


PESANTREN

RUMAH

SEKOLAHMASYARAKAT

Mengelola pesantren hakekatnya adalah 
mengelola kehidupan

Pesantren
adalah

Pendidikan 
yang 

komprehensif-

integratif



Guru 
= 

Pengasuh

Orang 
Tua

Guru Teman

Mengelola pesantren hakekatnya adalah 
mengelola kehidupan

❑ Menejemen
Guru

❑ Sarpras Guru



santri

Asrama 

Kelas 

Masjid 

DapurMCK

Fasum

R. Guru

SARPRAS UTAMA

PESANTREN

Pengasuh dan guru-guru harus mampu 
mengelola semuanya



SARPRAS UTAMA

PESANTREN

No Sarpras Rumah Sekolah Masy

1 Asrama ✓

2 Ruang kelas ✓

3 Masjid ✓

4 Dapur & tempat makan ✓

5 MCK ✓

6 Fasum / fasilitas olahraga ✓

7 Ruang / rumah guru ✓

8 Minimarket dan kantin ✓



Perbandingan rasio sarpras

sekolah dan pesantren

Per 100 siswa

SARPRAS SEKOLAH PESANTREN

KELAS 3 RUANG 3 RUANG

ASRAMA (rumah) 5 RUANG

MCK 2 urinoir & 3 KM 5 Urinoir; 10 MCK

DAPUR & RUANG MAKAN (rumah) 1 m2/4 siswa /10 menit

MASJID (masyarakat) 1 m2 / 2 siswa

LAPANGAN OLAHRAGA (masyarakat) ADA

KAMAR / RUMAH GURU (masyarakat) 1 Kamar & 1 Rumah / 100 siswa

MINIMARKET (masyarakat) ADA



30 
Santri

2 KT

1 KLS

5 KM

Dapur
(12/1m)

2 RG

1 KTG

Masjid
(2/1m)

RASIO MINIMAL SARPRAS



1. Operasional Pendidikan & Pengajaran

2. Biaya Makan dan Minum

3. Sarana dan Prasarana / Infrastruktur Pendidikan

4. Biaya Operasional Rutin (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan)

5. Kesejahteraan Guru

6. Pengembangan SDM Guru

7. Pengembangan Networking

8. Pembinaan Kemasyarakatan

9. Pengembangan Kelembagaan



SKEMA PEMBIAYAAN

Kelompok Pembiayaan Sumber Pembiayaan

Operasional Pendidikan & 

pengajaran

Swadana; Unit Usaha; ZIS

Biaya makan dan minum Swadana Santri; ZIS

Sarpras pendidikan dan 

pengajaran

Wakaf

Biaya Operasional Rutin Swadana Santri; ZIS; Unit 

Usaha

Kesejahteraan guru Ziswaf dan Unit Usaha

Pengembangan SDM guru Ziswaf dan Unit Usaha

Pengembangan networking Unit Usaha

Pembinaan Kemasyarakatan ZIS; Unit Usaha

Pengembangan kelembagaan Unit Usaha; Wakaf

Unit usaha ekonomi dapat dikembangkan

melalui skema WAKAF UANG (PRODUKTIF)



Unit
Usaha

Swadana
Santri

Sumber Pendanaan Pesantren

Hibah Pinjaman

ZISWakaf



Dana
Masuk
Pondok

SWADANA
SANTRI

Dana habis
pakai
untuk
santri







3 STRATEGI

1.Membangun Fisik

2.Membangun SDM

3.Membangun Jaringan Kerja



FISIK

SDM

NETWORK

WAKAF

ZAKAT

SILATURAHIM, 

MoU, DLL



VISI PEMBANGUNAN
2030



VISI KADERISASI 
2030



Konsep Wakaf yang 
Dikembangkan di Pondok
Modern Tazakka



Wakaf

Melalui

Uang 

Uang 

Sarpras

Unit 

usaha

WAKAF UANG = wakaf melahirkan wakaf

(kemandirian ekonomi pesantren)

Skema Pembiayaan untuk Sarpras

(Infrastruktur Pesantren)

