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Abstract 

Pesantrens have the independence and ability to manage their economy. The 
independence and freedom to organize and define the education’s processes include 
of entrepreneurship. The process of education refers to panca soul or the value of 
pieties boarding. Pesantren have the sub-culture as a product of indigenous 
Indonesian culture. Kiai is a prominent actor of the charismatic leaders. Attitudes and 
principles of pesantren values are customized into become a habit. Pesantren 
management is full of honesty, discipline, courage and strong commitment to develop 
the entrepreneurship. Pesantren will educate and train the good entrepreneurship 
skills of santri. The goal of entrepreneurship’s management is to increase productivity 
and satisfaction. 
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Abstrak  
Pesantren memiliki kemandirian dan kemampuan mengelola ekonomi. 
Kemandirian dan kebebasan mengatur dan menentukan proses pendidikan 
termasuk kewirausahaan. Proses pendidikannya mengacu pada panca jiwa atau 
nilai ketakwaan pesantren. Pesantren sub-kultur sebagai produk budaya Indonesia 
asli. Kiai aktor penting pemimpin kharismatik yang sangat dihormati. Sikap dan 
prinsip nilai pesantren dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan. Manajemen 
pesantren sarat dengan nilai kejujuran, disiplin, berani dan komitmen kuat 
mengembangkan wirausaha. Pesantren mendidik dan melatih ketrampilan 
kewirausahaan santri yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan 
kepuasan.  
 

Kata Kunci: Manajemen Pesantren, Kewirausahaan, Panca Jiwa   
 

 

Muqaddimah  

Pesantren kian menarik dikaji dan diteliti. Kemandirian, kemampuan 

mengelola ekonomi dan wirausahanya menjadi catatan tersendiri. Perkembang-

an pesantren cukup menggembirakan. Dalam implementasinya pesantren 

mengajarkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Daulay  

mempekenalkan tiga “H” pada santri, head=kepala, mengisi otak santri dengan 

ilmu pengetahuan, Heart= hati, mengisi hati santri dengan iman dan takwa, dan 

hand= tangan, memberikan ketrampilan1. Dalam taksonomi pendidikan Benjamin S. 

Bloom meliputi: kognitif, afektif dan psikomotorik.   

                                                      
1Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, (Jakarta : 
Kencana, 2007), h. 26. 
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Konsep head, heart dan hand tersebut menurut Penulis akan lahir dari proses 

pendidikan yang bermutu untuk melahirkan santri yang menjadi pemimpin, dan 

pemimpin santri. Menurut Ahmad Sanusi dalam Dacholfany2 menulis panca jiwa 

pesantren, antara: (1) keikhlasan (sincerely); (2) kesederhanaan (simplicity); (3) 

berdikari (self sufient), ukhwah Islamiyah (Islamic Brotherhood), dan kebebesan 

(freedom). Senada dengan Sanusi tersebut, Sulaiman menulis nilai ketakwaan 

pesantren yang spesifik: (1) Keikhlasan, mengandung makna totalitas, perbuatan 

dan orientasi hanya kepada Allah; (2) Kebersamaan, persaudaraan seagama, 

sebangsa dan setanah air (ukhwa Wathaniah), persaudaraan sesama manusia 

(ukhwah basyariyah). (3) Kesederhanaan sesuai konsep qana'ah. (4) Kemandirian, 

percaya diri dengan tetap berusaha mengembangkan kemampuan sesuai 

kepentingan agama dan masyarakat. (5) Perubahan, pembaharuan, sikap dan 

tindak kemungkaran menuju kebaikan atau kesalehan3. 

Dalam perkembangannya pesantren berimplikasi positif terhadap 

kebudayaan dan masyarakat. Tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu agama dan 

karakter positif sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Realita pendidikan 

agama dan keagamaan pesantren sebagai sistem pendidikan tertua dianggap 

sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Akar historis-kultural pesantren 

sejak berkembang-nya Islam di Indonesia abad ke-13 bercorak sufistik atau mistik.  

Mastuhu memandang: "Pesantren sebagai sub-kultur, suatu kultur yang 

sangat berbeda dengan yang lain. Bahkan masyarakat memandang pesantren 

sebagai tipe ideal, terutama dalam hal moral dan tingkah laku”4. Napak tilasnya, 

tradisi pesantren yang banyak terserap dari budaya masyarakat Jawa pedesaan 

yang cenderung statis dan sinkretis. Dari deskripsi tersebut, Penulis ingin 

memfokuskan pada: Manajemen “Kewirausahaan” Pesantren. Tulisan ini ingin 

menggambarkan akan kemandirian pesantren dalam mengelola pendidikannya.   
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2Ihsan Dacholfany, Pendidikan Karakter Belajar Ala Pesantren Gontor (Tangerang: Wafi Media 

Tama, 2015), h. xxii 
3
In’am Sulaiman, Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di tengah Gelombang 

Modernisasi, (Malang: Madani, 2010), hh. 197-198 
4 Mastuhu, Dinamika sistem pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1999), h. 256 



3 
 

KAJIAN KONSEP  

G.R. Terry dalam Hasibuan bahwa: “Management is a distinct process consisting 

of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and 

accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”5. 

