
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

Dalam bab ini penyajian data akan diiringi dengan analisis, sehingga 

analisis data seiring dengan penyajian data masing-masing sub fokus penelitian 

yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penyajian 

atas data yang sudah diperoleh.  

A. Pondok  Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun. 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren. 

Berdirinya pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun tidak terlepas dari visi, misi, dan tujuan dibentuknya  

Jama‘ah Imaamah  atau Jama‘ah Muslimin (Hizbullah) bagi kaum 

muslimin tahun 1953 di Jakarta. Dimana sejak terbentuknya Jama‘ah 

Imaamah  atau Jama‘ah Muslimin (Hizbullah) tahun 1953 sampai sekarang 

sudah mengalami tiga priode keimaaman. 

Adapun pola pengangkatan dan pemberhentian Imaamul Muslimin 

pada Jama‘ah Imaamah  atau Jama‘ah Muslimin (Hizbullah) adalah 

sebagai berikut :  

1. Pengangkatan Imaamul Muslimin pertama ; DR. Wali AL- Fatah ( 

tahun 1953-1976 ). Berasal dari Jawa Timur. 

Beliau keturunan dari Raden Fatah; Sultan Demak, dimana Raden Fatah 

ini adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Priode ke Imaaman 

DR.Wali Al-Fatah pada tahun 1953 – 1976 = 23 tahun. Pengangkatan Wali 

Al-Fatah sebagai Imaamul Muslimin, tidak terlepas dari awal mula 

ditetapkan kembali Sunnah Jama‘ah Imaamah, sejak terputusnya Jama‘ah 

Imamah setelah berakhirnya fase Mulkan, yakni sejak runtuhnya 

kesulthanan Utsmaniyah di Turki pada tahum 1924 M, sejak ini tidak ada 

lagi kepemimpinan umat Islam secara sentral, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu ‗anhu yaitu: 

―Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama‘ah, dan tidak ada 

jama‘ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan 

kecuali dengan ditaati‖. (H.R Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi dalam bab 

Dzihabul 'Ilmi: 1/79).  
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Ide kembali kepada Sunnah Jama‘ah Imaamah tersebut 

disampaikan oleh DR. Wali Al-Fatah pada saat kongres Muslimin pertama 

tahun 1950 di Medan, kemudian disampaikan kembali pada kongres 

muslimin kedua di Tanjung Periok Jakarta pada tahun 1952, dan juga pada 

kongres Muslimin yang ke tiga di gedung Bappenas jalan Untung Suropati 

Jakarta pada tahun 1953. Pada kongres muslimin ketiga inilah muncul 

sembilan orang yang membenarkan apa yang diserukan oleh Wali Al-

Fatah bagaimana sunnah dalam menegakkan Islam di muka bumi ini. 

Dengan keyakinan bahwa hal tersebut harus segera diamalkan, maka 

sembilan orang tersebut meminta kesediaan Wali Al-Fatah untuk menjadi 

Imaam, Wali Al-Fatah menolak secara halus dan mengembalikan kepada 

sembilan orang tersebut, siapa tahu ada yang bersedia, namun ke sembilan 

orang tersebut tidak ada yang bersedia, dan mereka meminta Wali Al-

Fatah sebagai Imaam, Wali Al-Fatah mencoba meminta para ulama 

sebagai imaam, di antaranya K.H. Maksum, namun beliau tidak bersedia, 

begitu juga ulama yang lain, tidak ada yang bersedia, mereka justeru 

mendukung Wali Al-Fatah.  

Dengan rasa tanggung jawab terhadap Islam dan muslimin, maka 

akhimya Wali Al-Fatah menerima amanat itu dengan satu syarat yaitu 

sementara. Ketika ada yang bertanya mengapa sementara? Wali Al-Fatah 

menjelaskan, bahwa sunnah Jama'ah Imaamah yang akan di laksanakan ini 

adalah syare'at Islam yang berlaku untuk seluruh muslimin dimanapun 

mereka berada dan tidak boleh ada dua Imaam dalam satu masa. Namun 

karena belum diketahui apakah sudah ada yang melaksanakan atau belum, 

sementara ilmu sudah sampai bahwa tidak halal tiga orang berjalan 

dimuka bumi kecuali ada satu yang memimpin, maka sunnah Jama'ah 

Imaamah itu diamalkan sementara hingga ada berita secara pasti ada dan 

tidaknya yang telah mengamalkan sebelum mereka rnengamalkannya. Jika 

ada yang telah mengamalkan lebih dahulu, walau satu hari atau satu jam 

saja, maka itulah yang haq dan yang belakangan harus mengikuti dan tidak 

boleh mempertahankannya. 

Maka akhirnya dilaksanakanlah syare'at bae'at janji setia untuk 

mendengar dan taat kepada Imaam Wali Al-Fatah yang diumumkan secara 

terbuka pada tgl. 20 Agustus 1953 M / 10 Dzulhijah 1372 H, baik melalui 

majalah Tempo pada waktu itu, melalui Radio Republik Indonesia, 

maupun melalui surat, ke wilayah-wilayah Islam di seluruh dunia. Pada 

tahun 1976 Wali Al Fatah wafat. Imaamul Muslimin di amanahkan kepada 

KH. Muhyidin Hamidy. 

 

2. KH. Muhyidin Hamidy. Tahun 1976 – 2016 M. Berasal dari 

Padang Sumatera Barat. 

Pengangkatan KH. Muhyidin Hamidy, sebagai Imaamul Muslimin adalah 

ditunjuk dan di bae‘at oleh para Waliyul Imaam pada saat akan 

memakamkan jenazah almarhum Wali Al-Fatah, sekaligus pada tahun 

1976 ini berdirinya pondok pesantren Al-Fatah di dusun Muhajirun Desa 

Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan Lampung. KH. Muhyidin 
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Hamidy wafat tahun 2016 M di Komplek Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan. Imaamul 

Muslimin diamanahkan kepada KH. Drs. Yakhsyallah Mansur, MA. 

 

3. KH. Drs. Yakhsyallah Mansur, MA. Tahun 2016 – sekarang. 

Berasal dari Semarang, Jawa Tengah. 

Pengangkatan KH. Drs. Yakhsyallah Mansur, MA., sebagai Imaamul 

Muslimin adalah ditunjuk dan di bae‘at oleh para Waliyul Imaam (Wakil 

Imaamul Muslimin) dari wilayah-wilayah umat muslimin yang telah 

mengamalkan jama‘ah imaamah tersebut, wilayah dimaksud yaitu :  

1. Waliyul Imaam wilayah Jabodetabek. 

2. Waliyul Imaam wilayah Jawa Barat. 

3. Waliyul Imaam wilayah Lampung. 

4. Waliyul Imaam wilayah Jawa Tengah Selatan. 

5. Waliy.rl Imaam wilayah Jawa Tengah Utara. 

6. Waliyul Imaam wilayah Jambi. 

7. Waliyul Imaam wilayah Sumatera Selatan. 

8. Waliyul Imaam wilayah Sumatera Utara.  

9. Waliyul Imaam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. 

10.Waliyul Imaam wilayah Kalimantan Barat. 

11.Waliyul Imaam wilayah Kalimantan Timur. 

12.Waliyul Imaam wilayah Indonesia Timur. 

13.Waliyul Imaam wilayah Malaysia. 

14.Waliyul Imaam wilayah Cileungsi, Bogor. 

Pada wilayah-wilayah tersebut sudah berdiri pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah seperti yang terdapat pada pondok 

pesantren di kampung Muhajirun desa Negara Ratu Kecamatan Natar 

Lampung Selatan propinsi Lampung.
1
 

 

Pondok pesantren ini dinamakan ―Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah‖, pengertian ―Shuffah‖ menurut Muhammad Murtadho Husain 

Az Zabidi yang dikutip oleh Ahmad Fauzy, secara bahasa, ―shuffah‖ 

adalah  teras yang luas, panjang dan tinggi. Secara istilah ―shuffah‖ 

diartikan tempat, metode, materi, dan tekhnik evaluasi Rasulullah 

Muhammad SAW dalam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, 

                                                           
1
  Dokumentasi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-

Muhajirun Natar,  2018 dan Wawancara dengan Ustad Moh. Muchdir Alimin; Sekretaris Umum 

pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah; Hari Rabu, 15 Agustus 2018 
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yang letaknya berada pada bagian akhir masjid, tepatnya utara masjid 

Madinah. Yang dimaksud dengan ahlushshuffah menurut Ahmad Fauzy 

adalah sebagai berikut :  

a. Tamu Islam yang tidak memiliki keluarga dan harta. 

―Abu Hurairah berkata: Ahlussufah adalah para tamunya Islam, yang 

mereka tidak bertempat tinggal disuatu keluarga dan tidak memiliki 

harta, tatkala datang shadaqah maka Rasulullah memberikan semuanya 

kepada mereka tanpa mengambil sedikitpun, dan apabila datang pada 

mereka hadiyyah, maka beliau mengirim kepada mereka, dan beliau 

ikut mengambil sebagian  darinya‖. ( Hadits Riwayat: Al Bukhari dan 

Al Baihaqi di dalam kitab Sunan Al Kubra)  

b. "Al-Aufad" nama lain dari Ahlusshufah 

―Dari Ali ibn Husain, dari Abu Rafi', ia berkata: tatkala Fathimah 

melahirkan Hasan, ia berkata tidakkah aku mengakikahkan anaku 

dengan darah, maka Nabi menjawab : tidak, akan tetapi cukurlah 

rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan perak kepada 

orang-orang miskin dan Al-Aufad, Al-Aufad adalah sahabat-sahabat 

Rasulullah yang membutuhkan kepada masjid atau shuffah‖. (Hadits 

Riwayat: Ahmad dan dihasankan oleh Al-albani). 

c. Mereka yang sering dianggap gila karena sering tersungkur akibat 

kefakiran. 

―Dari Fadhalah lbn Ubaid, ia berkata: Tatkala Rasulullah shollallahu 

'alaihi wasallam sedang mengimami shalat orang-orang di masjid, ada 

beberapa laki-laki yang tersungkur dari berdiri mereka ketika shalat, 

disebabkan kefakiran yang sangat. Mereka itulah Ahlu Suffah, sehingga 

orang-orang Arab Gunung berkata : mereka adalah -. orang-orang gila. 

Tatkala Rasululllah selesai menunaikan shalat, beliau menghampiri 

mereka dan bersabda: sekiranya kalian mengetahui apa yang Allah 

sediakan bagi kalian disisi-Nya, niscaya kalian senang kalo kalian 

semua bertambah kefakiran dan hajatnya dari sekarang ini. Fadhalah 

berkata: tatkala itu aku sedang bersama Rasulullah Salallahu 'alaihi 

wasallam‖. (Hadits Riwayat: Al-Baihaqi dalam Syu'abul lman dan 

Dhishahihkan oleh Al-albani di dalam shilshilah Ash-shahihah). 

―Dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata ; Sungguh 

aku telah mendapati diriku pingsan di antara mimbar Rasulullah 

salallahu 'alahi wasallam dan di antara kamarnya Aisyah, Maka orang-

orang mengatakan: sesungguhnya dia benar-benar seorang yang gila, 

dan tidaklah aku gila tetapi hal itu dikarenakan kelaparan‖. (Shifat As-

Shuffah, lbnu Jauzi) 

d.Mereka manusia yang memiliki keutamaan yang tinggi disisi Allah. 

―Dari Abu Dzar radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda, 

"Wahai Abu Dzar, apakah anda mengira bahwa banyak harta itu kaya?" 

Aku menjawab, "Ya wahai Rasululllah." Beliau bertanya lagi, "Apakah 
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kamu mengira sedikit harta adalah faqir?" Aku menjawab, "ya wahai 

Rasulullah." Beliau bersabda, "Tiada lain kaya adalah kaya hati, dan 

fakir adalah fakir hati." Kemudian beliau bertanya kepadaku tentang 

laki-laki dari Quraisy, "Apakah kamu kenal si Fulan?" Aku menjawab, 

"Ya wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu 

tentangnya?" Aku menjawab, "Jika dia meminta pasti diberi, jika hadir 

pasti dipersilahkan masuk." Kemudian beliau bertanya kepadaku 

tentang seseorang dari Ahli Shufah, apakah engkau mengenal fulan? 

Maka aku menjawab: tidak wahai rasulullah. Abu dzar berkata: maka 

beliau terus menerus menjelaskan dan menerangkan ciri-cirinya sampai 

akhirnya aku mengenalnya. Abu dzar berkata: iya aku menngenalnya 

wahai Rasulullah. Beliau bertanya kepadaku: apa pendapatmu 

tentangnya? Akupun menjawabnya : dia laki-laki miskin dari penduduk 

masjid. Beliau bersabda : dia lebih baik dari pada orang sepenuh bumi 

seperti yang pertama tadi‖.( Hadits Riwayat: An-Nasa.i dan lbnu 

Hibban dan dishahihkan oleh Al-Albani)
2
 

 

 Adapun ―Hizbullah‖ dimaksudkan bahwa kita harus menjadi 

―Pembela Allah‖ lawan dari ―Hizbusysyaithoon‖ 

   

 Adapun ―Madrasah Al Fatah‖ karena pada pondok pesantren 

tersebut dilaksanakan pendidikan madrasah. Dan nama ―Al Fatah‖ 

adalah nama Imaamul Muslimiin pertama sejak  tanggal 20 Agustus 

1953.
3
 

Sedangkan nama ― Al-Muhajirun‖ adalah nama sebuah dusun kecil 

yang menjadi bagian dari Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dimana para warganya yang 

pertama memiliki dan menjadikannya perkampungan adalah perpindahan 

dari wilayah Pringsewu, dan areal tersebut mereka beri nama dusun Al 

Muhajirun. Adapun nama yang sebenarnya dari Pondok Pesantren yang 

ada di Dusun Al Muhajirun tersebut adalah ―Pondok Pesantren Shuffah 

                                                           
2
  Ahmad Fauzy, Shuffah Rasulullah Salallahu -Alaihi Wasallam, Disampaikan pada 

Musyawarah Perumusan Kurikulum takhasus (Shuffah) di Shuffah Wonogiri, Tanggal 12-13 

November 2016 
3
  Wawancara dengan Ustad Moh. Muchdir Alimin; Sekretaris Umum pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah; Hari Rabu, 15 Agustus 2018 
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Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun‖, akan tetapi lebih 

terkenal disebut Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun.
4
 

Oleh salah satu pengurus Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun disebutkan bahwa perintis dan 

pembimbing perkampungan al-Muhajirun adalah KH. Saefuddin bin 

Marzuki yang lahir di Kota Kembang Bandung pada 4 Mei 1940. Beliau 

merupakan salah satu tokoh yang meng-imani Jama‘ah Muslimin 

(Hizbullah) awal tahun 1961. Kemudian KH. Saefuddin bin Marzuki 

dinobatkan sebagai Waliyul Imam Lampung pertama pada 1965-1982 dan 

selaku Perintis dan Pembimbing Al-Muhajirun.
5
 Untuk lebih 

mempermudah mengetahui para pendiri/perintis Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun berikut peneliti sajikan 

dokumentasinya yang diambil pada tahun 1975 silam. 

 

Gambar. 4.1.  

Sebagian Assabiqun nal Awwalun Al-Muhajirun
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dokumentasi, Buku Profil Pondok Pesantren, tahun 2017. Untuk menjaga konsistensi 

dalam penulisan dan penyebutan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan istilah 

penyebutan pondok pesantren tersebut dengan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun, sesuai dengan nama pada Akte Pendiriannya. 
5
 Ustadz Moh. Muchdir Alimin, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  

Wawancara,  pada tanggal 16 Mei 2018 
6
 Foto ini diambil dari bagian dokumentasi yang ada di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar pada tanggal 16 Mei 2018 
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Ket. Gambar dari Kiri ke Kanan: 

1. Jongkok :  A.Syarifuddin, Abul Hidayat, Muhammad, Said, Abd.Halim,  

        Buchori, Darsono, A.Jazuli, Mahmud, Jayarahmat 

2. Duduk :  Syirajuddin Arsyad, Ahmad Ikhsan P, Imaamul Muslimin                      

(Dr.Syeikh Wali al-Fattaah, Imaam Lpg pertama), Saefuddin 

Marzuki (Wkl. Imaam  Lpg pertama), Effendi Zabirsyah. 

3. Berdiri :  Moh.Damiri, Muchdir Alimin, Muhsin Ar, Apeng, Syahria,  

   Adzro‘i As, Iman Ansharullah, Moh.Hasyim H, Imaam  

   Qomari, Nashuha, A. Zaky. 

Dikisahkan pula bahwa, munculnya Dusun Al-Muhajirun bermula dari 

sebuah kisah dari Ahlul Qoriyah Al-Muhajirun, yang terdiri dari para 

ikhwan sebanyak 24 KK yang melakukan hijrah. Perjalanan ini diawali 

pada tahun Desember 1974, tepatnya dari Masjid At-Taqwa Pringkumpul–

Pringsewu, Lampung Selatan (baca; waktu itu masih menjadi bagian 

wilayah kabupaten Lampung Selatan). Setelah melalui perjalanan panjang, 

para ―Muhajirun” tersebut menempati perumahan (emplashmen) milik 

NV. Prayadipa, Negararatu. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 

Januari 1975, kegigihan para ―Muhajirun‖ ini pada akhirnya membuahkan 

hasil, yaitu mampu menyelesaikan ganti rugi (HGU) tanah seluas 80 Hekto 

are (Ha) milik eks perkebunan karet NV. Prayadipa dengan nilai Rp. 

37.500,- per Ha. 

Dengan dimilikinya tanah, akhirnya pada Sabtu 09 Agustus 1975 

menjelang waktu dzuhur tiba—meski belum resmi pindah—para 

―Muhajirun‖ tersebut memutuskan niat untuk menempati tanah garapan 

yang telah diganti rugi tersebut. Hanya dengan bermodalkan sarana 

prasarana seadanya, rombongan ―Muhajirun‖ ini menempati dan 

memanfaatkan gubuk-gubuk yang ada. Sesampainya di lokasi, rombongan 

menumpang pada orang-orang yang sedang berladang dengan sistem 
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tumpang sari. Mereka menempati gubuk berukuran 3 x 4 meter, ada pula 

yang berukuran 4 x 6 m. Tidak hanya itu, warga pendatang pun ada yang 

menumpang di Bukitrejo. Sedangkan pimpinannya, Bapak Ahmad Jazuli 

numpang di Tanjungkemala, tepatnya di perumahan PTP Rejosari sebelah 

Tenggara Al-Muhajirun sekarang. 

Pada September 1975, rombongan Muhajirun berinisiatif mendirikan 

mushalla sebagai tempat ibadah dan tempat pendidikan yang sangat 

sederhana sekali. Musholla dibuat memanjang, semacam bedeng 

(Building), berukuran 6 x 21 M, beratapkan ilalang, berdinding gribik 

bambu dan berlantai tanah tidak rata. Uniknya, tiang-tiang penyangga 

bangunan sederhana tersebut—setelah pindah ke perkampungan yang 

sebenarnya (sekarang)—salah satu tiangnya ada yang hidup dan tumbuh 

tunas. 

Selanjutnya, pada November 1975, secara resmi kepala kampung 

Negararatu mengumumkan dan memberitahukan, agar warga yang 

dulunya ada di emplashmen Perkebunan NV. Prayadipa, untuk pindah ke 

tanah garapan sendiri (yaitu Kampung Al-Muhajirun). Akhirnya, sebanyak 

27 KK resmi menempati lahan mereka. Kepala rombongan Bapak Ahmad 

Jazuli dipercaya oleh warga baru sebagai kepala Rukun Kampung (RK). 

Sedangkan pada 10 Juli 1976, Bapak Badri dipercaya oleh warga untuk 

menjadi kaum. 

Pada November tahun 1976, warga dengan dikomandoi oleh Bapak 

Ahmad Jazuli mendirikan masjid. Selain sebagai sarana ibadah, juga 

didirikannya Masjid Al-Muhajirun adalah sebagai Markaz Jama‘ah 
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Muslimin (Hizbullah) untuk Wilayah Lampung. Untuk saat ini, Masjid Al-

Muhajirun memiliki luas ± 960 m2 dan sudah padat dengan jama‘ah shalat 

tiap waktu shalat, apalagi bila ada tamu-tamu dari luar.  

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dirintis dan didirikan oleh Wali 

Al-Fatah, KH. Muhyidin Hamidi, KH. Saefuddin Marzuki Adjukarsa, KH. 

M. Damiri bin Tholib, KH. Abul Hidayat Saerodji, KH. M. Hasyim 

Halimi, Ahmad Jazuli dan Nurjannah serta Eni Hastuti. Pendirian pondok 

pesantren ini didorong oleh kebutuhan dan tanggung jawab untuk 

mewujudkan ―Dzuriyatun Thoyyibah‖ generasi muslim yang baik.
7
 

Pada tahun 1986 di pesantren ini mulai diterapkan pengajaran klasikal 

program 5 tahun dengan nama ―Al Wustho‖ yang berbentuk madrasah. 

Pada proses belajar mengajar di Madrasah tersebut, pada saat itu tidak 

kurang dari 500 santri yang belajar di sana. Meskipun telah mengalami 

kemajuan dalam sistem pengajaran yang diterapkan, sebagian orang tua 

merasa belum puas dengan hasil dari pengajaran yang diselesaikan oleh 

para santri. Hal ini dikarenakan lulusan ―Al-Wustho‖ tidak dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena tidak memiliki 

ijazah formal. Sehingga pada tahun 1993, keberadaan Pondok Pesantren 

tersebut didaftarkan ke Departemen Agama Propinsi Lampung, dan 

selanjutnya dapat mengeluarkan ijazah untuk para lulusannya. Sejak itulah, 

namanya menjadi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

                                                           
7
 www.alfatah.net, diakses pada tanggal 13 Juni 2018,  juga terdapat dalam Profil Ponpes 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun  Tahun 2018. 

http://www.alfatah.net/
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Fatah berdasar SK Nomor 127/Pondok Pesantren/Kab. Lampung Selatan, 

Lampung/92.
8
 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah, adalah 

pusat pendidikan Islam dimana kehidupan para santri yang lazim di pesantren 

ini disebut Ahlu Shuffah yang menyatu dengan masyarakat. Pola kehidupan ini 

telah terjalin sejak lahirnya pesantren ini sejak tahun 1976. Pesantren ini, 

terletak di Kampung Muhajirun, Desa Negararatu, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Indonesia. Berjarak ± 7 km 

dari Bandara Raden Intan, ± 125 km dari pelabuhan Bakauheni, dan ± 15 km 

dari Terminal Bus Rajabasa Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

peneliti sajikan peta lokasi Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun.        

 

 

 Gambar. 4.3 

           Lokasi Pondok Pesantren
9
 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat denah lokasi di atas, untuk sampai ke Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar pada 

dasarnya tidak sulit. Akses jalan ke lokasi pondok sudah bagus sehingga 

                                                           
8
 Profil pondok pesantren Al Fatah Tahun 2018. 

9
 Profil  pondok  pesantren  Al Fatah  Tahun  2018.  
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mudah untuk dijangkau oleh para orang tua yang akan memondokkan 

anaknya di pondok pesantren tersebut. Pada saat penelitian ini dilakukan 

yang menjadi Waliyul Imaam bagi Jam‘ah Imaamah wilayah Lampung 

adalah ustaz H. Abu Tholib. Beliau berdomisili di komplek pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar. 

Selanjutnya, melihat uraian kesejarahan pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar di atas, pada pondok 

pesantren ini telah mengalami periode tarbiyah ke dalam tiga periode, 

yaitu periode Shuffah Hisbullah (1975—1986), periode madrasah Al-

Wustho 5 tahun (1986—1993), periode Shuffah Hisbullah dan Madrasah 

al-Fatah (1993—sampai sekarang).
10

 

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Natar Lampung 

Selatan Lampung, menunjukkan telah terjadi pengembangan pola 

pembelajaran, selain pola pembelajaran yang bersifat pondok pesantren 

tradisional (mengaji kitab kuning), pola pembelajaran non klasikal, juga 

melaksanakan sistem pembelajaran klasikal yang berbentuk madrasah.  

2. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

 

a. Motto Pondok Pesantren.
11

 

Berdasarkan keinginan dari para perintis Dusun Al-Muhajirun pada 

awal berdirinya perkampungan tersebut, yang kemudian mendirikan 

pondok pesantren, yaitu agar dusun tersebut menjadi suatu kampung 
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 Ustadz Moh. Muchdir Alimin, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  

Wawancara,  pada tanggal 16 Mei 2018. 
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yang masyarakatnya dapat menjalankan ajaran Islam secara kaffah 

(sempurna) yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, maka 

dijadikanlah motto hidup masyarakat kampung tersebut, termasuk juga 

menjadi motto pondok pesantrennya sebagaimana Qur‘an Surat At-

Taubah ayat 122 dan Qur‘an Surat An-Nisaa‘ ayat 9, yang berbunyi: 

 ٗ  ِئَفةَطٓا مٍُۡمِّىۡ ٗ  َقةِفسۡ ُكلِّ ِمه َوَفَس َلاَفَلُۡ ۚٗ  فَّةَكٓا ِلَيىِفُسَْا ِمُىَُنُمؤۡلۡٱ َكاَن َََما

ٍُُْا ٍُمَۡقُۡ ََِلُيىِرُزَْا لدِّيِهٱ ِفي لَِّيَتَفقَّ ُٓ ِإَذا َم ٍُمۡ ٍِمِۡإَليۡ ْاَزَجُع   ٢١١ َرُزََنَيحۡ َلَعلَّ
Artinya: 

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. Al- Taubah: 122)
12

 
 

ٍِمَۡخلۡ ِمهۡ َتَسُكُْا َلُۡ ِريَهلَّٱ َشَيخََۡلۡ ًَٱ َيتَُّقُْاَفلۡ ٍِمَۡعَليۡ َخاُفُْا ًفاِضَعَٰ ٗ  ُذزِّيَّة ِف  للَّ

  ٩ َسِديًدا اٗ  لَقُۡ َيُقُُلُْاََلۡ

Artinya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. Al-Nisa: 9)
13

 

 

a. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren
14

 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di 

Provinsi Lampung memiliki visi dan misi yang progresif dengan 

berpedoman pada al-Qur‘an dan Hadist. Adapun visi dan misi dari 

                                                           
12

 Depag. RI., Al Hidayah AlQur’an Tafsir Perkata,  (Jakarta : Al Kalam, 2010), h.207.  
13

 Ibid., h. 79. 
14
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pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun adalah sebagai berikut:  

1) Visi  

Mewujudkan generasi muslim yang berakhlakul karimah dengan 

pola tarbiyah Rosulullah SAW, sehingga dapat menjadi ulul albab 

yang mampu menegakkan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh 

alam. 

2) Misi 

a) Memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala.  (SWT). 

b) Memberikan bekal pengetahuan untuk memahami syariat 

Islam dari sumber aslinya dan kemampuan berkomunikasi 

dalam bahasa internasional (bahasa Arab dan bahasa Inggris).  

c) Memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Iptek) dengan landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala agar dapat mengoptimalisasikan fungsi kekhalifahan di 

muka bumi.
15

 

3) Tujuan  

Adapun tujuan (goal) pendirian Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah sebagai 

berikut: 

(1) Membina generasi muda agar menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah SWT. 
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  Profil  pondok pesantren Al Fatah tahun 2018. 
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(2) Mendidik generasi penerus yang bertanggungjawab dan 

berakhlak al karimah dalam melaksanakan al-Qur‘an dan 

sunnah Rasulullah SAW. 

(3) Menyiapkan generasi terbaik agar dapat memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan umat manusia.
16

 

Djamaluddin dan Abdullah Aly
17

 menyebutkan bahwa pondok 

pesantren dibedakan ke dalam beberapa katagori, yaitu Pondok pesantren 

dengan sistem pendidikan yang lama, Pondok pesantren modern dengan 

sistem pendidikan klasikal berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik, 

termasuk pendidikan skill atau vocational (keterampilan), dan Pondok 

pesantren dengan kombinasi yang di samping memberikan pelajaran dengan 

sistem pengajian,  juga madrasah yang dilengkapi dengan pengetahuan umum 

menurut tingkat atau jenjangnya. Dalam hal ini maka Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun, Natar, ini tergolong 

pondok pesantren yang telah modern. 

B. Penerapan Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten Lampung Selatan 

Propinsi Lampung. 

 

Data-data terkait dengan Penerapan Manajemen Kepemimpinan Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, penulis sajikan dalam 

bentuk petikan wawancara kepada responden, juga hasil observasi dan 
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  Profil  pondok pesantren Al Fatah tahun 2018. 
17

 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Untuk IAIN, PTAIS 

Fakultas Tarbiyah Komponen MKK, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 102 
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menela‘ah dokumentasi pada pondok pesantren tersebut, data dan analisa 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana saudara menerapkan perencanaan manajemen Kepemimpinan 

pada Pondok pesantren ? 

 

Dalam penerapan perencanaan manajemen kepemimpinan pada 

pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

adalah dengan menetapkan formasi-formasi dalam rangka untuk mengisi 

susunan kepengurusan struktur organisasi atau yang disebut dalam pondok 

pesantren tersebut dengan istilah ke-amir-an pada Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun, kemudian menetapkan 

nama-nama pimpinan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

masing-masing anggota organisasi untuk diamanahi sebagaimana formasi 

tersebut.
18

  

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis fahami bahwa pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

Lampung Selatan memiliki mekanisme organisasi tersendiri dalam 

menjalankan pendidikannya. Karenanya, perencanaan dan mekanisme 

organisasi yang ada di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten Lampung Selatan dibuat untuk 

keberlangsungan tata laksana kepengurusan yang disesuaikan dengan porsi 

dan proporsinya masing-masing. Sehingga, aktivitas yang dilakukan di 
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 Ustadz Moh. Muchdir Alimin, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  
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pondok tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah di 

tetapkan. Terdapatnya manajemen organisasi di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah dengan ditandai 

adanya sebuah struktur organisasi dan susunan kepengurusan pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun. 

