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Abstrak 

 

Kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren memiliki otoritas yang sangat kuat dalam 

menentukan perjalan pondok pesantren di masa depan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 

Kyai merupakan pemimpin tertinggi sekaligus pendiri dan pemilik dari pondok pesantren 

yang dipimpinnya. Meskipun dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan semua 

pihak di pondok pesantren, Kyai tetap memiliki otoritas tertinggi untuk menyetujui maupun 

menolak keputusan atau kebijakan yang akan dibuat. Sebagaimana otoritas Kyai dalam 

menentukan proses rekrutmen dan seleksi SDM di Pondok Pesantren Bali Bina Insani 

Tabanan Bali. Kyai di pondok Pesantren BBI dengan keteguhan hati tetap memperkerjakan 

SDM beda Agama yang tidak lazim dilakukan oleh Pondok Pesantren Lainnya di Wilayah 

NKRI.  

Kata Kunci, Otoritas, Kyai, SDM, Pondok Pesantren 

 

Abstract 

 

The leadership of Kyai in Islamic Boarding Schools has very strong authority in determining 

the journey of Islamic boarding schools in the future. This is supported by the fact that Kyai 

is the highest leader and founder and owner of the Islamic boarding school he leads. 

Although in every decision making always involves all parties in boarding schools, Kyai still 

has the highest authority to approve or reject decisions or policies that will be made. As the 

authority of the Kyai in determining the HR recruitment and selection process at the Bali 

Tabanan Islamic Boarding School Islamic Boarding School. Kyai in the BBI Islamic 

boarding school with perseverance to work on different religions of human resources is not 

commonly done by other Islamic boarding schools in the NKRI region.  

Keywords, Authority, Kyai, SDM, Islamic Boarding School 

 

 

 

 



 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren merupakan sebuah fenomena 

kepemimpinan yang selalu menarik untuk di kaji. Menarik karena Kyai merupakan sosok 

terpenting dari keberadaan Pondok Pesantren. Selain sebagai pemimpin, Kyai di Pondok 

Pesantren merupakan pendiri yang merupakan figur yang tidak bisa dilepaskan dari 

“ruh” perjalanan Pondok Pesantren. Berdasarkan asal penyebutan Kyai, ada tiga 

penyebutan yang berbeda. Pertama, gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap 

keramat; umpamanya “Kyai Garuda Kencana” digunakan untuk sebutan kereta emas di 

Keraton Yogyakarta. Kedua, gelar kehormatan untuk orang yang sudah berusia lanjut 

(tua). Ketiga, gelar yang diberikan masyarakat bagi ahli agama Islam yang memiliki atau 

menjadi pemimpin Pondok Pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada 

santrinya. Selain gelar Kyai, juga sering disebut Ulama.
1
 

Kepemimpinan Kyai di pondok pesantren sangat khas dan unik. Karena Kyai di 

Pondok Pesantren memiliki pengaruh yang sangat kuat di lingkungannya. Dalam tradisi 

pesantren tidak ada istilah menolak titah Kyai.
2
 Hal ini menunjukkan bagaimana 

kepemimpinan Kyai memiliki kekuasaan dan otoritas yang sangat baik dan kuat. 

Kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren termasuk kegiatan dalam proses rekrutmen 

dan seleksi SDM yang dibutuhkan, mengharuskan Kyai memiliki kriteria khusus supaya 

bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginannya.  

Kriteria khusus bagi sosok Kyai sebagai pemimpin di Pondok Pesantren yang 

dibutuhkan antara lain; Pertama pengaruh, pemimpin adalah sosok yang memiliki orang 

yang mendukungnya yang berperan dalam membesarkan nama pemimpinnya. Pengaruh 

yang dimiliki ini menjadikan orang lain tunduk dan mengikuti setiap yang dikatakan oleh 

pemimpin.  

Kedua kekuasaan/power, pemimpin biasanya diikuti para pengikutnya karena 

memiliki kekuasaan yang bisa membuat pengikutnya menghargai keberadaannya. Tanpa 

adanya sebuah kekuasaan yang dimiliki pemimpin tidak akan ada orang yang ingin dan 

mau menjadi pendukungnya. Dengan kekuasaan pemimpin membuat orang lain sangat 

tergantung terhadap apa yang dimiliki pemimpin. Hubungan ini menjadi hubungan 
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simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak memiliki kebutuhan yang saling 

menguntungkan.  

