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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Al-Fatah terhadap

Kesejahteraan Pondok

1. Kontribusi dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah

Pemberdayaan merupakan suatu aspek yang digunakan manusia untuk

mengolah suatu sumber daya atau potensi yang ada dengan sebaik mungkin

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif.

Pemberdayaan dalam Islam merupakan suatu aspek yang sangat penting

dimana di dalamnya di tanamkan hal-hal yang bukan hanya bersifat duniawi

namun juga akhirat. Dengan kata lain pemberdayaan yang diciptakan

memberikan sebuah manfaat bukan hanya bagi setiap individu namun

bermanfaat untuk kelompok ( masyarakat ) sehingga membuatnya mandiri

untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya dan juga umat

agar menjadi lebih baik.

Pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fatah dimulai sejak

tahun 1998, diawali dengan pendirian Koperasi Pondok Pesantren

(Koppontren) Al-Fatah yang beranggotakan guru-guru, santri dan warga

Pondok Pesantren Al-Fatah. Didasari oleh pemikiran para pendiri yang melihat

kebutuhan para tenaga pengajar dan para santri dalam melakukan kegiatan

simpan pinjam yang sesuai dengan syariat Islam dan tempat yang terjangkau.

Seiring berjalannya waktu koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah melakukan



77

pengembangan atau pemberdayaan usahanya dengan mendirikan unit usaha

Toko Serba Ada (Toserba) dan Kantin. Dimana jumlah santri yang terus

bertambah dan tentu saja memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu

dipenuhi menjadi alasan didirikannya Toserba dan Kantin Al-Fatah. Toko

serba ada merupakan salah satu unit usaha dari Koppontren Al-Fatah yang

menyediakan segala kebutuhan sehari-hari, yang berupa keperluan alat-alat

sekolah serta kebutuhan lainnya.

Kantin yaitu unit usaha yang memenuhi kebutuhan santri akan jenis

makanan basah dan kering, sebagai makanan tambahan mereka atau dengan

istilah jajan. Makanan tersebut dipasok oleh beberapa guru dan karyawan yang

telah berkeluarga serta masyarakat yang berada di lingkungan Pondok

Pesantren Al-Fatah. Disini terlihat Pondok Pesantren Al-Fatah ingin berperan

dalam memberdayakan masyarakat yang ada di pondoknya sehingga mampu

menambah penghasilan bagi masyarakat di lingkungan pondok.

Pada tahun 2003 sejak vakumnya Koperasi dalam bidang simpan

pinjam, Pondok Pesantren Al-Fatah melakukan inovasi dengan menambah unit

usaha Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah yang operasionalnya bergerak

dalam jasa keuangan syariah dan berjalan saat ini yaitu Baitul Mal wat Tamwil

atau biasa disebut BMT Al-Fatah. BMT Al-Fatah yang merupakan unit usaha

dari koperasi pesantren Al-Fatah yang bergerak di bidang simpan atau

tabungan dan pembiayaan mikro, jasa dan perdagangan. Dalam oprasinya

BMT Al-Fatah berusaha menumbuhkan kewirausahaan berkualitas, antara lain

dengan mendorong kegiatan menabung, pemberian pinjaman, membantu
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perbaikan manajemen serta menerima dan menyalurkan zakat, infak dan

sedekah.

Dengan Misi yang disusun oleh BMT Al-Fatah maka BMT merupakan

salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fatah.

Dengan tujuan yang tertera dalam misi yakni menerapkan prinsip-prinsip

syariah, membina kepedulian antar sesama dan meningkatkan kesejahteraan

para anggota dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan latar belakang pendirian

koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah maka selain bermanfaat untuk memenuhi

kebutuhan pokok santri, koperasi juga berfungsi sebagai salah satu sumber

dana bagi Pondok Pesantren Al-Fatah. Fungsi lainnya yakni sebagai penggerak

ekonomi (pemberdayaan ekonomi).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak

Mudakir selaku Manager Koppontren Al-Fatah bahwa koppontren dan pondok

pesantren melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan santri, guru dan

warga pesantren. Hasil dari usaha yang dilakukan koperasi dibagikan kepada

anggota koperasi, yang anggotanya terdiri dari ustad, santri dan warga

pesantren itu sendiri. Namun, saat ini hasil atau keuntungan dari usaha

Koppontren tidak dibagikan kepada anggota tapi digunakan untuk

pengembangan usaha yang sudah ada dan lainnya seperti pelayanan

pembayaran listrik, pulsa, BPJS, serta pembelian tiket pesawat dan kereta.

