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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan Pondok Pesantren
Nurul Islam Jember dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan santri.
Subyek penelitian adalah pengurus pondok pesantren, karyawan dan santri
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Objek penelitian adalah bagaimana
proses pemberdayaan kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan
santri yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Metode
pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode wawancara, observasi,
dokumentasi, kajian pustaka dan pengolahan data. Analisis data yang
digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan Pondok Pesantren
Nurul Islam Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren
Nurul Islam Jember menerapkan beberapa strategi untuk menumbuhkan karakter
kewirausahaan santrinya. Strategi tersebut terdiri dari pelatihan keterampilan dan
membentuk tim bisnis.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Kewirausahaan, Pondok Pesantren, Karakter
Kewirausahaan
PENDAHULUAN
Pendidikan kewirausahaan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh
tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena dibeberapa negara
pendidikan kewirausahaan telah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Sedangkan di
Indonesia sendiri pendidikan kewirausahaan baru dibicarakan pada era 80-an dan
mulai digalakan pada era 90-an. Namun deminikian, dewasa ini sudah mulai
berdiri sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang berorientasi untuk menjadikan
peserta didiknya sebagai calon pengusaha unguul setelah pendidikan (Kasmir,
2006:6).
Salah satu lembaga yang mulai peduli terhadap kewirausahaan adalah
pondok pesantren. Dibandingkan masa penjajahan, orientasi pesantren sudah
mengalami pergeseran. Jika dulu pesantren adalah mendampingi perjuangan
politik dalam upaya merebut kemerdekaan dan membebaskan masyarakat dari
penjajahan, maka pada saat pembangunan ini hal tersebut sudah bergeser menuju
orientasi ekonomi (Qomar, 2001:5).
Pesantren sudah ada di Indonesia dari abad ke-14 Masehi. Pesantren
bertransformasi menjadi lembaga pendidikan nonformal yang mengembangkan
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ilmu Islam. Ini sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu
pesantren juga merupakan lembaga yang berperan aktif memberdayakan
masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, yang juga turut serta
memperjuangkan kemerdekaan.
Santri di Pondok pesantren pada umumnya mengkaji ilmu Qur’an, Hadits,
Tauhid, Fiqh, Mantiq (filsafat) dan Lughah (bahasa) untuk mengembangkan ilmu
Islam. Namun saat ini hampir di setiap pesantren juga diajarkan ilmu sains, sosial
juga ekonomi dan tidak terlepas apakah ia pesantren salaf atau modern yang
biasanya terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah Formal di Indonesia.
Meskipun demikian ada hal yang lebih penting lagi, yang harus dihadapi
pondok pesantren adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi ASEAN
Economic Comunity (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Beberapa pesantren di
pulau Jawa sudah membahas hal ini dalam berbagai forum diskusi, bagaimana
pesantren menghadapi pasar bebas saat diterapkannya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA). Karena itulah ini merupakan isu strategis yang harus dibahas dan
dihadapi pesantren. Meskipun sebahagian orang menganggap bahwa pesantren
tidak masuk hitungan ketika berbicara soal kekuatan ekonomi.
Ada kekhawatiran ketika pesantren tidak mempersiapkan diri menghadapi
MEA, seperti kompetensi lulusan yang rendah dibanding dengan masyarakat dari
negara anggota ASEAN lain, jika dilihat dari penguasaan ekonomi, teknologi dan
bahasa. Nah, karena itu saat ini pesantren tidak cukup bicara soal halal haram
dalam soal produk, tapi pesantren juga harus ikut sebagai produsen untuk
berkompetisi dalam pasar bebas ini. Maka penting bagi pesantren mendirikan
Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menghasilkan suatu produk. Setiap
pesantren harus membicarakan atau membahas lebih lanjut, produk seperti apa
yang akan mereka buat. Jika satu pesantren saja punya satu produk unggulan,
berapa banyak produk yang dihasilkan, dan ia juga berkualitas dan dapat bersaing
ketika beredar di pasaran. Dengan demikian UKM juga akan berkembang di
berbagai kalangan.