Ketiga wewenang atau otoritas, adalah sebuah hak yang diberikan kepada 

pemimpin dalam rangka menetapkan sebuah keputusan untuk melaksanakan kebijakan. 

Wewenang bisa dialihkan kepada karyawan oleh pemimpin manakala pemimpin 

memiliki keyakinan bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dengan 

tanggungjawab tinggi. Dalam posisi ini pemimpin tidak campur tangan dalam 

pelaksanaannya. Keempat pengikut, pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau 

power dan otoritas tidak dapat diokatakan sebagai pemimpin manakala tidak mempunyai 

pengikut yang berada di belakangnya yang selalu mendukung terhadap apa saja 

dikatakan oleh pemimpin.
3
 

Sebagaimana yang dilakukan oleh KH. Ketut Imaduddin Jamal, Pengasuh 

Pondok Pesantren Bali Bina Insani Tabanan Bali dalam proses Rekrutmen dan Seleksi 

SDM di lembaga yang dipimpinnya memiliki otoritas yang baik dan kuat. Semua itu bisa 

dibuktikan dari bagaimana beliau memiliki keteguhan hati untuk menggunakan SDM 

beda Agama di Pondok Pesantren yang beliau pimpin. Mengingat hampir di seluruh 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada Pondok Pesantren yang 

memiliki SDM Beda Agama. Karena Pondok Pesantren sudah sangat identik dengan satu 

Agama saja, yakni Agama Islam. Sehingga apa yang dilakukan KH. Ketut Imaduddin 

Jamal menjadi sebuah fenomena menarik untuk diulas dan dikaji lebih mendalam. 

B. KAJIAN TEORI 

1. Kepemimpinan  

a. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara definitif dapat jelaskan sebagai proses 

mempengaruhi orang lain dan mengarahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

telah diberikan bagi mereka. Stoner, Freeman, dan Gilbert mengungkapkan 

bahwa kepemimpinan adalah “the process of directing anda influencing the task-

related activities of group members”. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam 

mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktifitas yang 

harus dilakukan. Selanjutnya Griffin membagi pengertian kepemimpinan menjadi 

dua konsep, sebagai sebuah proses dan sebagai sebuah atribut. Sebagai proses 

kepemimpinan fokus terhadap apa yang dilakukan pemimpin, yakni proses para 
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pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi 

pegawai atau yang dipimpinnya, memberi motivasi pegawai untuk mencapai 

target yang direncanakan serta membantu menciptakan budaya produktif di 

organisasi. Sementara sebagai atribut, kepemimpinan sekumpulan karakteristik 

yang wajib dimiliki pemimpin. Dengan demikian pemimpin dapat diartikan 

sebagai sosok yang mempunyai keahlian untuk memberi pengaruh terhadap 

orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga bawahan yang ia pimpin bisa 

menerima ia sebagai sosok yg ideal dan layak memimpin mereka.
4
 

b. Elemen Kepemimpinan 

1). Kekuasaan dan Otoritas 

Pemimpin di sebuah organisasi wajib memiliki kriteria khusus seorang 

pemimpin sejati yakni, pertama pengaruh, pemimpin adalah sosok yang 

memiliki orang yang mendukungnya yang berperan dalam membesarkan nama 

pemimpinnya. Pengaruh yang dimiliki ini menjadikan orang lain tunduk dan 

mengikuti setiap yang dikatakan oleh pemimpin. 

Kedua kekuasaan/power, pemimpin biasanya diikuti para pengikutnya 

karena memiliki kekuasaan yang bisa membuat pengikutnya menghargai 

keberadaannya. Tanpa adanya sebuah kekuasaan yang dimiliki pemimpin 

tidak akan ada orang yang ingin dan mau menjadi pendukungnya. Dengan 

kekuasaan pemimpin membuat orang lain sangat tergantung terhadap apa yang 

dimiliki pemimpin. Hubungan ini menjadi hubungan simbiosis mutualisme, di 

mana kedua belah pihak memiliki kebutuhan yang saling menguntungkan.  

