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ABSTRACT
As a religious educational institutions, boarding schools since the first until now had a strategic
role in the community. Pesantren are traditional Islamic educational boarding students live with
and study under the guidance of a teacher who is better known by scholars. Pesantren now have
fairly rapid growth, including exposure to the development of science and technology, so now it's
not only religious knowledge is taught in pesantren curriculum but also in science and
technology that are already included in the curriculum of modern education in boarding schools.
The purpose of this study was to find out about the development of boarding until now, the
activities at the school, and social culture that became a tradition at the school. The method used
in this research is descriptive qualitative method. The results showed that the boarding school
has developed very rapidly, and the presence of broader changes in the field of science and
technology. Kiai and boarding are two things that can not be separated. The role of the
pesantren kiai is very important. Scholars through the development of science and technology
can be disseminated in a boarding school curriculum. The presence of electronic media and
communication media at the school shows that boarding schools are already open to everything
related to modern technology.
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I. PENDAHULUAN
Selama masa kolonial, pesantren
merupakan lembaga pendidikan yang paling
banyak berhubungan dengan rakyat.Bahkan
tidak berlebihan, jika kita menyatakan
pesantren sebagai lembaga pendidikan
masyarakat kecil (grass root people) yang
sangat
menyatu
dengan
kehidupan
masyarakat.Pada zaman revolusi fisik,
pesantren merupakan salah satu pusat
gerilya melawan Belanda untuk merebut
kemerdekaan.Banyak santri membentuk
barisan Hisbullah yang kemudian menjadi
salah satu embrio bagi Tentara Nasional

Indonesia (TNI).Ciri khas angkatan darat
pada masa awalnya menggambarkan adanya
corak kepesantrenan.
Dalam kiprahnya melawan kolonial
Belanda, pesantren tidak hanya dihadapkan
pada perlawanan fisik, tetapi pengaruh
Belanda melalui budaya pun menjadi
tantangan
bagi
pesantren.Pertentangan
terhadap budaya Belanda ini disebabkan
oleh kebijakannya yang sangat merugikan
Islam.Kebijakan yang sangat membatasi
upaya perkembangan dakwah Islam di
nusantara.Deislamisasi (proses pembatasan
atau penghilangan nilai-nilai Islam) dan
sekularisasi (pemisahan antara ajaran agama

dan kepentingan dunia) menjadi salah satu
dasar
bagi
kemunculan
kebijakan
keagamaan yang diterapkan oleh kolonial
Belanda.Salah satu contoh yang membatasi
ruang gerak perkembangan Islam adalah
dibatasinya hubungan antara komunitas
Islam yang satu dengan komunitas lainnya,
terhambatnya pertumbuhan kelompokkelompok masyarakat yang benar-benar
menghayati dan melaksanakan ajaran-ajaran
Islam sangat terlambat.Dalam kondisi ini
pesantren melakukan upaya perlawanan
terhadap kebijakan Belanda yang dapat
merugikan ummat Islam.
Untuk itulah maka diperlukan adanya
perubahan sosial budaya dalam dunia
pesantren, agar pesantren tidak hanya belajar
tentang ilmu agama Islam. Pondok
Pesantren Nurul Iman adalah pesantren yang
berlokasi di Jalan Kemakmuran, Bekasi
Jawa Barat, sebuah lembaga pendidikan
yang tidak hanya mengajarkan bidang ilmu
agama Islam saja melainkan juga
mengajarkan ilmu pengetahuan yang lain,
seperti ilmu pengetahuan sosial, budaya,
pertanian, ekonomi, dan politik.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pesantren
Menurut
Hadimulyo
dalam
Sulasman (2013:321) menyebutkan bahwa
kelahiran pesantren merupakan budaya
tandingan (counter cultural) terhadap
budaya yang pada waktu itu didominasi oleh
budaya Belanda.
Menurut Boeke dalam Sulasman
(2013:322), budaya Barat (baca:Belanda)
sebagai nilai luar yang unsur-unsurnya lebih
maju, berwatak kapitalis berhadapan dengan
budaya lokal yang berwatak tradisional dan
bersifat komunal. Meminjam istilah Boeke
tentang masyarakat majemuk atau plural
society, di pondok pesantren terjadi
pergulatan antara budaya luar dan budaya
lokal.Pertarungan kedua budaya tersebut

tidak selalu berakhir dengan model
antagonistik, tetapi unsur yang tersisih
akhirnya tidak berfungsi dan diganti unsur
baru yang kemungkinan besar berasal dari
unsur luar.
Menurut Sadjito dalam Sulasman
(2013:323) semakin hari pesantren semakin
dalam memasuki masyarakat industri. Sifatsifat dari masyarakat industri, antara lain
adalah hubungan semakin rasional, dinamis,
dan kompetitif. Produk barang yang
dihasilkan bersifat besar-besaran (massive)
dan normal (standard), tetapi juga
terspesialisasi bidang pendidikan yang
sejenis dan setingkat memiliki corak kualitas
yang sama.
Ada dua metode dalam mencapai
hasil belajar di pesantren yaitu metode
sorogan dan metode wetonan.Metode
sorogan memiliki efektifitas dan signifikansi
yang tinggi.Sedangkan efektifitas metode
wetonan terletak pada pencapaian kuantitas
dan percepatan kajian kitab, selain juga
untuk tujuan kedekatan relasi santri-kiai atau
ustadz (Ismail, 2002:54).
Menurut Rahim (2001:1) pengajaran
dasar-dasar keislaman ini ditempuh karena
disesuaikan dengan tingkat kemampuan
santri yang kebanyakan dari masyarakat
yang baru saja menjadi muslim (memeluk
Islam).
Menurut Rahman (2002:15) bahasa
Arab adalah sebagai alat dalam memahami
dan mendalami ajaran Islam terutama yang
teruraikan dalam Al Quran, Al Hadits, dan
kitab-kitab Islam Klasik.Bahasa Arab
merupakan syarat mutlak bagi pendalaman
ajaran-ajaran Islam.Oleh karena itu ilmu
bahasa ini dipelajari di masa awal agar
menjadi pengetahuan dan kemampuan dasar
bagi santri sebagai bekal menguasai
pelajaran tingkat lanjut.
Dalam menghadapi perubahan sosial,
pesantren dihadapkan pada tantangan yang
semakin besar, kompleks, dan mendesak
sebagai akibat semakin meningkatnya

kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.Tantangan ini
menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di
pesantren, baik yang menyangkut nilai
sumber belajar maupun nilai yang
menyangkut
pengelolaan
pendidikan
(Mastuhu dalam Sulasman (2013:332).
Didirikannya
pesantren
di
masyarakat, tentunya berhubungan dengan
kehadiran Islam di bumi nusantara ini.Islam
datang ke Indonesia sekitar abad ke-7
Masehi melalui berbagai faktor, diantaranya
jalur perdagangan dan perkawinan.Banyak
teori yang muncul sekitar masuknya Islam
ke nusantara, yakni teori Gujarat, teori
Mekah, dan teori Persia.Teori Gujarat
mengatakan bahwa negara yang membawa
Islam ke nusantara dari Gujarat.Hal ini
dilandaskan pada berbagai faktor.Pertama,
sedikitnya fakta yang menjelaskan bahwa
bangsa Arab berperan dalam penyebaran
agama Islam di nusantara.Kedua, hubungan
dagang antara Indonesia-India sudah terjalin
lama.Ketiga, fakta tertua tentang Islam yang
terdapat di Sumatera memberikan gambaran
hubungan antara Sumatera dengan Gujarat
(Arnold dan Nawawi dalam Sulasman,
2013:325).
2.2. Kiai
Kiai ditempatkan pada posisi sentral
dalam
komunitas
pesantren.
Dalam
pesantren kedudukan kiai sebagai pemimpin
dan pewaris dari tradisi Islam (Kuntowijoyo,
2006 :114).
Menurut Asfar (2004 :29) kiai
menrupakan elemen yang paling esensial
dari suatu pesantren dan ia merupakan
pendiri dari sebuah pesantren. Hal ini
terlihat pada pola hubungan antara kiai
dengan santri dan masyarakat sekitarnya.
Para santri patuh dan taat tanpa
melawan(reserve) kepada kiai. Apa yang
difatwakan kiai, biasanya selalu diikuti. Pola
hubungan demikian telah diwujudkan ke

dalam suatu doktrin, kami mendengar dan
kami patuh (sami’na wa atha’na).
Menurut Supriadi (2001:144) bahwa
luasnya peran kepemimpinan kiai dalam
masyarakat telah memberi kekuasaan moral
yang luar biasa dan menempatkannya pada
posisi terhormat sebagai kelompok terdidik.
Agar posisi dan statusnya tetap terjaga,
dijalinlah ikatan hubungan keilmuan
(intelektual), ikatan kekerabatan, ikatan
perkawinan atau pun ikatan ekonomi. Para
kiai percaya bahwa semakin luasnya ikatan
hubungan
diantara
mereka
semakin
memantapkan posisi dan perannya dalam
masyarakat, baik peran agama, sosial,
ekonomi, maupun politik.
Menurut
Kuntowijoyo
dalam
Sulasman (2013 :323) Kiai ditempatkan
pada posisi sentral dalam komunitas
pesantren. Dalam pesantren kedudukan kiai
sebagai pemimpin dan pewaris dari tradisi
Islam. Menurut Asfar dalam Sulasman
(2013:323) Kiai merupakan elemen yang
paling esensial dari suatu pesantren dan ia
merupakan pendiri dari sebuah pesantren.
Hal ini menurut Asfar, terlihat pada pola
hubungan antara kiai dengan santri dan
masyarakat disekitarnya. Para santri patuh
dan taat tanpa melawan (reserve) kepada
kiai. Apa yang difatwakan kiai, biasanya
selalu diikuti. Pola hubungan demikian telah
diwujudkan ke dalam suatu doktrin, kami
mendengar dan kami patuh (sami’na wa
atha’na).
Peran kiai seperti diungkapkan
diatas,
selalu
dihubungkan
dengan
keberadaannya sebagai pemimpin yang
karismatis. Menurut Weber dalam Sulasman
(2013:323) mengatakan bahwa pemimpin
kharismatik ini didasarkan pada kemampuan
khusus yang ada pada diri seseorang (kiai).
Kemampuan ini melekat pada diri seseorang
yang dipercaya berasal dari anugerah Tuhan.
Masyarakat mengakui adanya kemampuan
itu berdasarkan kepercayaan karena