Untuk membekali itu, pesantren harus mempersiapkannya dari segi
entrepreneurship (kewirausahaan). Santri harus diberikan ilmu, dan dilatih
tentang kewirausahaan. Dari ini lah mereka dapat mempersiapkan skil l(keahlian),
mereka nantinya akan menjadi orang yang berdaya saing ketika masih di dalam
pesantren maupun setelah lulus. Bahasa dan teknologi juga merupakan hal penting
dalam mendukung keahlian mereka, karena dengan bahasa dan teknologi daya
jangkau seseorang tentunya semakin luas.
Pondok pesantren dengan berbagai predikat yang melekat sesungguhnya
mempunyai tiga fungsi utama yang diemban, yaitu: Pertama, sebagai pusat
pengkaderan pemikir-pemikir agama (Center of Excellence). Kedua, sebagai
lembaga yang mencetak sember daya manusia (Human Resource). Ketiga, sebagai
lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat
(Agent of Development).
Salah satu pondok pesantren yang mengembangkan sikap kemandirian
adalah pesantren Nurul Islam, Jember. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
indikator yang mengarah pada terciptanya kemandirian, misalnya dalam
pengembangan sistem pendidikan pesantren secara konsisten membina akhlak dan
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kegiatan ekonomi dimana semua unit usaha yang ada dipesantren dijalankan oleh
santri. Pondok Pesantren Nurul Islam Jember memiliki sistem pendidikan
pesantren yang menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan baik dilihat dari
subtansinya maupun strateginya.
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember adalah pondok pesantren khalaf yang
ada di Kabupaten Jember. Pondok pesantren khalaf merupakan pondok
pesantren bersifat modern yang juga memberikan pengetahuan umum dan
bekal kewirausahaan disamping pengajaran agama Islam yang diterapkan
dalam kurikulumnya. Kewirausahaan di pondok pesantren ini salah satunya
terwujud dalam kegiatan kewirausahaan ,diantaranya yaitu dengan diadakannya
pelatihan keterampilan dan pengelolaan unit usaha bersama antara santri dengan
pihak pondok pesantren. Salah satu pengelolaan unit usaha yang ada di Pondok
Pesantren Nurul Islam Jember ini adalah pengelolaan Nuris Printing.
Kegiatan kewirausahaan yang dilakukan diharapkan dapat menumbuhkan
karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh santri. Karakter kewirausahaan
diantaranya terwujud dalam kemandirian dan kepemimpinan. Dengan kemandirian
dan kememimpinan, santri diharapkan kelak menjadi teladan bagi masyarakat
sekitarnya. Teladan tidak hanya karena merupakan
lulusan
pondok
pesantren
yang identik dengan kegiatan dakwah, namun juga teladan dalam
kegiatan perekonomian dengan mengantongi bekal kewirausahaan yang mereka
miliki. Tujuan lainnya dengan pemberian kewirausahaan ini adalah untuk
meningkatkan keterampilan hidup yang dimiliki santri. Dengan keterampilan hidup
yang dimiliki tersebut, santri dirasa siap saat memasuki dunia kerja kelak.
Santri diharapkan tidak hanya bergantung pada instansi tertentu untuk
mendapatkan pekerjaan, namun juga dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.
Dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri, tentunya akan membuka peluang
kerja. Hal ini tentu dapat menyerap pengangguran yang ada di masyarakat.
Program pemberdayaan santri diharapkan memiliki dampak positif terutama
bagi santri. Pemberdayaan tersebut bermakna sebagai upaya yang dilakukan oleh
pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dalam mengenalkan, memupuk
dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kewirausahaan santri dan meningkatkan
minat santri untuk berwirausaha.
Walgito (2003) menyatakan minat berwairausaha tidak muncul begitu saja
tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor faktor yang mempengaruhi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha diantaranya adalah
keyakinan diri yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kajian empirik dari Nuraeni
(2012). Selain itu karakteristik kepribadian, faktor demografi dan karakteristik
lingkungan, juga berpengaruh terhadap minat berwirausaha.
