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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari 

lembaga pendidikan tinggi islam di Indonesia mempunyai peran yang cukup 

penting dalam perkembangan negara. Tantangan terbesar bagi Fakultas Ekonomi 

dalam rangka membantu meningkat perekonomian negara Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan visi Fakultas Ekonomi UIN Malang yaitu menjadi Fakultas Ekonomi yang 

unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran 

akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, serta menjadi pusat 

pengembangan ekonomi yang bercirikan Islam dan menjadi penggerak kemajuan 

masyarakat. 

Perekonomian Indonesia memperlihatkan tanda-tanda pelambatan yang 

cukup signifikan disepanjang tahun 2015. Perekonomian global yang belum 

menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren 

depresiasi rupiah yang cukup persisten. Hal lain yang juga turut melambatkan 

kinerja ekspor adalah faktor internal yaitu infrastruktur yang belum tuntas dalam 

mendukung produksi. Secara berkepanjangan kondisi ini akan memeberikan 

tekanan yang berlebihan pada rupiah. Analisis situasi terdiri dari uraian tentang 

potret, profile, dan permasalahan yang menjadi fokus kegiatan maupun lingkungan 

yang relevan dengan kegiatan.   

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tri Darma Pengguruan tinggi 

yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok 

Pesantren “Al Hikmah” yang merupakan cabang dari Pondok pesantren Nurul 

Quran. Pondok Pesanten Al Hikmah berlokasi di Sumber Penganten Kecamatan 

Jogoroto. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2017 yang berawal hanya ada 3 

orang dan tinggal ruangan bekas wartel hingga sekarang menjadi 80 orang. Adapun 

santri yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah  (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA). 

Model dari pondok Al hikmah itu sendiri adalah pondok tafidz qur’an. Pengasuh di 
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pondok tersebut adalah Kyai Muhdi Surur. Kabupaten Jombang dikenal dengan 

sebutan Kota Santri. Hal tersebut melatar belakangi tema pengabdian ini kali ini 

yaitu “Santripreneur”. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana cara berwisausaha? 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari pendampingan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan langkah-langkah dalam memulai berwirausaha yang 

diawali niat yang baik, cara yang baik hingga menghasilkan hasil yang baik 

dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist 

2. Untuk memotivasi santri dalam berwirausaha  

1.4. Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat yang dicapai dalam pendampingan pengabdian masyarakat 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan jiwa berwirausaha dan menerapkannya  

2. Membuka Peluang Usaha 

1.5. Sasaran Kegiatan 

Semua santri Pondok Pesantren Al Hikmah agar memiliki persepsi dan 

pemahaman yang sama mengenai point-point penting dan utama yanag harus 

dimiliki para wirausahawan. 

1.1. Waktu, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, di Pondok 

Pesantren “Al Hikmah” Nurul Qur’an di Sumber Penganten Kecamatan 

Jogoroto, Kabupaten Jombang. 

1.6. Roundown Acara 

Jam Kegiatan Penanggung 

jawab 

06.00- 06.15 Persiapan keberangkatan dari Fakuktas 

Ekonomi UIN 

Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA  

06.15- 08.30 Keberangkatan ke lokasi Pondok Pesantren Rini Safitri, 

MM dan Imam 

Azizuddin, 

M.Si  

08.30-09.00 Pembukaan acara: Hj. Meldona, 

MM dan Sulis 
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1) Sambutan Penerimaan dari Pondok 

Pesantren 

2) Ucapan terima kasih dari 

perwakilan kelompok 1: Dr. 

Siswanto, M. Si 

3) Penyerahan Vandel dan Cendera 

Mata 

4) Foto Bersama  

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

09.00- 09.45 Sharing Session Pemateri Kelompok  

1. Santripreneur (Dr. Siswanto, M.Si) 

2. Muhammad Nanang Choiruddin, SE., 

MM 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

09.45–10.30 Sharing session pemateri kelompok 2: 

Manajemen Keuangan Ponpes (Dr. H. 

