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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pesantren sebagai institusi budaya lahir atas prakarsa dan inisiatif 

masyarakat.1Secara sosiologis, lembaga ini tergolong unik dan bercorak khas.Peran 

sentralkyai sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren, hubungan antara santri dan kyai, 

serta hubungan masyarakat dengan kyai menunjukkan kekasan lembaga ini. 

  Jika menilik kembali sejarah berdirinya, keberadaan pesantren adalah kehendak 

masyarakat sehingga mestinya pesantren secara kelembagaan haruslah dapat berdialog 

dengan “pemiliknya” sendiri, dan mampu menghadirkan arus perubahan masyarakat 

sekitar pesantren.2 

  Dewasa ini keistimewaan dan keunikan yang dimiliki pesantren, dianggap belum 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan 

kemajuan zaman dalam era yang moderen. Hal tersebut dikarenakan sejak berdirinya, 

pesantren memiliki potensi yang strategis di tengah masyarakat. Walaupun kebanyakan 

pesantren lebih memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan 

(tafaqquh fi al-di>n), namun beberapa pesantren mencoba melakukan reposisi sebagai 

bagian dari upaya merespon dinamika sosial.  

  Paradigma ini tumbuh karena pesantren memandang bahwa kehidupan dunia dan 

akhirat adalah berjalan seiring bahkan menyatu. Meninggalkan salah satu diantara 

keduanya samadengamelaggar kodratatau sunnatullah. Dari paradigma inilah kemudian 
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lahir program sebagai upaya untuk menggapai kesejahteraan dunia dan akhirat.Salah 

satunya adalah dengan didirikannya lembaga ekonomi yang berada di pesantren. 

  Mengingat aktivitas ekonomi adalah satu sarana untuk hidup sejahtera (hasanah) 

di dunia, diharapkan akan menjadi pendorong atau sebagai fasilitas untuk mencapai 

hasanah di akhirat pula maka aktivitas ekonomi ini adalah anjuran agama bagi setiap 

manusia,3 hal ini mendapatkan respon positif oleh pesantren. 

  Dengan semua keistimewaan dan keunikan yang dimiliki pesantren inilah, 

menjadikan pesantren ingin lebih berbenah diri dalam memajukan lembaganya selain  

dalam bidang tafaquh fi al-di>n juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang ekonomi. Sebagaimana yang terdapat di Pondok Pesantren Tremas Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan.Di Pondok Pesantren Tremas ini terdapat sebuah lembaga 

ekonomi yang berbasis koperasi pesantren.Koperasi Pondok Pesantren (selanjutnya 

disebut dengan KoppontrenAttarmasie), yang Berbadan Hukum nomor 

02/BH/KDK.13.26/1.2/VI/1999 ini dalam perkembangannya koperasi tersebut memiliki 

berbagai macam bidang cabang binaan usaha berupa pertokoan dan simpan pinjam 

(USP)syari’ah. 

B. Perumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pola manajerial yang dikembangkan KoppontrenAttarmasie? 

2. Bagaimanakan efektivitas pola manajerialKoppontrenAttarmasie terhadap 

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pesantren dan ekonomi masyarakat? 
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BAB II  

PESANTREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 

 

A. Sejarah Perkembangan Pesantren dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat. 

 Kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan ahiran an yang memiliki 

arti tempat tinggal santri.4 Soegarda Poerbakawatja berpendapat bahwa pesantren berasal 

                                                 
 

4
Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 99.  

 

 
 



 

 

dari kata santri yaitu seorang yang belajar agama Islam, jadi pesantren adalah tempat orang 

berkumpul untuk belajar agama Islam.5 

 Ada beberapa versi pendapat mengenai latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia 

diantaranya adalah pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada 

tradisi Islam sendiri yaitu tradisi tarekat.  Pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan 

tempat pendidikan yang kas bagi kaum sufi. Kedua, pesantren yang kita kenal sekarang ini 

pada mulanya adalah pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan oleh orang-

orang Hindu pra-Islam di Nusantara.6 Ketiga, pesantren muncul  bersamaan dengan proses 

