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ABSTRAK
KEPEMIMPINANKIAIDALAMPENGEMBANGANPoNDoK

PESANTREN MIFTAHUL FALAH KOTA BANDUNG

Badrudin; Ilasbiyalloh; Deden Irfan Nugraha
ABST&AK

Kepemimpi[an pesafitren umumnya tidak mampu mengirnbangi

kernajuan dan 
^ 
perkembangan zatrrafi. Kepemimpinan pesantran identik

Oengan figw kyai sebagai pimpinan atau pengasuh pesaotretr' Kyai

merirpakar figur sentral di pesantren karena seluruh penyelenggaraan

p.r*t *, terpusat kepadanya. Kepernirnpinan individual-karismatik kiai

Cutu* pesartren untuk kepentingan tertentu sangat dibutuhkan, namun juga

dapat menjadi kelemahan pesantren. Perlu optimalisasi fungsi dan peran

kepemimpinan kyai dalarn pengembangan pondok pesattren sehingga

pesantren berkembang pesat iesuai tuntutan z1rfiafi. Kepemimpinan kyai

vang bisa menyesuaikan dengan perkernbangAll zaman pasti akan mampu

melakukan pengembangafl pesailiren dengan baik'
pondok Pesantrin Miftahul Falah Kota Bandung mengalami

perkembangan yang cepat sebagai dampak kepemimpinan kiai dalam

mengembaigkan p"r*ti.n dengan mengoptimalkan peyn dan fungsi

tepeLimpinan. Kyai pimpinan plsantren sebagai t<tp le*der dipilih untuk

memimpin pesantren. Kondisi ini memungliinkan bagr kyai untuk

mener-apkan perannya dan membawa pesantren sesuai dengan kehendak dan

,r"*.nuogny* dengan tidak rnenghilangkan ciri khasnya. Penerapan

kepemimfinan kyai ii pesangen dalam pengembangar pesantren menjadi hal

-vang menarik turhrk diteliti.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif. Penetitian diiokuskan pada kepemimpinan Kyai da-lam

pengembangan Pondok Pesantren Miftahul Falah. Hasil penelitian

menemukan bahwa Kiyai Pondok Pesantren Miftahul Falah telah melaliBkan

kepemirnpinan dengan menerapkan tradisi kepemimpinan kyai pesantrell

,.hirrgga p*santfen ierkembang dengan baik tanpa menghilangkan ciri khas

p.ruoirlo. penelitian iai rneyimpglkan bahwa kepernirnpinan kvai dalam

pengembangan Pondok Pesantre; }v{iftahul Falah terjadi karena optimalisasi

peran dan fuirgsi kiyai dalarn menjalankan kepemimpinan'
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TUNCTIONS AN:D LEADERSHIP ROLE KYAI IN THE
Df VELOPMENT OF COTTAGE ISLAMIC BOARDING SCHOOL

}IIFTAHUL FALAH

Badrudin; Hasbiyalloh; Deder Irfan Nugraha
ABSTRACT

Leaders}ip is generally applied in Islarnic Boarding school, often

-nable to compensate for the progress and development of the [slamic

3..arding School. It Has become common sense that boarding is identical to

igure clerics or Islamic troarding leaders" Kiai is a core factor and the central

:gu.e in boarding schools because the entire operation of the centralized him'

liarismatic individual leadership in schools for special interests is needed'

lut it also can be a weakness boarding. Thus, the function and role of K iai

:eadership is considered essential to address the challenges" That clerics

:ontinue to make progress toward the boarding schools are managed so thal

ire iustitution could be in demand again by the wider community. Kiai
.eadership role that adapts to the development of schools will inevitably

:ncogntei sotne of the factors that favor or impede his rcle at the school. It

can atl be applied to its role in state scho ols now.
Islamic Boarding school Miftahul progressing based leadership of

iiiai. Kiyai leadership of islarnicboarding schools as a top leader chosen to

iead schools. These conditions allow for clerics to irnplement its role and

bnng the schools in accordance with the will and authority that aims tc

deve'lop boarding does not eliminate the distinctiveness Fufihermore. how the

:pplication of liadership at the school and its developments a Kyai in

marding, be an interesting thing to study. So the research is usi ng qualitative

,lescription of the function af the author and Kiai leadership role in the

deveiopment of boarding schools Miftahul Falah.

