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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO :  
☺ Kebahagiaan seseorang akan semakin bertambah, berkembang dan mengakar 

adalah manakala ia mampu mengabaikan semua hal sepele tak berguna. 

Karena orang yang berambisi tinggi adalah yang lebih memilih akhirat (Aidh 

al Qarni). 

☺ Jangan bersedih, karena teriknya matahari akan diteduhkan oleh bayangan, 

rasa haus yang mencekik disiang bolong akan disegarkan oleh air yang dingin 

dan rasa lapar yang melilit akan dikenyangkan oleh sepotong roti yang 

hangat. Bukankah keletihan karena begadang malam akan berujung pada 

tidur yang nyenyak dan perasaan yang sakit akan tergantikan oleh kebugaran. 

Karena itu bersabar dan tunggulah barang sejenak(Aidh al Qarni). 

☺ Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, so bersemangatlah… (penulis) 

 

PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini aku persembahkan untuk: 

☺ Ayah dan ibuku yang selalu mendukungku dan selalu mendoakan aku. Aku 

sayang Ibu.... Aku sayang Ayah.... Kedua adhekku yang aku sayangi 

☺ Kakek, nenek dan seluruh keluarga besarku yang aku sayang dan aku hormati 

☺ Buat mbak umeco yang selalu siap menerima curhatku 

☺ Buat rani-chan yang selalu menemaniku 

☺ Temenku Ani dan Azizah dan Riski yang selalu memberikan dorongan agar 

aku selalu bersemangat 

☺ Teman-teman kosku yang nakal-nakal yang menyemarakkan hari-hariku 

☺ Teman-teman Pendidikan Sejarah 04’  

☺ Dan temen-temen Facebook-ku yang senantiasa memberiku pelajaran yang 

berharga, tanpa kalian aku tidak akan bisa maju. Tengkyu.... 

☺ Buat lephy yang selalu menemaniku sampai sering eror .... luph yu 
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ABSTRAK 
 

Rahmawati, Yuli. 2010. Perkembangan Sistem Pendidikan di Balai Pendidikan 
Pondok Pesantren Pabelan (Perkembangan Menuju Pesantren Modern). Jurusan 
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Perkembangan Sistem Pendidikan  
 
 Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan merupakan organisasi yang 
pimpinan tertinggi dipegang oleh yayasan wakaf . pimpinan Pesantren merupakan 
mandataris wakaf yang memimpin unit kerja dalam pesantren Pendidikan 
Pesantren bersifat utuh dan terpadu dilihat dari kerjasama yang saling melengkapi 
antara pendidikan formal yang disebut KMI yang didalamnya mencakup 
kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai 
dengan ketentuan Departemen Agama RI,  kepengasuhan Kyai (informal) dan 
kehidupan dalam asrama (nonformal). Pendidikan Pesantren bersifat utuh dan 
terpadu dilihat dari kerjasama yang saling melengkapi antara pendidikan formal 
yang disebut KMI yang didalamnya mencakup kurikulum Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan ketentuan Departemen Agama 
RI,  kepengasuhan Kyai (informal) dan kehidupan dalam asrama (nonformal). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pendidikan 
yang dijalankan oleh Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan mulai dari awal 
berdiri hingga menggunakan sistem pendidikan yang dipakai pada saat ini. 
 Permasalahan yang dikaji dalam peneitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
profil Balai Pendidikan pondok Pesantren Pabelan. (2) untuk mengtahui sistem 
pendidikan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan (3) untuk mengetahui 
profil Kyai Hamam Dja’far sebagai pencetus sistem pendidikan di Balai 
Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. 
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif studi kasus dan metode sejarah  dengan menggunakan penelitian secara 
empiris yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi 
dan histiografi. Sedangkan teknik yang digunakan adalah pengamatan atau 
observasi, wawancara dan studi pustaka.   
 Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Balai Pendidikan Pondok 
Pesantren Pabelan mengalami beberapa kali perubahan pada sistem 
pendidikannya guna menemukan bentuk sistem pendidikan yang tepat dalam 
penyampaian materi pelajaran di pesantren meliputi, Masa Perintisan Pesantren 
(1965-1970) yang merupakan masa pembukaan dengan pendidikan formal yang 
disebut  Kuliyatul Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI) dengan murid atau santri yang 
putus sekolah atau kurang mampu; Masa Kenaikan (1971-1985) masa ini 
pesantren banyak terlibat dalam kegiatan yng diadakan masyarakat, LSM, 
mahasiswa maupun institusi pemerintah; Masa Penurunan (1986-1993) bidang 
pendidikan Kyai meresmikan KMI dengan mengikuti sistem yang ada di 
Departeme Agama tanpa mengubah substansi kurikulumnya sehingga para santri 
menerima ijazah dari pemerintah. Masa Kepemimpinan Kolektif (1994-sekarang). 
Sepeninggal K.H Hamam Dja’far, Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 
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mulai membenahi aspek kelmbagaannya Pada masa ini fasilitas yang dimiliki  
Pabelan semakin lengkap, dengan perangkat modern. Dan guna mengimbangi 
kelengkapannya, Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan juga melakukan 
akreditasi MTs dan MA maupun KMI sesuai standar akademik. Kyai Hamam 
Dja’far merupakan santri dari Pesantren Gontor yang setelah menyelesaikan 
pendidikan di pesantren tersebut dan mengabdi pada almamaternya beliau kembali 
ke Pabelan dan menghidupkan kembali Pondok Pabelan yang kemudian dalam 
perkembangannya menjadi Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. Beliau 
memperbaiki sistem pendidikan dan menyempurnakan kurikulumnya agar sesuai 
dengan  pendidikan jaman sekarang yang sudah semakin berkembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses yang kompleks, bukan hanya memindahkan 

pengetahuan dari buku yang dimiliki kepada murid tetapi merupakan proses 

panjang yang melibatkan proses psikologi, sosiologi dan ketrampilan guru yang 

memadai. Pendidikan secara sempit dapat diartikan mengajar atau menumbuhkan 

pengetahuan anak dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi 

mengerti, dari anak yang lugu menjadi anak yang berfikir kompleks dari anak 

yang berpribadi berkembang, dari orang yang tergantung menjadi orang yang 

dapat berdiri sendiri (Dewanto, 1995: 8). 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, seperti misi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Thun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional, 

yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan 

bermutu untuk memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan 

kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan 

serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan 

kualitas manusia Indonesia. 
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Pendidikan berkembang sejalan dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. 

Kebutuhan akan penyampaian norma-norma kehidupan yang perlu diwariskan 

memberi semangat untuk memberikan pendidikan. 

Terdapat banyak bukti peninggalan sejarah mengenai pendidikan yang 

dilakukan oleh nenek moyang kita pada masa prasejarah, sebagai contohnya yaitu 

gambar lukisan pada dinding gua yang mengajarkan cara-cara berburu, jenis 

binatang yang diburu, dan sebagainya. Diyakini bahwa hal yang berkaitan dengan 

pengetahuan lain, seperti musim, tata cara atau peraturan masyarakat mereka, 

cara-cara menempuh kehidupan, penanaman rasa hormat dan harga diri sebagai 

warga suku sikap dan nilai-nilai kehidupan mereka yang meliputi tata kebiasaan, 

adat, ditanamkan secara lisan. Adapun orang yang berperan sebagai pendidik 

mereka diantaranya adalah ketua kelompok suku, pemimpin ritual dan upacara, 

dan anggota keluarga yaitu ibu dan ayah. 

Tatacara pendidikan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Setelah 

manusia mulai mengenal tulisan mereka mulai memikirkan cara yang lebih baik 

dalam menyampaikan suatu pesan yang berisi pendidikan kepada keturunan 

mereka dengan dibukanya sekolah-sekolah formal yang dibentuk sebagai pondok 

atau padepokan. Anak-anak berusia akil baligh yang menuntut ilmu datang 

kepadepokan untuk belajar. Guru dalam padepokan adalah tokoh masyarakat atau 

pendiri padepokan tersebut dan ahli dalam bidang seperti kejiwaan, kanuragan, 

serta pengetahuan kemasyarakatan, terutama penanaman jiwa luhur dan ksatria 

yang membela kebenaran serta melindungi masyarakat. Para siswa biasanya 

mondok atau bertempat tinggal di padepokan yang biasa disebut “Nyantrik”. Pada 
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masa Islam disebut dengan “Nyantri”. Sistem pendidikan seperti ini dilaksanakan 

pada masa sebelum kedatangan bangsa barat (Hartono Kasmadi, 2003: 45).  

Pada masa Hindhu-Budha pendidikan biasanya dilakukan ditempat tertentu 

yang biasanya berdekatan dengan tempat ibadah seperti kuil, yang biasanya 

disampingnya terdapat tempat tinggal guru agama yang biasanya disebut sebagai 

Pandhita, Guru atau Kyai dan pendeta. Murid menganggap guru sebagai seorang 

yang karismatik dengan keahlian di berbagai bidang seperti keagamaan, 

kebatinan, kemiliteran, etika, moral, dan kenegaraan serta pemerintahan.  

Pada masa Islam, pendidikan dengan sistem pondok ini berkembang sebagai 

lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh pada pendidikan di Indonesia, 

dan tempat pendidikan tersebut dinamakan dengan Pesantren. Pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang menjadi pusat dakwah dan 

pusat perkembangan umat Islam, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan 

pedesaan. Meurut Nur Syam dalam Islam Pesisir (2005: 8) dalam khasanah 

penyebaran Islam  setiap wali memiliki pesantren yang dinisbahkan dengan nama 

dimana wali tersebut berada.  

Menurut Mujamil Qomar (2005:XIII) dalam Pesantren sebagai lembaga 

yang mengiringi dakwah Islamiyah di Indonesia memiliki persepsi plural. 

Pesantren bisa disebut lembaga ritual, lembaga pembinaan moral, lembaga 

dakwah dan yang paling populer adalah sebagai institusi pendidikan Islam yang 

mengalami konjungtur dan romantika kehidupan dalam menghadapi tantangan , 

baik secara internal maupun eksternal. 
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Sebagai lembaga yang telah eksis selama beberapa abad, Pesantren 

merupakan institusi pendidikan yang dimiliki rakyat pribumi yang membantu 

masyarakat untuk menjadi kenal terhadap huruf dan budaya. Menurut Jalaludin 

dalam Mujamil Qomar dalam Pesantren (2005:XIII) paling tidak pesantren telah 

memberikan dua macam kontribusi bagi sistem pendidikan di Indonesia, pertama 

adalah melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat, kedua, mengubah 

system pendidkan aristokratis menjadi system pendidikan demokratis. Pesantren 

sebagai sebuah sistem merupakan sumbu utama dari dinamika sosial, budaya dan 

keagamaan masyarakat Islam Tradisional. Pesantren telah membentuk sub kultur, 

yang secara sosiologis antropologis bisa dikatakan sebagai masyarakat pesantren 

(Raharjo, 1985:42). Peranan pesantren sebagai lembaga penyebaran Islam di Jawa 

telah dibahas secara mendalam oleh ahli sejarah, seperti Soebardi (1976) dan 

Anthony John, sebagaimana dikutip oleh Dhofier   “Lembaga pesantren itulah 

yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam, dan yang 

memegang peranan penting bagi penyebaran Islam sampai pelosok-pelosok.” 

(1982: 17-18). 

Segala bentuk kegiatan di pesantren dipengaruhi oleh Kyai sehingga dalam 

setiap pesantren memiliki beragam variasi model pembelajaran sesuai dengan 

keinginan Kyai. Namun variasi pembelajaran juga dipengaruhi oleh tradisi social 

masyarakat disekitar pesantren. Dengan adanya perbedaan system tersebut 

mengakibatkan keunikan terhadap masing-masing pesantren. 

Menurut Arifin dalam Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum dalam 

Mujamin Qomar dalam Pesantren, pondok pesantren merupakan suatu lembaga 
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pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan 

sistem asrama (komplek) santri menerima pendidikan agama melalui system 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari 

leader-ship seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

karismatik serta independent dalam segala hal. 

Tujuan dari Pesantren merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor 

pendidikan. Meurut Mujamil Qomar dalam Pesatren (2005:3) tujuan termasuk 

kunci keberhasilan pendidikan dan terkait dengan pendidik, peserta didik, alat 

pendidikan dan lingkungan pendidikan. Keempat faktor tersebut tidak ada artinya 

bila tidak diarahkan oleh satu tujuan. Menurut Mastuhu dalam Mujamin Qomar 

(2005:4) tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, 

berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhikmad kepada masyarakat 

dengan jalan menjadi kawulo atau abdi masyarakat, menjadi pelayan masyarakat 

sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti Sunnah Nabi), 

mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama 

atau menegakkan Islam dan kejayaan ummat ditengah-tengah masyarakat (‘Izz 

Al-Islam wa Al-Muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian manusia. 

Menurut Nazaruddin dkk dalam Mujamil Qomar dalam Pesatren Dari 

Trasfomasi Metodologi Menuju Demokratisasi Insitusi (2005: 7) bahwa awal 

perkembangannya, tujuan Pesantren telah mengembangkan agama Islam 

(terutama kaum muda), utuk lebih memahami ajaran agama Islam, terutama bidag 



6 

 

Fiqih, bahasa Arab, Tafsir Hadits dan Tassawuf. Zamakhsyari Dhofier dalam 

Mujamil Qomar (2005:5) menyatakan bahwa 30 tahun pertama, tujuan pendidikan 

ialah mendidik calon ulama. Sekarang ini tujuannya sudah diperluas, yaitu 

mendidik para santri agar kelak dapat mengembangkan diriya menjadi ulama 

intelektual (ulama yang menguasai pengetahuan umum) dan “Intelektual ulama” 

(sarjana dalam bidang pengetahuan umum yang juga menguasai pengetahuan 

Islam) sehingga mereka tidak terisolasi dalam satu dunia saja. 

Meurut Ibid dalam mujamil Qomar (2005:6-7), tujuan khusus Pesantren 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendidik siswa/ santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki 

kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warganegara 

yang berpancasila. 

2. Mendidik siswa / santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-

kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan 

dinamis. 

3. Mendidik siswa/ santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan 

bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan Negara. 

4. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/ masyarakat lingkungannya) 
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5. mendidik siswa/ santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sektor pembangunan mental-spiritual. 

6. Mendidik siswa/ santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan 

masyarakat bangsa. 

Dalam perkembangannya muncul pondok-pondok modern yang tidak saja 

mengajarka Syari’ah Islam tetapi juga system pendidikan modern, yang mengacu 

pada kurikulum pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar (Ibtida’iyah), sekolah 

menengah pertama (Tsanawiyah) dan sekolah menengah (Aliyah), yang di sebut 

sebagai Madrasah. Tempat madrasah ada yang disatukan dengan komplek 

pesantren dan ada juga yang terpisah dari pesantren dan berdiri sendiri. Bahkan 

pada masa sekarang ada pula pesantren yang dikembangkan setingkat dengan 

perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mmpertahankan 

eksistensi pesantren dalam era seperti saat ini agar tidak tertinggal. 

Keberadaan pesantren sampai saat ini membuktikan keberhasilannya 

menjawab tantangan zaman. Namun akselerasi modernitas yang begitu cepat 

menuntut pesantren untuk tanggap secara cepat pula, sehingga eksistensinya tetap 

relevan dan signifikan. Masa depan pesantren ditentukan oleh sejauhmana 

pesantren menformulasikan dirinya menjadi pesantren yang mampu menjawab 

tuntutan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. Berdasarkan artikel dari AM 

Fatwa (Wakil Ketua MPR RI)  dalam pesantren masa depan 

(www.pesantrenVirtual.com. 24/7/hq) disebutkan bahwa 

“Dalam perkembangannya, pesantren mencatat kemajuan dengan 

dibukanya pesantren putri dan dilaksanakannya sistem pendidikan 
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madrasah yang mengajarkan pelajaran umum, seperti sejarah, 

matematika, dan ilmu bumi. Eksistensi pesantren menjadi istimewa 

karena ia menjadi pendidikan alternatif (penyeimbang) dari pendidikan 

yang dikembangkan oleh kaum kolonial (Barat) yang hanya bisa 

dinikmati oleh segelintir orang. Pesantren menjadi tempat berlabuh umat 

Islam yang tersingkir secara budaya (pendidikan) akibat perlakuan 

diskriminatif penjajah.” 

 

Kini perkembangan pesantren dengan sistem pendidikannya mampu 

menyejajarkan diri dengan pendidikan pada umumnya. Bahkan di pesantren 

dibuka sekolah umum (selain madrasah) sebagaimana layaknya pendidikan umum 

lainnya. Kedua model pendidikan (sekolah dan madrasah) sama-sama 

berkembang di pesantren. 

Dengan adanya permasalahan yang sangat kompleks pada lingkungan 

pesantren, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pendidikan yang 

digunakan di Balali Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan dari awal berdiri 

hingga saat ini dalam rangka penyesuaian diri terhadap berbagai masalah yang 

muncul sehingga tetap eksis. Itulah sebabnya penulis mengambil judul 

“Perubahan Sistem Pendidikan Di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

(Penuju Pesantren Modern) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka fokus permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah : 



9 

 

a. Bagaimana profil Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan, 

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang? 

b. Bagaimana perkembangan bentuk sistem pendidikan Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 

Magelang pada masa awal berdiri hingga masa sekarang? 

c. Bagaimana Profil  Kyai sebagai pelopor pelaksanaan pendidikan Balai 

Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui profil Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan, 

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. 

b. Untuk mengetahui bentuk sistem pendidikan Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang pada 

masa awal berdiri hingga masa sekarang. 

c. Untuk mengetahui profil Kyai Hamam Dja’far sebagai pelopor dalam 

pelaksanaan pendidikan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan     

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. menambah pustaka pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem 

pendidikan di pesantren modern, terutama di Balai Pendidikan 
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Pondok Pesantren Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten 

Magelang. 

b. Mengetahui perkembangan pendidikan di dunia pesantren dari 

penggunaan sistem pendidikan pada awal berdiri dan sekarang. 

2. manfaat  secara praktis 

a. Menjadi salah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang 

sama diadakan pada waktu-waktu yang akan datang dan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan 

datang.  

b. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-

kebijakan. 

  

E. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam melakukan interpretasi tentang masalah 

yang dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkup penelitian ini. Hal tersebut dapat 

ditinjau dari  : 

a. Skope temporal 

Yaitu menunjukan sejarah berdirinya pesantren Pabelan  dan 

perubahan sistem pendidikan yang digunakan mulai dari masa awal 

berdiri  hingga masa sekarang. 

b. Skope spasial 

Menunjukkan tempat atau daerah yang merupakan objek 

penelitian atau dijadikan fokus kajian dan perhatian. Skope spasial dalam 
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penelitian ini mencakup walayah Pondok Pesantren Pabelan yang 

difokuskan pada sejarah perkembangan  sistem pendidikan di Pondok 

Pesantren Pabelan. Mengingat obyek penelitian berada di kecamatan 

Mungkid Kabupaten Magelang, maka okasi penelitian berada di 

Magelang.  

F. Telaah Pustaka 

Untuk menguji validitas keilmuan suatu karya tulis adalah dengan 

memasukkan beberapa pendapat pakar ilmu yang terdapat dalam literatur 

kepustakaan sebagai bahan dalam penelitian di lapangan. Dalam penulisan skripsi 

ini penulis menggunakan beberapa sumber yang relevan  dengan permasalahan 

yang ada di dalam skripsi 

Informasi Karya Ilmiah relevan yang terkait dengan topic yang penulis 

ambil adalah Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Tulisan 

dari Zamaksyari Dhofier terbitan LP3ES Jakarta tahun 1982. Buku ini terdiri dari 

7 bab, berisi tentang tujuan pendidikan pesantren, para santri, metode pengajaran 

dan upaya pengembangan pesantren secara integral. Dalam pesantren terdapat 

beberapa elemen yang mendukung segala aktivitas dalam pondok pesantren, 

diantaranya adalah pondok, masjid, pengajaran, kitab klassik, santri dan kyai. 

Diantara semua elemen tersebut yang paling penting adalah Kyai. Selain itu dalam 

buku ini terdapat profil Pesantren abad XX serta kasus-kasus yang terjadi di 

dalam pesantren. Turut dibahas pula tentang Kyai dan tarekat Jawa serta 

perkembangannya. Tradisi pesantren yang dibahas dalam buku ini difokuskan 
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pada peranan Kyai dalam mengembangkan dan melestarikan paham Islam 

tradisional di Jawa. 

Buku kedua yang saya gunakan adalah Pesantren: Dari Transformasi 

Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Tulisan dari Mujamil Qomar terbitan 

Erlanggan Jakarta tahun 2005. Dalam buku in penulis mencoba mengungkap 

transformasi kepemimpinan pesantren, institusi di pesantren, sistem pendidikan 

pesantren, kurikulum di pesantren dan metode pendidikan pesantren . disamping 

itu kajian buku ini juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi 

transformasi pesantren dan institusi. 