Stonner dan Sirait bahwa manajemen adalah proses perencanaan, peng-

organisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan6.  

Manajemen mengandung makna mengatur, memimpin, mengelola atau 

mengadministrasikan sumber daya meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawas-

an dan pembinaan. Manajemen suatu kegiatan yang diatur dan mengatur 

organisasi (pesantren) sesuai tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen 

Pesantren dalam aktivitas memadukan sumber pesantren agar terpusat dalam 

usaha untuk mencapai tujuannya. Pesantren sebagai pusat pendidikan dan 

pendalaman ilmu-ilmu pengetahuan Islam (tafaqquh fiddin) dan pusat dakwah 

Islam. Untuk melatih para santri dalam kewirausahaan, umumnya pesantren telah 

memiliki koperansi pondok (kopentren) yang dikelola oleh para santri. 

Keterampilan, kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan 

cermat. Keterampilan (skill) adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat 

diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. 

Kewirausahaan (entrepreneurship) suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan 

orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau 

kreatif berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam 

meningkatkan pendapatan dalam kegaitan usahanya atau kiprahnya seorang yang 

memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah 

dicapainya.  

                                                      
5 Melayu. S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta : CV Haji 
Masagung, 1990), h. 3 
6Stonner James A.E and Sirait Edward Freeman, (1992), Management. (New York: Prentice 
Hall Inc., 1990), h. 8 
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Menurut Shrode Dan Voich (1947) dalam Fattah7 tujuan utama manajemen 

kewirausahaan pesantren adalah produktivitas dan kepuasan. Produktivitas diukur 

pada dua standar utama yaitu produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Secara 

fisik, produktivitas diukur secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (panjang, 

berat, lamanya waktu dan jumlah). Sedangkan berdasarkan nilai, produktivitas 

diukur atas dasar nilai-nilai kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi dan 

komitmen tehadap pekerjaan/tugas. Oleh karena itu, mengukur tingkat 

produktivitas tidaklah mudah, di samping banyaknya variabel, juga ukuran yang 

digunakan sangat bervariasi.   

           Manajemen kewirausahaan pesantren dalam tulisan ini adalah kegiatan untuk 

mengatur dan mengelola wirausaha pada masyarakat pesantren untuk 

menciptakan produktivitas dan kreativitas para santri. Kreativitas dan inovasi 

dijadikan dasar, kiat dan sumberdaya untuk mengembangkan ide-ide baru demi 

kemandirian pesantren.   
 

PEMBAHASAN  

           Doktrin keagamaan pesantren adalah meninggikan moral, melatih, 

menghargai nilai spiritual dan kemanusiaan, menyiapkan para santri hidup hemat, 

sederhana dan berhati bersih. Tujuan pesantren membimbing para santri agar 

menyadari bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, 

bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia (uang, kekuasaan atau 

pangkat).  

Pesantren memiliki kemandirian dan kebebasan mengatur dan menentukan 

jadwal pendidikan serta proses pembelajaran, termasuk kewirausahaan. (1) Kewira-

usahaan nilai yang diwujudkan dalam perilaku sebagai dasar sumber daya, tenaga 

penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis8 . (2) Kewirausahaan, suatu 

kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda -ability to create the new 

and different, (Drucker, 1959). (3) Kewirausahaan, suatu proses dalam mengerjakan 

sesuatu yang baru (creative), dan yang berbeda (inovative) memberi nilai lebih. 

 

                                                      
7 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Rineka Cipta, 2004), h. 15 
8
Ahmad Sanusi, Pengantar Buku dalam Pendidikan Karakter Belajar Ala Pesantren Gontor 

(Pen. Ihsam Dacholfany), (Tangerang: Wafi Media Tama, 2012). 
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CITA-CITA IDEAL PESANTREN  

Kiai aktor penting dalam mengelola pesantren. Aktor yang melakukan 

pendidikan, pelatihan dan pengkaderan terhadap lahirnya ulama, pemimpin bangsa 

termasuk pengusaha yang tawadduh. Proses pendidikan di pesantren mampu 

melahirkan para santri yang berkarakter dan alim (orang memiliki ilmu agama) yang 

baik. Cita-cita utama pesantren adalah mendidik, melatih para santri yang handal 

ilmu agama, karakter yang lebih baik dan mandiri secara ekonomi. Tidak 

bergantung kepada siapapun, selain Allah SWT. Sikap dan prinsip hidup mandiri 

dengan manajemen kewirausahaan mulai dari skala kecil lalu menjadi besar 

dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan. Berdasarkan Penelitian Rahadjo dalam 

Sulaiman9 menulis pesantren memiliki bentuk yang beragam sehingga tidak ada 

standarisasi khusus pada pesantren. Tipe pesantren, yaitu: Pertama, modern 

(khalafiyah), ciri utamanya: (a) gaya kepemimpinan cenderung kooperatif; (b) 

pendidikannya berorientasi pada keagamaan dan umum; (c) materinya agama 

bersumber dari kitab-kitab klasik dan non klasik; (d) pelaksanaannya lebih banyak 

menggunakan metode pembelajaran modern dan inovatif; (e) hubungan kiyai- 

santri cenderung bersifat personal dan kolegial; (f) kehidupan santri individualistic 

dan kompetitif.  