Dalam penetapan kepemimpinan, pengurus pondok pesantren 

memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: 

a. Memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah—

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits, di 

samping itu memiliki perhatian terhadap dinamika dan kebutuhan 

kemajuan perkembangan zaman, dengan catatan tetap berpijak pada 

totalitas ketaatan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. 

b. Memiliki kepemimpinan kharismatik dan demokratik serta istiqomah 

dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pondok pesantren. 

c. Memiliki kedalaman ilmu, tidak hanya ilmu agama, namun juga 

kedalaman pengetahuan ilmu-ilmu umum. 

d. Memiliki pengetahuan tentang kepesantrenan, prioritas biground 

pendidikan pesantren. 

e. Berkomitmen bahwa kepemimpinan kyai dalam mengelola pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

bersedia melaksanakan tugas mulia atau misi suci yang diembannya, yaitu 

menegakkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam. Bahwa nilai-nilai 

kebenaran Islam itu memiliki sifat Illahi dan insani sehingga harus 

diaplikasikan.
19

 

 

2. Bagaimana saudara mengorganisasikan kepemimpinan pada pondok 

pesantren. 

 

Pengorganisasian Kepemimpinan di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, tidak dijalankan 

secara monoton dan regenerasi keturunan, akan tetapi telah mengalami 

perkembangan yang disesuaikan dengan diferensiasi kepemimpinan dalam 
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perkembangan masyarakat yang cenderung mengarah kepada masyarakat 

industri. Sehingga dalam realitasnya, kepemimpinan Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar memberikan 

peluang kepada generasi yang berasal dari luar keluarganya, namun harus 

memiliki kompetensi yang bagus.
20

 

Keberlangsungan kepemimpinan di Pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar dilakukan dengan 

sistem terbuka dan transparan, baik saat memilih atau menentukan pimpinan 

pondok pesantren dan saat menyusun struktur kepengurusan yang lain. 

Menurut salah satu narasumber, kepemimpinan dilakukan dengan sistem 

terbuka, transparan dan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada 

sistem manajemen modern. Salah satu indikasinya melaksanakan sistem 

manajerial modern adalah adanya pergantian pemimpin yang tertuang pada 

periodesasi kepengurusan kepemimpinan atau ke-amir-an yang tampak sejak 

tahun 1993 hingga sekarang. Demikian pula pengangkatan Waliyul Imaam 

ditetapkan dengan mekanisme sebagaimana wewenang pada Surat Keputusan 

Amir Majlis Tarbiyah Pusat Nomor : 038/SK/Pem.T/MTP/XII/2016, tanggal 

6 Nopember 2016, sebagai berikut: 

Pembagian Wewenang Di Lingkungan Tarbiyah Al-Fatah 

1.  Wali atau Naibul lmam berwenang mengangkat dan memberhentikan 

mudir tarbiyah setempat. Bila perlu Wali atau Naib teriebih dahulu minta 

pertimbangan kepada Amir MTP sebelum mengambil keputusan. 

2.  Mudir Tarbiyah Al-Fatah berwenang mengangkat dan memberhentikan 

Rois Madrasah, Guru, dan tenaga kependidikan setelah mendapat 

persetujuan Wali atau Naibul lmam. Khusus untuk guru dan tenaga 
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kependidikan diputuskan setelah mendengar pertimbangan Rois 

Madrasah, 

3.   Masa tugas/amanah mudir selama 5 (lima) tahun. Jika masih diperlukan 

bisa diperpanjang 1 (satu) kali. 

4.   Masa kerja Rois Madrasah/Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun, Jika 

diperlukan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, 

5.  Jika-Rois Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan memerlukan SK 

Yayasan, maka Rois Madrasah mengajukan permohonan kepada Ketua 

Yayasan setelah mendapat persetujuan dari Mudir bersangkutan, 

6.  Dalam melaksanakan pembagian tugas di lingkungan madrasah, setiap 

awal tahun Kepala Madrasah berkewajiban menetapkannya dalam Surat 

Keputusan Kepala Madrasah. 

7.  Setiap pergantian Mudir atau Rois Madrasah, pemegang amanah yang 

diganti berkewajiban membuat laporan petanggungjawaban selama 

menunaikan tugas (termasuk keuangan) kemudian menyerahkannya 

kepada pemegang amanah yang menggantikan setelah laporan 

diverifikasi oleh pejabat yang mengangkatnya. 

8.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini jika diperlukan akan 

diatur kemudian.
21

 

 

Khusus bagi guru dan staf dari luar pondok pesantren dilaksanakan 

seleksi berkas dan test wawancara / test kompetensi, serta pernyataan 

bersedia mengikuti aturan yang berlaku pada pondok pesantren. Setelah 

di terima maka diberi masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan, mereka 

diteruskan atau diberhentikan.
22

 

 

Adapun Waliyul Imaam yang pernah menjabat di wilayah Lampung 

sekaligus pembina pada Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun, Natar, adalah: KH. Abul Hidayat Saerodji, 

Drs.KH.Yakhsyallah Mansur, M.A., KH. M. Hasyim Halimy (Alm), L. 

Sholehuddin, M.Pd.I., dan Abdullah Mutholib, S.Pd.I.
23
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Penerapan pengaktualisasian manajemen kepemimpinan pada pondok 

pesantren, bahwa dalam perkembangan kepemimpinan di pondok pesantren 

tersebut tidak dijalankan dengan sistem sentralisasi kyai dan dominasi kyai. 

Namun demikian, di lingkungan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, kyai tetap memiliki pengaruh yang 

sangat besar. Hal ini disebabkan tidak serta merta bahwa kyai tersebut berasal 

dari keturunan kyai pendahulu, akan tetapi berdasarkan pada kenyataan dan 

realitas yang ada bahwa kyai tersebut hendaklah benar-benar sosok yang 

patut untuk dibanggakan karena latar belakang kecerdasan intelektual dan 

emosionalnya. Selain itu, kyai tersebut juga memiliki sifat yang mampu 

mensejajarkan dirinya dengan tokoh-tokoh di berbagai bidang. Yang lebih 

utama, kyai di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

Al-Muhajirun Natar berhasil menghimpun modal keilmuan dan modal sosial 

selama puluhan tahun.
24

 

Dari beberapa petikan wawancara dan observasi terhadap 

dokumentasi di pondok pesantren tersebut di atas maka dapat penulis analisa 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pengorganisasian Kepemimpinan di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, tidak dijalankan 

secara monoton dan regenerasi keturunan, akan tetapi telah mengalami 

perkembangan yang disesuaikan dengan diferensiasi kepemimpinan dalam 
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perkembangan masyarakat yang maju. Sehingga dalam realitasnya, 

kepemimpinan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar memberikan peluang kepada generasi yang 

berasal dari luar keluarganya, namun harus memiliki kompetensi dan 

kemampuan sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya terpenuhi syarat-

syarat yang diminta. 

Selain itu model kepemimpinan di Pondok pesantren tersebut 

dijalankan secara kolektif dengan gaya kepemimpinan Demokratik. 

Sehingga keputusan-keputasan yang diambil secara bersama-sama yang 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak bersifat personal 

(individual). Untuk itulah, maka keberadaan pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun  dapat dikatakan sebagai 

pondok pesantren modern. Sebab, pondok pesantren tersebut telah dikelola 

dengan mekanisme yang bersifat modern. Ciri-ciri ini ditandai dengan 

sikap terbukanya kyai untuk dikritik dan diberi masukan dari pengurus 

lain.
25

 Terkait dengan ini penulis berangkat dari teori Mochammad Arif 

Faizin bahwa pada dasarnya terdapat tiga macam transformasi 

kepemimpinan di lingkungan pondok pesantren, yaitu kepemimpinan 

tunggal kyai, kepemimpinan dwi tunggal dan kepemimpinan kolektif.
26
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Dengan mengacu kepada teori di atas maka di pondok pesantren tersebut 

jelas menganut type kepemimpinan kolektif. 

3. Bagaimana saudara melaksanakan pengontrolan atas manajemen 

kepemimpinan yang saudara rencanakan? 

 

Bahwa struktur organisasi pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun merupakan suatu susunan ataupun 

hubungan antar komponen yang terdiri dari berbagai bagian dan posisi 

dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu 

organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga apabila terdapat sebuah 

komponen yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang 

lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut, dengan 

dasar ini maka secara tidak langsung antara satu komponen dengan 

komponen yang lain sudah saling melakukan pengawasan. Adapun 

komponen-komponen yang terdapat di dalam tubuh struktur organisasi 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun 

meliputi: (a) Pembina, (b) Devisi Usaha yang didalamnya terdapat 

koperasi, dapur umum, dan perkebunan, (c) Mudir, (d) Sekretaris, Office 

Manager, Humas, (e) Pudir I membawahi bagian Akademik, yang terdiri 

dari Ma‘haad Tahfidz, Halaqah Dinniyah, Lembaga Bahasa, Kepala 

Madrasah, perpustakaan, dan laboratorium; (f) Pudir II membawahi bagian 

kesantrian (kesiswaan) yang terdiri dari bagian-bagian kepala asrama, 

ketertiban, ekstrakurikuler dan kesehatan; (g) Pudir III yang membawahi 

bagian Keuangan, (h) Pudir IV yang membawahi Sarana. Masing-masing 

bidang memiliki tugas pokok dan fungsi, serta alur pertanggung-jawaban 
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yang jelas, secara otomatis pengontrolan dilakukan oleh bidangnya 

masing-masing.
27

 

Setiap anggota kepemimpinan pada Pondok pesantren al-Fatah 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, harus mempunyai 

tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang sudah 

memberikan kewenangan, sebab pelaksanaan atau implementasi 

kewenangan tersebut perlu di pertanggung jawabkan. Itulah kegunaan 

struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab.
28

 

Analisis data yang diperoleh Tentang penerapan manajemen 

kepemimpinan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan Propinsi Lampung, adalah 

bahwa dalam perencanaan penerapan manajemen kepemimpinan pada 

pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun diawali dengan menetapkan nama-nama pimpinan dalam 

rangka untuk mengisi susunan kepengurusan struktur organisasi atau yang 

disebut dalam pondok pesantren tersebut dengan istilah ke-amir-an pada 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun, yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-

                                                           
27
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masing anggota organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

pada pondok pesantren ini sudah menerapkan fungsi manajemen, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofyarma mengutip dari Sirinerb, 

bahwa: manajemen adalah proses pemecahan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien.
29

 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung Selatan memiliki mekanisme organisasi 

tersendiri dalam menjalankan pendidikannya. Karenanya, mekanisme 

organisasi yang ada di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten Lampung Selatan dibuat untuk 

keberlangsungan tata laksana kepengurusan yang disesuaikan dengan 

kompetensi dan proporsinya masing-masing. Sehingga, aktivitas yang 

dilakukan di pondok tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi 

yang telah di tetapkan. Terdapatnya manajemen organisasi di Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah 

dengan ditandai adanya sebuah struktur organisasi dan susunan 

kepengurusan Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun. 

Dalam penetapan kepemimpinan, pengurus pondok pesantren 

memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: 
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a. Memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah—

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, di samping itu 

memiliki perhatian terhadap dinamika dan kebutuhan kemajuan 

perkembangan zaman, dengan catatan tetap berpijak pada totalitas 

ketaatan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. 

b. Memiliki kepemimpinan kharismatik dan demokratik serta istiqomah 

dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pondok pesantren. 

c. Memiliki kedalaman ilmu, tidak hanya ilmu agama, namun juga 

kedalaman pengetahuan ilmu-ilmu umum. 

d. Memiliki pengetahuan tentang kepesantrenan, prioritas biground 

pendidikan pesantren. 

e. Berkomitmen bahwa kepemimpinan kyai dalam mengelola pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

bersedia melaksanakan tugas mulia atau misi suci yang diembannya, 

yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam. Bahwa nilai-nilai 

kebenaran Islam itu memiliki sifat illahi dan insani sehingga harus 

diaplikasikan.
30

 

 

Adapun Pengorganisasian Kepemimpinan di Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, tidak 

dijalankan secara monoton dan regenerasi keturunan, akan tetapi telah 

mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan diferensiasi 

kepemimpinan dalam perkembangan masyarakat yang cenderung 

mengarah kepada masyarakat industri. Sehingga dalam realitasnya, 

kepemimpinan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar memberikan peluang kepada generasi yang 

berasal dari luar keluarganya, namun harus memiliki kompetensi yang 

bagus. 

Keberlangsungan kepemimpinan di pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar dilakukan 
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dengan sistem terbuka dan transparan, baik saat memilih atau 

menentukan pimpinan pondok pesantren dan saat menyusun struktur 

kepengurusan yang lain. Menurut salah satu narasumber, 

kepemimpinan dilakukan dengan sistem terbuka, transparan dan 

disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada sistem manajemen 

modern. Salah satu indikasinya melaksanakan sistem manajerial 

modern adalah adanya pergantian pemimpin yang tertuang pada 

periodesasi kepengurusan kepemimpinan atau ke-amir-an yang tampak 

sejak tahun 1993 hingga sekarang. Adapun tokoh-tokoh yang pernah 

menjabat sebagai pemimpin atau amir di Pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar adalah: KH. 

Muhyidin Hamidi, KH. Saefuddin Marzuki Adjukarsa, KH. M. Damiri 

bin Tholib, KH. Abul Hidayat Saerodji, Drs. KH. Yakhsyallah Mansur, 

M.Ag, KH. M. Hasyim Halimy (Alm), Abdullah Mutholib, S.Pd.I., dan 

L. Sholehuddin, M.Pd.I. untuk lebih lengkapnya kami muat dalam 

profil pondok pesantren. 

Pengaktualisasian manajemen kepemimpinan pada pondok 

pesantren diperoleh data bahwa dalam perkembangan kepemimpinan di 

pondok pesantren tersebut tidak dijalankan dengan sistem sentralisasi 

kyai dan dominasi kyai. Namun demikian, di lingkungan Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar, bahwa kyai tetap memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini 

disebabkan tidak serta merta bahwa kyai tersebut berasal dari keturunan 
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kyai pendahulu, akan tetapi berdasarkan pada kenyataan dan realitas 

yang ada bahwa kyai tersebut benar-benar sosok yang patut untuk 

dibanggakan karena latar belakang kecerdasan intelektual dan 

emosionalnya.  

Dalam menjalankan kepemimpinannya, kyai pun menggunakan 

berbagai gaya kepemimpinan. Dari data yang diperoleh, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa kepemimpinan di Pondok pesantren tersebut 

dijalankan secara kolektif dan gaya kepemimpinan yang dilakukan 

adalah gaya kepemimpinan demokratik, sehingga keputusan-keputusan 

yang diambil secara bersama-sama yang dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang dan tidak bersifat personal (individual). 

Untuk itulah, maka keberadaan pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun dapat dikatakan sebagai pondok 

pesantren modern. Sebab, pondok pesantren tersebut telah dikelola 

dengan mekanisme yang bersifat modern. Ciri-ciri ini ditandai dengan 

sikap terbukanya kyai untuk dikritik dan diberi masukan dari pengurus 

lain. 

Selain itu setiap anggota kepemimpinan pada Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun, harus 

mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang 

sudah memberikan kewenangan, sebab pelaksanaan atau implementasi 

kewenangan tersebut perlu di pertanggung jawabkan. Itulah kegunaan 

struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. 
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Berkaitan dengan kepemimpinan, terdapat bermacam teori yang 

berusaha untuk menerangkan bagaimana pemimpin dan kelompok yang 

dipimpinnya dapat berperilaku dalam berbagai struktur kepemimpinan, 

budaya dan lingkungannya. Sehingga di dalam Islam pun 

kepemimpinan sangat beragam. Keragaman yang diciptakan oleh 

keadaan geografis, etnografis, maupun perbedaan kultural lainnya. 

Meski demikian, menurut Munawir, tujuan awal dari pengangkatan 

pemimpin dalam masyarakat—baik dalam skala besar maupun kecil—

agar supaya segala persoalan ataupun urusan masyarakat dapat berjalan 

secara teratur dan segalanya ini tidak mungkin terlaksana melainkan 

adanya seorang pemimpin di dalam masyarakat itu, sehingga segala 

perbedaan pendapat, perpecahan dapat diatasi. Oleh sebab itu, 

pemimpin dan kemimpinan menjadi suatu keharusan dalam sebuah 

komunitas ataupun organisasi—termasuk pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam. 

Di dalam ajaran Islam, pada dasarnya tidak dikenal adanya 

kedudukan istimewa bagi seorang pemimpin di tengah umatnya. 

Seorang pemimpin tidak lantas bebas dari segala kewajiban-kewajiban, 

terlepas dari nasehat dan bimbingan, akan tetapi secara prinsip setiap 

orang Islam dalam pandangan Islam punya kewajiban dan hak yang 

sama. Dalam hal ini, kewajiban sesama manusia maupun kewajiban 

kepada Tuhannya. Karenanya, kepemimpinan dalam Islam, meski pada 

satu sisi memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum 

Allah—sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‘an—namun 

di sisi lain, mestinya tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan 
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kemajuan perkembangan zaman, dengan catatan tetap berpijak pada 

totalitas ketaatan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa, munculnya teori kepemimpinan 

pada dasarnya tidak terlepas dari tiga teori, (1) teori sifat (2) teori 

perilaku; dan (3) teori lingkungan. Sedangkan yang lainnya merupakan 

gabungan teori sifat dan teori perilaku. Teori pribadi dan teori 

situasional merupakan gabungan dari teori sifat, teori perilaku dan teori 

lingkungan.  

Dalam teori lingkungan (enviromental theory), sebagaimana yang 

telah dibahas sebelumnya, bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu 

merupakan hasil dari waktu, tempat dan keadaan. Dengan kata lain, 

pemimpin itu lahir dari sebuah tempaan waktu, tempat dan keadaan 

atau kondisi. Suatu kondisi dan keadaan yang tidak stabil atau berbeda, 

akan menyebabkan kualitas kepemimpinan yang berbeda pula. Oleh 

sebab itu, lahirnya seorang pemimpin dapat terjadi melalui evolusi 

sosial dengan cara memanfaatkan kemampuannya untuk berkarya dan 

bertindak dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul pada situasi 

dan kondisi tertentu tersebut. 

Tidak terkecuali pula dengan teori perilaku dalam kepemimpinan. 

Teori ini mensinyalir bahwa berbagai gaya kepemimpinan tidak dapat 

dipakai untuk segala situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Hal 

ini disebabkan, setiap situasi memiliki variabel yang berbeda-beda. 

Terlebih jika variabel tersebut menyangkut masalah penelitian manusia, 

baik pemimpin maupun kelompok yang dipimpin. Di samping itu, para 
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pakar juga menganggap teori lingkungan kurang sempurna, tidak dapat 

menjamin berjalannya kepemimpinan.  

Dengan demikian dapat penulis katakan, jika ketiga teori 

kepemimpinan tersebut tidak dapat dijalankan secara parsial, namun 

perlu ada alternatif untuk mengkombinasikan dan mengembangkannya. 

Bertolak dari uraian di atas dan berdasarkan pada hasil wawancara 

yang telah penulis lakukan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun, dapat penulis ketahui bahwa dalam 

perkembangan kepemimpinan di pondok pesantren tersebut tidak 

dijalankan dengan sistem sentralisasi kyai dan dominasi kyai. Namun 

demikian, di lingkungan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, kyai tetap memiliki pengaruh 

yang sangat besar. Hal ini disebabkan tidak serta merta bahwa kyai 

tersebut berasal dari keturunan kyai pendahulu, akan tetapi berdasarkan 

pada kenyataan dan realitas yang ada bahwa kyai tersebut benar-benar 

sosok yang patut untuk dibanggakan karena latar belakang kecerdasan 

intelektual dan emosionalnya. Selain itu, kyai tersebut juga memiliki 

kemampuan berinteraksi intlektual dan juga berinteraksi sosial sehingga 

diterima oleh masyarakat, tidak saja dilingkungan pondok pesantren, 

juga di lingkungan masyarakat luas. 

Pengaruh kepemimpinan kharismatik kyai Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar semakin 

kentara dengan ke-istiqomahan-nya dalam menghadiri undangan dan 

acara-acara, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Artinya, 

pemimpin pondok pesantren ini sangat perduli dan menghargai 



 

368 

 

terhadap lingkungannya. Pengaruh dan kharisma Kyai menunjukkan 

kedalaman ilmu yang dimilikinya. Tidak hanya ilmu agama, namun 

kyai memiliki kedalaman pengetahuan ilmu-ilmu umum. Salah satu 

contohnya adalah, ketika kyai berhasil memberikan penafsiran politik 

dan kekuasaan dalam prespektif Agama. Kepiawaian yang dimilikinya 

inilah menjadikan dirinya semakin berkharisma, baik di lingkungan 

pondok maupun di lingkungan masyarakat sekitar. 

―Berkaitan dengan politik, dalam forum-forum resmi kyai sering 

mengatakan dan menafsirkan tentang penguasa sebuah negara Islam 

tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, demikian juga dengan parlemen 

atau rakyat. Kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah semata-mata dan 

hukumnya harus tetap berkuasa. Tugas manusia adalah melaksanakan 

undang-undang yang telah ditetapkan dalam al-Qur‘an. Kita 

diperintahkan untuk melaksanakannya, bukan mengubahnya untuk 

kepentingan pribadi. Jika dibutuhkan perundang-undangan tentang 

persoalan-persoalan yang tidak dispesifikasikan oleh syariah, hal itu 

dapat dilakukan setelah proses konstitusi  dengan syura‖.
31

 

Dalam kontek kekinian dan sejalan dengan perkembangan zaman, 

status kyai dipandang sebagai pemimpin pondok pesantren. Maka 

dalam menjalankan kepemimpinannya, kyai pun menggunakan 

berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan tidak lagi dijalankan 

secara monoton, akan tetapi telah mengalami perkembangan yang 
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disesuaikan dengan diferensiasi kepemimpinan dalam perkembangan 

masyarakat yang cenderung mengarah kepada masyarakat industri. 

Sehingga dalam realitasnya, kepemimpinan Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar memberikan 

peluang kepada generasi yang berasal dari luar keluarga pesantren, 

namun harus memiliki kompetensi yang bagus. 

Keberlangsungan kepemimpinan di Pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar dilakukan 

dengan sistem terbuka dan transparan, baik saat memilih atau 

menentukan pimpinan pondok pesantren dan saat menyusun struktur 

kepengurusan yang lain. Menurut salah satu narasumber, 

kepemimpinan dilakukan dengan sistem terbuka, transparan dan 

disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada sistem manajemen 

modern. Salah satu indikasinya melaksanakan sistem manajerial 

modern adalah adanya pergantian pemimpin yang tertuang pada 

periodesasi kepengurusan kepemimpinan atau ke-amir-an yang tampak 

sejak tahun 1993 hingga sekarang dimana pada kepengurusan tersebut 

tidak mengedepankan keturunan warga pondok pesantren. Adapun 

tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai pemimpin atau amir di 

Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun meliputi; KH. Muhyidin Hamidi, KH. Saefuddin Marzuki 

Adjukarsa, KH. M. Damiri bin Tholib, KH. Abul Hidayat Saerodje, 

Drs. KH.Yakhsyallah Mansur, M.Ag, KH. M. Hasyim Halimy (Alm),  
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Abdullah Mutholib, S.Pd.I., dan L.  Sholehuddin, M.Pd.I.
32

 Berikut ini 

ilustrasi para amir dan periodesasi kepemimpinannya. Sebagaimana 

gambar 4.3 berikut ini: 

Gambar. 4.3 

Periode Ke-Amir-an atau Kepemimpinan Al-Fattah
33

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pengurus 

Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar di atas, maka dapat dikatakan jika model 

kepemimpinan di Pondok pesantren tersebut dijalankan secara kolektif. 

Sehingga keputusan-keputasan yang diambil secara bersama-sama yang 

                                                           
32

 Ustadz Moh. Muchdir Alimin, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  

Wawancara,  pada tanggal 17 Mei 2018.  
33

 Dokumentasi, Ponpes Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Al-Muhajirun diakses saat obeservasi di lapangan pada tanggal 16 Mei 2018. 

KH. M. Hasyim Halimy (Alm) 1999 
– 2003 

 

H. Drs. Munawir 
2007 -  2009 

Abdullah Mutholib, S. Pd.I. 
2003 – 2007 

 

L.Sholehuddin, M.Pd.I  ; 2009 - ........ 

KH.Drs. Yakhsyallah Mansur, M.Ag 1994 
– 1999 

KH. Abul Hidayat Saerodje 
1993 – 1994 



 

371 

 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak bersifat 

personal (individual). Untuk itulah, maka keberadaan pondok pesantren 

Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Al-Muhajirun dapat dikatakan sebagai pondok pesantren 

modern. Sebab, pondok pesantren tersebut telah dikelola dengan 

mekanisme yang bersifat modern. Ciri-ciri ini ditandai dengan sikap 

terbukanya kyai untuk dikritik dan diberi masukan dari pengurus lain. 

Selama ini, kritikan dari Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

Al-Muhajirun selalu diterima dengan lapang dada. Kritik dan saran 

tersebut disikapi sebagai salah satu tujuan untuk membangun dan 

mengembangkan atau untuk melakukan perubahan sesuai dengan visi 

dan misi pondok.
34

 

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat penulis garis-bawahi, 

bahwa Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun dengan sistem kepemimpinan kolektif,  keterbukaan dan 

transparansinya, ini juga merupakan ciri dari gaya manajemen 

demokratis. Pola kepemimpinan pesantren, selain dijalankan secara 

kharismatik juga dilaksanakan dengan gaya kepemimpinan lain yang 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lingkungan pondok pesantren 

maupun di lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Berdasarkan 

sumber yang berhasil penulis himpun bahwa sumber kharismatik 

kepemimpinan kyai di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 
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Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun sebenarnya didasarkan pada 

pengakuan santri dan masyarakat. 

Transformasi kepemimpinan kyai di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun sesuai dengan 

perannya yang senantiasa muncul, disaat masyarakat sedang mengalami 

kegoncangan melawan arus yang bertentangan dengan tatanan nilai 

yang telah ada. Sehingga kemunculan sosok kyai yang kreatif, inovatif 

tersebut dapat dianggap menjadi solusi atau penawar alternatif baru 

bagi pola kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung saat ini. 

Selanjutnya, kepemimpinan kyai dalam mengelola pondok 

pesantren Al- Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

sangat erat dikaitkan dengan tugas mulia atau misi suci yang 

diembannya, yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran ajaran Islam. 

Bahwa nilai-nilai kebenaran Islam itu memiliki sifat illahi dan insani 

sehingga harus diaplikasikan.
35

 Oleh sebab itu, dalam setiap 

kesempatan, di tengah lingkungan masyarakat manapun, kyai Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar tetap melakukan upaya agar dapat menunjukkan perannya yang 

aktif sebagai agen pembaharuan (agent of change) bagi masyarakat, 

pengembang misi suci dan penawar alternatif yang berlandaskan pada 

al-Quran dan As-Sunnah. 
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Wawancara, pada tanggal 18 Mei 2018. 
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Manajemen kepemimpinan terlihat juga dalam bentuk organisasi 

kepengurusan lembaga. Dalam hal ini dapat penulis kemukakan bahwa 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung Selatan memiliki mekanisme organisasi 

tersendiri dalam menjalankan pendidikannya. Karenanya, mekanisme 

organisasi yang ada di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten Lampung Selatan 

dibuat untuk keberlangsungan tata laksana kepengurusan yang 

disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Sehingga, aktivitas 

yang dilakukan di pondok tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi 

dan misi yang telah di tetapkan. Terdapatnya manajemen organisasi di 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun adalah dengan ditandai adanya sebuah struktur organisasi 

dan susunan kepengurusan Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun. Garis-garis komando dan 

instruksional yang terdapat di dalam struktur organisasi secara jelas 

dibuat untuk kemajuan organisasi pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun.  

Struktur organisasi pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun merupakan suatu susunan ataupun 

hubungan antar komponen yang terdiri dari berbagai bagian dan posisi 

dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang terdapat dalam 

suatu organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga apabila terdapat 
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sebuah komponen yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen 

yang lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut. 

Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam tubuh struktur 

organisasi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

al-Muhajirun meliputi: (a) Pembina, (b) Devisi Usaha yang didalamnya 

terdapat koperasi, dapur umum, dan perkebunan, (c) Mudir, (d) 

Sekretaris; Office Manager, Humas, (e) Pudir I membawahi bagian 

Akademik, yang terdiri dari Ma‘had Tahfidz, Halaqah Dinniyah, 

Lembaga Bahasa, Kepala Madrasah, perpustakaan, dan laboratorium; 

(f) Pudir II membawahi bagian Kesantrian yang terdiri dari bagian-

bagian kepala asrama, ketertiban, ekstrakurikuler dan kesehatan; (g) 

Pudir III yang membawahi bagian Keuangan, (h) Pudir IV yang 

membawahi Sarana.  

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar struktur organisasi pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun, 

sebagaimana gambar 4.4 berikut ini: 
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Gambar. 4.4  

Struktur Organisasi Pondok pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan 

sistem pengorganisasian secara baik. Dimana skema atau struktur 

organisasi tersebut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

(tupoksi) sesuai dengan struktur yang ada pada lembaga Pondok 

pesantren tersebut.  

Pembina 

Sekretaris 

SDM/HRD 

Office Manager 

Humas 

Divisi Usaha 

Koperasi 

Dapur Umum 

Perkebunan 

Pudir I 
Akademik 
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Ma’had Tahfidz 
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Lembaga Bahasa 

Kep. Madrasah 

Perpustakaan 

Laboratorium 

Kepala Asrama 

Ketertiban 

Ekstrakurikuler 

Kesehatan 
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Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun tersebut dapat 

dibaca bahwa setiap personal yang terpampang namanya di skema 

tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang lain. Berkaitan dengan 

struktur organisasi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa setiap dari 

anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja 

yang harus dipertanggung-jawabkannya. Setiap anggota sebuah 

organisasi ini (baca: Pondok pesantren al-Fatah Al-Muhajirun) tentu 

saja harus mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau 

pimpinannya yang sudah memberikan kewenangan, sebab pelaksanaan 

atau implementasi kewenangan tersebut perlu di pertanggung jawabkan. 

Itulah kegunaan struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. 

