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A. Pendahuluan 

 

Pesantren1 merupakan salah satu entitas dari lembaga pendidikan Islam 

di Indonesia yang keberadaannya terus menjadi fenomena menarik. Hal ini 

disebabkan karena pesantren telah berusia lama namun dapat terus eksis di 

tengah arus perubahan pendidikan Nasional. Disamping itu sebagai lembaga 

pendidikan Islam, pesantren dianggap sebagai indigenous,2 bahkan sub kultur3 

yang mempunyai kekhasan tersendiri, baik dari nilai, budaya, kurikulum, 

kepemimpinan maupun manajemen yang berbeda dibandingkan dengan 

lembaga pendidikan Islam yang lain. 

Dinamika perkembangan pesantren telah melahirkan berbagai inovasi dan 

pembaharuan pesantren, baik dari metode, kurikulum, fungsi atau peran dan 

manajemen, sehingga dapat terus eksis dalam berbagai situasi dan kondisi.4 

 
1 Nama pesantren dibentuk dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang 

berarti tempat pendidikan santri (siswa di pesantren). (Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi 
Tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta: LP3ES, Edisi Revisi, 2014, hlm. 41). Abu Hamid menyebutkan 

bahwa santri sendiri berasal dari bahasa Sansekerta Santra, sant berarti orang baik (lk) dan tra berarti 

suka menolong, menurutnya pesantren ialah tempat untuk membina orang menjadi baik. (Abu Hamid, 

Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan, dalam Taufik Abdullah (ed), Agama 
dan Perubahan Sosial, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996, hlm. 328). Namun dalam kajian-kajian yang 

lebih mendalam dan popular saat ini Pesantren digunakan untuk menyebut lembaga pendidikan Islam 
berasrama yang mempunyai 5 ciri elemen dasar, yaitu: 1) Pondok/asrama; 2) Masjid; 3) Pengajaran 

Kitab Islam Klasik; 4) Santri; dan 5) Kiai. lebih lanjut lihat (Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren…, 

hlm.79-99). Lima elemen pesantren tersebut pada saat ini telah digunakan oleh Kemenag RI untuk 

standarisasi instrument kelembagaan pendidikan Pesantren di Indonesia. 
2  Indigenous diartikan sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia. Hal mana dalam 

kenyataannya pesantren memperlihatkan dirinya tidak hanya manifestasi sebagai lembaga keislaman 
saja namun juga menampakkan dirinya sebagai lembaga yang bersifat asli Indonesia. Di dalam 

pesantren ditemukan berbagai nilai watak kultural masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 

pedesaan seperti halnya lembaga gotong royong disamping nilai-nilai keislaman seperti ukhuwah 

(persaudaran), ta’awun (tolong menolong), ittihad (persatuan), thalabul ‘ilmi (menuntut ilmu), ikhlas 

(ihlas), jihad (berjuang), tha’at (patuh kepada Tuhan, Rasul, Ulama atau Kiai sebagai pewaris Nabi, dan 

kepada mereka yang diakui sebagai Pemimpin). Oleh karena itu sekalipun pesantren awalnya sebagai 
bagian islamisasi melalui akulturasi budaya dan kelembagaan pendidikan Pawiyatan/Mandala pada 

masa Hindu Budha, namun berhasil menjelma menjadi lembaga pendidikan dengan warna asli 

Indonesia yang berbeda dengan apa yang dijumpai di India atau Arab. (M. Dawam Rahardjo, Dunia 

Pesantren dalam Peta Pembaharuan, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed), Pesantren dan Pembaharuan, 

Jakarta: LP3ES, Cetakan kelima, 1995, hlm. 9). 
3 Gus Dur adalah tokoh yang sangat serius membuat analisis tentang pesantren sebagai sub 

kultur ini. Sekalipun beliau juga mengingatkan bahwa istilah sub kultur ini hanyalah untuk 

memudahkan pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan pesantren bukan dari 

dalam warga pesantren. Menurutnya ciri sub kultur pesantren ini setidaknya dapat dilihat dari 1) pola 

kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; 2) kitab-kitab rujukan 

umum yang digunakan dari berbagai abad; dan 3) sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari 
masyarakat luas. (Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subkultur, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed), 

Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, Cetakan kelima, 1995, hlm. 39-60); lihat juga 

Abdurrahman Wahid, Pondok Pesantren Masa Depan, dalam dalam Said Aqiel Siradj, (et.al) Pesantren 
Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, 

hlm. 14). 
4 Jika ditelusuri dari sejarah, pembaharuan pada pesantren ternyata terkait erat dengan kondisi 

dan situasi. Pada awal abad ke-20, ketika pendidikan di wilayah Nusantara dimonopoli oleh sistem 



Pembaharuan tersebut sebagai upaya kritis dan kreatif menjawab tantangan 

internal dan perubahan eksternal di masyarakat. Secara internal keberadaan 

SDM internal pesantren yang semakin beragam dan kebutuhan pesantren 

sendiri untuk terus berkembang memungkinkan adanya pembaharuan, 

sedangkan secara eksternal perubahan masyarakat yang semakin cepat juga 

mempengaruhi pembaharuan pesantren agar peran sebagai lembaga sosial yang 

diembannya dapat optimal. Selain hal tersebut, faktor ketersediaan dana/biaya 

akan sangat menunjang proses pembaharuan pesantren tersebut terjadi. Namun 

demikian, pembaharuan di pesantren tersebut tetap ditentukan oleh Kiai sebagai 

pusat kepemimpinan sebagaimana ciri sub kultur.5 

Ayumardi Azra mensinyalir bahwa kemampuan pesantren menempatkan 

dan menyesuaikan dirinya pada situasi dan kondisi perubahan tersebut yang 

menjadikan lembaga ini tetap survive dari waktu ke waktu. Kondisi ini yang tidak 

ditemukan pada lembaga pendidikan tradisional sejenis di belahan dunia Islam 

yang lain.6 Senada dengan hal ini Taufik Abdullah juga menyatakan bahwa dunia 

pesantren telah mengalami perubahan, baik sebagai akibat dari dinamika 

internal maupun sebagai penetrasi dari “dunia luar”.7 Kemampuan ini tentu saja 

 
pendidikan kolonial, terlebih dengan adanya ordonasi kolonial yang mengharuskan pengelola 

pesantren untuk melaporkan segala aktivitasnya kepada pemerintah Hindia-Belanda, pesantren mulai 
melakukan pembaharuan pada aspek kurikulum, seperti yang dilakukan pesantren Mambaul Ulum 

Surakarta, yaitu dengan memasukkan mata pelajaran membaca (tulisan latin), aljabar dan berhitung. 

Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren Tebuireng dan pesantren Rejoso. Pembaharuan juga 

mulai merambah pada aspek metodologi pengajaran dan pendidikan pesantren,  seperti yang dilakukan 

pesantren modern Gontor, yaitu dengan mendorong santri untuk belajar bahasa Inggris –selain bahasa 
Arab– di samping memasukkan pelajaran umum dan kegiatan ekstra kurikuler. Lain daripada itu, 

beberapa pesantren juga mulai mengenalkan latihan keterampilan (vocational) sebagai bekal 

kemandirian (Ayumardi Azra, Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, Kata Pengantar dalam Nurcholish 

Madjid, Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. xv-xvi). 

Bahkan pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, pesantren selain sebagai lembaga 

pendidikan, sekaligus juga menjadi markas komando jihad (A. Z, Laskar Ulama-Santri, Jakarta: 

Pustaka Kompas, 2014, Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren, Yogyakarta: 
LKiS, 2001, hlm. 92-93. Setelah Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Lama pembaharuan 

pesantren semakin multi dimensional. Pada masa Orde Baru pesantren melakukan pembaharuan 

sebagai entry point dan mitra kerja dalam pembangunan pedesaan (Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, 
Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 377). Beberapa pesantren dijadikan sebagai lembaga pemberdayaan 

masyarakat, sebagai pelopor lingkungan hidup, bahkan sebagai sarana dalam sosialisasi kebijakan 

pemerintah, seperti program KB, peningkatan gizi, dan P4. Begitu juga seiring dengan pergeseran 
fungsi dan perkembangan SDM internalnya, pesantren melakukan pembaharuan manajemen. 