Buku ketiga yaitu Kyai Hamam Dja’far dan Pondok Pesantren Pabelan 

Kesaksian Santri, Kerabat dan Sahabat yang di sunting oleh Ajib Rosidi, terbitan 

Pustaka Jaya dan Pondok pabelan tahun 2008. Buku ini menghimpun  tulisan dari 

berbagai pihak yang mempunyai ikatan emosional dengan sang Kyai yaitu para 

mantan santri, kerabat, guru, dan para sahabat. Buku ini berisi tentang jati diri dan 

sosok sang Kyai serta jati diri Pesantren secara utuh. 

Buku keempat yaitu, Profil Pondok Pesantren Pabelan yang disusun oleh 

Muhammad Nasirudin, Ma, dkk, terbitan Pondok Pesantren Pabelan tahun 2005. 

Buku ini berisi tentang profil Pondok pesantren pabelan di mulai dari sejarah 

perkembangan pondok pesantren Pabelan, perkembangan pondok pesatren 

Pabelan, Biografi dan model pendidikan KH Hamam Dja’far dan Sistem 

pedidikan di Pondok Pesantren Pabelan. 

Buku Kelima yaitu Guruku Orang-orang dari Pesantren yang ditulis oleh 

KH. Saifudin Zuhri, dan diterbitkan oleh Pustaka Sastra LKIS, Yogyakarta tahun 
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2007. Buku otobiografi ini berisi tentang  perjalanan hidup KH Saifudin Zuhri 

yang juga meluruskan pengertian salah mengenai kehidupan pesantren dan 

penilaian negatif terhadap pesantren, serta kehidupan, kebersahajaan, keikhlasan 

dan kesabaran para Kyai. Selain itu berisi pula mengenai interaksi kehidupan Kyai 

dengan santri, serta kehidupan sosial para santri dengan masyarakat dan juga 

peranan dan pemikiran Kyai pada masa perang melawan Pemerintah Kolonial 

Belanda serta pasca kemerdekaan. 

Selain menggunakan buku diatas, penulis juga menggunakan beberapapa 

referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.  

 

G. Kerangka Berpikir 

Pendidikan di Indonesia senantiasa berkembang seiring dengan 

perkembangan jaman dan teknologi serta informasi. Pendidikan di Indonesia telah 

diberikan sejak masa Indonesia purba dengan menggunakan tradisi lisan guna 

menyampaikan norma-norma kehidupan yang perlu diwariskan kepada keturunan 

mereka.  

Beberapa bukti sejarah telah menunjukkan mengenai pendidikan pada masa 

lalu seperti lukisan pada dinding gua di Kalimantan yang mengajarkan tentang 

tata cara berburu. Selain itu diajarkan pula tata cara bercocok tanam, peraturan 

masyarakat serta tata kebiasaan dan adat mereka.  

Tokoh yang merupakan pendidik adalah yang dianggap sebagai kepala suku, 

pemimpin ritual, upacara-upacara, dan kedua orang tua mereka terutama ibu. 
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Dengan berkembangnya waktu, kemudian dibuka sekolah-sekolah formal 

dalam bentuk padepokan atau pondok dengan guru yang merupakan tokoh 

masyarakat yang merupakan pendiri padepokan tersebut dan ahli dalam bidang 

seperti kejiwaan, kanuragan, serta pengetahuan kemasyarakatan, terutama 

penanaman jiwa luhur dan ksatria yang membela kebenaran serta melindungi 

masyarakat. Para siswa biasanya mondok atau bertempat tinggal di padepokan 

yang biasa disebut “Nyantrik”. Pada masa Islam disebut dengan “Nyantri”. Sistem 

pendidikan seperti ini dilaksanakan pada masa sebelum kedatangan bangsa barat. 

Pada masa perkembangan Islam sistem pendidikan dengan cara ini 

kemudian berkembang dengan nama pondok pesantren dan merupakan lembaga 

pendidikan tertua milik masyarakat pribumi yang mampu mempertahankan 

eksistensinya sampai dengan masa kini. Pondok pesantren merupakan suatu 

lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, 

dengan sistem asrama (komplek) dimana santri menerima pendidikan agama 

melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah 

kedaulatan dari leader-ship seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas 

yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal. 

Pertumbuhan pesantren sejak awal hingga sekarang telah melahirkan bentuk 

pesantren tradisional dan modern yang dipengaruhi oleh ciri khasnya dan sampai 

sekarang masih banyak ditemukan pesantren tradisional yang tetap eksis menurut 

Arifin dalam Mujamil Qomar dengan menggunakan metode seperti balaghah, 

wetonan dan sorogan, muhawarah, mundzakarah dan metode majlis ta’lim.  
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Seiring pertumbuhan jaman, pesantren harus bersaing dengan berbagai 

lembaga pendidikan yang terdapat di Indonesia, sehingga harus menyesuaikan diri 

agar dapat tetap eksis, karena itu sebagai lembaga yang telah memiliki banyak 

pengalaman pesantren mengalami pergeseran dalam kelembagaan maupun 

kurikulum. Perubahan sosio- kultural, sosio- ekonomik, dan sosio-politik memberi 

kesadaran kepada kiai untuk mengadakan pengembangan pendidikan pendidikan 

termasuk metode pengajaran yang dipandang kurang relevan dalam menghadapi 

perkembangan jaman dan mulai menggunakan system madrasah. Menurut 

Kuntowijoyo dan Mukti Ali dalam Mujamil Qomar menyebutkan bahwa pada 

abad ke 20 banyak pesantren mulai mengembangkan metode pengajaran dengan 

system madrasi (system klasikal). Dari segi pendidikan yang dianut, pesantren 

tidak banyak mengalami perubahan sampai abad-20, ketika sistem klasikal yang 

disebut madrasah mulai diperkenalkan di Indonesia. Penelitian Karel A. 

Steenbrink mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren tidak mengadakan 

perubahan kurikulum sebelum 1945, namun sebagian besar lainnya makin lama 

makin berkembang dengan mengubah metode menjadi system klasikal. 

Metode ini menyebabkan situasi belajar menjadi lebih variatif dan 

menyebabkan santri bertambah tertarik akibat variasi berbagai metode secara 

kombinatif . maka pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang anti 

terhadap perkembangan jaman dan telah menunjukkan sikap adaptif terhadap 

perkembangan pendidikan dilingkungan sekitarnya.  

Pemimpin-pemimpin pesantren yang tergabung dalam Rabhitat Ma’ahid 

telah mempraktekkan metode-metode yang sangat beragam, kemudian mereka 



16 

 

menetapkannya dalam muktamar ke-1 pada 1959, yang meliputi metode tanya 

jawab, diskusi, imla’, muthola’ah/ recital, proyek, dialog, karyawisata, hafalan, 

sosiodrama, widyawiasata, problem solving, pemberian situasi, 

pembiasaan/habituasi, dramatisasi, renforcement (penguatan), stimulus-respons, 

dan system modul (meskipun agak sulit) (mujamil Qomar 2005: 151-152). 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan merupakan pesantren yang 

mampu bertahan dan tetap eksis dalam perkembangan pendidikan pada masa 

sekarang yang mengalami perubahan pola piker, pola hidup, kebutuhan sehari-

hari, hingga proyeksi kehidupan di masa yang akan datang. Kondisi ini 

berpengaruh secara signifikan terhadap standart kehidupan masyarakat yang 

senantiasa berusaha berpikir dan bersikap progresif sebagai respons terhadap 

perkembangan dan tuntutan zaman.  Perubahan dalam masyarakat tersebut 

disikapi dengan arif oleh K.H Hamam Dja’far selaku pimpinan  Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan dengan memberikan berbagai inovasi dalam 

pengajaran di pesantren.beliau memberi respons positif dengan mengadakan 

pembaharuan dalam bidang pendidikan di pesantren dengan memberikan 

alternatif yang berorientasi pada pemberdayaan santri dalam menghadapi era 

global sekarang ini. Beliau berhasil memadukan antara akar tradisi dan modernitas 

yang selama ini dipertentangkan akibat pengaruh konsep barat yang menekankan 

bahwa modernisasi membentur tradisi dalam pendidikan di Pesantren Pabelan..  

Pondok pesantren Pabelan melakukan pembaharuan dalam bidang 

pendidikan yang dibangun seperti sekolah biasa yang disebut dengan Madrasah. 

Dalam madrasah, pengajaran dilakukan didalam kelas, menggunakan bangku, 
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meja dan papan tulis seperti kelas pada pendidikan formal lainnya. Madrasah 

memiliki perbedaan dengan system pendidikan pesantren murni karena madrasah 

memiliki tujuan institusional yang tertulis, kurikulum yang terstandardkan, 

metode pengajaran yang ditentukan, seleksi penerimaan siswa baru, tenaga 

pengajar, masuknya ilmu-ilmu umum dan eksakta dan lainnya. Meskipun 

mengalami berbagai masalah dalam perubahan tersebut, namun pada akhirnya 

Balai Pendidikan pondok Pesantren Pabelan mampu untuk tetap eksis dan tampil 

sebagai institusi pendidikan yang menggabungkan antara budaya pendidikan 

tradisional dan modern. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan 

metode sejarah dengan menggunakan metode penelitian terhadap 

masalah empiris dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan yang terletak di kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 

yang difokuskan pada aspek perkembangan pendidikan. 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dipusatkan pada beberapa hal: 

a. Profil Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan yang 

meliputi: 
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1) Letak Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan dan 

sistem kepengurusan. 

2) Sejarah dan latar belakang berdirinya Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan. 

b. Sistem pendidikan pada awal berdirinya Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan, yang meliputi: 

1) Tata cara pengajaran, kurikulum dan proses penyampaian 

materi 

c. Sistem pendidikan Pada masa sekarang. 

1) Tata cara pengajaran, kurikulum dan proses penyampaian 

materi. 

d. Profil Kyai Hamam Dja’far sebagai Pelopor pelaksanaan 

pendidikan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan  

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah guna 

mengungkap kejadian yang terjadi di masa lampau dengan lebih akurat. 

Pengertian metode sejarah adalah proses mengaji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gotshalk, 1975: 32). Adapun 

metode yang digunakan yaitu: 

1. Heuristik 

Menemukan serta mengumpulkan jejak dari peristiwa sejarah yang 

sebenarnya mencerminkan berbagai aktifitas manusia dimasa lalu dengan 

mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berhubungan 
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dengan sumber tulisan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Sumber 

sejarah yang berupa lisan maupun tulisan dibagi dalam dua jenis, yaitu  

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang berupa saksi hidup 

yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau panca indera yang 

lain dan dengan maupun mengalami sendiri peristiwa sejarah yang terjadi  

b. Sumber Sekunder 

 Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari seorang 

atau lebih serta melakukan studi pustaka pada sumber seperti koran, 

arsip, buku-buku, maupun data-data yang berkaitan dengan sumber 

penelitian yang dilakukan penulis.  

Beberapa teknik yang digunakan dalam mencari sumber informasi 

yang relevan diantaranya : 

a) Studi pustaka 

Studi pustaka adalah aktivitas yang dilakukan untuk menelusuri, 

mencari, menelaah buku yang relevan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

b) Studi dokumen 

Menelusuri, mencari dan menelaah buku yang relevan dengan 

menggunakan arsip, dokumen, surat keputusan, surat pengahargaan, 

piagam, hasil laporan, dokumen asli maupun salinan. 
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2. Metode Wawancara 

Merupakan metode dengan cara menanyakan langsung  secara lisan 

terhadap saksi hidup mengenai hal yang akan diteliti terhadap orang yang 

mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa dengan menggunakan 

pedoman yang ada dan malakukan komunikasi secara dua arah dengan 

bertatap muka langsung.  

3. Studi Lapangan  

Disebut juga sebagai observasi lapangan, merupakan upaya untuk 

mendapatkan bukti atau menelusuri jejak dengan cara terjun langsung di 

tempat objek penelitian, yang berguna untuk mendapatkan perbandingan 

atau melengkapi data atau sumber tertulis dengan realita dilapangan. 

4. Kritik Sumber 

Adalah usaha menyelidiki keaslian suatu bukti atau sumber data, 

dibagi menjadi dua tahap : 

a) Ekstern  

Digunakan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran sumber  

sejarah. Dilakukan dengan meneliti asal sumber, penulis sumber dan 

pelaku sejarah. Adapun yang diteliti adalah buku, arsip, dokumen 

tertulis dan dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang dapat 

dipercaya. 

b) Intern 

Kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern yang 

bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari isi sumber sejarah 
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apakah informasi yang didapat tersebut dapat dipercaya (credibility) 

dan membuktikan keaslian kesaksian (validity) dari sumber tersebut. 

Selain itu kritik intern dilakukan untuk mengetahui apakah 

sumber yang digunakan masih relevan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti dan dapat dipercaya . sedangkan pada wawancara 

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara beberapa 

informan sehingga penulis mampu menarik kesimpulan yang sesuai 

dengan permasalahan. 

5. Interpretasi 

Adalah menghubungkan dan merangkaikan sumber satu sama lain 

sehingga terdapat urutan peristiwa ynag sesuai dengan fakta dan sesuai 

dengan fakta lain dan menjadi serangkaian fakta yang dapat diterima oleh 

nalar dan bersifat ilmiah. 

Dalam menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan 

sejarah ilmiah, sejarah kritis, perlu diperhatikan sandaran karangan yang 

logis menurut urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah 

dimengerti (Gottschalk 1975:131) 

 

I. Sistematika  Penulisa Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah: 

 

 



22 

 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari 

halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri atas: 

Bab I:  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah. telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian meliputi dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data atau 

informasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas 

data dan analisis data dan sistematika skripsi. 

Bab II: : Meliputi Profil Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan  

Bagian ini berisi tentang Meliputi Profil Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan secara umum dan sistem pendidikan 

yang berlaku disana. 

Bab III: Sistem pendididikan 

Bagian ini berisi tentang Sistem pendididikan yang berlaku 

di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan menyangkut 

kurikulum 

Bab IV : Profil Kyai Hamam Dja’far 
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Profil Kyai Hamam Dja’far sebagai Pelopor pelaksanaan 

pendidikan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

Bab V: Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir 

 Pada Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan foto-

foto hasil penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  BALAI PENDIDIKAN PONDOK 

PESANTREN PABELAN 
 

A. Lingkungan fisik 

1. Letak dan Luas wilayah Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan  

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan merupakan lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Wakaf Pondok 

Pabelan. Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan yang didirikan oleh 

K.H. Hamam Dja’far pada tanggal 28 Agustus 1965 terletak di desa 

Pabelan atau sering juga disebut dengan mbelan, kecamatan Mungkid, 

kabupaten Magelang dan terletak diantara jalan yang menghubungkan 

jalur lalu lintas pariwisata dari Yogyakarta ke Borobudur dengan jarak 

antara Pabelan dengan Borobudur yaitu sekitar 9 Km. Jarak desa ini 

dengan ibukota kecamatan sekitar 2 Km dan dengan ibukota Kabupaten 

adalah 6 Km Secara geografis, luas wilayah desa Pabelan adalah 314. 736 

Ha. Batas wilayah desa Pabelan yaitu:  

a. Timur  : Desa Menayu (Kecamatan Muntilan) 

b. Barat  : Desa Ngrajek 

c. Utara  : Desa Bojong 

d. Selatan  : Desa Paremono 

Desa Pabelan dilewati oleh Sungai Pabelan yang bersumber dari 

lereng gunung merapi dan bermuara di sungai Progo. Desa Pabelan 
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memiliki struktur tanah yang berpasir karena dekat dengan sungai namun 

juga cukup subur  karena berdekatan dengan Gunung Merapi yang sering 

meletus serta mengakibatkan sering terjadi hujan abu yang dapat menjadi 

pupuk yang sangat menunjang kesuburan tanah untuk bercocok tanam 

aneka jenis tumbuhan diantaranya, padi, palawija, sayuran, serta berbagai 

macam tanaman keras seperti mangga, rambutan, dan lainnya. 

Keberadaannya yang selain dekat dengan merapi juga terletak di lembah 

antara gunung merapi, gunung Sumbing dan pegunungan Menoreh juga 

menunjang kesuburan tanah di wilayah ini. 

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sekitar Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan  

Masyarakat desa Pabelan sebagian besar adalah petani, hal itu 

didukung oleh keadaan alam yang sangat menunjang pertanian. Selain 

petani terdapat pula wiraswasta/ pengusaha, pegawai/ TNI dan pekerjaan 

lain. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu maka penduduk setempat 

mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, rata-rata 

orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan 

tinggi adalah para intelektual desa yang memiliki semangat yang tinggi 

dalam menuntut ilmu pengetahuan. 

Dalam sektor ekonomi desa Pabelan relatif kurang mampu, namun 

desa tersebut memiliki kekayaan dalam kebudayaan yang lebih 

dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Di desa Pabelan terdapat  

berbagai upacara adat atau tradisional yang tetap terjaga kelestariannya 
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dalam masyarakat. Basis kultural dalam masyarakat adalah kelompok 

Sholawat, Kobrosiswo, Dayaan, dan jamaah-jamaah pengajian yang selain 

berfungsi sebagai basis kultural juga berfungsi untuk menjaga 

kebersamaan dan menjaga silaturrahim di antara warga desa.   

Mayoritas penduduk Pabelan beragama Islam  (98,79%), dan 

selebihnya Kristen atau Katholik. Tingkat pendidikan penduduk di desa 

Pabelan relatif rendah karena sebanyak 43,5% yang tidak bersekolah pada 

tahun 1979 dan berkurang menjadi 28,45% pada tahun 2004 (Profil 40 

tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005:7). 

3. Lingkungan 

Kompleks Pesantren Pabelan terletak dilingkungan yang masih asri 

dan alami dengan dinaungi pohon-pohon langka dan berukuran besar, sepi 

dari suara kendaraan bermotor yang lalu-lalang karena terletak sekitar 1,5 

Km dari jalan raya Jogja Semarang dan 1 Km dari jalan raya Muntilan 

Borobudur. Suasana tenang juga ditunjang dengan alat transportasi yang 

melewati pondok  tersebut hanya delman (dokar), ojek sepeda motor dan 

mobil angkutan pedesaan yang jumlahnya hanya sedikit. Pada saat menuju 

ke lingkungan pondok Pesantren, kita akan disuguhi oleh pemandangan 

alam yang mempesona, yaitu hamparan sawah sejauh mata memandang 

dan juga pegunungan yang seolah menjadi benteng pelindung disekitar 

desa yang juga diiringi oleh suara gemercik air yang mengalir dari sungai 

irigasi yang masih jernih. 
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Sebagian masyarakat Pabelan memilih untuk menggunakan sepeda                             

atau berjalan kaki menuju ke jalan raya dan kemudian baru naik angkutan 

umum menuju pusat kota sehingga lebih mengesankan kehidupan yang 

tenang dan damai serta mencerminkan kesederhanaan, meskipun tidak 

sedikit penduduk yang memiliki kendaraan pribadi seperi sepeda motor 

atau mobil.  

Penduduk disekitar pesantren dapat dengan leluasa hilir mudik 

melewati kawasan pesantren untuk menuju ke sawah, anak-anak kecil desa 

setempat bisa dengan bebas bermain di areal pondok pesantren karena 

memang kawasan Pesantren tidak diberi pagar pembatas agar tidak 

terkesan menutup diri dari masyarakat dan karena Pesantren merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pabelan.  

 

B. Profil Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan secara 

umum 
1. Sejarah Berdirinya Pesantren Pabelan 

Desa Pabelan lebih dikenal sebagai desa santri dan desa pejuang 

karena sejak awal berdiri desa tersebut desa Pabelan dimaksudkan untuk 

menyebarkan agama Islam. Nama Pabelan telah melegenda dengan asal 

kata Pabelan, yaitu berasal dari kata “bela” atau “Pembelaan”, yang dapat 

diartikan sebagai pembelaan terhadap rakyat banyak. Menurut Bapak 

Muhammad Baliya, pembantu staff Pesantren dan juga sekretaris pondok, 

Pesantren Pabelan sudah ada sejak abad 18-19 karena pada saat meletus 

perang Diponegoro, Pabelan sudah terlibat aktif dalam perang tersebut.  
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Bukti bahwa Pabelan merupakan desa pejuang adalah 

ditemukannya sebuah peta tua kabupaten Magelang (Kaart Wet Regentste 

Magelang) diarsip nasional oleh Crew RCTI yang sedang membuat film 

dokumenter. Dalam peta  yang berangka tahun 1855 tersebut nama 

Pabelan ditulis dengan huruf besar sama seperti Magelang, Moentilan dan 

Bandongan yang diindikasikan bahwa Pabelan memiliki keterkaitan 

dengan peta politik masa Pemerintahan Hindia Belanda, sehingga Pabelan 

merupakan kota daerah yang cukup diperhitungkan oleh pemerintah 

Hindia Belanda (Profil 40 tahun Pondok Pesantren Pabelan (1965-2005).   