Selain itu, dijelaskan pula bahwa fungsi struktur organisasi yang 

ada di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-

Muhajirun adalah untuk mempertegas atau memperjelas sebuah 

kedudukan seseorang. Pada dasarnya, kejelasan kedudukan bagi setiap 

anggota organisasi di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun tertuang dalam dalam struktur 

organisasi yang ada, sehingga dengan struktur organisasi tersebut dapat 

mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, 

karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian tupoksi yang telah 

dipercayakan kepada seseorang. 
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Selanjutnya, struktur organisasi yang ada di Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun juga berfungsi 

untuk menjelaskan jalur hubungan dan uraian tugas. Berkaitan dengan 

kejelasan jalur hubungan, bahwa dalam melakukan tanggung jawab dan 

pekerjaannya setiap anggota organisasi yang ada di Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun sangat 

diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur 

sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan 

efisien serta dapat saling memberikan keuntungan. Begitu juga dengan 

kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas di dalam struktur 

organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan 

dapat melakukan controlling (pengawasan) maupun pengendalian dan 

juga bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan 

tugas atau pekerjaannya, sebab perintah yang jelas.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi atau 

kegunaan struktur organisasi di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun sangat jelas, yakni untuk 

kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan jalur 

hubungan dan kejelasan uraian tugas. Meski demikian, apa yang telah 

dilakukan di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah al-Muhajirun merupakan salah satu proses yang dinamis yang 

harus dilakukan, sehingga pengelompokan tugas-tugas dan membagi-

bagikan pekerjaan kepada setiap personalia, penetapan departemen-
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departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.
36

 Setelah 

itu, para anggota organisasi yang masuk dalam sturuktur organisasi, 

idealnya memiliki sikap inisiatif, kreatif dan produktif—baik dari 

perangkat yang serendah-rendahnya sampai yang tertinggi, maka akan 

menjamin organisasi pendidikan Islam berjalan dengan baik.
37

  

Lain dari pada itu, munculnya departemen bertujuan untuk 

pengelompokan kegiatan-kegiatan organisasi lembaga pendidikan Islam 

agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan 

bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi 

dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.
38

 Atas dasar 

inilah maka Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun menyusun kepengurusan sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. Adapun susunan 

kepengurusan atau yang sering tersebut dengan ke-amiran di Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

adalah sebagai berikut: 

1. Keamiran (pengurus organisasi) Yayasan Pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 

Tahun 2017/2018. 

 

KETUA PEMBINA  : Drs. KH.Yakhsyallah Mansur, M.Ag. 

Anggota : 1. Hi. Abul Hidayat Saeroji 

2. L. Sholehuddin, M.Pd.I. 

                                                           
36

 Prim Masrokan, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing 

Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 44. 
37

 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategis dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 29 
38

 Mukhamad Ilyasin & Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Aditya 

Media Publishing, 2012), h. 135. 
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3. Ir. Novirzal, S.Pd. 

MUDIR / PIMPINAN : Mastur, M.H.I. 

Sekretaris : Moh. Muchdir Alimin 

Bendahara : Supardi, M.Pd.I. 

Pengawas  : Edy Susanto, S.Pd.I. 
 

2. Keamiran (pengurus organisasi)  Ponpes Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Lampung Tahun 2017/2018. 

Mudirus Shuffah : Mastur, M.H.I. 

Amir Kattib : Moh. Muchdir Alimin 

Amir Kependidikan : Edy Susanto, S.Pd.I 

Bagian Administrasi : Ahmad Nawawi, A.Md. 

1. Amir Madrasah Aliyah (MA) : M. Helmi, S.Pd.I 

2. Amir TAHF, HLQ, BHs : Mihad, S.Pd.I 

3. Amir Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Drs. Jaspuri 

4. Amir Madrasah Ibtidaiyyah (MI) : Loso, S.Th.I. 

5. Amir Roudatul Athfal/TK : Muhajiroh, S.Pd.I 

6. Amir PAUD : Syamsiah 

Amir Kesantrian : Amin Najib, S.Pd.I. 

Koord. Muslimat : Umi Sholihat, S.Pd.I 

Amir Maliyah : Supardi, M.Pd.I 

1. Adm. Maliyah : Ruswan Syukur, SE. 

2. Bag. Dapur umum : Izharuddin,S.Pd.I 

Amir Umum : Drs. Tasman Kusrin, M. Pd 

1. SDM & DIKLAT : Drs. Tasman Kusrin, M. Pd 

2. Sarpras : Singgih Darmoko 

 

Pengorganisasian yang telah dijalankan di Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada dasarnya dilakukan untuk 

mendiseminasikan tugas-tugas kepada seluruh anggota organisasi 

sehingga dapat terlibat dan kerjasama secara langsung di lembaga 

pendidikan tersebut. Paling tidak, skema organisasi yang disusun sesuai 

dengan proporsinya masing-masing senada dengan yang telah 
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dikemukakan oleh Chusnul Chotimah
39

, bahwa pengorganiasian 

diartikan sebagai kegiatan membagi tugas pada orang yang terlibat 

dalam kerja sama di lembaga pendidikan. Sehingga kegiatan 

pengorganisasian bertujuan untuk menentukan siapa yang akan 

melaksanakan sesuai tugas, sesuai prinsip manajemen lembaga 

pendidikan. Atas dasar inilah maka fungsi pengorganisasian meliputi 

pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, 

mendelegasikan, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab, 

sistem komunikasi serta mengkoordinasi kerja setiap pengurus di dalam 

suatu kerja yang solid terorganisir.  

Selanjutnya, pembagian kerja dalam organisasi Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan perincian tugas pekerjaan agar 

setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan 

sekumpulan kegiatan. Sehingganya, kedua aspek inilah yang menjadi 

dasar dalam proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif di lingkungan 

lembaga pendidikan Pondok Pesantren tersebut.
40

 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Husaini Usman bahwa indikator organisasi pendidikan 

bermutu dan efektif yang meliputi beberapa hal, yaitu:
41

  

(1) Berfokus pada pelanggan. 

(2) Berfokus pada upaya pencegahan masalah. 

                                                           
39

 Chusnul Chotimah, Manajemen Public Relations Integratif, (Tulungagung: STAIN 

Tulung Agung Press, 2013), h. 72. 
40

 Ibid., 135-136. 
41

 Husaini Usman, Manajemen Pendidikan: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h. 220 
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(3) Investasi kepada manusia dan menganggap manusia sebagai aset 

organisasi. 

(4) Memiliki strategi untuk mencapai mutu. 

(5) Memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki 

diri (responsif). 

(6) Memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu. 

(7) Mengupayakan proses perbaikan terus-menerus dengan melibatkan 

semua pihak terkait (partisipatif). 

(8) Membentuk fasilitator yang bermutu (mau dan mampu memimpin 

proses perbaikan). 

(9) Mendorong orang untuk berinovasi dan berkreasi. 

(10) Memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang. 

(11) Memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas. 

(12) Memiliki rencana jangka panjang. 

(13) Memiliki visi dan misi. 

(14) Memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan. 

(15) Meningkatkan mutu sebagai kewajiban. 

(16) Terbuka dan bertanggung jawab. 

 

Walaupun kondisi di pondok pesantren tersebut belum sepenuhnya 

mengacu kepada pendapat di atas. 

Dari uraian di atas, maka pola kepemimpinan di pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun menganut 

pola kemimpinan kolektif, ini mengindikasikan bahwa bentuk pondok 

pesantren tersebut merupakan pondok pesantren moderen, meskipun 

tidak menginggalkan pola-pola pesantren tradisional, yang mengkaji 

kitab kuning sebagai salah satu materi pelajarannya, begitu juga sistem 

pembelajarannya dengan sistem sorogan, bandongan, dan halaqoh, 

seperti sistem pembelajaran pada pondok pesantren salafi.  Disamping 

pembelajaran sistem klasikal. 

C. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun. 

 

1. Bagaimana saudara merencanakan penerapan manajemen SDM pada 

Pondok pesantren ? 
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Bahwa perencanaan SDM pada pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah, yakni suatu upaya untuk memenuhi 

system organisasinya yaitu terdiri dari; seorang pimpinan Yayasan, yakni 

yayasan Pondok Pesantren Suffah Hizbullah yang disebut Mudir ( Kyai 

Pondok ) yang dibantu oleh :4 orang Kepala bidang; yaitu 1. Kepala 

bidang Akademik. 2. Kepala Bidang Kesantrian, 3. Kepala bidang 

keuangan, dan 4. Kepala Bidang Rumah Tangga. 

Kepala Bidang Akademik membawahi kepala-kepala madrasah / 

lembaga madrasah. Adapun pengembangan karir pegawai, terutama guru-

guru diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 / S3. Semua 

dewan guru sudah memiliki jenjang akademik Strata 1 ( sarjana ), kecuali 

untuk guru halaqoh bidang kepesantrenan dan Tahfidz.
42

 

Data tersebut peneliti cros cek dengan dokumentasi personalia guru 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1   

Personalia Guru Pondok Pesantren al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

No Nama Tempat Tanggal 

Lahir 

L/P Pendidikan Amanat 

1 Anifah  P Pesantren Guru 

2 Aly Muhtarom, 

S.Pd.l 

Purbalingga, 14 

Juni 1977 
 L  UM Metro  Mas'ul 

Tahfidz 

3 Ahmad Hasan  Lampung, 0l April 

1968  
L  Pesantren  Guru 

4 M.Iqbal, S.Pd.I.  Sukabumi, 03 April 

1967  
L  S1 UM 

Metro  
Guru 

                                                           
42

 Ustadz Moh. Muchdir Alimin, Sekretaris Umum, Pondok Pesantren al-Fatah al-

Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  Wawancara,  pada tanggal 18 Mei 

2018.  
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5 Ahmad Ubaidillah   L  Pesantren  Guru 

6 Siti Maryam  Natar,17 Desember 

1990  

P  D3 Ma'had 

Ali Hawa 

Cianjur  

Guru 

7 Saleh Iskandar 

S.Pd.  

Pringsewu,05 Mei 

1965  

L S1 Unila  Mas'ul 

Halaqoh 

8 Edy Susanto, 

S.Pd.l.  
Metro,05 Mei 1965  L  UM Metro  Guru 

9 Mastur, M.H.I.  Mranggen, 25 

Desember 1976 
L  S2 IAIN 

Raden Intan  
Mudir 

10 Misbahuddin Nur, 

S.Si.  

Natar, 13 

Desember 1985  

L  S1 Unila  TU, Wali 

Kelas 

LBA 1 

11 Muflihuddin Lc.  Lampung,0l April 

1984 
L   LIPIA 3uru Guru 

12 Ruswan Syukur, 

S.E.  
Krui, 17 April1963  L  S1  Unila  Guru 

13 Zainal Arifin MD.  Muhajirun, 16 

April 1978  
L  Pesantren  Guru 

14 Drs. Sudirman, 

M.Pd.  

Purworejo, 12 Juli 

1955  

L  S2  Guru 

15 El Ghari El 

Mustofa 

Maroko, 12 April 

1965  
L D4  Guru 

16 Miftahul Jannah, 

S.Si. 

Natar,0l April 1989 P S1 Unila Guru 

17 Shoffah 

Qodratillah 

 P  Guru 

18 Ahmed Yahya Saudi Arabia, 4 

November 1987 

L  Guru 

19 Ihin Sholihin  L S1 Mas‘ul 

Bahasa 

20 Mihad S.Pd.l.  Purbalingga, 11 

Desember 1969  

L  UM Metro  AmirTHB 

 

2. Bagaimana saudara mengorganisasikan SDM pada pondok pesantren ? 

Pengorganisasian SDM pada pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun, yaitu memposisikan SDM untuk 

mengisi formasi yang dibutuhkan sebagaimana formasi yang terdapat pada 
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struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren, hal 

tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

3. Bagaimana pengaktualisasian manajemen SDM pada pondok pesantren. ? 

Pengaktualisasian  manajemen SDM, dilakukan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing bidang sebagaimana struktur organisasi. 

4. Bagaimana saudara melaksanakan pengontrolan atas manajemen SDM 

yang saudara rencanakan? 

 

Adapun kinerja dan kompetensi SDM dipantau dan dilaporkan oleh 

kepala bagian masing-masing bidang, dan tembusan ke Pembantu Mudir (  

Pudir ). 

Adapun gaji dan kesejahtraan pegawai diatur dalam peraturan 

penggajian. Peningkatan gaji pegawai dinilai dari jenjang pendidikan, 

masa bekerja, serta jabatan yang amanahkan.  

Adapun pengembangan karir pegawai, terutama guru-guru 

diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3. Semua dewan 

guru sudah memiliki jenjang akademik Strata 1 (sarjana), kecuali untuk 

guru tahfidz, halaqoh dinniyah, dan lembaga bahasa, masih ada yang 

belum S1, namun mereka memiliki kompetensi dibidang tersebut. Adapun 

kinerja SDM tersebut dipantau dan dilaporkan oleh kepala bagian masing-

masing Bidang dan tembusan ke Pembantu Mudir (Pudir). 

Ada beberapa pola pengembangan karir pendidik dan tenaga 

kependidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun. Adapun pola pengembangan pendidik dan tenaga 
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kependidikan tersebut meliputi; (1) Memberi izin kepada seluruh tenaga 

kependidikan untuk melanjutkan studinya baik S1/S2 sesuai bidangnya; 

(2) Memberi izin kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengikuti 

seminar-seminar, pelatihan, workshop, atau kegiatan lainnya dalam rangka 

pengembangan kompetensi dan keahlian masing-masing; (3) Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah sering mengadakan 

penataran-penataran tentang pendidikan. 

   Analisis data yang diperoleh tentang penerapan manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar Lampung Selatan Lampung di 

atas adalah sebagai berikut:  

Diketahui bahwa penerapan manajemen SDM pada pondok 

pesantren Al Fatah, sesuai dengan struktur organisasi di bawah kordinator 

Pondok Pesantren Suffah Hizbullah; system organisasinya diketuai oleh 

seorang pimpinan Yayasan, yakni yayasan Pondok Pesantren Suffah 

Hizbullah yang disebut Mudir ( Kyai Pondok ) yang dibantu oleh :4 orang 

Kepala bidang; yaitu 1. Kepala bidang Akademik. 2. Kepala Bidang 

Kesantrian, 3. Kepala bidang keuangan, dan 4. Kepala Bidang Rumah 

Tangga. Kepala Bidang Akademik Pondok membawahi kepala-kepala 

madrasah / lembaga madrasah, sebagaimana disebutkan di atas.  

Dalam sebuah proses pendidikan, tenaga pendidik dan 

kependidikan memegang peranan yang sangat strategis dan urgen, 

terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan 
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kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh sebab itu, Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

Lampung Selatan sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki 

visi dan misi yang sangat jelas untuk memenuhi ketercapaian tujuan 

pendidikan nasional sangat memaksimalkan fungsi dan peran pendidik dan 

tenaga kependidikan yang ada.  

Pada dasarnya, antara pendidik dan tenaga kependidikan 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaanya, sehingga 

harus saling melengkapi. Pada satu sisi pendidik menjadi motor penggerak 

dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan (agent of 

change) tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, 

membimbing, dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga ia mampu 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Pendidik juga sebagai perantara aktif 

akan nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur untuk bekal 

bermasyarakat.
43

 

Sementara itu, tenaga kependidikan sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan 

―anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan‖. Oleh sebab itu, seorang tenaga 

kependidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didaya-gunakan 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan 

keahlianya masing-masing dan mendukung semua program-program yang 
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disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah 

dengan efektif dan efisien. Yang dapat dikategorikan sebagai tenaga 

kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu adalah pengawas sekolah, 

kepala sekolah, kepala tata usaha (administrasi), wakil kepala sekolah 

yang membidangi hal khusus, pustakawan, laboran, penjaga dan anggota 

kebersihan sekolah. 

Merujuk pada teori sebelumnya dan berdasarkan pada hasil 

wawancara dapat dikatakan bahwa di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan telah 

memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar 

kependidikan, sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan 

baik. Hal ini disebabkan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar tenaga pendidik dan kependidikan 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya, yaitu mereka 

diberikan izin untuk melanjutkan studinya, baik strata 2 (S2) maupun 

strata 3 (S3). 

―Adapun pengembangan karir pegawai, terutama guru-guru 

diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3. Semua dewan 

guru sudah memiliki jenjang akademik Strata 1 (sarjana). Adapun kinerja 

dan kompetensi dipantau dan dilaporkan oleh kepala bagian masing-
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masing lembaga kepala Bidang akademik dan tembusan ke Pembantu 

Mudir (Pudir)‖.
44

 

 ―Ada beberapa pola pengembangan karir pendidik dan tenaga 

kependidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun. Adapun beberapa pola pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan tersebut meliputi; (1) Memberi izin kepada seluruh 

tenaga kependidikan untuk melanjutkan studinya baik S1/S2 sesuai 

bidangnya; (2) Memberi izin kepada seluruh tenaga kependidikan untuk 

mengikuti seminar-seminar, pelatihan, workshop, atau kegiatan lainnya 

dalam rangka pengembangan kompetensi dan keahlian masing-masing; (3) 

Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah sering 

mengadakan penataran-penataran tentang pendidikan‖.
45

 

Selain diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya, tenaga 

pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan juga 

diperhatikan kesejahteraan hidupnya. Yaitu dengan cara memberikan gaji 

dan tunjangan pegawai yang diatur dalam peraturan penggajian yang 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan, masa kerja serta jabatan yang 

diamanahkannya. Berikut ini peneliti sajikan daftar tenaga pendidik dan 

kependidikan yang ada di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 
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Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan. Sebagaimana 

tabel berikut: 

Tabel. 4.2 

Data Asatidz Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

Lampung Tahun 2017-2018 
 

No Lembaga L P 
Pendidikan Terakhir 

Total 
PSNT/SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3 

1 PAUD 
 

5 2 
  

2 1 
  

5 

2 RA 
 

5 1 
  

4 
   

5 

3 MI 8 14 
    

21 1 
 

22 

4 MTS 18 18 
    

36 
  

36 

5 MA 8 21 
    

25 4 
 

29 

Total 34 63 3 0 0 6 83 5 0 97 

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
 

Tabel. 4.3 

Data Karyawan Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

Lampung 2017-2018 
 

No Lembaga L P 

Pendidikan terakhir 

Total 

PSNT/SMA D1 D2 D3 S1 

1 Maliyah 
 

2 
   

1 1 2 

2 Sarana 5 
 

5 
    

5 

3 Perpustakaan 
 

2 1 
  

1 
 

2 

4 D.U. 3 6 9 
    

9 

5   
       

0 

Total 8 10 15 0 0 2 1 18 

Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa di Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun memiliki 

tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 115 orang dengan kualifikasi dan 

jenjang pendidikan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

pihak lembaga pendidikan. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya 
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manusia di lingkungan pondok tersebut, biasanya dilakukan secara insidental dan 

dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran baru. 

―Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan setiap awal 

tahun pelajaran, itupun jika diperlukan. Proses perekrutan dilakukan seperti 

biasanya, yaitu dengan cara diawali oleh yang bersangkutan (pelamar) dengan 

menunjukkan; 1) mengajukan lamaran kebagian kepala bidang akademik, yang 

berisi antara lain: 2) pernyataan kesediaan siap berjihad di madrasah dengan 

sungguh-sungguh, 3) pernyataan kesediaan siap untuk mengabdi bagi santri kapan 

saja; 4) mampu membaca Al-Quran dengan baik‖.
46

 

Dari data di atas dengan merujuk kepada teori Flippo, dimana fungsi-

fungsi MSDM yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional.
47

 Sudah 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren tersebut, hal ini 

memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa pondok pesantren tersebut sudah 

menerapkan fungsi manajemen dalam mengelola SDMnya.  

Penerapan fungsi manajemen, dapat dilihat dari : bahwa perencanaan, 

pengorgnisasian, pelaksanaan dan pengontrolan SDM pondok pesantren 

terlaksana dengan baik, dan penerapan fungsi operasionalnya terlihat dari adanya 

kegiatan dan pengaturan dalam hal ; pengadaan (procurement), pengembangan 

(development), kompensasi (compensation), integrasi (integration), pemeliharaan 

(maintenance), dan pemutusan hubungan kerja (separation) bagi SDM pondok 

pesantren tersebut. Dan salah satu prinsip manajemen Islam nampaknya dijadikan 
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dasar oleh pondok pesantren tersebut dalam meletakkan formasi jabatan bagi 

SDMnya, sebab menurut pimpinan pondok pesantren tersebut, prinsip-prinsip 

manajemen Islam sesnggunya harus ditegakkan, dan ini harus dimulai dari 

lembaga pendidikan Islam, dan mereka yakin kalau tidak dilaksanakan maka 

tunggu kehancuran. Salah satu prinsip tersebut adalah : 

ًِ َغْيِس ِاَلي األْمُس َدَُِس ِاَذا ٌِْل السَّاَعَة َفْىَتِظِس َا  
البخازِ زَاي)  

 

Artinya: Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu 

saat kehancurannya (H.R. Bukhari). 

 

D. Penerapan manajemen kurikulum dan pembelajaran Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al- Muhajirun 

 

1. Bagaimana saudara merencanakan penerapan manajemen kurikulum dan 

pembelajaran pada Pondok pesantren ?
 48

 

 

Bahwa dalam merencanakan penerapan kurikulum, maka kami 

melakukan langkah-langkah : mempelajari kebutuhan masa depan santri 

setelah dia selesai satu jenjang pendidikan, lalu dari kebutuhan tersebut, 

kami merumuskan tujuan-tujuan umum dan  khusus, selanjutnya kami 

merancang materi apa yang harus diajarkan kepada santri, sebagai bahan 

mata pelajaran yang harus diberikan kepada santri yang nantinya merupakan 

isi dari kurikulum yang harus disajikan. Selanjutnya kami mensosialisasikan 

kepada seluruh SDM yang ada, agar mata pelajaran yang harus dipelajari 

oleh santri, dapat diajarkan dengan baik, sekaligus seluruh dewan guru 

tersebut mengorganisir isi mata pelajaran tersebut, sehingga dapat di 

polakan pengalaman belajar seperti apa yang harus dialami oleh santri, dari 
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pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh santri tersebut, baru 

dirancang pola-pola evaluasinya. karena kami berupaya untuk dapat 

menjadikan santri kami siap melanjutkan sekolah yang mereka inginkan 

tanpa kendala secara kelembagaan.
49

 

Dari data tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa perencanaan 

kurikulum dan pembelajaran di pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Muhajirun Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan sebagai penerapan fungsi manajemen sudah dilaksanakan dengan 

baik, hal ini dapat diketahui dari langkah-langkah perencanaan dalam 

pengembangan kurikulum yang mereka lakukan, misalnya diawali dengan 

mempelajari kebutuhan masa depan santri setelah dia selesai satu jenjang 

pendidikan, lalu dari kebutuhan tersebut, dimerumuskan tujuan-tujuan 

umum dan  khusus, selanjutnya dirancang materi apa yang harus diajarkan 

kepada santri sebagai bahan mata pelajaran yang harus diberikan kepada 

santri yang nantinya merupakan isi dari kurikulum yang harus disajikan, bila 

dicermati langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut mengacu 

pada langkah-langkah pengembangan kurikulum model Hilda Taba, 

demikian pula masa peninjauan kurikulum masuk dalam program kegiatan 

berkala yang diprogramkan. 

2. Bagaimana saudara mengorganisasikan kurikulum dan pembelajaran pada 

pondok pesantren ? 

 

Bahwa Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al- Muhajirun Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten 
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Lampung Selatan Propinsi Lampung, berbentuk Pondok Pesantren Modern 

dan dipadukan dengan pondok pesantren Salafi. Oleh sebab itu 

pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran pada Pondok Pesantren 

tersebut menerapkan 4 kurikulum, yaitu kurikulum Kementrian Agama( 

untuk reguler, Kurikulum Kemendikbud untuk reguler, Kurikulum Tahfidz 

dan Halaqoh untuk non reguler, serta  kurikulum lembaga Bahasa untuk 

non reguler.
50

 

Adapun struktur kurikulum dimaksud adalah sebagai berikut:
51

 

1. Kurikulum Kementrian Agama dan 2.  Kemendikbud untuk reguler 

1. Kurikulum Mandiri Mts Al-Fatah 

 

Visi :  Terwujudnya generasi Qur‘ani Penerus Perjuangan risalah para 

Nabi. 

Misi: 1.  Membentuk generasi penghafal Al Qur‘an. 

  2. Membentuk generasi berpengetahuan Islam yang bersumber  

dari aslinya ( bukan       terjemahan ). 

3.  Memebentuk generasi berakhlakul karimah 

4. Membentuk generasi berilmu pengetahuan sain dan teknologi. 

5.  Membentuk generasi pejuang muslim. 

 

Pokok-pokok Dirosah Diniyah 

1. Dirosah al Qur‘an 

2. Dirosoh al Hadist 

3. Tarikh 

4. Nahwu shorof 

5. Bahasa Arab 

6. Fikh 

7. Jamaah Imamah 

8. Tauhid 

9. Aqidah Akhlak 

Dirosah Kauniyah 

1. Bahasa lndonesia 

2. Bahasa Inggris 
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3. Matematika 

4. IPA terpadu 

5. IPS terpadu 

6. Prakarya dan wirausaha 

7. Mulok 

8. TIK 

Penjabaran  Materi 

1. Dirosah Al Quran 

a. Tahsin 

b. Tahfiz 

1) Target 3 thn 3 juz, 10 ayat / pekan untuk regular 

2) Target 3 thn 15 juz 5 ayat / hari untuk tahfidz 

2. Dirosah Hadits . 

Hapalan Hadis (target : 150 hadis selama 3 th dari kitab 

bulughul maram) 

2.  Tarekh 

Tarekh Nabawi ( target ; 3 th khulasoh tarekh nurul yakin jilid 1-3 ) 

3.   Dirosah Nahwu Shorof ; Jurumiyah 

4.   Bahasa arab; Manguasai muhadasah sederhana. 

 a. Fikih ibadah; Memahami dan mempraktekan ibadah mahdoh 

 b. Fiqh muamalah; Memahami dan praktek dalam muamalah. 

5. Dirosah al Jamaah; Hafal dalil-dalil Al Jamaah dan Siap 

melaksanakan baiat. 

6. Dirosah Tauhid ; Memahami dan mengamalkan tauhid 

7. Dirosah Akidah akhlak ; Berakhlakul karimah kepada Allah, Rosul 

dan ulil amri, serta orang tua dan sesama. 

 

2. Struktur Kurikulum M,Ts. 

 

Tabel 4.4 

Struktur Kurikulum MTs. PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al 

Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Mata Pelajaran Renc Real Renc Real Renc Real Ket 

VII VII VIII VIII IX IX 

1 B.Arab 4 2 4 2 4 2  

2 B.Indonesia 4 4 4 4 4 4  

3 A. Inggris 4 4 4 4 4 4  

4 Matematika 4 4 4 4 4 4  

5 IPS Terpadu 4 1 4 1 4   

6 IPA Terpadu 4 4 4 4 4 4  

7 PKn  1  1  1  

8 Penjas  2  2  2  

9 TIK 2 2 2 2 2 2  

10 Al Qur‘an  10 4 10 4 10  
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11 Al Qur‘an Hadits 4 2  2  2  

12 Fiqh 4 2 4 2 4 2  

13 Praktek Sholat  2  2  2  

14  SKI / Khulashoh 4 2 4 2 4 2  

15 Al Jamaah 2 2 2 2 2 2  

16 Nahwu Shoraf 4 2 4 2 4 2  

17 Tauhid 2 2 2 2 2 2  

19 Aqidah Akhlaq  2  2  2  

20 Kewirausahaan 2  2  2   

         

 Jumlah 48 49 48 49 48 49  

 

Evaluasi pelaksanaan 

a. Materi Kewirauahaan dimasukkan di kegiatan ekstra kurikuler.  

b. Jam Tatap Muka disesuaikan dengan kebutuhan. 

c. Penambahan waktu Al Qur‘an sesuai dengan kebutuhan. 

 

 Kurikulum Madrasah Aliyah ( MA ) 

Visi, Misi, Dan Tujuan 

1. Visi : "Terwujudnya generasi Qur'ani penerus perjuangan risalah para 

Nabi‖ 

2. Misi: 

a. Memperkuat iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 

b. Memberikan dasar ilmu pengetahuan dalam-memahami syariat Islam 

dari Al Qur'an dan As-Sunnah 

c. Memberikan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landasan 

tauhid kepada Allah agar dapat mengoptimalkan fungsi kekhilafahan 

di muka bumi. 

d. Melaksanakan program bahasa asing (Arab dan Inggris) agar peserta 

didik mampu berkomunikasi 

e.  Mengikut sertakan peserta didik dalam setiap kompetisi yang syar'ie 

. 

3. Tujuan Pendidikan Madrasah Aliyah: 

a.  Terwujudnya pribadi muslim yang bertaqwa -kepada AIIah Ta'ala 

dengan  memiliki iman, ilmu dan amal (ruhul jihad) 

b.    Menerapkan metode pembelajaran yangaktif, kreatif, dan mandiri 

c.    Menerapkan nilai-nilai islami dalam kehidupan berjama'ah 

d. Menjalin kerjasama untuk mengenibangkan potensi dengan 

lembaga lain 

e.  Mengembangkan program-program pengembangan diri beserta 

jadwal pelaksanaannya 

f.   Meningkatkan prestasi akademik (untuk melanjutkan ke perguruan 

tinggi) dan   non akademik. 

g.  Melaksanakan manajemen madrasah dan manajemen peningkatan 

mutu berbasis shuffah Rasulullah SAW 



 

396 

 

h.  Menerapkan komunikasi bahasa asing dalam berinteraksi sehari-

hari 

i .    Menguasai informasi, sains dan teknologi. 

