 
memiliki motto ialah mencetak “Kiai yang intelektual dan 
Intelektual yang tetap Kiai” (Saputra, 2008). Penanaman nilai-
nilai budaya pesantren sebagai berikut:

1. Keikhlasan

Pondok Pesantren harus selalu dalam suasana keikhlasan, 
ikhlas dalam pergaulan, ikhlas dalam nasehat menasehati, 
ikhlas memimpin dan dipimpin, guru ikhlas mengajar,
murid ikhlas dalam belajar dan diajar.

2. Kemasyarakatan

Segala apa yang akan ditemui santri dimasyarakat,
harus tetap bersikap terdidik seperti di pondok. Sadar
bahwasannya mereka dari masyarakat untuk masyarakat, 
yaitu untuk berbakti dan beramal di masyarakat, maka
masyarakatlah yang akan menilai.

3. Hidup Sederhana

Demi pendidikan jasmani dan rohani, maka para santri
dibiasakan hidup sederhana. Ini sudah dilatih dari
kehidupan Pondok Pesantrenyang sederhana.

4. Thalabul Ilmi, bukan untuk menjadi pegawai

Menuntut ilmu adalah perintah agama, diwajibkan
kepada umat Islam baik laki-laki maupun perempuan.
Menuntut ilmu bukan untuk mencari ijazah, kemudian
mendaftar jadi pegawai. Menanamkan kepada para
santri bahwasannya ijazah sekarang mudah didapat dan
dibeli dengan uang, akan tetapi ilmu sulit didapat, harus
dengan susah payah. Pegawai negeri bukan cita-cita,
tetapi bila jadi pegawai negeri, Alhamdulillah. Kalau bisa
lebih baik mempunyai pegawai, bukan menjadi pegawai.
Soal masa depan Allah yang mengatur, yang penting
banyak ilmu, akhlak bagus, mau berusaha. Insya Allah
tidak akan mati kelaparan karena membela agama Allah.
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Pengabungan dua sistem Pondok Pesantrenbaru diatur 
dalam Peraturan Menteri pada tahun 2014, sedangkan Pondok 
Pesantren Daarul Rahman telah melaksanakan sejak awal 
berdirinya Ponpes. Pondok Pesantren Daarul Rahman memiliki 
sistem yang mengutamakan kedisiplinan dan pandai dalam 
berorganisasi, serta membiasakan sistem pembelajaran bahasa 
Arab dan bahasa Inggris dalam keseharian di Ponpes. Kurikulum 
yang dikembangkan Pondok Pesantren Daarul Rahman memiliki 
kurikulum tersendiri yang khas. Komposisi mata pelajaran 
adalah 75% (30 Mata Pelajaran) ilmu agama dan 25% (12 Mata 
Pelajaran) ilmu pengetahuan umum. Berikut dijabarkan mata 
pelajaran sebagai berikut:

Mata pelajaran ilmu agama terdiri dari Kementrian Agama:
1. Al-Quranul Karim

2. Ilmu Tajwid

3. Tafsir

4. Hadits

5. Mushtholahul Hadits

6. Fiqih

7. Usul Fiqih

8. Ilmu faroid

9. Tauhid

10. Diyanah

11. Tarekh tasyri' al islam

12. Tarrekh al islam

13. Attagbiru syafahi

14. Attagbiru tahriri

15. Tamrin lughah

16. Muthala'ah

17. Nushus adabiyah

18. Nahwu

19. Sharaf

20. Balagoh

21. Mantiq

22. Atekh adabul lughah

23. Tarjamah

24. Al imla

25. Khot Irobbi

Mata pelajaran Kitab Kuning (Kutubut turas) terdiri dari :

1. Fathul qorib

2. Fathul mu'in
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3. Ajrumiah

4. Imriti

5. Alfi yah Ibnu Malik

Mata pelajaran umum:

1. Ilmu Pendidikan

2. Praktek Mengajar

3. Bahasa Inggris

4. Grammar

5. Bahasa Indonesia

6. Geografi 

7. Matematika 

8. Fisika 

9. Biologi

10. Sejarah umum

11. Sejarah Indonesia

12. Tata Negara

Penetapan kurikulum ini berdasarkan Peraturan Mentri 
Nomor 18 Tahun 2014 ini juga menjaga akuntabilitas kualitas 
kurikulum Pondok Pesantrendalam menyelenggarakan 
pendidikan yang merupakan satuan pendidikan muadalah. 
Pasal 10 ayat 1 sampai 3 menyatakan:

(1) Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas 
kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan 
umum.

