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SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
 

Dalam hal kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu Pendidikan, 
Kementerian Agama RI telah menempuh berbagai cara melalui program dan 
kegiatan. Diantaranya melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
yang telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Sampai dengan tahun 
akademik 2011/2012 Kementerian Agama RI telah menjalin kerjasama 
dengan 13 perguruan tinggi ternama untuk studi santri-santri PBSB, yaitu: IPB 
Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ITB Bandung, UPI Bandung, UGM 
Jogjakarta, UIN Jogjakarta, IAIN Walisongo Semarang, ITS Surabaya, IAIN 
Sunan Ampel Surabaya, UNAIR Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Universitas Mataram dan Universitas Indonesia. 

Program ini dianggap oleh banyak kalangan telah berhasil, salah satu 
indikatornya adalah ekspektasi kalangan pesantren dan masyarakat cukup 
tinggi untuk mengikuti PBSB. Juga dinilai tepat sasaran, karena bisa 
menjaring dan memfasilitasi santri dari keluarga kurang mampu untuk 
menempuh perguruan tinggi papan atas di Indonesia. Di samping itu telah 
mengubah citra pondok pesantren yang tadinya dipandang sebelah mata 
menjadi lembaga yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Bahkan mutunya 
pun tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya di tanah air. 

Menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Indonesia menjadi 
kebanggaan hampir semua orang, apalagi mahasiswa dengan status 
mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi papan atas. Data  Badan Pusat 
Statistik (BPS) Tahun 2009 menunjukan bahwa Angka Partisipasi Kasar 
(APK) adalah 14,56 % dan Angka Partisipasi Murni (APM) 10,30% orang yang 
berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi. Merupakan angka yang kecil jika 
dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 
sekitar 235 juta orang.  

Sementara itu angka pengangguran di Indonesia menurut BPS masih relatif 
tinggi yaitu sekitar 30.018.93 orang atau 12,49% yang kebanyakan tinggal di 
pedesaan. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan 
pembangunan di desa dan keterlibatan semua pihak. 
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Kondisi negeri kita yang demikian, nampaknya sinergi dengan program 
beasiswa tersebut, yang didisain harus memberikan dampak langsung 
terhadap kualitas pondok pesantren, terutama sains dan teknologi serta 
memperkuat tafaqquh fiddin. Implementasi konkritnya adalah kewajiban 
mengabdi sekurang-kurangnya 3 tahun bagi peserta PBSB yang telah 
menyelesaikan studi di PT. 

Sampai dengan tahun akademik 2011/2012 ada sekitar 2.301 orang peserta 
PBSB Kementerian Agama RI dan 395 orang diantaranya telah lulus dan 
sedang mengabdi di pondok pesantren. Kondisi ini tentu menggembirakan 
tidak saja bagi Kementerian Agama tetapi juga pondok pesantren, orang tua 
santri dan masyarakat. 

Saya selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam merasa berbangga hati dan 
mengapresiasi atas diterbitkannya Buku Panduan Program Pengabdian 
Pasca Lulus PBSB. Semoga dapat menjadi panduan yang sistematis, mudah 
dipahami dan operasional bagi alumni PBSB yang saat ini sedang 
melaksanakan pengabdian maupun bagi calon alumni yang masih studi di 
perguruan tinggi. Wallahu a’lam bi al-shawab. 

 

Jakarta,18 Januari 2012 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI 
  

ttd 
 
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si 
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KATA PENGANTAR 
DIREKTUR PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTEN 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
 

Saat ini dunia pendidikan menghadapi banyak tantangan dan problem yang 
tidak sedikit. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pendidikan Islam 
diarahkan pada tiga aspek, yaitu: perluasan akses, peningkatan mutu dan tata 
kelola pendidikan. Perluasan akses merupakan upaya Kementerian Agama RI 
dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. 
Peningkatan mutu juga merupakan upaya terus menerus meningkatkan 
kualitas pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan 
peningkatan tata kelola merupakan upaya penataan kelembagaan pendidikan 
Islam agar bermutu, berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementrian Agama RI 
merupakan upaya untuk mempercepat ketertinggalan lembaga pendidikan 
pondok pesantren di bidang sains dan teknologi dan memperkuat tafaqquh 
fiddin. Bidang-bidang yang ditawarkan kepada para santri meliputi ilmu 
kedokteran dan kesehatan, ilmu murni (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia), 
teknik, teknologi informasi, pertanian dan peternakan, agribisnis, sosial 
humaniora dan ilmu agama Islam (Islamic Studies). Alumnus program ini 
diharapkan menjadi pionir pengembangan masyarakat (community 
development) di lingkungan pondok pesantren. 