 

a. Struktur Kurikulum Reguler.untuk MA 

 

 

 

Tabel 4.5 

Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah. PP Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Mata Pelajaran Alokasi Waktu Ket 

X  

IPA 

X 

IPS 

XI 

IPA 

XI 

IPS 

XII 

IPA 

XII 

IPS  

Kelompok A( Muatan Reguler ) 

1 PAI dan Bahasa Arab        

 a. Our'an Hadits 2 2 2 2 2 2 KTSP 

 b. Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2 KTSP 

 c. Fiqih 2 2 2 2 2 2 KTSP 

 d. SKI 2 2 2 2 2 2 KTSP 

 e. BahasaArab 4 4 2 2 2 2 KTSP 

2 Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 KTSP 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 KTSP 

4 PKn 2 2 2 2 2 2 KTSP 

5 Matematika 4 4 4 4 4 4 KTSP 

6 Kimia 2 - 4 - 4 - KTSP 

7 Fisika 2 - 4 - 4 - KTSP 

8 Biologi 2 - 4 - 4 - KTSP 

9 Geoerafi - 1 - 4 - 4 KTSP 

10 Sosiologi - 2 - - - - KTSP 

11 Sejarah - 1 - 2 2 2 KTSP 

12 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 - - KTSP 

13 Ekonomi - 2 - 4 - 4 KTSP 

 

Kelompok B (Muatan Pesantren Klasikal ) 

 

1 Tahfiz Al Qur‘an 5 5 5 5 5 5 Mandiri 

2 Tahfiz Al Hadits 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

3 Ijtimaiyah 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

4 Nahwu Shorof 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

5 Tauhid 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

6 Tarikh Al Khulafa 2 2 2 2 2 2 Mandiri 
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7 Bahasa Arab-Inggris 

Aktif 

4 4 4 4 4 4 Mandiri 

8 Mustholah Al Hadits 2 2 - - - - Mandiri 

9 Qowa‘idul Al Fiqhi - - 2 2 - - Mandiri 

10 Ilmu Falak - - - - 2 2 Mandiri 

 

Kelompok C ( Muatan Pesantren Sorogan ) 

 

1 Kajian Kitab Kuning 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

 a. Tafsir Jalalain (M.Ts) 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

 b. Ibnu Katsir ( MA ) 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

 c. Riyadus Sholihin 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

 d. Bukughul Maram 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

2 Fiqih Kontemporer 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

3 Riyadhoh 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

4 TIK 2 2 2 2 2 2 KTSP 

5 Pramuka 2 2 2 2 2 2 KTSP 

6 Tibbun Nabawi 2 2 2 2 2 2 KTSP 

7 Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 Lokal 

8 Muhadhoroh 2 2 2 2 2 2 Mandiri 

Jumlah jam per pekan 72 72 76 78 75 75  

 

Keterangan Muatan Tahfidzul Al Qur‘an 

 

Tabel 4.6 

Muatan Tahfidzul Al Qur‘an. PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Kelas Jumlah Juz Keterangan 

1 X 1 Juz Juz 1 

2 XI 1 Juz Juz 2 

3 XII 1 Juz Juz 3 
 

Target Hafalan Al-Hadits 

 

Tabel 4.7 

Target Hafalan Al Hadits PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al 

Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Kelas Jumlah Hadits Kitab 

1 X 72 Hadits Bulughul Maram 

2 XI 72 Hadits Bulughul Maram 

3 XII 40 Hadits Bulughul Maram 
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3. Kurikulum Halaqoh Diniyyah Dan Tahfidz 

a. Halaqoh diniyyah 

1. Seleksi. 

Seleksi santri baru untuk program Halaqoh Diniyyah berupa tes 

baca Al-Qur'an, Hafalan Al-Qur‘an, menghafal kitab Qowaid  

dan wawancara. 

Setelah dinyatakan lulus seleksi, santri baru diwajibkan untuk 

menanda tangani surat pernyataan kesanggupan untuk 

melakukan pengabdian selama satu tahun setelah lulus. 

2. Penjurusan dan Mutasi 

Santri Tahfidz Halaqoh seluruhnya terdaftar di program IPS MA 

Al-Fatah, sehingga untuk yang mutasi ke luar dari Halaqoh, 

akan di masukkan ke kelas IPS di program reguler MA Al-

Fatah. 

3. Sistem Pembelajaran Halaqoh; 

a.  Kegiatan Tahsin dan Tahifdz Al-Qur'an, berupa kegiatan 

Tahsin, menghafal, setoran hafalan, dan muroja'ah yang 

dibagi ke dalam beberapa thoifah yang dibimbing oleh 

seorang mulahidz. 

Kegiatan ini di laksanakan pada waktu pagi dari jam 10.00 

s.d. 11.30 WIB 

b. Kegiatan Pembelajaran, pembelaiaran rnateri diniyah 

dilakukan dengan model pesantren salaf seperti metode 

sorogan, bandungan dll. Kegiatan dilaksanakan dengan 

penjadwalan waktu dan materi yang ditentukan. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap : ba'da shubuh, pagi hari 

jam 08.00-10.00 WlB, ba'da Duhur, dan ba'da Isya' 

dialokasikan sebanyak 40 jam pelajaran perpekan. 

Dan khusus ba'da ashar untuk kegiatan penunjang 

kemampuan membaca kitab kuning. 

c.  Pembelajaran untuk materi Ujian Nasinal (UN) diberikan 

untuk santri kelas 6 (setara dengan kelas XII MA) shuffah, 

dilaksanakan dengan metode bimbingan belajar sesuai 

dengan jadwal bimbingan belajar Program Reguler. 

 

4. Evaluasi 

Evaluasai program Halaqoh, dilakukan dengan cara: 

Mengerjakan soal-soal, membuat resume/rangkuman dari 

pelajaran yang telah diajarkan, dan membaca kitab (yang 

ditentukan) di hadapan penguji. Waktunya bersamaan dengan 

jadwal semester program reguler. 

5.Struktur Kurikulum Haloqoh Dinniyah: 

Pembagian Jam Pelajaran: 

 

Tabel 4.8 
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Struktur Kurikulum Haloqoh Dinniyah. PP Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

 

No 

Pelajaran Alokasi Jam Ket 

Kelas 

1 

Kelas 

2 

Kelas 

3 

Jumlah 

1 Tahsin/Tajwid 4 - - 4  

2 Tahfidz  - 6 4 10  

3 Nahwu 8 6 2 16  

4 Shorof 4 4 2 10  

5 BahasaArab  6 4 2 12  

6 Adab Ta'lim 6 - - 6  

7 Tafsir - 6 2 8  

8 Fiqih 4 4 2 10  

9 Jamaah Imamah 2 2 2 6  

10 Ilmu Hadits 2 2 2 6  

11 Ushul Fiqih 2 2 2 6  

12 Tarekh 2 2 2 4  

13 Tarekh Tasyri‘ - 2 2 4  

14 Teknologi 

Informasi 

2 2 2 6  

15 Bahasa Inggris 2 2 - 4  

16 Matematika 2 2 - 4  

 Jumlah 46 46 24 116  

 

b. Kurikulum Tahfidz 

Struktur Dan Muatan Kurikulum  

1. Seleksi 

Seleksi santri baru untuk program Tahfidz berupa tes baca Al-

Qur'an, Hafalan Al-Qur'an dan wawancara. 

Setelah dinyatakan lulus seleksi, santri baru diwajibkan untuk 

menanda tangani surat pernyataan kesanggupan untuk 

melakukan pengabdian selama satu tahun setelah lulus. 

2. Penjurusan dan Mutasi 

Santri Tahfidz seluruhnya terdaftar di program IPS MA Al-

Fatah, sehingga untuk yang mutasi keluar dari Tahfidz, akan di 

masukkan ke kelas IPS di program reguler MA Al-Fatah. 

3. Sistem Pembelajaran Tahfidz; 

a. Kegiatan penghafalan Al-Qur'an, berupa kegiatan menghafal, 

setoran hafalan, dan muroja'ah yang dibagi ke dalam 

beberapa thoifah yang dibimbing oleh seorang mulahidz. 

Kegiatan dilaksanakan setiap ba'da shubuh, pagi sampai 

duhur dan malam hari, diasumsikan sebanyak 54 jam 

pelajaran per pekan.  
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b. Kegiatan pembelajaran materi tambahan, berupa 

pembelajaran beberapa materi yang menunjang kemampuan 

santri tahfid seperti tafsir, nahwu shorof, fiqih, jamaah 

imamah, dll. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa halaqoh 

dengan penjadwalan waktu dan materi yang ditentukan. 

Pelajaran tambahan diberikan setiap ba'da duhur dan ba'da 

isya' dialokasikan sebanyak 22 jam pelajaran per pekan. 

Untuk tahun 1,2,4 dan 5. 

Sedangkan untuk tahun 3, dan 6 sebanyak 12 jam pelajaran 

per pekan, ditambah bimbingan belajar. 

c. Pembelajaran untuk materi Ujian Nasional (UN) diberikan 

untuk santri kelas 3 dan kelas 6 shuffah, dilaksanakan dengan 

metode bimbingan belajar sesuai dengan jadwal bimbingan 

belajar Program Reguler. 

4. Metode Menghafal 

Kegiatan menghafal dari juz 30 kemudian dilanjutkan dengan 4 

juz setelahnya (Juz 29-25) atau 4 juz awal (juz 1-4) dengan 

rincian: 

Rincian Kegiatan Tahfidz Al Qur‘an Bagi Santri Tahfidz Murni 

Tabel 4.9 

Rincian Kegiatan Tahfidz Al Qur‘an PP Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 
 

Juz yang di hafal Lama menghafal 

/ setoran 

Persiapan ujian 

30 1 bulan 1 pekan 

30+29 atau 30 + 1 1 bulan 2 pekan 

30,29,28, atau 30,1,2 1 bulan 3 pekan 

30,29,28, 27 atau 30,1,2,3 1 bulan 4 pekan 

30,29,28, 27, 26 atau 30,1,2,3,4= 5 

juz 

1 bulan 1 bulan 

(5 juz) + 5,6,7 = 8 juz 3 bulan 1 bulan 

(8 juz)+ 8,9,10 = 11 juz 3 bulan 1 bulan 

(11 juz) + 11,12,13,14, 15 = 16 juz 5 bulan 1 bulan 

(16 juz) + 16,17,18,19,20 = 21 juz  5 bulan 1 bulan 

(21 juz) +21,22,23,24,25 = 26 juz 5 bulan 1 bulan 

(26 juz) + 26,27,28,29 = 30 juz 4 bulan 1 bulan 

Khataman 30 juz lengkap - 6 bulan 
 

5.Target Hafalan : 

Tabel 4.10 

Target Hafalan Santri Tahfidz PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 
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Tahun Kegiatan Menghafal Keterangan 

1 Tahsin bacaan maksimal 3 bulan, hafal 

minimal 5 juz 

- 

2 Hafal minimal 10 juz - 

3 Muroja‘ah; kegiatan belajar klasikal Persiapan UN MTs. 

4 Hafal minimal 8 juz - 

5 Hafal minimal 7 juz Selesai setoran 30 juz 

6 Muroja‘ah ; kegiatan belajar klasikal Persiapan UN MA 
 

6. Struktur Kurikulum Tahfidz 

a. Dirosah Utama 

 

Tabel 4.11 

Uraian Kurikulum Tahfiz. PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al 

Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

Dirosah  Kegiatan keterangan 

Al-Qur'an Tahsin Yaitu tahapan awal sebelum dimulainya 

manzil (setoran harian). Dalam tahap ini 

peserta ditest kemampuan dasar dalam 

membaca AI-Quran, kemudian selanjutnya 

memasuki masa pelatihan selama kurang 

lebih 2-3 bulan untuk menyetarakan 

bacaan. 

 

 Manzil 

(setoran 

Harian ) 

Yaitu agenda Manzil (setoran baru ) 

dimulai setelah peserta dianggap lulus dari 

tahap Tahsinul Qur‘an, yang wajib 

dihafalkan dan disetorkan setiap hari. 

 

 Muroja‘ah Yaitu pengulangan setoran dari hafalan yang 

sebelumnya 

 Sima‘an Yaitu kegiatan menyimak hafalan thullab 

dan tholibat. Kegiatan ini diadakan setiap 

satu semester sekali sekaligus ikhtibar Ujian 

Akhir Semester (UAS) Ganjil dan ujian 

Kenaikan Kelas. 

Target persemester 6 juz yang diujikan 5 

juz, sekaligus sebagai persyaratan kenaikan 

kelas. 

 

 

Target Tahfidzul Al-Qur‘an 

 

Tabel 4.12 
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Target Tahfizul Al Qur‘an. PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al 

Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

 

T

a

r 

 

 

 

Target Hafalan Al-Hadits 

Tabel 4.13 

Target Hafalan Hadits. PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al 

Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

 

 

c. D

i

r 

 

Tabel 4.14 

Dirosah Pendukung Santri Tahfidz. PP Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Dirosah Maraji‘ Target 

1 Ijtimaiyyah Khilafah ala minhajin 

nubuwwah, 

thorikotun ila jama‘ah 

muslimin, wujubu 

luzumil jama‘ah 

Hapal dan paham serta 

mampu 

mengaplikasikannya 

 

2 Nahwu Jurumiyyah, imriti, alfiyah Menguasai ilmu alat. 

untuk membaca kitab 

3 Shorof Amsilatu tasrifiyah, Al 

Kaelani 

Menguasai ilmu alat. 

untuk membaca kitab 

4 Tauhid Fathul majid,Tsalasatul 

ushul aqidah wasatiyah 

Mempunyai aqidah dan 

mampu 

mengaplikasikanya 

5 Akhlaq Subulus salam, 

ta'limul mutaalim 

Memiliki akhlaqul 

karimah seperti yang di 

contohkan Rasulullah 

SAW 

6 Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir Mampu menafsirkan al 

Qur‘an dengan baik dan 

benar 

7 Fiqh Subulus salam, faisirul Mampu beribadah sesuai 

No Kelas Jumlah Juz Keterangan 

1 X 5 juz Juz 26 – 30 

2 XI 5 juz Juz 1 – 5  

3 XII 5 juz Juz 6 – 10  

No Kelas Jumlah Hadits Kitab 

1 X 72 Bulughul Maram 

2 XI 72 Bulughul Maram 

3 XII 42 Bulughul Maram 
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alam, khusnul muslim al Qur'an dan sunnah 

8 Tarikh Nurul yakin, Itmawul 

Wafa. 

Memahami tarikh para 

sahabat dan mampu 

mengaplikasikannya 

9 Bahasa 

Arab 

Kitabu asas afriky Dapat berbahasa arab 

aktif 

10 Bahasa 

Inggris 

 

Buku Percakapan Bahasa 

Inggris 

Dapat berbahasa Inggris 

aktif 

 

7.  Evaluasi 

 Evaluasi program Tahfidz dilakukan dengan sistem sima'an    

sesuai dengan capaian hafalan santri, yaitu setiap 1, 5, 10, 15 dan 

seterusnya sampai 30 luz. Waktunya tentatif, disesuaikan dengan 

capaian hafalan santri. 

Ujian akhir / Sima'an Akhir 30 juz lengkap dilaksanakan sesuai 

dengan selesainya proses setoran hafalan dan ujian hafalan. 

8.  Kalender Akademik 

Kalender akademik untuk Kegiatan Belajar Mengaiar (KBM) 

Tahfidz libur pada 15 hari sebelum dan 10 hari sesudah Hari Raya 

Idul Fitri. 

9. Peraturan Khusus Tahfidz AI-Qur‘an 

1. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengabdi 

selama satu tahun setelah lulus dari Al-Fatah. 

2. Santri Tahfidz masuk dalam program IPS di MA Al-Fatah. 

3. Mengikuti program Hafalan dengan metode yang sudah 

ditentukan 

4. Mengikuti kegiatan pembelajaran materi tambahan sesuai jadwal 

yang ditentukan. 

5. Mengikuti program evaluasi tahfidz sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

6. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler meliputi; riyadhotu 

muhadloroh, halaqoh tahfidz, dan sholat lail. 

7. Mengikuti kegiatan Belajar mengajar dan bimbel untuk santri 

kelas IX MTs dan XII MA untuk persiapan Ujian Nasional. 

8. Memenuhi target hafalan yang telah ditentukan. 

 

10.  Pengabdian Mengajar 

Santri Tahfidz wajib melakukan pengabdian mengajar selama satu 

tahun Akademik, setelah menyelesaikan Ujian Nasional kelas XII 

MA. Alumni tahfidz direncanakan semuanya untuk melakukan 

pengabdian di Al-Fatah Lampung. (pada T.A. 1438/1439 H 

sebanyak 11 orang santri, 6 Muslimin 5 muslimat. 

 

 Pengabdian dimulai pada setiap 15 April sampai 14 April tahun 

Akademik berikutnya. 
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11.  Wisuda Akhir Tahun. 

Santri Tahfidz yang telah melaksanakan pendidikan dan juga 

pengabdiannya akan diwisuda pada setiap akhir tahun sesuai 

dengan hasil hafalan yang telah di capai. 

 

4.Kurikulum Lembaga Bahasa 

A. Struktur Pengurus 

Amir  : Mihad, S.Pd.l. 

Sekretaris : Misbahuddin Nur S. 

WakiL Bahasa : Ihin Sholihin, S.Pd.l. 

 

B. Program Akademik 

1. Seleksi, 

    Seleksi santri baru program bahasa berupa tes Al-Qur‘an, Bahasa 

Arab, Bahasa Inggris dan Wawancara. 

2. Penjurusan dan Mutasi 

    Santri Bahasa seluruhnya terdaftar di program IPS MA AL-Fatah, 

sehingga untuk yang mutasi keluar dari Bahasa, akan di masukkan 

ke kelas IPS di program reguler MA Al-Fatah. 

3.  Sistem Pembelajaran Lembaga Bahasa 

a. Pembelajaran kelas bahasa dilaksanakan selama dua tahun, yaitu 

pada kelas X dan XI MA. Sedangkan kelas XII MA mengikuti ke 

Klasikal MA IPS Reguler. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Lembaga bahasa dilaksanakan 

seperti KBM MA Al-Fatah Reguler. 

c.  Kelas Tambahan dilaksanakan di beberapa waktu pada sore dan  

malam hari. 

d. Kegiatan penghafalan Al-Qur'an, benapa kegiatan menghafal, 

setoran hafalan, dan muroja'ah dilaksanakan setiap ba'da magrib 

dan subuh juga beberapa jam pelajaran klasikal. 

4.  Evaluasi 

Evaluasi program Bahasa dilakukan dengan berbagai metode yang 

sesuai dengan kompetensi berbahasa (membaca, menulis, dan 

berbicara). Waktunya bersamaan dengan jadwal semester program 

MA reguler. 

5. Kalender Akademik 

     Kalender akademik untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Bahasa mengikuti ketentuan Program Reguler MA Al-Fatah. 

6.  Ekstrakurikuler 

a.  Riyadhoh 

Riyadhoh dilaksanakan bersama dengan santri reguler lainnya 

setiap hari sabtu dan selasa sore. 

b. Muhadloroh 
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Muhadhoroh untuk santri Bahasa dilaksanakan sebanyak 4 kali 

dalam seminggu. Pada Senin Malam, Kamis Malam, Rabu sore 

dan Ahad sore. 

c.Musabaqoh 

 Mengikuti kegiatan seleksi dan musabaqoh kebahasaan yang 

sesuai dengan permohonan dan atau undangan dari berbagai 

pihak. 

 

C.Struktur Kurikulum Lembaga Bahasa 

      Pembagian jam pelajaran: 

 

Tabel 4.15 

Struktur Kurikulum Lembaga Bahasa. PP Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah Natar Lampung Selatan T.A. 2017/2018 

 

No Pelajaran Alokasi Jam Keterangan 

Kelas 1 Kelas 2 Jumlah 

1 Tajwid 2 2 4 Hanya smt 1 

2 Shorof 2 2 4  

3 Nahwu 2 2 4  

4 Khat Imla‘ 2 2 4  

5 Jama‘ah Imaamah 2 2 4  

6 Aqidah 2 2 4  

7 Tafsir 2 2 4  

8 Fiqih 2 2 4  

9 Akutansi - 2 2  

10 Ekonomi 2 - 2  

11 Bahasa Indonesia 2 2 4  

12 Bahasa Inggris 14 14 28  

13 Bahasa Arab 12 12 24  

14 Matematika 3 3 6  

15 Hadits 2 2 4  

  51 51 102 m  

 

3.Bagaimana pengaktualisasian manajemen kurikulum dan pembelajaran 

pada pondok pesantren. ? 

 

Berkaitan dengan kurikulum, di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar diterapkan dua jenis 

kurikulum, yaitu kurikulum untuk pondok pesantren dan kurikulum untuk 

madrasah. Artinya pola pembelajaran dilakukan secara terpisah.  
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Adapun kurikulum pembelajaran yang diterapkan di Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah 

Kurikulum Terpadu (Multi Triple Curriculum), yaitu perpaduan antara 

kurikulum Depag dan Diknas (mengacu pada penguasaan IPTEK), dengan 

kurikulum Pesantren Salaf dan modern (mengacu pada penguasaan Al-

Ahkamu Asy Syar’iyah, dan penguasaan Bahasa Arab dan Inggris) dan 

sistem pembelajarannya menggunakan sistem klasikal dan non klasikal.  

Selain adanya sistem madrasah, juga telah diterapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode siswa aktif, yaitu ―Learning is Fun‖, yang 

dititik beratkan kepada ―How to Learn‖, ―How to Do‖ dan ―How to Be‖. 

Di samping itu,   penelitian dan pengamatan sebagai refleksi terhadap 

penguasaan pengetahuan. 

Metode klasikal di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun telah dikombinasikan dengan akselerasi 

yang memungkinkan menyelesaikan tahapan belajarnya tanpa menunggu 

kenaikan kelas secara kolektif. Metode klasikal khusus diberikan untuk 

bidang studi yang diujikan oleh pemerintah. Metode akselerasi khusus 

diberikan untuk bidang studi kajian Islamiyah dan Bahasa Arab/Inggris. 

Setiap ahlu Shuffah dimungkinkan untuk memperoleh 2 (dua) 

ijazah resmi (diakui oleh  pendidikan nasional). Setiap ahlu Shuffah 

berhak menyelesaikan program studinya lebih awal sesuai prestasinya dan 

berpeluang mendapat sponsorship untuk belajar di perguruan tinggi 

bonafid dalam/luar negeri. 
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4. Bagaimana saudara melaksanakan pengontrolan  atas manajemen 

kurikulum dan pembelajaran yang saudara rencanakan? 

 

Adapun evaluasi kurikulum pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

dilaksanakan setiap satu semester dan setiap akhir tahun.
52

 

Analisis data tentang penerapan Manajemen Kurikulum dan 

Pembelajaran Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah al-Muhajirun Natar Lampung Selatan Lampung, dapat penulis 

jelaskan sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil wawancara  dan  observasi  di atas maka dapat 

difahami bahwa data yang diperoleh tentang penerapan Manajemen 

Kurikulum dan Pembelajaran Pondok  Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar Lampung Selatan Lampung  

menerapkan 4 (empat) jenis kurikulum, yaitu kurikulum Kemenag, 

kurikulum Kemendikbud, kurikulum Haloqoh dan Tahfidz, serta 

kurikulum Lembaga Bahasa, penerapan ke empat kurikulum tersebut 

dilaksanakan secara reguler dan non reguler. 

Bahwa perencanaan kurkulum dan pembelajaran pada pondok 

pesantren tersebut dikembangkan dengan mengacu kepada teori langkah-

langkah pengembangan kurikulum dari Hilda Taba, Indikasinya adalah:  

1)  Mendiagnosis kebutuhan. 

2)  Merumuskan tujuan-tujuan khusus. 

                                                           
52

  Ustadz Muchdir Alimin, Sekretaris Umum  Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  Wawancara,  

pada tanggal 19 Mei 2018. 
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3)  Memilih isi. 

4)  Mengorganisasi isi. 

5)  Memilih pengalaman belajar.    

6) Mengevaluasi. 

Bahwa pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran pada Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al- Muhajirun Desa 

Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi 

Lampung berbentuk Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren 

Salafi. Adapun Pondok Pesantren Modern menerapkan kurikulum 

Kementrian Agama, dan Kurikulum Pendidikan Nasional. Sedangkan 

Pondok Pesantren Salafi, menggunakan kurikulum Pesantren Salaf, yang 

membahas Kitab Kuning yang dirancang dan ditetapkan oleh Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

sendiri. 

Adapun kurikulum pembelajaran yang diterapkan di Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah 

Kurikulum Terpadu (Multi Triple Curriculum), yaitu perpaduan antara 

kurikulum Depag/Diknas (mengacu pada penguasaan IPTEK), dengan 

kurikulum Pesantren Salaf dan modern (mengacu pada penguasaan Al-

Ahkamu Asy Syar’iyah, dan penguasaan Bahasa Arab dan Inggris) dan 

sistem pembelajarannya menggunakan sistem klasikal dan non klasikal.  

Selain adanya sistem madrasah, juga telah diterapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode siswa aktif, yaitu ―Learning is Fun‖, yang 
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dititik beratkan kepada ―How to Learn‖, ―How to Do‖ dan ―How to Be‖. 

Di samping itu,   penelitian dan pengamatan sebagai refleksi terhadap 

penguasaan pengetahuan. 

(1) Metode klasikal di Pondok pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun telah 

dikombinasikan dengan akselerasi yang memungkinkan santri 

menyelesaikan tahapan belajarnya tanpa menunggu kenaikan kelas 

secara kolektif. 

(2) Metode klasikal khusus diberikan untuk bidang studi yang diujikan 

oleh pemerintah ( Mata Pelajaran UN ) 

(3) Metode akselerasi khusus diberikan untuk bidang studi kajian 

Islamiyah dan Bahasa Arab/Inggris. 

 Setiap ahlu Shuffah dimungkinkan untuk memperoleh 2 (dua) ijazah 

resmi (diakui oleh  pendidikan nasional). Setiap ahlu Shuffah berhak 

menyelesaikan program studinya lebih awal sesuai prestasinya dan 

berpeluang mendapat sponsorship untuk belajar di perguruan tinggi 

bonafid dalam/luar negeri. 

  Adapun evaluasi Kurikulum pondok pesantren Modern dilaksanakan 

setiap satu semester dan setiap akhir tahun. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ketika 

membahas manajemen kurikulum, seyogjanya dimulai dari komponen 

kurikulum yang meliputi: merumuskan tujuan pendidikan, menentukan 

materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan menentukan 

evaluasi. Berdasarkan hasil penelusuran dilapangan bahwa teridentifikasi 
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dari adanya penerapan kurikulum pembelajaran di pondok pesantren 

tersebut. Adapun kurikulum pembelajaran yang diterapkan di Pondok 

pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun adalah Kurikulum Terpadu (Multi Triple 

Curriculum), yaitu perpaduan antara kurikulum Depag/Diknas (mengacu 

pada penguasaan IPTEK), dengan kurikulum Pesantren Salaf dan modern 

(mengacu pada penguasaan Al-Ahkamu Asy Syar’iyah, dan penguasaan 

Bahasa Arab/ Inggris).
53

 

Berkaitan dengan manajemen kurikulum, di Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar terdapat 

dua jenis kurikulum, yaitu kurikulum untuk pondok pesantren dan 

kurikulum untuk madrasah. Artinya pola pembelajaran dilakukan secara 

terpisah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, 

yaitu: 

―Bahwa pola pembelajaran pada Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al- Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung 

berbentuk Pondok Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Salafi. 

Adapun Pondok Pesantren Modern menerapkan kurikulum Kementrian 

Agama, dan Kurikulum Pendidikan Nasional. Sedangkan Pondok 

Pesantren Salafi, mengunakan kurikulum Pesantren Salaf, yang membahas 

Kitab Kuning yang dirancang dan ditetapkan oleh Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun sendiri. Adapun 
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evaluasi Kurikulum pondok pesantren Modern dilaksanakan setiap satu 

semester dan setiap akhir tahun‖.
54

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar 

telah memiliki kurikulum formal dan informal. Secara formal di pondok 

pesantren tersebut telah memiliki madrasah dengan standar kurikulum dari 

pemerintah ( Kurikulum Diknas dan Kemenag). 

Selain memiliki kurikulum formal, pondok pesantren ini juga telah 

memiliki kurikulum khusus yang diterapkan untuk pondok pesantren 

tersebut. Istilah kurikulum pondok pesantren ini sering dikenal dengan 

istilah pengajaran kitab kuning yang sudah ditentukan atau didesain oleh 

pihak pondok pesantren al-Fatah al-Muhajirun. Adapun kurikulum tersebut 

meliputi Tahfizul Qur‘an. Tahfizul Hadits, Tafsir Al-Qur‘an; Ulumul 

Hadits; Tauhied; Fiqh/Ushul Fiqh; Akhlaq; Bahasa Arab; Nahwu Shorof; 

Mustholahul Hadits; Tarikh dan Menulis/Khot. 

Kurikulum di atas menunjukkan bahwa pada pondok pesantren 

tersebut dilakukan pengembangan kurikulum yang sangat jelas, terutama 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab, baik 

dalam pembelajaran formal, maupun pembelajaran pesantren. Adapun 

tujuan pendidikan pondok pesantren tersebut dapat diketahui secara 

intruksional. Misalnya anak usia tamyiz (taraf mengerti) harus sudah 

diajari melaksanakan wudhu dengan baik, mulai belajar baca tulis Al-
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Quran, menghafal surat-surat pendek atau surat-surat Juz 'Amma dengan 

tartil (ada yang sekaligus dengan mempelajari ilmu tajwid dan ada pula 

tanpa belajar tajwid), kaidah-kaidah akhlak dan do'a-do'a harian, dan 

sebagainya.  

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

telah peneliti lakukan, bahwa metode yang digunakan dalam 

pembelajarannya pun berbeda antara yang ada di pesantren dengan di 

madrasah. Kalau yang di pondok pesantren menggunakan metode yang 

tentunya tidak asing lagi, yaitu wetonan; cara penyampaian materi ajar / 

kitab yaitu ustadz membacakan dan menjelaskan isi bahan ajar / kitab  

tersebut, sementara santri mendengarkan, memaknai dan menerima. 

Namun dalam beberapa kesempatan karena sesuatu dan lain hal, 

digunakan pula metode sorogan; dimana seorang atau beberapa orang 

santri datang kepada ustadz dengan kitab yanag dikajinya. Ustadz 

membaca berulang-ulang dan diikuti oleh santri seorang demi seorang 

sampai hafal. Lalu ustadz memberi penjelasan dan contoh-contoh.  

Selanjutnya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab berdasarkan materi yang dikajinya. 

Sedangkan metode pembelajaran untuk madrasah sudah 

menggunakan metode pembelajaran aktif dan berkemajuan. Selain itu, 

kurikulum pembelajaran juga sudah diampu oleh para guru yang 

berkompetensi di bidangnya masing-masing.  

Adapun sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar Lampung Selatan 
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Lampung khususnya pesantren salaf pada umumnya tidak memiliki sistem 

pembelajaran yang baku. Padahal, sistem pendidikan pondok pesantren 

merupakan serangkaian komponen pendidikan dan pengajaran yang saling 

berkaitan untuk menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pondok pesantren tersebut. Tidak adanya rumusan baku tentang sistem 

pendidikan, tidak menyebabkan tidak adanya pendidikan dan pembelajaran 

di dalamnya. Hal ini disebabkan masing-masing kyai mempunyai acuan 

tersendiri dalam pola pembelajaran—sesuai dengan apa yang didapatkan 

pada saat yang bersangkutan mondok waktu itu. Selain itu, karakteristik 

pondok pesantren sangat bersifat personal dan sangat tergantung pada 

Kyai pendiri. Sehingga pondok pesantren mempunyai tujuan keagamaan, 

sesuai dengan pribadi dari Kyai pendiri. Oleh sebab itu, metode mengajar 

dan kitab yang diajarkan kepada santri ditentukan oleh kualitas ilmu 

pengetahuan Kyai dan dipraktekkan sehari-hari dalam kehidupan.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun, dapat 

diketahui bahwa sistem pendidikannya menggunakan sistem klasikal dan 

non klasikal. Pada dasarnya sistem pendidikan klasikal merupakan pola 

atau model pembelajaran yang sudah lazim kita lihat sehari–hari. 