(2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-
masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning 
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atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.

(3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah); 

b. bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah); 

c. matematika (al-riyadhiyat); dan 

d. ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi’iyah) (Permenag 
Nomor 18, 2014).

Tujuan Pondok Pesantrendengan mengabungkan 
matapelajaran keagamaan dan umum untuk menciptakan 
generasi Islam dimasa yang memahami agama dan ilmu Islam 
yang benar dan juga dilengkapi pengetahuan umum. Penetapan 
jumlah mata pelajaran sebanyak 42 dilakukan tim penyusun 
kurikulum Pondok Pesantrenkhususnya para pendiri Ponpes. 
Mata pelajaran ini terus dikembangkan untuk memenuhi 
tuntutan zaman (Saputra, 2008). Kumpulan para pendiri Pondok 
Pesantrenyang lulusan dari sistem Pondok Pesantrenmodern 
dan salafi yah membuat mereka menggabungkan dua sistem 
pesantren ini. Hal ini yang mempengaruhi mata pelajaran yang 
ada di Pondok Pesantren Daarul Rahman. 

Kekhasan kurikulum yang digunakan Pondok Pesantren 
dengan dua system. Pondok pesantren Daarul Rahman 
termasuk dalam tipe Pondok Pesantren Satuan Pendidikan 
Muadalah tipe Mu’allimin. Karena Pondok Pesantren tidak 
sepenuhnya menganut sistem salafi yah yang hanya belajar kitab-
kitab keislaman atau kitab kuning. Meskipun kitab kuning juga 
menjadi matapelajaran wajib yang harus untuk para santri. Ijazah 
Pondok Pesantren Daarul Rahman juga disetarakan Kementerian 
Agama. Oleh karena itu santri tidak harus mengikuti ujian Paket 
C untuk sekolah ketingkat yang lebih tinggi atau melanjutkan 
kuliah.

Pembelajaran kitab kuning yang menjadi mata pelajaran 
wajib santri. Santri wajib sekolah 6 tahun di Ponpes. Dan 
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ijazah Pondok Pesantren Daarul Rahman disetarakan. Seperti 
halnya yang diungkapkan Ahmad Jayadi sebagai Direktur PD-
Pontren dalam acara Silaturrahim Forum Komunikasi Pesantren 
Mu`adalah (FKPM) dalam memberi ruang gerak pengembangan 
pendidikan mu`adalah, baik pada aspek akademiknya maupun 
perangkat administasinya yakni:

"Ada yang harus dipenuhi untuk kemajuan mu`adalah, yaitu aspek 
akademis dan perangkat administratifnya. Kita juga bisa menentukan 
status formal ala mu`adalah, bukan ala madrasah, PDF, bahkan 
sekolah. Karena mu`adalah adalah bagian dari satuan pendidikan, 
maka perangkatnya perlu dirumuskan bersama, misal keharusan NISN, 
standar asatidz dan sarana, akreditasi BSNP, dan sebagainya,"

Dengan dua sistem yang digunakan Pondok Pesantren 
Daarul Rahman yakni sistem pendidikan modern dan salafi yah. 
Berikut akan dijelaskan sistem pendidikan modern Pondok 
Pesantren Daarul Rahman dapat dilihat dari beberapa hal antara 
lain:

a. Adanya pembagian kelas kepada klasikal dan berjenjang.

b. Penyampaian materi sudah menggunakan berbagai metode
pembelajaran modern, seperti diskusi, drill (pemberian
tugas), study tour dan sebagainya.

c. Adanya organisasi pelajar yang mengatur kehidupan santri
sehari-hari.

d. Kemutlakan Kiai tidak dominan lagi, kebijakan dan
keputusan pesantren merupakan hasil musyawarah/rapat
dewan guru.