Misbahul Munir, Lc., M.Ei) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

10.30-11.15 Sharing session pemateri kelompok 3: 

Peluang Usaha Ponpes (Zaim Mukaffi, 

M.Si) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

11.15-11.30 Penutup MC 

11.30-12.00 Ishoma Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA 
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BAB II 

BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1. Bentuk Kegiatan 

Penyampaian materi dalam bentuk PPT dan penjelasan dari pemateri terkait 

“Santripreneur”. Manfaat Wirausaha adalah 

a) Menambah daya tampung tenaga kerja 

b) Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, 

pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan 

c) Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memeiliki pribadi 

unggul yang patu diteladai 

d) Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin tekun, jujur dalam 

menghadapi pekerjaan 

e) Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana 

Tips menjadi wirausaha  

a) Berani Mencoba 

b) Berani Belajar 

c) Berani Resiko 

d) Berani Gagal 

e) Bangkit dari Kegagalan 

f) Pantang Menyerah 

g) Evaluasi 

h) Usaha Keras 

i) Perencanaan Matang 

j) Niat Yang Baik 

k) Berorientasi Manfaat untuk Orang Lain (Menciptakan Lapangan Kerja) 

l) Sisihkan Sebagian Hasil Untuk membantu yang membutuhkan (Social 

Oriented) 

m) Berdo’a 

n) Sukses 

2.2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, di 

Pondok Pesantren “Al Hikmah” Nurul Qur’an di Sumber Penganten Kecamatan 

Jogoroto, Kabupaten Jombang. Diikuti oleh 18 Santri yang terdiri dari 9 Putra dan 

9 Santri Putri serta 2 Pengasuh Pondok pesantren Al-Hikmah. 

Pondok pesantren ini merupkan pondok pesantren yang tergolong baru 

merintis sehingga sangat di perlukan motivasi dalam mengembangkan pondoknya, 

terutama pada pengembangan pondok untuk melahirkan santri yang siap bersaind 

di dunia wirausaha. Salah satu pemecahan masalah dari hal tersebut adalah selain 
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memberikan motivasi yaitu dengan pondok tersebut mengembangkan usaha yang 

dikelola pondok tersebut. 

Pada kegiatan berlangsung peserta sangat antusias dalam mendengarkan 

penjelasan pemateri terkait “Santripreneur” hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya pertanyaan yang di sampaikan kepada pemateri.  
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai 

kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Dengan tujuan 

wirausaha: 

1. Meningkatkan Jumlah wirausaha yang berkualitas 

2. Menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang 

tangguh dan kuat terhadap masyarakat 

3. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di 

kalangan masyarakat 

Dapat di simpulkan bahwa untuk berwirausaha adalah memulainya dengan niat 

yang baik, cara yang baik hingga menghasilkan hasil yang baik dengan 

berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Kemudian terus berusaha dan pantang 

menyerah. 

 

3.2 Saran  

Saran untuk Pondok Pesantren Al-Hikmah Nurul Qur’an bisa membuat MI 

Salafi diakrenakan didaerah sana belum ada yang yang menawarkan hal serupa, hal 

tersebut akan menjadi competitive advantage ditengah cukup banyaknya pilihan 

pondok pesantren di Jombang, sehingga Pondok Pesantren Al-Hikmah Nurul Qurán 

bisa survive dan bersaing dnegan pondok pesantren yang lebih lama berdiri. 
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Maulana Malik Ibrahim ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