These studies ioncluded that boarding Islamic Boarding School

\fiftahul Falah has transformed leadership by irnplementing a leadership

naditiou that aims to develop Islamic boarding. Of things that already exist

ihat leadership role of the clerics has occurred does not eliminate the

hallmark boardi*g.
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BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan
Kepemimpinan Kyai dalam pengembangan pondok pesailtren

Miftahul Falah Kota Bandung sudah mengalami percapaian flrngsi dari
kepemimpinan. Ada tre-bcrapa hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam peran
kepemimpinan kyai untuk pengembangan pesantren.

l. Fungsi dan Peran Kepemimpinan Kiai dalam pengembangan poudok
pesantren Miftahul Falah sudah dilaksanakan oleh kyai selaku pimpinan
atau pengasuh pesantren. Dalam beberapa hal penerapan fungsi ini sudah
membuat banyaknya perubatraan yang begitu nyata di pesartrsn Miftahul
Falah. Fungsi-fungsi yaog sudah terlaksanakan diantaranya fungsi
kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kiai memberikan kebijakan
yang menjadi dua cara perterna kyai mengambil keputusan sendiri secara
lanpung tanpa ada ikut campur yang lain,hal ini apabila keputusanftya
berkaitan dengan masalah prinsip pesantren. Cara kedua memutuskan
suatu kebijakan dergan ffira turun langsung kelapangan memberikan
contoh langsung kryada santri-santri dengan tidak ada rasa memerintah ke
santri melainkan langsung. Fungsi instruktif seorang kyai walaupun
posisinya begitu berkuasa di pesantren tetapi tetap menggunakan cara-cara
yang baik dalam memeriotah bawahannya. Dengan menggunakan bahasa
halus dan tidak menyinggung bawahannya akan menjadikan fungsi ini
tidak terasa paling berkuasa dalam mernerintah. Fungsi konsultatif
menjadikan kyai sebagai orang yang bisa memberikail saran dan nasehat
bagi santri-santri khususnya umumflya bagi masyarakat luas yang ada di
sekitar pesantren. Fungsi-fungsi yang lainnya pun sudah bisa
terlaksanakan dengan baik karena hal ini berasal dari karakteristik Kyai
yang begitu baik dan sabar dalarn menjalankan fungsi-fungsi sebagai
pemimpin di pesantren Miftahul fakh. Salah satu tugas peminpin
pesantren ialah mendidik,mengajar dan mengasuh santri-santri di
pesanfferurya unfirk menjadi lebih baik dan berakhlaq baik kedepannya.

2. Faktor yang menunjang terhadap perm kepemimpinan Kiai dalam
pengerubangan pondok pesantren Miftahrrl Falah bahwa dalam
mendukung penerapan peran kepemimpinan kyai di sebuah pesanten
maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kegiatan-kegiatan
penunjang yang menjadi cara untuk mengembangkan pesantren dalam hal
apapur. Kegiatan harian, mingguan dan bulanan akan menjadi hal yaag
bisa mendukung kyai dalam membina santrinya. Pesantren tidak hanya
mempelajari ilmu agama saja melainkan pesantren sekarang harus bisa
rnenyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Maka pesanhe,n menyiapkan pendidikan-pendidikan umum dan
pendukung akan perkembangan santri. Pendidikan dakwah, seni,

A. 95 .6
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keirampilan ser-Na pendiriikan formal dii. Fairtor yang lainrya adan\.a
dukungan dari keluarga pesantren dalam mengembangkao p*r*ntren dan
menjaganya llntuk tetap bisa eksistensi te4adi kesalaminnya. Faktor yang
lainnya pun bisa diduk*ng oleh gaya kepernimpinan kyai v",,!
dikembangkan apakah lebih bersifat individual atau dalam segata
kepufusan bennusyawarah bersama keruarga pesantren. Itr_rlah y:ur-n
menjadi faktor-faktor yangperlu dikembangkan di pesantren selain faktoi
yang lain.