Sedangkan, 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
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bentuk material, Koppontren Al-Fatah berkontribusi dalam memberikan

wawasan tentang kewirausahaan dengan mengenalkan akad-akad  jual beli dan

lainnya secara syariah dan juga Pondok Pesantren Al-Fatah memberikan para

santri dan warganya kesempatan untuk turut andil dalam pengembangan

Koppontren Al-Fatah. Untuk dijadikan tempat pembelajaran berwirausaha.

Sehingga para santri dapat belajar sejak dini menjadi wirausaha dan dapat

bermanfaat ketika lulus pendidikan dari Pondok Pesantren Al-Fatah.

2. Kontribusi dari Perkebunan Karet Al-Fatah

Kemudian tahun 2014 Pondok Pesantren Al-Fatah bekerjasama dengan

masyarakat dalam bidang pertanian, dengan menggunakan sistem muzara’ah.

Muzara’ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan atau

ladang dengan penggarap, benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik

ladang. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian

berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Buku Besar Pelaporan Transaksi Perkebunan Karet Al-

Fatah diperoleh data bahwa dalam satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli

2015 sampai dengan 30 Juni 2016 total pemasukan (debet) adalah

Rp.51.896.034. dan total pengeluaran (kredit) adalah Rp.37.774.900. Maka

keuntungan atau hasil dari perkebunan karet Al-Fatah dalam setahun adalah

sebesar Rp.14.121.134, yang kemudian dibagikan kepada pihak pemodal dan

pihak penggarap.

Sesuai dengan kesepakatan maka pembagian hasil dari perkebunan

karet yaitu pihak pertama (sebagai pemilik dan pemodal yakni Pondok
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Pesantren Al-Fatah) mendapat bagian 60 % dan pihak kedua yaitu masyarakat

dilingkungan pondok (penggarap) medapat bagian 40 % dari hasil keseluruhan.

Keuntungan atau hasil dari perkebunan karet yang didapat Pondok Pesantren

(pihak pemilik dan pemodal) selanjutnya dimasukan ke dalam kas pondok yang

dikelola di BMT Al-Fatah yang selanjutnya akan didistribusikan sebagai dana

operasional atau pemenuhan hak tenaga kerja. Berdasarkan tujuan dari

kerjasama perkebunan pesantren Al-Fatah Natar maka nampak bahwa usaha ini

merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan produktifitas serta bentuk

syukur atas nikmat Allah SWT.

Dengan diadakannya pemberdayaan ekonomi pondok di Pondok

Pesantren Al-Fatah ini maka, Pondok Pesantren AL-Fatah sudah mulai bisa

mandiri untuk menjadi pusat kelembagaan ekonomi bagi warganya. Dimana

pesantren dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para santri dan warganya,

tidak hanya di bidang pendidikan namun juga di bidang perekonomian.

Sehingga usaha-usaha dari pemberdayaan yang dimiliki Pondok Pesantren Al-

Fatah tidak hanya sebagai sumber penghasilan bagi Pesantren namun dapat

bermanfaat dan mensejahterakan seluruh warga pondoknya.

Kontribusi yang diberikan dari pemberdayaan ini diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Dimana, kesejahteraan adalah

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah, dan sosial yang

sebaik-baiknya bagi dirinya, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Dan hasil pemberdayaannya pun terasa kontribusinya dalam

pengembangan usaha yang ada dan pembangunan pondok diantaranya seperti

dengan dibangunnya fasilitas penginapan untuk tamu atau guest house yang

disediakan untuk kepentingan umum pondok pesantren. Serta pemasukan bagi

kas pondok yang selanjutnya akan didistribusikan untuk biaya operasional

pondok.

Menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi

pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi

kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu

pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan

kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan di atas, mengenai kesejahteraan

maka pemberdayaan ekonomi di Podok Pesantren sudah dikatakan

berkontribusi dalam mensejahterakan pondok walaupun belum maksimal.

Dimana setiap unsur yang ada di pesantren meliputi pondok, masjid, santri,

pengajaran kitab, santri dan kiyai dipandang telah cukup terpenuhi untuk

mencapai kesejahteraan.
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Pondok dan masjid telah dibangun dengan kondisi yang baik, nyaman

dan mampu menampung banyaknya jumlah santri dan seluruh warga.

Pengajaran kitab klasik pun tetap diajarkan di Pondok pesantren ini. Begitu

pula santri dan kiyai yaitu para pengelola, tenaga pengajar telah terpenuhi

kebutuhannya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,

lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang

bersih, aman dan nyaman telah terpenuhi walaupun terlihat masih sangat

sederhana.

Menurut BPS dalam katalognya tentang “Indikator Kesejahteraan

Rakyat” tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa indikator minimum

kesejahteraan meliputi beberapa komponen yakni : asupan gizi (pangan),

pakaian (sandang), rumah dan pendidikan. Maka berdasarkan teori tersebut

kesejahteraan di Pondok Pesantren sudah terpenuhi yang ditunjukkan dengan :

a. Kebutuhan pangan terpenuhi, ditunjukkan oleh asupan makan 3 (tiga)

kali sehari dengan menu yang memenuhi kebutuhan tubuh.

b. Kebutuhan sandang terpenuhi, terlihat setiap warga yang mencakup

santri, para tenaga pengajar dan pengelola selalu berpakaian rapi dan

bersih.

c. Kebutuhan rumah terpenuhi, dengan tersedianya asrama yang mempu

menampung ribuan santri dan para tenaga kerja serta pengajar yang

sudah memiliki rumah yang sederhana yang dapat memberikan

kenyamanan dalam hidup bersama-sama.
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d. Kebutuhan pendidikan terpenuhi, dengan adanya pembelajaran di setiap

harinya yang mencakup pembelajaran umum dan keagamaan.

Sedangkan dalam buku “Prinsip Dasar Ekonomi Maqashid Al-

Syari’ah” yang ditulis Ika Yunia tahun 2011, bila ditinjau dari konsep Ekonomi

Islam, kesejahteraan (falah) mencakup kebutuhan dharuriyat (kebutuhan

pokok meliputi agama, jiwa, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan serta

harta benda), hajiyat (kesenangan dan kenyamanan), dan tahsiniyat

(kemewahan). Maka bila dipandang dari sudut ini kesejahteraan yang telah

terpenuhi yakni kebutuhan dharuriyat dan hajiyat, dimana kebutuhan pokok,

kesenangan dan kenyamanan telah didapatkan santri dan para tenaga kerja serta

pengajar di Pondok Pesantren. Namun kebutuhan tahsiniyat tidak

diprioritaskan karena pada hakikatnya Pondok Pesantren menjunjung tinggi

nilai kesederhanaan.

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari ukuran

material, tetapi di nilai juga dari ukuran non material diantaranya dengan

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan

terwujudnya keharmonisan sosial. Melihat indikator kesejahteraan masyarakat

menurut Islam merujuk pada Al-Quran surat Al- Quraisy ayat 3-4 yang artinya

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan

mengamankan mereka dari ketakutan.”.

Dapat dilihat indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an ada tiga yaitu :

menyembah Tuhan, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Maka
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berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan menurut prespektif Islam,

pondok pesantren Al-Fatah telah mencapai kesejahteraan tersebut karena

tujuan kesejahteraan dari pondok pesantren tidak hanya berorientasi kepada

kesejahteraan di dunia namun kesejahteraan di akhirat juga. Yaitu dengan

kesejahteraan yang didapat maka masyarakat pondok pesantren bersyukur

kepada Allah SWT dengan hidupnya kegiatan-kegiatan agama yang bertujuan

sebagai ibadah kepada Allah SWT. Dengan berjalannya pemberdayaan

ekonomi di Pondok Pesantren maka dapat terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan

para santri dan masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Pesantren. Dan

dengan terpenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani maka dapat meminimalisir

tindakan kriminal, sehingga timbul rasa aman, tidak ada rasa takut dalam

menjalankan rutinitas sehari-hari khususnya dalam pemberdayaan ekonominya.