Hasil penelitian banyak membuktikan bahwa Pesantren merupakan salah satu entitas 

yang tahan terhadap berbagai goncangan perekonomian nasional maupun dunia. Hal ini diduga 

karena pesantren menggunakan input dan melayani pasar lokal, serta cukup fleksibel dalam 

beradaptasi dengan perubahan pasar. Pesantren ini diawali oleh pemiliknya dengan 

sumberdaya yang serba minimalis. Tingginya perkembangan jumlah Pesantren menunjukkan 

bahwa motivasi masyarakat untuk memahami ilmu agama sangat tinggi. Ini juga 

mengindikasikan bahwa peluang pasar produk/jasa Pesantren juga tinggi. Meskipun demikian, 

perkembangan jumlah pesantren tidak diikuti dengan kemandirian pengelolaan manajemen 

pesantren. Banyak pesantren yang hanya berumur pendek atau tergantung sosok pengasuh 

sehingga tidak bisa berkembang dengan optimal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan atau keberhasilan pesantren 

dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan (Hitt, at al, 2001). Faktor 

internal yang dimaksud meliputi sumber daya berwujud dan tidak berwujud, kapabilitas, dan 

kompetensi inti yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan pesantren untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif dan menghasilkan laba di atas rata-rata. (Hitt at.al. 

1997: 423-435). Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan secara umum (demografis, 

ekonomi, politik, hukum, sosiokultural, dan teknologi) dan lingkungan industri.  

Dalam pesantren berskala kecil, faktor internal khususnya faktor sumberdaya manusia 

sangat menentukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik pesantren memainkan 

peran dalam penyusunan strategi sekaligus pelaksana strategi. Beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pesantren, diantaranya faktor 

manusia atau human capital (Coleman, 2007); entrepreneurial orientation and strategik 

planning practices  ( O'Regan & 2002 ; Coleman, 2007),  dan environmental  (Matthews & 

Susanne, 1995) 

Pemilik berperan dan melaksanakan fungsi manajemen mulai perencanaan sampai 

pengawasan untuk semua bidang manajemen (produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, dan 

keuangan). Di bidang keuangan, pemilik pesantren dituntut mampu mengelola keuangan 

usahanya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada umumnya pengasuh pesantren 

mempunyai pengetahuan teknis yang cukup tetapi mereka kurang dalam ketrampilan 
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manajerial atau pengalaman praktik manajerial  (Maes et al., 2004). Rantanen (2001) juga 

menyatakan bahwa pesantren lebih memilih menggunakan praktik manajemen informal 

dibanding mengadopsi teknik perencanaan dan pengendalian yang terencana. 

Untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, pengasuh pesantren harus memiliki 

informasi yang cukup tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan selama periode tertentu. 

Sayangnya banyak pengasuh pesantren yang kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang 

pentingnya catatan keuangan bagi pencapaian tujuan pesantren. Banyak pengasuh mencatat 

transaksi keuangan hanya semata untuk mengingat beberapa kejadian penting, misalnya terkait 

hutang atau piutang. Sementara, kualitas catatan akan sangat berpengaruh terhadap informasi 

laba/rugi, jumlah kekayaan, hutang atau modal pesantren. Oleh karena itu, perguruan tinggi 

sebagai salah satu entitas yang memiliki pemahaman manajerial yang baik memiliki kewajiban 

untuk mendistrubusikan pemahamaannya tentang pengelolaan pesantren. 

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tri Darma Pengguruan tinggi yaitu 

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren “Al Hikmah” 

yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Nurul Quran. Pondok Pesanten Al Hikmah 

berlokasi di Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto. Pondok Pesantren ini berdiri pada tahun 

2017 yang berawal hanya ada 3 orang dan tinggal ruangan bekas wartel hingga sekarang 

menjadi 80 orang. Adapun santri yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah  (MTS) dan Madrasah 

Aliyah (MA). Model dari pondok Al hikmah itu sendiri adalah pondok tafidz qur’an. Pengasuh 

di pondok tersebut adalah Kyai Muhdi Surur. Kabupaten Jombang dikenal dengan sebutan 

Kota Santri. Hal tersebut melatar belakangi tema pengabdian ini kali ini  menjadi tiga topik 

yaitu Manajemen Keuangan Pesantren. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana teknis 

pengelolaan keuangan pesantren? 