Biasanya, pada sistem ini guru mengajar sejumlah peserta didik, antara 

30–40 peserta didik di dalam sebuah ruangan. Kenyataan ini pun terjadi di 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun. Hal ini dapat teridentifikasi dari adanya penerapan kurikulum 
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pembelajaran di pondok pesantren tersebut. Adapun kurikulum 

pembelajaran yang diterapkan di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun adalah Kurikulum Terpadu (Multi Triple 

Curriculum), yaitu perpaduan antara kurikulum Depag/Diknas (mengacu 

pada penguasaan IPTEK), dengan kurikulum Pesantren Salaf dan modern 

(mengacu pada penguasaan Al-Ahkamu Asy Syar’iyah, dan penguasaan 

Bahasa Arab/ Inggris).
55

 

Adanya sistem klasikal juga dibenarkan oleh salah seorang 

ustadnya, yaitu M. Helmi. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk 

mengantisipasi adanya suatu perubahan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Selain itu, menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat yang semakin maju dalam bidang pendidikan. 

Perubahan itu bisa bersifat memperbaharui atau bisa juga upaya untuk 

menyempurnakan sistem lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan masyarakat.
56

 Salah satu unsur dapat dikatakan telah menjalankan 

sistem pendidikan klasikal adalah dengan dimasukkannya sistem madrasah 

pada Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun dengan berbagai jenjang pendidikan, yaitu: 
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Tabel. 4.16  

Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah  

Al-Fatah Al-Muhajirun 
 

No Jenjang Pendidikan 

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD) 

2. Madrasah Tsanawiyah (MTs/SMP) 

3. Madrasah Aliyah (MA/SMU) 

4. Perguruan Tinggi SQABM 

 

Selain adanya sistem madrasah, juga telah diterapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode siswa aktif, yaitu ―Learning is Fun‖, yang 

dititik beratkan pada ―How to Learn‖, ―How to Do‖ dan ―How to Be‖. Di 

samping itu,   penelitian dan pengamatan sebagai refleksi terhadap 

penguasaan pengetahuan. 

Metode klasikal di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah  Al-Fatah  Al-Muhajirun telah dikombinasikan dengan 

akselerasi yang memungkinkan menyelesaikan tahapan belajarnya tanpa 

menunggu kenaikan kelas secara kolektif. Metode klasikal khusus 

diberikan untuk bidang studi yang diujikan oleh pemerintah, yaitu mata 

pelajaran untuk Ujian Nasional ( UN ). Adapun metode akselerasi khusus 

diberikan untuk bidang studi kajian Islamiyah dan Bahasa  (Arab/Inggris). 

Setiap ahlu Shuffah dimungkinkan untuk memperoleh 2 (dua) 

ijazah resmi (yakni ijazah pondok pesantren dan ijazah diakui oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional/ Kementrian Agama). 

Setiap ahlu Shuffah berhak menyelesaikan program studinya lebih 

awal sesuai prestasinya dan berpeluang mendapat sponsorship untuk 

belajar di perguruan tinggi bonafid dalam/luar negeri. 
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Selain jenjang pendidikan umum yang dilaksanakan dengan sistem 

klasikal, Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun juga menerapkan sistem pembelajaran klasikal pada program-

program unggulan, yaitu Program penghafal Al-Quran 30 Juz dan 3000 

Hadist, Tahrikul Lughah/Program Bahasa, Bimbingan Belajar dan Digital 

Learning System (DLS), Program komputer, Program Ekstrakurikuler; 

Riyadhoh  (Karate dan Tapak Suci) dan program pilihan yang meliputi: 

menjahit, jurnalistik, kepramukaan, elektronik, seni tilawah, dan olah 

raga.
57

 

(a) Bimbingan belajar dan Digital Learning System (DLS) 

Program bimbingan belajar ini dikhususkan bagi santri-santri kelas 

IX MTs dan XII MA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penguasaan 

materi kurikulum Pendidikan Nasional dan kurikulum Kementrian Agama 

agar sukses pada kegiatan Ujian Nasional dan SPMB/SNMPTN. Untuk 

menunjang ini, Pondok pesantren bekerja sama dengan bimbingan belajar 

―Sony Sugema College (SSC) dari Bandung sejak 1997. Sementara itu, 

mulai tahun 2010 diterapkan pula Digital Learning System (DLS). 

Tujuannya adalah untuk menyatukan semua kegiatan belajar mengajar 

yang biasa dilakukan secara konvensional ke dalam bentuk digital, 

khususnya santri kelas XII Aliyah. Semua program bisa diakses, baik 

online maupun offline. Sedangkan untuk pencapaian materi dirasah 

diniyah ada bimbingan khusus bagi santri sehingga mereka dapat diterima 
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di perguruan tinggi, antara lain di IAIN, LIPIA, UNILA, UIN, bahkan ada 

yang ke Al Azhar Cairo Mesir. 

(b) Program Komputer 

Era globalisasi yang sarat dengan transformasi dan informasi secara 

besar-besaran disegala bidang ditandai oleh adanya penggunaan teknologi 

super canggih yang diwakili oleh sistem komputerisasi. Untuk merespon 

hal tersebut, Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah 

Al-Muhajirun telah melaksanakan dan memulai program komputer sejak 

tahun 2003 bagi para santrinya. Program ini masuk dalam ranah 

intrakurikuler, sehingga santri ―wajib‖ mengikuti program tersebut, yaitu 

mulai dari santri kelas VII Tsanawiyah sampai dengan kelas XII Aliyah. 

Selain itu, dari data tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran 

di atas, menunjukkan bahwa pada pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun telah melakukan pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran, yang mana aktivitas santri cukup padat dan 

diatur sedemikian rupa, sehingga pengembangan kurikulum ini 

berimplikasi dengan lebih panjangnya waktu santri untuk belajar, dan juga 

bervariasinya strategi pembelajaran. Pengembangan kurikulum ini juga 

memiliki nilai tersendiri pada mata pelajaran yang dikembangkan tersebut, 

sehingga santri memiliki dua ijazah, yaitu ijazah pondok pesantren dan 

ijazah fformal yang di keluarkan oleh pemerintah.  

Dari bentuk kurikulumnya, penulis menyimpulkan bahwa kurikulum 

pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al 
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Muhajirun sudah memenuhi komponen kurikulum yakni; tujuan, Isi 

Kurikulum, metode pembelajaran, dan model evaluasinya.  

E. Penerapan manajemen peserta didik (santri) Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun. 

 

a. Bagaimana saudara merencanakan penerapan manajemen peserta 

didik (santri) pada Pondok pesantren ? 

 

Penerapan manajemen peserta didik diawali dengan perencanaan 

yang berhubungan dengan peserta didik, yaitu menyangkut perencanaan 

tentang: penerimaan siswa/santri baru, kelulusan/alumni, jumlah putus 

sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan manajemen 

peserta didik peneliti akan menyajikan data yang berhubungan dengan 

kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi 

siswa, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan 

atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan 

dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler. 

Adapun sistem penerimaan Santri Baru sebagaimana 

disosialisasikan melalui brosur penerimaan Siswa / santri baru Tahun 

Akademi 2018/2019 dan melalui online terkait dengan hal-hal berikut
58

 : 

 Pertama pondok pesantren mengenalkan Visi dan Misi pondok pesantren, 

yaitu sebagai berikut:   

Visi :―Mewujudkan generasi yang berakhlak al karimah dengan pola 

tarbiyah shuffah Rasulullah Shollallahu‘alaihi wasalam sehingga dapat 

menjadi Ulul Albab yang mampu menegakkan syari‘at Islam yang rahmat 

bagi seluruh alam‖. 

Adapun misi pondok pesantren yaitu: 
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1. Memberikan pengetahuan untuk memahami syari‘at Islam dari sumber 

aslinya. 

2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Internasional ( 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris). 

3. Memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berlandaskan tauhid kepada Allah SWT agar dapat mengoptimalkan 

fungsi kekhalifahan  di muka bumi. 

 

Adapun Jadwal Pendaftaran adalah sebagai berikut: 

Pengembalian Formulir  : 26 Juni – 1 Juli 2018 / 12 – 17  

                                                 Syawal 1439 H 

Test Sleksi dan wawancara : 2 - 3 Juli 2018 / 18 – 19 Syawal 1439 H 

Pengumuman   : 4 Juli 2018 / 20 Syawal 1439 H 

Daftar Ulang   : 4 Juli 2018 / 20 Syawal 1439 H 

Tadrib / Orientasi  : 5 – 9 Juli 2018 / 21 – 25 Syawal 1439 H 

 

Persyaratan : 

1. Mengisi formulir pendaftaran. 

2. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir ( 5 lembar ) 

3. Foto copy SKHU yang dileglisir ( 5 lembar ) 

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar. 

5. Foto copy KTP ayah dan ibu 1 lembar. 

6. Foto copy akta kelahiran 1 lembar  

7. Pas photo berwarna 2x3 cm ( 5  lembar ) dan 3x4 cm ( 5 lembar ), 

berkrudung untuk putri. 

Untuk santri pindahan persyaratn di atas di tambah: 

1. Surat pindah dari sekolah asal. 

2. Surat keterangan pindah rayon  dari Diknas Kabupaten / kota, bagi yang 

berasal daari luar Lampung Selatan. 

3. Buku rapor dari sekolah asal. 

Syarat tambahan : 

Batas usia minimal untuk RA  4 tahun, untuk MI 6 tahun. 

Tahfidz al Qur‘an dan Halaqoh Dinniyah hanya menerima santri di tingkat 

Tsanawiayah ( alumni MI / SD). 

Lembaga bahasa hanya menerima santri ditingkat Aliyah ( Alumni M.Ts. / 

SMP )  

 

KERJA SAMA PONDOK PESANTREN DENGAN : 

1. Sekolah Menengah Imtaz Malaka, Malaysia. 

2. Darul Qur‘an al Kariim Gaza, Palistina. 

3. Internasional University of Africa Khartoum, Sudan. 

4. Omdurman Islamic University, Sudan. 

5. Univercity of Bakhtalhuda, Sudan. 

6. Univercity of Holy Qur‘an and Islamic Sceinces, Sudan. 

7. Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand. 
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PASILITAS PONDOK PESANTREN: 

Pesantren Al-Fatah memisahkan komplek pendidikan santri putra dan putri 

dengan pasilitas yang cukup memadai, diantaranya: 

1. Masjid At-Taqwa ( Masjid Lama; Kapasitas 500 jama‘ah) dan Masjid An- 

Nubuwwa ( Masjid baru, dengan kapasitas 6000 jama‘ah ) 

2. Lokal belajar mengajar. 

3. Koperasi pondok pesantren. 

4. Lab komputer dan internet. 

5. Balai pengobatan. 

6. Sarana olah raga. 

7. Dapur umum. 

8. Perpustakaan. 

9. Lab Bahasa, 

10. Asrama, 

11. Lab. IPA. 

 

EKSTRA KURIKULER 

1. Islamic Student Movement of Al-Fatah ( ISMA ) 

2. Jurnalistik ( Makalah Adzkia ) 

3. Muhadhoroh ( Pidato ) 

4. Bela diri ( Karate atau Pencak silat) 

5. Komputer dan Internet. 

6. Pramuka, PMR, SAR. 

7. Olah raga ( Futsal, Badminton, volly, dll) 

 

KURIKULUM 

Pesantren al-Fatah menerapkan pola pendidikan terpadu dan berasrama selama 

6 tahun dengan memadukan 4 kurikulum, yaitu : 

1. Tahfidz dan ilmu al-Qur‘an sebagai dasarnya. 

2. Pesantren Salafiyah. 

3. Pesantren Modern. 

4. Kemenag   dan Kemendikbud. 

 

TENAGA PENGASUH DAN PENDIDIK 

Pesantren Al-Fatah diasuh oleh tenaga pendidik yang kompeten dan 

berpengalaman di bidangnya, baik dari alumni pesantren maupun pendidikan 

Tinggi baik dalam dan luar negeri di antaranya: Dari Maroko, Arab Saudi. 

1. Alumni pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan seperti 

pondok pesantren salafiyah Hizbullah, pondok pesantren Gontor, Pondok 

pesantren As-Salam, dan LIPIA. 

2. Alumni perguruan tinggi seperti : ITB, IPB, UNILA, UIN Syahida, UIN 

Raden Intan, UNPAD, UNJ, IAIN Jurai Siwo Metro, UM Metro, dan lain-

lain. 

 

PROGRAM UNGGULAN 

1. Tahfidz Al-Qur‘an ( Program khusus penghafal Al-Qur‘an ) 
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2. Halaqoh Dinniyah ( Program Khusus Kitab Kuning ) 

3. Lembaga Bahasa ( Program Khusus Bahasa Internasional ) 

 

LEMBAGA REGULER 

1. Madrasah Aliyah ( MA ) Program IPA dan IPS ( Akreditasi B ) 

2. Madrasah Tsanawiyah ( M.Ts ) Akreditasi B. 

3. Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Akreditasi B 

4. Raudatul Athfal ( RA ) Akreditasi B 

5. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 
 

b. Bagaimana saudara mengorganisasikan peserta didik (santri) pada pondok 

pesantren ? 

 

Berkaitan dengan pengorganisasian peserta didik/santri, pihak 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung Selatan memiliki strategi tersendiri, 

diantaranya adalah melalui tes potensi akademik santri atau siswa. 

Menurut salah satu pengurus Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, bahwa pembagian kelas 

dilakukan melalui tes kemampuan akademik oleh bidang 

kependidikan/akademik pondok pesantren dibantu oleh madrasah dan 

dewan guru. Sementara itu, untuk masuk asrama pengaturan dilakukan 

oleh Bidang Kesiswaan/Kesantrian dibantu oleh Mudabbir (Isma/Osis). 

Sedangkan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ada di 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung Selatan meliputi: 

1) Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

2) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

3) Jenjang Madrasah Aliyah (MA) 
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4) Perguruan Tinggi Shuffah Al Qur‘an Abdullah bin Mas‘ud. 

Dan ada dua kelompok belajar, yaitu : 

1) PAUD 

2) Raudhatul Athfal ( RA ) 

Pada Madrasah Aliyah ini mulai dari kelas IX sudah dibagi atas dua 

jurusan, yaitu pertama; Jurusan IPS, jurusan ini pun dibagi ke dalam 

jurusan IPS Murni; jurusan IPS konsentrasi bahasa asing, yakni Bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris; Jurusan IPS konsentrasi Haloqah (penguasaan 

Kitab Kuning); jurusan IPS konsentrasi Tahfiz 30 juz. Kedua; Jurusan 

IPA, dimana jurusan IPA ini harus memiliki hafalan minimal 3 juz. 

Adapun Jenjang perguruan tinggi di Pondok Pesantren ini baru 

dirintis pada Tahun Akademi 2016/2017, yakni Perguruan Tinggi Suffah 

Qur‘an Abdullah Bin Mas‘ud, dengan sistem pembelajaran online. 

    Adapun jumlah santri Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Tahun Pelajaran 2017/2018 

sebagaimana tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

423 

 

Tabel : 4.17 

Jumlah Santri Pondok Pesantren Al Fatah Al Muhajirun 

              Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

LBG KLS L P JML KETER

PAUD A 10 17 27

A 33 28 61 Jumlah santri

B 11 11 22 tersebut 

44 39 83 termasuk 

1 47 36 83 didalamnya

2 25 32 57 Tahfidz

3 43 19 62 Halaqah

4 37 20 57 dan Bahasa

5 41 21 62

6 32 23 55

225 151 376

1 93 66 159

2 91 81 172

3 76 53 129

260 200 460

1 69 97 166

2 68 84 152

3 58 69 127

195 250 445

JUMLAH 734 657 1391

RA

MI

MTs

MA

  

Sumber : Slaid laporan A Muchdir Ustadz Muchdir Alimin, sekretaris umum Pondok 

Pesantren al-Fatah al-Muhajirun Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,  20 

Mei 2018.. 

 

 Bagi para santri kelas XII Madrasah Aliyah kami memaksimalkan 

persiapan mereka untuk melanjutkan ke perguruan Tinggi dengan cara 

melaksanakan bimbingan belajar secara optimal selama enam bulan. Dan 

pada tahun Akademi 2017 yang lalu alumni pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah -Muhajirun  Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan berhasil masuk perguruan tinggi negeri 

lebih dari 50 %.
59

 

 

 Data ini penulis triangulasi dengan dokumentasi, bahwa alumni 

pondok pesantren yang masuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 
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  Ustadz M. Helmi, Amir Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  Wawancara¸ 

pada tanggal 19 Mei 2018. 
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Data Alumni Tahun 2016 yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi: 

Tabel 4.18 

Data Alumni Santri  PP Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al Fatah 

Natar Lampung Selatan T.A. 2016/2017 Yang Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri 

 

No Nama Perguruan Tinggi Fak / Jurusan Jumlah 

1 Universitas Lampung 1. Biologi 1 

2. Pendidikan Bahasa 1 

3. Hukum 1 

4. Hubungan 

Internasional  

1 

5. Manajemen 1 

6. Kimia 1 

7. Ilmu Komunikasi 1 

8. Akutansi 1 

9. Pendidikan  Geografi 1 

10. Fisip 1 

2  Universitas 11 Maret. Sastra Inggris 1 

3 Institut Pertanian Bogor (IPB) Teknologi Produksi Ternak 1 

4 Universitas Mulawarman, 

Kalimantan 

Sastra Indonesia 1 

5 UIN Raden Intan, Lampung 1. FU/Sosiologi Agama 5 

2. FS/Ekonomi Islam 3 

3. FD/ KPI 3 

4. FTK / Pendidikan 

Bhs.Inggris 

6 

5. FD/ PMI 1 

6. FTK/ BKI 2 

7. FTK/ MPI 3 

8. FTK / Pendd. Biologi 1 

9. FTK / PGMI 3 

10. FTK / Pendd. 

Matematika 

1 

11. FTK / PBA 1 

12. FS / Mu‘amalah 1 

13. FTK / PAI 2 

14. FD / Manaj. Dakwah 1 

15. FU / Aqidah Filsafat 1 

6 UIN Sunan Gunung Djati, 

Bandung 

1. Administrasi Negara 1 

2. Psikologi 1 

3. Biologi 1 

4. Kimia 1 
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7 STAIN Jambi BKI 1 

8 UIN Syahida, Jakarta 1. FTK / PAI 1 

2. FEBI / Perbankan 

Syari‘ah 

1 

3. Ekonomi Syari‘ah 1 

4. Bahasa dan Sastra Arab 1 

9 IAIN Purwokerto 1. KPI 1 

10 IAIN Cirebon PGRA 1 

11 UIN Raden Fatah Palembang Pendd. Bahasa Arab ( PBA ) 1 

12 UIN Wali Songo Semarang Perbandingan Agama 1 

   60 
 Sumber:  Diolah dari Dokumentasi Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah al-Fatah 

Natar Lampung Selatan, Lampung, tahun 2017. 

 

c. Bagaimana pengaktualisasian manajemen peserta didik (santri) pada 

pondok pesantren. ? 

 

Adapun beberapa langkah manajemen peserta didik yang 

diterapkan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan, Lampung  yaitu diawali 

dengan sebuah perencanaan penerimaan peserta didik baru. Pada tahap 

penerimaan ini benar-benar dipersiapkan dengan sedemikian rupa, 

sehingga kegiatan pembelajaran sudah dapat dimulai pada hari pertama 

tahun pelajaran baru tersebut. Selain itu, penerimaan peserta didik baru 

ini dilakukan secara transparan.  

Berdasarkan perencanaannya (planning) kegiatan penerimaan 

peserta didik baru di Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Desa 

Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan 

melalui beberapa tahap, yaitu:  

a) Pembentukan Kepanitiaan ―Penerimaan Santri Baru‖ oleh 

Mudir/Pimpinan melalui mekanisme musyawarah yang ditetapkan 

atas SK Mudir/Pimpinan Pondok pesantren yang dilengkapi dengan 

Petunjuk Operasional Prosedur. 
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b) Publikasi: publikasi Penerimaan Santri Baru (PSB) dilakukan melalui  

Siswa / Santri; Alumni; Wali Santri; Internet (website:alfatah.net 

pesantrenalfatah.com); Radio; Spanduk; dan Brosur. 

c) Kepanitiaan melibatkan seluruh Lembaga yang ada di Pondok 

pesantren (MA; MTs; Ml; TK dan PAUD).
60

 

 

Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan Program Penerimaan 

Santri Baru oleh Panitia sampai pada laporan pertanggjawaban panitia 

PSB. 

Selanjutnya, dalam penerimaan santri ataupun siswa baru, 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung Selatan selalu mengadakan seleksi 

terhadap calon peserta didik pendaftar. Demi kelancaran pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru yang dilanjutkan dengan masa 

perkenalan santri dengan pondok pesantren, dalam hal ini mudir 

membentuk panitia pelaksana yang ditanggung jawabkan kepada 

bagian kesantrian/kesiswaan. 

Berkaitan dengan aktivitas para santri pondok  pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun telah 

disediakan kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Adapun kegiatan intra 

dan ekstra kurikuler peserta didik di Pondok Pesantren tersebut 

meliputi; muhadloroh (pidato) bahasa Inggris dan Arab, riyadloh 

(Pencak silat dan karate), pramuka, olah raga, dan seni.  
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  Ustadz Edy Susanto,  Amir Bidang Akademik Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah -Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,  Wawancara,  

pada tanggal 19  Mei 2018. 
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Untuk kegiatan kegiatan intra kurikuler meliputi; Perpustakaan; 

Muhadloroh /Pidato (Bahasa Arab dan lnggris) untuk MTs dan MA. 

Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler wajib, riyadloh (Beladiri) dan 

yang Pilihan adalah Olahraga Permainan. 

Adapun kelompok belajar yang non reguler dan mereka ini 

terdaftar pada jurusan IPS di Madrasah Aliyah, yaitu : 

1. Program Tahfidz. 

2. Program Halaqoh. 

3. Program Lembaga Bahasa. 

Sementara Jenjang perguruan tinggi baru dirintis Tahun 

Akademi 2016/2017, yakni Perguruan Tinggi Suffah Qur‘an Abdullah 

Bin Mas‘ud, dengan sistem pembelajaran online.  

Berkaitan dengan aktivitas para santri dan siswa pondok pesantren 

Al-Fatah Al-Muhajirun telah disediakan kegiatan intra dan ekstra 

kurikuler. Adapun kegiatan intra dan ekstra kurikuler peserta didik di 

Pondok Pesantren Al-Fatah Al- Muhajirun Desa Negara Ratu, 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, meliputi; 

Perpustakaan; Muhadloroh /Pidato (Bahasa Arab dan lnggris) untuk 

MTs dan MA. Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler wajib, riyadloh 

(Beladiri) dan yang pilihan adalah Olahraga Permainan.
61
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 Ustadz Supardi, Amir Maaliyah Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,  Wawancara,  pada 
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Adapun jadwal kegiatan santri Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten 

Lampung Selatan Propinsi Lampung, sebagaimana tabel 4.19 berikut 

ini: 

Tabel 4.19 

Jadwal Kegiatan Sehari-Hari Santri PP Shuffah Hizbullah  

dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Natar 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 
NO WAKTU KEGIATAN 

1 03.30 – 05.00 Bangun tidur, Sholat Tahajud, bersiap sholat Shubuh, 

berangkat ke masjid untuk sholat Shubuh berjama‘ah. 

2 05.00 – 05.40 Belajar Baca Al Qur‘an sesuai dengan kemampuan, dan 

dibantu oleh santri-santri tahfizul Qur‘an. 

3 05.40 – 06.30 Mandi, sarapan, dan bersiap untuk berangkat ke Madrasah.   

4 06.50 – 07.00 Apel pagi ( marosim ) dibimbing oleh Mudabbir ( OSIS ), 

dalam apel ini diberikan pengumuman-pengumuman. 

5 07.00 – 11.45 Masuk kelas bagi yang regular.  

6 11.45 – 12.30 Sholat Zhuhur berjama‘ah di Masjid. 

7 12.30 – 13.50 Masuk kelas lagi meneruskan pelajaran. 

8 13.50 – 14.30 Makan siang, istirahat kembali ke asrama. 

9 14.30 – 16.30 Bersiap sholat ‗Ashar berjama‘ah di masjid, setelah sholat 

‗Ashar berjama‘ah; pada hari Senin, Rabu, Kamis. Dan 

Ahad melaksanakan kegiatan bahasa. Sedangkan hari 

Selasa dan Sabtu melaksanakan kegiatan Riyadhoh. 

10 16.30 – 17.30 Kegiatan ekstra kurikuler sesuai minat. 

11 17.30 – 17.50 Mandi, persiapan sholat Maghrib di masjid. 

12 17.50 – 20.30 Di Masjid; sholat Maghrib berjama‘ah, baca Al Qur‘an 

sesuai dengan kemampuan dibimbing oleh santri tahfiz, 

langsung sholat ‗Isya‘ berjama‘ah.  

13 20.30 – 21.30 Selain malam Jum‘at dan malam Selasa melakukan kajian 

kitab. Sedangkan malam Jum‘at dan malam Selasa 

melaksanakan muhadhoroh.  

14 21.30 – 22.00 Pulang ke asrama, makan malam, selesai makan malam 

melaksanakan baris (apel), sambil diberi nasehat umum, 

talqin bahasa oleh mudabbir (OSIS), setelah itu belajar 

kelompok. 

15 22.00 – 03.30 Kembali ke asrama; istirahat; tidur. 

   

Hari Jum’at ; libur diisi kegiatan masing-masing dalam pengawasan pihak 

pondok.  
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Sumber:Dokumentasi Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, tahun 2018. 

 

Tabel 4.20   

Hasil Observasi Kegiatan Santri Pondok Pesantren  

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar Kabupaten Lampung Selatan  

Propinsi Lampung. 

 

No Aspek Yang 

Diobservasi 

Hasil Observasi 

 

1 

Kegiatan Santri: 

(1) Kegiatan santri 

saat berangkat ke 

lembaga formal 

Setelah para santri sarapan, mereka berangkat 

kelembaga pendidikan formal, dengan seragam 

yang telah ditetapkan. Kegiatan belajar pagi hari 

sampai jam 13.50. libur belajar pada hari Jum‘at. 

(2) Persiapan sebelum 

santri masuk kelas 
Sebelum masuk kelas, para santri berbaris 

dimuka kelas masing-masing, lalu masuk kelas 

dengan tertib, menuju pintu dan mereka masuk 

kelas setelah menjabat tangan ustadz, sambil 

mencium tangan ustadz .  

(3) Kegiatan proses 

pembelajaran 

santri dengan 

media 

Kegiatan proses pembelajaran santri dengan 

media, antara lain pelajaran bahasa,  pelajaran 

komputer, olah raga, dan mata pelajaran 

IPA/Biologi. 

(4) Kegiatan santri di 

asrama 
Kegiatan santri di Asrama, adalah melaksanakan 

kegiatan pondok sesuai dengan jurusannya dan 

melaksanakan kegiatan pondok (Tahfiz, 

Muhadhoroh, Halaqoh ) 

 

  

d. Bagaimana saudara melaksanakan pengontrolan atas manajemen 

peserta didik (santri) yang saudara rencanakan? 

 

Pengontrolan atas manajemen peserta didik (santri) dilakukan sebagai 

berikut: 

1) Jam Reguler (formal) dari Jam 07.00 s/d 13.50 oleh : Akademik; 

Kepala Sekolah dan para Wali Kelas. 

2) Di luar Jam Reguler (formal) menjadi tanggung jawab bagian 

Kesiswaan /Kesantrian, sebagai kepanjangan tanganya adalah : 

3) Ditugaskan kepada para Musyrif (ldentik dengan lurah Pondok) 

yang tinggal berada di lingkungan asrama. 
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4) Ditugaskan para Mudabbir yang tinggal bersama di asrama, setiap 

saat ada di lingkungan kegiatan.
 
 

Selain dengan menugaskan para Musyrif dan para Mudabbir, 

pengawasan terhadap santri juga dilakukan dalam kegiatan-

kegiatan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
62

  

 

Selain jadwal tersebut di atas aktivitas santri terikat dengan 

peraturan dan tata tertib pondok pesantren sebagai berikut: 

Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Islam Shuffah Hizbullah Dan Madrasah 

Al-Fatah Lampung. 

BAB I 

Aqidah 

Pasal 1 

1.Beraqidah sesuai Al-Our'an dan As Sunnah. 

2.Meningkatkan pemahaman Aqidah lslam, mengamalkan, dan 

mendakwahkannya. 

3.Berakhlakulkarimah. 

BAB II 

Ibadah 

Pasal 2 

I. Mendirikan sholat lima waktu dengan berJama'ah di masjid tepat pada 

waktunya. 

2. Berada di masjid minimal l0 menit sebelum adzan. 

3. Menjaga kekhusyu'an sholat. 

4. Melaksanakan Shiyamur Ramadhan. 

5. Mendirikan sholat lail dimasjid. 

6.Mengikuti kegiatan ta'lim di masjid dan mencatat materi yang  disampaikan. 

7. Santri kelas Vl pondok beri'tikaf disepuluh hari terakhir  bulan Ramadhan. 
 

BAB III 

Akhlak 

Pasal 3 

Berpakaian Dan Berpenampilan 

1. Berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan syari'at lslam. 

2. Santri muslimin memakaisarung, gamis/baiu taqwa dan pecisaat sholat 

berjama'ah, kecuali sholat dhuhur. 

3. Santri muslimin berambut pendek, rapi, dan tidak diwarnai. 

4. Memotong kuku setiap hari Jum'at. 
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5. Santri muslimin memakai pakaian berkerah dan celana panjang saat ke 

luar asrama dan shuffah. 

6. Berpakaian sederhana dan warnanya tidak mencolok. 

7. Bercelana berbahan bukan jeans, berbentuk pensil, musybil,dan 

sejenisnya. 

8. Memakai/membuat seragam/atribut tertentu seizin Majelis Pengasuhan 

Santri. 

9. Diharuskan berbaju dan bercelana panjang ketika beristirahat / tidur. 
 

Pasal 4 

Makan Dan Minum 

1. Santri non-Muhajirun makan didapur umum, kecuali ada masalah kasus, 

seperti sakit dsb. 