Ketiga wewenang atau otoritas, adalah sebuah hak yang diberikan 

kepada pemimpin dalam rangka menetapkan sebuah keputusan untuk 

melaksanakan kebijakan. Wewenang bisa dialihkan kepada karyawan oleh 

pemimpin manakala pemimpin memiliki keyakinan bahwa karyawan tersebut 

mampu melaksanakan tugas dengan tanggungjawab tinggi. Dalam posisi ini 

pemimpin tidak campur tangan dalam pelaksanaannya. Keempat pengikut, 

pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau power dan otoritas tidak 

dapat diokatakan sebagai pemimpin manakala tidak mempunyai pengikut yang 
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berada di belakangnya yang selalu mendukung terhadap apa saja dikatakan 

oleh pemimpin.
5
 

Para ahli dalam bidang manajemen banyak mendefinisikan dan 

menggunakan istilah pengaruh, kekuasaan dan wewenang atau otoritas dalam 

bermacam-macam pendekatan dan tidak selalu ada kesepakatan.
6
 Definisi 

Pengaruh sebagai tindakan atau contoh yang langsung atau tidak langsung 

yang menyebabkan adanya perubahan dalam perilaku atau sikap dari orang 

atau kelompok lain. Pemimpin bisa menggunakan pengaruhnya untuk 

memeperbaiki moril para pekerja, pengaruh ini tidak harus perubahan perilaku 

bisa saja perubahan sikap. 

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi. 

Mempunyai kekuasaan berarti dapat mengubah perilaku atau sikap oranglain. 

Orang yang bekerja keras itu lebih mudah untuk mempunyai kekuasaan untuk 

mempengaruhi kelompok kerja kalau ia populer. Wewenang atau otoritas 

diartikan sebagai suatu jenis kekuasaan. Ini didasarkan pada pengakuan 

keabsahan upaya untuk mempengaruhi perorangan atau kelompok. Yang 

berupaya untuk mempengaruhi dipandang mempunyai hak untuk itu dalam 

batas-batas yang diakui. Hak ini ada karena kedudukan formal dalam 

organisasi.  

2). Sumber Kekuasaan dan Otoritas  

Kekuasaan dan Otoritas tidak hanya diperoleh semata-mata dari 

tingkatan seseorang dalam hierarki organisasi. John French dan Bertram Riven 

menunjukkan lima sumber atau dasar kekuasaan.
7
 Masing-masing dapat 

terjadi pada setiap tingkatan antara lain; 

Kekuasaan imbalan (reward power) didasarkan pada satu orang 

(pemberi pengaruh-Influencer) yang memiliki kemampuan untuk memberi 

imbalan kepada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan suatu 

perintah atau memenuhi permintaan lain. Satu contoh adalah kekuasaan 

seorang atasan untuk memberi pekerjaan pada bawahannya. Makin besar 

kekuasaan imbalan pemberi perintah, makin besar pula daya tarik pekerjaan 

itu di mata penerima pengaruh (Imfluencee). 
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Kekuasaan paksaan (Coercive power) yang didasarkan pada 

kemampuan memberi pengaruh untuk menghukum penerima pengaruh kalau 

tidak memenuhi permintaan merupakan sisi negatif dari kekuasaan imbalan. 

Hukuman dapat berupa kehilangan kemudahan atau bahkan kehilangan 

pekerjaan sama sekali. Kekuasaan paksaan biasanya digunakan untuk 

mempertahankan standart minimum prestasi atau kepatuhan bawahan. 

Kekuasaan sah (legitimate power) yang berhubungan dengan istilah 

kita otoritas atau wewenang, terjadi manakala bawahan atau yang menerima 

pengaruh mengakui bahwa pemberi pengaruh memiliki “hak” atau secara sah 

berhak memberi pengaruh, dalam batas-batas tertentu. Ini berarti juga bahwa 

penerima pengaruh mempunyai kewajiban untuk mengakui kekuasaan ini. 

Kekuasaan ahli (expert power) didasarkan pada pendapat atau 

kepercayaan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian atau pengetahuan 

yang relevan yang tidak dimiliki oleh penerima pengaruh. 