Sedangkan sistem pendidikan salafi yah dalam pembelajaran
Pondok Pesantren Daarul Rahman dapat dilihat dari:

a. Pengajaran kitab salafi yah dilaksanakan pada sore dan
sesudah magrib dengan metode sorogan, weton, dan
bandungan, meskipun ada juga matapelajaran keislaman
berbasis kitab kuning yang diajarkan didalam kelas.

b. Kitab salafi yah menjadi kitab wajib yang harus dimiliki.
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c. Pengajian ilmu alat (Alfi yah lbnu Malik, Al Jurumiyah serta 
Imrithi). 

Oleh sebab inilah, Pondok Pesantren Daarul Rahman 
menggabungkan dua sistem kurikulum Pondok Pesantrenyang 
masih dianggap relevan dalam tuntutan zaman. Pondok 
Pesantren Daarul Rahman menggunakan kurikulum Pondok 
Pesantrenmodern yakni: mengedepankan kepada nilai-nilai 
budaya komodernan yang positif seperti: disiplin, rapi, tepat 
waktu, serta kerja keras.

Dalam hal keseharian santri laki-laki menggunakan baju 
kokoh dan sarung. Menekanan bahasa Arab dan Inggris dalam 
percakapan keseharian. Menggunakan buku-buku literatur 
bahasa Arab kontemporer (buku klasik/kitab kuning). Memiliki 
sekolah formal dibawah kurikulum Diknas (SMP/SMA IT) dan 
Kemenag (Tsanawiyah/Alyah). Masih menggunakan sistem 
pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan 
dalam hal belajar kitab kuning. Serta nilai–nilai pesantren 
salafi yah yang masih dipegang teguh dalam pembelajaran 
keseharian Pondok Pesantren Daarul Rahman. Hanya saja 
dalam sistem penerimaan santri Pondok Pesantren Daarul 
Rahman menggunakan seleksi penerimaan santri baru. Pondok 
Pesantren Daarul Rahman merupakan satu-satunya Pondok 
Pesantrenpenyelenggara satuan pendidikan Muadalah yang 
tetap eksis di Ibu Kota Jakarta dengan tetap menjaga kekhasan 
Ponpes.

Berdasarkan kelengkapan administrasi kurikulum diatur 
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 pasal 
22 menyatakan satuan pendidikan muadalah dikelola atas dasar 
rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari 
rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan muadalah 
untuk masa 4 (empat) tahun. Rencana kerja tahunan yakni:

a. kalender pendidikan yang meliputi jadual pembelajaran, 
ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;

b. jadual pelajaran per semester; 
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c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan
lainnya;

d. jadual penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
muadalah;

e. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran
yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;

f. jadual penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran;

g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang
habis pakai;

h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga
kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, 
peserta, dan penyelenggara program;

i. jadual rapat dewan pendidik, rapat knsultasi satuan
pendidikan muadalah dengan orang tua/wali peserta
didik, dan rapat satuan pendidikan muadalah dengan
komite satuan pendidikan muadalah;

j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan
pendidikan muadalah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; 
dan

k. jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan
kinerja satuan pendidikan muadalah untuk 1 (satu) tahun 
terakhir (Permenag Nomor 18, 2014).

Dengan tetap menjaga kekhasan pembelajaran Kitab 
Kuning sebagai Pondok Pesantrenyang menggunakan sistem 
pendidikan Pondok PesantrenSalafi yah. Seperti halnya dalam 
penelitian Mustiningsih mengungkapkan lembaga pendidikan 
yang menggunakan MBS memiliki kelengkapan administrasi 
sekolah yang meliputi: 

( 1) program tahunan sekolah, (2) persiapan dan 
elaborasi sekolah kalender, (3) persiapan kalender 
Pendidikan, (4) persiapan/ulasan KTSP, (5) persiapan 
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rencana pelajaran (RPP), (6) pembagian pengajaran 
dan pekerjaan lain, (7)penyusunan jadwal pelajaran, (8) 
persiapan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan, 
(9) persiapan jadwal kegiatan, (10) persiapan kegiatan 
bimbingan dan konseling, (11) pengaturan sumber dan 
pemanfaatan media pembelajaran, (12) pengaturan 
kriteria dan pelaksanaan hasil belajar siswa, peningkatan 
kelas, dan kelulusan, (13) pengaturan membuka tahun 
akademik baru, 14) pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 
(15) pengawasan implementasi pembelajaran, (16) 
pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling, dan 
(17) menutup tahun ajaran dan kelulusan (Mustiningsih, 
2017).  