Sementara Zamakhsyari Dhofier menguraikan prinsip-prinsip sistem 

pendidikan pesantren, antara lain: (1) teosentris, pesantren mengacu pada filsafat 

pendidikan teosentris yaitu semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan 

kembali kepada Tuhan. Kegiatan belajar mengajar demi kepentingan ukhrawi dan 

berprilaku sakral dalam kehidupan kesehariannya. (2) sukarela dan mengabdi. (3) 

kearifan dalam konteks ini adalah bersikap dan berprilaku sabar, rendah hati, taat 

pada hukum agama dan mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi kepentingan 

bersama. (4) kesederhanaan Pesantren memang sangat lekat dengan sikap-sikap 

kesederhanaan sebagai acuan dalam berprilaku sehari-hari. (5) kolektivitas, rasa 

kebersamaan itu di dunia pesantren merupakan suatu keniscayaan. (6) mengatur 

kegiatan bersama. (7) kebebasan terpimpin, kebijaksanaan pendidikannya 

pesantren melaksanakan prinsip kebebasan terpimpin, yakni semua mahluk 

                                                      
9
In’am Sulaiman, Masa Depan Pesantren Eksistensi Pesantren di tengah Gelombang 

Modernisasi, (Malang: Madani, 2010), hh, 4-5. 
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memiliki atau tidak bisa keluar dan garis-garis sunnatullah, tetapi memiliki 

kecenderungan sendiri-sendiri untuk hidup sendiri sesuai fitrahnya. (8) mandiri, 

sejak awal para santri dilatih untuk hidup mandiri. (9) tempat mencari ilmu dan 

mengabdi. (10) mengamalkan ajaran agama. (11) tanpa izajah; (12) restu kiai agar 

bermanfaat dan membawa kemaslatan untuknya10. 

Kedua, tradisional (salafiyah), masih terikat kuat tradisi lama. Ciri utamanya: 

(a) sistem pengelolaan cenderung berada di tangan kiai sebagai pemimpin sentral 

sekaligus pemiliki; (b) hanya mengajar pengetahuan agama (Islam); (c) materinya 

dari kitab klasik atau kitab kuning; (d) menggunakan sistem tradisional seperti: 

weton atau bandongan dan sorogan; (e) hubungan kiai, ustadz dan santri hirarkis; 

dan (f) kehidupan santri cenderung bersifat komunal dan egaliter.  

Pesantren membentuk kecakapan fundamental secara intelektual, 

emosional, spiritualitas dan kewirausahaan santri. Para santri harus menghayati, 

memahami, mengamalkan nilai atau norma termasuk motivasi akan kewirausaha-

an. Unit kegiatan usaha setiap pesantren berbeda tergantung potensi dalam 

mewariskan pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang 

melatarbelakanginya. 
 

SKILL DAN KOMPETENSI SANTRI YANG WIRAUSAHAWAN   

   Karakteristik dasar seseorang wirausahanya menurut Pratiknyo11 menulis 

sebagai berikut: (a) Bersifat mandiri, (b) Memiliki ketrampilan yang utuh; (c) 

Bersedia mulai Dari awal dalam meniti karier; (d) Tidak malu; dan (e)  

Memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sebagai alternatif usaha. Berbeda lagi 

dengan Bygrave yang menulis karakteristik wirausahaan12 dengan istilah 10 D antara 

lain: (a) Dream, kemampuan untuk mewujudkan impian; (b)  Decisiveness, membuat 

keputusan cepat dengan penuh perhitungan sebagai faktor kunci kesuksesan 

bisnisnya; (c) Doers, membuat keputusan, langsung menindak lanjutinya atau tidak 

menunda-nunda kesempatan; (d) Determination, melaksanakan dengan penuh 

                                                      
10

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (LP3ES, 

Jakarta, 1982), h. 16. 
11Yanto Sidik Pratiknyo, Dasar-Dasar Kewirausawaan Untuk SMK/MAK/SMA/MA, (Jakarta : 
PPM, 2009), hh. 13-19.  
12 William D. Bygrave, The Portable MBA in Entrepreneurship, (New York : Willey & Sons, Inc., 
1994), h. 5. 
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perhatian, tanggung jawab yang tinggi dan tidak mau menyerah; (e) Dedication, 

yang tinggi, bekerja tidak mengenal lelah; (f) Devotion, kegemaran atau kegila-

gilaan atau mencintai pekerjaannya; (g) Details, memperhatikan faktor kritis secara 

rinci, tidak mengabaikan faktor kecil tertentu yang menghambat kegiatan 

usahanya; (h) Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak 

dicapainya; (i) Dollars, tidak sangat mengutamakan mencapai kekayaan, 

motivasinya bukan memperoleh uang, tetapi uang dianggap ukuran kesuksesan; (j) 

Distribute, bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang 

kepercayaannya yang kritis dan mau diajak sukses dalam bidang bisnis. 