Tidak seperti pesantren lain yang pertama kali berdiri di tengah 

pemukiman warga yang sudah ada, pesantren Pabelan lahir bersamaan 

dengan lahirnya kampung Pabelan sehingga perkembangan pesantren 

bersamaan dengan perkembangan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Muhammad Balya, sejarah awal babat desa 

Pabelan adalah ketika ada seorang pangeran pengembara yang bermaksud 

mencari lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, nama beliau adalah 

Pangeran Kertotaruno, beliau adalah putra dari Raden Santri. Raden 

Kertotaruno menempuh perjalanan yang cukup lama dalam mencari tanah 

wangi tersebut. Dalam perjalanannya, ia menyusuri sungai Progo 

kemudian lembah sungai Elo dan kemudian meneruskan perjalanannya 

menyusuri sepanjang sungai Pabelan. Menurut cerita yang berkembang, 

pencarian dilakukan dengan menyusuri bantaran sungai-sungai, dengan 

menggunakan mata batin dari Kertotaruno yang tajam. Maka beliau 
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menemukan sebuah gubug yang tidak berpenghuni diareal yang sekarang 

berkembang menjadi desa Pabelan. Berdasarkan  cerita, tanah yang 

ditemukan tersebut memiliki bau yang wangi. Kertotaruno membangun 

gubug yang ditemukan tersebut menjadi sebuah masjid yang sekarang oleh 

masyarakat disebut sebagai Mesjid Kulon (Masjid barat) dan menetap 

disana sampai akhir hayat dan dimakamkan ditanah wangi tersebut 

(wawancara, Muhammad Balya, anggota badan wakaf Badan pendidikan 

pondok Pesantren Pabelan). 

Kertotaruno memiliki dua saudara kandung yang ikut tinggal 

bersamanya di dusun Pabelan tersebut yaitu Pangeran Mohammad Ali 

(makamnya terlatak di pondok Pesantren Pabelan) dan Pangeran Sedo 

Laut, keterangan mengenai Pangeran Sedo laut kurang jelas, tidak 

dikatehui secara pasti siapa nama asli beliau, ada yang mengatakan belaiu 

bernama Ki Demang Sedo Laut yang artinya meninggal dilaut.  

Tiga pangeran bersaudara tersebut merupakan keturunan dari para 

wali yang disebut juga sebagai Aulia dengan sebutan sebagai Mbah Kyai 

dan merupakan cikal bakal dari Pondok Pesantren Pabelan dan masyarakat 

Pabelan sejak sebelum lahirnya nama Desa Pabelan. Ketiga pangeran 

tersebut menurunkan generasi yang kemudian menjadi pengasuh pondok 

Pabelan. Kyai Mohammad Ali menurunkan Bapak Kyai Haman Dja’far 

dan Kyai Ahmad Mustofa. Kyai Kertotaruno menurunkan Trah Kyai 

Muhammad Balya serta Professor Komarudin Hidayat dan lainnya. 

Sedangkan berita mengenai Pangeran Sedo Laut tidak diketahui, ada yang 
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mengatakan bahwa setelah beliau menunaikan ibadah haji diperkirakan 

beliau tinggal dijazirah Arab, tetapi sejarah yang secara turun temurun 

dipercaya adalah beliau meninggal dilaut ketika berangkat menunaikan 

ibadah haji, beliaulah yang menurunkan cikal bakal masyarakat Pabelan 

dan juga disertai kehadiran Mbah Kyai Zakariya yang masih kerabat Trah 

Sunan giri yang makamnya terdapat di Pabelan IV dan menurunkan 

keturunannya sampai saat ini .  

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Muhammad Nasirudin, Dkk, 

dalam Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005 (2005: 7) 

dijelaskan bahwa, sejarah desa yang berkembang secara turun temurun, 

dipercayai oleh masyarakat bahwa tokoh pendiri desa (cikal bakal) adalah 

Kyai Kertotaruno (hidup abad 18-19), tokoh penyebar agama Islam. 

Peninggalannya masih dapat disaksikan berupa sebuah masjid tua yang 

terletak di Pabelan III. Salah seorang anaknya yang bernama Kyai Raden 

Moh Ali, pada awal abad ke 19 mendirikan pesantren yang terdapat di 

Pabelan tengah yang juga mewarisi sebuah Masjid tua yang sampai 

sekarang digunakan sebagai pusat kegiatan Pondok Pabelan.  

Desa Pabelan pernah tenggelam akibat dari letusan gunung Merapi. 

Masa sebelum desa pra Pabelan dahulu terpendam, Pabelan terbagi 

menjadi dua yaitu Pabelan nggunung dan Pabelan Ngisor. Sebelah barat 

nggunung terdapat jurang yang terjal tanah yang legok atau dalam di sebut 

Nglegok dan di sebelah timur Ngisor yang menjadi daerah pertanian yang 

subur dengan deretan pohon pinang yang berjejer indah yang dalam 
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bahasa jawa pohong jambe yang sampai akhirnya di huni manusia menjadi 

kampung “Jambean”. Sementara peninggalan sejarah dari Mbah Kyai 

Kertotaruno adalah “Masjid Kulon” yang tekenal dengan nama masjid 

Kyai Kertotaruno dan peninggalan Mbah Kyai Mohammad Ali yaitu 

bangunan “Masjid Wetan”  yang menjadi masjid Pondok Pesantren 

Pabelan yang tradisi pesantrennya melanjutkan pesantren yang di dirikan 

Mbah Kiay Mohammad Ali dan oleh Almarhum Almukarrom Bapak Kiay 

Hamam Ja’far dan di lanjutkan Oleh Bpk  KH.Najib Hamam yang maju 

dan terkenal se Asia Tenggara di percaya karena masih ada Trah Raja 

Majapahit setiap generasi melahirkan orang yang berkiprah pusat 

pemerintahan Negara 

Dalam perkembangannya, Sejarah desa Pabelan diwarnai dengan  

sejarah perjuangan Negara dan Syiar Agama oleh generasi yang lalu. Ada 

dua periode kehidupan di Pabelan sebelum tenggelamnya desa Pabelan 

oleh lahar dingin dari gunung Merapi, yang pertama adalah letusan unung 

Merapi yang terjadi pada pada tahun 1006M, letusan tersebut memendam 

candi Borobudur. Yang kedua adalah terjadinya banjir lahar kembali yang 

di perkirakan tahun 1890 M juga menyebabkan kampung Pabelan 

terpendam, banjir tersebut juga memendam petilasan mata air desa 

Ngrajeg Pabelan yang terkenal sebagai desa Santri. Tanah didesa Pabelan 

sekarang ini 90%adalah pasir vulkano yang berasal dari semburan lahar 

dari gunung Merapi. 
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Desa Pabelan tercatat dalam kepercayaan masyarakat memiliki 

hubungan erat dengan Perang Diponegoro (1825-1830) yang lebih dikenal 

dengan perang Sabil. Kyai Mojo (komandan perang Diponegoro) sempat 

bermukim di Pabelan  dan mengambil isteri gadis setempat, karena 

didorong oleh ikatan perkawinan itulah, maka para santri dan penduduk 

setempat ikut berperang melawan penjajah di belakang Kyai Mojo, 

akibatnya kegiatan pesantren sempat terhenti, sampai perang usai. Setelah 

perang usai, dengan sedikit santri yang masih terisa, kegiatan pesantren 

dihidupkan kembali oleh Kyai Imam (putra Kyai Moh Ali), dan seterusnya 

dikelola oleh kedua puteranya, Kyai Mukmin dan Kyai Hamdani. Namun 

sepeni 

Pabelan pernah mengalami masa dimana berdiri tiga buah pondok 

yang saling melengkapi dengan kualifikasi kompetensi yang berbeda 

dibawah tiga orang pemimpin. Persantren tersebut yaitu, pondok tengah 

dibawah Kyai Anwar dan Kyai Cholil mengajarkan ilmu Fiqh, pondok 

barat di bawah asuhan Kyai Adam mendalami ilmu Tafsir, dan pondok 

timur dibawah asuhan Kyai Asror mendalami ilmu nahwu saraf. Ketiga 

pondok tersebut surut setelah para pemimpin tersebut wafat karena tidak 

adanya keturunan yang secara serius meneruskan kegiatan pesantren. 

Pondok yang terakhir surut adalah pondok timur saat wafatnya Kyai Asror 

pada 1953. 

Kegiatan Pabelan sebagai desa pejuang semakin surut dengan 

adanya teror politik yang dilakukan oleh pemerintah orde baru, diawali 



33 

 

dengan ditangkapnya 12 tokoh Pabelan oleh aparat Polres Magelang 

dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan desersi Batalyon 426 Jawa 

Tengah. Keduabelas tokoh tersebut akhirnya dibebaskan karena tidak 

cukup bukti namun hal itu menimbulkan trauma tersendiri bagi 

masyarakat. 

Pabelan semakin terpuruk dengan musibah banjir besar yang 

melanda akibat meletusnya gunung merapi tahun 1960 yang menyebabkan 

tiga buah bendungan rusak berat yaitu Kojor, Pasekan dan Bringin. 

Dengan rusaknya bendungan tersebut kegiatan ekonomis dan 

menyebabkan sulitnya mendapatkan air tanah sehingga daerah tersebut 

menjadi kering kerontang. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak 

adanya perhatian deri pemerintah sehingga rakyat terpaksa harus 

memenuhi kebutuhannya sendiri.  

Dengan adanya berbagai musibah tersebut maka diambil keputusan 

untuk memanggil Hamam Djafar dari Pondok Modern Gontor untuk 

kembali ke Pabelan dan kembali mendirikan pondok pesantren agar 

pabelan keluar dari krisis. Pada tahun 1961 Hamam Djafar kembali ke 

pondok didiringi oleh harapan besar dari masyarakat Pabelan. Setelah 

kembali beliau kemudian dinikahkan dengan gadis asli pabelan, namun 

beliau harus segera kembali ke Gontor untuk menyelesaikan tugasnya 

mengajar di sana dan baru benar-benar kembali pada awal tahun 1965.  

Sekembalinya ke Pabelan Hama Djafar mendorong masyarakat 

untuk berinisiatif membentuk Organisasi Pemeliharaan Tradisi Islam 
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Pabelan (PTIP) dan  Persatuan Pemuda Pabelan (P3) yang merupakan 

media rutin untuk memberi siraman rohani yang berkembang menjadi 

Pesantren. Pada sabtu pahing 28 Agustus 1965 pukul 14.00 diadakan 

Deklarasi dan peresmian Balai Pendidikan Pondok Pabelan sebagai 

lembaga pendidikan. Tiga hari kemudian dibentuklah Badan Wakaf 

Pondok Pabelan yang beranggotakan Kyai dan tokoh masyarakat Pabelan. 

Santri pertama yang relajar di Pondok tersebut adal 35 orang yang 

merupakan pemuda desa tersebut yang putus sekolah.  

2. Visi dan Misi Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

Visi :  

“Terdidiknya para santri menjadi Mukmin, Muslim dan Muhsin 

yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran 

bebas” 

Misi:  

a. Menanamkan dan meningkatkan disiplin santri untuk 

melaksanakan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, Ukhuwah Dinniyah, 

kemandirian dan kebebasan dalam kehidupan sehari-hari 

c. Menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum pesantren 

yang disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan Nasional 

d. Mendidik dan mengantarkan santri untuk mampu mengenal jatidiri 

dan lingkungannya, serta mempersiapkan santri untuk menjadi 
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manusia mandiri dan berkhikmad kepada masyarakat, negara, nusa 

dan bangsa. 

3. Panca Jiwa pondok dan Motto Pondok 

a. Panca jiwa pondok 

a) Keikhlasan 

b) Kesederhanaan 

c) Ukhuwah Islamiyah 

d) Berdikari 

e) Bebas 

b. Motto Pondok 

a) Bebudi tinggi 

b) Berbadan sehat 

c) Berpengetahuan luas 

d) Berpikiran luas 

4. Tujuan Didirikan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

Adanya kebanggaan terhadap Pabelan yang merupakan desa 

pejuang menyebabkan Hamam muda merasa bertanggung jawab mewarisi 

ruh kebanggan tersebut sehingga membawa keputusan untuk memelihara 

secara inovatif kultur pabelan yang santri pejuang. Hamam muda bertekad 

mengambil peran mengentaskan Pabelan dari penderitaan, kebodohan, 

kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan yang mengkhawatirkan. 

Ia ingin mewujudkan Islam yang hidup (Islam in action) di Indonesia 

dengan menjadikan Pabelan sebagai salah satu pilarnya. Pendeknya Islam 
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yang Rahmatan Lil’alamin yang realitas, bukan hanya dalam ide atau 

simbol saja (Muhammad Nasirudin, 2005: 11) 

Dalam buku Profil 40 Tahun Pondok Pesantren pabelan 1965-2005 

disebutkan bahwa  

“Kyai Hamam selalu mengatakan bahwa pendidikan merupakan 

pilihan yang paling tepat untuk mengangkat harkat dan martabat ummat 

dan bangsa Indonesia ketika keadaan ekonomi terpuruk dan kondisi sosial 

ekonomi tidak menentu seperti saat ini. Maka dengan memilih peran di 

bidang pendidikan pada masyarakat bawah (desa) yang terbelakang, bodoh 

dan miskin, kita mendirikan pondok pesantren. 

Mengapa pilihan kita pada pondok pesantren? Selain karena nilai 

keislaman, nilai perjuangan, dan nilai kebangsaan yang terkandung 

didalamnya, juga dengan pendidikan terpadu seperti itulah kita memiliki 

peluang untuk membentuk karakter, kepribadian atau watak manusia 

unggulan. Keunggulan karakter tersebut didapatkan lewat proses tempaan 

dan latihan hidup di pesantren. Disamping itu para santri kami dibekali 

penguasaan alat hidup berupa bahasa Arab dan bahasa Inggris serta 

semangat dan sikap terbuka akan pendapat dan penemuan baru”. 

Dengan adanya model pembelajaran tersebut diharapkan alumni 

atau santri lulusan Pesantren Pabelan bukan mencari pekerjaan melainkan 

menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa mengatasi berbagai kesulitan 

yang ada di lingkungan sekitarnya maupun di negara kita. 
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5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Pabelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan kelembagaan : 

a. Yayasan Wakaf Pondok Pabelan 

Adalah lembaga tertinggi dalam Organisasi Pondok Pabelan yang 

melaksanakan amanat pendiri pondok  Pabelan dengan tujuan, usaha, 

pengelolaan, serta prosedur tertentu. 

b. Pimpinan Pondok Pabelan 

Adalah mandataris Yayasan Wakaf Pondok Pabelan yang berkewajiban 

menjalankan keputusan-keputusan Yayasan Wakaf, memimpin lembaga-

lembaga yang berada di lingkungan Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan serta bertanggungjawab terhadap Yayasan Wakaf. 

c. Sekretariat Pondok Pabelan 

Adalah lembaga pembantu langsung Pimpinan yang membantu 

memperlancar pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan tugas-tugas 

YAYASAN WAKAF

PIMPINAN 

SEKRETARIAT 
SEKRETARIS HUMAS BENDAHARA 

IKKP/ KBPP PERPUSTAKAAN KEPENGASUHAN KMI 

Tkh MA MTS 

SPPWPP 

USAHA G & P S & T 

BPPM PTIP BAZIZ 
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Pimpinan. Bidang yang terkait dalam sekretariat antara lain Pendidikan 

dan pengajaran, perlengkapan, sarana dan prasarana, Hubungan 

Masyarakat, serta Administrasi. Lembaga ini dipimpin oleh Sekretaris. 

d. IKPP/KBPP 

Ikatan Keluarga Pondok Pabelan adalah lembaga yang mewadahi 

seluruh alumni Blai Pendidikan Pondok Pabelan sesuai dengan visi dan 

misinya dan dipimpin oleh seorang ketua. 

e. Perpustakaan Pondok Pabelan 

Adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, 

pengelolaan sumber informasi sesuai dengan visi misi Balai Pendidikan 

Pondok Pesantren Pabelan. 

f. Kepengasuhan 

Adalah lembaga yang menyelenggarakan pengasuhan dan pembinaan 

kehidupan santri secara keseluruhan di Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan dan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pabelan. 

g. KMI 

Kulliyat al-Muallimin al-Islamiyah adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan formal di Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan visi dan 

misinya, dipimpin oleh seorang direktur. Saat ini terdiri atas lembaga 

Madrasan Aliyah yang dipimpin oleh Wakil Direktur, lembaga 

Madrasah Tsanawiyah yang dipimpin oleh Wakil Direktur serta lembaga 

Takasus yang dipimpin oleh Wakil direktur. 
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Kulliyatul Mu’allimien al-Islamiyah (KMI) merupakan lembaga 

yang mengelola kegiatan akademik (kegiatan belajar-mengajar) di 

Pondok Pesantren Pabelan. KMI telah disetarakan dengan SMU 

berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 

25/C/Kep/MN/2005). Kurikulum KMI telah disesuaikan dengan 

kurikulum Pendidikan Nasional. 

Kurikulum KMI terdiri dari seperangkat isi dan bahan pelajaran di 

Pondok Pesantren Pabelan, metode dan pedoman yang digunakan 

dalam kegiatan belajar-mengajar, serta landasan pelaksanaannya yang 

berisi nilai-nilai dasar keislaman, kebangsaan, kepesantrenan, serta visi 

dan misi Pondok Pesantren Pabelan. 

Tujuan diselenggarakannya KMI adalah: 

a. terwujudnya kurikulum yang berbasis keislaman. 

b. terselenggaranya pendidikan yang melahirkan santri yang 

berakhlak mulia, mempunyai keunggulan dalam bahasa Alquran, 

dan terbuka terhadap pengembangan sains dan teknologi 

c. tersedianya tenaga pendidikan profesional yang didukung ilmu 

pengetahuan yang relevan, dedikasi yang tinggi, dan berakhlak 

mulia. 

d. tersedianya sarana dan prasarana sumber belajar yang lengkap dan 

terbuka seluas-luasnya untuk belajar dan mengenali potensi 

(http://www.pesantrenpabelan.com/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=51&Itemid=115) 
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h. SPPWPP 

Sekretariat Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Pabelan adalah 

lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan dan perluasan 

(pengembangan) segenap kekayaan (inventaris) yang dimiliki Balai 

Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan, meliputi sawah dan tanah, 

gedung dan peralatan, serta usaha-usaha lain dan dipimpin oleh seorang 

ketua. 

i. BPPM 

Balai pengkajian dan Pengembangan Masyarakat adalah lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan masyarakat 

sesuai dengan visi dan misi balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan, 

dipimpin oleh seorang Direktur. 

j. PTIP 

Pemelihara Tradisi Islam pabelan adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pemeliharaan tradisi keislaman sesuai enga visi dan 

misi Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan, dipimpin oleh seorang 

Ketua. 

k. BAZIZ 

Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh adalah lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan keamilan ZIS sesuai dengan visi dan misi 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. (lihat lampiran Struktur 

Organisasi Pondok Pesantren pabelan) 
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6. Tenaga Pendidik 

Berdasarkan buku “Kiai Hamam Dja’far dan Pondok Pabelan 

kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat yang disunting oleh Ajib Rosidi”, 

tenaga pendidik di lingkungan Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan disebut dengan Ustadz. Secara berkala mereka menyampaikan 

laporan dan membahas masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan 

tugas dalam sidang majelis guru. Bila dipandang perlu, ustadz memberikan 

laporan tentang masalah yang dihadapi langsung kepada pengasuh. Setiap 

Ustadz mendapat tugas mengajar satu atau dua mata pelajaran tertentu, 

seperti yang lazim berlaku di lembaga formal tingkat lanjutan. 

Pada tahun 1981 seluruh Ustadz berjumlah 75 orang, terdiri dari 56 

orang Ustadz dan 19 orang Ustadzah. Kebanyakan tergolong berusia 

muda, atara 18 tahun sampai 35 tahun. Para Ustadz yang mengajar berasal 

dari lingkungan Pondok, alumni Pesantren Pabelan, dan alumni Pondok 

Gontor Jawa Timur. Ustadz Pabelan yang bergelar sarjana, baik sarjana 

muda maupun sarjana lengkap. Dari ke-75 Ustadz ada 8 orang sarjana, 

selebihnya sarjana muda dan lulusan KMI Pabelan. 

7. Aktivitas Santri di Pondok 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan memiliki dua jenis 

santri, yaitu santri mukim (tinggal di pondok) dan santri kalong (tinggal di 

rumah). Pada umumnya santri kalong merupakan santri yang bertempat 

tinggal disekitar lingkungan pondok sehingga memungkinkan santri dapat 

mengikuti hampir seluruh kegiatan pembelajaran di Pondok meskipun 
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tidak menetap diasrama sampai kelas lima atau setara dengan kelas dua 

Aliyah. Pada saat santri menginjak kelas enam semua santri diwajibkan 

untuk menetap di pondok guna mendapatkan pembelajaran yang lebih 

intensif. Bagi santri yang sudah senior diberi tanggungjawab untuk 

mendampingi dan membimbing adik-adik kelasnya. 