3. Faktor penghambat terhadap peran kepemimpinan Kiai dalam
pe.ngembangau pondok pesantren Miftahul Falah. Faktor penglambar
yang sudah nyata di depan mata pesantren ialah arus era globalisasi yang
begitu pesat di tengah-tengah rnasyarakat. pesanffen hams siap akai
tunfutan perubahaan yang terjadi di tengah masyarakat. perlu idun,ru
perubahaan-perubahaan yang bisa menyesuaikan dengan ksbutuhail
pssantren yang bisa dilihat kebex'adaarlnya dan bisa bersaing dangan
lernbaga-lembaga lain dalam mendidik anak bangsa. Maka p"r*i.,
harus yang lebih terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Tartangan era
globalisasi inilah yeng mengharuskan adanya perubahaan dalam
manajemen pesanff€n. N,{anajerial pesantren harus bisa disesuaikan dengan
pendidikan formal disamping tidak hilang prinsip-prinsip pesantrtr.
Dengan perubahaaa manajerial yang periu diterapkan di pesantren kadang
menjadi peng;hambat bagr pesantren tersebut karena kurang siapnya kyai
unfuk hal itu. Kiai lebih nyaman dengan cara memimpin pesantrennya
sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya perubahaan manajerial
yang rnembuat sernakin nrmit bagi pesantrea. selain itu juga faktor:yang
menjadi penghambat lainya ialah akan pembiayaan pesantren yang belum
mempunyai sumber pembiayaan yang kuat. Tuntutan unaik merubah
manajerial pesanuen adalah adanva pembiayaan yang kuat. untuk
membangun dan menambah sarana prasarana pesantren seperti
bangunan,masjid dan hal-hal lainnva dibutuhkan pembiayaan yang cukup
tresar.

4. Hasil pelaksanaan fungsi dan peran kepemimpinan Kiai dalam
pengembangan pondok pesantren Miftahul Falah Kota Bandung ialah
dengan adanya pengelolaan pesantren dengan baik. Dengan pengelolaan
pesantren inilah menrndakan adanya hasil dalarn pelaksanaan peran
kepemimpinan I'yai dengan baik. Ada beberapa indikator bahwa fungsi
dan perar kepernirnpinan kyai berjalan durgan baik di pesantren ialah
adanya sektor pembenahaan dari sarana prasarafla, masih kuatnya
kurikulum yang diterapkan di pesa&tren sebagai cirri khas di tengah-
tengah tuntutan jaman dan menarnbahkan beberapa hal sebagai kebuaihan
tambahan santri di pesanrren. Hal lain bahwa fungsi kepemimpinan kyai di
pesantren tidak hanya sebagai pemimpin tunggat atau tugasnya meaga-iar
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dan mendidik santri tetapi bisa berfungsi sebagai manajer, adminisfrator.
leader, supervisor, innovator dan motivator. Itu semua perlu ada di dalam
peran kepemimpinan kyai di pesantror.

B.Imptikasi
l. Fur-rgsi dan peran kepemimpinan Kiai dalam penganbangan pondok

pesantren Miftahul Falah harus sebisa mrmgkin mempunyai peranan kuat.
Peran kyai yang dibutuhkan untuk mengembangkan pesantren dd
beberapa elemen pesantrefl. Selain itu juga figure seorang k-vai perlu
menjadi contoh bagi santri-santri lainnya dan memberikan inspirasi juga.
Penguatan sistem yang baik akan membawa pesantren menjadi lembaga
pendidikan yang bisa dijadikan lembaga yang lebih baik di bandingkan
lembaga lainnya. Pesantren diharapkan bisa memberikan lulusannya yang

benar-benar dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sekarang serta bisa
m enjawab tuntutan jaman.

2. Faktor penunjang akan fungsi dan peran kepemimpinan kyai dalam
pengembangan pondok pesantren Miftahul Falah begitu banyak sekali.
Tetapi untuk mendukung dan membangun pesantren yang lebih baik maka
perlu dibutuhkan sistein yang kuat dari segi kurikulum dan pendanaan.

Pengelolaan pesantrfl yang baik maka akan memberikan kesan bahwa
pesaflffen sudah mengalami pengembangan yang baik dengan

kepemirnpinan yang baik juga. Maka seorang kyai harus bisa melihat
faltor-faktor itu semua sebagai sarima penunjang dalam tugasnya sebagai
pemimpin pesantren.