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari pendampingan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

Untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan pesantren sehinga santri dapat 

mandiri dan memiliki manfaat yang lebih luas baik untuk santri ataupun masyarakat. 
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1.4. Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat yang dicapai dalam pendampingan pengabdian masyarakat ini adalah 

memiliki pemahaman pengelolaan keuangan pesantren. 

 

1.5. Sasaran Kegiatan 

Semua santri Pondok Pesantren Al Hikmah agar memiliki persepsi dan pemahaman 

yang sama mengenai point-point penting dan utama yanag harus dimiliki para 

wirausahawan baik tentang menumbuhkan jiwa wirausaha, pengelolaan keuangan, 

ataupun melihat dan mengembangkan peluang usaha pesnatren. 

1.6. Waktu, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 08.00 – 14.30 WIB, di Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Nurul Qur’an, Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 

Jombang. Berikut adalah rundown acara; 

Roundown Acara 

Jam Kegiatan Penanggung 

jawab 

06.00 - 06.15 Persiapan keberangkatan dari Fakuktas Ekonomi 

UIN 

Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA  

06.15 - 08.00 Keberangkatan ke lokasi Pondok Pesantren Rini Safitri, MM 

dan Imam 

Azizuddin, M.Si  

08.00 - 08.30 Pembukaan acara: 

1) Sambutan Penerimaan dari Pondok 

Pesantren 

2) Ucapan terima kasih dari perwakilan 

kelompok 1: Dr. Siswanto, M. Si 

3) Penyerahan Vandel dan Cendera Mata 

4) Foto Bersama  

Hj. Meldona, 

MM dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

08.30 - 10.00 Sharing Session Pemateri Kelompok  

1. Santripreneur (Dr. Siswanto, M.Si) 

2. Muhammad Nanang Choiruddin, SE., MM 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

10.00 – 11.30 Sharing session pemateri kelompok 2: 

Manajemen Keuangan Ponpes (Dr. H. Misbahul 

Munir, Lc., M.Ei) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 
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CA., CMA., 

CSRA 

11.30-12.30 Ishoma Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA 

12.30-14.00 Sharing session pemateri kelompok 3: Peluang 

Usaha Ponpes (Zaim Mukaffi, M.Si) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

14.00-14.30 Penutup MC 
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BAB II 

BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1 Bentuk Kegiatan 

Penyampaian materi dalam bentuk PPT dan penjelasan dari pemateri. Manajemen 

keuangan pesantren menjelaskan tentang teknik perencanaan, pengelolaan dan pelaporan 

keuangan pesantren agar pesnatren lebih mandiri, efektif dan efisien dalam pengelolaan 

dananya.  

 

2.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, di Pondok 

Pesantren “Al Hikmah” Nurul Qur’an di Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 

Jombang. Diikuti oleh 18 Santri yang terdiri dari 9 Putra dan 9 Santri Putri serta 2 Pengasuh 

Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pondok Pesantren ini merupkan pondok Pesantren yang 

tergolong baru merintis sehingga sangat di perlukan motivasi dalam mengembangkan 

pondoknya, terutama pada pengembangan pondok untuk melahirkan santri yang siap bersaind 

di dunia wirausaha. Salah satu pemecahan masalah dari hal tersebut adalah selain memberikan 

motivasi yaitu dengan pondok tersebut mengembangkan usaha yang dikelola pondok tersebut. 

Pada kegiatan berlangsung peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan pemateri 

terkait manajemen keuangan pesanteren. Penjelasan diberikan oleh Dr. Misbahul Munir, L.c., 

M.Ei. Materi dimulai dengan memberikan gambaran singkat tentang pentinganya manajemen 

keuangan pesantren. 

Integrasi ilmu dan islam juga senantiasa ditekankan dengan memasukkan ayat dan hadist 

tentang pengelolaan keuangan. Hal ini penting dilakukan karena kebiasaaan pembelajaran 

santri yang tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan dengan pemahaman keislaman. 

