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Abstrak 

Kiprah pesantren menjadi bagian sejarah panjang negara Indonesia. 
Pesantren juga terus tumbuh dan berkembang serta berperan aktif dalam 
pendewasaan hidup berbangsa dan bernegara. Selain pembangunan 
pendidikan, pesantren juga memiliki peranan politik, sosial, dan juga 
eknonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai 
problematika mendasar pesantren yang ikut berperan dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus pada pesantren yang memiliki sumber 
kemandirian yang eksis dan berkembang. Hasil penelitian memusatkan 
pada tiga hal, ketersediaan dan kepatutan SDM, manajemen bisnis yang 
memiliki budaya dan perilaku sesuai harapan, serta keterbukaan pesantren 
dalam menjalin networking di era digital. 
Kata Kunci: Pesantren, SDM, Manajemen, networking.     
  



 
 

Pendahuluan 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang 

tumbuh dan berkembang dengan berbagai model, jenis, bentuk, afiliasi, dan 

karakteristik khusus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Unik dan 

khas sesuai visi dan misi pesantren yang menjadi dasar pendiriannya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut menjadai sebuah khizanah kekayaan 

pendidikan pesantren yang mampu merespon perkembangan zaman. 

Meskipun beragam, semuanya memiliki kesamaan dalam semangat 

tafaqquh fiddin, pendalaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam. 

Perkembangan jumlah pesantren di Indonesia terdata mencapai 26.975 

(ditpontren, 2022). Sumber lainnya mencapai lebih dari 37.000 pesantren 

tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari 

besarnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat dengan tradisi pesantren 

yang mampu merespon berbagai kondisi dan perubahan dengan positif. 

Bahkan dunia pesantren saat ini bisa memberikan “menu” pilihan dengan 

berbagai output keilmuan dan keahlian yang sejalan dengan keinginan dan 

mimpi para peminatnya. 

Begitu juga dengan persoalan titik kritis taraf dan tarif pesantren yang 

menjadi perbincangan. Pesantren berhasil meleburkan keduanya dalam 

tata kelola pesantren yang apik. Mampu mengendalikan tarif dan 

meningkatkan tarafnya dengan tetap berlandaskan nilai-nilai pesantren. 

Nilai kemandirian tidak lagi dilakukan dengan bentuk-bentuk tradisional, 

bahkan mampu berkompetisi dan bersaing dalam skala lokal, nasional dan 

internasional. Kemandirian ini yang mampu mengembangkan taraf dengan 

tarif terjangkau oleh semua kalangan sosial masyarakat. 

Modernisasi tata kelola pesantren di atas menjadi salah satu pilihan 

alternatif. Meskipun pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan 

perhatiannya terhadap kesejahteraan pesantren, namun dengan prinsip 

kemandirian berbagai percepatan bisa dilakukan sesuai dengan 



 
 

perencanaan. Bahkan terbukti bisa menjaga kualitas pendidikan dan 

pengajaran dengan baik pada masa COVID-19 lalu. 

Peralihan dari tata kelola klasikal menjadi profesional pada kemandirian 

pesantren juga menjadi perhatian semua pihak. Mulai lembaga negara, 

organisasi pemerintah maupun swasta berperan aktif melakukan 

komunikasi bersama untuk mewujudkan dan berperan serta dalam 

menciptakan kemandirian pesantren. Respon ini tentu merupakan bentuk 

kesyukuran yang harus direspon dengan terbuka, namun tetap menjaga 

karakter, watak dan tradisi pesantren. Sebagaimana nasehat Rasulullah 

SAW pada para sahabat, “Orang terbaik di antara kalian pada masa 

Jahiliyyah adalah yang terbaik pula di masa Islam jika mereka 

memahami Islam” (HR. Bukhari). 

Pemahaman hadits di atas, semakin meyakinkan para pengelola pesantren 

yang memahami Islam, tentu akan lebih mudah untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam seluruh aktivitas kehidupan, terutama pada 

sektor kemandirian. Pesantren dengan karakteristik atau ciri khas yang 

sama dalam memahami pentingnya dasar kemandirian dapat berjamaah 

menjalankan rumusan-rumusan kemandirian existing yang berlaku 

universal tersebut. Artinya, apa yang dilakukan oleh entitas bisnis pada 

umumnya juga dapat dilakukan oleh stakeholder pesantren. Ditambah 

fasilitas teknologi menambah ragam literasi pengembangan usaha tanpa 

batasan ruang dan waktu. 