Islamisasi yang terjadi di Nusantara pada abad ke-8 dan 9 Masehi yang dimotori sejak 

periode walisanga.7 

Dalam keseharian masyarakat, pesantren sering disebut dengan pondok atau pondok 

pesantren. Menurut Nur Kholis Madjid, pondok berasal dari kata bahasa Arab  ”funduk” 

yang berarti hotel atau rumah penginapan.8 

 Dari beberapa pendapat tersebut terdapat kesamaan yang melekat dan menjadi ciri dari 

pesantren yaitu, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang 

berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan, pusat dakwah, dan pusat pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Abdurahman Wahid, terdapat tiga elemen dasar yang membentuk pondok 

pesantren sebagai subkultur, (1) Pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak 
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terkooptasi  oleh negara, (2) Kitab-kitab rujukan umum yang selau digunakan dari berabad-

abad dan, (3) Sistem nilai yang digunakan adalah bagian  dari masyarakat luas.9 

 Ketiga elemen tersebut saling menunjang keberadaan peasantren, namun posisi kyai 

dalam praktiknya memiliki peranan sentral  dalam dunia pesantren. Bahkan kebesaran nama 

sebuah pesantren juga sangat ditentukan oleh kebesaran nama/kharisma sang kyai. Sebagai 

faktor determinan di kalangan pesantren, kyailah yang menjadi fondasi kekuatan eksistensi 

sebuah pesantren karena di mata santri kyai adalah panutan baginya. 

 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat mungkin dilakukan mengingat 

pesantren memiliki kekuatan yang cukup dalam mengkondisikan masyarakat. Diantara 

beberapa aspek yang menjadi kekuatan pesantren adalah: 

1. Pesantren mengakar kuat di masyarakat karena ia lahir, tumbuh, dan berkembang dari 

dan untuk masyarakat.  

2. Rasa kepemilikan (sense of belonging) dan tanggung jawab (sense of responsibility) 

masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi.  

3. Pesanten memiliki tingkat kemandirian yang sangat tinggi, sekaligus adaptif terhadap 

perubahan.  

4. Jaringan keluarga (sistem kekerabatan) terbangun secara cultural dan sudah terjadi sejak 

lama secara kas. 

5. Pesantren dipandang sebagai penjaga moral-etik bagi masyarakat. 

6. Pesantren diakui mampu menjadi mediator masyarakat dengan negara (sebagai modal 

social civil society). 
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7. Terjaga dan lestarinya nilai-nilai keutamaan yang dimiliki komunitas pesantren seperti 

keihklasan, ketulusan, kebersamaan, equality, kesederhanan, pengabdian, tanggung 

jawab, dan kerelaan berkorban. 

8. Dukungan dana yang memadai dari masyarakat sebagai sumber pengelolaan lembaga 

pendididkan pesantren.10 

Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki pesantren tersebut menjadikannya sebagai 

lembaga yang mandiri dan menghantarkan pesantren sebagai lembaga yang sangat dekat 

dengan rakyat, bahkan bisa menjadi motor penggerak dalam kemajuan perubahan  sosial 

yang berlandaskan sikap religius salah satunya adalah dengan terlaksananya program-

program perdayaan pada masyarakatnya.  

 Pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan 

masyarakat.Secara singkat pengembangan atau pemberdayaan merupakan usaha bersama 

dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.Bidang-bidang 

pemberdayaan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

dan sosial budaya. Sedangkan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep: 

1. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografis yang sama. 

Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, atau sebuah kampung yang ada di wilayah 

pedesaan atau perkotaan. 

2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan 

kebudayaan dan identitas.11 
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Terkait dengan masalah agama dan transformasi sosial, khususnya keterkaitan antara 

ajaran agama dan perkembangan ekonomi, pendapat Weber dalam karyanya The Protestan 

Ethic and The Spirit of Capitalism mencatat bahwa madzhabCalvinis secara signifikan 

merangsang dan mendongkrak tumbuh suburnya Kapitalisme Barat. 