Manajemen yang terpusat pada kiai mulai lebih kolektif pada yayasan atau lembaga dengan 

pendekatan manajemen organisional yang lebih kompleks. Sekalipun demikian, pembaharuan ini tentu 

saja tidak terjadi pada semua pesantren, masih banyak pesantren yang tetap kukuh pada nilai dan 

tradisi lama yang dianutnya. 
5 Menurut M. Dawam Raharjo perubahan bisa terjadi karena adanya 4 faktor, yaitu 1) adanya 

kemauan kiai; 2) adanya tuntutan kondisi; 3) ketersediaan SDM yang mumpuni; dan 4) tersedianya 

biaya/ekonomi. Lebih lanjut baca M. Dawam Raharjo, Pesantren …, ibid; hlm. 14-15. Abu Choir dalam 

Tesisnya tentang Pembaharuan Manajemen Pesantren di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa 

Timur juga menemukan bahwa adanya pembaharuan manajemen yang terjadi di pesantren tersebut 

dikarenakan adanya kemauan tokoh sentral (Kiai), ketersediaan SDM internal pesantren, dan adanya 
tuntutan situasi yang berubah, baik internal maupun eksternal (masyarakat). Sedangkan untuk 

persoalan biaya/ekonomi tidak menjadi faktor utama di pesantren tersebut. Lebih lanjut baca Abu 

Choir, Pembaharuan Manajemen Pesantren di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, 
(Malang: PPS UIN Malang, tidak dipublikasikan, 2002), hlm. 134-137 

6 Ayumardi Azra, Pesantren…, Op.Cit, hlm. xv 
7 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1996, 

hlm. 111  



bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya kepemimpinan Kiai yang sangat 

kuat di dalam kelembagaan pesantren.8 

Kepemimpinan Kiai demikian ini dilandasi dari sifat kepribadian Kiai yang 

menunjukkan karakter pribadi yang kuat. Pengalaman jatuh bangun mendirikan 

pesantren dari bawah menjadikan Kiai dapat memiliki keunggulan kepribadian. 

Keunggulan ini menjadikan Kiai lahir sebagai pemimpin yang kharismatik.9  

Max Weber menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik bisa lahir 

karena pemimpin memperoleh karunia dari Tuhan (divinely inspired gift) dan 

atau kemampuan memperoleh dan mempertahankan otoritas.10 Keberadaan Kiai 

sebagai pemimpin pesantren sangat vital, karena keberhasilan pesantren 

sebagian besar bersumber dari kepemimpinan kiai dan tergantung pada 

kharismatik kiai tersebut. 11  Kiai dengan karismanya dapat dengan mudah 

menggerakkan dan mengarahkan semua unsur pesantren. 

Kiai dapat memainkan berbagai peran dan fungsi dalam mengembangkan 

pesantren. Kiai sebagai peletak nilai di pesantren (dan masyarakat) tentu saja 

akan sangat ketat memilihkan nilai positif dan negatif bagi warga pesantren,12 

 
8 Kiai di dalam lembaga pesantren dipakai untuk menunjukkan seorang sarjana muslim yang 

menguasai bidang-bidang tauhid, fikih, dan sekaligus juga seorang sufi. (Zamakhsyari Dhofier, Tradisi 
Pesantren…Op. Cit, hlm. 64). Kiai di dalam pesantren mempunyai pusat kekuasaan yang sangat 

dominan. Menurut Gus Dur posisi Kiai seperti “ibu pondok pesantren” yang mengurusi hampir semua 