kemampuan seseorang pemimpin diatas
ukuran manusia normal.
Berdasarkan uraian diatas dapat
diketahui bahwa kiai dan pesantren tidak
bisa dipisahkan, demikian juga pesantren
mempunyai kepemimpinan, ciri-ciri khusus
dan semacam kepribadian yang diwarnai
oleh karakteristik pribadi sang kiai, unsurunsur pemimpin pesantren, bahkan aliran
keagamaan tertentu yang dianut. Pesantren
juga bukan semata-mata sebagai lembaga
pendidikan, melainkan juga dapat dinilai
sebagai lembaga kemasyarakatan, dalam arti
memiliki pranata sendiri yang memiliki
hubungan fungsional dengan masyarakat
dan hubungan tata nilai dengan kultur
masyarakat, khususnya yang berada dalam
lingkungan pengaruhnya (Rahardjo dalam
Sulasman, 2013:324).
Berdasarkan fakta diatas, beberapa
ahli, diantaranya WF. Stutterheim dan
Snouck
Hurgronje
dalam
Sulasman
(2013:326) menyimpulkan bahwa Islam
masuk ke nusantara pada abad ke-13
Masehi. Hal ini dilandaskan pula pada
penemuan nisan di Sultan dari kerajaan
Samidera, yaitu Sultan Malik Al Saleh dan
pembawa ajaran Islam berasal dari Gujarat.
2.3. Santri
Asal usul santri dapat dilihat dari dua
pendapat yang bisa dijadikan acuan.
Pertama, ’’santri’’ berasal dari perkataan
sashtri, yang berasal dari bahasa Sanskerta
berarti melek huruf, kedua, ’’santri’’ berasal
dari bahasa Jawa ’’cantrik’’ yang berarti
seseorang yang selalu mengikuti seorang
guru ke mana pun guru itu pergi. (Madjid,
2007 :20).
III. METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif yaitu penelitian tentang
riset
yang
bersifat deskriptif dan
menggunakan analisis.
1. Metode Observasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan
data secara langsung pada pondok
pesantren Nurul Iman di Bekasi Jawa
Barat sesuai dengan objek penelitian.
2. Metode Wawancara
Yaitu penulis melakukan wawancara
dengan
pihak-pihak
yang
terkait
khususnya pimpinan pondok pesantren
dan para staf pengajar pada pondok
pesantren Nurul Iman Bekasi Jawa Barat.
3. Metode Studi Pustaka
Yaitu penulis menggunakan studi pustaka
(library research) yang meliputi referensi
buku – buku dan media internet yang
dapat menjadi penunjang isi penulisan.
Adapun buku-buku yang penulis gunakan
dalam penulisan ini adalah Pergeseran
Otoritas Kepemimpinan Politik Kyai,
karangan Muhammad Asfar, penerbit
Tarawang,
Yogyakarta,
2004.
Intelektualisme
Muhammadiyah
Menyongsong Era Baru, karangan
Kuntowijoyo, penerbit Mizan, Bandung,
2006. Keilmuan Pesantren Antara Materi
dan Metodologi, karangan Nurcholish
Madjid, penerbit P3M, Jakarta, 2007.
Menggugat
Manajemen
Pendidikan
Pondok Pesantren, karangan Musthafa
Rahman, penerbit Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2002. Pembaharuan Sistem
Pendidikan Nasional Mempertimbangkan
Kultur Pondok Pesantren, karangan
Husni Rahim, penerbit Logos Wacana
Ilmu, Jakarta, 2001. Dinamika Pondok
Pesantren dan Madrasah, karangan Ismail
SM, dkk, penerbit Pustaka Belajar,
Yogyakarta, 2002. Kyai Priayi di Masa
Transisi, karangan Supriadi, penerbit
Pustaka Caraka, Surakarta, 2001.
Teori – teori Kebudayaan, karangan
Sulasman dan Setia Gumilar, penerbit
Pustaka Setia, Bandung, 2013. Adapun
media internet yang penulis gunakan
adalah
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/201609
28-RB07I368p-

Pondok%20Pesantren.pdf.
dan
http://repository.upi.edu/5470/2/S_PAI_0
906751_Abstract.pdf.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perkembangan
Pesantren
di
Indonesia
Sebagai
lembaga
pendidikan
keagamaan, pesantren sejak dahulu hingga
perkembangannya
mempunyai
peran
strategis di masyarakat.Selain membina
masyarakat
dalam
bidang
keilmuan
keagamaan, pesantren sangat berperan pula
dalam bidang sosial, budaya, dan politik.
Dalam bidang sosial, pesantren memberikan
gagasan yang mengarah pada pola hubungan
sosial yang harmonis dan akrab diantara
sesama manusia. Sebagai timbal balik yang
dilakukan
masyarakat
atas
peranan
pesantren,
masyarakat
senantiasa
memberikan kontribusi, terutama materi
kepada pesantren. Sering kita mendengar
bahwa pesantren bukan lagi milik kiai,
melainkan milik masyarakat. Hal ini
disebabkan oleh terasanya keberadaan
pesantren dalam lingkup kehidupan sosial.
Pesantren
yang
masih
mempertahankan ketertutupan pada dunia
luar menjadikan keberadaannya sebagai
pesantren tradisional yang masih membina
dan mempertahankan nilai-nilai lama, baik
pengajaran, materi pengajaran, maupun
sistem yang diberlakukannya. Berbeda
dengan pesantren yang terbuka terhadap
nilai-nilai baru yang datang dari luar, yang
berusaha menyesuaikan dengan pola zaman
yang mempengaruhinya.Sistem yang dianut
pun berbeda dari keberadaan pesantren
lama. Misalnya dalam bidang pendidikan,
pesantren berusaha membuka sekolah umum
dan biasanya dibuka sekolah umum dalam
rangka mengimbangi pola zaman yang kian
berubah.
Sikap meninggalkan unsur-unsur
lokal tersebut berawal dari adanya nilai-nilai

baru yang dibawa oleh bangsa lain melalui
proses perembesan budaya baru terhadap
budaya lokal. Salah satunya adalah sistem
pendidikan modern. Pada awalnya pesantren
merupakan jenis pendidikan yang bersifat
salafi (jenis pendidikan yang mempunyai
ciri-ciri: unsur-unsur internalnya sederhana,
masih menampakkan homogenitas yang
tinggi, kiai mendominasi sistem pengajaran
dan pendidikan). Kondisi zaman yang kian
berubah dan menuntut peningkatan kualitas
dan kemampuan diri, mendorong beberapa
pesantren untuk melakukan pembenahan
dengan mengubah sistem pendidikannya
menjadi modern atau pondok pesantren
khalaf (tipe pesantren yang memasukkan
unsur-unsur luar pesantren menjadi bagian
pesantren, seperti mendirikan jenis sekolah
umum).
Akibatnya unsur lokal berangsurangsur menurun dan tidak lagi diminati
masyarakat pesantren. Gejala ini dibuktikan
dengan masuknya unsur baru berupa jenis
pendidikan sekolah yang menggunakan
kurikulum
modern,
sehingga
status
kelembagaan pondok pesantren menjadi
formal, yang disahkan melalui badan
hukum, berbentuk yayasan.
Hal-hal
tersebut
“memaksa”
pesantren untuk mencari bentuk baru yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan
kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi tetap
dalam kandungan ilmu dan takwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.Disinilah peran
seorang kiai sebagai pemimpin sangat
penting dalam tuntutan zaman sekarang ini.
Kiai sebagai pemimpin pesantren
dan menjadi panutan masyarakat, tentu tidak
dapat dipisahkan dengan perkembangan
masyarakat.Perkembangan tersebut tidak
hanya menuntut sikap kritis pesantren,
namun
kiai
terlibat
pula
dalam
mengantisipasi
dan
mengarahkan
perkembangan yang ada, sesuai dengan
kedudukan, kepercayaan, dan fungsinya.