B. Pemberdayaan Ekonomi di Pondok Pesantren Al-Fatah dalam Perspektif

Ekonomi Islam

Pemberdayaan dalam Islam merupakan suatu aspek yang sangat penting

dimana di dalamnya di tanamkan hal-hal yang bukan hanya bersifat duniawi

namun juga akhirat. Pemberdayaan merupakan suatu aspek yang digunakan

manusia untuk mengolah suatu sumber daya atau potensi yang ada dengan sebaik

mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif.

Dengan kata lain pemberdayaan yang diciptakan memberikan sebuah manfaat

bukan hanya bagi setiap individu namun bermanfaat untuk kelompok

(masyarakat) sehingga membuatnya mandiri untuk melakukan upaya-upaya

perbaikan kualitas kehidupannya dan juga umat agar menjadi lebih baik.
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Pemberdayaan dalam Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Agus Efendi

meliputi tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. Pertama, pemberdayaan

pada matra rohaniah, Kedua, pemberdayaan intelektual dan ketiga pemberdayaan

ekonomi. Pondok pesantren Al-Fatah sendiri telah melakukan tiga bentuk

pemberdayaan sekaligus yakni pemberdayaan rohaniyah dengan pembelajaran

pondok pesantren, pemberdayaan intelektual dengan pendidikan formal yang

diadakan, dan juga pemberdayaan ekonomi dengan mengadakan unit-unit usaha

Pondok Pesantren.

Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian

identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Kemiskinan dalam

pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun

disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan

(rezeki) yang diberikan.

Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi

seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian.

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja

pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan), konsep pemberdayaan yang

dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju,

yang dititik beratkan pada menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada

penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-

bantuan yang sifatnya sementara.

Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang

tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.
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Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut

sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat

Ar-Ra’d ayat 11: ……Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri………….

Pondok pesantren Al-Fatah telah melakukan kegiatan pemberdayaan

ekonomi di lingkungan pesantrennya dengan mengembangkan unit usaha

ekonominya sesuai dengan Ekonomi Islam di bidang agrobisnis, jasa, dan

perdagangan. 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 bekerjasama dengan masyarakat dalam

bidang pertanian atau perkebunan, dengan menggunakan sistem muzara’ah.

Muzara’ah adalah kerjasama di bidang pertanian/perkebunan antara pemilik lahan

atau ladang dengan penggarap, benih tanaman dan biaya garapan dari pihak

pemilik ladang. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian

berdasarkan akad yaitu sesuai persentase yang telah disepakati bersama.

Kerjasama yang dibangun antara Pondok Pesantren Al-Fatah dan

penggarap telah sesuai dengan aturan Ekonomi Islam yakni menggunakan sistem

muzaro’ah, dimana Pondok Pesantren Al-Fatah sebagai pemilik lahan

menyediakan benih tanaman dan biaya garapan. Selain itu pembagian hasil yang

dijalankan oleh perkebunan karet Al-Fatah juga berkesesuaian dengan aturan

Ekonomi Islam yakni sistem bagi hasil dengan kesepakatan antar kedua belah

pihak.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa dokumentasi

dan wawancara maka diketahui bahwa pemberdayaan yang ada di Pondok

Pesantren Al-Fatah sesuai dengan Ekonomi Islam yang tujuan dari hasil

pemberdayaannya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan secara material

namun juga bertujuan untuk kemaslahatan umat yaitu pondok dan warganya

dengan kata lain hasil dari pemberdayaan yang dimiliki dapat bermanfaat bagi

pondok dan warga pondok tersebut. Sebagaimana pemberdayaan dalam konteks

pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada

masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan

kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan

keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.