Pemaparan lebih lanjut menjelaskan tentang langkah-langkah dalam manajemen keuangan 

yang meliputi empat langkah utama yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling 

(POAC). Setiap langkah dijelaskan dengan detail untuk memudahkan peserta memahami topic 

yang disajikan. Topic terakhir yang dijelaskan adalah pengenalan singkat tentang akuntansi 

pondok pesantren dan audit yang bisa dilakukan untuk memastikan pengelolaan pesantren 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Manajemen keuangan pesantren penting dimiliki oleh pengelola pesantren karena hal ini 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pesantren. Pendampingan secara 

berkelanjutan perlu dilakukan agar pemahaman tentang manajemen keuangan pesantren dapat 

terinternalisasi dan diterapkan oleh pengelola pondok pesantren khususnya pondok pesantren 

Al-Hikmah Nurul Qur’an. 

 

3.2 Saran  

Saran untuk Pondok Pesantren Al-Hikmah Nurul Qur’an adalah melakukan pencatatan 

sederhana tentang sumber penerimaan pesantren dan pos pengeluaran yang dilakukan. Hal ini 

penting agar pesantren dapat mengetahui sumber pemasukan dan potensi yang dimiliki agar 

kedepannya pesantren dapat menambah sumber daya yang dimiliki dan melakukan efisiensi 

atas pos pengeluaran yang ada. Pemahaman tentang sumber pemasukan dan pos pengeluaran 

dapat memberikan dasar bagi pesantren untuk melakukan perencanaan keuangan dan 

pengembangan pesantren baik jangka pendek ataupun jangka panjang.  
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LAMPIRAN 

 

Materi Manajemen Keuangan Pondok Pesantren 
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Daftar Hadir 
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Foto-Foto Kegiatan 
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Surat Tugas 
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Kata Pengantar 

 

Puji syukur Alhamdulillah berkat limpahan rahmat Allah SWT, Kami dapat 

menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Peluang Usaha 

Pesantrenpreneur di Pondok Pesantren Al Hikmah Nurul Quran, Pangabdian kepada 

masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Pergururan tinggi Fakultas 

Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. 

Penyusunan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan 

masukan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada: 

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh jajarannya, yang telah 

mendukung seluruh rencana aktualisasi yang mencerminkan nilai-nilai dasar, kedudukan, 

dan peran PNS dalam NKRI; 

2. Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, yang 

telah mendukung seluruh rencana pengabdian masyarakat 

3. Seluruh panitia pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim. 

4. Seluruh pengurus Pondok Pesantren Al Hikmah Nurul Qur’an 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang mendasar pada 

rancangan ini, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran 

dan masukan serta kritik yang membangun. Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak  

 

Malang, 25 Juni 2021 

 

 

 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi 

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari lembaga 

pendidikan tinggi islam di Indonesia mempunyai peran yang cukup penting dalam 

perkembangan negara. Tantangan terbesar bagi Fakultas Ekonomi dalam rangka membantu 

meningkat perekonomian negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi Fakultas Ekonomi UIN 

Malang yaitu menjadi Fakultas Ekonomi yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, 

serta menjadi pusat pengembangan ekonomi yang bercirikan Islam dan menjadi penggerak 

kemajuan masyarakat. 

Perekonomian Indonesia memperlihatkan tanda-tanda pelambatan yang cukup 

signifikan disepanjang tahun 2015. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-

tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten. Hal lain 

yang juga turut melambatkan kinerja ekspor adalah faktor internal yaitu infrastruktur yang 

belum tuntas dalam mendukung produksi. Secara berkepanjangan kondisi ini akan 

memeberikan tekanan yang berlebihan pada rupiah. Analisis situasi terdiri dari uraian tentang 

potret, profile, dan permasalahan yang menjadi fokus kegiatan maupun lingkungan yang 

relevan dengan kegiatan.   