Faktor penglrambat akan fungsi dan peran kepemimpinan kyai dalam
pengembangan pesantren ialah adanya tunflrten perubahaan manajerial
pesanueri dan perubahaan masyarakat terhadap pesantren. Banyaknya isu
rniring terhadap pesartr€n ingin akan menjadikan peiemahaan minat
masyarakat terhadap pesantrsn. Maka seorang pemirnpin pesantren hants
bisa menghadapi tantangan tersebut. Seiain itu juga pengharnbat lainnya
ialah pesantren harus jelas akan pembiayaao pesantren yang kuat. Hal ini
dibutulrkan karena pesantren perlu mendirikan bangunan baru dan sarana

yang lain dengan dana yang lumayan cukup besar.

Hasil pelaksanaan frrngsi dan peran kepemimpinan kyai dalam
pengembangan pondok pesantren Miftahul Falah sudah trisa terlaksanakau
sejauh ini walaupun perlu pembenahaan. Terlihaffrya pelaksanaan fungsi
ini dengan adanya penrbahaan dan pengembangan elemen-elemen
pesantren yang terus dikembangkan. Seorang pemimpin kyai harus

mempuilyai karakteristik yang bisa membantu dalam pengembangan
pesantren. Inilah yang perlu diterapkan oleh kyai di pesantren dengan

menerima akan adanya keterbukaan sistem dan pembahaan manajerial
untuk kemanjuan pesantren.

J.
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C. ILekomendasi
Ailanya beberapa hal yang masih kurang daram fungsi dan peran

kepeminipinan kyai di pesantren yang bertujuan untuk mengernbangiean
pesantren, rnaka ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan implilasi
sebelumnya. Maka peneliti memberikan rekomendasi setragai berikut:
l - Lintuk menunjang fi.rngsi dan psran kepemimpinan kyai dalam

pengernbangan pesantren, maka pesantren harus mempunyai sistem yang
kuat dan arah pesantren kedepar:nya seperti apa. Dengan tuntotan jaman
yang begihr cepat jelas hal ini akan menjadi tantangao tersendiri bagr
pesantren. Pesantren mempunyai arah yang jelas apabila pesantren ihr ada
lembaga pendidikan fonnal maupun masib berbentuk pesantren salafiyah.

2. Kesiapan pesanfren unfuk bisa menghasilkan lulusan santri yang bbnar-
benar yang bisa menjawab kebutuhan jaman sekarang. Maka pe*untrrn
selain tugas utama ialah belajar ilmu agama tetapi peiantren harus juga
meryiapkau pendidikan lainnya baik ihr formal meupffir keterampilan. Itg
semua untuk menviapkan sanki yang benar-benar bisa menyesuaikan
dengan jaman sekarang.

3. Kebutuhan akan perubahaan dan perkernbangan pesantren. pesantren
harus mempunyai sumber peinbiayaan yang kuat dengan tidak terlalu
berharap kepada pemerintah atau piiiak lain. Dengan pembiayaan yang
kuat rnaka arah pondok pesantren akan jeras kedepannya dan tidak adi
keterkaitan dengan pihak lain atau ketergantungan akan bantuan donator.
Peran kiai perlu diutamakan untuk mengembangkan pondok pesantren
yang bisa berdaya saing.

4. Adanya kesiapan perubahaan manajerial pesanffen harus disikapi dengan
kesiapan yang benar-benar. Manajerial pesantren yang disesuaikan dengan
manajemen pendidikan Islarn itu sebuah tuntutan yang hams dipenirhi.
seorang kyai harus memahami hai itu semua dengan terus menggirakkan
organisasi pesantren yang ada didalamnya. Dengan manajerial yang baik
maka akan memberikan hasil yang baik juga bagi pesantren. sehingga
permasalahan-permasalahan yang ada di pesantrer bisa diselesaikan
dengan baik karena manajerial pesantren yang sudah siap. Inilah yang
akan membantu ak-an fungsi dan peran kepemirnpinan Kiai dalam
perkernbangan pondok pesanffen dengan manajerial yang baik.
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