2.   Mengamalkan adab-adab makan dan minum: 

a. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 

b. Makan dan minum dengan tangan kanan. 

c. Makan dan minum dengan duduk. 

d. Makan dan minum tanpa berbicang. 

e. Menghabiskan semua makanan dan minuman yang diambil. 

3. Makan tepat pada waktunya. 

4. Memiliki peralatan makan dan minum sendiri. 

5. Memberitahu petugas dapur ketika akan melaksanakan puasa sunnah. 

6. Membudayakan antre. 

7. Mencuci peralatan makan dan lainnya di tempat yang disediakan dengan 

tidak menggunakan air minum. 

8. Mengambil lauk sesuai dengan ketentuannya. 

9. Satu piring diperuntukan satu orang. 
 

Pasal 5 

Tidur 

1. Santri non-Muhajirun tidur di hujroh asrama yang telah ditentukan, kecuali 

ada masalah kasus, seperti sakit. 

2.   Mengamalkan adab-adab tidur : 

a. Berdo‘a sebelum dan sesudah tidur. 

b. Berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. 

c. Satu selimut / sarung diperuntukan satu orang. 

3. Tidur pada pukul 22.00 sampai 03.30 WIB. 

4. Menjaga ketenangan suasana tidur. 

5. Tidak tidur setelah sholat shubuh, kecuali bagi petugas piket malam. 
 

Pasal 6 

Berbicara 

1. Berbicara dengan jujur dan sopan. 

2. Memanggil orang lain dengan panggilan yang baik. 

3. Berbicara hal-hal yang tidak mengandung kata-kata kotor, menghina, 

ghibah, dan fitnah. 
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Pasal 7 

Akhlak Dan Pergaulan 

 l. Berakhlakul karimah dalam bergaul. 

2. Memuliakan orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. 

3. Menghormati dan menghargai mudabbir dan mudabbiroh. 

4. Menyayangi yang lebih muda. 

5. Hormat-menghormati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. 

6. Membiasakan menebarkan salam. 

7. Membiasakan tidak duduk/nongkrong dipinggir jalan. 

8. Menjauhkan diri dari khalwat (pacaran) dan hal-hal yang mengarah kepada 

khalwat seperti surat menyurat, sms, menelepon, chatting, dan sejenisnya. 

9. Menjauhkan diri dari perbuatan liwath (pergaulan sejenis). 

10.Menghidupkan ukhuwah islamiyah dengan tidak menghasut, mengadu 

domba, berkelahi, dan menghakimi sendiri. 

11. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di luar sunnah seperti: 

a. Merayakan ulang tahun kelahiran. 

b. Valentine days. 

c. Dan perayaan sejenisnya. 

12. Menghindari perilaku ashobiyah (kesukuan, geng, dan sejenisnya). 

13. Jalur rihlah (refreshing) santri muslimin: 

a. Jalur I : Jalan ribath. 

b. Jalur ll : Jalan Taqwa dari bait imam sampai kebun sawit selatan. 

c. Jalur llI : Dari masjid sampai perumahan Asatidz diselatan. 

14. Santri muslimat tidak diperkenankan memasuki jalur rihlah muslimin. 
 

Pasal 8 

Keluar Pondok 

l.  Izin ke luar pondok makima l3 kali dalam I semesteran. 

2. Meminta izin ke wali kelas, dan Majelis Pengasuhan Santri (MPS) jika akan 

meninggalkan pondok. 

3. Izin khusus ke luar pondok diberikan jika: 

a. Musibah kematian dalam keluarga dekat santri. 

b. Sakit: santri atau keluarga dekat santri. 

c. Pernikahan saudara kandung santri. 

4. lzin khusus dengan menginap makimal selama tiga hari. 

5. lzin khusus dengan menginap harus dijemput orang tua atau yang mewakili 

dengan membawa surat kuasa dari orang tua. 

6. Santri yang izin sakit menunjukkan surat keterangan dokter ke Majelis 

Pengasuhan Santri setelah kembali ke pondok. 

7. Meninggalkan pondok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 

Majelis Pengasuhan Santri. 

8. Izin reguler pada hari Jum'at secara bergiliran antara muslimin dan 

muslimat. 

9.  Waktu pengajuan surat izin hari kamis pukul 14.00 - 17.00 WlB. 

10. Pengambilan surat izin di MPS hari Jumat pukul 06.30 - 08.00 WlB. 

11.Waktu kembali ke pondok maksimal pukul l7.00 WlB. 
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12.Mengembalikan surat izin ke MPS setelah kembali ke pondok. Jika surat 

izin (kartu kendali izin) ini hilang maka santri yang bersangkutan harus 

melapor kepada MPS serta dikenakan administrasi sebesar Rp. 10.000,- 

13.Ke luar pondok karena tugas madrasah dengan surat keterangan Rois 

Madrasah dan ada pendamping. 

14.Bagi santri yang terlambat kembali ke Pondok dari waktu yang telah 

ditentukan tanpa keterangan yang dibenarkan dikenakan tahkiman/sanksi 

sbb: 

a. Menulis Ayat atau Hadits sesuai jumlah hari keterlambatan. 

b. Amal sholeh di tempat-tempat yang ditentukan sesuai jumlah hari 

keterlambatan. 

15. Bagi santri yang keluar Pondok tanpa izin dikenakan tahkiman/sanksi sbb: 

a. Menulis Ayat dan Hadits sesuai jumlah hari keterlambatan. 

b. Menghafal ayat. 

c. Amal sholeh sesuai jumlah hari keterlambatan. 

d. Pemberitahuan kepada orang tua. 

e. Jika melanggar sampai 3X maka akan dikeluarkan dari Pondok. 
 

BAB IV 

Pendidikan Dan Pengajaran Formal 

Pasal 9 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

1. Waktu KBM formal yaitu pukul 07.00 - 13.50 WlB. 

2. Mengikuti KBM di kelas atau tempat yang sesuai dengan materi pelajaran. 

3. Mengikuti KBM minimal 75%  tatap muka untuk dapat mengikuti ujian 

semester. 

4. Meninggalkan KBM selama 15 hari berturut-turut tanpa keterangan 

dianggap mengundurkan diri dan ke luar dari pondok. 

5. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. 

6. Keterlambatan maksimal 10 menit tidak diperkenankan mengikuti 

pelajaran. 
 

Pasal 10 

Marosim 

1. Mengikuti kegiatan Marosim Usbu'iyah setiap hari Sabtu pagi. 

2. Hadir di lapangan 5 menit sebelum waktu marosim. 

3. Melaksanakan tugas sebagai petugas marosim sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. 

4. Menjaga kelancann dan ketenangan marosim. 
 

Pasal 11 

Seragam 

1. Mengenakan seragam pada saat mengikuti KBM sesuai dengan ketentuan 

Pondok. 

2. Mengenakan kaos kaki dan sepatu hitam. 

3. Bagi santri yang belum memiliki seragam diberi kesempatan 3x untuk 

pengadaan. 
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BAB V 

Pendidikan Dan Pengajaran Non Formal 

Pasal 12 

1. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti : 

a. Qiroatul Al-Qur'an dan Hifdzul Qur'an. 

b. Sorogan. 

c. Muhadloroh. 

d. Talkin. 

e. Riyadloh.  

f. Belajar malam. 

2. Santri kelas V semester kedua melakukan amal sholeh dakwah di riyasah-

riyasah/daerah. 

3. Santri kelas V semester kedua membuat laporan kegiatan amal sholeh 

dakwah. 

4. Menjaga ketenangan kegiatan ekstra kurikuler. 

5. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (eskul) di luar pondok pesantren setelah 

mendapat izin dari majelis akademik dan majelis pengasuhan santri. 

6. Belajar malam di kelas. 
 

 

BAB VI 

Asrama 

Pasal l3 

1.  Santri non-Muhajirun tinggal di asrama. 

2. Menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, dan ketenangan asrama. 

3. Menempati hujroh yang telah ditentukan. 

4. Sudah berada di asrama pada pukul 22.00 WIB. 

5. Memiliki almari dan peralatan tidur pribadi (seperti kasur, bantal, dsb). 

5. Melaksanakan piket dan ukhuwah asrama sesuai jadwal. 

7. Mematikan peralatan listrik dan keran air jika selesai menggunakan. 

8. Santri piket bertanggung jawab terhadap tugasnya : 

a. Membersihkan kamar mandi dan lingkungan asrama. 

b. Menyantuni tamu. 

c. Menyantuni santri yang sakit. 

d. Mengangkat jemuran santri ketika hujan. 

9. Memasuki hujroh lain setelah mendapatkan izin amir hujroh (yang akan 

dimasuki). 

I0. Santri muslimat boleh ke luar asrama sesuai dengan ketentuan. 
 

BABVII 

Rumah 

Pasal 14 

l. Santri yang boleh tinggal di rumah yaitu: 

a. Santri asli Muhajirun. 

b. Santri non-Muhajirun yang orang tuanya resmi tinggal di Muhajirun. 

2. Sudah berada di rumah masing-masing pada pukul 22.00 WIB. 
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BABVIII 

Kebersihan Dan Keindahan 

Pasal 15 

1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. 

2. Merawat semua tanaman yang ada di lingkungan pondok. 

3. Mengepel kamarnya setiap hari. 

4. Menjemur peralatan tidur minimal sekali dalam sepekan. 

5. Merawat dan merapikan pakaiannya dalam almari. 

6. Menguras  bak mandi minimalsekali dalam sepekan. 

7. Meletakkan alas kaki pada tempatnya. 

8. Santri muslimat membuang pembalut dalam keadaan bersih dan 

terbungkus rapat ke tempat yang telah disediakan. 

9. Membuang sampah pada tempatnya. 

10. Meletakkan pakaian basah atau kotor di tempatnya. 

11. Merendam pakaian atau menjemur handuk dan pakaian lainnya pada 

tempatnya. 

12. Merendam pakaiannya tidak lebih dari satu hari. 
 

BAB IX 

Olah Raga Dan Kesehatan 

Pasal 15 

l.  Menjaga kesehatan dirinya. 

2. Segera berobat bila merasa sakit. 

3. Santri non-Muhajirun yang sakit opname (menginap) ditempat yang telah 

disediakan. 

4. Biaya santri yang dirawat di luar pondok ditanggung oleh orang tua/wali 

murid. 

5. Santri yang sakit memberikan surat keterangan sakit dari bagian kesehatan. 

6. Waktu olahraga adalah ba'da ashar dan Jum'at pagi. 

7. Berobat ke luar pondok setelah mendapat rekomendasi dari bagian 

kesehatan. 

8. Hanya mengikuti klub olahraga di dalam pondok. 
 

BAB X 

Keamanan 

Pasal 17 

1. Menjaga keamanan dan ketertiban diri serta lingkungannya. 

2. Bersedia bila ditunjuk menjadi petugas jaga/piket. 

3. Tidak mengambil hak milik orang lain. 

4. Melaporkan kehilangan barang ke Majelis Pengasuhan Santri. 

5. Melapor ke bagian keamanan/kesantrian bila terjadi pelanggaran dan hal-

hal yang mencurigakan. 

5. Dilarang membawa senjata tajam, angin, dan senjata api. 

7. Menyimpan uang diasrama tidak melebihi Rp.10.000,- 

8. Tidak membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan asrama. 
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9. Tidak meminjam dan atau menyewa kendaraan bermotor kepada siapapun, 

kecuali izin musrif. 

I0.Melapor dan menyerahkan barang temuan dilingkungan pondok kepada 

Majelis Pengasuhan Santri. 

BABXI 

Mu‘amalah 

Pasal 18 

Biaya Pendidikan 

l. Melunasi biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan: 

a. Jariah bangunan pada tahun pertama, atau sesuai dispensasi petugas 

pondok. 

b. Uang syahriyah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan. 

c. Uang semester pada waktunya. 

d. Daftar ulang setelah menerima rapor akhir tahun. 

2. Segera melapor ke bagian keuangan bila kartu pembayaran hilang. 

3. Menyampaikan ke bagian keuangan bila mendapat kekeliruan dalam catatan 

keuangan. 

4. Mengembalikan mal pinjaman kepada yang bersangkutan sebelum pulang 

berlibur. 

 

Pasal 19 

Hutang Piutang 

1. Dilarang melakukan transaksi hutang piutang. 
 

Pasal 20 

Menabung 

1. Menabung di Baitul Mal wa Tamwil, atau dititipkan kepada asatidz yang 

dapat dipercaya. 
 

Pasal 21 

Kepemilikan 

1. Tidak memiliki, membawa, menyewa serta menggunakan barang-barang 

sebagai berikut: 

a. Peralatan elektronik seperti Radio, Tape, HB Kamera, MP3, MP4, TV, 

Game Watch, IPad dan sejenisnya. 

b. Senjata tajam, angin, dan api. 

c. Barang-barang berharga. 

d. Bacaan, gambar, video, CD atau file-file yang merusak aqidah. 

e. Kendaraan bermotor. 

2. Memakai barang orang lain setelah mendapat izin pemiliknya. 

3. Jika ditemukan pelanggaran pada poin 1 pasal 21 (a-e) maka barang 

tersebut disita dan atau menjadi milik lembaga. 

4.  Bagi santri yang melanggar peraturan membawa HP dan sejenisnya 

pertama kali dikembalikan HP-nya kepada orang tua, jika melanggar 

kedua kali maka tidak dikembalikan. 
 

BAB XII 

Jual Beli 
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Pasal 22 

1. Tidak berjualan di lingkungan pondok. 

2. Membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di koperasi/kantin pondok, 

kecuali yang tidak ada di koperasi. 
 

BAB XIII 

Lughoh (Bahasa) 

Pasal 23 

1. Santri berbahasa resmi Arab dan Inggris setelah enam bulan berada di 

pondok. 

2.   Ketentuan hari berbahasa: 

a.Hari Sabtu, Ahad, dan Senin berbahasa Arab. 

b.Hari Selasa, Rabu, dan Kamis berbahasa Inggris. 

3.   Santri mengikuti semua kegiatan kebahasaan yaitu: 

a.Talqin : setiap ba'da ashar hari Ahad, Senin, Rabu, dan Kamis. 

b.Muhadloroh: setiap malam Selasa dan malam Jum'at. 

4.  Seluruh santri wajib memiliki kamus berbahasa Arab dan Inggris sesuai 

standar pondok. 
 

BAB XIV 

Islamic Student Movement Of Al Fatah (ISMA) 

Pasal 24 

1. ISMA adalah organisasi siswa yang ada di Pondok Pesantten Al-Fatah. 

2. ISMA sebagai kepanjangan tangan MPS, maka tugas atas rekomendasi 

MPS. 
 

Pasal 25 

Kedudukan + Fungsi 

1. ISMA merupakan satu-satunya wadah organisasi santri yang sah di 

lingkungan pondok. 

2. ISMA berada di bawah Majelis Pengasuhan Santri. 

3. Membantu Tugas MPS. 

4. Melaksanakan tugas atas rekomendasi MPS. 
 

Pasal 26 

Kepengurusan 

1. Pengurus ISMA adalah santri yang ditunjuk oleh Majelis Pengasuhan 

Santri. 

2. Pengurus ISMA melakanakan tugas kepengurusan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab, tekun, dan kreatif. 

3. Pengurus ISMA wajib berlaku sopan, berakhlak mahmudah, dan menjadi 

uswah hasanah bagi anggota. 

4. Pengurus ISMA dipilih setahun sekali. 

5. Pengurus ISMA memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa 

kepengurusan. 

6.   Struktur kepengurusan ISMA ditentukan kemudian. 
 

BAB XV 

PENUTUP 
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Pasal 26 

1. Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 
 

      Ketentuan - Ketentuan 

1. Bukti pelaksanaan sanksi harus diterima Majelis Pengasuhan Santri. 

2. Teknis pelaksanaan proses dan pemberian sanksi merupakan wewenang 

Majelis Pengasuhan Santri. 

3. Tingkat pelanggaran lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini 

diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan pondok. 
 

Kategori Pelanggaran Ahlu Shuffah Pondok Pesantren Islam Shuffah            

Hizbullah Madrasah Al – Fatah, adalah sebagai berikut: 

 

1. Pelanggaran  Ringan Tingkat 1 (A) 

Pelanggaran terhadap tata tertib yang berlangsung rutin harian, meliputi : 

a. Tidak sholat berjama'ah di masjid (sholat fardhu). 

b. Tidak mengenakan seragam sesuai yang ditentukan. 

c. Tidak membawa Al-Qur'an saat dirosah Al-Qur'an. 

d.Tidak melaksanakan tugas piket atau ukhuwah sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. 

e. Berambut gondrong (bagi santri muslimin). 

 

2. Pelanggaran Sedang Tingkat 2 (B) 

Pelanggaran terhadap tata tertib harian yang dilakukan berulang kali atau 

tata tertib yang dapat mengganggu program pondok, meliputi: 

a. Tidak mengikuti KBM di kelas/masjid atau tempat yang ditentukan. 

b. Tidak mengikuti kegiatan halus shuffah (marosim, muhadloroh, 

riyadloh, dan amal sholeh). 

c. Tidak bertempat tinggal atau menginap di asrama bagi santri non- 

Muhajirun. 

d. Tidak menjadi anggota dapur umum (DU) bagi santri non-

Muhajirun. 

 

3. Pelanggaran Berat Tingkat 3 (C) 

Pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat mengganggu program pondok 

dan bersifat pelanggaran syari'at lslam, yaitu: 

a. Memiliki / menyimpan atau mengenakan celana jeans, kaos bergambar 

yang tidak Islami. 

b. Memiliki/menyimpan barang-barang elektronik seperti HB Radio, Tape, 

Kamera, TV, CD/ kaset lagu-lagu yang merusak aqidah, iPad/iPhone 

dsb, juga tidak boleh membawa senjata tajam/api. 

c. Keluar pondok tanpa seizin tertulis dari MPS. 

d. Mencuri/ghosob. 

e. Berkelahi. 

f.  Merokok. 

g. Mengejek/memfitnah/menghina akhlak-akhlak lainnya yang tidak sesuai 

dengan lslam. 
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h. Merayakan ulang tahun, valentine day atau acara lainnya yang tidak ada 

tuntunannya dalam Islam.  

i.  Menonton TV atau bemain playstation pada jam KBM.  

j.  Membawa/memiliki/menyimpan/membaca bacaan pornografi atau surat 

cinta dan bacaan lainnya yang dapat mengganggu belajar/merusak 

aqidah. 
 

4. Pelanggaran Sangat Berat Tingkat 4 (D) 

Pelanggaran terhadap tata tertib tertentu yang dapat mengganggu program 

pondok dan bersifat pelanggaran syari'at lslam, dan sangat mencemarkan 

nama baik pondok dan sangat tidak layak dilakukan oleh santri, meliputi : 

a. Terlibat tindakan asusila. 

b. Terlibat perjudian. 

c. Terlibat minum-minuman keras. 

d. Berzina. 

e. Terlibat narkoba. 

Bentuk-Bentuk Sanksi / Tahkiman, adalah sebagai berikut: 
 

Klasifikasi A: 

1.  Peringatan/Nasehat. 

2. Nasehat dan amal sholeh 2 hari, pagi dan sore, dan pemberitahuan kepada 

orang tua. 

3. Nasehat dan amal sholeh 4 hari, pagi dan sore, dan pemberitahuan kepada 

orang tua. 
 

Klasifikasi B: 

l. Nasehat dan amal sholeh 5 hari, pagi dan sore, tanda tangan, dan pemberitahuan 

kepada orang tua. 

2.Nasehat dan amal sholeh 7 hari, pagi dan sore, tanda tangan, dan pemberitahuan 

kepada orang tua. 

3.Nasehat dan amal sholeh 9 hari, pagi dan sore, tanda tangan, dan pemberitahuan 

kepada orang tua. 
 

Klasifikasi C: 

1. Nasehat dan amal sholeh 10 hari, tanda tangan dan pemberitahuan kepada 

orang tua. 

2. Nasehat dan amal sholeh 12 hari, tanda tangan, dan pemanggilan orang tua. 

3. Skorsing serta pemanggilan orang tua (sebagai pertimbangan untuk kenaikan 

kelas). 
 

Klasifikasi D: 

1. Dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al Fatah.
63
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 SK Pondok Pesantren Islam Shuffah Hizbullah dan Madrsah Al Fatah no. 

034/Tatib/Sf.H/VI/2-15, Tanggal 24 Februari 2015. 
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Analisis data tentang manajemen peserta didik/santri Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan Lampung, dapat 

penulis jelaskan sebagai berikut:  

Bahwa Manajemen perkembangan santri sama halnya dengan 

manajemen peserta didik. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana data yang 

penulis peroleh di atas, menunjukkan bahwa pondok pesantren telah 

melakukan suatu perencanaan terhadap peserta didik, yaitu perencanaan 

tentang: penerimaan siswa/santri baru, perencanaan untuk alumni, 

antisipasi terhadap santri yang mau pindah jurusan (bagi santri Madrasah 

Aliyah) agar tidak putus sekolah, dan bagi santri pindahan. Ini 

menunjukkan bahwa pondok pesantren tersebut telah menerapkan fungsi 

manajemen dengan baik.  

Dalam hal pengorganisasian dan pengactualisasian santri, dari data 

di atas menunjukkan bahwa pondok pesantren tersebut sudah 

mengorganisir dan melaksanakan penempatan santri sesuai dengan jenjang 

dan minat santri. Hal ini berarti pondok pesantren ini telah melaksanakan 

fungsi manajemen organizing dan actuating dengan baik, misalnya Pada 

Madrasah Aliyah ini mulai dari kelas IX sudah dibagi atas dua jurusan, 

yaitu pertama; Jurusan IPS, jurusan ini pun dibagi ke dalam jurusan IPS 

Murni; jurusan IPS konsentrasi bahasa asing, yakni Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris; Jurusan IPS konsentrasi Haloqah (penguasaan Kitab 

Kuning); jurusan IPS konsentrasi Tahfiz 30 juz. Kedua; Jurusan IPA, 

dimana jurusan IPA ini harus memiliki hafalan minimal 5 juz. 
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Dalam hal pengawasan (controling), dari data yang berhasil 

peneliti peroleh menunjukkan bahwa fungsi manajemen “controling” 

cukup ketat, yakni dengan berbagai kegiatan yang terjadwal dan 

pengawasan para Musyrif dan Mudabbir, disertai aturan yang jelas.  

 Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten 

Lampung Selatan Propinsi Lampung  memiliki kegiatan-kegiatan santri 

yang cukup padat, selain pengembangan kurikulum yang sangat jelas, juga 

pembiasaan dalam berprilaku akhlaqul karimah cukup terjadwal dengan 

jelas, yang tentunya akan menjadikan para santrinya memiliki 

pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal 

yang sama jenjangnya dengan pendidikan pada pondok pesantren tersebut 

serta memiliki pribadi muslim sebagaimana visi, misi dan tujuan pondok 

pesantren tersebut. Meskipun demikian pada jadwal tersebut masih ada 

kegiatan santri yang belum tertulis pada jadwal tersebut, misalnya 

kegiatan-kegiatan santri tahfidz, haloqah dan lembaga bahasa. 

Dari data di atas juga dapat difahami bahwa pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun adalah pondok 

pesantren yang sudah menerapkan manajemen peserta didik dengan baik, 

sebab sebagaimana diketahui, peserta didik dalam pemaknaan regulasi 

kependidikan merupakan anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
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pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
64

 Munculnya sebutan 

―peserta didik‖ dalam kontek pembelajaran diberikan kepada:  

a) Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dengan satuan pendidikan 

yang meliputi SD, MI atau bentuk lain yang sederajat serta pendidikan 

dasar lanjutan yang berbentuk SMP dan MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat
65

 

b) Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah, dengan satuan 

pendidikan yang meliputi SMA, SMK, MA dan MAK atau bentuk lain 

yang sederajat.
66

  

c) Pada jenjang pendidikan tinggi peserta didik disebut dengan 

―mahasiswa‖.
67

 

 

Dari Peraturan Pemerintah (PP) no 17 tahun 2010 di atas, 

menunjukkan bahwa pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah al-Muhajirun Natar telah menyelenggarakan pendidikan dimana 

para santrinya dibagi pada jenjang pendidikan yang diakui oleh 

pemerintah.  

F. Penerapan manajemen sarana prasarana dan keuangan pada Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun. 

 

1. Penerapan manajemen sarana prasarana pada Pondok pesantren 

 

Bagaimana saudara merencanakan penerapan manajemen sarana prasarana 

pada Pondok pesantren ? 

 

Bahwa kegiatan manajemen sarana prasarana adalah 

pengorganisasian sarana prasarana dalam hal perencanaan, 
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 Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
65

 Lihat pasal 1 ayat (7, 8, 9, 10 dan 11)) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
66

 Lihat pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
67

 Lihat pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  
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pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan pengawasan, serta 

penghapusan sarana dan prasarana pada Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut : 

Bahwa perencanaan sarana dan prasarana dilakukan oleh  Mudir / Pimpinan 

beserta Staf dengan persetujuan pembina. Adapun pengadaan yang 

berhubungan dengan:   

a. Pembangunan, dilakukan oleh team khusus yang ditunjuk oleh 

Mudir/pimpinan melalui mekanisme musyawarah pembentukan Team 

pembangunan dengan tenaga ahlinya. 

b. Pengadaan barang dilakukan oleh bidang sarana prasarana atas 

persetujuan mudir/pimpinan   melalui mekanisme Musyawarah. 

c.    Penyimpanan dilakukan oleh bidang sarana prasarana bagian   Gudang, 

sesuai dengan bentuk karakteristik barang. Setelah barang-barang 

tersebut di Inventarisasi oleh Bidang Sarana prasarana. 

d.  Penghapusan barang dilakukan atas laporan dan pengajuan bagian 

pengguna kepada Bidang sarana prasarana dengan mendapat 

persetujuan pimpinan meralui mekanisme Rapat/Musyawarah.
68

 

Bagaimana saudara mengorganisasikan sarana prasarana pada pondok 

pesantren ? 

 

Adapun Sarana Prasarana Pondok Pesantren diatur sesuai dengan 

perencanaan penggunaannya, berikut ini data tentang Prasarana pondok 

pesantren yakni sebagai mana tabel berikut: 

Tabel 4.21  

 Sarana Prasarana Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar Kabupaten Lampung Selatan  

Propinsi Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.
69

 
 

No Fasilitas yang dimiliki Jumlah Kondisi Keterangan 

Ya Tidak 

1 2 3 4 5 6 

 1. Lokasi Muslimin  

1 Kantor Pusat/Shuffah  1  unit 3  ruang   Layak 

2 Gedung Asrama Musllmin  4 unit 13 Hujroh   Layak 

                                                           
68

  Ustadz Edi Susanto, Pengurus Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah al-Muhajirun  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,  Wawancara,  pada tanggal 

19 Mei 2018. 

69
 Dokumentasi, Buku Profil Ponpes Al-Fatah Al-Muhajirun, tahun 2017  
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3 Rumah Musyrif (Lurah Pondok)  2 unit 2 Rumah   Layak 
4 Dapur Umum Muslimin  1 unit 1 lokal   Layak 
5 Gedung Madrasah Muslimin  2 unit 18 lokal   Layak 
6 Kantor MA  1 unit 1 ruang   Layak 
7 Perpustakaan  1 unit 1 lokal   Layak 
8 Laboratorium Bahasa  1 unit 1 lokal   Layak 
9 Laboratorium Komputer / ICT 1 unit 1 lokal   Layak 
10 Gedung lbtidaiyah  2 unit 12 lokal   Layak 
11 Kantor Ml  1 unit 1 lokal   Layak 
12  Puskestren  1 unit 1 lokal   Layak 
 2. Lokasi Muslimat  

1  Gedung Asrama Muslimat  4 unit 11 Hujroh   Layak 
2 Rumah Musyrif  1 unit 1 Rumah   Layak 
3 Dapur Umum Muslimat  1 unit 1 lokal   Layak 
4 Puskestren  1 unit 1 lokal   Layak 
5 Gedung Madrasah Muslimat  3 unit 11 lokal   Layak 
6 Kantor MTs  1 unit 1 ruang   Layak 
7 Laboratorium IPA  1  unit  1 lokal   Layak 
8 Gedung Madrasah TK   1 unit 2 lokal   Layak 
9 Kantor TK  1 unit 1 lokal   Layak 
10 Gedung PAUD  1 unit 1 lokal   Layak 
 3. Tahfidzul Qur‘an 1 unit 1 komplek   Layak 

 4. Fasilitas Umum      

1 Masjid (LAMA) 1 unit 1 ruang   Layak 
2 Masjid (AN-NUBUWWAH)  1 unit 2 ruang   Layak 
3 Lapangan Bola Kaki 1 unit 1 lokasi   Layak 
4 Lapangan Bola Volly 1 unit 1 lokasi   Layak 
5 BMT  1 unit 1 Ruang   Layak 
6 Syirkah  I unit 1 ruang   Layak 

 

Keterangan:  Ya  = tersedia / ada. Tidak = Tidak tersedia 

     .    Keterangan = Layak / tidak layak. 

 
  

Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari lahan, tempat tinggal, 

fasilitas umum seperti masjid, jalan, telepon dan listrik. Perlu diketahui, 

bahwa sampai saat ini luas lahan pemukiman yang dimiliki oleh pesantren 

ini mencapai ± 170.000 m
2 

(17 Ha ). Sedangkan luas lahan yang dijadikan 

perkebunan karet dan sawit 73 ha, sebagai salah satu sumber pendanaan 

bagi pondok pesantren.
70
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   Analisis Tentang Penerapan Manajemen Sarana Prasarana Pondok   

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar 

Lampung Selatan Lampung adalah sebagai berikut: 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun sebagai sebuah lembaga pendidikan telah melengkapi lembaga 

tersebut dengan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

Melihat perkembangan sarana dan prasarana yang terdapat atau 

yang dimiliki oleh Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun di atas, jika mengacu pada teori yang dikemukakan 

oleh Ary H. Gunawan
71

 terkait dengan sarana dan prasarana, yang 

diklasifikasikan berdasarkan dari fungsi, jenis, dan sifatnya, maka sarana 

dan pra sarana pendidikan pondok pesantren tersebut sudah memenuhi 

standar.  