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tri Darma Pengguruan tinggi yaitu 

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren “Al Hikmah” 

yang merupakan cabang dari Pondok pesantren Nurul Quran. Pondok Pesanten Al Hikmah 

berlokasi di Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 

2017 yang berawal hanya ada 3 orang dan tinggal ruangan bekas wartel hingga sekarang 

menjadi 80 orang. Adapun santri yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah  (MTS) dan Madrasah 

Aliyah (MA). Model dari pondok Al hikmah itu sendiri adalah pondok tafidz qur’an. Pengasuh 

di pondok tersebut adalah Kyai Muhdi Surur. Kabupaten Jombang dikenal dengan sebutan 

Kota Santri. Hal tersebut melatar belakangi tema pengabdian ini kali ini yaitu“Bagaimana 

Memetakan Peluang Usaha-Pesantrenpreneur”. 
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1.2. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana cara memetakan peluang usaha bagi pesantren? 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari pendampingan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan langkah-langkah dalam memulai berwirausaha yang diawali niat 

yang baik, cara yang baik hingga menghasilkan hasil yang baik dengan berlandaskan Al-

Qur’an dan Hadist 

2. Untuk memotivasi santri dalam berwirausaha  

3. Untuk memetakan peluang usaha di pondok 

4. Untuk mengembangkan peluang usaha sehingga membangun pesantrepreneur. 

1.4. Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat yang dicapai dalam pendampingan pengabdian masyarakat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan jiwa berwirausaha dan menerapkannya  

2. Membuka Peluang Usaha 

3. Mengembangkan peluang usaha 

1.5. Sasaran Kegiatan 

Semua santri Pondok Pesantren Al Hikmah agar memiliki persepsi dan pemahaman yang 

sama mengenai hal-hal penting dan utama yang harus dimiliki para wirausahawan serta 

agar mampu menganalisis peluang usaha yang ada sehingga tumbuh pesantrenpreneur di 

pondok pesantren Al Hikmah Nurul Quran Jombang ini. 

1.1. Waktu, Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan di laksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, di Pondok Pesantren 

“Al Hikmah” Nurul Qur’an di Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto, Kabupaten 

Jombang. 

 

1.6. Roundown Acara 

Jam Kegiatan Penanggung 

jawab 

06.00 - 06.15 Persiapan keberangkatan dari Fakuktas Ekonomi 

UIN 

Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA  

06.15 - 08.30 Keberangkatan ke lokasi Pondok Pesantren Rini Safitri, MM 

dan Imam 

Azizuddin, M.Si  

08.30 - 09.00 Pembukaan acara: Hj. Meldona, 

MM dan Sulis 
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1) Sambutan Penerimaan dari Pondok 

Pesantren 

2) Ucapan terima kasih dari perwakilan 

kelompok 1: Dr. Siswanto, M. Si 

3) Penyerahan Vandel dan Cendera Mata 

4) Foto Bersama  

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

09.00 - 09.45 Sharing Session Pemateri Kelompok  

1. Santripreneur (Dr. Siswanto, M.Si) 

2. Muhammad Nanang Choiruddin, SE., MM 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

09.45 – 10.30 Sharing session pemateri kelompok 2: 

Manajemen Keuangan Ponpes (Dr. H. Misbahul 

Munir, Lc., M.Ei) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

10.30-11.15 Sharing session pemateri kelompok 3:  

Peluang Usaha Ponpes (Zaim Mukaffi, M.Si) 

Moderator Hj. 

Meldona, MM 

dan Sulis 

Rochayatun, M. 

Akun., Ak., 

CA., CMA., 

CSRA 

11.15-11.30 Penutup MC 

11.30-12.00 Ishoma Tiara Juliana 

Jaya, M.Si dan 

Kholilah, MSA 
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BAB II 

BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1. Bentuk Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok 3 ini berupa 

Penyampaian materi dalam bentuk PPT dan penjelasan dari pemateri, serta sesi ice breaking 

yang bertujuan untuk menajamkan pemahaman materi. 