Santri mukim atau santri yang tinggal di asrama memiliki kegiatan 

yang sedikit berbeda dengan santri kalong karena selama di asrama para 

santri memiliki berbagai kewajiban yang wajib dilaksanakan. Di asrama 

terdapat beberapa peraturan yang biasanya dimusyawarahkan dengan 

sesama penghuni kamar yang meliputi tugas piket harian, imam shalat, 

muadzin, dan penggunaan bahasa di kamar. Pondok Pabelan menggunakan 

tiga bahasa dalam proses pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Inggris 

dan Arab sehingga untuk mempermudah para santri membiasakan diri 

untuk berlatih dikamar masing-masing santri yang telah diatur oleh 

pondok. 

Seperti kebanyakan pondok pesantren yang ada di Indonesia, santri di 

Balai pendidikan Pondok Pesantren Pabelan memiliki berbagai aktvitas 

yang telah diprogram untuk dilaksanakan. Program kegiatan yang 

dilaksanakan oleh santri dituangkan dalam jadwal kegiatan sehari-hari  

selama dua puluh empat jam sehari yang harus dipatuhi oleh para santri.  

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para santri selama berada di 

pondok dikelola oleh Organsasi Pelajar Pondok (OPP). OPP adalah 

organisasi resmi santri setara dengan OSIS di sekolah formal. Seluruh 
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santri secara otomatis menjadi anggota OPP. Kepengurusan OPP dipilih 

secara demokratis dengan melibatkan seluruh santri, mulai dari pengusulan 

calon, pemilihan, kemudian pembentukan pengurus lengkap yang 

kemudian dikonsultasikan kepada Kyai dan pembimbing sebelum 

disahkan dan dilantik. Pengurus yang terpilih dan dilantik memiliki masa 

kerja selama satu tahun. Sebelum dilantik, santri yang terpilih sebagai OPP 

mengikuti kegiatan Pelatihan Leadership untuk mempersiapkan mental 

selama menjadi pengurus OPP. OPP secara langsung diawasi oleh guru 

praktek dalam melaksanakan tugasnya.  

Selama menjabat, OPP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

menampung dan mengelola serta menyalurkan aspirasi santri yang 

kemudian dikemas dalam bentuk progran kerja dan dimusyawarahkan 

serta dilaksanakan secara bersama-sama. OPP membantu santri untuk 

belajar bekerja sama dalam organisasi ang sehat dan Islami dan mencakup 

pendidikan kepemimpinan, keagamaan dan kepribadian.  

Menurut Muhammad Nasirudin, Dkk, dalam Profil 40 Tahun Pondok 

Pesantren Pabelan 1965-2005 (2005: 49), cakupan bidang dan tugas OPP 

meliputi seluruh hajat dan tanggung jawab santri sebagai warga pesantren. 

Tidak sekedar minat bakat santri yang dikelola (Bagian Bahasa, kesenian, 

keolahragaan, pengajaran, keorganiasasian) tetapi juga termasuk menjaga, 

merawat dan mengembangkan Pesantren (bagian keamanan, kesehatan, 

perlengkapan, informasi, pertamanan, bagian tamu). Dengan demikian 
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posisi pengurus OPP dalam kegiatan kesantrian amatlah penting dan 

menentukan dihadapan seluruh santri.  

Para santri di Balai Pendidikan Pondok Pesantrren Pabelan memulai 

kegiatan sehari-hari dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. 

Setelah bangun pukul empat pagi, santri melaksanakan Sholat secara 

berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan Hafidzoh kemudian 

olahraga dan bersih-bersih dan mulai mempersiapkan diri untuk kegiatan 

belajar-mengajar disekolah secara formal yang dimulai dari pukul 09.00 

sampai pukul 13.30 WIB pada hari Sabtu sampai hari Rabu, dan pada hari 

Kamis pelajaran berakhir pada pukul 11.00. Pada pukul 13.00-14.00 santri 

melaksanakan sholat secara berjamaam, pelaksanaannya tidak diwajibkan 

di Masjid tetapi dapat dilaksanakan diasrama masing-masing dan juga 

makan siang. Setelah sekolah berakhir pukul 14.00-15.30 , santri masih 

harus mengikuti pelajaran tambahan yaitu kursus bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris bagi kelas 1 sebagai bekal mengikuti pelajaran pada jenjang 

selanjutnya, Praktek berpidato dengan menggunakan Bahasa Arab dan 

Inggris, Percakapan Bahasa Arab dan Inggris dibawah bimbingan Ustadz 

sampai menjelang Shalat Ashar.  

Setelah santri selesai mengikuti pelajaran tambahan, santri melakukan 

berbagai kegiatan seperti pengajian Matajurumiah, pengajian kitab 

Safinatunnajah serta kegiatan olah raga bagi santri yang berminat atau 

melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lain seperti Marching band. 

Selain kegiatan diatas, para santri juga diwajibkan mengikuti kegiatan 
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pramuka pada hari kamis untuk kelas dua, Mukhadhoroh (latihan pidato) 

pada hari senin dan jum’at, dan pengajian kitab kuning. 

Pada sore hari mulai ukul 18.00 para santri diwajibkan sholat magrib 

secara berjamaah dan mengaji kemudian dilanjutkan pembacaan Shalawat 

Nabi sampai dengan Isya. Setelah Shalat Isya santri melaksanakan 

Mufridat kamar (membersihakan kamar) dan belajar serta melakukan 

kegiatan bebas sesuai kenginan santri sampai pukul 22.00, dibawah 

bimbingan dan pengawasan ustadz pendamping. Bagi santri yunior 

bimbingan dilaksanakan juga oleh santri senior yang diambil dari kelas VI 

dan ditempatkan menyebar disetiap kamar dalam asrama. 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan libur pada hari Jum’at, 

sehingga setelah kegiatan yang dilaksanakan oleh para santri pun berbeda 

dengan hari-hari lain, berbeda dengan sekolah formal lain yang 

meliburkan siswanya pada hari minggu,.  

Kegiatan para santri sehari-hari diawalai setelah  usai melaksanakan 

Shalat Shubuh secara berjamaah, santri mengikuti Khotbah Shubuh  dan 

Qiro’ah, kemudian selesai Qiro’ah para santri diijinkan bersantai sampai 

saat Dhuhur. Selesai Sholat Dhuhur dan makan siang santri mengikuti 

Simakan Al Qur’an sampai Ashar kemudian mengikuti pelatihan Pencak 

Silat sampai menjelang Maghrib, setelah magrib kegiatan santri tidak 

berbeda dengan hari-hari biasa. 

 Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan pondok 

terutama pada malam hari, ditugaskan petugas piket jaga malam di 
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samping petugas penjaga sekolah terutama bagi santri laki-laki. Adanya 

piket ini untuk merangsang santri agar tumbuh rasa memiliki terhadap 

pondok sehingga turut berpartisipasi langsung dalam menjaga lingkungan 

Pondok. 

Pondok Pesantren Pabelan menyelenggarakan pendidikan untuk 

santri putra dan putri selama 6 tahun bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) atau 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan selama 4 tahun bagi lulusan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan 

formal yang digunakan adalah Kulliyatul Mu'allimien al-Islamiyah (KMI), 

yang sudah disetarakan dengan SMU berdasarkan SK Mendiknas. Di 

Pondok Pesantren Pabelan, para santri akan secara otomatis juga 

mengikuti program pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA). 

Selain itu, Pondok Pesantren Pabelan juga menyelenggarakan 

Kelas Takhassus (selama 1 tahun), bagi para santri yang berasal dari SMP 

atau berkeinginan memperdalam pengetahuan agama, sebagai persiapan 

masuk kelas 4 KMI atau setara dengan Kelas 1 Madrasah Aliyah. 

Para santri tinggal dalam satu kompleks selama 24 jam, di bawah 

koordinasi pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pabelan (OPPP), yang 

berada di bawah pengawasan dan bimbingan langsung para pimpinan 

(kiai). Para Pengurus merupakan santri kelas 5 dan 6 yang bertugas selama 

1 tahun untuk melaksanakan kebijakan pimpinan pondok. Organisasi ini 

dimaksudkan untuk melatih santri dalam rangka pemahaman diri terhadap 
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tanggung jawab, kejujuran, disiplin, cakap, dan kreatif sehingga 

membentuk jati diri yang kokoh.  

Balai Pendidikan Pondok Pesantren pabelan memiliki dua jenis 

kegiatan yang di dilaksanakan oleh para santri, yaitu: 

1. Kegiatan Wajib: 

a. Organisasi dan Kepemimpinan yang dihimpun dalam OPP 

(Organisasi Santri Pondok Pabelan), terdiri dari Putra dan Putri  

b. Muhadloroh (latihan berpidato berbahasa Indonesia, Arab dan 

Inggris) (lihat gambar) 

c. Pramuka  (lihat Gambar) 

d. Pendidikan Komputer (lihat gambar) 

e. Praktik Mengajar / micro teaching  

f. Pengajian kitab kuning  

g. Keputrian  

h. Muhadatsah / latihan berbicara menggunakan bahasa Arab dan 

bahasa Inggris  

i. Olahraga pagi  

j. Menghafal 

2. Kegiatan Pilihan / Anjuran 

a. Olah Raga (Basket, Badminton, Sepak bola, Tenis meja, Voli)  

b. Seni bela diri (Karate, Pencak Silat)  

c. Kursus bahasa Jepang  

d. Klub komputer  
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e. Jurnalistik  

f. Seni Budaya (Teater, Marching band, Band, Kasidah / Marawis, 

dll), (lihat lampiran kegiatan sehari-hari santri). (lihat gambar) 

Guna memastikan kelancaran dan efektifitas dalam penyelenggaraan 

segala aktivitas tersebut, pimpinan pesantren menugaskan para staf 

asatidz / tenaga pengajar yang merupakan tenaga profesional di bidang 

masing-masing. Metode pengajarannya lebih aktif agar siswa dapat 

menemukan sesuatu, bukan hanya mendapatkan sesuatu melalui teori 

yang sudah berlaku. Tujuannya adalah untuk mengangkat mentalitas dan 

kreativitas siswa agar menjadi generasi yang lebih baik 

( http://www.pesantrenpabelan.com/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=93&Itemid=2). 

8. Hubungan  Dengan Organisasi Islam 

Pesantren di Indonesia pada umumnya memiliki corak yang khas 

dan kental dengan salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. 

Berbeda dengan pesantren lain, Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan tidak mengikuti salahsatu dari berbagai organisasi keagamaan 

tersebut, seperti yang penulis kutip dari buku Kiai Hamam Dja’far dan 

pondok Pabelan yang disunting oleh Ajib Rosidi :  

“Pondok Pabelan bukan lembaga yang bernaung dibawah salah 

satu organisasi Islam baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama 

(NU). Jati diri Pondok tampak dalam ajaran pluralisme sang Kyai yang 

tidak terhenti antar dan lintas Iman, tetapi juga antar kelompok dalam 
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tubuh Islam sendiri. Berulangkali Kyai meledek konflik NU dan 

Muhammadiyah dengan ungkapan, “santri Pabelan jangan sibuk dengan 

NU atau Muhammadiyah. Kita bisa menjadi Muhammad NU atau 

Nahdlatul Diyah”. Jadi, identitas picik aliran, ditumpulkan dan 

dikarikaturkan dengan jenaka oleh sang Kyai. Tetapi tradisi ritual NU atau 

Muhammadiyah juga dihargai, seperti halnya sesepuh Pabelan yang lekat 

dengan ke-NUannya digelarkan sajadah untuk jadi imam Sholat dengan 

Qunut atau tarawih 21 rakaat. Pabelan menjadi ladang subur sikap 

multikultural. Pabelan menyediakan ruang dialog yang “bebas resiko” bagi 

masalah perbedaan agama, perbedaan aliran agama, perbedaan etnis dan 

aliran budaya. Para Romo dan Suster dapat beriteraksi dan saling belajar 

tentang masalah-masalah sensitif keagamaan dengan Kyai dan para santri 

Pondok Pabelan. K.H. Hamam sendiri bersahabat dengan pemimpin dan 

penganut agama lain, antara lain sahabat dekat Romo Y.B. 

Mangunwijaya.” 

 

C. Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan 

Berdasarkan buku Profil Pondok Pesantren Pabelan yang di susun oleh 

Muhammad Nasiruddin MA, Dkk, kompleks pesantren Pabelan yang berdiri 

diatas tanah wakaf seluas 5,5 Ha ini memiliki berbagai sarana dan prasarana yang 

menunjang kelancaran dan kenyamanan aktivitas dan kehidupan para santri. 

Bangunan yang terletak di kompleks Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

sebagian merupakan warisan nenek moyang seperti bangunan Masjid yang 
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polanya mengikuti masjid Demak seluas 308,5 meter persegi terdiri dari ruang 

inti, serambi depan, serambi samping kanan dan serambi samping kiri.asrama 

terdiri dari 19 bangunan terdiri dari enam buah bangunan berkonstruksi darurat, 

yakni bangunan yang dindingnya terbuat dari kayu atau bambu ruang administrasi 

terdiri dari sebuah lokal pada bangunan workshop dan bagian rumah depan rumah 

bapak Kyai Dja’far, ayah K.H. Haman (pengasuh Pondok).  

Ruang keterampilan terdiri dari bangunan untuk Sanggar Bakti Pramuka, 

bangunan yang lain adalah bangunan untuk Balai Pengkajian dan Pengembangan 

Masyarakat (BPPM) desa, bangunan toko koperasi santri dan dua buah kandang 

ternak (kambing). Bangunan yang lain merupakan bangunan baru dan juga 

sejumlah bangunan yang khusus untuk mengakomodasi perkembangan jaman 

seperti laboratorium dan internet.  

Adapun sarana prasarana yang berupa bangunan berdasarkan buku 

profil Pondok Pesantren Pabelan tersebut adalah : 

No Nama Bangunan Jumlah Unit Luas (M2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Masjid 

Perpustakaan 

Kelas/ ruang relajar 

Laboratorium 

Asrama 

Kantor/ administrasi 

Aula/ auditórium 

Kamar mandi/ WC 

Koperasi/ kantin 

Ruang OPP/ ekstra 

Sarana olahraga 

1 

1 

24 

4 

8 

4 

2 

32 

2 

4 

6 

450 

350 

1020 

200 

1600 

450 

750 

280 

170 

120 

1600 
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12. 

13. 

14. 

Ruang BK/ Pengasuhan 

Ruang Tamu 

Dapur 

1 

1 

2 

20 

40 

140 

 Jumlah  50 7190 

(sumber : Profil 40 tahun Pondok Pesantren pabelan 1965-2005) 

Bangunan tersebut dapat berubah fungsi dalam keadaan tertentu, 

misalnya aula atau laboratorium dapat berubah fungsi menjadi kelas jadi 

semua fasilitas yang ada bisa digunakan secara optimal. Selain digunakan saat 

belajar formal pada siang hari, ruang kelas juga dapat dimanfaatkan oleh para 

santri sepanjang hari bahkan sampai malam untuk berbagai kegiatan seperti 

ekstakurikuler maupun  belajar kelompok karena ruang kelas tersebut tidak 

dikunci. Untuk menjaga keamanan fasilitas kelas, Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan menugaskan para santri secara bergilir untuk menjaga 

keamanan kompleks terutama malam hari. 

Perpustakaan merupakan sarana penunjang yang didirikan pada awal 

berdirinya pesantren oleh KH Hamam Dja’far, beliau menyadari kebutuhan 

akan referensi atau sumber informasi disebuah lembaga pendidikan.  

Selain memiliki fungsi akademis dan informasi, perpustakaan yang 
didirikan oleh KH Hamam Dja’far ini juga memiliki fungsi filosofi. Hal 
ini berangkat dari kesadaran beliau tentang wahyu yang pertama kali 
diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi IQRA’, sebuah 
perintah untuk terus membaca dan membaca. Kehidupan manusia yang 
laksana perjalanan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat, 
juga turut menginspirasi pendirian perpustakaan ini. Sebab itulah beliau 
meletakkan perpustakaan kala itu di tempat paling timur di dalam komplek 
pondok, sebagai gambaran bahwa manusia itu harus memulai hidupnya 
dengan membaca. 
(http://www.pesantrenpabelan.com/index.php?option=com_content&task=
view&id=60&Itemid=128 ) 
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Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan menyediakan pelayanan 

kesehatan antara lain poliklinik, kesehatan ibu dan anak, dan ruang bersalan 

bagi masyarakat sekitar pondok yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat.  

Asrama yang digunakan oleh para santri yang bermukim terdiri dari 

asrama santri baru dan santri lama. Pesantren Pabelan juga menyediakan 

almari di setiap kamar jadi tidak perlu lagi membawa almari dari rumah. 

Asrama juga berfungsi sebagai tempat belajar berorganisasi dalam bentuk 

yang paling kecil yaitu Organisasi Kamar. Material yang digunakan adalah 

material standar yang baik untuk mendukung kenyamanan santri bertempat 

tinggal seperti lantai keramik dan luas. 

Selain sarana dan prasarana dalam bentuk bangunan Pabelan juga 

memiliki tanah yang digunakan untuk pertanian, tegalan, perkebunan dan 

tanah untuk kolam renang yang dapatdipergunakan oleh semua santri namun 

waktu penggunaan bagi santri laki-laki dan perempuan berbeda.  
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BAB III 

SISTEM PENDIDIKAN BALAI PENDIDIKAN 

PONDOK PESANTREN PABELAN 

 

Sejak awal berdiri Pondok Pabelan mengalami berapa kali perubahan 

dalam tata cara pendidikan dan pengajaran. Perubahan yang dilakukan adalah 

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Dengan adanya 

perkembangan dan perubahan sistem pendidikan tersebut maka Pondok Pesantren 

Pabelan dapat terus eksis hingga masa sekarang. 

Seperti institusi lain, Pabelan juga mengalami pasang surut dalam proses 

perkembangannya, ada masa dimana Pabelan menjadi jaya dengan jumlah santri 

dan prestasi yang diperolehnya dengan cukup besar sehingga mengantarkan 

Pabelan menjadi identik dengan desa santri dan pejuang, namun pernah juga 

mengalami kevakuman dan nyaris tidak melakukan aktivitas pendidikan di 

pesantren.  

 

A. Sistem Pendidikan Pesantren Pabelan Lama 

Pada masa awal berdiri, pesantren pabelan menggunakan sistem atau pola 

pendidikan yang tidak jauh berbeda dengan pesantren lain di Indonesia pada 

umumnya. Pondok Pabelan muncul, tumbuh dan berkembang bersama dengan 

munculnya desa Pabelan sehingga keberadaan desa Pabelan  tidak bisa lepas dari 

keberadaan Pesantren Pabelan. Keberadaan pesantren di Pabelan telah membentuk 
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dan memberikan corak nilai kehidupan masyarakat Pabelan yang senantiasa 

tumbuh dan berkembang.  

Seperti pesantren pada umumnya, Kyai merupakan elemen paling esensial 

dari Pesantren Pabelan dan perkembangan pesantrenpun tergantung pada 

kepiawaian Kyai dalam menyampaikan dan mengajarkan pengetahuan agama. 

Kyai dengan kelebihan pengetahuan dalam Islam sering dilihat sebagai orang 

yang senantiasa dapat memaknai keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga 

dengan demikian mereka memiliki kedudukan yang tidak terjangkau dimata orang 

awam dan kekhususan itu ditunjukkan dengan bentuk pakaian yang merupakan 

simbol dari statusnya. Kyai dimata masyarakat Pabelan dan masyarakat umum 

merupakan sosok yang tidak hanya menguasai pengetahuan dibidang agama 

namun juga merupakan sosok yang rendah hati, menghormati semua orang, dan 

mampu memimpin dalam masyarakat. Kyai merupakan perintis, pendiri, 

pemgelola, pengasuh, pemimpin dan juga pemilik dari pesantren Pabelan. Kyai 

merupakan model atau teladan yang baik (Uswah Kahasanah) bagi santri dan 

komunitas di sekitar Pabelan.  

Karena dari awal terbentuknya Pabelan berdiri bersama dengan desa 

Pabelan maka santri yang belajar di Pabelan bermukim di Pabelan Saat itu 

pengajaran yang digunakan adalah sistem pengajaran tradisional, dengan materi 

pengajaran menggunakan kitab-kitab klasik yang sering disebut sebagai kitab 

kuning. 

Sebagai  pusat dari berbagai kegiatan keagamaan baik yang berupa kegiatan 

ibadah maupun kegiatan belajar mengajar adalah masjid yang terletak di tengah 
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kompleks Pabelan. Bagi sebuah pesatren, masjid merupakan elemen yang tidak 

dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat 

untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek Sholat lima waktu, khutbah, 

sembayang jum’at, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kyai mengajar di Masjid 

dan menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menananmkan 

disiplin para santri dalam mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan 

pelaksanaan ibadah. 