Program pemberdayaan kewirausahaan santri tentunya juga punya kendala,
yang paling utama adalah padatnya jadwal yang dijalani oleh santri. Oleh karena
itu, diperlukan suatu strategi yang tepat agar Pondok Pesantren Nurul Islam
Jember dapat menumbuhkan karakter kewirausahaan pada santrinya. Strategi
tersebut dapat berupa pemberian pelatihan keterampilan, mengadakan seminar
kewirausahaan, maupun membentuk entrepreneur club. Strategi-strategi tersebut
dapat diterapkan oleh pihak pondok pesantren agar bekal kewirausahaan yang
diberikan dapat tersalurkan dengan baik. Dari latar belakang yang telah diuraikan
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diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Penanaman
Karakter Kewirausahaan di Pondok Pesantren Nurul Islam sebagai Upaya
Mempersiapkan Santri Menghadapi MEA.”
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif
analisis, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moloeong, 2006).
Sumber data penelitian ini adalah: 1) Subyek penelitian adalah pengurus
pondok pesantren, karyawan dan santri Pondok Pesantren Nurul Islam Jember; 2)
Objek penelitian adalah bagaimana proses pemberdayaan kewirausahaan dalam
menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri yang dilakukan oleh Pondok Pesantren
Nurul Islam Jember. 3) Lokasi penelitian pada Pondok Pesantren Nurul Islam
Jember yang beralamatkan di Jalan Sarangan No. 30 Antirogo, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode wawancara,
observasi, dokumentasi, kajian pustaka dan pengolahan data. Analisis data yang
digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan Pondok Pesantren Nurul
Islam Jember dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan santrinya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan di Pondok Pesantren
Kehadiran Pondok Pesantren Nurul Islam Jember yang memadukan
pendidikan agama dengan pendidikan umum, dalam hal ini termasuk pendidikan
keterampilan dengan berbagai jenis pelatihan kewirausahaan ditujukan untuk
menjawan tantangan di era globalisasi dalam hal persaingan kerja.
Bertambahnya angkatan kerja setiap tahun menyebabkan terjadinya persaingan
yang ketat dalam memperoleh pekerjaan. Solusi untuk mengatasi masalah
tersebut adalah dengan mengembangkan keterampilan berwirausaha melalui
pendidikan keterampilan hidup (life skill).
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, disamping
melaksanakan fungsinya sebagai pusat pendidikan dan pendalaman ilmu-ilmu
agama juga harus membekali para santri dengan pendidikan keterampilan bagi
santri. Dampaknya adalah pengelolah Pondok Pesantren harus memodernisasi
sistem pendidikan dan manajemen sesuai dengan arah pergerakan masyarakat
yang menyeimbangkan kebutuhan hidup para santri dan alumni dengan berbagai
macam pelatihan. Diantaranya adalah pelatihan kewirausahaan dalam upaya
menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan santri.
Sasaran Pemberdayaan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Nurul Islam
Sasaran utama dari setiap pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember adalah santri-santri yang menempuh
jenjang pendidikan atas yaitu SMA, MA dan SMK.
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Pelaksasanaan program pemberdayaan kewirausahaan
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa
ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember
untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan santrinya. Strategi tersebut
diantaranya:
a. Pelatihan Keterampilan di Sekolah
Bentuk pelatihan keterampilan tersebut diantaranya terdiri dari pelatihan
komputer dan pelatihan otomotif bagi santri SMK, serta pelatihan membuat
kerajinan tangan yang terdiri dari menjahit dan menyulam bagi santri SMA dan
MA. Pelatihan komputer diberikan pada santri yang menempuh pendidikan di
SMK Nurul Islam. Materi yang diajarkan selama pelatihan adalah merakit
komputer, perawatan komputer, memperbaiki masalah yang muncul pada
komputer, dan menginstal software.
Pelatihan otomotif diberikan pada santri yang menempuh pendidikan di
SMK Nurul Islam. Pelatihan yang diberikan ini sesuai dengan jurusan yang dipilih
santri yaitu jurusan teknik otomotif. Pelatihan otomotif yang diberikan terwujud
dalam unit produksi jasa (UPJ) dimana santri diberikan teori dan praktek mengenai
otomotif. Materi yang diajarkan selama pelatihan diantaranya adalah komponen
mesin otomotif, memahami gambar teknik, serta penggunaan dan pemeliharaan
mesin otomotif. Porsi yang diberikan untuk pelatihan otomotif bagi santri di
pondok pesantren ini adalah setiap hari.