Kurikulum Pondok pesantren juga memberikan kesempatan 
kepada peserta didiknya untuk mengabdi satu tahun di 
Ponpes. Sebagai membantu mengajar ilmu agama yang telah 
didapat selama sekolah. Hal ini sejalan dengan Siddiek yang 
menyatakan: para guru membutuhkan satu tahun akademik 
untuk melengkapi pengetahuan pedagogis yang diperlukan 
dalam memenuhi syarat untuk mengelola kelasnya secara efi sien 
dan melakukan presentasi kelas yang efektif (Siddiek, 2011).

Penyelenggaraan kurikulum Muadalah dikemukakan 
dalam hasil penelitian Mushollin mengungkapkan yang menjadi 
ciri khas penyelenggaraan pendidikan Muadalah di MA As-Salafi  
Al-Fitrah yakni kurikulum berbasis kitab. Standar kompetensi 
tersebut mengacu pada isi kitab-kitab yang dikaji. Walaupun 
demikian, kurikulum di MA as-Salafi  al-Fitrah ini tetap berbasis 
materi (material based curriculum) karena kompetensi yang 
tertulis diambil dari muatan materi yang ada di kitab tersebut 
(Mushollin, 2014). 

Penelitian lain tentang kurikulum Satuan Pendidikan 
Muadalah dilakukan Astutik bahwasannya penyelenggaraan 
pendidikan Muadalah yang dilakukan Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Darul Karomah memiliki kegiatan pendidikan 
non formal saja (diniyah) yang jenjangnya terdiri dari tingkat 
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Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Musyawirin.  Pelaksanaan 
Kurikulum dan pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk 
klasikal/Madrasah. Mengembangkan materi agama secara 
spesifi k yang hanya menggunakan target hafal dan khatam dengan 
menggunakan 2 metode yaitu metode sorogan dan bandongan. 

Sementara Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul 
Karomah hanya melakukan penilaian dari proses dan output 
saja. Khusus bagi santri yang ingin melanjutkan ke jenjang yang 
lebih tinggi akan diikutkan ujian kejar paket C, sehingga ijazah 
yang akan diperoleh oleh lulusan Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Darul Karomah Gunung Jati  Pasuruan ada 2 macam, 
yaitu ijazah lokal dan ijazah formal (Astutik, 2009). 

Lain halnya dengan kurikulum Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren Salafi yah Pasuruan yang memiliki serangkaian 
perangkat pembelajaran dengan beberapa metode pembelajaran, 
media dan strategi pembelajaran sebagai pendukung keefektifan 
dan efi siensi pelaksanaannya. Penilaian yang dilakukan oleh 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafi yah diambil dari 
segi input, proses dan output. Keberhasilan output dibuktikan 
dengan pemberian ijazah muadalah yang dapat digunakan 
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  
(Astutik, 2009).

Penelitian lainnya tentang kurikulum Muadalah 
dikemukakan oleh Hidayat mengungkapkan penyelenggaraan 
Muadalah di MA Aliyah Salafi yah Tremas Pacitan. Pondok 
pesantren ini merupakan salah satu pondok yang mendapatkan 
status muadalah berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 
Dj. I/885/2010. MA Pondok Tremas Pacitan untuk memenuhi 
visi dan misi adalah berusaha menyiapkan generasi yang unggul 
dalam pemahaman ilmu agama dan unggul dalam penguasaan 
iptek, dengan cara memberikan pendidikan vokasional dengan 
mengadopsi kurikulum dari kementerian pendidikan nasional. 
Hal ini bisa dilihat pada siswa kelas 3 Aliyah diwajibkan untuk 
mengikuti pelatihan pendidikan vokasional yang berada di 
komplek Pondok Tremas Pacitan sesuai dengan bakat dan minat 
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siswa/santri. Diharapkan dengan ilmu yang didapat di MA 
Pondok Tremas dan di lembaga pendidikan vokasional, siswa/
santri menjadi aktif, kreatif, inovatif. Pembelajaran kegiatan 
formal dan informal yang terpisah (Hidayat & Wahib, 2014). 