Untuk membelajarkan agama Islam kepada masyarakat yang masih awam 

terhadap Islam karena masyarakat jawa ada masa awal berdiri Pesantren 

merupakan penganut aliran animisme maupun dinamisme, dan tidak jarang pula 

penganut agama Hindhu atau Budha maka metode pengajaran yang dipilih oleh 

Kyai adalah dengan metode klasikal yaitu dengan : 

1. Metode Wetonan atau Bandongan.  

Pengajaran dengan menggunakan metode ini adalah, Kyai 

menyampaikan atau mengajarkan kitab kuning dengan membaca dan 

kemudian menjelaskan isi kitab kuning sementara santri mendengarkan, 

memaknai dan menerima.  

Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari Kyai sendiri, 

baik dalam menentukan tempat, waktu maupun kitab-kitabnya (Nurcolish 

Madjid, 1997:28) 

2. Metode Sorogan 

Dalam metode ini santri yang menyodorkan kitab yang akan 

dibahas dan sang guru mendengarkan, setelah santri tersebut selesai 
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membaca kemudian sang Kyai memberi komentar, dan bimbingan yang 

dianggap perlu bagi santri.  

Sistem sorogan ini memungkinkan seorang guru mangawasi, 

menilaidan membimbing secara maksimal kemampuan sseorang murid 

dalam menguasai bahasa Arab (Zamakhsyari Dhofier, 1982: 29) 

Sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari 

seorang atau beberapa santri kepada kyainya untuk diajari kitab tertentu. 

Pengajian sorogan biasanya diberikan kepada santri-santri yang cukup 

maju, khususnya kepada yang berniat menjadi Kyai (Nurcolish Madjid, 

1997:28) 

3. Metode Hafalan 

Dalam metode ini biasanya setiap santri diwajibkan untuk 

menghafalkan Al-Qur’an maupun hadits dan kemudian melakukan 

muraja’ah (mengulang hafalan) dihadapan Kyai, sementara Kyai 

mengoreksi Murajaah santri dan memberi pancingan hafalan jika santri 

merasa kesulitan mengingat. System ini dimaksudkan agar santri 

termotivasi untuk menghafal Al-Qur’an dan hadits karena diantara para 

santri sering terjadi persaingan tentang banyaknya hafalan yang dimiliki.  

4. Metode Diskusi (musyawarah/munazharah/mudzakarah) 

Dalam metode ini, santri diberi suatu topik mengenai masalah 

tertentu yang terdapat dalam kitab kuning yang kemudian dibahas secara 

bersama-sama sementara peran Kyai atau guru adalah sebagai moderator. 
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Melalui metode ini diharapkan tumbuh nilai-nilai pemikiran kritis, analitis 

dan logis. 

5. majelis ta’lim 

Metode ini digunakan oleh kyai untuk menyampaikan ajaran 

agama kepada masyarakat diluar pondok dengan mengadakan ceramah 

keagamaan seperti kegiatan tabligh akbar. Kegiatan ini biasanya diadakan 

secara rutin seperti satu atau dua kali dalam satu minggu. 

 

B. Sistem Pendidikan Pesantren Modern 

Berdasarkan buku Profil 40 Tahun Pondok Pesantren Pabelan 1965-2005 

ada empat tahapan perkembangan pendidikan di Psesantren Pabelan yang 

merupakan inovasi yang dibuat oleh Kyai Hamam Dja’far sebagai pemimpin 

pondok demi meningkatkan mutu endidikan di Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan, empat tahapan tersebut yaitu:  

1. Masa Perintisan  (1965-1970) 

Pada masa awal berdiri, Pondok Pesantren Pabelan memulai 

kegiatannya dengan mengadakan kursus bagi pemuda yang berada di 

sekitar Pabelan setiap hari sabtu dan juga mengadakan pengajian untuk 

masyarakat setiap hari senin. Selain kegiatan diatas juga diadakan kegiatan 

formal yang berupa Kulliyatul Mu’aliman Al-Islamiyah (KMI). Pada 

mulanya KMI terdiri dari 35 pemuda desa, 19 santri putera dan 16 santri 

puteri, para santri tersebut rata-rata adalah anak-anak yang tidak mampu 

melanjutkan sekolah setelah lulus SD atau yang putus sekolah. Tidak 
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seperti sekarang yang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

menggunakan ruang khusus, kegiatan pembelajaran tidak dilakukan 

diruang kelas namun dilakuakan diruang depan rumah Kyai Dja’far, ayah 

Kyai Hamam ( lihat  gambar 21). 

Kegiatan Pesantren terus berlangsung dengan segala fasilitas sederhana 

yang kemudian semakin berkembang dengan partisipasi masyarakat 

karena melihat daya juang Kyai dan para santrinya sehingga fasilitas yang 

dimiliki semakin bertambah. Selanjutnya  dalam mengajar Kyai Hamam 

dibantu oleh Ahmad Mustofa (adik kandungnya) dan Wasit Abu Ali 

(keluarga dekatnya) yang waktu itu masih kuliah di IAIN Kalijaga 

Yogyakarta. 

Para santri yang belajar di pondok tersebut dibebaskan dari segala 

biaya, hal ini mendorong Kyai dan para tokoh masyarakat berusaha 

mencari solusi agar kegiatan pesantren tetap berlangsung. Diantara 

gagasan yang muncul adalah dengan mengadakan jimpitan beras. Dalam 

kegiatan ini terdapat kurang lebih 50 keluarga yang turut berpartisipasi 

dengan membuat tabung kecil dari bambu dipasang didepan rumah diisi 

satu atau dua sendok beras yang akan diambil oleh para santri setiap hari 

kamis. Beras yang berhasil dikumpulkan oleh para santri kirakira 10 Kg 

setiap hari kamis. Meskipun hasil dari jimpitan beras tersebut sedikit dan 

tidak sebanding dengan kebutuhan para santri, tapi esensi sebenarnya dari 

kegiatan tersebut bukan jumlah beras yang didapat namun terciptanya 

kekompakan kerja antara pondok dengan warga desa sehingga warga tidak 
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segan untuk ikut mengorbankan tenaga, pikiran dan hartanya untuk 

kemajuan pesantren karena kamajuan pasantren ikut memajukan desa 

Pabelan selain dari kegiatan jimpitan diatas, Kyai Hamam mempunyai ide 

menggarap sawah yang hasilnya langsung dipergunakan untuk memenuhi 

keperluan pondok yang langsung disambut oleh warga dan santri Pabelan. 

Dengan diterapkan ide pengelolaan sawah untuk kebutuhan pesantren, 

maka dalam waktu kurang lebih setahun, fasilitas penunjang 

pendidikanpun semakin bertambah. Dengan bertambahnya fasilitas, maka 

santri yang datang ke Pabelan juga semakin meningkat. Melihat 

perkembangan pesantren yang demikian maju, masyarakat juga menjadi 

bersemangat membantu dan bahkan merelakan rumah mereka untuk 

dijadikan sebagai ruang kelas  

Dalam masa perintisan ini penampilan Kyai Hamam labih 

menonjolkan kapasitasnya sebagai seorang organisator dan menjaga agar 

tidak melakukan hal bertentangan dengan sesama tokoh agama. Baliau 

labih berkonsentrasi pada usaha konkrit perbaikan masyarakat dan 

menghindari masalah khilafiyah baik dalam bidang Fiqh, ideologi maupun 

kepartaian karena pada saat itu Pabelan sedang memerlukan banyak 

dukungan sehingga dengan mangambil sikap tersebut, pabelan tidak 

mengganggu batas-batas kekuasaan kelompok agama lain yang telah 

mapan dan bahkan mendapat dukungan.  

Dukungan yang didapat oleh Pabelan juga didukung oleh kemampuan 

Kyai Hamam dalam berbicara dengan bahasa dan pikiran dari kelompok 
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tersebut serta memerankan diri sesuai dengan bakat dan minat masing-

masing. Dengan kemampuan tersebut, kehadiran beliau ditengah 

masyarakat dan pesantren Pabelan merupakan teman bicara dan berpikir 

tanpa ada kesan saling menggurui, salain itu kemampuan itu juga sangat 

berarti pada saat pesantren memerlukan tanah yang lebih luas. Pada 

kemudian hari terdapat orang yang secara sukarela mewakafkan tanahnya, 

ada yang secara sukarela menukarkan dengan tanah lainnya di pinggir desa 

dan ada pula yang memerlukan lobi intensif sehingga terdapat kesepakatan 

untuk secara sukarela menyerahkan tanahnya, dan untuk menangani 

masalah tersebut Kyai Hamam menunjuk petugas yang dapat dipercaya. 

Pabelan  sebagai sebuah Pesantren mulai terkenal pada tahun 1970 dan 

kehidupan pesantren mulai tertata dan perjungan perintisan mulai 

menunjukkan hasil bagi masa depan pesantren.  

Dari masa perjuangan awal ini ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, suatu paket kurikulum pendidikan ternyata dapat 

diwujudkan tanpa biaya yang mahal. Kedua, dukungan besar warga desa 

terhadap pesantren merupakan manifestasi harapan masyarakat Pabelan 

untuk mencari alternatif dan udara baru yang selama ini dianggap pengap. 

Ketiga, kepemimpinan Kyai Hamam yang partisipatif dan demokratis telah 

melahirkan kekompakan social yang sekali terwujud sulit untuk dicabut. 

Keempat, suasana saling mendukung dalam memecahkan masalah, baik 

yang dihadapi oleh pesantren maupun masyarakat secara umum telah 

membangun sebuah masyarakat belajar yang sering disebut sebagai 
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Learning Society. Kelima, terselenggaranya pendidikan yang berbasis 

pada kehidupan masyarakat. 

2. Masa Kenaikan (1971-1985) 

Tahun 1970 bagi Pabelan merupakan masa yang sangat cerah karena 

santri yang berdatangan tidak hanya berasal dari Pabelan saja namun santri 

dari luar Pabelanpun sudah mulai berdatangan ke Pesantren Pabelan 

Bahkan calon santri yang masuk ke Gontor dan belum tertampung 

diarahkan oleh Pemimpin Pondok Pesantren Gontor agar mendafar di 

Pabelan. Sikap KH. Zarkasyi sebagai guru Kyai Hamam ini mempunyai 

makna yang sangat besar bagi perkembangan Pondok Pesantren karena 

dalam perkembangan selanjutnya, para santri yang semula menjadikan 

Pabelan hanya sebagai tempat transit sementara menjadi kerasan untuk 

terus menetap dan belajar di Pabelan. Selain itu kehadiran para santri dari 

luar daerah menjadi semakin cepat.  

Sebagai alumni Gontor, Kyai Hamam telah berhasil’membahasakan’ 

nilai-nilai kepesantrenan Gontor secara kontekstual, dengan 

menyesuaikannya dengan zaman dan kondisi sosiologi Pabelan.. Dengan 

didukung oleh Bupati Magelang H. Ahmad dan tokoh cendekiawan 

muslim Nurcholis Masjid (kawan Kyai Hamam di Gontor), Dawam 

Raharjo,Asep fathudin, dan Zamroni, dll pada tahun 1974. Kyai Hamam 

mendatangkan sekitar 40 orang ahli pendidikan selama dua pekan untuk 

berdiskusi tentang hal yang perlu diajarkan kepada para santri dan juga 

cara membelajarkan santri hingga dapat memprediksi hasilnya. Artinya 
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untuk membangun landasan kuat sebuah pesantren yang dicita-citakan, 

Kyai Hamam juga membuka diri terhadap inofasi dan kreasi dari luar. 

Banyak ustadz praktik dari Gontor yang di kirim ke Pabelan untuk 

mengajar, setidaknya untuk jangka waktu satu tahun. Ustadz senior yang 

antara lain para mahasiswa yang kuliah di Yokyakarta banyak pula yang 

tinggal di Pondok Pabelan membersamai para santri. Amin Abdullah (prof. 

Dr) rector Unifersitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan KH. M. 

Dawam Sholeh pimpan pesantren di Paciran Jawa Timur, Dr. Siswanto 

Masruri Direktur Pasca Sarjana UMY (Universitas 

MuhammadiyahYogyakarta) Tantowi Djauhari Ph.D Dekan Fak. Hukum 

Universitas Islam Yokyakarta adalah contoh dari sekian banyak 

mahasiswa Yokyakarta yang bermukim dan menjadi ustadz di Pabelan. 

Disusul kemudian  oleh Fuad Zen, Barmawi Munthe, Suteryo, Hidaytull 

Rosyidi dll. Dengan fasililas yang masih sederhana itu ternyata lebih 

mampu menumbuhkan kerja keras dan semangat belajar para santri. 

Kesediaan para ustadz yang mendampingi dan bersama para santri 

sepanjang hari, ternyata telah mejadakan para santri merasa diperlakukan 

secara lebih manusiawi. Dengan sistem 24 jam atau sistem pendidikan 

sepanjang hari (full-day educational system)yang dijalani, pesantren akan 

menjadi incaran para orang tua lantaran kesibukannya tidak lagi 

mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan kontrol 

kepada putra-putrinya setelah pulang sekolah. Dari sudut pertimbangan ini 

sistem pendidikan pesantren lebih dipercaya orang tua daripada sistem 
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pendidikan formal terutama bagi orang tua karier yang memiliki komitmen 

tinggi untuk menanamkan akhlak pada putra-putrinya. Pesantren dinilai 

mampu membentengi para santri dari pengaruh-pengaruh negatif arus 

globalisasi yang menghadirkan kebudayaan Barat di tengah-tengah 

kebudayaan kita. 

Semakin lama Pabelan memiliki daya tarik yang luar biasa, hal ini 

dikarenakan citra dan kekuatan yang dimiliki oleh Pesantren Pabelan 

sendiri, yang ditunjang oleh suasana kesederhanaan dan keterbukaan kyai 

Hamam dan ditunjang dengan suasana pedesaan yang tenang dan damai 

serta memiliki panorama yang indah khas pedesaan. Kelebihan yang 

dimiliki oleh Pabelan tersebut menyebabkan bukan hanya santri yang 

mulai berdatangan namun juga para tokoh dari berbagai kalangan. Pada 

tahun 1980-an santri yang belajar di Pabelan mengalami peningkatan yang 

sangat pesat dan popularitas pesantren semakin meningkat. . 

Dengan semakin meningkatnya popularitas Pesantren Pabelan, banyak 

pihak yang kemudian merasa perlu untuk melibatkan diri dengan Pesatren. 

Diantaranya adalah LSM yang mengadakan berbagai kegiatan di 

pesantren. Pemerintah Orde Baru yang demikian kuat dengan kepentingan 

politiknya juga hadir di Pesantren, dan hal ini dimafaatkan oleh Kyai 

Hamam untuk kepentingan Pesantren yang kemudian membuat beliau 

menjadi aktivis LSM dan juga menjadi tokoh pendidikan Nasional pada 

organisasi Gabungan Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI) yang 

merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru.  
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Nama Pabelan mulai diperhitungkan pada tingkat Nasional dan 

internasional dengan masuknya institusi dan tokoh-tokoh luar. Bahkan 

pada batas tertentu Pabelan cukup berhasil dengan pernah menjadi ikon 

pesantren secara nasional, yaitu pesantren yang terbuka dan tidak terkotak 

dalam satu aliran dan golongan. Banyak yang melihat waktu itu Pabelan 

‘Pesantren Alternatif’ bagi pengembangan masyarakat. Dapat dibayangkan 

betapa hiruk-pikuknya Pabelan pada masa itu. Ada politisi, seniman, 

intelektual, wartawan, pekerja social, mahasiswa, pejabat dll. Semuanya 

datang ke Pabelan secara bergantian atau bersamaan. Kehadiran mereka 

tentu dapat memperluas cakrawala pandang para santri, yang kelak 

terbukti pada aktivitas yang digeluti para alumni yang variannya 

barangkali lebih beragam dibandingkan beragamnya ‘pendatang’ ke 

Pabelan tersebut. Barangkali memang ada nuansa saling memberi dan 

saling menerima antara para tamu dengan tuan rumah itu. Belum lagi 

tamu-tamu rombongan yang berkunjung terutama pada hari-hari libur. 

Halaman masjid menjadi arena parker bus, seperti layaknya daerah wisata.  

Berkisar antara 1975 hingga 1980-an, Pabelan memang menjadi sangat 

meriah, seolah sebuah ‘pasar raya’ ide dan wacana, juga karya nyata. 

Berbagai acara (kegiatan) yang berskala local, regional maupun nasional 

silih berganti berlangsung di Pondok Pesantren Pabelan. Termasuk 

kegiatan-kegiatan Mahasiswa atau LSM yang sekedar numpang tempat, 

yang tak terkait sama sekali dengan kegiatan kepesantrenan. Beberapa 

kegiatan kerja sama dengan berbagai rekanan, bahkan Pabelan menjadi 
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pioneer yang kelak ditiru oleh pesantren-pesantren lain. Agaknya tidak 

berlebihan benar jika dalam batas tertentu dapat dikatakan Pabelan adalah 

yang terdepan dalam membuka wacana ( lihat gambar 6 ).  

Berbagai pelatihan ketrampilan merupakan satu di antara fenomena 

baru bagi dunia pesantren yang Pabelan sudah lebih dahulu berani 

memulai. Ada Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LPTM) yang 

kelak melahirkan tokoh-tokoh LSM yang sekaligus disusul kegiatan-

kegiatan serupa di berbagai pesantren. Sebelumnya (1975) telah 

berlangsung Latihan Pertukangan selama ±  8 bulan yang bermanfaat bagi 

pengembangan bangunan pesantren. Dari pelatihan ini santri dan 

penduduk dapat bergotong-royong membangun sendiri bangunan dan 

perlengkapan Pondok. Bagi perubahan sosial penduduk bahkan ada nilai 

tambah yang lain. Bukan hanya ketrampilan yang bertambah, tetapi kultur 

juga berubah. Membangun rumah yang sesuai dengan standar kesehatan 

kelak menjadi hal yang lumrah.  

Santri dan penduduk pun menjadi terbiasa dengan aneka macam 

pelatihan dan tidak asing dengan kehadiran ‘orang asing’. Beberapa 

Pelatihan ketrampilan hasil kerjasama dengan LSM di antaranya: Latihan 

Kerajinan Bambu (1976), Latihan Teknologi Tepat Guna (1979) dan 

(1980), Latihan Perbengkelan (1980) dll. Sedangkan yang merupakan hasil 

kerja sama dengan pemerintah di antaranya: Diklat Ponpes Tingkat 

Nasional & Lokal (1975), Diklat Guru MI Se-Jawa Tengah (1976). Diklat 

Guru MI Se-DIY (1977), Penataran Wartawan Agama Tingkat Nasional 
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(1979), Latihan Kader Kesehatan (1978), Lokakarya Theater (1980) dll. 

Semua itu (termasuk yang tidak disebut), baik yang melibatkan santri 

secara langsung maupun tidak, adalah bagian dari cara Kyai memberikan 

‘kunci-kunci’ sukses kepada para santri. Ada 3 kunci sukses yang 

senantiasa ditekankan oleh Kyai untuk dimiliki para santri, yakni: 1. 

Bahasa Arab & Bahasa Inggris, 2. Semangat terbuka untuk segala 

pendapat dan penemuan, dan 3. Latihan Hidup.  

Berkat kerja keras dan kerja sama pesantren dengan beberapa LSM 

dan pemerintah, tahun 1980 Pondok Pesantren Pabelan berhasil meraih 

prestasi berupa penghargaan dari The Aga Khan Award for Architecture. 

Konon para dewan juri mengagumi kreasi pesantren dalam mengemas 

model pendidikannya dengan pola melatih santri dan mendidik 

masyarakat. Bangunan-bangunan yang dibuat di pesantren untuk 

keperluan pendidikannya semuanya berbahan lokal, berteknologi lokal 

tetapi bisa mendatangkan manfaat untuk ke masa depan yang berjangka 

jauh (lihat gambar 18 ).  

Sedangkan dalam hubungannya dengan negara, pada tahun 1982 

Pondok Pesantren Pabelan memperoleh penghargaan KALPATARU dari 

Pemerintah RI yang diserahkan secara langsung oleh Menteri KLH Prof. 

Emil Salim. Agaknya inilah puncak prestasi (setidaknya untuk sementara) 

Pondok Pesantren Pabelan, yang terbukti mampu ‘berkibar’ pada level 

nasional dan internasional.  
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Berkenaan dengan hubungan antar lembaga berikut segenap 

hasilnya tersebut Pondok Pesantren Pabelan, setidaknya secara politis, 

berada pada suasana yang unik sekaligus menarik. Pesantren didekati 

(dekat dengan) pemerintah adalah hal yang lumrah. Pesantren adalah lahan 

legitimasi yang diperlukan. Sementara di sisi lain, pesantren akrab dengan 

LSM sudah sewajarnya sebagai dua institusi yang independen yang sama-

sama longgar dengan ikatan formal. Namun, di Pondok Pesantren Pabelan 

keduanya, Pemerintah dan LSM, hadir secara bersama-sama. Ini fenomena 

yang luar biasa. Pemerintah dan LSM adalah dua hal yang bertentangan 

secara hampir tak terdamaikan. Bahwa di Pabelan keduanya dapat hidup 

berdampingan secara damai dan bersama-sama, barangkali berkat 

kecanggihan dan ketulusan Pabelan dalam menerima & menghormati 

‘tamu’ tanpa pandang bulu. Bahkan tokoh-tokoh LSM yang berbeda aliran 

bisa bertemu di Pabelan, mereka berpartisipasi dalam sebuah institusi 

pendidikan tinggi yang dikenal dengan IPM (Institut Pengembangan 

Masyarakat) di sini bisa bertemu tokoh-tokoh seperti Dawam Rahardjo, 

Abdurrahman Wahid, Arif Budiman, Muslim Abdurrahman, Jalaludin 

Rahmad, Lukman Sutrisno, dan juga Kuntowidjojo. 

