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Pondok Pesantren Al-Fatah Natar adalah sebuah lembaga pendidikan
Islam modern. Tidak hanya berkembang dalam bidang pendidikan formal maupun
keagamaan, namun pondok pesantren Al-Fatah Natar juga berkembang dalam
bidang ekonomi. Pesantren Al-Fatah Natar memiliki dua bidang usaha yaitu
Kebun Karet dan KOPPONTREN Al-Fatah Natar.Usaha tersebut bertujuan untuk
memanfaatkan atau memberdayakan potensi yang ada dilingkungan pondok guna
membantu dan menjalankan perekonomian Pondok Pesantren Al-Fatah agar dapat
memberikan kontribusi untuk kesejahteraan pondok. Dengan kegiatan
pemberdayaan tersebut Pesantren diharapkan dapat mandiri untuk menjadi pusat
kelembagaan ekonomi bagi warganya. Dimana pesantren dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhanpara santri dan warganya dengan usaha-usaha pemberdayaan
yang ada. Sehingga usaha-usaha pemberdayaan ekonomi di Pesantren Al-Fatah
tidak hanya sebagai sumber penghasilan bagi Pesantren namun dapat bermanfaat
bagi warganya.

Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yaitu :Bagaimana
kontribusi pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fatah terhadap
kesejaheraan pondok tersebut dan Bagaimanakahpemberdayaanekonomi di
Pondok Pesantren Al-Fatah menurutperspektifEkonom Islam. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi
pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fatah terhadap kesejaheraan
pondokdan untuk mengetahui pemberdayaanekonomi di Pondok Pesantren Al-
Fatah menurutperspektifEkonom Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Proses
penelitian dilakukan dengan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
analitis.

DiketahuiPondok Pesantren Al-Fatah melakukan pemberdayaan ekonomi
dibidang agrobisnis, jasa dan perdagangan. Yaitu Perkebunan karet Al-Fatah dan
Koppontren Al-Fatah. Yang memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan
pondoknya. Dimana Koppontren dan Pondok Pesantren melakukan kerjasama
dalam memenuhi kebutuhan santri, guru dan warga pesantren. Kontribusi yang
diberikan kepada pesantren berupa bantuan penambahan fasilitas gratis pondok
pesantren contohnya guest house atau tempat penginapan yang disediakan untuk
tamu, wali santri. Selain dalam bentuk material, Koppontren Al-Fatah
berkontribusi dalam memberikan wawasan tentang kewirausahaan dengan
mengenalkan akad-akad  jual beli dan lainnya sesuai Ekonomi Islam. Sehingga
para santri dapat belajar sejak dini menjadi wirausaha dan dapat bermanfaat ketika
lulus pendidikan dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Sedangkan hasil dari
perkebunan karet berupa bagi hasil sebesar 60% dari hasil perkebunan karet
dimasukkan ke dalam kas pusat Al-Fatah dan selanjutnya akan didistribusikan



sebagai dana operasional untuk pemenuhan kesejahteraan para tenaga pengajar.
Dimanakedua unit
pemberdayaaniniberkontribusiterhadapkesejahteraanpondokpesantren Al-
Fatah.Pemberdayaanekonomi di pondokpesantren Al-Fatah sesuaidengan
perspektifEkonomi Islam. Yang disini pemberdayaan ekonomi di Pondok
pesantren Al-Fatah telah melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan
mengembangkan unit usaha ekonominya sesuai dengan Ekonomi Islam.Dengan
mendirikan Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah yang membawahi unit usaha
Toko Serba Ada, Kantin dan BMT yang dalam operasionalnya unit-unit usaha
tersebut telah menggunakan akad-akad Ekonomi Islam. Pondok Pesantren Al-
Fatah juga bekerjasamadenganmasyarakatdalambidangpertanian atau perkebunan,
denganmenggunakansistemmuzara’ah.