SDM



Wakif

nadhir

Mauquf 
alaih

Wakif

nadhir

investasi

Mauquf alaih

WAKAF MELALUI UANG

غير مباشروقف النقود

WAKAF UANG

(PRODUKTIF)

مباشروقف النقود

SARPRAS

SDM

OPERASIONAL

DAKWAH

SOSIAL

DLL

Skema Wakaf Uang dan Wakaf

Melalui Uang Berbasis Pesantren

WAKAF UANG: Sektor riil dan sektor keuangan





BASIS KEMANDIRIAN

EKONOMI PESANTREN

POTENSI EKONOMI SANTRI

POTENSI ZIS DAN WAKAF

POTENSI EKONOMI MASYARAKAT



POTENSI EKONOMI SANTRI

Santri

Pasar Santri 

Industri Pesantren

Sudahkah pesantren membangun 

industri pesantren?



Pasar Harian

Pasar Bulanan

Pasar Tahunan

PASAR SANTRI

Ciptakan pasar sendiri 
Atau

Serahkan pada pasar bebas



INDUSTRI PESANTREN

Semua kebutuhan harian santri dari ujung kepala 

hingga ujung kaki akan menciptakan pasar, dan 

dengan sendirinya akan mendorong lahirnya industri 

pesantren. Misalnya: 

➢ Setiap kepala santri akan melahirkan industri: 

peci, sampo, minyak rambut, sisir, dan lain 

sebagainya.

➢Mulut santri akan melahirkan industri makanan, 

minuman, jajanan, cemilan, sikat gigi, pasta gigi, 

dll. 

SISTEM PROTEKSI EKONOMI 

PESANTREN



Diantara Unit Usaha 
Ekonomi di Pesantren

Kantin

Mini 

market Wartel

Laundry

Toko

Buku & 

ATK

Klinik

Tailor

Rumah

Roti & 

Cake

Grosir

Sembako

Toko

Material

Toko

Obat / 

Apotik

Hotel

Percetakan

Barber 

Shop
Dll



JANGAN ADA LOST OPPORTUNITY

Mindset / tradisi / nilai-nilai

Sistem dan konsep yang 

dibakukan

Penegakan disiplin

Proteksi ekonomi



Ziswaf

Unit Usaha

Santri

Ziswaf

 

GOOD BAD

Vs
Santri

Unit 
usaha

SUMBER PEMBIAYAAN PESANTREN



Visi & Misi

Orientasi

Panca Jiwa

Panca Jangka

Motto

3
STRATEGI



VISI

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi

tempat ibadah, serta menjadi sumber ilmu

pengetahuan Islam, bahasa Al-Qur’an, dan ilmu

pengetahuan umum dengan tetap berjiwa

pesantren.



MISI

1. Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas

menuju terbentuknya khairu ummah.

2. Mendidik dan Mengembangkan generasi mukmin

muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta

berkhidmat kepada masyarakat.

3. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum

secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang 

intelek.

4. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian

Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT



ORIENTASI 

PENDIDIKAN

• KEMASYARAKATAN

• HIDUP SEDERHANA

• TIDAK BERPARTAI

• MENUNTUT ILMU LILLAH



ORIENTASI 

PENGAJARAN

• KEISLAMAN

• KEILMUAN

• KEMASYARAKATAN



KEIKHLASAN

KESEDERHANAAN

BERDIKARI

UKHUWAH ISLAMIYYAH

KEBEBASAN

PENDIDIKAN & PENGAJARAN

KADERISASI

PERGEDUNGAN

KHIZANATULLAH

KESEJAHTERAAN KELUARGA

PANCA JIWA PANCA JANGKA

BERBUDI TINGGI – BERBADAN SEHAT

BERPENGETAHUAN LUAS – BERPIKIRAN BEBAS

MOTTO



CITA-CITA
Perguruan Tinggi

Pondok RS / KlinikTPQ / MI Pusat Bisnis

➢ FISIK / SARPRAS

➢ SDM

➢ NETWORKING

LEMBAGA ZIS

LEMBAGA WAKAF

Wakaf Uang

(Produktif)
HOLDING 

COMPANY

Putri

Putra

TPQ / MIPondok Pusat Bisnis RS / Klinik

Cabang



• Perguruan Tinggi

• Pondok Putra

• Pondok Putri

• Pondok Cabang

• MI

• TPQ

• Pusat Bisnis (Holding 

Company)