Berbagai problematika dalam membangun dan menciptakan kemandirian 

tentu dirasakan semua kalangan. Tidak hanya pesantren, pelaku usaha pun 

menjalani berbagai problem yang sama. Untung dan rugi, jatuh dan bangun 

adalah hal biasa dalam dunia usaha. Kalau orientasi usaha sukses saja, 

tanpa memperhatikan hukum-hukum atau sunnatullah dalam berbisnis, 

jangankan manusia, setan pun pasti marah. Maka dalam makalah ini 

beberapa upaya percontohan dalam mengembangkan usaha pesantren 

dapat menjadi acuan dan pembelajaran bersama. Sekaligus dapat ditambah 



 
 

dan disempurnakan untuk menjadi blue print pengembangan dunia usaha 

pesantren. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk menyimpulkan 

serangkaian kegiatan yang mendalam tentang rangkaian persitiwa pada 

level perorangan, kelompok, organisasi dan lembaga (Rahardjo, 2017). 

Pemilihan metode ini sesuai dengan berbagai peristiwa aktual yang terjadi 

dalam dinamika usaha pesantren yang sedang berlangsung. Selain itu, 

untuk memperoleh pemahaman dan hakikat kasus yang mendalam, peneliti 

mengeksplorasi dan mengelaborasi ragam fenomena kasus yang sama 

untuk memperoleh pengetahuan terhadap kasus yang diteliti. 

Pembahasan 

Perbedaan tata kelola pesantren menjadi ciri khas perkembangan pesantren 

dewasa ini. Perubahan tersebut berdampak pada sosok Kyai sebagai figur 

sentral pemimpin karismatik juga berperan menjadi entrepreneurial 

leadership yang memiliki peranan tidak hanya menciptakan nilai lebih 

dalam wawasan dan keilmuan agama, juga mampu mengembangkan 

berbagai produktifitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan pesantren dan 

orang-orang disekitarnya. 

Bentuk kepemimpinan seperti ini bukan hal baru. Rasulullah Muhammad 

SAW menjadi tauladan sempurna dalam berbisnis pada masa mudanya. 

Juga percontohan dari sahabat-sahabat terdekat, Khulafaaur Raasyidiin 

dengan kebersamaannya memiliki ragam profesi berbeda. Menjadi guru 

bangsa dan tokoh masyarakat seperti Abu Bakar Shiddiq, seorang politikus 

handal dan jenderal seperti halnya Umar bin Khattab, pengusaha dan 

pebisnis seperti Ustman bin Affan, juga ilmuan dan akademisi seperti Ali 

bin Abi Thalib. 

Gambaran indahnya Islam dalam keragaman profesi tersebut belum hadir 

dalam rantai pergerakan pesantren selain tokoh Ali bin Abi Thalib. 

Diperlukan anshar-anshar dengan karakteristik berbeda, khususnya 



 
 

Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Urwah Al-Bariqi, Sa’ad bin Rabi, 

Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqash, dan sahabat lainnya yang 

memiliki kemampuan bisnis gemilang. Kesadaran pentingnya tenaga yang 

terampil lagi produktif dan kompeten untuk mengelola usaha adalah new 

mind dalam tradisi pesantren. Ditambah dengan manajemen bisnis yang 

tidak cukup berdasarkan pada legitimasi agama, juga sesuai dengan 

perundang-undangan. Selain itu, harus terbuka dalam membangun 

silaturrahim (networking) guna percepatan pencapain tujuan. 

Membangun Sumber Daya Manusia 

Pasar adalah hal utama dalam menentukan usaha selain modal. Bagi pelaku 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasar adalah segalanya. Lain 

halnya dengan pesantren. Model pendidikan yang terintegrasi dengan 

system asrama menciptakan pasar yang tidak dimiliki oleh entitas bisnis 

umumnya. Pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan untuk melayani 

kebutuhan harian menjadi peluang yang tercipta alami oleh mata rantai 

kehidupan pesantren. Dengan ketersedian pasar tersebut, tentu modal 

sangat dibutuhkan namun begitu mudah untuk didapatkan. Sehingga yang 

menjadi problem krusial pesantren bukan pasar dan modal, melainkan 

ketersediaan SDM. 

Pemenuhan SDM terampil, inovatif, kreatif dan visioner dalam dunia usaha 

dapat terwujud dengan proses kaderisasi. Sebuah perjalanan yang penuh 

dengan onak dan duri. Sangat mungkin dilakukan dengan prosesi waktu 

yang panjang. Berbagai bentuk usaha rintisan perdana tentu bisa dilakukan 

sembari menunggu proses kaderisasi dengan menjalin kerjasama dengan 

instansi, lembaga, organisasi, himpunan, dan komunitas tertentu. 