Pelatihan membuat kerajinan tangan yang diberikan di pondok pesantren
ini diberikan pada santri yang menempuh pendidikan di SMA dan MA Nurul
Islam. Pelatihan membuat kerajinan tangan yang diberikan berupa pelatihan
menjahit dan menyulam. Pelatihan membuat kerajinan tangan ini merupakan salah
satu mata pelajaran mulok (muatan lokal).
b. Tim Bisnis (Entrepreneur Club)
Tim bisnis di pondok pesantren Nurul Islam dinamakan entrepreneur club.
Anggota dari entrepreneur club adalah santri-santri yang menempuh pendidikan
pada jenjang pendidikan atas yaitu SMA, MA, dan SMK. Ustadz dan ustadzah
pun ikut mendampingi santri-santri dalam entrepreneur club ini. Adapula kegiatankegiatan yang dilakukan entrepreneur club di pondok pesantren ini adalah
membantu pondok pesantren untuk ikut berperan serta dalam mengelolah sentrasentra usaha yang dimiliki. Sentra-sentra usaha tersebut adalah Pujasera (pusat
jajanan rakyat) Nurismart, Laundry Nuris, Air Minum Nuris dan Nuris Printing.
PEMBAHASAN
Pondok pesantren dalam perkembangannya disamping sebagai lembaga
pendidikan juga mempunyai peran yang cukup besar dalam pemberdayaan
ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah yang berada
disekitar pesantren. Pondok Pesantren Nurul Islam Jember salah satunya. Banyak
penduduk dan santri yang bekerja untuk pondok pesantren dalam berbagai sektor.
Ada yang bekerja sebagai pemangkas rambut, tukang masak, pemasok jajanan ke
santri, guru, satpam dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut
merupakan kebutuhan dasar santri dan pondok. Apalagi jika pondok mempunyai
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usaha tertentu sehingga bisa melibatkan lebih banyak masyarakat lagi. Alasan
mendasar kenapa keberadaan pondok pesantren lebih bisa memberdayakan
ekonomi masyarakat dibandingkan sekolah biasa karena pesantren santri tinggal
24 jam di pondok pesantren.
Secara garis besar, model kelembagaan pondok pesantren dapat
dikatagorikan kedalam dua katagori sebagai berikut (Faozan, 2006) :
Integrated Structural
Integrated structural adalah semua unit atau bidang yang ada di dalam
pondok pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dengan pondok pesantren itu
sendiri. Artinya, semua unit atau bidang dengan bidang dengan berbagai macam
spesifikasi berada dalam suatu struktur organisasi. Model seperti ini sebenarnya
tidak terlalu bermasalah seandainya masing-masing unit atau bidang memiliki job
description yang jelas, termasuk hak dan kewenangannya. Sebaliknya, apabila hal
ini tidak dijumpai sementara kendali organisasi berpusat hanya pada satu orang
maka dapat dipastikan bahwa sistem keorganisasian dan kelembagaan tidak dapat
berjalan dengan baik. Inilah problem klasik kelembagaan yang biasanya banyak
dijumpai di pondok pesantren.
Integrated Non-Structural
Integrated non-struktural adalah kondisi dimana unit atau bidang usaha
yang dikembangkan pondok pesantren terpisah secara struktural organisatoris.
Artinya, setiap usaha mempunyai struktur tersendiri yang independen. Meski
demikian, secara emosional dan ideologis tetap menyatu dengan pondok
pesantren. Pemisahan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian
lembaga, baik dalam pengelolaan atau pengembanganya. Model kelembagaan
seperti ini biasanya mengadopsi sistem manajemen modern.
Dilihat dari dua model kelembagaan yang telah disebutkan diatas, maka
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dapat dikatagorikan sebagai pondok
pesantren yang menerapkan model Integrated Non-Structural, dimana setiap
bidang usaha mempunyai struktur tersendiri yang independen. Kurikulum di
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember juga membatu meningkatkan jiwa
kewiraushaan para santri, yaitu mengajari santri dengan keterampilanketerampilan yang bermanfaat untuk bekal mereka dimasa depan.