• Klinik / Rumah Sakit

CITA-CITA PENDIRI DALAM PERSPEKTIF 

PANCA JANGKA & SISTEM

• Pendidikan & 

Pengajaran

• Kaderisasi

• Pergedungan

• Khizanatullah

• Kesejahteraan

Keluarga Pondok

• Kurikulum

• SDM & Kaderisasi

• Menejemen

• Pendanaan

• Sarpras

CITA-CITA PANCA JANGKA SISTEM



KEPEMIMPINAN

SDM 
KADER

SISTEM & 
NILAI

• Sistem Kelembagaan

• Sistem Pendidikan

• Sistem Kaderisasi

• Sistem Menejemen

• Sistem Pendanaan

• Sub-sub sistem

• Kepemimpinan

berjenjang

• Desentraliassi

Terpimpin

• Kader ulama / publik figur

• Kader menejer

• Kader akademisi

• Kader public relation

• Kader enterpreneur

IMPLEMENTASI…



KEPEMIMPINAN

SDM 
KADER

SISTEM & 
NILAI

K
O
M
I
T
M
E
N

4
TAS

4 TAS menjadi parameter pengembangan kader

dan kepemimpinan di semua tingkatan



4 TAS
INTEGRITAS

LOYALITAS

TOTALITAS

KAPASITAS



Sistem & Nilai

Sistem
& Nilai

Kelembagaan

Pendidikan & 
Pengajaran

MenejemenPendanaan

Kaderisasi



PROFILE SDM PESANTREN
Keulamaan / 
Public Figure

Menejerial

Public RelationEnterpreneurship

Akademik

THE 
LEADERS



TAZAKKA 
WAY

Tazakka
Way

Orientasi

Sistem

SDM

Nilai-
nilai

What
Who 

Where
When 
Why
How



TAHAPAN 
MEMBANGUN 
TIM EFEKTIF

FORMING

STORMING

NORMING

PERFORMING

ADJOURNING

Pembentukan

Area konflik

Norma / etika

Pencapaian
kinerja

Pencapaian
sempurna



TAHAP 1: FORMING

▪ Ini adalah tahap pertama waktu tim dibentuk dan 
dikumpulkan. 

▪ tim cenderung ramah-ramah dan sopan. 
▪ Tiap individu akan berusaha untuk saling mengenal

satu sama lain, tetapi pada tahap ini tim belum saling
percaya. 

▪ Pada tahap ini produktivitas dan konflik yang terjadi
sangat rendah.

▪ Tim akan cenderung menghabiskan waktu untuk
membahas dan menyetujui apa yang harus
disepakati dan dikerjakan.



Kurangnya kesepakatan atau suara bulat yang tidak sampai
diputuskan akan membuat tim kehilangan tujuan. Karena pada tahap
awal ini masing-masing individu memiliki pandangan dan target yang 
berbeda-beda.

Anggota tim akan mengandalkan perilaku yang terpola serta meminta
bimbingan dan arahan dari pemimpin tim. Anggota tim ingin merasa
diterima oleh kelompoknya. Leader harus peka akan hal ini ketika di 
fase-fase awal sehingga tidak salah melangkah. Leader yang pintar dan 
bijak akan segera memfokuskan pada tujuan dan hasil. Mengatur
panggung agar perilaku dan hasil tim di masa depan lebih baik.

Tahap ini bisa cepat atau lambat tergantung, jumlah tim, distribusi tim, 
keanekaragaman tim, dan lead nya sendiri. Semakin cepat tahap ini
dilalui semakin bagus masa depan tim yang dibentuk.



TAHAP 2: STORMING 
(Menyerbu Medan Perang)

▪ Tim mulai menentukan rencana untuk mencapai tujuan, 
menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa orangnya.

▪ Pada tahap ini gesekan antar individu dalam tim mulai terasa. 
Hal ini karena masing-masing akan mengusulkan ide dan saran 
yang berbeda. 

▪ Kepercayaan di dalam tim masih tetap rendah dan konflik
afektif (konflik yang timbul apabila perasaan-perasaan atau
emosi-emosi tidak sesuai satu sama lain) meningkat ketika
orang-orang bersaing untuk mendapatkan kendali.