Arus
perubahan
yang
ada
dihadapannya
dan
mempengaruhi
perkembangan pondok pesantren. Jika pada
mulanya menjadikan kiai sebagai pusat
tumpuan masyarakat didalam atau diluar
pesantren dalam menyaring informasi
sebagai dampak adanya perubahan, pada
perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa
yang mengembangkan sifat-sifat konsumtif,
kompetitif,
dan
individualistis
yang
mencolok, kedudukan kiai tidak lagi
menjadi tempat bertumpu.
Kedudukan kiai yang sebelumnya
dianggap sebagai orang yang menguasai
hampir semua persoalan, seperti agama,
pertanian, sosial, ekonomi, politik, dan
sebagainya, mulai bergeser. Masyarakat
yang biasanya berkonsultasi dengan kiai,
misalnya, dalam masalah pertanian,
sekarang lebih banyak berkonsultasi dengan
Petugas
Penyuluh
Lapangan
(PPL)
Kementerian Pertanian.Dalam masalah
kesehatan, masyarakat lebih banyak
mengunjungi dokter daripada kiai, dan
masalah pendidikan masyarakat cenderung
memilih ahli pendidikan seperti sarjana
pendidikan daraipada kiai.
Pola
hubungan
kiai
dengan
masyarakat pun kini mengalami pergeseran.
Kiai bukan lagi satu-satunya sumber ilmu
pengetahuan bagi santri dan masyarakat.
Dalam kasus lain para santri dan masyarakat
menunjukkan sikap dan prilaku kiai,
terutama dalam masalah duniawi, seperti
pada perilaku memilih partai politik.
Kondisi sosiokultural yang mengarah
pada kebosanan intelektual emosional, baik
yang bersifat sosial, kultur maupun agama
menjadi penyebab lahirnya sebuah institusi
keagamaan seperti pesantren. Lahirnya
pondok pesantren Nurul Iman sebagai
sebuah institusi pada masyarakat diharapkan
memberikan pencerahan bagi setiap insan
untuk mampu survive dalam kehidupan ini.
Pondok pesantren Nurul Iman adalah
pesantren yang berlokasi di Jalan

Kemakmuran, Bekasi Jawa Barat. Pondok
pesantren ini didirikan oleh seorang kyai
yang bernama KH. Muhammad Rizal, pada
tahun 1986. Tujuan awal dari didirikannya
pondok pesantren ini adalah agar
masyarakat
Jawa
Barat
khususnya
masyarakat Bekasi mendapatkan pendidikan
ilmu keagamaan, khususnya bagi anak –
anak masyarakat kurang mampu. Seiring
perkembangan zaman pondok pesantren ini
mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Para santri datang dari berbagai daerah
khususnya di Jawa Barat.
Sering dikatakan bahwa pondok
pesantren merupakan lembaga pendidikan
yang tertua di Indonesia.Dari lembaga inilah
lahir berbagai gagasan yang mendukung
terhadap keberadaannya sebuah sistem
sosial. Secara umum belum dapat diketahui
secara pasti kapan, dimana, dan oleh siapa
pesantren pertama didirikan. Berdasarkan
hasil pendataan pada departemen agama
(saat ini bernama kementerian agama) pada
tahun 1984-1985 diperoleh keterangan
bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun
1062 atas nama pesantren Jan Tampes II di
Pamekasan Madura. Akan tetapi informasi
ini diragukan kevalidannya, dikarenakan
harus ada pesantren Jan Tampes I, dan
dalam buku departemen agama banyak
ditemukan pesantren yang didirikan tanpa
tahun dan itu dimungkinkan mereka
memiliki usia yang lebih tua.
Subkultur yang dibangun komunitas
pondok pesantren Nurul Iman senantiasa
berada dalam sistem sosial yang lebih besar.
Pesantren ini membentuk tradisi keagamaan
yang bergerak dalam bingkai sosio kultur
masyarakat yang pluralistik dan bersifat
kompleks. Sistem sosial yang besar
cenderung menekan komunitas yang lebih
kecil yang keberadaannya masih ada dalam
lingkup pengaruhnya. Meskipun mampu
membangun dirinya sebagai sebuah
subkultur, pesantren masih berada dalam
lingkup masyarakat yang lebih luas.Para

sarjana
atau
ahli
harus
mampu
memfokuskan
terhadap
keberadaan
masyarakat
yang
mengalami
arus
perubahan, serta hubungan antara subkultur
pesantren dengan pengaruh perubahan
sosial.
Sebagai sebuah subkultur, pesantren
Nurul Iman dilihat dari akar sejarahnya
mempunyai landasan historis yang kuat.Hal
ini karena sejak kelahirannya, pesantren ini
memperlihatkan wajah yang berbeda
(isolasi) terhadap lingkungan luar. Ini
dikarenakan semasa kelahirannya, politik
keagamaan Indonesia didasarkan pada
dominasi politik Belanda.
Kondisi historis ini senantiasa
menggema pada perkembangan pesantren
yang selalu menaruh curiga pada kondisi
masyarakat yang ada diluar areanya.Itulah
sebabnya sampai saat ini, masih banyak
pesantren yang bersikap tertutup terhadap
unsur luar yang berusaha mempengaruhi
keberadaan sebuah pesantren. Meskipun
pada sisi lain tidak dapat disangkal bahwa
sudah banyak pesantren yang berusaha
untuk melepaskan nilai historis dan
berupaya untuk terbuka terhadap nilai-nilai
baru.
Dalam bidang budaya pesantren
Nurul Iman dikenal sebagai pemelihara dan
pelestari nilai-nilai yang ada semenjak
dahulu di masyarakat. Meskipun kelahiran
pesantren ini pada awalnya bertabrakan
dengan nilai masyarakat, namun pada
perkembangan
selanjutnya,
pesantren
mampu
mempertahankan
dan
mengkombinasikan antara nilai masyarakat
dengan nilai yang ada di pesantren. Terbukti
pesantren
ini
berusaha
untuk
mempertahankan nilai-nilai lama dan
menyaring nilai-nilai baru yang masuk
terhadap lingkungan internal atau pun luar
pesantren. Memang pada umumnya pondok
pesantren di Indonesia dilahirkan sebagai
counter cultural terhadap budaya yang pada
waktu itu didominasi oleh budaya Belanda.