 

3.2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Sinergi Membangun Ekonomi Berbasis 

Pesantren“ ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB, di Pondok Pesantren 

“Al Hikmah” Nurul Qur’an di Sumber Penganten Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. 

Diikuti oleh 18 Santri yang terdiri dari 9 Putra dan 9 Santri Putri serta 2 Pengasuh Pondok 

pesantren Al-Hikmah. 

Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang tergolong baru merintis 

sehingga sangat diperlukan motivasi dalam mengembangkan pondoknya, terutama pada 

pengembangan pondok untuk melahirkan santri yang siap bersaing di dunia wirausaha. Salah 

satu pemecahan masalah dari hal tersebut adalah selain memberikan motivasi yaitu dengan 

memberikan gambaran tentang cara mengembangkan usaha yang dimulai dengan menganalisis 

peluang usaha yang dapat dikelola oleh pondok tersebut. 

Selama kegiatan berlangsung peserta sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan 

pemateri terkait “Peluang Usaha” hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang 

disampaikan kepada pemateri. Kemudian kegiatan semakin semarak pada sesi berikutnya yaitu 

sesi ice breaking, yaitu diberikan beberapa kuis pertanyaan yang menggali pemahaman dan 

santri diajak berkomtemplasi, merenungkan materi yang dibahas agar dapat meresap dan akan 

diterapkan dalam implementasi sehari-hari agar membentuk jiwa santripreneur dalam konsep 

pesantrenpreneur yang dimulai dengan kemampuan dalam menggali peluang usaha di sekitar 

pondok.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Memiliki jiwa wirausaha adalah penting bagi seorang santri, wisausaha adalah  orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya 

yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan 

kesuksesan. Adapun tujuan wirausaha di lingkungan pesantren (pesnatrenpreneur) meliputi: 

1. Meningkatkan jumlah santri yang berwirausaha yang berkualitas 

2. Menyadarkan masyarakat santri atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh 

dan kuat bagi santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren 

3. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan santri dan masyarakat 

4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan 

santri dan masyarakat. 

Hal penting dalam berwirausaha adalah memulainya dengan niat yang baik, cara yang baik 

hingga menghasilkan hasil yang baik dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist, yang terus 

dilakukan dengan selalau berusaha dan pantang menyerah mencapai keberhasilan yang 

bermanfaat untuk masyarakat banyak.  

Menciptakan dan memetakan peluang usaha santri dapat dilakukan dengan menerapkan 

Amati, Tiru dan Modifikasi dari profil-profil pesantrepreneur lain yang sudah sukses, antara 

lain dengan cara: (1) mengidentifikasi peluang dan resiko usaha; (2) faktor keberhasilan usaha; 

(3) pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif; dan (4) mengembangkan ide kreatif dan 

inovatif.  

 

3.2 Saran  

Berikut adalah beberapa saran untuk Pondok Pesantren Al-Hikmah Nurul Qur’an: (1) bisa 

mengembangkan wisata sungai, setelah digali dan disiapkan potensi sungai di sekitar pondok; 

(2) bisa membudidayakan perikanan lele; (3) bisa membuat MI Salafi dikarenakan didaerah 

sana belum ada yang yang menawarkan hal serupa, hal tersebut akan menjadi competitive 

advantage ditengah cukup banyaknya pilihan pondok pesantren di Jombang, sehingga Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Nurul Qurán bisa survive dan bersaing dengan pondok pesantren yang 

lebih lama berdiri dan mampu menciptakan santri-santri yang santripreneur dalam konsep 

pesantrenpreneur. 
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LAMPIRAN 

Materi Kegiatan 
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Daftar Hadir 
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Foto-Foto Kegiatan 
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