Intinya bakal terjadi banyak konflik antar
individu. Bisa tim dengan tim atau tim

dengan leadnya sendiri.



Produktivitas turun bahkan lebih rendah daripada tahap pertama. Inilah titik terrendah dari

tim dan disebut masa-masa pancaroba.Pada tahap ini juga merupakan tahap yang kritikal

bagi seorang tim leader. Tahap ini tahap yang paling penting dan seorang leader benar-benar

diuji di sini.

Kepemimpinan yang baik berfokus pada resolusi konflik afektif yang cepat serta berfungsi

untuk membantu memperkuat tujuan dan hasil tim. Semua ini dilakukan agar tim dapat

bergerak cepat ke tahap yang lebih produktif. Kadang di tahap ini atasan dari leader musti

membantu dan berperan mendukung leader tersebut agar tahapan ini segera terlewati.

Setelah tim menyetujui rencana dan peran serta tanggung jawab, tim dapat melanjutkan ke

tahap berikutnya. Tanpa kesepakatan, tim bisa terjebak dalam kemelut terus-menerus.



TAHAP 3: NORMING 
(Kesepakatan dan Aturan)

▪ Ditandai dengan masing-masing individu sudah memahami rencana
dan peran masing-masing, maka selanjutnya masuk phase norming.

▪ Pada tahapan ini kerja sama kelompok sudah mulai membaik
▪ Konflik individu menurun dan kepercayaan antar individu meningkat
▪ Kognitif konflik (adalah kesadaran individu tentang adanya

ketidaksesuaian antara struktur kognitif mereka dengan informasi
yang mereka hadapi — menguntungkan) meningkat.

▪ Tim akan mulai fokus menyelesaikan semua tugas dan produktifitas. 
Tim mulai merasa memiliki kelompok dan merasa lega berhasil
menyelesaikan setiap konflik interpersonal. 

▪ Selain produktivitas akan muncul juga dari tim initiative, inovasi , 
dan kreativitas. Tim akan membuat atau mengembangkan norma
(aturan) bagi mereka sendiri. Sehingga mereka tau cara
bekerjasama dan berkolaborasi.



Norma atau aturan harus terbentuk agar 
kualitas dari tim terwujud. Akhirnya tim mulai

membentuk kohesi yang solid serta yang 
terpenting dari fase ini tim harus merasa senang

dan bangga menjadi bagian anggota tim.

Kepemimpinan mulai terlihat jelas baik hasil
dan bentuknya. Tugas pemimpin di tahap ini

adalah menjaga dan menyediakan fasilitas dan 
lingkungan agar kondisi-kondisi di atas tetap

kuat dan langgeng.



TAHAP 4: PERFORMING 
(PENCAPAIAN)

▪ Pada tahap ini semua tim saling bergantung dalam hubungan pribadi
dan pemecahan masalah tugas. 

▪ Anggota tim berbagi tujuan bersama, memahami rencana untuk
mencapainya, mengetahui peran mereka dan cara bekerja sama. 

▪ Pada tahap ini tim sangat produktif dan kerjasama terjadi dengan
sangat baik. 

▪ Mereka saling percaya, saling mendukung, konflik yang sehat
didorong. 

▪ Ada kesatuan: identitas kelompok lengkap, semangat kelompok
tinggi, dan loyalitas kelompok kuat.

▪ Pada tahap ini tugas leader sudah sangat ringan dan menyenangkan. 
Dia tinggal memonitoring dan mengarahkan sedikit agar tim tetap
dijalan yang baik. Ini lah saatnya leader melakukan improvement 
kemampuan diri sendiri untuk tantangan kedepan yang lebih susah.



Tidak semua tim sampai ke fase ini. Mereka bisa terjebak dalam fase

sebelumnya atau meluncur kembali dari fase yang lebih rendah. 

Kepemimpinan yang berfokus pada resolusi konflik afektif, penciptaan

identitas tim, visi dan tujuan yang menarik untuk mencapai visi itu

sangat penting untuk mencapai fase Performing.