           Sifat dasar wirausaha yang ditulis Pratiknyo dan Bygrave tersebut 

menunjukkan kegiatan wirausaha membutuhkan kesanggupan dan kesiapan fisik 

dan mental menjalankan bisnisnya. Karakteristik kewirausahaan dalam pandangan 

Wijandi13 antara lain: Komitmen total, determinasi, keuletan hati, dorongan kuat 

untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, Inisiatif dan tanggung 

jawab, pengambilan keputusan yang persistem, toleransi terhadap ambiguitas, 

pengambilan resiko yang terkalkulasi, toleransi terhadap kegagalan, energi tingkat 

tinggi, kreatif dan inovatif, visi, independen, percaya ciri dan optimis, fokus pada 

produk dan pelanggan, dan kepandaian dalam eksekusi. 

Sikap yang harus dimiliki wirausahawan, antara lain: (a) Disiplin, kedisiplinan 

yang tinggi, komitmen terhadap tugas dan pekerjaannya. (b) Komitmen Tinggi, 

kesepakatan mengenai sesuatu hal, baik dirinya sendiri maupun orang lain. 

Komitmen pada diri sendiri dengan mengidentifikasi cita-cita, harapan dan target 

yang direncanakan. (c) Jujur, landasan moral berkaitan dengan: produk (barang 

dan jasa) yang ditawarkan, promosi, pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan 

penjualan produk. (d) Kreatif dan Inovatif, dilandasi cara berpikir yang maju, kaya 

dengan gagasan baru yang berbeda dengan produk yang telah ada. (e) Mandiri. (f) 

Realistis, menggunakan fakta/realita sebagai landasan berpikir rasionil pengambilan 

keputusan bertindakan atau perbuatannya.  

Menurut Conny Semiawan menulis bahwa Kreativitas diartikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Produk baru artinya tidak 

                                                      
13Susarsono Wijandi, Pengantar Kewiraswastaan, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hh. 25-26.  
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seluruhnya baru, tapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja14.  

   Untuk menjalankan wirausaha seseorang harus memiliki skill dan kompetensi 

yang baik. Pengetahuan dan pengalaman yang seimbang. Ada empat kemampuan 

utama untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil, di 

antaranya: (1) Technical competence, kemampuan merancang bangun (know-how) 

sesuai bentuk usaha yang dipilih; (2) Marketing competence, kompetensi 

menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan dan mengetahui bagaimana menemukan peluang 

pasar yang spesifik; (3) Financial competence, kompetensi dalam bidang keuangan, 

mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, dan perhitungan laba/rugi, dan (4) 

Human relation competence, kemampuan mengembangkan hubungan personal, 

seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan.  

  Kompetensi kewirausahaan diperlu-kan sebagai syarat-syarat bisnis tersebut, 

meluputi: (1) Proaktif, selalu ada inisiatif dan tegas dalam melaksanakan tugas; (2) 

Komitmen terhadap perusahaan atau orang lain; dan (3) wirausaha yang memiliki 

kompetensi tersebut, cenderung berhasil dalam berwirausaha.  

Dari beberapa hasil pengamatan Penulis usaha kecil sebagian besar yang 

berhasil cenderung memiliki tingkat keterampilan khusus yang cukup, antara lain: 

(a) Keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan 

risiko; (b) Keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah; (c) Keterampilan 

dalam memimpin dan mengelola; (d) Keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, 

dan (e) Keterampilan teknik dalam bidang usaha yang dilakukan. 

  Ketangguhan wirausahawan menghadapi masalah kehidupan selalu diuji. 

Kekuatan wirausahawan dengan terbukanya peluang untuk: (1)  mencapai tujuan 

yang dikehendaki sendiri dan mengoptimalkan potensi diri ; (2)  memperoleh 

manfaat dan keuntungan secara maksimal; (3)  membantu masyarakat dengan 

usaha-usaha konkrit dan kesempatan kerja.  

Kelemahannya antara lain: (1) Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, 

dan memikul berbagai resiko. (2) Bekerja keras dan waktu/jam kerjanya 

panjang. (3) Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil, 

                                                      
14

Conny Semiawan, Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah, (Jakarta : 

Gramedia, 1984), h. 8. 
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sebab dia harus berhemat. 

    Lembaga pendidikan termasuk pesantren selalu berorientasi kepada 

pembentukan manusia seutuhnya. Bagi entrepreneur, profil menjadi manusia 

seutuhya, secara filosofi sesuai petunjuk Allah SWT, yaitu sosok insan ulil albab, 

yang beriman dan bertaqwa (Imtaq), memiliki dan mampu memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek), (baca, QS Al-Imran [3]:190-191). 

Menurut Suryana dalam Budi bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) 

muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha dan ide barunya. 

Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang 

berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha15. Selain 

itu, Sanusi dalam Budi menulis kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan 

dan perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, 

proses dan hasil bisnis16. Menurut pandangan Astamoen bahwa entrepreneurship 

bukan sekedar pengetahuan, teknik atau ketrampilan, tetapi juga lebih kepada 

masalah sikap mental melalui suatu proses diri dengan praktik dan pengalaman 

kerena dorongan dari motivasi diri sendiri17. 

Pesantren dengan kepemimpinan kiai berwibawa ditambah para santri yang 

banyak memungkinkan kewirausahaan dapat berjalan maksimal. Sikap kemandirian 

dan ketrampilan yang ditanamkan baik secara keilmuan, keimanan maupun 

kewirausahaan memberikan peluang besar akan tumbuh kembang kemandirian 

dalam wirausaha. Kemandirian dan kegiatan kewirausahaan pesantren berjalan 

lancar dan maju, karena: (1) Umumnya lokasi pesantren berada di pedesaan 

sehingga banyak memiliki lahan; (2) Banyak tersedia SDM; (3) Tersedia waktu yang 

cukup banyak; (4) Adanya kiai kharisma panutan masyarakat; (5) Tumbuhnya jiwa 

dan sikap kemandirian, keikhlasan dan kesederhana-an di kalangan keluarga besar 

pesantren; dan (6) Jumlah santri yang banyak serta masyarakat Islam sekitarnya 

yang menjadi jama'ah ta'lim di pesantren sehingga menjadi pasar yang potensial. 

 

DINAMIKA USAHA DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

                                                      
15

Prawira T Budi, Panduan Sikap dan Perilaku Entrepreneurship Kiat Sukses Menjadi 
Pengusaha, (Yogyakarta : Tugu, 2007), 132. 
16

 Lihat Prawira T Budi, h. 233 
17Moko Astamoen P., Enterpreneurship Dalam Perspetik Kondisi Bangsi Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 
2008), h. 67. 
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Praktek usaha di pesantren sangat dinamis untuk menciptakan kemakmuran. 

Kemakmuran diciptakan individu yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, 

dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang 

dihasilkannya boleh bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai 

yang baru berguna dengan memanfaatkan skills dan resources yang ada.  

 

Proses wirausaha dilakukan dengan tiga cara: (1) Merintis usaha baru 

(starting) dengan membentuk dan mendirikan usaha baru menggunakan modal, 

ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri; (2) Membeli perusahaan 

orang lain (buying) dengan nama (good will) dan organisasi usaha yang sudah ada; 

dan (3) Kerjasama manajemen (franchising) kerjasama antara wirausaha 

(franchaisee) dengan perusahaan besar (franchisor/parent company). Dalam mem-

bangun jiwa wirausaha diperlukan asas pokok kewirausahaan agar wirausahawan 

tidak bergantung kepada orang lain. Suharyadi menullis asas pokok kewirausahaan, 

antara lain: (a) Kemauan kuat berkarya (terutama dalam bidang ekonomi) dan 

semangat mandiri, (b) Mampu membuat keputusan yang tepat dan berani 

mengambil resiko, (c) Kreatif dan inovatif, (d) Tekun, teliti dan produktif dan (e) 

Berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis yang sehat. 

Untuk membangun jiwa kewirausahaan dengan proses belajar harus memiliki 

asas pokok kewirausahaan berkaitan dan saling menunjang. Strategi proses belajar 

harus dilakukan melalui kerangka pengembangan kewirausahaan di sekolah, 

sebagai berikut: 

1. Memperbaiki pendidikan kewirausahaan dengan sistem pendidikan 

kewirausahaan yang menyebar dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi 

(universitas), dan melakukan kerja sama dengan dunia industri melalui magang;  

2. Menyediakan infrastruktur (prasarana) yang tidak terbatas hanya transportasi 

dan komunikasi, juga infrastruktur pendidikan, formal maupun non formal. 

3. Menyediakan informasi seluas-luasnya bagi wirausahawan yang berada pada 

tahapan start-up melalui layanan internet. 

4. Membuka skets selebar-lebarnya dalam perbedaan terutama bagi UKM. 

5. Membuat program komunikasi dan inisiatif kewirausahaan dan penyuluhan 

kewirausahaan melalui media massa dan program insentif sebagai penghargaan 
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6. Menetapkan bidang yang mudah dimasuki wirausahawan baru serta menolong 

wirausahawan yang sukses di bidang industri manufaktur. 

 Hal yang mempengaruhi jiwa wirasuaha seseorang dilandasi akan per-

timbangan ekonomi, psikologis, sosiologis, juga politis. Untuk itu, seorang 

wiraswasta perlu dibekali dengan tips dan kiat khususnya menjalankan wirausaha 

yang baik. Yang pasti diperlukan adanya keberanian dan perhitungan matang. 

Untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensi tentang 

kewirausahaan tentu saja diperlukan adanya pendidikan yang baik. Berdasarkan 

hasil penelitian Charles Schriber dalam Alma18 bahwa keberhasilan seseorang yang 

ditentukan oleh pendidikan formal hanya sebesar 15 persen dan selebihnya 85 

persen ditentukan oleh sikap mental atau kepribadian. Oleh sebab itu, pendidikan 

di sekolah kita, SLTP, SMU, dan Perguruan Tinggi yang selama ini sangat 

mengagungkan transfer ilmu pengetahuan, dan melupakan aspek pembinaan 

mental, telah membawa generasi ke pengangguran. Pembinaan aspek mental 

misalnya penegakan disiplin, melatih kejujuran dalam ujian, menyelesaikan tugas, 

bertanggung jawab, berani karena benar, takut karena salah, ini sudah tidak 

diperhatikan. Anak-anak muda kita banyak dirasuki oleh adegan-adegan film, 

sinetron, mempertontonkan bagaimana cara mengeroyok orang, memfitnah 

orang, melawan atau menghardik ibu bapaknya, balas dendam, lempar batu 

sembunyi tangan, lepas tanggung jawab, cari kambing hitam, tawuran antara 

sekolah dan sebagainya. Maka semua adalah didikan yang salah yang membuat 

siswa suka melawan guru, baik secara terang-terangan dan kebanyakan secara 

sembunyi-sembunyi, menggunakan tangan orang lain. Pribadi semacam ini tidak 

akan berhasil dalam memasuki dunia wiraswasta. 

          Seorang wirausaha harus mampu berusaha dalam bidang ekonomi umumnya 

dan niaga khususnya secara tepat-guna (tepat dan berguna, efektif dan efisien), 

juga berwatak merdeka lahir batin serta berbudi luhur. Dengan demikian, seorang 

wiraswasta tidak akan menjadi “economic animal”. Ciri wiraswasta dalam 

menjalankan kewirausahaannya, diantaranya: (1) Tahu apa maunya, merumuskan, 

merencanakan upaya, dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya; 

(2) Berpikir teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif; (3) Siap 

                                                      
18 Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 160. 
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mental untuk menyerap dan menciptakan kesempatan serta siap mental dan 

berkompetensi; (4) Membiasakan diri bersikap mental positif maju dan selalu 

bergairah dalam setiap pekerjaan; (5) Mempunyai daya penggerak diri yang selalu 

menimbulkan inisiatif; (6) Tahu mensyukuri dirinya, waktu, dan mensyukuri 

lingkungannya; (7) Bersedia membayar harga kemajuan, yaitu kesediaan berjerih 

payah; (8) Membiasakan membangun disiplin diri, bersedia menabung dan 

membuat anggaran waktu dan uang; (9) Selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, 

kesalahan dan pengalaman pahit, serta berprihatin selalu; (10) Menguasai 

salesmanship (kemampuan jual), memiliki kepemimpinan, dan kemampuan 

memperhitungkan resiko; (11) Mereka berwatak maju dan cerdik, serta percaya 

pada diri sendiri; (12) Mampu memusatkan perhatiannya terhadap setiap tujuannya; 

(13) Berkepribadian yang menarik, memahami seni berbicara dan seni bergaul; (14) 

Jujur, bertanggung jawab, ulet, tekun dan terarah; (15) Memperhati-kan kesehatan 

diri, tidak suka begadang, jangan menjadi perokok berat, tidak minum alkohol, dan 

narkotik; (16) Menjauhkan diri dari sifat ini, dengki, rakus, dendam, takut disaingi, 

khawatir dan ragu-ragu (hambatan yang dibuat sendiri); dan (17) Tunduk dan ber-

syukur kepada Tuhan YME untuk mendapatkan ridhonya, beriman dan memper-

hatikan hukum Allah, peraturan dan hukum yang berlaku sebagai pedoman.  

Tabel 1: 
Ciri dan Watak Enterpreneur  

No Ciri-Ciri Watak 

1 Percaya Diri   Kepercayaan (keteguhan) 
 Ketidaktergantungan, kepribadian mantap 
 Optimisme  

2 Berorientasi Pada 
Tugas dan Hasil  

 Kebutuhan atau haus akan prestasi  
 Berorintasi pada hasil 
 Tekun dan tabah  
 Tekad, kerja keras, motivasi  
 Energik  
 Penuh inisiatif  

3 Mengambil Resiko   Mampu mengambil resiko  
 Suka pada tantangan  

4 Kepemimpinan   Mampu memimpin  
 Dapat bergaul dengan orang lain 
 Menanggapi saran dan kritik  

5 Keorisinilan  Inovatif 
 Kreatif 
 Fleksibel 
 Banyak sumber  
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 Serba bisa 
 Mengetahui banyak  

6 Berorientasi Ke masa 
depan  

 Pandangan ke depan  
 Perspektif  

 Sumber : Marbun dalam Alma dalam Danial19 

 Dari tabel tersebut, menggambarkan tentang ciri-siri dan watak usahawan 

dalam manajemen kewirausahaan. Delapan anak tangga untuk mencapai puncak 

karir, yang digunakan wirausaha mengembangkan profesinya: (1) Mau Kerja Keras 

(Capacity for Hard Work), modal dasar keberhasilan seseorang. Rassullullah sangat 

marah melihat orang pemalas dan suka berpangku tangan. (2) Bekerjasama dengan 

Orang Lain (Getting Things Done and Through People), murah hati, banyak senyum 

kepada bawahan dan seta disiplin menghadapi atasan, dan hindarkan permusuhan. 