Fenomena
tersebut
tampaknya
mampu menggoyahkan asumsi teoritis yang
selama ini ada dan dipahami banyak orang,
yaitu adanya kepatuhan santri dan
masyarakat terhadap kiai. Tampaknya
doktrin sami’na wa atha’na tidak lagi diikuti
santri dan masyarakat jika bersentuhan
dengan aspek keduniawian. Apakah
fenomena tersebut merupakan sikap
kebebasan atau pembelotan perilaku politik
di kalangan santri, atau sebaliknya kiai telah
memberikan kebebasan terhadap santri dan
memberikan toleransi politik.Atau mungkin
ada gejala yang mendasar sifatnya, yakni
telah terjadi perubahan-perubahan sosial
yang cukup mendasar di lingkungan
pesantren sehingga mampu menggeser peran
kiai.
Dalam aspek politik, pesantren
mempunyai kiprah yang penting dalam
sejarah Indonesia. Pada masa kolonial,
pesantren sangat berperan dalam menumpas
penjajah. Dengan bermodalkan semangat
berjihad, hampir semua pesantren yang
berdiri pada masa kolonial berjuang
melawan
penjajah.Kita
tidak
bisa
menghilangkan peran serta pesantren dalam
sejarah perjuangan bangsa ini.Hingga
sekarang pun dalam aspek politik sering
dilihat kiprah pesantren dalam bidang
politik,
yang
dimanfaatkan
atau
memanfaatkan
suhu
politik
demi
kepentingan dakwah Islamiyah.
Berbicara pesantren tidak lepas dari
beberapa komponen yang membentuk
lembaga ini dan sering menjadi sebuah
persyaratan bagi institusi keagamaan dalam
hal ini pesantren. Dalam hal ini, unsur-unsur
yang membentuk lembaga pondok pesantren
adalah kiai, masjid, asrama (pondok), santri,
dan kitab kuning.
1. Pondok
Pesantren adalah asrama pendidikan
Islam tradisional yang para siswanya
tinggal bersama dan belajar di bawah
bimbingan seorang guru yang lebih

dikenal dengan sebutan kiai. Hal inilah
yang membedakan dengan sistem
pendidikan lain dan merupakan ciri
khusus dari sebuah pesantren.Kata
pondok berarti kamar, gubuk, rumah
kecil yang dalam Bahasa Indonesia
menekankan
kesederhanaan
bangunan.Kata pondok berasal dari
Bahasa Arab, funduq, yang berarti ruang
tidur, wisma, motel sederhana.Sebuah
pesantren biasanya identik dengan tempat
tinggal yang disebut sebagai “pondok”.
Pesantren menyediakan pondok untuk
para santrinya dengan beberapa alasan
sebagai berikut: pertama, kemasyhuran
seorang
kiai
dan
kedalaman
pengetahuannya tentang Islam menarik
santri-santri dari jauh. Untuk menggali
ilmu dari kiai tersebut secara teratur dan
dalam waktu yang lama, para santri
tersebut harus meninggalkan kampung
halamannya dan menetap di dekat
kediaman kiai.Kedua, hampir semua
pesantren di desa-desa yang tidak tersedia
perumahan
yang
cukup
untuk
menampung santri-santri.Ketiga, ada
sikap timbal balik antara kiai dan santri,
yaitu para santri menganggap kiainya
seolah-olah sebagai bapaknya sendiri,
sedangkan kiai menganggap para santri
sebagai titipan Tuhan yang harus
senantiasa dilindungi.Sikap timbal balik
ini
menimbulkan
keakraban
dan
kebutuhan untuk saling berdekatan terusmenerus.Sikap ini juga menimbulkan
tanggung jawab di pihak kiai untuk
menyediakan tempat tinggal bagi para
santri.Berdasarkan alasan-alasan diatas,
tampak bahwa pondok merupakan sarana
untuk meniti ilmu bagi santri dan bagi
kiai dalam rangka mengaplikasikan
semua ilmu yang dimilikinya.
2. Masjid
Masjid merupakan elemen yang tidak
dapat dipisahkan dengan pesantren dan
dianggap sebagai tempat yang tepat untuk

mendidik para santri, terutama dalam
praktik shalat, khotbah, dan pengajaran
kitab-kitab klasik.Masjid dapat dikatakan
sebagai jantung pesantren karena di
masjid lah awal mula kiai mentransfer
ilmunya kepada santri disamping sebagai
tempat shalat dan dijadikan sarana bagi
setiap kegiatan yang mempunyai
hubungan
dengan
segala
aspek
kehidupan.Bahkan kedudukan masjid
sebagai pusat pendidikan dalam tradisi
pesantren
merupakan
manifestasi
universalisme dari sistem pendidikan
Islam tradisional. Dengan kata lain
kesinambungan sistem pendidikan Islam
yang berpusat di masjid semenjak dahulu
tetap terpancar dalam sistem pesantren.
3. Santri
Santri merupakan orang yang sedang
menuntut ilmu keagamaan di pondok
pesantren dan mempunyai kaitan
langsung dengan gurunya (kiai).Sebutan
santri senantiasa berkonotasi mempunyai
kiai walaupun bisa jadi seorang kiai tidak
mempunyai santri. Keberadaan santri
yang menuntut ilmu keagamaan di
pondok pesantren kepada kiai dan
kedudukan santri dalam komunitas
pesantren menempati status subordinat,
sedangkan kiai menempati posisi
superordinat. Ketika pondok pesantren
baru berdiri dan jumlah santri masih
sedikit, kiai menanggung kebutuhan
hidup sehari-hari santri, terutama bagi
mereka yang tidak mampu. Sebaliknya,
santri secara bersama-sama mengerjakan
lahan pertanian yang dimiliki kiai, seperti
mengurus sawah atau pun perkebunan.
Dalam lingkungan pesantren terdapat dua
kelompok santri, yaitu santri mukim dan
santri kalong. Santri mukim adalah santri
yang menetap di pondok dan mempunyai
kewajiban menjalankan aturan di dalam
pesantren, seperti mengajar santri-santri
muda. Adapun santri kalong, yaitu santri
yang berasal dari desa-desa terdekat