Sebagai upaya pemberdayaan kewirausahaan santri di pondok pesantren
diperlukan peranan pondok pesantren dalam membina santri. Adapun peran
Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dalam menumbuhkan kemandirian santri
dengan cara memenuhi aspek-aspek sikap kemandirian sebagai berikut:
1. Aspek Kognitif (mampu mengenal dan memahami diri sendiri dan
lingkungannya)
Sebagai upaya mengembangkan aspek ini dilakukan proses pembelajaran
melalui pengembangan wawasan, dalam halpengembangan kemandirian
berabrti seseorang diberi materi-materi tentang perilaku kemandirian. Untuk
pembinaan aspek ini santri diajarkan materi tentang kewirausahaan oleh
pengajar dan juga oleh wirausahawan yang diundang untuk memberikan
motivasi kepada santri.
2. Aspek Afektif (keberanian, mampu mengambil keputusan, bertanggung
jawab,percaya diri, optimis, sabar tawakal dan ikhlas)
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Sebagai upaya membina aspek ini diberikan pembelajaran yang menekankan
aspek perasaan (emosional), dengan muhasabah, berdoa, ibadah ritual dan
khidmat.
3. Aspek Konatif (mampu menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif
dan dinamis, mampu mengendalikan/mengarahkan diri sendiri sesuai dengan
keputusan dan mempunyai tekad yang kuat)
Sebagai upaya membina aspek ini diberikan pembelajaran yang menumbuhkan
motivasi berprestasi, yakni dengan membangun jati diri santri agar mampu
mempunyai akhlak yang terpuji.
4. Aspek Psikomotorik (mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal sesuai
dengan potensi diri (aktualisasi diri)
Sebagai upaya membina aspek ini pembelajaran yang diberikan dalam benruk
life skill, simulasi dan magang kerja.
Peran Pondok Pesantren dalam pemberdayaan kewirausahaan di Pondok
Pesantren Nurul Islam Jember untuk menumbuhkah jiwa kewirausahaan santri
diaplikasikan dalam pola yang terdiri dari: Input, yaitu: 1). Identifikasi kebutuhan
pelatihan keterampilan kewirausahaan dengan melihat kebutuhan santri dalam
mempersiapkan diri terjun kedunia kerja; 2). Penetapan Sasaran, tidak seluruh
santri yang mendapat pelatihan keterampilan kewirausahaan. Pelatihan
kewirausahaan difokuskan untuk santri yang menempuh sekolah tingkat atas,
yaitu santri SMA, MA dan SMK dengan tujuan mewujudkan kemandirian dengan
menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri.
Output,
yaitu dengan pelaksanaan program
pemberdayaan
kewirausahaan. Pelaksanaan program pelatihan keterampilan kewirausahaan
disesuaikan dengan kurikulum sekolah santri, santri yang sekolah di SMK
mendapat pelatihan Komputer dan Otomotif sesuai dengan jurusan santri di SMK.
Sedangkan untuk santri SMA diberikan pelatihan menjahit dan menyulam yang
dijadikan suatu muatan lokal. Untuk meningkatkan keterampilan santri juga
dibentuk entrepreneur club dimana anggota entrepreneur club diberikan hak
mengelolah sentra-sentra usaha di Pondok Pesantren Nurul Islam. Dalam
entrepreneur club ini para santri bisa secara bersama-sama mengelolah usaha yang
dimiliki oleh pondok pesantren, seperti Pujasera Nurismart, Laundry Nuris, Air
Minum Nuris, dan Nuris Printing. Selain mengelolah usaha yang dimiliki pondok
pesantren tersebut, entrepreneur club ini juga memiliki usaha kecil-kecilan
yang dikelolah bersama berupa stand capucinno cincau. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Daryanto (2013:15) yang mengemukakan bahwa adanya
praktik kecil-kecilan dalam bisnis dengan temannya, adanya tim bisnis disekolah
yang dapat diajak bekerjasama dalam berwirausaha, adanya dorongan dari orang
tua, familinya untuk berwirausaha, dan adanya pengalaman dalam berwirausaha
sebelum mereka masuk sekolah. Entrepreneur club di pondok pesantren ini dapat
menjadi salah satu faktor pendorong bagi santri untuk berwirausaha sendiri kelak
saat berada di masyarakat.