hal di pesantren (Abduurahman Wahid, Pondok Pesantren Masa Depan …., Op. Cit, hlm. 15).  Kiai 
bukan sekedar pemimpin atau manajer yang menjalankan tugas kepemimpinan formal sebagaimana 

umumnya pemimpin lembaga/organisasi. Bahkan menjadi pusat figur dan nilai di pesantren karena 

itu dituntut untuk memegang nilai-nilai luhur yang menjadi acuannya dalam bersikap, bertindak, dan 

mengembangkan pesantren. Nilai-nilai luhur tersebut menjadi keyakinan dalam hidupnya sehingga 

apabila dalam memimpin pesantren bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai tersebut, langsung 

maupun tidak langsung kepercayaan masyarakat terhadap Kiai akan pudar. (Mardiyah, Kepemimpinan 
Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi, Malang: Aditya Media Publishing, cetakan kedua Maret 

2013, hlm. 2-3. 
9 Menurut Gus Dur kharisma Kiai timbul dari kepribadian Kiai yang menunjukkan sebagai orang 

yang teguh untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dimilikinya dan memiliki pengalaman yang cukup, 

sehingga menimbulkan corak kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan pada 

penerimaan warga luar dan warga pesantrennya secara mutlak. Hanya kepemimpina kharismatik ini 
menurut Gus Dur hanya diperlukan pada masa awal-awal pendirian pesantren. Jika pesantren telah 

berkembang kepemimpinan yang lebih partisipatif lebih dibutuhkan, sekalipun demikian kharisma 

tersebut tidak harus dihilangkan sama sekali hanya perlu ada pembaharuan secara selektif. Lihat 

Abdurrahman Wahid, Menggerakan…., Op. Cit, hlm. 134-136. Hasil penelitian Mastuhu juga 

menyebutkan bahwa berdasarkan perbedaan corak kepemimpinan pada enam populasi yang diteliti 

menunjukkan adanya pola yang ajeg, yaitu pola karismatik keagamaan, karismatik keilmuan, otoriter, 
dan laissez-faire (Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS., 1994, hlm. 86. Lain 

daripada itu Imron Arifin menyebutkan kepemimpinan Kiai menuju ke arah relegio-paternalistic yaitu 

adanya suatu pola interaksi di mana hubungan antara kiai dengan para santri dan bawahan 

didasarkan atas nilai-nilai keagamaan yang disandarkan kepada pola kepemimpinan Muhammad saw. 

yang cenderung kekeluargaan sekalipun  
10 Max Weber, Essay in Sosiology, Terjemahan Noorkholis, Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006, hlm. 297 
11 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren…., Op.Cit., hlm. 95 
12 Istilah yang digunakan ialah cultural broker, yaitu penyaring nilai untuk digunakan yang 

sesuai dan dibuang yang tidak. Kiai sebagai cultural broker dinyatakan oleh Geertz, The Javanese Kijai: 
The Changing Role of A Culturar Broker” Comparative Studies in Society and History 2. Temuan ini 

banyak digugat karena terkesan kiai pasif saja terhadap perubahan sosial. Hanya bersifat menyaring 

saja, padahal secara nyata kondisinya tidak demikian. Kiai justru aktif dalam berbagai perubahan di 
masyarakat. Namun peran sebagai peletak nilai dan pengatur nilai ini memang secara nyata juga 

terjadi di pesantren. Studi Geertz sendiri menurut Zamakhsyari Dhofier tidak konsisten dari waktu ke 

waktu. Di satu waktu ia menyatakan bahwa kehidupan kiai ditandai suatu tipe etika dan tingkah laku 

ekonomi yang bersifat agresif, penuh watak kewiraswastaan (entrepreneurship: peneliti) dan menganut 

faham “kebebasan berusaha”. Sehingga dalam pandangan demikian, banyak sekali para lulusan 
pesantren yang menjadi pengusaha. Tetapi sebaliknya Geertz juga menggambarkan kehidupan 