(3) Penampilan yang Baik (Good Appearance), penampilan muka yang elok atau 

paras cantik, akan tetapi lebih ditekankan pada penampilan perilaku jujur, disiplin. 

(4) Yakin (Self Confidence), yakin diri kita akan sukses melakukan suatu usaha, 

jangan ragu dan bimbang. Melangkah pasti, tekun, sabar, tidak ragu-ragu. (5) 

Pandai Membuat Keputusan (Making Sound Decision), iika dihadapkan pada 

alternatif, harus memilih, maka pertimbangan yang matang. (6) Mau Menambah 

Ilmu  Pengetahuan, pendidikan penting. (7) Ambisi Untuk Maju (Ambition Drive). 

Entrepreneur tidak boleh loyo, pasrah menyerah tak mau berjuang, semangat 

tinggi, mau berjuang untuk maju. (8) Pandai Berkomunikasi (Ability to 

Communicate), pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan-

ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang didengar, mampu menarik 

perhatian orang lain.  

Faktor pendukung dalam mengembangkan manajemen kewirausahaan para 

santri, karena adanya: (1) sarana dan prasarana yang ada di pesantren; (2) sikap 

independen untuk menjadi wirausahawan dari proses pendidikan pesantren dan 

dikondisikan oleh keluarga para santri; (3) kiai dan ustadz terhadap para santri 

untuk menjadi wirausahawan besar; (4) pelajaran kewirausahaan sejak Pendidikan 

Dasar sampai Pendidikan Tinggi; (5) proses pembelajaran terhadap perjalanan 

                                                      
19

Ahmad Danial, Mengapa Kiai ”Enterpreneur”? Dalam Kyai Enterpreneur Social 
Entrepreneurship Berbasis Nilai-Nilai Agama 70 Tahun KH. Mahrus Amin, Jakarta : Panitia 
Tasyakuran 70 Tahun KH. Mahrus Amin, 2010, hh. vii-xvii. 
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pesantren yang bermula dari kegiatan kewirausahaan; dan (6) dukungan 

Kementerian Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan kewirausahaan, 

usaha pemula dan usaha mikro yang menawarkan kerjasama sampai ke pesantren-

pesantren.    

Para santri yang belajar dan mempelajari tentang wirausaha diharapkan 

memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan tinggi. Pilihan menjadi entrepreneur 

sebagai jalan hidup karena: (1) dengan menjadi entrepreneur maka dia dapat 

membuka lapangan sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupan warga 

masyarakat; (2) dengan menjadi entrepreneur seseorang menjadi merdeka. Mereka 

dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain; (3) menjadi entrepreneur 

merupakan jalan hidup yang sangat dianjurkan dalam Islam.  

Peran kiai pesantren membangun sikap dan keterampilan kewirausahaan 

santri terwujud dalam bentuk: (a) Keteladanan dalam berbahasa santun; (b) 

perilaku pemimpin tersebut; (c) sifat-sifat dasar kepemimpinan; (d) Sikap dan 

keterampilan dalam proses memimpin, (e) Karakteristik dasar kepemimpinan.  

Seorang kiai yang memiliki karakter Islam yang kuat, akan tercermin dalam 

ucapan lisannya, karena lisan adalah perwujudan dari sikap dan pemikiran yang 

dimiliki oleh Kiai akan langsung menjadi bahan pembelajaran bagi para santri. Para 

santri akan meniru gaya dan cara santun apa yang diajarkan kiai, seperti: berbahasa 

santun, yaitu : benar, jujur, baik, lurus, halus, sopan, pantas, penghargaan, khidmat, 

optimisme, indah, menyenangkan, logis, fasih, terang, tepat, menyentuh hati, 

selaras, mengesankan, tenang, efektif, dermawan, lemah lembut, dan rendah hati. 

Kiai adalah seorang ulama yang terbuka untuk menerima ide-ide baru dalam 

pengembangan pesantren dari siapapun juga. Pendidikan pesantren haruslah 

menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam komprehensif. Menurut Sukamto 

mengatakan bahwa kiai tidak hanya dikategorikan sebagai elite agama, tetapi juga 

elite pondok pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam menyebarluaskan 

pengetahuan keagamaan. Di samping itu, ia pun berkompeten memberi corak dan 

bentuk kepemimpinan pondok pesantren. Karisma yang melekat pada diri kiai, 

menjadi tolok ukur kewibawaan pondok pesantren20. 