Biasanya tidak mudah bagi tim untuk maju dengan cepat melalui

tahapan ini, dan seringkali dibutuhkan waktu 6 bulan bahkan setahun

atau lebih bagi tim untuk mencapai fase Performing.





Kesimpulan

1. Tim membutuhkan 3 tahap agar masuk ke tahap
performa.

2. Jika ada pekerjaan baru yang mendesak lebih baik
serahkan pekerjaan kepada tim yang ada.

3. Jangan bubarkan tim,mendistribusikannya, dan 
membentuk tim-tim baru karena kinerja akan turun.

4. Persiapkan tim jauh-jauh hari sebelum pekerjaan yang 
sesungguhnya datang. Persiapkan tim dengan
memperhatikan tahapan-tahapan pembentukan tim
sebelum mengerjakan project atau product yang 
sebenarnya.



• Creativity + innovation = change

• Relationship between innovation and 
creativity

• Innovation is impossible without 
creativity; Hence, these two concepts 
are closely related.

• Plus, both of them require a good 
imagination.



• Difference Between Innovation and 
Creativity

• definition
• Innovation is the introduction of new or

improved goods, services, processes, etc.,
while creativity is the use of imagination or
original ideas to create something.

• Related concepts
• While innovation is related to 

implementation, creativity is related to 
imagination.



• Measurability
• In addition, innovation can be measured while creativity 

cannot be measured.
• command
• Creativity precedes innovation. For example, developing

the basic concept of a new product requires creativity, but
actually manufacturing it requires innovation.

• diploma
• In summary, innovation and creativity are concepts that

are inherently linked. The main difference between
innovation and creativity is that innovation is the
introduction of new goods, services, processes, etc. to the
market, while creativity is the use of imagination or original
ideas to create something.



Kompetensi Dasar & Konten Kader
(Basic Needs Kader):

1. Akhlak / adab

2. Keulamaan / Keguruan

3. Kepemimpinan

4. Keilmuan

5. Wawasan

6. Keterampilan



Kader Bertanggungjawab:

•Memajukan Santri

•Memajukan Pondok

•Memajukan Umat



1. DAYA JUANG

2. DAYA TAHAN

3. DAYA DORONG

4. DAYA KREASI

5. DAYA SUAI

GURU HARUS MEMILIKI



PESANTREN

SANTRI

GURU

WALI SANTRI

MASYARAKAT

NEGARA

LUAR NEGERI

RUANG LINGKUP 
PEMBINAAN 
PESANTREN



• Pengajaran

• PengasuhanSANTRI

•Mengajar & Mendidik

•Membantu pondok di pos-pos 
bagian

• Kemasyarakatan

GURU

•Dakwah & Pembinaan

• Kemasyarakatan (Pagar 
Pondok)

• Potensi ekonomi & ZISWAF

WALI SANTRI



• Dakwah & Pembinaan

• Pagar pondok

• Potensi ekonomi & ZISWAF

MASYARAKAT

• Regulasi (struktural, vertikal)

• Bantuan dana

• Pembinaan kelembagaan & mutu

• Studi lanjut bagi lulusan

NEGARA

• Kerjasama di berbagai bidang

• Studi lanjut bagi lulusan

• Pengakuan internasional (prestise 
lembaga)

• Bantuan dana

LUAR NEGERI



✓Lebih kepada upaya PREVENTIF 

daripada penindakan, jangan pakai

filosofi ‘pemadam kebakaran’







Bagaimana kita mempersepsikan

alat-alat ini? 

PENCEGAHAN 

atau

PENINDAKAN?



Bimbingan

Konseling

Penindakan

Penindakan

Konseling

Bimbingan





K M I

✓Kaidah: At-thariqah

ahammu minal maaddah….

Konten yang padat

Waktu yang sempit

Santri multi tasking

Metode yang efektif

dan efisien



Higher Order Thinking Skills

✓Berorientasi pada HOTS

6

5
4
3
2 
1

Kelas KMI



Higher Order Thinking Skills

✓HOTS untuk Pengasuhan

Top 

Leaders

Middle 
Leaders

Anggota

Jenjang Kepemimpinan

di Pondok



ALAT KERJA

OTOT

OTAK

SISTEM