Sarana prasarana pada Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun di atas bila dilihat berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 

Juni 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah 

Pendidikan Umum menyebutkan bahwa: 

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 

1. Ruang kelas, 

2. Ruang perpustakaan, 

3. Laboratorium IPA, 

4. Ruang pimpinan, 

                                                           
71
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5. Ruang guru, 

6. Tempat beribadah, 

7. Ruang UKS, 

8. Jamban, 

9. Gudang, 

10. Ruang sirkulasi, 

11. Tempat bermain/berolahraga. 

 

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai 

berikut: 

1. Ruang kelas, 

2. Ruang perpustakaan, 

3. Ruang laboratorium IPA, 

4. Ruang pimpinan, 

5. Ruang guru, 

6. Ruang tata usaha, 

7. Tempat beribadah, 

8. Ruang konseling, 

9. Ruang UKS, 

10. Ruang organisasi kesiswaan, 

11. Jamban, 

12. Gudang, 

13. Ruang sirkulasi, 

14. Tempat bermain/berolahraga. 

 

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai 

berikut: 

1. Ruang kelas, 

2. Ruang perpustakaan, 

3. Ruang laboratorium biologi, 

4. Ruang laboratorium fisika, 

5. Ruang laboratorium kimia, 

6. Ruang laboratorium komputer, 

7. Ruang laboratorium bahasa, 

8. Ruang pimpinan, 

9. Ruang guru, 

10. Ruang tata usaha, 

11. Tempat beribadah, 

12. Ruang konseling, 

13. Ruang UKS, 

14. Ruang organisasi kesiswaan, 

15. Jamban, 

16. Gudang, 

17. Ruang sirkulasi, 

18. Tempat bermain/berolahraga. 
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Maka sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun telah 

sesuai standar dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan PP. No. 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1) bahwa ―Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan 

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
72

 Dengan kata lain, 

jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana yang ada, maka pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al Muhajirun telah menjalankan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan dengan baik. 

2. Penerapan manajemen keuangan pada Pondok pesantren Bagaimana saudara 

merencanakan penerapan manajemen keuangan pada Pondok pesantren ? 

 

Bahwa Perencanaan (Planning) sumber dana, anggaran serta 

penyusunan RAPBS pada Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Perencanaan Keuangan Sebagai panduan dan salah satu tolak ukur 

kinerja Shuffah dan Madrasah AL Fatah. Proses perencanaan keuangan 

dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Shuffah 

dan Madrasah AL Fatah (RAPBS);  

Fungsi rencana anggaran adalah:   
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1) Sebagai pedoman Kerja dan memberikan arah serta target yang harus    

dicapai dalam kegiatan Shuffah dan Madrasah AL Fatah.  

2) Sebagai alat koordinasi kerja agar semua Lembaga dalam Shuffah dan 

Madrasah AL Fatah dapat saling menunjang dan saling bekerja sama.  

3) Sebagai alat pengawasan. Fungsinya sebagai tolak ukur serta pembanding 

untuk menilal (evaluasi) realisasi kegiatan penggunaan dana Shuffah dan 

Madrasah ALFatah, sehingga dapat dinilai apakah telah sesuai dengan 

target rencana atau tidak sesuai dengan rencana, serta sebagai tolak ukur 

untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak.
73

 

 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Shuffah menurut 

Bapak Supardi, M.Pd.I sebagai Amiir Maaliyah (Kepala Bidang Keuangan 

pondok pesantren), adalah sebagai berikut: 

Sumber dana RAPB shuffah antara lain: 

1. Dana jariyah Pembangunan 

2. Dana Pengelolaan asrama  

3. Uang Makan / Dapur Umum 

 

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah Aliyah (RAPB MA), 

adalah sebagai berikut : 

a. Sumber dana RAPBMA dari Wali santri antara lain: 

1. Uang SPP. 

2. Dana ekstra kurikuler. 

3. Uang raport 

4. Uang daftar ulang 

5. Uang Bimbel 

6. Uang Ujian Nasional (UN) 

 

Sumber dana RAPBMA dari dana APBN /APBD Pemerintah 

antara lain: 

1. Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) 

2. Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) 

3. Bantuan Lain 
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Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah Tsanawiyah 

(RAPBMTs). Sumber dana RAPB MTs dari Wali santri antara lain: 

1. Uang SPP 

2. Dana Ekstra Kurikuler 

3. Uang Raport 

4. Uang daftar ulang 

5. Uang Bimbel 

6. Uang Ujian Nasional (UN) 

Sumber dana RAPB MTs dari dana APBN/ APBD pemerintah 

antara lain: 

1. Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) 

2. Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) 

3. Bantuan Lain 

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah lbtidaiyah (RAPB 

MI) 

Sumber dana RAPB MI dari Wali santri antara lain: 

1. Uang jariyah bangunan 

2. Dana Ektra Kurikuler 

3. Uang raport 

4. Uang daftar ulang 

5. Uang Bimbel 

6. Uang Ujian Nasional ( UN) 

Sumber dana RAPB Ml dari dana APBN APBD pemerintah antara 

lain: 

1. Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) 

2. Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) 

3. Bantuan Lain 
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Rencana Anggaran pendapatan Belanja Raudhatul Athfal (RAPB 

RA), Sumber dana RAPB RA dari Wali santri antara lain: 

1. Uang jariyah Bangunan 

2. Dana Ektra Kurikuler 

3. Uang raport 

4. Uang daftar ulang 

5. Uang Birnbel 

6. Uang Ujian Nasional( UN) 

Sumber dana RAPB RA dari dana APBN / APBD pemerintah antara 

lain: 

1. Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) 

2. Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) 

3. Bantuan Lain. 
74

 

Bagaimana pengaktualisasian dan controling manajemen keuangan pada 

pondok pesantren. ? 

 

Menurut Amiir Maaliyah, Bapak Supardi, M.Pd.I, pelaksanaan 

(actuating) dan accountan public penggunaan dana pada Pondok 

Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun Desa 

Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dapat 

dijelaskan melalui uraian tentang Standar Operasional Prosedur ( SOP ) 

Maliyah Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al Fatah, sebagai berikut: 

Standar Operastonal Prosedur (SOP) Maliyah Shufah Hizbullah Dan 

Madrasah Al Fatah : 

1. Ruang Lingkup. 
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a. Mengatur proses penyusunan anggaran dan pengajuan rencana kerja 

dan anggaran dari setiap bagian sampai dengan penyusunan anggaran 

b. Mengatur proses pembukaan dan penutupan brankas mulai dari 

pembukaan kode kombinasi brankas sempai dengan penguncian 

kembali brankas. 

c. Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan kebutuhan uang 

untuk transaksi sampai dengan persiapan alat bantu transaksi. 

d. Mengatur proses pengeluaran dana kas umum mulai dari pengajuan 

permohonan uang dari user sampai dengan penyerahan uang oleh 

kasir. 

2. Tujuan. 

a. Menstandarisasi proses penyusunan anggaran pada ma'had shuffah 

Hizbullah dan Madrasah AL Fatah. 

b. Menstandarisasi proses pengeluaran dana kas umum (Kas BMT / kas 

Bank pada Maliyah AL Fatah. 

c. Menstandarisasi proses pengeluaran dana kas kecil pada Maliyah AL 

Fatah. 

d. Menstandarisasi proses pembukaan dan penutupan brankas untuk 

mengamankan pembukaan dan penutupan brankas. 

e. Menstandarisasi proses persiapan pembukaan sesi kas harian maliyah 

Al Fatah. 

f. Menstandarisasi proses penanganan apabila ditemukan uang palsu 

dalam transaksi kas yang dilakukan oleh teller., 

g. Menstandarisasi proses penanganan apabila terjadi selisih uang tunai 

pada teller dengan pencatatan pada sistem. 

h. menstandarisasi proses penutupan sesi kas harian pada maliyah Al 

Fatah. 

i. Menstandarisasi proses pelaporan harian Maliyah AL Fatah. 
 

3. TanggungJawab 

1. Mudir Shufah 

a. Mudir Shufah dan Rois Madrasah bertanggung jawab atas 

penyusunan rancangan anggaran lembaga bagiannya masing-

masing. 

b. Mudir Shufah bertanggung jawab atas persetujuan Rencana 

Anggaran Tahunan yang telah di susun oleh Rois / Tim 

penyusunan Anggaran ( RAPBS). 

c.  Mudir shufah dan Amir maliyah bertanggung jawab menyetujui 

atau menolak pegeluaran dana ajuan dari user setelah diverifikasi 

oleh Accounting maliyah AL Fatah dengan menandatangani 

penyetujuan atau penolakan pengeluaran dana. 
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2. Amir maliyah 

a. Amir Maliyah Memverifikasi usulan/ajuan dari user atas ajuan 

penggunaan dana dengan menanda tangani persetujuan atau 

penolakan pengeluaran dana. 

b. Amir Maliyah ( Acuonting ) bertanggung jawab melakukan 

konsolidasi anggaran dan penyusunan anggaran. 

c.   Amir Maliyah atas verifikasi anggran pengeluaran dana kas umum 

dan berhak menyetujui atau menolak pengeluaran dana. 

d.  Amir maliyah bertanggung jawab atas pengeluaran uang yang kan 

digunakan untuk . transaksi harian. 

e.  Amir maliyah Bertanggung jawab atas verifikasi anggaran dan 

pengeluaran uang kas. 

 

3. Acounting /Administratur Maliyah. 

a. Acounting /Administratur Maliyah bertanggung jawab melakukan 

verifikasi anggaran atas ajuan dari user yang telah di setujui oleh 

Amir Maliyah dan Mudir shufah. 

b. Acounting /Administratur Maliyah Bertanggung jawab menghitung 

kebutuhan uang untuk transaksi harian dan menjaga kestabilan kas 

umum dan kas kecil Maliyah AL Fatah. 

c. Acounting /Administratur Maliyah Bertanggung jawab atas proses 

pembukaan dan penutupan transaksi harian serta pembukaan dan 

penutupan Brankas. 

d. Acounting /Administratur Maliyah Bertanggung jawab memeriksa 

dan mencocokan jumlah uang dengan daftar mutasi kas 

e. Acounting /Administratur Maliyah Bertanggung jawab atas  

verifikasi anggaran dan pengeluaran uang kas . 

f.  Acounting /Administratur Maliyah Bertanggung jawab membuat   

laporan keuangan secara berkala bulanan dan tahunan. 
 

4. Teller. 

a. Teller bertanggung jawab atas pengeluaran dana dari kas setelah 

diverifikasi dan disetujui oleh Mudir shufah dan Amir Maliyah. 

b. Teller Bertanggung_jawab atas penerimaan uang dan membuatkan 

bukti penerimaan kas. 

c. Teller mencatat dan menginput penerimaan dan pengeluaran uang 

dalam system. 

d.  Membuat Laporan harian Transaksi kas. 
 

5. User ( Pengguna dana ) 
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a. User bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diajukannya 

dengan melaporkan hasil penggunaan dana secara tertulis dengan 

melampirkan bukti-bukti transakasi penggunaan dana yang orisinil 

dan di tanda tangani. 

b. User dalam pengajuan dana harus membuat surat/proposal usulan 

kebutuhan dana dilampirkan dengan rincian kebutuhan dana 

dengan ditandatangani oleh Amir lembaga di ketahui dan disetujui 

oleh Mudir Shuffah dengan ditandatangani, setelah di periksa 

terlebih dahulu oleh Amir Maliyah. 

c. Surat / proposal pengajuan kebutuhan dana oleh user diserahkan 

kepada administratur maliyah untuk diproses. 

d. Setelah diproses oleh administratur maliyah dengan telah ditanda 

tangani dokumen pengeluaran kas oleh Amir Maliyah dan Mudir 

Shuffah dana diserahkan kepada User. 
 

6. Purchasing/pengadaan logistik dan perbendaharaan aktiva tetap. 

a. Purchasing/pengadaan logistik dan perbendaharaan aktiva tetap 

bertanggung jawab dalam merencanakan pengadaan logistik , 

ATK, kertas, literasi (buku-buku pelajaran), perlengkapan dan 

peralatan sarana elektronik, elektrik, material bangunan, dll. 

b. Purchasing/pengadaan logistik dan perbendaharaan aktiva tetap 

bertanggung jawab atas pemeliharaan aktiva tetap (kendaraan, 

tanah, mujaro'ah, dll). 

c. Purchasing/pengadaan logistik dan perbendaharaan aktiva tetap 

mengawasi dan melaporkan stock logistik dan pemeliharaan aktiva 

tetap secara berkala.
 75

 

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan pasti 

membutuhkan investasi dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, 

agar investasi tersebut tepat sasaran membutuhkan pengelolaan secara 

efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan semua 

kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggung jawaban dana pendidikan di pondok pesantren al-Fatah al-
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Muhajirun Natar. Karenanya, dengan memahami pengertian tersebut, 

maka manajemen pembiayaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar mencakup 

tiga tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan atau pertanggungjawaban 

anggaran. 

1) Perencanaan Anggaran di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar. 

 

Dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Pondok (RAPBP) yang dilakukan Pondok Pesantren Shuffah dan 

Madrasah al-Fatah melalui tahapan rapat internal yang melibatkan amir 

(pemimpin shuffah dan madrasah) beserta para ustadz. Pada tahap ini amir 

(pemimpin shuffah dan madrasah) dan ustadz bersama-sama melakukan 

identifikasi dan analisis terhadap kebutuhan dan program shuffah dan 

madrasah al-Fatah selama satu tahun ajaran mendatang dengan 

mempertimbangkan analisa data tahun sebelumnya. 

―Perencanaan keuangan yang dituangkan dalam RAPBP berfungsi 

sebagai panduan dan salah satu tolak ukur kinerja Shuffah dan Madrasah 

al-Fatah. Dan yang perlu diketahui bahwa kegiatan penyusunan RAPBP 

rutin dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan melibatkan 

unsur pimpinan (para amir) dan ustadz yang ada di lingkungan Suffah dan 

Madrasah al-Fatah‖.
76

 

Selanjutnya,  secara lebih terperinci fungsi penyelenggaraan anggaran 

pembiayaan tersebut adalah untuk pedoman kerja dan memberikan arah 

serta target yang harus dicapai dalam kegiatan Shuffah dan Madrasah al-
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Fatah. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat koordinasi kerja agar semua 

lembaga dalam Shuffah dan Madrasah al-Fatah dapat saling menunjang 

dan saling bekerja sama. Dan yang terpenting adalah sebagai alat 

pengawasan. Fungsi ini dimaksudkan sebagai tolak ukur serta pembanding 

untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan penggunaan dana Shuffah dan 

Madrasah al-Fatah, sehingga dapat dinilai apakah telah sesuai dengan 

target rencana atau tidak sesuai dengan rencana, serta sebagai tolak ukur 

untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak. 

Perencanaan dalam proses pembiayaan biasa disebut dengan istilah 

budgeting. Anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan 

pengelolaan keuangan karena mencerminkan kekuatan dari Pondok 

Pesantren Shuffah dan Madrasah al-Fatah dalam mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien.  Lazimnya dalam dunia pendidikan, sebelum 

melakukan kegiatan satu tahun mendatang pun terlebih dahulu membuat 

perencanaan anggaran atau lebih dikenal dengan RAPBS (Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah). 

Sementara itu, dalam melaksanakan perencanaan keuangan di 

Pondok Pesantren Shuffah dan Madrasah al-Fatah dilakukan dengan cara 

identifikasi dan analisis faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan 

keuangan yang meliputi; penyusunan anggaran, strategi anggaran, sumber 

pendanaan, pengeluaran dan mancari sumber dana lain. Sebagaimana 

diketahui bahwa pembiayaan merupakan salah satu faktor penting 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, karena itu keuangan harus 
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dikelola oleh orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Oleh 

sebab itu, RAPBS ini menjabarkan program serta biaya yang dibutuhkan 

dalam satu tahun ajaran mendatang sebagai acuan dan pengendalian dalam 

penggunaan dana dilingkungan pesantren dan madrasah. Perencanaan ini 

dilakukan pada tiap awal tahun ajaran dengan melibatkan pihak yang 

terkait. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ustadz Supardi, dapat 

dijelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembiayaan di Pondok 

Pesantren al-Fatah al-Muhajirun adalah sebagai berikut: 

(a) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Shuffah. Adapun 

sumber dana RAPB Shuffah berasal dari:  

(1) Dana jariyah Pembangunan. 

(2) Dana Pengelolaan asrama; dan  

(3) Uang Makan/ Dapur Umum. 

(b) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah Aliyah (RAPB 

MA). Adapun Sumber dana RAPB MA, yang berasal dari Wali 

santri antara lain:  

(1) Uang SPP. 

(2) Dana ekstra kurikuler. 

(3) Uang raport. 

(4) Uang daftar ulang. 

(5) Uang Bimbel; dan 

(6) Uang Ujian Nasional (UN).  

Sementara itu, sumber dana RAPB MA yang berasal dari dana APBN 

/APBD Pemerintah meliputi;  

(1) Dana BOS (Bantuan Operasionai Sekolah). 

(2) Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan  

(3) Bantuan Lain. 

(c) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah Tsanawiyah 

(RAPB MTs). Adapun sumber dana yang berasal dari wali santri 

meliputi;  

(1) Uang SPP. 

(2) Dana Ekstra Kurikuler. 

(3) Uang Raport. 

(4) Uang daftar ulang. 

(5) Uang Bimbel, dan 

(6) Uang Ujian Nasional (UN).  

Sementara itu sumber dana RAPB MTs dari dari APBN dan APBD 

pemerintah antara lain:  
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(1) Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

(2) Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan  

(3) Bantuan Lain. 

(d) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah lbtidaiyah (RAPB 

MI). Adapun sumber dana yang berasal dari wali santri meliputi:  

(1) Uang jariyah Bangunan. 

(2) Dana Ektra Kurikuler. 

(3) Uang raport. 

(4) Uang daftar ulang. 

(5) Uang Bimbel. 

(6) Uang Ujian Nasional (UN). 

Sementara itu, sumber dana RAPB Ml yang berasal dari dana APBN 

dan APBD pemerintah meliputi;  

(1) Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

(2) Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan  

(3) Bantuan Lain. 

(e) Rencana Anggaran pendapatan Belanja Raudhatul Athfal (RAPB 

RA). Adapun sumber dana RAPB RA yang berasal dari Wali santri 

meliputi;  

(1) Uang jariyah Bangunan . 

(2) Dana Ektra Kurikuler. 

(3) Uang raport . 

(4) Uang daftar ulang. 

(5) Uang Bimbel, dan 

(6) Uang Ujian Nasional (UN). 

Sementara itu, sumber dana RAPB RA dari dana APBN / APBD 

pemerintah antara lain: 

(1) Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

(2) Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan  

(3) Bantuan Lain.
77

 

Pada dasarnya, RAPBS di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun terdiri dari dua sisi, yaitu 

penerimaan dan pengeluaran. Adapun sumber penerimaan pembiayaan 

pendidikan di pondok pesantren ini bersumber dari siswa, masyarakat dan 

bantuan dari pemerintah yang berupa dana operasioanal sekolah (BOS) 

dan dana bantuan siswa miskin (BSM). Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara yang telah penulis lakukan, terungkap pula bahwa pada garis 
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besarnya sumber dana penerimaan pembiayaan pendidikan di Pondok 

Pesantren al-Fatah al-Muhajirun juga berasal dari hasil tanah garapan yang 

dikerjakan oleh masyarakat dengan pola bagi hasil, juga dari zakat, infak 

dan shodaqah umat Islam. 

2) Pengorganisasian Anggaran di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang, 

alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menciptakan 

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
78

 Adapun upaya Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun Natar dalam 

pengorganisasian terhadap pemasukan dan pengeluaran dana pendidikan 

diwujudkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS). Akan tetapi di Pondok Pesantren ini memiliki keunikan tersendiri, 

yaitu memiliki dua rencana anggaran pembiayaan, masing-masing rencana 

anggaran pembiayaan pondok pesantren dan rencana anggaran biaya untuk 

madrasah yang berada di lingkungan pondok tersebut. 

Kegiatan pengorganisasian keuangan yang ada di Pondok pesantren al-

Fatah al-Muhajirun Natar diserahkan kepada seorang bendahara yayasan 

Pondok pesantren Hizbullah Al-Fatah Natar, yaitu Bapak Supardi, M.Pd.I. 

sementara itu, pengorganisasian keuangan di lingkungan madrasah yang ada di 

Pondok pesantren Al-Fatah al-Muhajirun diserahkan kepada amir maliyah 
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madrasah secara umum, yaitu Bapak Supardi, M.Pd.I. Apabila diperhatikan, 

antara bendahara yayasan pondok pesantren dan bendahara madrasah tidak ada 

perbedaan. Artinya kegiatan pengorganisasian keuangan di Pondok Pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah al-Muhajirun hanya dikendalikan 

oleh satu orang, yaitu bendahara yayasan. Idealnya, agar tidak terjadi tumpang 

tindih, maka pengorganisasian keuangan tidak harus dikelola secara 

centralistic, semestinya bendahara harus fokus terhadap masalah masing-

masing keuangannya. Namun pada pondok pesantren bendahara dipegang oleh 

satu orang agar tidak terjadi perselisihan dalam pengaturan keuangan. 

3) Pelaksanaan Anggaran di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

 

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi terhadap rencana 

pembiayaan (RAPBS) yang telah disetujui oleh yayasan. Dalam tahap ini 

setiap pengeluaran dan pemasukan sekolah harus dilakukan pencatatan oleh 

bendahara dengan teliti. Berkaitan dengan pelaksanaan (directing) dan 

accountan public penggunaan sumber dana pada Pondok Pesantren Al- Fatah 

al-Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan dilakukan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Maliyah Shuffah Hizbullah dan Madrasah al-Fatah. Berikut peneliti sajikan 

gambar Standar Operating Procedure (SOP) Maliyah, sebagaimana gambar 

4.5 berikut : 
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Gambar 4.5 

Standar Operating Procedure (SOP) Maliyah Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Natar Tentang 

Pengeluaran Dana Kas Umum 
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Gambar 4.6 

Standar Operating Procedure (SOP) Maliyah Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Natar Tentang 

Pengeluaran Dana Kas Kecil 
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Gambar 4.7 

Standar Operating Procedure (SOP) Maliyah Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Natar Tentang 

Pengeluaran Dana Kas Harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

463 

 

Berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, Amir maliyah 

(bendahara) Pondok Pesantren Al-Fatah al-Muhajirun memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut:  

a) Memverifikasi ajuan dari user atas ajuan penggunaan dana dengan 

menanda tangani persetujuan atau penolakan pengeluaran dana. 

b) Bertanggung jawab melakukan konsolidasi anggaran dan penyusunan 

anggaran. 

c) Memverifikasi anggran pengeluaran dana kas umum dan berhak 

menyetujui atau menolak pengeluaran dana. 

d) Bertanggung jawab atas pengeluaran uang yang akan digunakan untuk 

transaksi harian, dan 

e) Bertanggung jawab atas verifikasi anggaran dan pengeluaran uang kas. 

4) Pengawasan Anggaran di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah 

Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 

Setelah alokasi pembiayaan, maka kegiatan selanjutnya adalah 

pengawasan. Pengawasan anggaran bertujuan untuk melihat sejauh mana 

efektivitas dan efisiensi sumber-sumber dana yang tersedia. Melalui 

pengawasan diharapkan proses penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan mudir, kepala madrasah, ustadz dan amir maliyah di Pondok 

Pesantren Al-Fatah al-Muhajirun Natar, Lampung Selatan, pengawasan yang 

dilakukan hanya bersifat internal.  

Baik untuk Pondok Pesantren maupun Madrasah, Pengawasan internal 

dilakukan oleh Mudir atau pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah al-

Muhajirun Natar. Selaku Mudir, melakukan manajemen terhadap pembiayaan 

kegiatan di lembaga pendidikan tersebut. Setiap transaksi yang dilakukan 
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oleh amir maliyah (bendahara) harus sepengetahuan Mudir/pimpinan. 

Sebagai manajer, Mudir melakukan kegiatan pengawasan dengan melihat 

laporan dan proses pemasukan dan pengeluaran dana. 

Dalam hal ini pengawasan diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis 

dan laporan lisan. Laporan keuangan dilakukan dalam tiga bentuk.
79

 Pertama; 

laporan harian yang merupakan laporan amir maliyah (bendahara) ke mudir 

setingkat diatasnya. Misalnya jika berada di lingkungan madrasah, maka 

harus melaporkan pada kepala madrasah sebagai manajer. Adapun hal yang 

dilaporkan terkait kondisi keuangan tiap harinya. Berkas yang perlu 

dilampirkan adalah berupa file buku kas harian yang formatnya telah 

ditentukan oleh yayasan. Kedua; laporan yang dibuat satu bulan sekali. 

Laporan tersebut hanya berupa bukti-bukti pengeluaran atau nota selama satu 

bulan beserta pembukuannya. Ketiga; pada akhir tahun bendahara 

melaporkan rekapitulasi keuangan selama satu tahun.
80

 

Pembukuan keuangan Pondok Pesantren al-Fatah al-Muhajirun Natar 

sudah menerapkan sistem komputerisasi sehingga tidak ada pencatatan secara 

manual. Setiap transaksi berupa pemasukan dan pengeluaran keuangan pondok 

pesantren dan madrasah setiap harinya dicatat pada file Buku Kas Harian. 

Sedangkan kegiatan pengawasan pembiayaan di Pondok Pesantren al-Fatah al-

Muhajirun Natar sejauh ini sudah hampir sesuai dengan teori pengawasan, dan 

telah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun demi 

kesempurnaan kegiatan pengawasan, sewaktu-waktu perlu dilakukan kegiatan 
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peninjauan pribadi atau inspeksi mendadak untuk melihat kondisi di lapangan 

yang sesungguhnya. 

      Analisis manajemen keuangan pada pondok pesantren ini juga penulis 

lihat dari sisi standar biaya pendidikan sebagaimana Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tanggal 5 Oktober 2009, bahwa 

Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) pada pondok pesantren 

tersebut meliputi biaya-biaya: alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis 

pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, 

biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya 

pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek 

laboratorium IPA, dan biaya pelaporan. Maka dari sisi pos penggunaan biaya 

pendidikan pada pondok pesantren tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

pemerintah nomor 69 tahun 2009. Adapun dari sisi standar biaya sebagaimana 

tabel berikut: 
 

Tabel : 4.22 

Standar Biaya Pendidikan Jenjang MI, MTs., dan MA 

Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2017/2018  

 

No. Sekolah/ 

Program 

Keahlian 

Biaya Operasi Nonpersonalia 

(Rp Ribu) berdasarkan PP No 

69 Tahun 2009 

Biaya Operasi Nonpersonalia 

(Rp Ribu) pada Pondok 

pesantren 

% 

Mini

mum 

untuk 

ATS 

(Stan

dar ) 

% 

Mini

mum 

untuk 

ATS 

pon 

pes 

% 

Mini

mum 

untuk 
BAHP 

(stan

dar) 

% 

Mini

mum 

untuk 
BAHP 

Pon 

pes 

Per 

Sekolah/ 

Program 

Keahlian 

Per 

Rombo

ngan 

Belajar 

Per 

Peserta 

Didik 

Per 

Sekolah/ 

Program 

Keahlian 

Per 

Rombong

an 

Belajar 

Per 

Peserta 

Didik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  MI   - 28 

* 
  97.440 16.240     580 98.280 16.380 585 10 11 10 11 

2 MTs – 
32* 

136.320 22.720 710 137.280 22.880 715 10 11 10 11 

3 MA Bhs 
– 32* 

184.320 30.720 960 185.280 30.880 965 10 11 10 11 

4 MA IPS- 
32* 

184.320 30.720 960 185.280 30.880 965 10 11 10 11 

5 MA IPA 
– 32* 

193.920 32.320 1.010 194.880 32.480 1.015 10 11 10 11 
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Sumber: Diolah dari Dokumentasi Pondok Pesantren Al Fatah Al Muhajirun Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Keterangan: * Jlh Peserta didik per rombongan belajar.  

 Jlh rombel per sekolah minimal 6 rombel, menurut PP No 69 Tahun 2009. 

 

Dari data di atas maka dapat di ketahui bahwa biaya operasional 

pendidikan pada pondok pesantren Al Fatah Al Muhajirun tersebut telah mencapai 

standar yang ditentukan oleh pemerintah. 

G. Temuan Hasil Penelitian 

Dari Penyajian data dan analisa yang peneliti lakukan tentang Manajemen 

Pondok Pesantren Al Fatah Al Muhajirun Natar Lampung Selatan Propinsi 

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat 

penulis maknai dengan mengacu kepada teori-teori yang relevan  sebagai berikut : 

1. Sejarah berdirinya pondok pesantren shuffah Hizbullah dan Madrasah Al Fatah 

kampung Muhajirun Natar Lampung Selatan, serta sejarah latar belakang nama 

pondok pesantren dengan nama ―Shuffah‖, ―Hizbullah‖ dan ―Al Fatah‖, serta 

nama-nama khusus yang di pakai pada pondok pesantren tersebut, misalnya 

―Jama‘ah Imaamah‖, ―Imaam Muslimiin‖, ―Waliyul Imaam‖, ―Mudir‖, 

―Mudirus Shuffah‖,  ― Amiir Madrasah‖, dan lain-lain. 

2. Penerapan Manajemen Kepemimpinan pada Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan 

ditinjau dari fungsi manajemen, dalam arti bahwa pola-pola penetapan 

kepemimpinan pada pondok pesantren tersebut dari sisi planning, organizing, 

actuating dan controling-nya sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat 

difahami dari indikator :  
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a).   Bahwa dalam penetapan kepemimpinan di pondok pesantren tersebut tidak 

dijalankan dengan sistem sentralisasi kyai dan dominasi kyai pendahulu 

serta keturunannya, tapi ditetapkan melalui musyawarah mufakat, dengan 

memilih di antara tokoh pimpinan yang ada. Selain itu peran kyai di 

lingkungan Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Natar, memiliki 

pengaruh yang sangat besar, diketahui pula bahwa kyai tersebut tidak 

musti berasal dari keturunan kyai pendahulu, bisa juga kyai tersebut 

berasal dari luar pondok yang diperolehnya berdasarkan pada 

kemampuannya dalam menyelesaikan problem umat dilingkungannya 

serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang diperlukan. Juga dalam 

penetapan pimpinan pondok pesantren tersebut dengan memperhatikan 

bahwa kyai tersebut benar-benar sosok yang patut untuk dibanggakan 

karena latar belakang kecerdasan intelektual dan emosionalnya, hal ini 

sejalan dengan pendapat Ralp Stogdill dalam Enceng dkk, bahwa seorang 

pemimpin perlu memiliki sifat-sifat yang terdiri dari beberapa komponen, 

yaitu: 

1. Ciri-ciri fisik yang meliputi; aktivitas, kekuatan, usia, penampilan, 

kerapihan, tinggi badan, berat badan.  