Bahwa mereka hadir ke Pabelan dengan segenap agenda dan 

kepentingan masing-masing adalah sesuatu yang lumrah dan sah. Bahkan 

jika mereka saling berlomba dalam berpartisipasi, Pabelan senantiasa 

welcome, tentu sejauh tidak mengganggu urusan ‘dalam negeri’ pesantren. 

Dan sejauh ini pesantren pesantren tetap berlangsung dengan segala apa 
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adanya. Santri tetap giat belajar dan bekerja sama mengurus sendiri 

kebutuhan mereka. Para ustadz yang sekaligus santri juga tetap setia dan 

menyemangati para santri. Penduduk bahkan makin bergairah 

berpartisipasi untuk kemajuan pesantren. Konsistensi sebagai KMI tetap 

terpelihara. Kewajiban praktek mengajar satu hingga tiga tahun tetap 

dipatuhi. Pendeknya, pengaruh boleh datang dari siapa pun, tetapi 

kepribadian tetap terpelihara.  

Oleh karena itu, meskipun tidak menjanjikan ijazah, Pondok 

Pesantren Pabelan tetap memiliki daya tarik untuk diminati. Jumlah santri 

senantiasa berkisar seribuan dan bahkan sering lebih. Artinya popularitas 

prestasi Pabelan membuahkan ‘daya panggil’ untuk menghadirkan santri.  

Perkembangan Pondok Pabelan yang demikian pesat ini bisa 

dilihat merupakan keberhasilan Kyai Hamam mempertemukan berbagai 

pihak untuk bersama-sama membangun pesantren. Pihak-pihak yang patut 

dicatat memiliki peran besar dalam perkembangan Pondok Pabelan adalah 

pertama masyarakat Pabelan sendiri, dengan para Kyainya seperti Kyai 

Kholil, Kyai Dja’far, Kyai Masduki, dan Kyai Hamim, ditambah dengan 

tokoh-tokoh muda seperti Wasit Abu Ali, Ahmad Musthofa dan 

Muhammad Balya, kedua Pondok Modern Gontor dengan pimpinannya 

KH. Imam Zarkasyi dan KH. Ahmad Sahal, ketiga pemerintah; dalam hal 

ini adalah Pemda Kab. Magelang dengan Bupatinya H. Ahmad, dan Dep. 

Agama RI dengan menterinya HA. Mukti Ali dan pejabat eselon satu yang 

merupakan kawan Kyai Hamam yaitu HA. Kafrawi Ridwan, H. Hafidz 
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Dasuki, M.A dan H. Marwan Saridjo. Keempat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat seperti LP3ES, P3M, Yayasan Mandiri dll. Para tokoh LSM 

yang secara intens berpartisipasi di Pabelan adalah M. Dawam Rahardjo, 

Nasihin Hasan, Abdullah Syarwani, M. Habib Chirzin, dan Muhtar Abbas. 

Sementara nama-nama beken lainnya yang juga punya peran adalah 

Abdurrahman Wachid, Moslim Abdurrhaman, dan Adi Sasono.  

3. Masa Penurunan (1986-1993) 

Pohon itu makin tinggi menjulang, makin rentan tergoyang angin 

kencang. Begitualh kira-kira suasana Pondok Pesantren Pabelan tahun 

1980-an yang kaya prestasi dan makin diminati para santri, dengan 

popularitas yang mengagumkan. Berbagai sanjungan, bantuan dan 

penghargaan silih berganti berdatangan. Namun, justru pada suasana 

demikianlah Pabelan berada dalam ujian. Barangkali, sekilas sulit 

dipahami, penurunan itu justru dimulai pada saat pesantren berada pada 

puncak kejayaan. Risiko sebuah kesuksesan memang makin menguatkan 

rasa percaya diri dan makin mandiri. Dengan kemandirian menguat inilah, 

kemudian Pabelan (tepatnya kyai) makin mengendalikan laju 

kehidupannya ‘sendiri’. Agaknya langkah wajar ini, secara tidak sengaja 

menyebabkan pihak-pihak yang telah pernah berjasa untuk kejayaan 

Pabelan merasa ditinggalkan, sehingga secara politis tanpa sengaja muncul 

‘lawan-lawan’ yang berasal dari ‘kawan-kawan’ lama. Agaknya dari 

kawan-kawannya inilah sebagian ‘angin kencang’ yang menghembus 

menggoyangkan Pabelan itu berasal. Di samping dari dalam sendiri Kyai 
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Hamam makin dipadati oleh kegiatan-kegiatan ‘ekstrakurikuler’, yang 

dengan sendirinya mengurangi perhatiannya terhadap pesantren. Artinya 

kegiatan pesantren menjadi makin sering berlangsung ‘tanpa kyai’. 

Padahal pesantren tanpa kyai menjadi tidak berarti. Sebab, dalam 

pesantren, Kyai adalah guru, Bapak sekaligus figur teladan. 

Ketidakberadaan kyai di tempat pesantren telah mengakibatkan norma-

norma kedisiplinan makin longgar, perangkat organisasi makin tak 

berfungsi. Tentang fenomena ini public sangat mengerti. Konsekuensi 

logisnya kepercayaan masyarakat kepada pesantren mulai turun, yang 

ditandai dengan menurunnya jumlah santri. Gontor pun tidak lagi 

merekomendasikan calon santrinya yang tidak tertampung untuk ‘transit’ 

di Pabelan.  

Penurunan minat masuk Pabelan ini disebabkan pula oleh adanya 

kebijakan Perguruan Tinggi (Negeri) untuk tidak menerima lulusan 

pondok pesantren, karena tidak memiliki ijazah yang sah (menurut 

negara). Faktor-faktor eksternal tersebut agaknya memang cukup 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Pabelan. Namun, fenomena 

internalnya tentu saja jauh lebih berpengaruh. Sederhananya, boleh jadi 

faktor eksternal berpengaruh terhadap kuantitas dan faktor internal 

berpengaruh terhadap kualitas.  

Proses menurunnya Pesantren Pabelan menjadi makin cepat setelah 

Kyai Hamam mulai terjun ke dunia politik pada sekitar medium 1980-an. 

Dalam konteks sosio politik Pabelan memang selalu berada di antara dua 
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sayap politik yang bertentangan secara tak terdamaikan, yakni LSM dan 

pemerintah. Jika pada era sebelumnya Pabelan dapat ‘mendamaikan’ 

keduanya dan diuntungkan dengan posisi itu, maka pada era ini justru 

menghantarkan Pabelan pada situasi yang dilematis.  

Sebagai tokoh yang sedang naik daun, Kyai Hamam waktu itu 

secara politis banyak yang melirik. Sekalipun banyak pihak yang 

menyebut bahwa terjunnya ke panggung politik adalah terlambat dan 

sudah bukan momentumnya. Pada sisi LSM beliau ‘masuk’ dalam 

persoalan Kedungombo (yang berarti menjadi ‘lawan’ pemerintah). Media 

mem-blow up peran Kyai Hamam sebagai pendekar pembela rakyat jelata 

yang tergusur oleh pembangunan. Popularitas Kyai di mata ‘rakyat’ dan 

LSM makin menguat. Tetapi, pada saat yang sama ‘mengkhawatirkan’ 

posisi Pabelan di mata pemerintah. Tidak kurang presiden Soeharto sendiri 

waktu itu mengeluarkan statement yang keras menanggapi terlibatnya 

tokoh agama dalam persoalan Kedungombo. Memang presiden tidak 

menyebutkan nama, tetapi semua orang tahu bahwa tokoh agama itu tidak 

lain adalah Kyai Hamam yang Islam dan Romo Mangunwidjojo yang 

nasrani.  

Peran kyai Hamam dalam kasus Kedungombo memiliki 

konsekuensi Pesantren Pabelan berada pada status perlu ‘dibina’ oleh 

pemerintah. Teror dan intimidasi sistematis dari penguasa harus diterima 

sebagai bagian dari kenyataan pahit. Pesantren Pabelan benar-benar berada 

dalam situasi yang amat rumit. Kyai Hamam sendiri yang sedang menjadi 
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‘sasaran tembak’ pemerintah memilih lebih banyak berada di luar 

pesantren, dengan tujuan agar para santri tidak terkena imbas dari konflik 

yang sedang meruncing ini. Teror tentara pada pesantren pada tahun 1953 

yang lalu mengakibatkan pesantren bubar, ingin dihindari oleh Kyai 

Hamam, karenanya ia hadapi persoalan itu sendirian jangan sampai 

pesantren terlibat secara langsung. Kyai Hamam berhasil dalam hal ini, 

karena hampir semua warga pesantren tidak tahu, kecuali guru-guru senior 

bahwa Pabelan sedang dalam keadaan gawat. Tetapi langkah 

penyelamatan seperti ini, mengakibatkan kegiatan pesantren benar-benar 

berlangsung dengan segala apa adanya tanpa kendali yang berarti dari 

kyai.  

Sikap Kyai Hamam untuk menyelamatkan pesantren yang tidak 

dipahami oleh banyak orang ini, juga mengundang berbagai kritik tajam 

dari teman-temannya. Komitmen Kyai Hamam dengan berbagai pihak, 

dan program-program yang sudah dirancang untuk mengembangkan 

Pesantren mulai terbengkelai dan mengecewakan pihak yang bekerjasama. 

Kawan-kawan dari LSM membaca sikap Kyai Hamam sebagai sebuah 

sikap yang sudah mengingkari komitmen bersama. Rumor bahwa Kyai 

Hamam sudah takluk dengan pemerintah karena menerima tawaran 

menjadi anggota DPR dan jabatan pemerintah lain, disimpulkan bahwa 

Kyai Hamam sudah berubah. Maka satu demi satu mereka juga 

meninggalkan Pabelan dan berbalik menjadi lawan politik.  
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Kyai Hamam sendiri, di luar pesantren berada dalam kondisi 

bagaikan terbang di atas mulut harimau yang menganga. Popular di 

masmedia, tetapi ditekan dan dibenci penguasa. Di samping mendapatkan 

terror, upaya pendekatan juga dilakukan pemerintah. Perangkap ‘sangkar 

emas’ politik, untuk ikut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

bahkan berbagai rumor tentang aneka peluang politik kyai beredar dari 

mulut ke mulut (sebuah pola komunikasi politik yang populer pada waktu 

itu) membuat posisi Kyai Hamam semakin repot. Agaknya semua yang tak 

pernah terjadi itu, ada yang sengaja memunculkan sebagai bagian dari 

‘pembinaan’ agar tidak bersikap melawan terhadap pemerintah. Berjuang 

sendirian menghadapi persoalan yang demikian dilematis membuat Kyai 

kelelahan dan kesehatannya terus menurun.  

Dinamika Pesantren Pabelan ini makin membenarkan adagium 

bahwa pesantren itu identik dengan kyai. Pabelan benar-benar sebuah 

pesantren karena tumbuh, berkembang, sukses dan menurun bersama kyai. 

Hanya saja sepeninggal kyai, pesantren Pabelan yang hampir pada titik 

nadir masih dapat diselamatkan kemudian dikembangkan. Langkah 

strategis yang bisa dilakukan Kyai di saat-saat Kritis itu adalah 

membentuk Yayasan Wakaf yang diresmikan dengan akta notaris Ny. 

Kunsri Hastuti, SH Tanggal 11 Mei 1991. Ketuanya H. Wasit Abu Ali dan 

sekretarisnya Muhammad Balya, dengan anggota para alumni. Sedang di 

bidang pendidikan Kyai Hamam meresmikan KMI yang enam tahun itu, 

dengan mengikuti sistem yang ada di Dep. Agama yaitu Madrasah 
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Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, dengan tanpa mengubah substansi 

kurikulumnya. Sejak saat ini para santri menerima ijazah dari pemerintah. 

Kepala MA yang pertama diserahkan kepada Drs. Ahmad Musthofa dan 

Kepala MTs diserahkan kepada Drs. Radjasa Mu’taslim. Kedua lembaga 

ini sampai sekarang masih berlangsung dengan baik di Pondok Pabelan.  

4. Masa Kepemimpinan Kolektif (1994-Sekarang) 

Pesantren ditinggal kyai, umumnya bagaikan lebah ditinggal 

ratunya. Tidak demikian dengan pesantren Pabelan sepeninggal Kyai 

Hamam. Tidak bubar. Tetapi keadaannya memang serba pahit dan sulit. 

Bahkan untuk sebentar bagaikan anak ayam kehilangan induk. Sebuah 

kenyataan, yang agaknya semua sepakat, untuk dihadapi dan bukan untuk 

ditinggal pergi. Sebagai wujud tanggung jawab sejarah, semua pihak 

membulatkan tekad untuk berbuat membangun kembali pesantren Pabelan.  

Sebenarnya di Pesantren Pabelan, perangkat institusi dan 

konstitusinya telah disiapkan dan diterapkan sejak awal berdirinya. 

Namun, karena dinamika dan perilaku politik baik internal maupun 

eksternal, dalam aplikasi mengalami pasang surut, yang pada situasi 

tertentu terkesan diabaikan. Meskipun sesungguhnya demikian, itu tidak 

masalah benar, sebab berjalannya pesantren jauh lebih penting 

dibandingkan aspek legal formalnya. Oleh karena itu, langkah awal 

membangun kembali pesantren Pabelan adalah dengan menghidupkan 

kembali dan membenahi aspek kelembagaannya. Dimuali dengan suksesi 

kepemimpinan. Dalam hal ini, karena kyai Hamam almarhum tidak (secara 
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eksplisit) menyiapkan ‘putra mahkota’, maka regenerasi kepemimpinan 

dilakukan dengan model yang sama sekali baru yaitu dengan pemilihan 

yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Wakaf. Pesantren kemudian 

dipimpin secara bersama oleh 3 (tiga) orang yang diberi mandate oleh 

Yayasan Wakaf Pondok Pabelan. KH. Drs. Ahmad Musthofa, SH., KH. 

Ahmad Najib Amien Hamam dan Kyai Muh Balya adalah para pemegang 

mandate untuk secara kolektif kolegial memimpin pesantren Pabelan 

hingga sekarang, sedangkan yang ditunjuk sebagai direktur KMI adalah 

Radjasa Mu’tasim. Organisasi kolektif seperti ini, dalam praktiknya 

mengalami kesulitan luar biasa karena berbeda dengan tradisi pesantren 

sebelumnya yang selalu tergantung pada satu figur kyai. Tetapi lambat 

laun justru mengundang partisipasi dari para alumni secara lebih intensif. 

Kepedulian yang serius dari para alumni dan pihak lain merupakan wujud 

kerinduan dan kesungguhan untuk menghidupkan kembali pesantren 

Pabelan. Meskipun, banyaknya yang peduli dengan berbagai variasi itu 

kemudian mengesankan pesantren berjalan seperti tanpa visi. Barangkali 

ini merupakan sebuah risiko perjalanan panjang di tengah perkembangan 

suasana nasional yang dinamis. Bahkan dapat dikatakan berjalan sambil 

mencari bentuk.  

Banyaknya alumni yang telah sukses, seperti di Jakarta Prof. Dr. 

Komaruddin Hidayat, Dr. Bahtiar Effendy, Qowaid, M.A., Ahmad Farid, 

SH., MH., Agus Sholeh, M.Ed., Dr. Jamhari, dll di Solo ada H. Basri, di 

Yogya ada Fadjar Hidayanto, Dra. Istiatun, Zainal Arfini, M.A., dll di 
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Semarang ada Imam Munadjat, SH., M.Hum., Hj. Siti Ambar Fatonah, dll, 

tidak dapat disebut satu persatu dapat menjadi pendorong bagi pesantren 

Pabelan yang sedang bangkit. Mereka berlomba ‘berinvestasi’ bukan 

hanya pada reformasi konstitusi, tetapi juga dalam bentuk karya nyata 

lainnya. Ada yang menghadirkan para cendekiawan untuk pencerahan 

santri, guru dan karyawan. Ada yang memberikan berbagai pelatihan 

untuk penguatan kompetensi guru. Juga ada yang memfasilitasi hubungan 

dengan berbagai rekanan baik pemerintah maupun swasta dari dalam 

maupun luar negeri agar ikut ‘berinvestasi’ di pesantren Pabelan. 

Belakangan bahkan banyak pohon tua dan muda baru yang ditumbangkan 

untuk ‘ditanami’ berbagai bangunan baru yang dibutuhkan. Sampai ada 

yang berseloroh, jika dulu kyai banyak menanam pohon, maka generasi 

sekarang banyak menanam beton.  

Pendeknya, pesantren Pabelan makin lengkap dan modern 

fasilitasnya. Infrastrukturnya bukan hanya tidak ketinggalan, bahkan untuk 

khazanah pesantren regional barangkali dapat dibilang termasuk yang 

terdepan. Perangkat untuk menjadi modern tersedia secara relative 

lengkap. Sedangkan soal sumber daya insanai, jauh tidak kalah siapnya. 

Semua karena partisipasi para alumni tersebut. Jika semuanya telah 

tersedia, yang diperlukan berikutnya tinggal memaksimalkan peran 

masing-masing secara wajar, proporsional dan professional. Masing-

masing beramal (berbuat) menurut kewajibannya, sehingga tumpang tindih 

peran dapat dihindarkan. Agaknya Islam aktual dalam konteks manajemen 
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modern yang seperti itulah yang diidamkan oleh KH Hamam Dja’far 

almarhum. Beliau tentu akan tersenyum dari ‘alam sana’ menyaksikan 

pesantren Pabelan yang megah dengan kultur pesantren yang terpelihara 

dan dikelola dengan manajemen modern.  

Upaya penguatan kualitas dan kompetensi terus dilakukan guna 

mengimbangi perkembangan bangunan dan kelengkapannya yang terus 

berdatangan. Akreditasi MTs dan MA maupun KMI telah diikuti untuk 

memenuhi standar akademik yang tentu sangat bermakna bagi masa depan 

pesantren dan alumni. Itu adalah bagian dari konsekuensi sebagai 

pesantren yang tidak eksklusif. Dengan demikian, gerakan purifikasi KMI 

yang belakangan demikian menguat, makin menemukan jalan yang 

lapang. Bahkan aktivitas yang makin bervariasi di pesantren Pabelan yang 

dilandasi semangat (ruh) reformasi, purifikasi dan adaptasi, 

menjadikannya bukan sekedar arena ‘pasar seni’. Setidaknya dapat 

menjadi ‘pintu gerbang’ menuju pesantren modern yang berkepribadian.  

Pada saat ini lembaga teringgi dalam Tata Organisasi di Pesantren 

Pabelan meripakan Yayasan Wakaf yang bertugas memilih pemimpin 

Pesantren Pabelan serta berkewajiban menetapkan kewajiban bagi 

lembaga dibawahnya. Pengurus Yayasan Wakaf dalam waktu minimal 

satu tahun sekali mengadakan rapa yang didalamnya terdapat laporan 

perkembangan (Progress report) dai pimpinan Pesantren. Jadi fungsi 

Yayasan Wakaf secara umum adalah bertanggungjawab penuh atas 

terselenggaranya pendidikan di Pabelan.  
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Yayasan kemudian memilih Pimpinan Pesantren yang memimpin 

lembaga-lembaga pelaksana kegiatan (unit kerja) yang mencakup 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, pengasuhan para santri, serta 

pengawasan pembinaan atas sembilan lembaga yang ada dalam Struktur 

Organisasi Pesantren Pabelan) yang mengerjakan tugas sesuai dengan 

masing-masing bidang yang masing-masing telah diamanatkan lengkap 

dengan inisiatif program kerja baik secara periodic. Tugas pemimpin 

adalah memsinkronkan progam dan menentukan skala prioritas sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 

Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar, baik 

instansi pemerintah maupun swasta, dari dalam ataupun luar negeri 

keputusan menerima atau menolak merupakan kewenangan dari Pimpinan 

Pesantren. Apabila ada proposan suatu kegiatan yang diajukan tersebut 

disetujui maka pelaksana kegiatan tersebut adalah lembaga pembantu atau 

dibentuk kepanitiaan tersendiri yang diamanahkan oleh pimpinan. 