MadzhabCalvinisberkeyakinan bahwa manusia akan selamat dari murka Tuhan jika manusia 

selalu memenuhi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang dimaksud antara lain adalah 

usaha mandiri dan kerja keras. Sukses dalam dunia bisnis yang dicapai melalui usaha 

mandiri merupakan jalan bebas hambatan untuk mencapai surga  Tuhan. Kerja keras dan 

usaha mandiri inilah yang dipercayai Weber sebagai asal-usul bangktnya kapitalisme.12 

Weber membuat tiga garis besar otoritas yang legitimed yaitu: 

1. Otoritas tradisional, adalah otoritas yang berdasarkan kepada penerimaan kesucian-

kesucian aturan. Dalam otoritas tradisional ini individu harus selalu loyal dan taat kepada 

tradisi. 

2. Otoritas kharismatik, adalah jenis tatanan yang dilegitimasi dan kualitas-kualitas pribadi 

terkemuka dari individu-individu luar biasa. Heroisme dan keutamaan-keutamaannya 

memungkinkan untuk memerintah sebagian besar orang. Kekharismatikan seseorang 

dilukiskan dengan kualitas-kualitas adimanusiawi yang banyak dikenakan kepada para 

Nabi, wali, ulama dan pahlawan-pahlawan. Kualitas ini menurut Weber memungkinkan 

untuk memaksakan gagasan kepada pengikutnya. 

3. Otoritas legal (rasional), adalah otoritas yang berdasarkan pada sebuah kepercayaan akan 

“legalitas” aturan-aturan tertentu.13 
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Agama memiliki kekuatan yang dapat memberikan legitimasi religious disamping dapat 

menjadi legitimatorinstitusi social. Legitimasi religius ini tampak dalam aktifitaskeseharian 

para pengikut agama tertentu  yang menunjukkan kepatuhan dan kesalihan sebagai wujud 

dari “ideasireliji” yang terakumulasi dalam tradisi keagamaan. Sedang legitimasi agama 

terhaap lembaga-lembaga sosial berupa pemberian status ontologis yang absah, yakni 

meletakkan lembaga-lembaga tersebut dalam suatu kerangka acuan keramat dan kosmik.14 

Selain itu pesantren juga memiliki dua organisasi otoritas sekaligus yaitu pertama, 

otoritas tradisional yang berdasarkan kepada penerimaan kesucian-kesucian aturan yaitu 

aturan agama Islam dibuktikan dengan individu-individu pesantren seperti kyainya, guru 

dan pengurusnya, santri, masyarakat bahkan alumninya yang selalu loyal dan taat kepada 

tradisi pesantren. 

Kedua, pesantren memiliki otoritas kharismatik, hal ini sesuai dengan keberadaan kyai 

dilihat dari jenis tatanan yang mendapatkan legitimasi dari kualitas-kualitas pribadinya dan 

merupakan individu-individu luar biasa.Masyarakat menilai heroisme dan keutamaan-

keutamaan seorang kyai memungkinkan untuk memerintah sebagian besar orang.Kualitas 

ini memungkinkan untuk memaksakan gagasan kepada pengikutnya, yaitu santri, pengurus, 

alumni dan masyarakat. 

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi Pondok Pesantren 

 Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. 

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan 

yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para 
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anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup 

bersama.15 

 Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.16 

 Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persekutuan tolong-

menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak 

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit and lost 

sharing (membagi untung dan rugi) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur 

mudharabah karena satupihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal 

tersebut.17 

 Menurut Mahmut Syaltut koperasi adalah suatu syirkah (kerja sama) baru yang 

ditemukan para ulama.18 Hal ini karena koperasi tidak sama dengan syirkah-syirkah yang 

telah ada. Syirkah yang telah berkembang sebelumnya menurut para ulama adalah: 

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan), terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Syirkah amlak ikhtiari 

b) Syirkah amlak jabari. 

2. Syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan akad), terbagi menjadi empat yaitu: 

a) Syirkah inan 

b) Syirkah al-mufawadhah 
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c) Syirkah al-Abdan 

d) Syirkah al-wujuh 

3. Syirkah mudharabah 

4. Terkait syirkah mufawadhah.19. 

Unsur-unsur yang ada dalam koperasi inilah yang bisa saja menjadi latar belakang 

pondok pesantren dalam mengembangkan lembaga perekonomiannya. Koperasi memiliki 

kreteria yang dibutuhkan oleh pesantren sebagai lembaga ekonomi yang bersyari’ah dan 

sesuai dengan watak pesantren dengan unsur kemasyarakatannya yang kuat. 