Kerjasama dan kemitraan bisni dapat dirancang dengan tujuan dan 

sasaran, output dan outcomes, serta benefit dan impact yang sesuai nilai-

nilai dan dasar alam pendidikan pesantren. 

Melalu SDM pesantren yang tersedia dapat dipersiapkan dengan mengikuti 

workshop, magang, kursus, pelatihan atau kegiatan peningkatan 



 
 

kompetensi sejenis. Tahap awal ini dapat dilanjutkan dengan program 

pendampingan dalam bentuk coaching dan mentoring untuk mendapatkan 

target yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran. Penting untuk 

menggunakan level kompetensi sebagai dasar penetapan struktur 

organisasi, selain unsur senioritas yang berlaku umum dalam tradisi 

pesantren. 

Dalam praktiknya, coaching dan mentoring pada pesantren-pesantren 

berkembang bisa mengoreksi prilaku yang belum sesuai, memperbaiki cara 

kerja, meningkatkan kinerja, dan menambah keterampilan serta motivasi 

pengembangan kepribadian seseorang. Perlu diketahui bahwa faktor 

kejenuhan yang berakibat pada stagnasi dan kemunduran umumnya timbul 

dari minimnya keahlian atau keterampilan serta pengalaman dan sumber 

motivasi. 

Bentuk harapan lain dengan peningkatan kompetensi ini dapat melahirkan 

“aha efek” yang memberikan ide-ide cemerlang dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Hal ini umum terjadi dalam dunia akademik, penambahan 

keilmuan dan wawasan pengetahuan cenderung melahirkan berbagai 

pemikiran dan terobosan baru dalam berbagai bidang pengetahuan. Tentu 

dunia bisnis juga berlaku rumusan yang sama. 

Jangka waktu coaching yang terbatas dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki keterampilan yang harus segera diselesaikan. Sementara 

mentoring bisa dilakukan dalam satu periode masa tanam contohnya jika 

bergelut di bidang pertanian. Atau satu bulan, triwulan dan seterusnya bila 

menggunakan jangka waktu kebutuhan. Melalui kemajuan teknologi, 

proses coaching dan atau mentoring bisa dilakukan lebih mudah tanpa 

terkendala jarak dan waktu. 

Pesantren yang memiliki perguruan tinggi tentu bisa menjalin komunikasi, 

koordinasi dan kolaborasi lebih dalam peningkatan kompetensi. Keduanya 

menjadi simbiosis mutalisme yang saling menguntungkan. Sementara 

pesantren lainnya bisa melibatkan para ahli atau lembaga yang telah 



 
 

memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terhadap bisnis yang 

dikembangkan. Seperti pendirian ALEC (Alif Learning Center) sebagai 

bentuk dukungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terhadap korporatisasi petani di 

Kopontren Al-Ittifaq. Duta Transformasi Insani (DT Insani) Pondok 

Pesantren Daarut Tauhid dengan berbagai program pelatihan.  

Bentuk lainnya juga bisa dilakukan melalui kerjasama seperti Kopontren 

Trubus Iman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam 

pengembangan budidaya tanaman jeruk Sinta Ponsoe. Juga melibatkan 

pengusaha-pengusaha existing dengan kepakarannya melalui wakaf 

profesi, seperti pengembangan budidaya jamur dan hortikultura in vivo. 

Atau simpatisan lainnya yang berkenan membagikan ilmu dan pengalaman 

sesuai program kemandirian pesantren lainnya. 

Pemenuhan SDM pada bidang bisnis sama dengan upaya pesantren dalam 

upaya mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran. Pesantren 

dengan spesialisasi kelimuan dan komunikasi bahasa asing contohnya, 

tentu memiliki SDM, struktur, manajemen dan tata kelola berbahasa yang 

baik. Semua dikerjakan dengan kinerja yang terukur. Melibatkan para ahli 

bahasa dengan metode pembelajaran dan pembiasaan yang terencana. 

Menghasilkan produk alumni yang diakui masyarakat dalam kemampuan 

berbahasa asingnya. Rumusan sama dengan dimensi yang berbeda, bahasa 

dan bisnis. 

Gambaran lainnya, kebutuhan prasarana pendidikan yang dibangun tentu 

tidak dilakukan oleh Kyai, guru atau santri. Melibatkan lintas profesi, mulai 

dari arsitek, tukang batu, kayu dan alumunium, listrik dan marmet serta 

spesialisasi penunjang lainnya. Semakin spesifik pekerjanya semakin baik 

hasilnya. Rumusan sama dengan dimensi berbeda, prasarana pendidikan 

dan prasarana kemandirian. 