Penelitian lainnya selanjutnya dilakukan oleh Maskur 
yang menyatakan faktor pendukung implementasi pesantren 
Muadalah yaitu peraturan dan tata tertib pondok yang berjalan 
cukup ketat, dukungan masyarakat sekitar yang antusias dan 
tingkat kepatuhan yang tinggi antara santri dengan Kiainya. 
Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: minimnya dana, 
kurangnya fasilitas, ruang belajar yang tidak representatif dan 
kurangnya informasi dan model pondok pesantren yang dapat 
dijadikan panduan program dan kegiatan pesantren muadalah 
dengan lebih baik (Maskur, 2018). 

Jika dalam penelitian diatas ditemukannya dalam satuan 
pendidikan muadalah peserta didik dapat diterima ditingkat 
Alyah meskipun tidak Tsanawiyah di Pondok Pesantrentersebut. 
Hal berbeda yang ditemukan di Pondok Pesantren Daarul 
Rahman yakni suatu keharusan santri mengikuti sekolah selama 
6 tahun di Ponpes. Karena hal ini juga diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 8 yakni: Satuan 
pendidikan muadalah setingkat MA dapat diselenggarakan 
dengan menggabungkan satuan pendidikan muadalah 
setingkat MTs dan setingkat MA selama 6 (enam) tahun secara 
berkesinambungan (Permenag Nomor 18, 2014). 

Oleh karena itu, matapelajaran yang harus diikuti santri dari 
tahun pertama hingga tahun ke enam menjadi satu bagian yang 
tak dapat terpisahkan. Berikut akan dijabarkan mata pelajaran 
dari tahun pertama hingga tahun ke-enam Pondok Pesantren 
Daarul Rahman:
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Tabel 2 Pembagian Mata Pelajaran Pondok Pesantren MuadalahKelas 1 sampai 
Kelas 6

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
1. Durusul Lughoh 

Jilid I
2. Tajwid
3. Fiqh I dan II
4. Usuluddin
5. Mutholaah Hadit-

sah Jilid I dan II 
6. Sejarah Rasul 
7. English Berlitz 
8. Khot (Kaligra i) 
9. IPS 
10. IPA
11. Bahasa  Indonesia
12. Bahasa 

 Inggris(kursus)
13. Matematika

1. Durusul Lughoh 
Jilid II

2. Ilmu Tajwid
3. Qiroah Rcsyidah 

Jilid I
4. Nahwu Wadhi  Jilid I
5. Amsilah Tashrif
6. Khulasoh Shorof
7. Qawaidul Imla
8. Fiqh Wadhi Jilid I 

dan II 
9. Khulasoh Yaqin 

Jilid I
10. Kitabus Sa'adah
11. Fathul Qarib
12. Dinul Islam Jilid I
13. IPS
14. IPA
15. Matematika

1. Mabadi  Awaliyah
2. Dinul Islam Jilid II
3. Qiroah rosyidah II
4. Nahwu Wadhi 

Jilid II
5. Ajrumiah 
6. Shorof
7. Tarjamah
8. Bulughul  Marom
9. Tarbiah Ta'lim Ia
10. Khulasoh Yaqin 

Jilid II
11. IPS (Geogra i & 

Sej. Indonesia)
12. IPA (Biologi & 

Fisika)
13. Bahasa  Indonesia
14. Matematika

Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6
1. Qiroah Rosyidah 

Jilid III
2. Tamrinat Jilid I
3. Imrithi
4. Fathul Muin
5. Husunul 

 Hamidiyah 
6. Tarbiah ta'lim lb 
7. Creative English 
8. Nahwu Wadhi 

(lanjutan dari 
kelas III)

9. Khulasoh Yaqin 
Jilid III

10. Tafsir Jalalain
11. Kifayatul Akhyar
12. Matematika
13. Bahasa Indonesia 
14. Sejarah Indonesia 
15. Tata Negara 
16. Geogra i 
17. Fisika 