dengan pesantren, yang biasanya tidak
menetap di pondok. Santri mukim lebih
konsentrasi pada kesantriannya dalam
menimba ilmu dari kiai berbeda dengan
santri kalong yang relatif hanya
mengikuti pengajian-pengajian tertentu.
Artinya kemaksimalan berinteraksi pada
kultur pesantren akan berbeda dengan
santri mukim. Kultur pesantren akan
diserap lebih besar oleh para santri
mukim.Tradisi kegiatan mencari ilmu
pengetahuan dalam Islam, paling jelas
tercermin dalam tipe ideal santri yang
bertualang dari satu pesantren ke
pesantren lainnya dalam setiap kali
menetap (santri mukim), sampai kiai
dapat membantu mereka memperoleh
pengetahuan dan pandangan baru.
4. Kitab Kuning
Kitab kuning merupakan rujukan yang
dipakai kiai dalam menyampaikan ilmu
keagamaan.Semua
santri
harus
menguasai kitab-kitab kuning yang
senantiasa diajarkan di pesantren.Tujuan
diajarkannya kitab kuning adalah
mendidik dan menjadikan para santri
menjadi ulama.Disebut kitab kuning
disebabkan warna kitab itu adalah
kuning.Ada beberapa materi kitab kuning
yang biasa diajarkan di pesantren, seperti
nahwu dan saraf, fiqh, usul fiqh, hadis,
tafsir, tauhid, tasawuf, dan cabang lain,
seperti tarikh dan balaghah.Semua materi
yang ada dalam setiap kitab kuning diatas
disampaikan dengan berbagai metode,
diantaranya sorogan dan bandongan,
halqah, dan hafalan.Sorogan artinya
belajar secara individual, yaitu seorang
santri berhadapan dengan seorang guru,
dan terjadi interaksi saling mengenal
diantara keduanya.Bandongan artinya
belajar secara kelompok yang diikuti oleh
seluruh
santri.Biasanya
kiai
menggunakan bahasa daerah setempat
dan langsung menerjemahkan kalimat
demi
kalimat
dari
kitab
yang

dipelajarinya.Halaqah artinya diskusi
untuk memahami kitab, bukan untuk
mempertanyakan kemungkinan benar
salahnya apa-apa yang diajarkan oleh
kitab, melainkan untuk memahami
maksud yang diajarkan oleh kitab.Pada
perkembangan selanjutnya, pendidikan di
pesantren
mengalami
berbagai
perubahan.Semenjak abad ke-20 di
pesantren
diupayakan
bertumbuh
kembangnya
kemampuan
berpikir
rasional dengan memasukkan materimateri umum diluar ajaran keagamaan
yang
bersifat
ubudiyah
dan
tekstual.Masuklah pendidikan umum,
keterampilan yang berkaitan dengan
kemampuan praktis sekitar kemampuan
bertani, beternak, kerajinan tangan yang
sebelumnya telah ada, tetapi dengan
adanya keterampilan dimaksudkan hasil
dari kemampuan sebelumnya dapat
ditingkatkan.Kondisi ini tampak ada
pendekatan holistic yang diberlakukan di
pesantren saat ini. Berkaitan dengan hal
tersebut, ada beberapa prinsip sistem
pendidikan pesantren berkaitan dengan
pendekatan holistik yang ingin diterapkan
dalam pendidikan pesantren serta
fungsinya sebagai lembaga pendidikan,
sosial, dan penyiaran agama, yaitu :
teosentrik, sukarela dan mengabdi,
kearifan, kesederhanaan, kolektivitas,
mengatur kegiatan bersama, kebebasan
terpimpin, mandiri, mengamalkan ajaran
agama, tidak ada ijazah, dan restu
kiai.Dengan
prinsip-prinsip
diatas,
diharapkan adanya penegakan Islam
ditengah-tengah
kehidupan
sebagai
sumber utama moral atau akhlak mulia,
dan akhlak mulia ini merupakan kunci
rahasia
keberhasilan
hidup
bermasyarakat. Orientasi pendidikan
pesantren masih banyak melihat ke dalam
(inward looking) dari pada melihat keluar
(outward looking). “Pandangan ke
dalam” berpendapat bahwa dengan tegak

dan tersebarnya agama Islam ditengahtengah kehidupan, kehidupan bersama
dengan sendirinya akan menjadi baik.
Jadi semacam ada trickling down effect,
yaitu efek moral baik yang diturunkan
sebagai akibat tegaknya Islam ditengahtengah kehidupan.Dengan demikian
sebenarnya “pandangan ke dalam” itu
berpikir alternatif dan otomatis, yang
dalam hal ini Islam sebagai alternatif atau
pilihan untuk menggantikan tata nilai
kehidupan
bersama,
jika
kita
menginginkan kehidupan bersama yang
lebih baik dan lebih maju.Sebaliknya
“pandangan ke luar” tidak berpikir
alternatif dan otomatis, tetapi berpikir
melengkapi kekurangan, meluruskan
yang bengkok atau memperbaiki yang
salah atau rusak, dan memberikan sesuatu
yang baru yang belum ada dan
diperlukan. Dengan demikian prioritas
pertama dari “pandangan keluar” adalah
tegak dan majunya kehidupan bersama
berdasarkan
nilai-nilai
kebudayaan
sendiri, kemudian agama membantu,
melengkapinya dan mengarahkannya
agar nilai-nilai dan tata nilai yang
mengatur kehidupan masyarakat tersebut
tidak bertentangan dengan akidah dan
syariat agama Islam. Realitas yang terjadi
bahwa
kehidupan
santri
dalam
memerankan dirinya di masyarakat sering
diwarnai oleh kultur pesantren yang
hanya menekankan pada aspek agama,
tanpa memperhatikan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kehidupan sejahtera akan baik manakala
ada keseimbangan antara ilmu agama ada
ilmu umum atau tegaknya agama dalam
kehidupan harus dilengkapi dengan
perkembangan ilmu dan teknologi di
masyarakat. Santri harus senantiasa
dibekali oleh kemampuan rasional dan
tidak cukup oleh moral agama dalam
menghadapi persoalan kehidupan.
5. Kiai