Artinya semua kepatutan SDM memiliki rumusan sama yang berlaku 

universal dan berlaku untuk semua institusi, lembaga, organisasi dan 



 
 

individu tanpa terkecuali. Bahasa agama dikenal dengan hukum alam 

dengan jalan Allah, atau sunnatullah. 

Manajemen Bisnis 

Manajemen bisnis menjadi tahapan selanjutnya setelah SDM. Prosesnya 

tentu sama dengan tata kelola pendidikan. Selalu berusaha untuk 

mendapatkan hasil lebih baik dan terus melakukan perbaikan 

berkelanjutan. Mempelajari hal baru, cara baru, skill baru dan inovasi baru, 

hasilnya pasti luar biasa. Ikhtiyar untuk selalu melakukan perbaikan 

dengan cara terbaik.  Bedanya, pada tahap persiapan SDM terkait dengan 

kualitas kerjaan, tahap manajemen bisnis adalah mendekatkan semua 

bentuk pikiran dan tindakan seluruh tim yang berkualitas sesuai dengan 

standar yang diinginkan. Selain itu manajemen memberikan garansi 

pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan (Imai, 2008) 

Organisasi memiliki budaya yang menjadi basic rules untuk menciptakan 

kultur organisasi, sebagaimana pesantren memilik tradisi yang sakral 

dalam lingkungan kaum santri. Kultur organisasi dan tradisi pesantren 

keduanya memiliki beberapa kesamaan mendasar dalam Islam. Yaitu 

tentang pentingnya membangun pondasi utama dengan niat ibadah untuk 

menggapai ridha Allah SWT, moralitas lebih dijunjung tinggi di atas 

kompetensi dan kepatuhan terhadap hukum syariah, juga akhlak menjadi 

cerminan seorang muslim taat (Abdullah, 2004). Kultur dan tradisi yang 

baik ini selanjutnya ditingkatkan dalam bentuk budaya dan perilaku 

manajemen bisnis yang memang belum terbangun dalam dunia pesantren. 

Dengan modal integritas personal yang baik keduanya mudah terwujud. 

Budaya dan perilaku manajemen bisnis di pesantren tidak bisa dilakukan 

sambil jalan. Keduanya menjadi motor utama atau software dalam 

menentukan keberhasilan usaha. Proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dalam organisasi sulit diwujudkan tanpa 

mengetahui dan memiliki budaya dan perilaku tersebut. Keduanya 



 
 

menentukan value kerja dan kinerja dalam entitas bisnis. Tanpa keduanya 

sebuah bisnis tetap bisa berjalan, tapi sulit untuk maju dan berkembang. 

Budaya manajemen merupakan standarisasi tentang visi, misi dan nilai 

organisasi dengan baik. Semua harus memiliki kesadaran bahwa tujuan 

organisasi lebih utama daripada tujuan pribadi. Superteam menjadi 

prioritas dibanding superman. Tidak ada cita-cita pribadi, yang ada semua 

mimpi pribadi dapat terwujud dengan kesuksesan organisasi. Islam 

merumuskannya dengan istilah “berjamaah”. Nyaris tidak ada hal yang luar 

biasa dihasilkan dalam sebuah organisasi jika dilakukan tanpa 

kebersamaan. 

Setelah semua standarisasi berjalan dengan baik, langkah selanjutnya 

adalah tindakan dalam bentuk perilaku. Tim dengan budaya terbaik akan 

melahirkan lingkungan yang sehat dan menciptakan perilaku yang baik. 

Setiap orang akan memiliki lebih banyak energi, bergerak lebih cepat dan 

penuh semangat serta optimis. Bahkan perilaku ini bisa mencapai tahapan 

good follower, dimana tim mampu mengerjakan apa yang semestinya 

melebihi espektasi yang ditentukan. Bukan lagi pada level encouraging dan 

involving, tapi mencapai level enabling (Hartono, 2016). Pada kualitas ini, 

tim sudah menyelesaikan setengah perjalanan dari jaminan kualitas produk 

yang akan dihasilkan (Imei, 2008). 

Membentuk budaya dan perilaku manajemen bisnis di pesantren dapat 

dilakukan percepatan bila Kyai memiliki mindset kemandirian ekonomi. 

Dengan mindset ini kebutuhan untuk menciptakan budaya dan perilaku 

akan sangat mudah diterjemahkan kepada pengelola usaha. Kuncinya sama 

dengan cara proses pendidikan pada umumnya, dipaksa, kemudian bisa, 

terbiasa dan kemudian ahli. Unsurnya juga sama, perlu hadir teladan yang 

bisa ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani. Teori harus divisualisasikan dengan nyata, sehingga bisa diikuti 

baik dengan cara copy paste, trial and error, condisioning dan thinking 

(Kelana, 2008). 