PBSB Kementrian Agama RI untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2005. 
Semula hanya bermitra dengan dua perguruan tinggi yaitu IPB dan UIN Syarif 
Hidayatullah. Sampai dengan tahun 2011 (tahun ketujuh) menjadi 13 PT Mitra 
Kementerian Agama, yaitu: IPB Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ITB 
Bandung, UPI Bandung, UGM Jogjakarta, UIN Jogjakarta, IAIN Walisongo 
Semarang, ITS Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, UNAIR Surabaya, 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Mataram dan Universitas 
Indonesia. 

Sementara itu untuk mencetak kader-kader pondok pesantren yang mumpuni, 
mampu bersaing di kancah global serta mempunyai komitmen pada 
pengembangan pesantren dan masyarakat, Kementerian Agama RI 
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mewajibkan kepada Alumni PBSB untuk melakukan Program Pengabdian 
Pasca Lulus sekurang-kurangnya 3 tahun di pondok pesantren.   

Program Pengabdian Pasca Lulus Alumni PBSB, disamping merupakan 
impelementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat, juga merupakan dampak langsung dari 
PBSB kepada pondok pesantren. Karena santri Alumni PBSB berkualitas 
unggul (hibrida) tersebut menjadi aset dan investasi bagi pesantren dan 
masyarakat. 

Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, 
atas terbitnya Buku Panduan Program Pengabdian Pasca Lulus Alumni PBSB 
Kementerian Agama RI. Semoga dapat menjadi arah, petunjuk dan pedoman 
yang konkrit bagi suksesnya penyelenggaraan pengabdian di pesantren.  

Kepada semua pihak yang telah bersusah payah berkomitmen, berkontribusi 
mendampingi para santri PBSB yang saat ini telah menjadi Sarjana dari 
pelbagai perguruan tinggi saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak-
banyaknya. Wallahu a’lam bi al-shawab. 

 

 
Jakarta,18 Januari 2012 

Direktur Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren, 
 

ttd 
 
Drs. H. A. Saefuddin, M.A 

 

 

 

 

 
 

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
ix 

Lampiran 3 - Contoh Surat Izin Melanjutkan Studi/Bekerja 
 

 



 

 
Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 

viii 

Lampiran 2 - Contoh Surat Rekomendasi Pengabdian di Pondok Pesantren 
Lain 

 

 

 
 

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
v 

DAFTAR ISI 
 

SAMBUTAN ........................................................................................................ i 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... v 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 

B. Tujuan ................................................................................................... 3 

C. Dasar Hukum ........................................................................................ 3 

BAB II RUANG LINGKUP PENGABDIAN ALUMNI PBSB  ............................ 4 

A. Pengertian ............................................................................................. 5 

B. Maksud ................................................................................................. 6 

C. Sasaran ................................................................................................. 6 

D. Pengelolaan .......................................................................................... 7 

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN PBSB  ............................................. 9 

A. Tempat Pengabdian ............................................................................. 9 

B. Bentuk dan Jenis Pengabdian .............................................................. 9 

C. Masa Pengabdian ............................................................................... 10 

D. Hak dan Kewajiban ............................................................................. 11 

E. Sangsi dan Larangan Bagi Peserta Pengabdian ................................ 14 

F. Mekanisme Pelaksaaan Pengabdian Alumni ..................................... 15 

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI  ....................................................... 19 

A. Monitoring ........................................................................................... 19 

B. Evaluasi .............................................................................................. 20 

BAB V PELAPORAN  ..................................................................................... 21 

A. Pelaporan Oleh Peserta Pengabdian ................................................. 21 

B. Pelaporan Pengelola Program ............................................................ 22 



 

 

BAB VI PENUTUP  ..........................................................................................23 

Penutup ........................................................................................................23 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
vii 

Lampiran 1 - Contoh Surat Pemberitahuan Pengabdian Alumni PBSB 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Panduan Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Saat ini, jumlah pondok pesantren di Indonesia sekitar 24.000 buah yang 

memiliki varian cukup beragam dengan jumlah santri mencapai 4 juta 

orang. Meskipun dalam sejarahnya pondok pesantren memiliki kontribusi 

yang luar biasa dalam memajukan pembangunan Indonesia, namun 

banyak hal komponen dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

pesantren belum mendapat perhatian yang maksimal. 

Pondok pesantren, oleh beberapa kelompok keberadaannya distigmakan 

sebagai lembaga yang terkesan sederhana, kurang maju, bahkan 

terbelakang. Namun begitu, pondok pesantren tidaklah risau dengan 

stigma negatif tersebut, karena faktanya selama ratusan tahun mereka 

tetap bisa bertahan dengan cara dan strateginya sendiri, bahkan 

berkontribusi lebih besar untuk pembangunan bangsa ini dari pada 

mereka yang menstigmakan negatif tersebut. 