Entrepreneur club tersebut juga dapat menumbuhkan tanggung jawab
dan disiplin pada diri santri. Santri dituntut agar tidak teledor dan bertingkah
seenaknya sendiri, karena disini mereka berada dalam suatu kelompok yang
ada anggota lain didalamnya. Kelak karakter tanggung jawab dan disiplin ini
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sangat diperlukan oleh santri saat mereka telah benar-benar menjadi seorang
wirausahawan. Pernyataan ini diutarakan pula oleh Kasmir (2006:22) yang
memaparkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan
yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus
segera diselesaikan. Selanjutnya, pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu
pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Sejak dini santri dilatih untuk
bertanggung jawab dan disiplin dengan serangkaian kegiatan yang diadakan
dalam entrepreneur club yang ada.
Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Kewirausahaan
1. Faktor Pendukung
a. Manajemen pengelolaan Pondok Pesantren yang memberikan peran kepada
santri sehingga terjadi proses belajar kemandirian terhadap santri sekaligus
manajemen kepemimpinan yang mampu mengelolah sentra usaha yang ada.
b. Sistem disiplin yang ketat dalam siklus kegiatan di Pondok Pesantren Nurul
Islam, dimana semua kegiatan mulai bangun tidur, shalat dan belajar dikelas
terjadwal dengan rapi.
c. Ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana terhadap kegiatan
pemberdayaan kewirausahaan meliputi laboratorium komputer, bengkel
otomotif, laboratorium jahit dan sentra-sentra usaha.
2. Faktor Penghambat
a. Terkadang ada perasaan jenuh atau malas yang timbul pada diri santri.
b. Mesin atau peralatan yang terkadang rusak.
c. Santri tidak bisa leluasa dalam mempergunakan fasilitas yang ada karena
dibatasi waktu.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pondok
Pesantren Nurul Islam Jember menerapkan beberapa strategi untuk menumbuhkan
karakter kewirausahaan santrinya. Strategi tersebut terdiri dari pelatihan
keterampilan, meneladani sosok wirausahawan sukses, dan membentuk tim bisnis.
Pelatihan keterampilan yang diadakan beberapa diantaranya adalah dengan
pemberian pelatihan otomotif dan pelatihan komputer bagi santri SMK, serta
pemberian pelatihan membuat kerajinan tangan bagi santri SMA dan MA.
Meneladani sosok wirausahawan sukses pada pondok pesantren ini adalah dengan
mendatangkan
sosok wirausahawan sukses untuk memberikan seminar
kewirausahaan bagi santri. Membentuk tim bisnis terwujud dengan adanya
entrepreneur club pada pondok pesantren ini. Entrepreneur club ini mengelolah
usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren seperti Pujasera Nurismart, Laundry
Nuris, Air Minum Nuris, dan Nuris Printing. Selain mengelolah usaha yang
dimiliki pondok pesantren tersebut, entrepreneur club ini juga memiliki usaha
kecil-kecilan yang dikelolah bersama berupa stand capucinno cincau.
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 2016
“Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif
di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”

1. Pengembangan kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan pemberdayaan
kewirausahaan dalam upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri
hendaknya menyeimbangankan antara pembekalan teori dan praktek secara
proporsional.
2. Praktek pengembangan pembelajaran keterampilan melaui kerja nyata pada
unit-unit udaha yang ada pada pondok pesantren diharapkan lebih melihat
terhadapminat santri, supaya santri lebih siap untuk hidup mandiri dengan
bekal kewirausahaan yang dimiliki.
3. Upaya pondok pesantren untuk membekali santri dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta berbagai keterampilan praktis diharapkan menjadi solusi yang
tepat untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang mandiri dengan
kegiatan wirausaha.
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