 
 

Selain itu, strukturisasi diperlukan untuk menetapkan peran dan fungsi 

masing-masing dalam menjalankan standar yang ditetapkan. Adaptasi ini 

diperlukan untuk internal dan juga eksternal pesantren. Terutama 

kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan negara adalah 

keniscayaan untuk bisa scale up usaha pada level yang lebih tinggi. 

Peraturan adalah tanda berlalu lintas di jalanan umum. Baik ditaati untuk 

keselamatan, namun pada masanya menjadi acuan untuk tancap gas dan 

memprediksi kondisi dan situasi di masa depan. Pilihan kendaraan yang 

dipergunakan bisa berbentuk koperasi, CV dan PT yang umum digunakan 

dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. 

Menjalin Silaturrahim (Networking) 

Menjalankan silaturrahim adalah bagian perintah agama yang bisa 

dilakukan semua orang. “Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya 

dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung 

silaturrahim” (H.R. Bukhari). Kepastian rizki dan panjang umur adalah hak 

priogratif Allah SWT. Namun untuk kalimat “senang” Allah SWT 

memberikan kebebasan kepada para pelakunya. Kesenangan dimaksud 

berdampak pada perbedaan tujuan silaturrahim. Seorang pejabat 

umumnya memiliki kegiatan silaturrahim dengan level yang sama. Petani 

juga berkumpulnya dengan sesama petani. Ibu-ibu yang suka ngerumpi 

pasti duduknya dengan yang sama hobinya. Burung yang sama bulunya, 

berkumpul di dahan yang sama. Artinya, senang itu dasarnya prilaku 

individu. 

Silaturrahim dalam bisnis yang dikenal dengan istilah business relationship 

memiliki arti continues connection atau berkesinambungan dalam 

program-program usaha yang dilakukan. Harus ada alokasi waktu khusus 

untuk membangun jaringan sesuai dengan bisnis yang dikerjakan (Jarifin, 

2019). Bertemu dengan pemain lama yang sudah banyak makan asam 

garam. Meminta saran dan masukkan kepada para pewirausaha 

berprestasi. Bertemu para pelanggan, konsumen, pelaku pasar dan semua 



 
 

yang terlibat secara emosional dengan bidang usaha yang sedang 

dikembangkan. 

Pesantren harus membuka diri untuk mau berinteraksi dan berkolaborasi 

dalam dunia usaha dengan prinsip saling menolong dan maju bersama. 

Keterbukaan ini tentu tidak sebatas komunikasi, namun juga koordinasi 

dan kolaborasi bersama antara kedua belah pihak. Mulai membangun 

persamaan dan saling melengkapi kekurangan adalah prinsip kerjasama 

yang baik. Bila terjadi permasalahan dalam prinsip yang tidak mungkin 

diselesaikan, segera putuskan dan bangun silaturrahim lain berbeda. Pada 

saatnya pasti akan bertemu dengan mitra ideal yang terbaik, sesuai dengan 

pandangan pesantren. 

Perlu diketahui bersama, bahwa seluruh pesantren yang sudah scale up 

dalam dunia kemandirian ekonomi merupakan hasil dari panjangnya 

sebuah perjalanan, menghadapi problem dan rintangan, jatuh untuk 

bangun dan terus berikhtiyar, nyaris tidak ada kata menyerah, sekali layar 

terkembang, surut kita berpantang (Robbani & Wasiso, 2019). Proses ini 

yang mestinya diajarkan. Berhenti bergerak berarti mati. Bahkan survive 

pun saat ini hanya milik siapa yang bertindak dengan cepat, atau terlambat. 

Apa yang terlihat segar hari ini dapat dipastikan basi esok hari. Semua harus 

dilakukan dengan sesegera mungkin.     

Kesimpulan 

Kemajuan dan kemunduran usaha berawal dari SDM. Ketersediaan SDM 

memastikan semua program bekerja, namun hanya tim yang solid dan 

kompeten yang dapat menentukan level kinerja. Begitu juga dengan tata 

kelola bisnis yang dibangun harus memenuhi standar kelayakan usaha, 

sehingga mampu bersaing secara kompetitif pada tingkal lokal, nasional 

dan manca negara. Selain itu, kemajuan teknologi dan digital mampu 

membuka ruang kerjasama yang bisa di bangun tanpa batasan ruang dan 

dan waktu. Semua lebih mudah untuk dilakukan. Harus bisa lebih sukses 

dan maju dari para pendahulu, meskinya. 
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