1. Qiroah Rosyidah 
Jilid IV

2. Nahwu Wadhi Jilid 
III

3. Tamrinat Jilid II
4. Balaghoh Wadhihah
5. Ilmu Faroid
6. Mustholahul Hadits
7. Tarekh Tasyri
8. Tarekh Islam
9. Matan Al iah
10. Bidayatul Mujtahid
11. Shorof
12. Al-Mahfuzot
13. Creative English
14. Bahasa Indonesia
15. Geogra i
16. Sejarah Indonesia
17. Tata Negara
18. Matematika 

1. Mutholaah
2. Tamrinat Jilid III
3. Nahwu Wadhi 

Mts I
4. Shorof
5. Ilmu Mantiq
6. Tarbiah Ta'lim wa 

Amaliah 
7. Majmu Masail
8. Ayatul Ahkam
9. Tsaqofah 

 Islamiyah
10. Creative English
11. Sejarah Indonesia
12. TataNegara
13. Geogra i 
14. Matematika 



137

Satuan Pendidikan Muadalah

Selain yang tersebut diatas, santri juga diwajibkan untuk 
memiliki 3 (tiga) kamus yakni: kamus Munjid, kamus Munawir 
dan Jhon M. Echols. Sedangkan mata pelajaran yang diujikan 
pada ujian akhir kelulusan kelas VI berjumlah 29 mata pelajaran 
dengan standar kelulusan 6.5, meliputi:

1) Al-Qur'an
2) Tafsir Jalalain
3) Hadits
4) Mushtholahul Hadits
5) Fiqh
6) Usul Fiqh
7) Faraid
8) Tauhid
9) Diyanah 
10) Tarekh Tasyri 

11) Sejarah Islam
12) Insya' Rasail 
13) Tamrin Lughoh
14) Muthalaah 
15) Nushus Adabiyah
16) Nahwu
17) Shorof
18) Balaghoh
19) Mantiq 
20) Tarekh Adabul 

Lughoh

21) Tarjamah
22) Ilmu Pendidikan 

(teori)
23) Ilmu Pendidikan 

(praktek) 
24) Bahasa Inggris
25) Bahasa  Indonesia
26) Geogra i 
27) Sejarah Umum 
28) Tata Negara 
29) Kutubut Turas

a) Fathul Muin
b) Al iyah Ibnu 

Malik

Kekhasan kurikulum penyelenggara pendidikan Muadalah 
dari beberapa contoh penyelenggara pendidikan yang telah 
dijabarkan sebelumnya menjadi hal yang sangat penting dalam 
memberikan status Muadalah kepada Ponpes. Pondok pesantren 
telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan 
kekhasannya sendiri dengan mendesain matapelajaran selama 
6 tahun secara berkesinambungan dan saling melengkapi pada 
setiap kelasnya. Sedangkan matapelajaran pada saat ujian akhir 
kelulusan pesantren merupakan matapelajaran dari keseluruhan 
yang telah dipelajari dari awal masuk Pondok Pesantren hingga 
akhir. 

C. GAMBARAN UMUM KURIKULUM SATUAN 
 PENDIDIKAN MUADALAH

Pengelolaan kurikulum pada satuan pendidikan Muadalah 
dengan menggabungkan dua system pendidikan pondok 
pesantren. Penggabungan kegiatan pendidikan formal dan 
kegiatan pendidikan non formal dalam keseharian di Ponpes. 
Hal ini menunjukkan kejelasan struktur kegiatan pembelajaran 
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yang ada di Pondok pesantren dengan adanya jadwal mata 
pelajaran yang tersusun dengan rapi. 

Kurikulum satuan pendidikan Muadalah juga menjadikan 
santri kepemilikan ijazah yang dapat digunakan untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Santri 
tamatan Pondok pesantren satuan muadalah dapat digunakan 
untuk melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi 
tanpa harus mengikuti ujian Paket C. Adapun kurikulum 
penyelenggaraan Muadalah tipe Mu’allimin pada Pondok 
pesantren Satuan Pendidikan Muadalah sebagai berikut:

Gambar 8 Kurikulum Muadalah tipe Mu’allimin Pondok Pesantren Satuan 
Pendidikan Muadalah

Ijazah Ponpes Daarul Rahman disetarakan dengan Madrasah 
Aliyah tanpa harus mengikuti Ujian Paket C. Perbedaan 
kurikulum Muadalah yang ada di Indonesia sesuai dengan 
kekhasan masing-masing Ponpes di Indonesia merupakan salah 
satu cara Pemerintah untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan 
kekhasan yang ada di Ponpes.