2. Latar belakang sosial, berupa; pendidikan, status sosial dan mobilitas. 

3. Kecerdasan dan kecakapan, meliputi; kemampuan menilai dan 

pengambilan keputusan, pengetahuan. 

4. Kepribadian berupa; penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, 

keunggulan, penguasaan emosi, pengendalian, banyak akal budinya, 

kuat berpendirian, enthusiasm, extroversion, independence, 

nonconformity, objectivity, tough-mindedness, originality, personal 

integrity, ethical conduct, tolerance of stress. 

5. Ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, meliputi; dorongan 

berprestasi dan unggul, dorongan bertanggung jawab, inisiatif, 

enterprise, tangguh menghadapi halangan, bertanggung jawab dalam 

mencapai tujuan. 
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Bertolak dari pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

para pimpinan pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar memiliki semangat kerja sama, berjiwa 

mengasuh, mampu bekerja sama, mampu berinteraksi. Selain itu, 

pemimpin tersebut juga memiliki sifat yang mampu mensejajarkan dirinya 

dengan tokoh-tokoh di berbagai bidang, mampu bekerja sama, dan kyai di 

Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar tersebut menanamkan visi dan misi pondok pesantren 

sesuai dengan amanah para pendirinya. Keberlangsungan kepemimpinan 

di Pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar dilakukan dengan sistem terbuka dan transparan, baik 

saat memilih atau menentukan pimpinan pondok pesantren dan saat 

menyusun struktur kepengurusan yang lain. Menurut salah satu 

narasumber, kepemimpinan dilakukan dengan sistem terbuka, transparan 

dan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada sistem manajemen 

modern. Salah satu indikasinya, bahwa pondok pesantren tersebut telah   

melaksanakan sistem manajerial modern misalnya adanya pergantian 

pemimpin yang tertuang pada periodesasi kepengurusan kepemimpinan 

atau ke-amir-an yang tampak dalam struktur organisasi yang ada. Kecuali 

penetapan ―Imaamul Muslimiin‖, yang sejak dibai‘atnya Imamul 

Muslimiin pertama (tahun 1953) sampai sekarang baru tiga kali periode 

pergantian, dan digantinya Immamul Muslimiin tersebut bukan karena 

periodenya habis, tapi karena yang bersangkutan wafat. 
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b). Selain itu model kepemimpinan di Pondok pesantren tersebut penulis 

simpulkan dengan berpegang kepada pendapat Mohamad Arif Faizin, 

bahwa model kepemimpinan pada pondok pesantren Al Fatah al 

Muhajirun Natar menerapkan model kepemimpinan kolektif, bukan model 

kepemimpinan tunggal, atau model dwi tunggal. Adapun type 

kepemimpinan yang mereka terapkan adalah type kepemimpinan 

demokratik, sebagaimana pendapat Sondang P. Siagian, di antara 

indikasinya adalah bahwa kepemimpinan di pondok pesantren tersebut 

mengakui serta menghargai potensi anggotanya, menerima saran, pendapat 

dan kritik dari anggotanya, pemimpin berusaha mengsingkronkan tujuan 

organisasi dengan kepentingan individu anggota, pemimpin berusaha agar 

anggotanya lebih sukses darinya, dan bersikap ramah, memberi bantuan 

atau nasehat baik dalam masalah pribadi maupun masalah profesi. Selain 

itu pimpinan juga memberikan kesempatan pada anggotanya untuk ikut 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang di amanahkan kepadanya. 

Pada struktur organisasi menunjukkan adanya alur instruksi dan koordinasi 

antar bagian dan unit kerja, selain itu keputusan-keputusan yang diambil 

pimpinan dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan dengan 

musyawarah mufakat melalui pertimbangan yang matang dan tidak 

bersifat personal (individual). Hal ini memperkuat kesimpulan penulis 

bahwa pondok pesantren tersebut telah dikelola dengan menerapkan  

mekanisme fungsi manajemen yang baik.  

3. Penerapan Manajemen SDM pada Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan adalah: 
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 a).  Penulis  tinjau dari fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM), 

baik dari fungsi manajemen maupun dari fungsi operasional. Dari fungsi 

manajemen, MSDM Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun telah 

melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: mengatur, merencanakan, 

melaksanakan pengorganisasian, memimpin serta mengendalikan SDM 

yang ada, yang merupakan asset penting bagi sebuah organisasi. 

Sedangkan pelaksanaan MSDM dari fungsi operasional, adalah meliputi; 

karyawan / tenaga kerja, dalam hal ini Pondok Pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun telah melakukan: 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan kedua fungsi manajemen 

tersebut, sudah berjalan dengan baik, dengan indikator bahwa di Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan telah memiliki 

tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar kependidikan, 

sehingga proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Adapun 

pengembangan karir pegawai, terutama guru-guru diizinkan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3. Semua dewan guru sudah 

memiliki jenjang akademik Strata 1 (sarjana). Adapun kinerja dan 

kompetensi dipantau dan dilaporkan oleh kepala bagian masing-masing 

lembaga kepada Bidang akademik dan tembusan ke Pembantu Mudir 

(Pudir). 

b). Dari sisi pola pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di 

Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-
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Muhajirun, bahwa pondok pesantren melakukan hal-hal sebagai berikut, 

yaitu: (1) Memberi izin kepada seluruh tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan studinya baik S1/S2 sesuai bidangnya; (2) Memberi izin 

kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar-seminar, 

pelatihan, workshop, atau kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan 

kompetensi dan keahlian masing-masing; (3) Pondok pesantren Al-Fatah 

sering mengadakan penataran-penataran tentang pendidikan. 

 Berdasarkan hal di atas,  tenaga pendidik di pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al Fatah bila ditinjau dari Peratturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan pengganti 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 29 yang berbunyi: 

 (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:  

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1). 

b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia 

dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan  

c.  Sertifikat profesi guru untuk PAUD. 

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1). 

b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI,  

kependidikan lain, atau psikologi; dan  

c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI . 

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat  memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1). 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan  

c. Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. 

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat  memiliki: 

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1). 

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 

c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. 
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   Maka untuk guru-guru pada pondok pesantren Shuffah Hizbullah 

dan Madrasah Al Fatah, belum semuanya memenuhi tuntutan pasal 29 

Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tersebut, namun dari segi 

kompetensi profesionalnya para guru tersebut memenuhi kompetensi yang 

diperlukan, misalnya guru tahfidz, dia tamatan pondok pesantren dan 

memang dia Hafidz, walaupun dia belum Strata 1 (sarjana ). Menurut 

peneliti ini lebih baik dari pada sarjana tapi tidak kompeten.  

   Selain diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya, tenaga 

pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar Lampung Selatan juga diperhatikan kesejahteraan hidupnya. Yaitu 

dengan cara memberikan gaji dan tunjangan pegawai yang diatur dalam 

peraturan penggajian yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, masa 

kerja serta jabatan yang diamanahkannya. Besar gaji dan tunjangan 

pegawai sesuai dengan kemampuan yang ada pada pondok pesantren. 

3.  Penerapan Manajemen Kurikulum pada Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan 

ditinjau dari fungsi manajemen, sudah berjalan dengan baik, dengan 

indikator, antara lain:  

a).  Kurikulum pembelajaran yang diterapkan di Pondok pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun adalah Kurikulum Terpadu (Multi Triple Curriculum), 

yaitu perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian 

Pendidikan Nasional (mengacu pada penguasaan IPTEK), dengan 

kurikulum Pesantren Salaf ( Kitab Kuning, Tahfidz, dan Halaqoh ) dan 
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modern (mengacu pada penguasaan Al-Ahkamu Asy Syar’iyah, serta 

penguasaan Bahasa Arab dan bahasa Inggris);  

b). Penerapan pembelajaran dengan metode klasikal ( Reguler ) dan metode 

akselerasi ( Non Reguler ) bertujuan ; 1). Metode klasikal di Pondok 

pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun telah dikombinasikan dengan 

akselerasi yang memungkinkan menyelesaikan tahapan belajarnya tanpa 

menunggu kenaikan kelas secara kolektif; 2) Metode klasikal khusus 

diberikan untuk bidang studi yang diujikan oleh pemerintah dalam 

pembelajaran di madrasah. Metode akselerasi khusus diberikan untuk 

bidang studi kajian Islamiyah dan pelajaran Bahasa Arab dan bahasa 

Inggris. 

c)  Setiap ahlu Shuffah dimungkinkan untuk memperoleh 2 (dua) ijazah resmi 

(diakui oleh  pendidikan nasional). Setiap ahlu Shuffah berhak 

menyelesaikan program studinya lebih awal sesuai prestasinya dan 

berpeluang mendapat sponsorship untuk belajar di perguruan tinggi 

bonafid dalam/luar negeri, karena pondok pesantren memiliki program 

bimingan belajar untuk para santri kelas XII MA, dalam rangka 

mempersiapkan diri untuk ke Perguruan Tinggi.  

d) Selain memiliki kurikulum formal, pondok pesantren ini juga memiliki 

kurikulum khusus yang diterapkan untuk pondok pesantren tersebut 

sebagai hasil pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum pondok 

pesantren ini sering dikenal dengan istilah pengajaran takhassus pondok 

pesantren. Adapun kurikulum tersebut meliputi penguasaan kitab kuning 
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yang sudah ditentukan atau didesain oleh pihak pondok pesantren al-Fatah 

al-Muhajirun, Tahfizul Qur‘an, Tahfizul Hadits, Tafsir Al-Qur‘an; Ulumul 

Hadits; Tauhied; Fiqh/Ushul Fiqh; Akhlaq; Bahasa Arab; Nahwu , Shorof; 

Mustholahul Hadits; Tarikh dan Menulis/Khot. Kurikulum di atas 

menunjukkan bahwa pada pondok pesantren tersebut dilakukan 

pengembangan kurikulum yang sangat jelas, terutama dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan bahasa,  baik dalam pembelajaran 

formal, maupun pembelajaran pesantren dengan pola-pola pesantren 

tradisional ( Halaqoh ), yang mengkaji kitab kuning sebagai salah satu 

materi pelajarannya, begitu juga sistem pembelajarannya dengan sistem 

sorogan, bandongan, dan halaqoh, seperti sistem pembelajaran pada 

pondok pesantren salafi. 

e) Dari pola-pola pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh pondok 

pesantren, penulis berkesimpulan bahwa model pengembangan kurikulum 

yang digunakan adalah pengembangan kurikulum model Hilda Taba. 

Indikasinya adalah pengembangan kurikulum dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1)  Mendiagnosis kebutuhan. 

2)  Merumuskan tujuan-tujuan khusus. 

3)  Memilih isi. 

4)  Mengorganisasi isi. 

5)  Memilih pengalaman belajar. 

6)  Menetapkan tekhnik evaluasi.  

 Peninjauan kurikulum senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang lebih baik, misalnya ide perbaikan kurikulum 

dalam rangka mengantisipsi alumni yang tidak berhasil dalam melanjutkan 

studinya ke perguruan tinggi yang sudah diprogramkan.   
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   Pengembangan kurikulum tersebut, dalam rangka untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Dari tujuan Madrasah Aliyah 

pondok pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al Fatah sebagaimana 

disebutkan di atas ( halaman 395 ) dilihat dari standar Kompetensi lulusan 

pada P.P. Nomor 19 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa 

―Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak  

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut‖, dapat disimpulkan bahwa kompetensi lulusan tersebut sudah 

terpenuhi, bahkan tujuan pada pondok pesantren tersebut dapat melampaui 

standar kompetensi lulusan pada Peraturan Pemerintah tersebut.  

4.   Penerapan Manajemen Santri pada Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari fungsi manajemen, sudah berjalan 

dengan baik, dengan indikator :  

a.   Berdasarkan perencanaannya (planning) kegiatan penerimaan peserta didik 

baru di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:  

a) Pembentukan Kepanitiaan ―Penerimaan Santri Baru‖ oleh 

Mudir/Pimpinan melalui mekanisme musyawarah yang ditetapkan 

atas SK Mudir/Pimpinan Pondok pesantren yang dilengkapi dengan 

Petunjuk Operasional Prosedur. 
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b) Publikasi: publikasi Penerimaan Santri Baru (PSB) dilakukan melalui  

Siswa / Santri; Alumni; Wali Santri; Internet (website:alfatah.net 

pesantrenalfatah.com); Radio; Spanduk; dan Brosur. 

c) Kepanitiaan melibatkan seluruh lembaga yang ada di Pondok 

pesantren (MA; MTs; Ml; TK dan PAUD). 

d) Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan Program Penerimaan Santri 

Baru oleh Panitia sampai pada laporan pertanggjawaban panitia PSB. 

e) Selanjutnya, dalam penerimaan santri ataupun siswa baru, Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Natar Lampung Selatan selalu 

mengadakan seleksi terhadap calon peserta didik pendaftar.  

f)  Selain itu di Pondok Pesantren Al Fatah Al Muhajirun Desa Negara 

Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,  adanya 

program-program  beasiswa bagi santri  dimana beasiswa tersebut ada 

2 macam: 

1) Beasiswa prestasi; yakni meliputi akademik dan non-akademik. 

2) Beasiswa miskin hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang 

mampu. 

Anggaran beasiswa tersebut bisa diperoleh dari : 

1) Anggaran Negara. 

2) Anggaran Daerah. 

3) MoU dengan beberapa perguruan tinggi. 

 

b. Manajemen Santri juga terlihat dari manajemen pondok pesantren dalam 

mengatur pola hubungan masyarakat dilingkungan pondok pesantren 

dengan kegiatan pondok pesantren. Pola hubungan tersebut yaitu : 
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1. Dengan masyarakat sekitar ; 

a. Manajemen Pondok dengan Masyarakat saling terkait (manajemen 

pondok juga adalah Manajemen masyarakat yang bermukim di area 

pondok pesantren), karena sudah ada komitmen bagi masyarakat yang 

bermukim di wilayah pondok akan mentaati aturan-aturan yang 

diterapkan oleh pondok pesantren, salah satunya mengikuti sholat 

wajib berjama‘ah. Misalnya pondok memantau masyarakat yang tidak 

musafir untuk mengikuti sholat wajib berjama‘ah di masjid. 

b. Kegiatan Pondok merupakan kegiatan masyarakat demikian pula 

sebaliknya, baik kegiatan skala internal maupun external: 

Skala internal : 

1) Kegiatan Keamanan (siskamling), Gotong royong Pengawasan, 

Keilmuan (Ta'lim mingguan; bulanan dan tahunan). 

2) Kegiatan Kelompok (jiron) yang ada di sekitar dusun   adalah pula 

kegiatan pondok. 

3) Komunikasi, informasi dari pondok pesantren untuk masyarakat 

demikian pula sebaliknya dari masyarakat untuk pondok pesantren, 

dapat terjalin tersambung melalui kegiatan shalat berjama'ah di 

Masjid yang diikuti oleh segenap warga dilingkungan pondok 

pesantren. 

Skala External: menjalin kerja sama; Dengan Pemerintah baik 

tingkat Pusat sampai Kelurahan senantiasa terjalin, utamanya dengan 
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Desa dan Kecamatan, untuk setiap kegiatan melalui komunikasi dua 

arah. 

1) Dengan institusi Pendidikan yang lain, baik Menengah maupun 

pergurun tinggi, dan pondok-pondok Pesantren lain. 

2) Mengajukan kerja sama kepada pihak-pihak perusahaan.  

d. Indikator manajemen peserta didik juga terlihat dalam jadwal dan 

tata tertib yang di rancang oleh pondok pesantren, yang berfungsi 

sebagai bagian dari perencanaan dan alat pengawasan bagi santri 

dalam mengikuti kegiatan selama menjadi santri pada pondok 

pesantren tersebut.  

e. Manajemen terhadap alumni juga di programkan, misalnya 

pemantauan alumni yang meneruskan pendidikannya ke perguruan 

tinggi, dan alumni yang akan melaksanakan pengabdiannya 1 

tahun ke pondok pesantren al Fatah di wilayah lain.   

4. Penerapan Manajemen Sarana prasarana dan keuangan pada Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari fungsi manajemen, sudah 

berjalan dengan baik, dengan indikator sebagai berikut: 

a) Sarana dan prasarana yang terdapat atau yang dimiliki oleh Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun 

dapat dikatakan telah memenuhi standar layanan pendidikan, terlebih 

untuk level pendidikan Islam. Sebab, jika mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh Ary H. Gunawan terkait dengan sarana dan prasarana, 
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yang diklasifikasikan berdasarkan dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Bahwa 

ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar (PBM), 

prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak 

sangat menentukan), sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung 

(kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM. Ditinjau dari 

jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan 

fasilitas non fisik. Ditinjau dari sifat barangnya, benda-benda pendidikan 

dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, 

yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas.  

Selain itu, sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Pondok 

pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun telah 

sesuai standar dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan PP. No. 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1) bahwa ―Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi; perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan 

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dengan kata lain, 

jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana yang ada, maka pondok 

pesantren Al Fatah al Muhajirun telah menjalankan manajemen sarana 

dan prasarana pendidikan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-

undang.  

b) Adapun penerapan manajemen Keuangan pada Pondok pesantren 

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al-Muhajirun Natar 
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Lampung Selatan, sudah menerapkan fungsi manajemen, hal ini terlihat 

dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Pondok (RAPBP) yang dilakukan Pondok Pesantren Shuffah dan 

Madrasah al-Fatah melalui tahapan rapat internal yang melibatkan amir 

(pemimpin shuffah dan madrasah) beserta para ustadz. Pada tahap ini 

amir (pemimpin shuffah dan madrasah) dan ustadz bersama-sama 

melakukan identifikasi dan analisis terhadap kebutuhan dan program 

shuffah dan madrasah al-Fatah selama satu tahun ajaran mendatang 

dengan mempertimbangkan analisa data tahun sebelumnya. Selain itu 

Perencanaan keuangan yang dituangkan dalam RAPBP berfungsi 

sebagai panduan dan salah satu tolak ukur kinerja Shuffah dan Madrasah 

al-Fatah. Dan yang perlu diketahui bahwa kegiatan penyusunan RAPBP 

rutin dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan melibatkan 

unsur pimpinan (para amir) dan ustadz yang ada di lingkungan Suffah 

dan Madrasah al-Fatah, Kegiatan pengorganisasian keuangan yang ada 

di Pondok pesantren al-Fatah al-Muhajirun Natar diserahkan kepada 

seorang bendahara yayasan Pondok pesantren Hizbullah Al-Fatah Natar, 

yaitu Bapak Supardi, M.Pd.I. sementara itu, pengorganisasian keuangan 

di lingkungan madrasah yang ada di Pondok pesantren Al-Fatah al-

Muhajirun diserahkan kepada amir maliyah. Pelaksanaan anggaran 

merupakan implementasi terhadap rencana pembiayaan (RAPBS) yang 

telah disetujui oleh yayasan. Dalam tahap ini setiap pengeluaran dan 

pemasukan sekolah harus dilakukan pencatatan secara komputerisasi 
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oleh bendahara dengan teliti. Berkaitan dengan pelaksanaan (directing) 

dan accountan public penggunaan sumber dana pada Pondok Pesantren 

Al- Fatah al-Muhajirun Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan dilakukan menggunakan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Maliyah Shuffah Hizbullah dan Madrasah al-Fatah. 

c) Penerapan manajemen keuangan pada pondok pesantren ini juga penulis 

lihat dari sisi standar biaya pendidikan sebagaimana Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tanggal 5 Oktober 2009, 

bahwa Standar Biaya Operasi Nonpersonalia untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) pada pondok pesantren tersebut 

meliputi biaya-biaya: alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat 

habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya 

daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya 

asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, 

biaya praktek laboratorium IPA, dan biaya pelaporan. Maka dari sisi pos 

penggunaan biaya pendidikan pada pondok pesantren tersebut sudah 

sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2009. Adapun dari 

sisi standar biaya operasional pendidikan pada pondok pesantren  

Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Al Muhajirun tersebut telah 

mencapai standar yang ditentukan oleh pemerintah. 
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Berdasarkan simpulan hasil analisis deskriptif sebagaimana dipaparkan 

di atas, kemudian diperoleh hasil penelitian setiap fokus penelitian, berikut adalah 

hasil penelitian yang peneliti peroleh, yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah 

ini: 

 Tabel : 4.23 

Simpulan Hasil Analisa Data Tentang Manajemen Pondok Pesantren Al Fatah Al 

Muhajirun Natar Lampung Selatan Propinsi Lampung 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No Temuan hasil penelitian sesuai  

dengan sub fokus penelitian 

Indikator Temuan 

1 Sejarah berdirinya pondok 

pesantren shuffah Hizbullah dan 

Madrasah Al Fatah kampung 

Muhajirun Natar Lampung 

Selatan, serta sejarah latar 

belakang nama pondok pesantren 

dengan nama ―Shuffah‖, 

―Hizbullah‖ dan ―Al Fatah‖, serta 

nama-nama khusus yang di pakai 

pada pondok pesantren tersebut, 

misalnya ―Jama‘ah Imaamah‖, 

―Imaam Muslimiin‖, ―Waliyul 

Imaam‖, ―Mudir‖, ―Mudirus 

Shuffah‖, dan ― Amiir Madrasah‖, 

dan lain-lain. 

 

- 

2 Penerapan Manajemen 

Kepemimpinan pada Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar  

Kabupaten Lampung Selatan.  

1. Bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun dalam sistem 

Keberlangsungan kepemimpinan di 

Pondok pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar dilakukan dengan 

sistem terbuka dan transparan.  

1. Kepemimpinan tidak dijalankan 

dengan sistem setralisasi dan 

dominasi kyai. 

2. Keberlangsungan kepemimpinan 

dilaksanakan dengan sistem 

terbuka dan transparan. 

3. Terlihat dalam Struktur 

organisasi, dan struktur 

kepengurusan pondok pesantren. 

2. Bahwa di Pondok pesantren Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar 

melaksanakan model 

kepemimpinan kolektif dengan 

1. Keputusan diambil secara 

musyawarah mufakat, kembali 

kepada Al Qur‘an dan Sunnah 

Rasul. 
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gaya kepemimpinan demokratik. 2. Terlihat dalam struktur 

organisasi. 

3 Penerapan Manajemen SDM pada 

Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan adalah: 

1. Bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun menerapkan 

manajemen SDM dari sisi  fungsi 

manajemen . 

1. Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun telah melakukan : 

Mengatur, merencanakan, 

melaksanakan pengorganisasian, 

memimpin serta mengendalikan 

SDM yang ada. 

2. Penempatan SDM yang cukup 

baik sesuai dengan keahliannya. 

2. Bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun menerapkan 

manajemen SDM dari sisi fungsi 

operasional, yakni meliputi 

karyawan atau staf pondok 

pesantren. 

Pelaksanaan kedua fungsi 

manajemen tersebut, sudah 

berjalan dengan baik, dengan 

indikator bahwa di Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Natar Lampung Selatan telah 

memiliki tenaga pendidik dan 

tenaga  kependidikan sesuai 

dengan standar kependidikan. 

1. Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun telah melakukan: 

pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja bagi karyawan 

atau staf pondok pesantren. 

2. Guru-gurunya sudah S1. 

3. Proses pembelajarannya dapat 

berjalan dengan baik. 

4. Ada beberapa guru yang belum 

S 1, tapi yang bersangkutan 

memiliki kmpetensi dibidangnya 

(Tahfiz dan mampu membaca 

Kitab Kuning ). 

 3. Bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun dalam menerapkan 

manajemen SDM melakukan 

pengembangan karir pegawai.  

1. Mendorong guru-guru  untuk 

melanjutkan pendidikan ke 

jenjang S2/S3. 

2. Melaksanakan pelatihan dan 

workshop bagi guru dan staf. 

4. Bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun dalam menerapkan 

manajemen SDM memperhatikan 

kesejahtraan SDMnya. 

1. Memberikan gaji dan tunjangan 

pegawai yang diatur dalam 

peraturan penggajian yang 

disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan, masa kerja, serta 

jabatan yang diamanahkannya. 

4 1. Penerapan Manajemen Kurikulum 

pada Pondok Pesantren Al-Fatah 

Al-Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan sudah berjalan 

dengan baik dan efektif. 

Kurikulum pembelajaran yang 

diterapkan di Pondok pesantren 

Al-Fatah Al-Muhajirun adalah 

Kurikulum Terpadu (Multi 

Triple Curriculum), yaitu 

perpaduan antara kurikulum 

Kementerian Agama dan 

Kementerian Pendidikan 

Nasional dengan kurikulum 
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pesantren Salaf serta penguasaan 

Bahasa Arab dan bahasa 

Inggris). 

2. Penerapan Manajemen 

pembelajaran pada Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Desa Negara Ratu Kecamatan 

Natar  Kabupaten Lampung 

Selatan sudah berjalan dengan 

baik dan efektif. 

1. Tersusunnya jadwal kegiatan 

bagi santri dengan cukup 

komprehensif. 

2. Penerapan pembelajaran dengan 

metode klasikal  dan metode 

akselerasi; reguler dan non 

reguler. 

3. Setiap ahlu Shuffah 

dimungkinkan untuk 

memperoleh 2 (dua) ijazah resmi 

(diakui oleh  pendidikan 

nasional)  

3. Bahwa dalam penerapan 

manajemen Kurikulum pada Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

mengacu kepada model 

pengembangan kurikulum Hilda 

Taba. 

pengembangan kurikulum dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mendiagnosis kebutuhan. 

2)  Merumuskan tujuan-tujuan 

khusus. 

3)  Memilih isi. 

4)  Mengorganisasi isi. 

5)  Memilih pengalaman belajar. 

6)  Mengevaluasi. 

 

 4. Pondok pesantren tersebut 

melakukan pengembangan kurikulum 

yang sangat jelas, terutama dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan bahasa,  baik dalam 

pembelajaran formal, maupun 

pembelajaran pesantren dengan pola-

pola pesantren tradisional. 

Adanya mata pelajaran yang 

berbeda dengan mata pelajaran 

yang ada pada lembaga pendidikan 

yang sederajat pada lembaga 

pendidikan lain. Adapun hasil 

pengembangan  kurikulum tersebut 

meliputi kitab kuning yang sudah 

ditentukan atau didesain oleh pihak 

pondok pesantren al-Fatah al-

Muhajirun, Tahfizul Qur‘an, 

Tahfizul Hadits, Tafsir Al-Qur‘an; 

Ulumul Hadits; Tauhied; 

Fiqh/Ushul Fiqh; Akhlaq; Bahasa 

Arab; Nahwu , Shorof; 

Mustholahul Hadits; Tarikh dan 

Menulis/Khot. 

5 1. Penerapan Manajemen Santri pada 

Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan ditinjau dari 

Berdasarkan perencanaannya 

(planning) kegiatan penerimaan 

peserta didik baru di Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-Muhajirun 

Desa Negara Ratu Kecamatan 
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fungsi manajemen, sudah berjalan 

dengan baik. 

Natar Kabupaten Lampung 

Selatan, dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu:  

1. Pembentukan Kepanitiaan 

―Penerimaan Santri Baru‖ oleh 

Mudir/Pimpinan melalui 

mekanisme musyawarah yang 

ditetapkan atas SK 

Mudir/Pimpinan Pondok 

pesantren yang dilengkapi 

dengan Standar  Operasional 

Prosedur. 

2. Publikasi melalui Siswa / Santri; 

Alumni; Wali Santri; Internet 

(website:alfatah.net 

pesantrenalfatah.com); Radio; 

Spanduk; dan Brosur. 

3. Kepanitiaan melibatkan seluruh 

Lembaga yang ada di Pondok 

pesantren (MA; MTs; Ml; TK 

dan PAUD) 

4. Penyusunan Perencanaan dan 

pelaksanaan Program 

Penerimaan Santri Baru oleh 

Panitia sampai pada laporan 

pertanggjawaban panitia PSB 

5. Dalam penerimaan santri 

ataupun siswa baru, Pondok 

Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Natar Lampung 

Selatan selalu mengadakan 

seleksi terhadap calon peserta 

didik pendaftar. 

 

 2. Pondok Pesantren Al Fatah Al 

Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan,  mempersiapkan 

program-program  beasiswa bagi 

santri 

Program beasiswa tersebut ada 2 

macam: 

1) Beasiswa prestasi; yakni 

meliputi akademik dan non-

akademik. 

2) Beasiswa miskin hanya 

diperuntukkan bagi anak-anak 

yang kurang mampu. 

3. Manajemen Santri juga terlihat dari 

manajemen pondok pesantren dalam 

mengatur pola hubungan masyarakat 

dilingkungan pondok pesantren 

1.Manajemen Pondok dengan 

Masyarakat saling terkait 

(manajemen pondok juga adalah 

Manajemen masyarakat). 
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dengan kegiatan pondok pesantren. 2.Kegiatan Pondok merupakan 

kegiatan masyarakat demikian 

pula sebaliknya, baik kegiatan 

skala internal maupun external. 

 4. Pondok Pesantren telah melakukan 

perencanaan dan pengawasan 

terhadap  santri dalam mengikuti 

kegiatan selama menjadi santri pada 

pondok pesantren tersebut. 

Adanya jadwal kegiatan santri dan 

tata tertib bagi santri selama 

menjadi santri pada pondok 

pesantren. 

6 1. Penerapan Manajemen Sarana 

prasarana dan keuangan pada 

Pondok Pesantren Al-Fatah Al-

Muhajirun Desa Negara Ratu 

Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan, ditinjau dari 

fungsi manajemen, sudah berjalan 

dengan baik, dengan indikator 

sebagai berikut: 

 

1.Sarana dan prasarana yang 

terdapat atau yang dimiliki oleh 

Pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun telah 

memenuhi standar layanan 

pendidikan. 

2. Manajemen Keuangan pada 

Pondok pesantren Shuffah 

Hizbullah dan Madrasah Al-

Fatah Al-Muhajirun Natar 

Lampung Selatan, sudah 

menerapkan fungsi manajemen, 

hal ini terlihat dalam proses 

penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Pondok 

(RAPBP) yang dilakukan 

Pondok Pesantren Shuffah dan 

Madrasah al-Fatah. 

 

2.Penerapan manajemen keuangan 

pada pondok pesantren ini juga 

penulis lihat dari sisi standar biaya 

pendidikan sebagaimana Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

69 Tahun 2009 Tanggal 5 Oktober 

2009 sudah memenuhi standar. 

    Bahwa Standar Biaya Operasi 

Nonpersonalia untuk Sekolah 

pada pondok pesantren tersebut 

meliputi biaya-biaya 

sebagaimana tersebut pada 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 69 Tahun 2009 

tersebut. 
 

 

 