                                                      
20

Suhardi Sigit, Mengembangkan Kewiraswastaan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 

1980), h. 16.   
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Pesantren membina sikap dan ketrampilan kewirausahaan pada santrinya 

dengan mewujudkan ketrampilan kewirausahaan seperti : pabrik roti, percetakan, 

redaksi, studio, pabrik tahu dan tempe, pabrik kecap, pabrik air minum hexagonal, 

pertanian, peternakan, konveksi, daur ulang, pupuk organik, budidaya jamur, klinik 

kesehatan, koperasi pondok pesantren, tempat daur ulang sampah dan 

pengelolaan pupuk organik dan tempat budidaya perikanan yang dikembangkan 

pesentren Darunnajah DKI Jakarta dan Al-Ashariyah Nurul Iman Parung Bogor.  

Tujuan kewirausahaan dalam dunia pendidikan adalah: mempersiapkan 

bekal masa depan para pelajar atau santri agar menjadi trampil, mempersiapkan 

kecakapan untuk berkarir di bidang apapun, memberikan ilmu untuk bertahan 

hidup dan mencari nafkah bila anda terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), 

mewujudkan kesuksesan di dunia kerja atau usaha mandiri melalui kewirausahaan, 

memajukan perekonomian indonesia dan lokomotof serta kemakmuran per-

ekonomian indonesai; meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah; 

membudayakan sikap unggul, berperilaku positif, dan kreatif.      

Dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan para santri diperlukan adanya 

kreativitas khususnya pada tahapan awal. Para santri pada setiap pesantren dapat 

menentukan peluang usaha tersebut. Para santri pun perlu diberikan pengetahuan 

mengenai cara atau metode usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Rasul 

Muhammad. Nilai kejujuran dengan mengungkapkan apa adanya dan objektif 

terhadap kondisi produk dan jasa yang yang ditawarkan yang diperlukan. Seorang 

santri yang menjalankan usaha (baik produk maupun jasa) tentu akan selalu 

berlaku jujur terhadap berbagai tindakan dan perilakunya. Secara umum 

karakteristik sikap dan karakteristik pribadi jujur, antara lain: selalu menepati janji 

yang telah dibuat, melaksanakan komitmen hingga tuntas, setia dalam hal-hal kecil 

yang dipercayakan kepada kita, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan 

apa yang dikatakan, berani mengakui kelemahan dan kesalahan serta meminta 

maaf. 
 
 

CARA MENGATASI MASALAH DAN MEWUJUDKAN KEWIRAUSAHAAN  

Penulis dalam memulai usaha sering dihantui perasaan gagal. Kiai mendorong 

para santri mewujudkan sikap dan perilaku kewirausahaan, antara lain:  
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1. Menjadikan pesantren lembaga pendidikan bukan sekedar tempat mencari 

ilmu keagamaan saja, tetapi juga bagaimana cara berusaha dalam 

melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi.  

2. Memanfaatkan perkembangan kehidupan perkotaan yang kian cepat dan 

dimanis sebagai media untuk memperluas ekspansi wilayah berwirausaha.  

3. Menggabungkan ilmu umum dan agama.  

4. Memilih bidang usaha secara realistis disertai perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasi dan pengawasan yang matang.  

5. Berani dan memulai dari bawah, berani mengambil resiko dan memanfaatkan 

waktu dalam pengembangan kewirausahaan.  

6. Pesantren dapat mengakses, memanfaatkan dan mengelola informasi yang 

diperlukan.  

7. Adanya sifat dan sikap hidup yang teguh dan komitmen menjalankan 

berbagai aktivitasnya.  

8. Memanfaatkan fasilitas pesantren dalam mengembangkan kewirausahaan 

santri seperti, koperasi yang kecil dan tidak mampu untuk memfasilitasi 

banyaknya santri untuk berwirausaha.  

9. Upaya pengembangan dan pendidikan wirausaha harus sering dilakukan 

dalam rangka melahirkan usahawan baru. 
 

SIMPULAN 

Manajemen pesantren untuk mengembangkan kewirausahaan santri 

diperlukan kreativitas dalam awal merintis dan menentukan peluang usaha. Proses 

pendidikan dengan menanamkan karakter jujuran, disiplin, berani, komitmen yang 

kuat dalam mengembangkan wirausaha. Pesantren mendidik dan melatih sikap 

dan ketrampilan kewirausahaan santri yang baik. Kiai dapat mengembangkan 

wirausaha ketika para santri di pesantren yang selanjutnya ketika selesai mondok di 

pesantren diharapkan menjadi pengusaha regional maupun nasional. Implikasinya 

sikap dan keterampilan kewirausahaan santri dalam meneledani kiai berperan 

sebagai pendiri, pendidik, pembimbing, pelatih dan lainnya, dengan menampilkan 

diri: Keteladanan, sikap dan perilaku positif, gaya kepemimpinan yang kuat dan 

tutur katar yang mulia sebagaimana sifat Rasulullah. 
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Manajemen pesantren dalam mewujudkan ketrampilan kewirausahaan santri 

dengan menentukan peluang usaha dan diberikan pengetahuan mengenai cara 

atau metode dengan nilai kejujuran melalui ucapan dan berperilaku.  
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