Budaya pondok pesantren yang tumbuh sesuai dengan 
ajaran Al-Quran dan Kitab yang digunakan di Ponpes 
menjadikan kekhasan Ponpes dalam membina para santrinya. 
Nilai-nilai budaya pondok pesantren yang masih terjaga ini 
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merupakan kurikulum yang tersembunyi. Seperti halnya pada 
pengembangan soft skill yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, 
dengan fokus khususnya pada pengembangan keterampilan 
yang terkait dengan kerja tim (Ritter et al., 2018). Sejalan dengan 
ini Penelitian Borges mengamati bahwa belajar tidak hanya 
terjadi dalam program pendidikan formal, akan tetapi juga 
dilengkapi adanya kurikulum tersembunyi sekolah (Borges 
et al., 2017). Kurikulum yang tersembunyi inilah yang ada di 
Ponpes. Kurikulum dalam menumbuhkan nilai-nilai budaya 
kepesantrenan. 

Pengelolaan kurikulum Ponpes terdiri atas kurikulum 
modern dan salafi yah (tradisional). Penggabungan dua kurikulum 
ini menjadikan Pondok pesantren mampu bersaing dalam 
penerimaan peserta didik baru, khususnya dalam pembelajaran 
kitab kuning. Prinsip otonomi dari manajemen berbasis sekolah 
yang dilakukan Ponpes yakni dalam mendesain kurikulum yang 
digunakannya.

Ponpes memiliki hak atau kewenangan dalam mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Penggabungan kurikulum 
modern yang mengedepankan kepada prinsip disiplin dan 
kemandirian yang diterapkan di Ponpes memiliki warna 
tersendiri bagi Ponpes dalam membangun budaya Ponpes itu 
sendiri. 

Sedangkan kurikulum salafi yah yang merupakan unsur 
utama yang dijaga Ponpes dalam mempelajari kitab kuning. Hal 
ini menunjukkan relevansi atau kecocokan antara kurikulum 
modern dan salafi yah (tradisional) yang digabungkan untuk 
tetap dipelajari bersama dalam membangun budaya Ponpes dan 
membentuk karakter peserta didik yang ada di Ponpes. Akan 
tetapi dalam data yang diperoleh, peneliti tidak menemukan 
standar kekhasan secara komprehensif dari kebijakan 
pemerintah. 
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BAGIAN 8 SKEMA PENGELOLAAN SATUAN 
PENDIDIKAN MUADALAH

DARI PEMBAHASAN yang telah dijabarkan sebelumnya, akan 
digambarkan pengelolaan pondok pesantren dalam konteks 
manajemen berbasis sekolah sebagai berikut:

Gambar 9  Skema Pengelolaan Satuan Pendidikan Muadalah dalam Konteks MBS

Gambar diatas menunjukkan bahwa pengelolaan Pondok 
Pesantren dalam mengimplementasikan prinsip Manajemen 
Berbasis Sekolah. Pondok Pesantren yang merupakan satuan 

SATUANN SATSAT
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pendidikan muadalah dilihat pada aspek pengelolaan sumber 
daya manusia, peserta didik, keuangan serta kurikulum. Aspek 
ini merupakan penilaian dasar Pondok Pesantren mendapatkan 
status sebagai satuan pendidikan muadalah. Prinsip mendasar 
implementasi MBS yang mengedepankan partisipasi seluruh 
steakholder dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan 
pendidikan. Namun, dalam pengelolaan Pondok Pesantren 
adanya kontribusi Kiai dalam hal pengambilan keputusan yang 
sudah di musyawarahkan steakholder. Hal ini sesuai dalam 
peraturan menteri agama nomor 18 tahun 2014 pasal 21 ayat 2 
yang menyatakan: Pengelolaan secara umum satuan pendidikan 
muadalah menjadi tanggung jawab pesantren. Pengelolaan 
Pondok Pesantren selain Kiai yang merupakan penanggung 
jawab, slain itu pengelolaan satuan pendidikan muadalah juga 
melibatkan ikatan alumni dalam membantu penyelenggaraan 
pendidikan. 
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