begitu juga dengan caranya sendiri kiai juga sangat berperan sebagai aktor 

perubahan di masyarakat.13 Sebagai aktor perubahan ini kiai menampakkan 

dirinya sebagai entrepreneur sejati.14 Bahkan karakter yang sering ditunjukkan 

kiai dalam pengembangan pesantren dan masyarakat, lebih mirip dengan 

entrepreneur organic atau intelektual organik.15 

Kiai secara konsisten melakukan kerja-kerja sosial keagamaan di 

masyarakat untuk menyelesaikan problema umat, dengan membersamainya, 

memajukannya disamping kegiatan utamanya sebagai pendidik dan pemimpin 

di pesantren. Kerja-kerja sosial kiai telah merambah dalam berbagai sisi 

kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan peran 

dan fungsi kiai tersebut diabadikan dalam UU No. 18 Tahun 2019, sebagai 

pesantren, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pesantren di Indonesia dewasa ini telah tumbuh sangat pesat. Bahkan 

pasca ditetapkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren tersebut disinyalir 

justru semakin pesat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Saat ini 

berdasarkan data Kemenag RI tahun 2021 ada 30.495 Pesantren, dengan 4,3 

juta santri. 16  Kondisi ini tentu saja menjungkir-balikkan prediksi bahwa 

pesantren akan mengalami crash dengan modernitas, malah jutru kini malah 

terbalik, pesantren mampu bertahan bahkan beriringan dengan modernitas 

tanpa harus menggadaikan prinsip-prinsip fundamental yang selama ini 

 
keagamaan pesantren hanya berkisar pada kehidupan akhirat yang bertujuan untuk memperoleh 

pahala dan lebih banyak berfikir tentang nasib mereka setelah di kubur. (Zamakhsyari Dhofier, Tradisi 
Pesantren…, Op.Cit. hlm. 9-10)  

13 Horikoshi, Hiroko, Kiai dan Perubahan Sosial, Jakarta: P3M, 1987. 
14 Berdasarkan riset Horikoshi mengenai posisi seorang kiai (ajengan) di Jawa Barat kiai dapat 

disebut sebagai entrepreneur sejati. Hal demikian karena kiai berperan aktif dan kreatif dalam 

perubahan sosial. Kiai tidak berkehendak meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru 

memelopori perubahan sosial tersebut dengan bentuk dan caranya sendiri. Kiai tidak saja melakukan 

penyaringan informasi, melainkan menawarkan agenda perubahan secara nyata yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Yang menjadi konsentrasi kiai adalah bagaimana kebutuhan terhadap 

perubahan yang dianggapnya sebagai keharusan (sunnatullah), dapat dipenuhi tanpa harus merusak 
jalinan sosial yang ada, melainkan justru memanfaatkan jalinan-jalinan itu sebagai prosedur dan 

mekanisme perubahan sosial yang diidealkan. (Horikoshi, Hiroko, Kiai dan Perubahan ….ibid). Sifat 

sebagai kreator dan innovator tersebut merupakan ciri utama para entrepreneur sejati sebagaimana 

dinyatakan Joseph Schumpeter. (William D. Bygrave, The Portable MBA Entrepreneurship, Jakarta: 

Binarupa Aksara, 1996, hlm. 1-2) 
15 Istilah kiai sebagai entrepreneur organik disebutkan pertama kali oleh Faiz Mansur dalam 

buku Entrepreneur Organik Rahasia Sukses KH. Fuad Affandi Bersama Pesantren dan Tarekat 

“Sayuriah”-nya. Istilah ini digunakan sebagai intepretasi terhadap gerakan Kiai Fuad di Pesantren Al 