 Pemilihan koperasi sebagai lembaga usaha perekonomian dalam sebuah pesantren dapat 

didasarkan pada beberapa prinsip berikut: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  

3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besar-kecilnya 

jasa usaha masing-masing anggota koperasi.  

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.  

5. Kemandirian.  

6. Penyelenggaraan pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.20 

 Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi di sebuah pesantren memiliki peranan 

yang urgen, dimana dalam lembaga tersebut selain memberdayakan masyarakat juga 

memberikan pelajaran dan pengalaman terhadap santri dan pengurusnya dalam hal 

perekonomian. Karena dalam koperasi sangat memungkinkan memberikan pendidikan 
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ekonomi dengan cara perekrutan anggota maupun karyawan dengan merekrut santri maupun 

pengurus pondok untuk terlibat dalam kepengurusan koperasi. Dengan demikian lulusan 

ataupun alumni pesantren bisa menjadi sumber daya manusia yang siap dalam menghadapi 

tantangan zaman ketika sudah kembali ke masyarakatnya masing-masing khususnya dalam 

masalah ekonomi. 

C. Analisis Manajemen Basis Values Sistem 

 Agus E. S berpendapat bahwa untuk meningkatkan kinerja Koppontren permodalan 

bukan satu-satunya cara. Permodalan memang sangat diperlukan dan memiliki nilai tambah 

apabila didukung oleh aspek-aspek yang secara teoritis dan empiris mampu membangun 

kinerja Koppontren, diantaranya adalah modernitas Kyai, kinerja pengurus, dan partisipasi 

anggota.21 Untuk mengukur aspek-aspek tersebut setiap bentuk usaha termasuk koperasi, 

harus berperan pada fungsi-fungsi manajemen dalam rangka melakukan fungsi-fungsi 

perusahaan.22 Fungsi tersebut dapat tercermin dari beberapa kreteria analisis manajemen 

organisasi yang sering disebut sebagai POAC (planing, organizing, actuating, dan 

controling). 

1. Planing. Perencanaan sebuah program kerja difungsikan sebagai dasar pijakan dalam 

menentukan tujuan usaha yang dimaksud. 

2. Organizing. Sejalan dengan tujuan yang direncanakan untuk mencapainya, perlu segera 

dirumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur 

manajemen yang ikut berfungsi dalam kegiatan itu.23 
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3. Actuating. Menggerakkan (actuating) menurut Tery berarti merangsang anggota-

anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. 

Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Menurut Keith Davis, actuating adalah 

kemampuan membujuk orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dengan penuh semangat.24 

4. Controlling. Dalam praktek, tidak semua apa yang sudah dilaksanakan bisa terlaksana 

sepenuhnya untuk mencegahnya harus diambil langkah-langkah yang berguna untuk 

mencegah kerugian yang berkelangsungan. 

 Partisipasi dan andil semua pihak baik dari Kyai, pengurus, anggota, maupun pola-pola 

manajerial tersebut harus seiring sejalan demi terlaksananya lembaga Koperasi yang 

maksimal dan sesuai dengan tujuan awal terbentuknya lembaga tersebut. Yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota dan bisa memberikan kesejahteraan bagi sekitarnya.  

 

D. Derajat Evektifitas Program Pemberdayaan 

 Efektiveyang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Kamus 

ilmiah populer mendefinisikanevektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan.25 

 Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.Disebut efektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.Hal ini sesuai dengan 

pendapat H. Emerson yang dikutip SoewarnoHandayaningrat yang menyatakan bahwa, 
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“Evektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya”.26 

 Adapun kreteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang 

dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yakni: 

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur evektifitas dari input.  

2. Pendekatan proses (process approuch) . 

3. Pendekatan sasaran (goal approuch) dimana pusat perhatian pada output.27 
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