Di dalam Pesantren pendidikan bersifat terpadu dan saling 

melengkapi yang mengkombinasikan unsur formal (KMI), informal 

(KYAI) dan nonformal (asrama). Sebagai unsure formal maka KMI lebih 

distingtif, terstandar,dan  terukur sebanding dengan pendidikan formal 

diluar pesantren. Sementara itu unsure informal dan non formal relative 

lebih longgar, fleksibel. Peranan kyai adalah menangani pendidikan 

keluarga yaitu aspek pengarahan. Unsure nonformal menangani aspek 

social kemasyarakatan, keorganisasian, serta latihan hidup nyata bagi 
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santri. Ketiga unsure tersebut secara simultan menangani keseluruhan 

aspek pendidikan santri untuk membangun kultur Pesantren.  

Kurikulum KMI mencakup seluruh usaha untuk mewujudkan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah (Hablun min Allah), hubungan manusia dengan manusia (Hablun 

min an-Nas), hubungan manusia dengan dirinya sendiri  (hablun min 

nafsih), hubungan manusia dengan makhluk dan lingkungan sekitar 

(Hablun min al-ghain). Materi yang diajarkan meliputi Dirasah Islamiyah 

(Al-Qur’an, Hadits, Fiqh, Ushl Fiqh, Praktik ibadah, Aqidah, Akhlak, 

Tarikh), Bahasa (Indonesia, Arab-Imla’, Khat, Muhadatsyah, Insya’ 

Muthala’ah, Nahwu Syaraf, Mahfudzat, Tarikh Adab, Balaghah, Mantiq), 

Ilmu pengetahuan social (Ekonomi, Sejarah, Geografi, PKn, Antropologi, 

Sosiologi, Pendidikan, Bimbingan dan konseling, dan Ilmu pengetahuan 

Alam (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika). Program KMI dilaksanakan 

dalam enam tahun. 

Segenap bakat dan minat santri difasilitasi dengan pelaksanaan 

kegiatan yang sesuai, apabila terdapat minimal 25 Santri yang memiliki 

kesamaan minat terhadap kegiatan tertentu maka kemudian Pesantren 

menyediakan fasilitas beserta dengan pembimbing atau pembinanya., 

penyelenggara kegiatan yang ditunjuk adala OPP (Organisasi Pelajar 

Pondok) sehingga Santri dapat menyalurkan minat dan bakat mereka.  

Saat siswa selesai mengikuti ujian akhir dan menunggu 

pengumuman diadakan pelatihan guru selama 8 hari, dalam kegiatan ini 
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santri diberi sebuah materi yang kemudian dipresentasikan dalam kegiatan 

Micro teaching dihadapan santri yang tergabung dalam kelompoknya. 

Pelatihan guru dimaksudkan sebagai dasar pengembilan keputusan tentang 

siapa yang layak diberi amanah untuk mengajar dikelas dan siapa yang 

belum siap pada masa pengabdian yang disebut juga sebagai Ustadz 

Ptaktek. 
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BAB IV 

PROFIL KYAI HAMAM DJA’FAR SEBAGAI PELOPOR 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI  BALAI PENDIDKAN  

PONDOK PESANTREN PABELAN 

 

 Kyai Hamam Dja’far dilahirkan di Magelang pada tanggal 15 Desember 

1939, beliau merupakan putera pertama dari pasangan Kyai Dja’far dan Nyai Siti 

Hadiya. Beliau memiliki seorang adik yang bernama Ahmad Mustofa. Pada masa 

kecilnya, Beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Kyai Hasbullah sedangkan 

adiknya diasuh langsung oleh adiknya. Berdasarkan garis keturunan dari sang 

ayah, Hamam adalah keturunan ke-6 dari pendiri Pesantren yaitu Kyai Raden 

mohammad Ali yang konon masih merupakan keturunan Wali Songo yaitu Sunan 

Giri dengan urutan sebagai berikut : Hamam bin Dja’far bin Hisbullah bin 

Muhammad Ali II bin Imam bin Raden Mohammad Ali bin Kyai Kertotaruno 

(cikal Bakal  desa Pabelan) bin Kyai Abdul Ghoni bin Kyai Subo bin Sunan Giri.  

 Pada masa pendidikan, Hamam muda menyelesaikan Sekolah Rakyat di 

Pabelan pada tahun 1951, kemudian sempat mengenyam pendidikan Sekolah 

Menengah Islam (SMI) 1952-1954) di Kauman Muntilan. Beliau juga pernah 

menjadi santri di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang kemudian pindah ke 

Pesantren Pondok Modern Gontor hingga selesai melaksanakan tugas praktik dan 

masa pengabdian pada tahun 1954-1965. pada tahun 1961 setelah lulus 

pendidikan formal Pesantren Kulliyatul Muallimin Islamiyyah (KMI) Gontor, 

beliau pulang kembali ke kampung halaman di Pabelan dan menikah dengan gadis 
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asli Pabelan yang merupakan keturunan Nyai Bakir Binti Kyai Abdullah Umar 

pengasuh pesantren di Banaran, Muntilan. Dari hasil pernikahan tersebut beliau 

dianugerahi dua putera yakni Ahmad najib Amin yang lahir pada 27 Juli 1966 dan 

Ahmad Faiz Amin yang lahir pada 27 juni 1971.  

 Selama perjalanan hidup beliau, Hamam memperoleh banyak prestasi, 

diantaranya pada tahun 1967 Hamam mencapai prestasi sebagai Tokoh Petani 

Nasional. Kemudian pada tahun 1980 diundang dan pergi ke Pakistan untuk 

memperoleh penghargaan The Aga Khan Award for Architecture bagi 

pesantrennya. Pada tahun 1982 beliau memperoleh penghargaan Kalpataru untuk 

kategori penyelamat lingkungan hidup. Pada tahun 1986 beliau diundang ke 

Amerika Serikat dalam rangka pelaksanaan Studi banding mengenai pendidikan 

selama beberapa bulan. Jabatan yang pernah diamanahkan kepada beliau antara 

lain sebagai Anggota Yayasan Wakaf  Pondok Modern Gontor (1965-1993), 

Sekertaris IMI Kabupaten Magelang (1967), Ketua MUI Jawa Tengah (1969), dan 

lainnya.  

Menjelang akhir perjalanan hidupnya beliau berusaha meletakkan dasar 

fundamental bagi kelangsungan Pesantren Pabelan karena menyadari kondisi 

kesehatan beliau yang semakin menurun. Kyai Ham am Dja’far secara resmi 

mendaftarkan berdirinya Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Pabelan kepada 

notaries sehingga menjadi sebuah lembaga yang memiliki legalitas formal pada 

tahun 1991. kemudian pada tahun itu juga Pondok Pesantren Pabelan mengajukan 

permohonan kepada Depag RI untuk membuka program MTs dan MA.  
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Selain profil secara umum ditas, bagi orang-orang yang berada disekeliling 

beliau, sosok Hamam Dja’far memiliki arti tersendiri. Adapun beberapa kesan 

terhadap sosok pribadi beliau tertuang dalam  buku  “Kiai Hamam Dja’far dan 

Pondok Pabelan Kesaksian Santri, Kerabat dan Sahabat 

Penulis mengambil beberapa tulisan dari dalam buku tersebut untuk lebih 

memperteas profil Kyai Hamam Dja’far bagi orang-orang disekitarnya selama 

beliau masih hidup, diantaranya adalah Komaruddin Hidayat yang diantaranya 

menuliskan sebagai berikut : 

“Jendela Dunia . Ada beberapa figur yang sangat berpengaruh 
dalam perjalanan hidup dan karir intelektual saya, salah satunya adalah 
almarhum Kiai Hamam Dja’far, yang memberikan fondasi dan motivasi 
ketika saya melewati usia yang biasa disebut formative years. Pertama, 
pemahaman dan penghayatan akan keluasan dan keluwesan Islam. Islam 
adalah kehidupan itu sendiri. Semesta ini pada dasarnya sudah 
Islam,tunduk dan patuh pada hukum Allah. Adalah manusia dengan 
anugrah akal dan kemerdekaannya terbuka kemungkinan untuk menjadi 
kafir. Di antara pembelajaran yang unik dan mungkin jarang dilakukan 
oleh para pendidik adalah mewajibkan santri menulis buku harian dan 
karangan lepas. Pelajaran itu bagi saya sangat berkesan. Dengan begitu 
Kiai Hamam melihat kegiatan dan jalan pikiran santri secara transparan 
karena setiap pagi buku itu dikumpulkan untuk dibaca dan kemudian 
diberi komentar. Paling tidak ada tandatangannya. Mengingat jumlah 
santri angkatan pertama hanya sekitar 35 orang, penugasan itu masih 
dimungkinkan. Namun begitu dengan kian banyaknya jumlah santri dan 
bertambahnya guru (ustadz), tugas menulis buku harian masih tetap 
memungkinkan. Lewat kewajiban menulis buku harian, saya dikondisikan 
untuk mengamati dan mengevaluasi seluruh aktivitas hidup. Lalu setiap 
seminggu sekali ada tugas membuat karangan lepas. Dengan cara ini 
banyak hal bisa dipelajari. Antara lain berlatih berpikir runtut dan 
sistimatis karena bahasa tulis menuntut gramatika dan rasa bahasa yang 
benar dan enak. Lalu didorong untuk berimajinasi dan berkreasi 
menuangkan perasaan dan pikiran dalam bahasa tulis. Ini sangat penting 
dimiliki terutama oleh mereka yang ingin meneruskan ke jenjang 
perguruan tinggi. Latihan menulis ini dipadukan lagi dengan pelajaran 
pidato. Dengan demikian selama belajar di Pondok Pabelan saya merasa 
terkondisikan untuk berlatih berpikir, menulis, dan berbicara secara 
sinkron dan runtut. Meskipun saya sendiri bukan penulis dan pembicara 
yang hebat, namun tetap merasakan dan selalu sadar bagaimana 
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memadukan logika dan gaya menulis dan berbicara agar ekonomis, 
sistimatis dan enak dibaca dan didengar. Dalam hal ini, saya merasakan 
betul peran Kiai Hamam sebagai motivator dan pendidik yang luar biasa! 
Ciputat,26 Mei 2008 “ (Ajip Rosidi 2008: 17-22) 

 
 
Selain itu juga terdapat tulisan oleh Imam Munadjat yaitu:  

 
“K.H HAMAM DJA’FAR SELALU DALAM TOTALITAS PERAN 

Imam Munadjat 
 

Hal ini sangat beralasan karena paling tidak secara subyektif saya 
melihat bahwa K.H.Hamam Dja’far adalah: 

1. Sosok guru, pendidik,pengasuh, pemimpin komunitas, 
negarawan yang tegar, tegas, cerdas, santun, komunikatif, 
pantang menyerah pada keadaan dan mungkin masih seabreg 
ciri khas seorang tokoh. 

Sebagai tokoh dengan ciri-ciri tersebut, beliau selalu 
menekankan agar para santri mengerti dan memahami segala 
yang terjadi dan dilakukan di lingkungan pondok, dan tidak 
melihatnya hanya sebagai bagian dari rutinitas kegiatan dan 
aktivitas sehari-hari santri saja. 

2. Selalu menanamkan sikap agar tidak memandang remeh 
masalah kecil apa pun, sebab masalah besar biasanya 
berpangkal dari sesuatu yang pada awalnya dianggap sederhana 
dan remeh. 

 

Selain pernyataan diatas, menurut Imam Munajat, Kyai Hamam Dja’far 

juga merupakan sosok yang bukan hanya memimpin namun juga turut berperan 

serta langung sebagai pengajar, pendidik, dan pengasuh secara total dan juga 

sebagai guru yang turut mengajar, berikut kutipan dari Imam Munajat mengenai 

gaya Kyai Haman Dja’far saat mengajar didalam kelas : 

“Satu peristiwa yang menggambarkan peran K.H. Hamam Dja’far 
sebagai pendidik dan pengajar. Salah satu mata pelajaran yang beliau 
ampu di kelas IB pada tahun 1968 adalah Bahasa Inggris. Mengawali 
pelajaran di Kelas Bambu depan masjid di lingkungan Pondok Pabelan, 
beliau meminta salah seorang santri untuk menuliskan “kursi” dalam 
Bahasa Inggris. Teman ini dengan tenang menulis “thje” padahal 
seharusnya dia menulis “chair”. Tidak ada santri yang berani tertawa atau 
menertawakan teman ini sebagaimana biasanya kita saksikan seorang 
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murid ditertawakan teman-temannya sekelas karena tidak bisa 
mengerjakan tugas. Mungkin saya dan teman-teman sekelas tahu letak 
kesalahannya, namun tidak berani menertawakannya lantaran takut dan 
hormat kepada beliau sebagai guru yang sedang mengajar. Sebagai santri 
yang baru beberapa saat dalam tempaan K.H. Hamam Dja’far, tidak heran 
kalau menyaksikan yang terjadi hanya tahu bahwa hanya karena 
“kebodohan”,”ketidaktahuan” semata yang terjadi pada diri santri. Namun 
belakangan baru dipahami oleh siapa pun (santri) bahwa ada bentuk 
pendidikan yang dilakukan oleh K.H.Hamam Dja’far,yakni penyadaran 
kepada santri akan ketidakmampuannya (baca:ketidaktahuannya) dan agar 
tahu akan ketidaktahuannya dengan cara (melaksanakan secara langsung). 
Dari tahu akan ketidaktahuannya dan mendorong yang bersangkutan untuk 
melaksanakan sesuatu. Melalui kesadaran untuk belajar dan tumbuhnya 
keinginan untuk tahu. Semua proses itu dilaksanakan oleh beliau dengan 
penuh kebapakan. Sebagai pengasuh sangat memahami bahwa 
ketidaktahuan santri itu bukan karena kemalasannya, akan tetapi karena 
memang belum tahu dan belum diberi tahu. Setelah hidup dalam 
masyarakat di luar pesantren kesan mendalam dan makna peristiwa itu 
menjadi sangat terasa. Apalagi setelah saya berprofesi sebagai pengajar, 
baik di lingkungan lembaga pendidikan  dasar dan menengah maupun di 
lembaga pendidikan tinggi. Falsafah Konghucu itu menjadi sangat banyak 
pengaruhnya dalam upaya mengajar agar tidak sekadar terjadi transfer 
ilmu kepada peserta didik (siswa atau mahasiswa) namun terdapat usaha 
agar bagaimanapun “proses pendidikan” tetap terjadi pada proses transfer 
ilmu itu.” (Ajib Rosidi 2008: 24-25)  
 

Kyai Hamam Dja’far merupakan seorang pekerja keras sejati yang 

menjadikan beliau sebagai orang besar, beliau memiliki sebuah prinsip dasar 

“bekerja” yaitu pertama, yang namanya lelah atau batasan lelah adalah pingsan , 

kedua yang namanya istirahat itu bukan berhenti bekerja melainkan “tabaadul Al 

A’maal”  atau berganti dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Prinsip 

tersebut sering disampaikan kepad para santri dengan gaya yang sederhana dan 

bernada guyon namun cukup menghujam dan berpengaruh pada etik kerja para 

santri. Beliau mengajarkan bahwa suatu kegagalan adalah setelah mencoba, dan 

yang namanya “tidak mampu” adalah setelah mencoba sendiri dan benar-benar 

tidak mampu. Beliau selalu berkata “Selama ini banyak orang yang menghakimi 
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diri sendiri bahkan terhadap orang lain hanya dengan perkiraan saja,” (Ajip rosidi 

2008: 28)  nasihatnya kepada santri. 

Pasca Pemberontakan PKI, kehadiran Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan diharapkan menjadi model pendidikan alternative yang diharapkan 

memunculkan pemimpin umat pada masa yang akan datang. Pada masa itu 

banyak tokoh muda muslim yang dating ke Pabelan yang oleh K.H Hamam 

Dja’far dimanfaatkan untuk bertatapan wajah dengan para santri, setiap ada tokoh 

yang berkunjung ke Pabelan pasti diminta untuk berceramah didepan santri untuk 

belajar langsung dari tokoh tersebut. Dengan demikian diharapkan muncul 

keinginan berkarya seperti tokoh tersebut dalam diri para santri.   

  
““Taat orang tua itu birr (kebaikan), jadi kiai yang penting berani”. 

Demikian nasehat yang diberikan kepada Muhammad Basri Bakir dari K.H 

Hamam Dja’far sebelum meninggalkan pondok seperti yang dituliskan dalam 

buku Kiai Hamam Dja’far dan Pondok Pabelan Kesaksian Santri, Kerabat, dan 

sahabat. Sebaga santri yang telah berada di Pabelan selama sembilan tahun beliau 

memiliki banyak kesan tersendiri terhadap sosok Hamam, mulai dari awal 

pertemuan dengan beliau, beliau menggambarkan K.H hamam sebagai berikut: 

´”Pertama kali melihat sosok K.H. Hamam Dja’far, saya hampir 
tidak percaya ada seorang kiai masih sangat muda—saat itu beliau 
berumur 30 tahun kurang lebih. Tinggi besar, dengan raut muka yang 
bersih, tatapan mata yang tajam, pakaian celana panjang dan jas putih 
menambah kewibawaan beliau. Saat menatap wajah beliau dan bertemu 
pandang, tak kuasa saya menatapnya, kecuali menundukkan muka. Gaya 
bicaranya sederhana, lugas, kadang-kadang muncul kejenakaannya, namun 
sarat nilai-nilai hikmah,ekspresif, motivatif, dan fiture oriental. Beliau bisa 
membawa dunia menatap Pondok Pabelan sebagai profil pesantren khas 
Nusantara yang layak diperhitungkan. Masih sangat lekat di benak saya 
ketika beliau berpidato di serambi masjid Pondok, beliau mengatakan: 
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“Anak-anakku, kalian semua adalah bintang, sudah barang tentu bintang 
ketemu bintang tidak akan nampak sinarnya, tapi kelak setelah kalian 
meninggalkan Pondok ini, dan kembali ke masyarakat, akan tampak kalian 
di antara batu-batu kebanyakan.” Kami terkesima, kami khusnudhon dan 
kami mengamini. Dalam menyelenggarakan pendidikan K.H. Hamam 
Dja’far memanfaatkan apa saja jadi sarana penunjang belajar, yang 
penting kegiatan belajar-mengajar berjalan. Kami pernah diajar di bawah 
teduh pohon melinjo, di atas batu-batu sungai sebagai tempat duduk, 
karena ruang kelas sedang dipersiapkan untuk menerima tamu.” 

 
K.H Hamam Dja’far menurut Imam Munajat juga memilliki falsafah hidup 

”24 hour activities. Long life learning, long life education, inna sholaatii wa 

nusuukii wa mahyaaya wa mamaatii lillahi robbil ‘aalamiin” yang mendasari 

hidup para santri dan menumbuhkan rasa cinta, hormat, dan kerinduan untuk 

mendapatkan tugas dari beliau.  

K.H Haman memiliki kemampuan yang luar biasa dalam merespon 

pembicaraan para tamu dan dan sering terdapat kejutan dalam tanggapan beliau. 

Hal itu seolah mengesankan bahwa beliau memiliki ilmu laduni namun bila 

diperhatikan dengan lebih seksama kunci dari sikap tersebut adalah pada 

keseriusan mendengarkan pembicaraan para tamu dan menerapkan mahfum 

mukholafah dari kata hikmah saa’a sam’an fasaa’a ajabatahu, jika buruk 

pendengaran maka buruk pula jawabannya. 

“Pada tanggal 22 Ramadhan 1418 H, Kiai menghadap Sang 
Khalik. Saat awan di langit mulai menebal seakan langit ikut berduka atas 
kepergian beliau, kami mengiringi hamba Allah menuju ke pemakaman. 
Beliau telah berjasa menumbuhkan keyakinan, keberanian, dan 
kepercayaan diri para santri. Setelah prosesi pemakaman selesai, tanpa ada 
perintah para santri putera merapat ke pusara beliau seakan kehilangan 
induk, nampak mereka berjongkok merapikan pusara beliau sambil 
menghiasi dengan batu-batu kecil yang ada di sekitar pemakaman 
keluarga. Sedangkan para santriwati tertegun dan mendo’akan dari 
kejauhan, sedangkan para para asatidz dan alumni berusaha tabah dan 
tegar guna menatap masa depan Pondok setelah ditinggal pimpinan. 
Dalam suasana duka di pemakaman, sayup-sayup terdengar nasihat beliau, 



88 

 

“Di mana pun kalian berada, selalu akan melihat kelebihan dan 
kekurangan, kesalahan dan kebenaran, beruntunglah mereka yang dapat 
mengambil cermin dan pelajaran. Hidup adalah permainan, celakalah 
mereka yang main-main dengan kehidupan.” Sungguh nasihat berharga 
yang menyadarkan jiwa saya. Selamat jalan Guru, kau inspirasiku, semoga 
kami kuat menjaga amanahmu. Amin…..”Ma’had Darul Muttaqin 
(Pondok Tanjung) Juwiring,Klaten, 12 September 2007 (Ajip Rosidi 2008: 
34) 
 

Menurut  Fadlil Munawwar Manshur, K.H Hamam Dja’far merupakan 

tokoh yang memiliki karakter sebagai berikut : 

1. Kiai Hamam dipandang telah berhasil menerapkan sistim pendidikan 

multidimensional di Pesantren Pabelan, sehingga mampu melahirkan 

santri alumni yang tidak saja pandai dalam memahami ilmu-ilmu 

dasar agama Islam, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang 

kuat. Banyak alumni Pesantren Pabelan yang menjadi pemimpin 

masyarakat dan pemerintahan yang berhasil dalam kariernya. 