Kekuasaan refrensi (refrent power) yang dapat dimiliki seseorang atau 

kelompok didasarkan pada keinginan penerima pengaruh untuk meniru 

pemberi pengaruh. Sebagai contoh, pemimpin yang populer dan teliti akan 

mempunyai kekuasaan refrensi bila bawahannya terdorong untuk meniru 

kebiasaan kerjanya. 

Semua yang dijelaskan di atas adalah sumber kekuasaan potensial saja, 

sebenarnya ada banyak cara seseorang mempengaruhi orang lain. Memiliki 

sebagian atau seluruh kekuasaan itu tidak menjamin kemungkinan untuk 

mempengaruhi orang dalam cara tertentu. Sebagai contoh kita memperoleh 

hormat dan kekaguman sebagai ahli dalam bidang kita, tetapi kita mungkin tak 

bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih kreatif dalam pekerjaannya 

atau bahkan untuk bekerja tepat pada waktunya. Jadi, peranan penerima 

pengaruh dalam menerima atau menolak pengaruh yang diupayakan tersebut, 

tetap menjadi kuncinya. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengerian Manajeman Sumber Daya Manusia 

Ada banyak istilah yang sama atau hampir sama, yang kita temuai terkait 

devinisi Manajemen Sumber Daya Manusia, di antaranya adalah beberapa istilah 

yang fokus atau penekanan yang agak berbeda seperti manajeman sumber daya 

insani, manajemen modal insani, manajemen personalia, administrasi personalia 



atau manajemen tenaga kerja dan manajemen kepegawaian. 

Menurut Sikula, admisnistrasi personalia sebagai “penarikan, seleksi, 

penempatan, indoktrinasisasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia oleh dan dalam sebuah organisasi’.
8
 Dalam pengertian ini memiliki titik 

tekan terhadap proses staf (staffing) dalam sebuah organisasi. 

Sementara Flippo mendefinisikan manajemen personalia sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas funsi 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan 

masyarakat dapat dicapai.
9
 Dalam devinisi ini dapat dsimpulkan bahwa ada dua 

fungsi dalam manajemen personalia, fungsi manajerial dan operasional. Dalam 

fungsi manajerial ada empat tahap, dari perencanaan sampai pengawasan, 

sementara sisanya masuk pada fungsi operasional. 

Kemudian Mondy dan Noe mengartikan MSDM (human resource 

management) adalah “pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi,”.
10

 Sementara Ivancevich mengartikan manajemen 

sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi yang dijalankan dalam organisasi 

dengan tujuan menfasilitasi pendayagunaan manusia secara efektif untuk 

mewujudkan tujuan individu maupun organisasi.
11

 

Dengan demikian, dari beberapa definisi terkait MSDM hampir 

semuanya memberi catatan penting bahwa organisasi yang efektif harus mampu 

menemukan, mendayagunakan, dan mengembakan sumber daya manusia dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan dicita-citakan. 

Dalam bahasa sederhana MSDM adalah cara untuk membantu organisasi 

menjalankan segala hal yang telah diupayakan. 

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

MSDM memiliki sejumlah fungsi operasional, antara lain; perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya 

manusia, konpensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, dan 
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penelitian sumber daya manusia.
12

 

Fungsi MSDM tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut; 

1). Perencanaan Sumber Daya Manusia sebuah proses sistematis mengkaji 

kebutuhan kebutuhan SDM untuk menjamin tersedianya tenaga kerja 

dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan bahasa 

sederhana, perencanaan SDM merupakan proses penentuan jumlah dan 

kualifikasi SDM di masa yang akan datang. 

2). Rekrutmen dan Seleksi merupakan proses menarik perhatian calon 

karyawan yang potensial dan memacu mereka datang melamar 

pekerjaan. Hasil rekrutmen ialah sekelompok pelamar yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. 

3). Pengembangan SDM adalah peningkatan kompetisi pekerja yang 

terencana oleh manajemen organisasi melalui program pelatihan, 

pendidikan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan fungsi utama 

dalam MSDM yang memiliki cakupan cukup besar yang mencover 

semua hal terkait pelatihan, pengembangan dan perencanaan karir 

individu serta penilaian kinerja.
13

 

4).  Konpensasi  ialah semua hal yang terkait dengan imbalan yang diterima 

seseorang sebagai kontribusinya terhadap organisasi. Imbalan bagi 

karyawan bisa berbentuk gaji atau upah, insentif, bagi hasil, tunjangan 

dan pelayanan. 

5). Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan ini meliputi perlindungan 

para pekerja dari cidera akibat kecelakaan kerja. Semenara kesehatan 

kerja terbebasnya dari penyakit dan terwujudnya kesehatan fisik dan 

mental para pekerja. 

6). Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk anatara 

pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam proses produksi barang 

maupun jasa. 

7). Penelitian Sumber Daya Manusia adalah studi tentang sumber daya 

manusia yang sistematis di sebuah perusahaan dengan tujuan 

memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dan individu. 
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c.  Rekrutmen SDM 

Setelah kebutuhan SDM telah ditetapkan, dan analisis kerja telah 

dilaksanakan pada beberapa posisi kerja yang ditentukan. Langkah selanjutnya 

adalah pengembangan sebuah panduan terkait beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh pelamar untuk posisi kerja dimaksud. Perencanaan SDM 

merupakan proses sebuah organisasi bisa memastikan bahwa ia memiliki jumlah 

bkaryawan yang tepat, dan orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk 

melaksanakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Hal ini hanya bisa 

dilaksanakan dengan rekrutmen yang tepat. 

Rekrutmen adalah sebuah usaha aktif dalam mencari calon potensial 

dengan cara mempengaruhi mereka agar bersedia mengisi posisi-posisi yang ada 

dalam sebuah distrik lembaga.
14

 Makna lain dari rekrutmen adalah aktifitas-

aktifitas yang terencana dalam menarik sejumlah individu berkualitas yang 

dibutuhkan untuk mengemban tugas-tugas yang ada di bagian operasional 

lembaga atau organisasi.  

Sebuah perencanaan rekrutmen harus memastikan bahwa aktifitas yang 

ada di dalamnya sudah dikembangkan sedemikian rupa sebagai sebuah cara 

dalam menciptakan tersedianya karyawan dan staf pendukung yang memadai. 

Kebutuhan terhadap proses rekrutmen yang baik merupakan sebuah kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan atau organisasi. 

d.  Seleksi 

Dibutuhkan beberpa langkah dalam melanjutkan langkah dari proses 

rekrtutmen menuju tahap seleksi. Proses rekrutmen hanyalah bagian awal dalam 

usaha memperkerjakan SDM yang capable. Proses seleksi bertujuan memilih 

SDM terbaik untuk menempati posisi tertentu di antara beberapa calon yang 

memiliki kompetensi yang tinggi, proses tersebut juga memerlukan definisi yang 

jelas tentang tugas-tugas serta persyaratan yang dibutuhhkan dalam sebuah 

posisi kerja yang lowong.
15
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Otoritas Kyai Dalam Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia di Pondok 

Pesantren Bali Bina Insani 

Salah satu prilaku dari kepemimpinan adalah otoritas, otoritas di sini diartikan 

sebagai sebuah hak yang melekat bagi pemimpin di setiap lembaga. Otoritas atau 

wewenang, merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemimpin dalam rangka 

menetapkan sebuah keputusan untuk melaksanakan kebijakan. Otoritas bisa dialihkan 

kepada karyawan oleh pemimpin manakala pemimpin memiliki keyakinan bahwa 

karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dengan tanggungjawab tinggi. Dalam 

posisi ini pemimpin tidak campur tangan dalam pelaksanaannya.
16

  

Sebagaimana kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren yang memiliki otoritas 

sangat kuat, karena posisi Kyai sebagai pengelola dan pendiri sekaligus pemilik dari 

Pondok Pesantren yang dipimpinnya. Oleh karena hal tersebut, kyai merupakan sosok 

paling vital dalam menentukan corak kehidupan di Pondok Pesantren. Sehingga semua 

orang yang ada di Pondok Pesantren tunduk dan patuh terhadap apa yang di putuskan 

dan diinginkan oleh Kyai. 