Ittifaq Bandung. Entrepreneur Organik ialah seorang yang melakukan aktivitas entrepreneurship yang 

dari awal bertujuan untuk sosial, sekalipun dalam ranah ekonomi yang sarat dengan target pencapaian 

material. Bahkan para entrepreneur organik para taraf tertentu berani melepaskan harta bendanya 

untuk orang lain melebihi tanggungjawab normatif berzakat atau berderma sesuai standar CSR. (Faiz 
Manshur, Entrepreneur Organik Rahasia Sukses KH. Fuad Affandi Bersama Pesantren dan Tarekat 
“Sayuriah”-nya, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 92.) Organik sebagaimana diakui Faiz Manshur 

merupakan pengejawantahan dari istilah organic intellectual (intelektual organik) yang pernah 

dikemukakan oleh Gramsci (1891-1937), yaitu setiap aktor yang mencurahkan hidupnya bersama 

masyarakat mengorganisir dan menfasilitasi mereka untuk memunculkan kesadaran kontra hegemoni 

yang biasanya dikembangkan Negara atau penguasa yang seringkali disebarkan oleh intelektual 

tradisional (Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM 
Indonesia, alih bahasa Muhammad Miftahudin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996, hlm. 64). 

Sehingga kiai disebut sebagai entrepreneur organik karena sejak pada awal memulai kegiatan 

entrepreneurship selalu ditujukan untuk masyarakat, bahkan seringkali mengorganisir, dan memberi 

kesadaran terhadap pentingnya penguasaan ekonomi untuk kemandirian masyarakat. 
16 Data Direktorat PD dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Tahun 2021. Diambil dari 

paparan Direktur PD Pontren di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu Kendal. 



tertanam kuat di dalamnya. Pesantren mampu menjelma sebagai kontrol 

terhadap sisi negatif modernitas dengan tetap mengarusutamakan pendidikan 

moral. Globalisasi dan modernitas hanya berpengaruh pada tataran sistem dan 

struktur, tidak sampai pada nilai dan kultur pondok pesantren.17 

Meskipun begitu, Pesantren di era ini, dituntut untuk membuka diri dan 

lebih peka terhadap segala bentuk perubahan masyarakat dan perubahan 

pesantren itu sendiri. Perkembangan tekhnologi informasi yang telah menembus 

batas-batas geografis yang menjadikan dunia tanpa batas, gelombang 

kemudahan arus informasi (termasuk agama) yang sudah seperti tsunami, 

menjadikan pesantren harus berbenah. Tipikal model pendidikan maju, kondisi 

input santri yang berubah, dan intreaksi pesantren dengan dunia luar atau 

lembaga pendidikan lainnya, jika tidak diantisipasi akan menjadikan tiba-tiba 

pondok pesantren tidak relevan. Tentu saja menghadapi arus perubahan 

tersebut, pesantren tidak bisa berdiri sendiri, justru kolaborasi, jejaring, dan 

sinergi antar pondok pesantren, alumni, lembaga-lembaga lain dibutuhkan 

untuk menjadikan tujuan utama pondok pesantren dapat trecapai secara 

optimal. 

Berdarkan kondisi tersebut, membangun kolaborasi, jejaring, dan 

sinergitas antar pondok pesantren perlu dikembangkan dalam berbagai seginya, 

sehingga pada masa akan datang keberadaan pondok pesantren dapat relevan 

dengan perubahan, semakin dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu dalam 

tulisan ini akan dipaparkan: 

1. Makna kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

2. Prinsip-prinsip kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

3. Ruanglngkup kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

4. Strategi membangun kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

 

B. Makna Kolaborasi, Jejaring, dan Sinergi antar Pondok Pesantren 

  menjadikan berbagai kemudahan untuk mengatasi persoalan yang 

komplek, selain  tafaqquh fiddin di perkuat, pesantren juga harus berorientasi 

terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang di sesuaikan dengan 

perkembangan zamannya,serta terus mewaspadai perkembangan dan 

perubahan zaman, jika tidak,pesantren bisa saja tergerus zaman, karena 

,masing-masing zaman punya problem dan tantangannya sendiri.  