Sudah menjadi hukum sosial dalam setiap
komunitas selalu ada satu kelompok
elite.Kelompok elite ini dapat diartikan
sebagai
sekelompok
orang
yang
memegang posisi terkemuka dalam suatu
masyarakat.Kehadiran
elite
dalam
kehidupan masyarakat melekat dengan
watak sosial manusia, bahwa keunggulan
watak moral bisanya menang dalam
jangka panjang atas keunggulan jumlah
dan kekuatan.Dalam struktur sosial
masyarakat di Indonesia terdapat
kelompok elite yang memiliki kedudukan
dan peran yang menentukan.Misalnya
kaum bangsawan atau priayi dan elite
agama seperti kiai sering disebut sebagai
elite tradisional, yang berbeda dengan
elite baru, yaitu elite birokrasi dan kaum
inteligensia.Adanya
pergeseran
kedudukan dan peran elite dari elite
tradisional ke elite baru yang disebabkan
oleh proses modernisasi sejak zaman
kolonial terutama pada abad ke-20.
Dalam komunitas Islam kelompok elite,
terutama dalam institusi pesantren sering
disebut dengan kiai.Banyak definisi yang
diberikan berhubungan dengan istilah
kiai.Dalam
penelitian
ini,
kiai
didefinisikan
sebagai
gelar
yang
diberikan masyarakat kepada seorang ahli
agama Islam yang memiliki atau menjadi
pemimpin pesantren dan mengajar kitabkitab klasik para santrinya.Dalam konsep
Islam kiai sering diidentikkan juga
dengan ulama. Dalam Al Quran kata
ulama disebutkan sebanyak dua kali,
yaitu dalam surat Fathir ayat 28 dan Asy
Syura ayat 197. Dalam surat Fathir ayat
28, kata ulama muncul dalam konteks
ajakan Al Quran untuk memperhatikan
turunnya hujan dari langit, beragamnya
buah-buahan, gunung, bintang, dan
manusia yang kemudian diakhiri dengan
kalimat:
“…innama
yakhsyallahu
minibadilhil
ulama’u…”
(…sesungguhnya yang takut kepada

Allah
diantara
hanyalah ulama…).

hamba-hambaNya,

4.2. Peranan Kiai Di Pesantren
Karakter
kharismatik diberikan
kepada
seseorang
yang
mempunyai
kelebihan dalam dirinya, dan sifat yang
berupa kelebihan tersebut tidak bisa
didefinisikan dan hanya bisa dikenali
melalui
sederetan
kepribadian
kuat,
berpengaruh besar, tekun, amat ekspresif,
pemberani, tegas, penuh percaya diri, supel,
berpandangan
tajam,
dan
energik.Kharismatik
sebutan
terhadap
seseorang yang mempunyai kemampuan
jauh di atas dari kemampuan dirinya sebagai
pemimpin.
Kharismatik merupakan predikat
yang diberikan kepada seseorang (kiai) yang
mempunyai
pengaruh
di
masyarakat.Pengaruh ini didasarkan pada
kekuatan dirinya yang berkaitan dengan
sesuatu
yang
materi
atau
pun
immateri.Sebenarnya kharisma kiai dapat
diukur dengan kondisi masyarakat yang
memandang keberadaan kiai.Dalam hal ini
penghormatan menjadi salah satu ukuran
bagi tumbuhnya kekharismaan kiai.
Kiai yang diposisikan sebagai elite di
pesantren
mempunyai
beberapa
persyaratan.Ada beberapa faktor yang
menyebabkan seseorang disebut kiai, yaitu
pengetahuannya,
kesalehannya,
keturunannya, memiliki santri. Ada lima
kriteria kiai, yaitu prinsip keluarga,
otofraksi, pengabdian pada masyarakat,
prinsip interpretasi yang berwibawa, prinsip
wahyu atau kiai sebagai perantara wahyu.
Syarat-syarat itu ditambah dengan
prototipe yang kharismatik, yaitu mampu
berpengaruh di masyarakat luas.Pada zaman
dahulu ketika pesantren baru dilahirkan
hingga pasca kemerdekaan, peran kiai di
masyarakat menjamah berbagai aspek
kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun
sosial.Keberadaan kiai yang mencakup pada

berbagai aspek kehidupan merupakan wujud
dari pengembangan potensi dirinya yang
semenjak lahir dibekali dengan bermacam
potensi.Manusia memiliki empat ciri khusus
yang membedakan dengan makhluk lainnya,
yaitu : makhluk bermusyawarah (hayawan
ijtima’), makhluk yang berakal (hayawan
nathiq), makhluk yang berpolitik (hayawan
siyasi), makhluk yang berekonomi (hayawan
iqtishadi).
Keberadaan kiai yang strategis di
masyarakat, tidak hanya bisa diukur oleh
kualitas individunya, tetapi terjalin oleh
rangkaian intelektual yang tidak terputus.Ini
berarti bahwa antara satu kiai dengan kiai
yang lainnya terjalin hubungan yang baik
dari kurun tertentu ke kurun lainnya atau
dari generasi satu ke generasi lainnya yang
didasarkan atas kemapanan ilmunya. Dalam
tradisi pesantren seorang kiai tidak akan
mempunyai status dan kemasyhuran hanya
karena kepribadian yang dimilikinya, tetapi
yang lebih menentukan adalah pemilikan
pengetahuan keislaman dari guru terkenal
yang mengajarinya.
4.3. Pondok Pesantren Nurul Iman Mulai
Terbuka Terhadap Iptek
Pesantren
mengalami
berbagai
bentuk perubahan, baik dari aspek
pendidikan maupun aspek lainnya, seperti
penggunaan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi. Dalam aspek pendidikan, pondok
pesantren
Nurul
Iman
berusaha
menggabungkan pendidikan agama dan
umum dengan didirikannya Sekolah
Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan
Atas berupa Madrasah Tsanawiyah dan
Madrasah Aliyah.Pendirian sekolah ini
menurut pimpinan sebuah pesantren,
dimaksudkan agar masyarakat mampu
mengimbangi pendidikan agama dengan
pendidikan
umum
sebagai
upaya
mengantisipasi pesatnya kemajuan zaman.
Berbagai problematika yang perlu
dihadapi oleh pesantren berkaitan dengan

