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ABSTRAK 

 

Gina Vidia. Strategi Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren pada 

Pengembangan Lembaga Tahfidz Al-Qur’an (Studi Deskriptif pada Lembaga 

Tahfidz di Pondok Pesantrn Modern Al-Aqsha Jatinangor). 

 

Berdasarkan perspektif manajemen, kebijakan dan strategi adalah tugas 

pokok dan strategis bagi sebuah lembaga atau organisasi. Sebuah organisasi tidak 

akan mencapai target dan tujuannya secara lebih efektif tanpa adanya kebijakan 

dan strategi organisasi yang handal. Begitupun yang terjadi pada sebuah Pondok 

Pesantren. Kebijakan dan strategi adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama 

lain, keduanya sangat mempengaruhi proses perecanaan sebuah organisasi dalam 

pencapaian tujuan-tujuannya. Begitu pun peran pemimpin dalam mengambil 

keputusan sangat berpengaruh besar pada keberhasilan dan kemajuan sebuah 

pondok pesantren. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan 

yang dibuat oleh Pimpinan Pondok Pesantren, bentuk dari perumusan kebijakan, 

dan  evaluasi pada kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren 

yaitu didirikannya Lembaga Tahfidz. 

Strategi dapat di definisikan sebagai penentuan dari segala tujuan dasar 

jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi dan penerimaan dari serangkaian 

tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tujuan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara melakukan observasi lapangan secara langsung, wawancara dengan unsur 

pimpinan Pondok Pesantren serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian sehigga data dapat terkumpul untuk dianalisis lebih lanjut.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses perumusan kebijakan 

di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha selalu berdasarkan pada musyawarah 

mufakat. Hasil dari perumusan kebijakan tersebut menghasilkan bentuk keputusan 

yang ditetapkan oleh pimpinan diantaranya dipilihnya Ketua Lembaga Tahfidz 

serta ditentukannya program kerja dan program kegiatan pada Lembaga Tahfidz. 

Dalam pencapaiannya tentu tak lepas dari strategi yang kemudian 

diimplementasikan pada berbagai program kegiatan baik kegiatan harian, 

mingguan, bulanan, maupun program khusus. Selanjutnya, dilakukan evaluasi 

untuk mengklarifikasi dan meyakinkan bahwa program yang dijalankan Lembaga 

Tahfidz sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh seluruh 

civitas Lembaga Tahfidz di Pondok Pesantren Modern Al-Aqsha.  