 

C. Prinsip-prinsip kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

di sinilah pentingnya membangun kolaborasi dan sinergitas antar 

pesantren. kehadiran Forum/Perkumpulan/ Asosiasi memiliki peran yang 

sangat Aham,karenanya  menjadi wasilah untuk mewujudkan sinergitas yang 

membawa kemashlahatan berkelanjutan.dengan berpedoman pada Asas dan 

tujuan Pesantren ,mestinya sudah tidak ada lagi sekat atau ingin lebih maju 

sendiri,tetapi bersama untuk maju. 

Pesantren-Pesantren di Indonesia hampir di katakan mempunyai Asas dan 

tujuan yang sama,setidak nya ada 10 Asas pesantren,yang meliputi :  
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1. Ketuhananan yang Maha Esa 

2. Kebangsaan 

3. Kemandirian 

4. Keberdayaan 

5. Kemashlahatan 

6. Multikultural 

7. Profesionalitas 

8. Akuntabilitas 

9. Keberlanjutan 

10. Kepastian hukum 

 

 Sedangkan Tujuan nya adalah :  

1. Membentuk Indivindu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan 

mengamalkan nilai ajaran Agamanya dan atau menjadi ahli ilmu 

Agama,beriman,bertaqwa,berakhlaq mulia,berilmu,mandiri,tolong 

menolong,seimbang dan moderat. 

2. Membentuk pemahaman Agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta 

tanah air serta membentuk prilaku yang menolong terciptanya kerukunan 

hidup beragama 

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi 

kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat 

 

D. Ruanglngkup kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok Pesantren 

Adanya jumlah pesantren serta sumber daya yang di miliki yang cukup 

besar,seharusnya dapat memungkinkan membuka jaringan kerja sama antar 

pesantren sehingga dapat memaksimalkan potensi dan peluang masing-masing. 

kolaborasi dan sinergitas,tidak selalu dalam aspek potensi ekonomi yang di 

miliki pesantren,tetapi bisa pada aspek lainnya,semisal dalam aspek 

pengembangan pendidikan dan dakwah 

 

E. Strategi membangun kolaborai, jejaringm dan sinergi antar Pondok 

Pesantren 

Sejak dulu Pesantren telah mampu memberikan kontribusi dan 

sumbangsih yang tidak sedikit bagi bangsa ini. pada masa penjajahan,pesantren 

turut menentang penjajahan kolonial.setelah merdeka,pesantren turut serta 

dalam menjaga persatuan dan kesatuan ,hingga kini,kontribusi pesantren 

dalam mengisi dan ikut serta dalam mewujudkan cita cita bangsa masih begitu 

terasa.kiprah pesantren bukan hanya di dunia pendidikan,pesantren juga aktif 

dalam sektor - sektor yang lain,seperti dakwah,pemberdayaan masyarakat 

melalui ekonomi mikro,politik,sosial,budaya dan lain sebagainya. 

Di era ini,Pesantren di tuntut untuk membuka diri dan lebih peka,karena 

kemajuan tekhnologi informasi telah menembus batas -  batas geografis yang 

menjadikan dunia tanpa batas,selain tafaqquh fiddin di perkuat pesantren juga 

harus berorientasi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang di 

sesuaikan dengan perkembangan zaman. 



Adanya jumlah pesantren serta sumber daya yang di miliki yang cukup 

besar,seharusnya dapat memungkinkan membuka jaringan kerja sama antar 

pesantren sehingga dapat memaksimalkan potensi dan peluang masing-masing. 

Setiap pesantren memiliki kekhasan dan tradisi dalam ta'allum,tarbiyah 

kepada santri,bahkan mu'asyaroh dengan masyarakat sekitar,tentu ini menjadi 

khazanah pesantren di Indonesia,dalam konteks strategi membangun 

kolaborasi dan sinergitas antar pesantren,di butuhkan hadirnya nilai-nilai 

pesantren,seperti silaturrahim dan mencari kesamaan latar belakang sanad 

atau hal lain yang dapat membuka pintu jejaring. 

 

 

 

 

 

 