pola pendidikan yang berubah, misalnya
peminat terhadap pendidikan umum tersebut
kebanyakan hanya diikuti oleh masyarakat
yang tidak mengenyam pendidikan agama di
pesantren. Dalam hal ini santri yang mukim
di pesantren tetap mengikuti pendidikan
agama, tanpa mengikuti sekolah formal yang
telah disediakan di pesantren.Persoalan ini
menjadi penyebab umum tercapainya
harapan pihak pesantren dalam mencapai
kualitas santri yang mapan terhadap ilmu
keagamaan dan ilmu umum.Disamping itu
persoalan sumber daya manusia yang
menjadi subjek bagi penyelenggaraan
sekolah umum masih belum memadai.
Disamping
aspek
pendidikan,
perubahan yang terjadi di pesantren Nurul
Iman juga meliputi aspek ilmu pengetahuan
dan teknologi. Dewasa ini pondok pesantren
ini telah menggunakan sarana dan prasarana
yang menggunakan teknologi informasi,
seperti penggunaan speaker untuk pengajian,
telepon, TV, dan media teknologi
lainnya.Akan tetapi penggunaan teknologi
terkadang bertabrakan dengan nilai-nilai
lama yang mengikat dan merasa alergi
terhadap arus perubahan.Berkaitan dengan
ilmu dan teknologi ini, pesantren
mempunyai satu sarana Kiostel (Kios
Telekomunikasi)
sebagai
wahana
penyambung informasi bagi masyarakat dan
santri yang ingin melakukan komunikasi
dengan yang lainnya.
Dalam aspek ekonomi, pesantren ini
berusaha mendirikan Koperasi Pondok
Pesantren (Kopontren).Hal ini merupakan
langkah maju bagi terciptanya kesejahteraan
di
masyarakat.Pesantren
berusaha
menyediakan kebutuhan pokok yang
dianggap
penting
bagi
kebutuhan
masyarakat.Akan
tetapi
perjalanan
Kopontren ini tidak semulus seperti yang
diharapkan.Faktor sumber daya manusia
yang mengelola institusi ini menjadi
persoalan
dasar
bagi
kelanjutan
Kopontren.Saat ini Kopontren mengalami

kemunduran dan hanya tinggal namanya
saja.
Pola perubahan yang terjadi di
pesantren ini mempengaruhi nilai-nilai yang
ada sebagai pijakan dalam berprilaku.Dasar
agama senantiasa dijadikan pijakan awal
bagi terciptanya hubungan sosial di
pesantren. Prilaku yang senantiasa dilakukan
proses dialog dengan nilai keagamaan
senantiasa
menjadi
prioritas
dalam
menghadapi arus perubahan. Meskipun
dalam pelaksanaannya tidak semaksimal apa
yang diharapkan, kuatnya arus perubahan
mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku
di pesantren.
Ada dampak positif dan negatif yang
menyertai perubahan yang telah dan tengah
terjadi di pondok pesantren Nurul Iman.
Aspek positif yang didapat merupakan
keuntungan tersendiri bagi survivenya
pesantren pada masa depan. Sementara nilainilai yang dianggap negatif berpengaruh
terhadap kestabilan pesantren sebagai
institusi keagamaan. Misalnya, kenakalan
santri yang dipengaruhi oleh arus perubahan
merupakan
realitas
yang
senantiasa
mendapat
perhatian
dari
pihak
pesantren.Ditambah lagi nilai-niai baru yang
mempengaruhi nilai lama, seperti halnya
pola hubungan antara kaum tua dan kaum
muda atau orang tua dan anak yang tidak
lagi mengenal batas kesopanan. Sifat
individualistis pun merasuk pada jiwa-jiwa
yang
ada
dilingkungan
pesantren.
Kebersamaan tampak memudar dikarenakan
tantangan
pragmatis
yang
dihadapi
masyarakat menuntut setiap anggota
masyarakat untuk senantiasa melakukan
perbaikan diri dengan jalan bekerja sampai
larut malam.Misalnya keberadaan kiai
sebagai pimpinan pesantren dan tokoh
masyarakat tidak bisa maksimal dalam
mengayomi kebutuhan masyarakat, baik
yang bersifat materi maupun diluar itu.
Dalam menyikapi sejumlah problem
yang dihadapi oleh masyarakat atau pun

pesantren sebagai dampak adanya perubahan
sosial, pesantren melalui kiainya tetap
berusaha untuk menjadi penyaring informasi
yang
masuk
meskipun
belum
maksimal.Terbukti
masyarakat
masih
bersikap
acuh
terhadap
keberadaan
pesantren
sebagai
institusi
keagamaan.Disamping sikap lainnya yang
berusaha untuk mengikuti pola perubahan
dan tetap dalam dasar atau pijakan nilai-nilai
yang dianut pesantren.Lebih jelasnya, sikap
pesantren terhadap perubahan sosial terpaut
pada dua sikap, yaitu menolak dan
menerima perubahan. Perubahan yang
ditolak adalah perubahan yang akan
mengganggu kestabilan sistem di pesantren,
misalnya sikap individualistis. Sementara
perubahan yang diterima adalah nilai-nilai
yang dianggap akan mendukung terhadap
perjalanan pesantren pada masa depan,
misalnya masuknya media elektronik dan
media komunikasi. Media elektronik dan
media komunikasi diharapkan dapat
mendukung
perkembangan
pondok
pesantren karena pondok pesantren saat ini
sudah terbuka terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek).
V. PENUTUP
Pada pondok pesantren Nurul Iman
sekarang ini terdapat adanya kurikulum
ilmu pengetahuan yang bersifat keagamaan
dan juga ilmu pengetahuan yang bersifat
duniawi, serta pengenalan dan penguasaan
keterampilan teknologi modern. Para santri
juga dibekali ilmu cara bertani, beternak,
bercocok tanam, dan ilmu keterampilan
kerajinan tangan agar mereka dapat mandiri
ketika terjun ke masyarakat. Ilmu
pengetahuan dan teknologi diberikan dalam
kurikulum pesantren dimaksudkan agar para
santri tidak hanya tahu tentang ilmu
pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga
diharapkan para santri dapat memahami dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

modern.Dalam pesantren terdapat hubungan
yang harmonis antara santri dengan kiai,
dimana kiai ditempatkan sebagai guru
sekaligus orang tua para santri selama
mereka belajar dan tinggal didalam pondok
pesantren.Kiai sebagai figur yang berperan
sebagai penyaring informasi dalam memacu
perubahan didalam pondok pesantren dan
masyarakat sekitarnya.
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