Dengan kondisi seperti dijelaskan di atas, Kyai memiliki otoritas tekait 

kelangsungan Pondok Pesantren ke depan. Sebagaiama yang terjadi di Pondok Pesantren 

Bali Bina Insani (BBI) Tabanan Bali yang pimpin KH. Ketut Jamaluddin, beliau 

memiliki otoritas kuat dalam mengelola SDM. Hal ini bisa di lihat dari bagaimana beliau 

dengan teguh memperkerjakan SDM beda Agama yang tidak lumrah di Pondok 

Pesantren lainnya di hampir seluruh Wilayah NKRI. Di Pondok Pesantren BBI ada 16 

guru yang beragama Hindu. 

Guru yang beragam Hindu tersebut bekerja setelah melalui tahap rekrutmen dan 

seleksi yang diadakan di Pondok Pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan La 

Royba. Kemudian guru yang mempunyai latar belakang beda Agama tersebut, tidak 

mengalami diskriminasi dari pengelola maupun pekerja lain yang Agamanya beda 

dengan mereka. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari otoritas Kyai sebagai pimpinan 

tertinggi di Pondok Pesantren. 
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Seperti kejadian yang dialami salah satu guru baru yang beragama Hindu di 

Pondok Pesantren BBI, saat pertama kali masuk untuk mengajar dia merasa tidak 

nyaman melihat sekelilingnya yang berpakaian muslimah baik guru maupun muridnya di 

kelas. Sehingga, di hari berikutnya beliau berinisiatif untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, dengan cara berpakaian muslimah. Namun, yang terjadi saat beliau 

memakai pakaian sebagaimana pakaian orang di sekelilinganya, dengan tegas KH. Ketut 

Imaduddin menegur beliau untuk tidak perlu merasa tidak nyaman dengan pakaian yang 

di pakai biasanya. Pengasuh Pondok Pesantren BBI malah menyampaikan bahwa di 

Pondok Pesantren yang dipimpinnya sangat menghargai keragaman dan perbedaan. 

Betapa kepemimpinan Kyai di Pondok BBI memiliki otoritas yang sangat kuat 

dengan fakta yang terjadi dilapangan tersebut. Bahkan tidak hanya sampai pada masalah 

rekrutmen dan seleksi, bahkan pada tahap pengembangan karier dari SDMbeda Agama 

tersebut tidak ada diskriminasi sebagaiana disampaikan oleh salah satu guru beragama 

Hindu Made Suardini. Beliau menyampaikan bahwa meskipun dia dan beberapa guru 

lainnya yang beragama Hindu tidak mengalami diskriminasi dari pihak Pondok 

Pesantren sebagai pengelola terhadap mereka. Mereka tetap memperoleh kesempatan 

yang sama dengan guru yang beragama Islam, sehingga mereka betah bekerja di Pondok 

Pesantren BBI, bahkan sudah  belasan tahun bekerja di Pondok Pesantren BBI.  

Dampak dari model kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren BBI secara prinsip 

adalah, setiap mengelola lembaga pendidikan (pesantren) mewajibkan adanya 

kepemimpinan yang khas dalam otoritasnya. Di masa sekarang di tengah intensitas 

pemberitaan terkait intoleransi yang terjadi di Indonesia karena masalah perbedaan 

Agama sangat dibutuhkan tipe kepemimpinan yang bisa menyatukan masyarakat dalam 

bingkai keberagaman bukan justru menjadi pihak yang ikut meregangkan persaudaraan 

yang sudah terjalin dan menjadi “ruh” dari perjalan bangsa Indonesia. Dalam 

kepemimpinan Pondok Pesantren, Meskipun dalam setiap kebijakan yang akan dibaut 

melibatkan semua pihak tetapi dalam perjalannya Kyai tetap memili otoritas yang kuat 

dalam menentuka kebijakan apa yang akan diambil. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kyai sebagai pendiri, pemilik dan pemimpin di Pondok Pesantren memiliki 

otoritas yang kuat dalam perjalan Pondok Pesantren di masa depan. Kyai meskipun 



dalam mengambil keputusan terkait perjalan Pondok Pesantren ke depan selalu 

melibatkan semua pihak di Pondok Pesantren namun tetap memiliki otoritas yang kuat 

untuk menentukan tanpa adanya penolakan dari pihak lain sebagaimana contoh 

rekrutmen dan seleksi SDM di Pondok Pesantren BBI Tabanan Bali,   
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