2. Kiai Hamam dengan piawai mampu menerapkan konsep ukhuwwah 

sebagai kekuatan pendidikan di Pesantren Pabelan sehingga dalam diri 

santri-santrinya tertanam rasa persaudaraan dan kebersamaan yang 

kohesif. 

3. Kiai Hamam, sebagai ulama terkemuka, berhasil menjalankan konsep 

tawassuth(moderat) dalam orientasi doktrin teologis bagi para 

santrinya, sehingga tidak muncul radikalisme (tatharruf) terhadap 

madzhab teologi atau madzhab fikih. 
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4. Kiai Hamam memandang sangat penting peran spiritual ulama karena 

umat Islam sangat membutuhkan bimbingan dan teladan para ulama, 

baik dalam ibadah mahdhah maupun dalam kehidupan masyarakat. 

5. Kiai Hamam adalah ulama yang tidak buta politik, tetapi tidak tergoda 

untuk terjun ke dunia politik praktis. Beliau berpendapat bahwa 

infrastruktur politik negara, antara partai politik harus menjalankan 

politik yang bermoral agar rahmat dan ampunan Allah tidak hilang 

dari bumi Indonesia. (Ajip Rosidi 2008: 35-56) 

 
Hamam Dja’far merupakan tokoh yang mampu memadukan system 

pendidikan modern dengan pendidikan pesantren dengan luwes, inovatif namun 

menghormati tradisi yang memadukan aspek intelektual, moral, dan sosial dalam 

mendidik para santri. Dalam aspek intelektual santri dikondisikan bebas  memilih 

madzhab tertentu dalam praktik ibadahnya. Dalam aspek moral beliau 

menekankan untuk memiliki integritas dan kepribadian yang ikhlas, jujur, 

amanah, patuh, berani, dan berdikari. Dalam aspek social beliau mengajarkan 

untuk tidak melupakan dan meninggalkan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Dari ketiga aspek tersebut beliau mensintesiskannya ke dalam konsep 

ukhuwwah Islamiyyah yang universal, yaitu satu universum persaudaraan muslim 

dengan muslim dan muslim dengan nonmuslim. Dalam hal ini beliau 

menampilkan Islam betul-betul sebagai rahmatan lil’alamin yang menyapa semua 

umat manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan agama. Praktek 

Kiai Hamam tentang ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin  telah melahirkan 
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kehidupan persaudaraan universal yang menyejukkan, penuh toleransi dan 

persahabatan, keakraban, dan keharmonisan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak hanya bergaul dengan kalangan 

muslim saja namun juga bersahabat dengan tokoh non muslim sebagai bentuk 

realisasi dari muslim sebagai Rahmatan lil’alamin. Dalam hal pendidikan beliau 

lebih mengutamakan kualitas dan mutu daripada fisik tempat belajar yang dapat 

dilihat dari kesederhanaan gedung dan sarana prasarana yang terdapat di Pabelan. 

Namun dalam kesederhanaan tersebut K.H Hamam mampu mengkondisikan 

santrinya untuk rajindan disiplin dalam belajar serta melatih kepemimpinan para 

santri untuk tampil dalam kepengurusan pondok sehingga Pondok Pabelan 

berhasil menghasilkan alumni yang tangguh, berdikari, pandai bergaul dalam 

masyarakat, mahir berpidato dan berbicara bukan hanya dalam bahasa Indonesia 

tapi juga dalam bahasa Arab dan Inggris, serta mempunyai ketrampilan 

memimpin yang baik. Dalam mendidik santrinya, beliau tidak membedakan antara 

santri putera dan puteri dan mendidiknya dalam lingkup universal Karena setelah 

menjadi alumni para santri akan hidup dengan masyarakat. 

“Ukhuwwah (persaudaraan) yang dikonsepkan dan diamalkan oleh 
Kiai Hamam berpusat pada firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang 
mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara saudaramu itu 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”(Al-
Hujurat:10). Berdasarkan ayat Al-Qur’an ini, Kiai Hamam selalu 
menekankan kepada para santrinya untuk memupuk persaudaraan 
antarmereka sebagai sesama santri yang datang dari berbagai daerah dan 
latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda. Beliau akan sangat marah 
kepada para santri yang berkelahi di pondok karena perbuatan itu melukai 
persahabatan sesama santri dan merusak persaudaraan sesama muslim. 
Ajaran “damaikanlah di antara saudaramu itu dan bertakwalah kepada 
Allah” oleh Kiai Hamam diimplementasikan dalam bentuk “sunnah 
pondok” yang berisi bahwa semua santri harus menjaga keharmonisan, 
memupuk kesucian hati, kebersihan jiwa, taat kepada Allah dan Rasul-
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Nya, serta menanamkan  keikhlasan beramal dalam kehidupan sehari-hari. 
Beramal tanpa pamrih sering ditekankan oleh Kiai Hamam kepada para 
santrinya agar mereka nanti kalau sudah hidup bergaul dalam masyarakat 
tidak selalu meminta pamrih dan imbalan karena tindakan itu akan 
merusak keikhlasan dan menghilangkan pahala. Ajaran “agar kamu 
mendapat rahmat” diimplementasikan oleh Kiai Hamam dalam “sunnah 
pondok” yang berisi agar para santri saling mengasihi dan menghormati 
antarsesama hamba Allah. Santri tidak boleh angkuh dan sombong karena 
status sosial orang tuanya; santri tidak boleh congkak karena merasa 
dirinya pandai; santri harus saling menolong apabila temannya mendapat 
musibah; santri harus menghormati guru karena dengan menghormati 
guru, santri akan mendapatkan rahmat dan barokah Allah; santri tidak 
boleh cengeng karena kesederhanaan fasilitas, karena hal itu berarti santri 
tidak memiliki jiwa berdikari dan tidak berani menghadapi tantangan 
hidup; santri tidak memiliki jiwa berdikari dan tidak berani menghadapi 
tantangan hidup; santri tidak boleh mencuri karena tindakan itu akan 
menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Dengan demikian, konsep 
ukhuwwah yang dipahami dan diamalkan oleh Kiai Hamam dalam 
pendidikan di Pesantren Pabelan bertumpu pada Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul yang diaktualisasikan melalui ijtihadnya yang multikultural dan 
plural dalam kehidupan masyarakat yang toleran, ikhlas, sederhana, 
berdikari, berani, dan bertanggung jawab.”(Ajip Rosidi 2008: 38-40) 
 

Pandangan K.H Hamam tentang orientasi doktrin teologis adalah menjaga 

akidah Islam dan memelihara kemurniannya. Selain itu beliau memandang 

pesantren sebagai lembaga yang tafaqqah fid-din,  dapat dimanfaatkan dalam 

mendidik para santri agar bersikap kritis terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak 

sesuai dengan grand theory Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul  sehingga 

nilai-nilai luhur Islam selalu termanifestasikan secara moderen dan aktual. 

Dengan demikian, Islam tidak akan dituduh lagi sebagai agama yang menghalangi 

kemodernan dan kemajuan zaman. Dalam konteks ini pula, Kiai Hamam 

memandang bahwa para santri yang digembleng pendidikan agama setiap hari 

kelak harus menjadi tokoh-tokoh agama yang kritis, konstruktif, kreatif, dan selalu 

menunjukkan intelektualitasnya. Dalam ibadah, beliau berijtihad bahwa rujukan 
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ibadah diambil langsung dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul dan menganut paham 

Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah campuran antara puritanisme dan konteks 

sosiokultural. 

Dalam perannya sebagai Kiai, beliau merupakan tokoh panutan 

masyarakat yang dianggap sebagai pewaris para Nabi (waratsatul-anbiya’)yang 

mengemban amanah untuk memperbaiki moral umat yang masih rendah dan 

membentengi umat dari paham modern yang menyesatkan dan memberi nasehat 

kepada para pemimpin. Beliau menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakannya 

akan diteladani oleh para pengikutnya dan dijadikan acuan utama dalam pergaulan 

sosial. Dalam berpolitik beliau memiliki prinsip bahwa menjaga dan 

menyelamatkan pesantren jauh lebih penting daripada terjun ke dunia politik 

karena memang peran dan tugas utama kiai adalah mengembangkan pesantren 

sebagai lembaga tafaqqah fid-din. 

Dalam hal lain beliau memandang bahwa para santri Pabelan harus 

memiliki budaya keilmuan produktif  dan berbudi luhur seperti yang disampaikan 

oleh Fadlil Munawar Manshur dalam buku Kiai Hamam Dja’far dan Pondok 

Pabelan Kesaksian Santri, Kerabat, Sahabat 

“Dalam ceramah rutinnya di Pesantren Pabelan, Kiai Hamam 
sering menekankan pentingnya pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu 
agama Islam oleh para santri. Artinya, beliau sangat menginginkan para 
santrinya menjadi orang yang pandai dan cerdas serta bermanfaat bagi 
agama, bangsa, dan negara. Begitu besar perhatian Kiai Hamam terhadap 
terciptanya budaya keilmuan di Pesantren Pabelan sehingga para santri 
tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu. 
Misalnya, beliau tidak begitu senang kalau di Pesantren Pabelan banyak 
libur karena hal ini akan mengurangi waktu santri untuk belajar.” (Ajip 
Rosidi 2008:49) 
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Beliau berpendapat bahwa budaya keilmuan harus lestarikan karena 

mentalitas masyarakat santri dan umat Islam pada umumnya cenderung 

berorientasi askriptif, yaitu mengejar status formal daripada menunjukkan 

keberhasilan berkarya. Bila hal ini terjadi maka akan berdampak sangat buruk 

bagi pesantren karena secara tidak langsung pesantren menstrukturisasi system 

intelektual yang jumud, yang berarti pula menciptakan tatanan institusional yang 

berorientasi pada status formal semata-mata. Jadi beliau menekankan bahwa 

status formal tidak terlalu penting tapi yang terpenting adalah bagaimana para 

alumni pesantren dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi 

perkembangan pengetahuan dan masyarakat luas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan skripsi yang telah saya tulis dengan judul ”Perkembangan 

Sistem Pendidikan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan” dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan: 

1. Gambaran umum Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan 

Kompleks Pesantren Pabelan terletak di desa Pabelan, Mungkid, 

Magelang dengan luas daerah sekitar 314.734. Jarak Pabelan dengan ibukota 

kecamatan sekitar 2Km dan dengan ibukota Kabupaten sekitar 6Km. 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan merupakan organisasi 

yang pimpinan tertinggi dipegang oleh yayasan wakaf . pimpinan Pesantren 

merupakan mandataris wakaf yang memimpin unit kerja dalam pesantren. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemimpin berfungsi 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pengasuhan para santri dan 

pembinaan-pengawasan atas  struktur organisasi Pesantren Pabelan.  

Pendidikan Pesantren bersifat utuh dan terpadu dilihat dari kerjasama 

yang saling melengkapi antara pendidikan formal yang disebut KMI yang 

didalamnya mencakup kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan ketentuan Departemen Agama RI,  

kepengasuhan Kyai (informal) dan kehidupan dalam asrama (nonformal).  
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Dalam pesantren terdapat OPP atau Organisasi Pelajar Pondok yang 

menangani segenap persoalan yang menyangkut siswa (santri) yang diasuh 

oleh Kyai dan dibantu oleh tenaga pengajar. 

2. Perkembangan sistem pendidikan Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan  

Dalam perkembngannya, Balai Penidikan Pondok Pesantren Pabelan 

mengalami beberapa kali perubahan pada sistem pendidikannya guna 

menemukan bentuk sistem pendidikan yang tepat dalam penyampaian materi 

pelajaran di pesantren. 

Perkembangan pesantren tidak bisa lepas dari perkembangan desa 

Pabelan sendiri karena, pesantren berkembang bersama dengan 

perkembangan desa. Tokoh pendiri Pesantren Pabelan adalah Kyai 

Kertotaruno yang hidup pada sekitar abad 18-19. Desa Pabelan memiliki 

hubungan yang erat dengan Perang Dionegoro karena sebagian besar santri 

Pabelan terlibat didalamnya, sehingga kegiatan pesanren sementara berhenti.  

Menjelang  1940-an Kyai R Moh Ali membangun kemabali pesantren 

Pabelan bersama dengan Kyai Adam, Kyai Cholil, dan Kyai Asror dengan 

kompetensi yang bervariasi namun setelah para Kyai tersebut meningggal 

keadaan pesantren kembali memburuk. Keadaan diperparah dengan 

diambilnya 12 toko pabelan oleh aparat magelang pada tahun 1953 dan 

ditambah dengan peristiwa letusan gunung merapi yang menyebabkan 

kondisi Pabelan  semakin mundur secara ekologis dan ekonomis. Pada tahun 

1961 Hamam Dja’far pulang dan mulai membangun kembali Pesantren 
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Pabelan dan membentuk Organisasi Pemelihara Tradisi Islam Pabelan  (PTIP) 

dan Persatuan Pemuda Pabelan (P3) yang berkembang menjadi pesantren. 

Selain masa awal diatas, perkembangn pesantren dapat dibagi manjadi 

beberapa masa, yaitu : 

a. Masa Perintisan Pesantren (1965-1970) yang merupakan masa 

pembukaan kegiatan pembelajaran di pondok dengan mengadakan 

program kursus bagi pemuda dan pengajian bagi masyarakat desa 

setiap hari senin. Untuk pendidikan formalnya adalah Kuliyatul 

Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI) dengan murid atau santri yang 

putus sekolah atau kurang mampu. Semua fasilitas belajar 

melibatkan partisipasi warga dan santri tidak dipungut biaya karena 

atas ide dari K.H Hamam Dja’far yang menggalakkan jimpitan dan 

menggarap sawah yang hasilnya untuk biaya pendidikan. Kegiatan 

belajar dilakukan di rumah warga. 

b. Masa Kenaikan (1971-1985). Dalam masa ini terjadi 

perkembangan pesantren yang cukup signifikan. Banyak santri 

yang datang untuk belajar di Pabelan, sebagian merupakan santri 

ang tidak tertampung di Pesantren Gontor. Asa ini pesantren 

banyak terlibat dalam kegiatan yng diadakan masyarakat, LSM, 

mahasiswa maupun institusi pemerintah. Pesantren banyak 

melakukan berbagia pelatihan bagi santri, diantaranya adalah 

Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM), Latihan 

Pertukangan yang mendorong untuk pembangunan gedung pondok 
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secara mandiri, dan juga pelatihan yang lain. Pada masa ini 

pesantren juga mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah.  

c. Masa Penurunan (1986-1993). Pada masa ini egiatan pesantren 

mengalami penurunan karena seringnya KH Hamam Dja’far 

mengikuti kegiatan di luar pesanren selain itu terjadi ketegangan 

antara pesantren dengan pemerintah sehingga pesantre dalam status 

perlu dibina. Namun pada masa kritis, KH Hamam menyelamatka 

pesantren dengan membentuk yayasan wakaf. Sedangkan di bidang 

pendidikan Kyai meresmikan KMI dengan mengikuti sistem yang 

ada di Departeme Agama tanpa mengubah substansi kurikulumnya 

sehingga para santri menerima ijazah dari pemerintah  

d. Masa Kepemimpinan Kolektif (1994-sekarang). Sepeninggal K.H 

Hamam Dja’far, Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan mulai 

membenahi aspek kelmbagaannya dengan melakukan regenerasi 

pimpinan yang diserahkan kepada KH. Drs. Ahmad Mustofa. SH, 

K.H. Ahmad Najib Amien Hamam, dan Kyai Muh Balya yang 

diberi mandat oleh yayasan sebagai pemimpin Pesantren Pabelan 

secara kolektif. Pada masa ini fasilitas yang dimiliki  Pabelan 

semakin lengkap, dengan perangkat modern. Dan guna 

mengimbangi kelengkapannya, Balai Pendidikan Pondok Pesantren 

Pabelan juga melakukan akreditasi MTs dan MA maupun KMI 

sesuai standar akademik.  
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3. Profil Kyai Kaham Dja’far sebagai pendiri Balai Pendidikan Pondok 

Pesantren Pabelan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang 

berlaku.  

Kyai Hamam Dja”far dilahirkan di desa Pabelan, Kecamatan 

Mungkid, Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Februari 1938. beliau 

adalah Putera dari pasangan Kyai Dja’far dan Nyai Haji Hadijah. Kyai 

Hamam Dja’far merupakan santri dari Pesantren Gontor yang setelah 

menyelesaikan pendidikan di pesantren tersebut dan mengabdi pada 

almamaternya beliau kembali ke Pabelan dan menghidupkan kembali 

Pondok Pabelan yang kemudian dalam perkembangannya menjadi 

Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan. Beliau memperbaiki 

sistem pendidikan dan menyempurnakan kurikulumnya agar sesuai 

denga  pendidikan jaman sekarang yang sudah semakin berkembang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan skripsi yang sudah penulis susun, penulis mengajukan 

beberapa saran, antara lain : 

1. Diharapkan senantiasa mempertahankan dan mengembangkan segala 

prestasi yang telah dicapai serta meningkatkan  ketertiban dan 

kedisiplinan demi kemajuan bersama, 

2. Terus melakukan penelitian dan percobaan untuk mencari metode-

metode pengajaran yang baru sehingga kurikulum yang sekarang 

sudah digunakan menjadi lebih sempurna, sehingga dapat 
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meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren pada umumnya dan 

sekolah lain di Indonesia pada umumnya, sehingga mampu bersaing 

dengan negara-negara lain yang lebuh maju, 
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 Gambar 1 : Masjid Pabelan tempo dulu 

 

 
Gambar 2 : Masjid Pabelan masa sekarang 

 

 
 Gambar 3 : foto Kyai Hamam Dja’far semasa masih muda 
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Gambar 4 : Kyai Hamam Dja’far beserta bu Nyai 

Gambar 5 : Mbah Putri Dja’far 

 

 
Gambar 6 : Kyai sedang menerima tamu pada tahun 70-an 
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Gambar  7 : kyai bersama santri kesayangan pada tahun 70-an 

 
Gambar 8 : kebersamaan sang Kyai dengan santrinya 

 
 

 
Gambar 9 : Pak Balya  
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 Gambar 10: Sungai Pabelan tahun 1973 

 

 
Gambar 11 : Kamar santri tahun 70-an 

 

 

 Gambar 12 : Santri putri sedang berpose di ruang kelas dengan kostum seragam 
dan kerudung pada zamannya 
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Gambar 13 :kegiatan santri Pabelan Kegiatan bela diri atau Pencak Silat pada 

tahun 70-an 
 

 
Gambar 14 : Drumband putri tahun 70an 

 

 
 Gmbar 15 : Anggota Cadika 1975 
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Gambar 16 ; foto lomba pidato bahasa inggris, di 
depan perpustakaan tahun 70-an 

 

 
 Gambar 17 ; ruang tamu Pabelan tahun 70-an 

 
 

 
 Gambar 18 : perpustakaan pabelan lama 
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gambar 19 : asrama putri tahun 70-an 

Gambar 20 : asrama putera tahun 70-an 

 
Gambar 21 : kondisi kelas pada tahun 70-an , berdinding gedek, berlantaikan 

tanah. Kalau hujan, kena tempias air hujan, tapi sebaliknya kalau 
panas, debu menari-nari kemana-mana 

 

 
Gambar 22 : koperasi tahun 70-an 
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Gambar 23 : prestasi santri dan guru Sekitar bulan Januari 2009, santri 

Pabelan dan team (yang terdiri beberapa santri dan guru), 
mengikuti "Madrasah Science Expo" tingkat Nasional di 
yogyakarta dan berhasil meraih juara 1 (pertama). tampak 
bu Nyai Ulfah (merangkap sebagai guru) menerima 
hadiah dan medali dengan wajah berseri 

 

         
Gambar 24 : kegiatan santri di Lab tata busana 

 

        
 Gambar 25 : flamboyant di Pondok Pabelan 
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 Gambar 26 : Ruang tamu. Rumah sederhana ini selain berfungsi sebagaitempat istirahat tamu/ orang tua/ wali/ keluarga yang akan bertemu santri, juga tempat pembelajaran bagi santri yang bertugassebagai pengurus "bagian menerima tamu".  
 
 

 Gambar 27: Rumah mbok Badar (samping/timur ruang tamu), adalah tempat sebagian santri membeli lauk (setelah tarawih) untuk persiapan sahur. 
 
 

 Gambar 28 : temapat belajar mengajar santri  KMI 
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 Gambar 29 : Kantor guru KMI 
 

 Gambar 30 : Kantor administrasi Pondok Pesantren Pabelan  

 Gambar 31 : Bangunan Perpustakaan 
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 Gambar 32: Ruang laboratorium IPA 
 

 Gambar 33 : Ruang Lab. Computer 

   

    gambar 34 : Kisi-kisi Desa Pabelan 