Satu-satunya hal yang paling mengkhawatirkan dan menjadi tantangan 

utama pondok pesantren justru datang dari lingkungan internal mereka 

sendiri. Saat ini, pesantren sering diperhadapkan antara mempertahankan 

identitas sebagai institusi untuk mencetak kader umat yang mempunyai 

keahlian dalam bidang agama (mutafaqqih fi al-din) dengan tuntutan 

sosial yang mulai tergerus oleh arus kapitalisme. Spirit voluntarisme yang 

melekat di jantung pesantren mulai digoyang dengan kecenderungan 

untuk menilai segala sesuatunya dengan hal-hal yang berbau 
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materialistik. Kecenderungan mutakhir harus diakui, bahwa tidak banyak 

pesantren yang bisa bertahan dengan idealismenya untuk 

mengembangan studi-studi keislaman (islamic studies). 

Akibat derasnya arus kapitalisme dan godaan politik praktis, pondok 

pesantren kerap merespon realitas sosial-politik baik skala lokal maupun 

nasional,  tidak lagi menggunakan rasio-keagamaan yang fleksibel, luas 

dan kaya, namun acapkali tidak sedikit yang berlatar-belakang vested 

interest,  baik ekonomi maupun politik. 

Realitas inilah yang dikhawatirkan akan menggerus identitas pondok 

pesantren. Karenanya, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 

Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI 

menyelenggarakan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang 

dimulai pada tahun 2005.  Sampai saat ini, paling tidak terdapat 395 (tiga 

ratus sembilan puluh lima) santri berprestasi yang telah menyelesaikan 

studi pada perguruan tinggi masing-masing. Dan mereka diharapkan telah 

siap untuk diterjunkan mengembangkan pondok pesantren melalui 

program pengabdian paska lulus.  

Program pengabdian paska lulus sangat penting dan strategis, setidaknya 

karena beberapa hal; Pertama, sudah banyak alumni pondok pesantren 

yang telah berhasil menempuh studi di perguruan tinggi melalui PBSB 

dan harus segera menjalankan program pengabdian; Kedua, pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang 

harus terus menerus mengembangkan diri bersama masyarakat 

sekitarnya; Ketiga, pengabdian adalah salah satu karakter pondok 

pesantren yang harus terus menerus dipertahankan; Keempat, kontrak 

pengabdian peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 
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dengan Kementerian Agama RI sebelum memulai program studi di 

perguruan tinggi;  

Agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengabdian paska 

lulus dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta berdampak 

positif bagi pengembangan pesantren, maka dirasa perlu untuk disusun 

panduan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program pengabdian pasca 

lulus bagi alumni PBSB. 

 

B. Tujuan 

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman 

dan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pengabdian alumni Program 

Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan. Di samping 

itu juga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan PBSB berdampak 

langsung pada pengembangan pondok pesantren. 

 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); 

2. Ketetapan MPR Tahun 1999 berkenaan dengan pendidikan yang 

mengamanatkan perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat 

Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4302); 



 

 
Panduan Pelaksanaan Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 

4 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang  Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan; 

5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kesembilan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 

Negara Republik Indonesia; 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Agama; 

10. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

Panduan ini diharapkan menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua 

pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan program pengabdian alumni PBSB. Hal-

hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridlai segala ikhtiar untuk mengembangkan 

dan memberdayakan pondok pesantren. Sehingga kehadiran SDM baru dari 

berbagai disiplin ilmu tersebut dapat memperkuat eksistensi pesantren di 

masa yang akan datang. 
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c. Upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi; 

d. Dampak pelaksanaan pengabdian alumni PBSB, berupa 

perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan 

pengabdian alumni PBSB; 

e. Rekomendasi rencana-tindak di masa depan. 

Baik laporan berkala maupun laporan akhir wajib diketahui oleh pimpinan 

pondok pesantren tempat pengabdian. 

 

B. Pelaporan Pengelola Program 

Secara berkala di setiap akhir tahun anggaran, pengelola program 

melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian alumni PBSB kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI, sebagai bagian dari Laporan Program Beasiswa 

Santri Berprestasi (PBSB). 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PENGABDIAN ALUMNI PBSB 
 

A. Pengertian 

1. Program Beasiswa Santri Berprestasi disingkat menjadi PBSB adalah 

sebuah program pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan 

bagi santri berprestasi, yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi 

syarat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi yang telah menjalin 

kerjasama dengan Kementerian Agama RI; 

2. Perguruan Tinggi mitra Kementerian Agama RI dalam PBSB adalah: 

Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut  Teknologi Bandung (ITB), 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas 

Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Airlangga (UNAIR) 

Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, 

Universitas Mataram (UNRAM), Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) Jakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) 

Malang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 

dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang; 

3. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Alumni Program 

Beasiswa Santri Berprestasi (LP2A PBSB) adalah lembaga yang 

dibentuk oleh alumni PBSB yang bertujuan sebagai sarana 

silaturahmi antar-alumni sekaligus ajang tukar-pikiran dalam 

mengembangkan potensi alumni PBSB dalam memberikan 
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sumbangsihnya kepada pengembangan pondok pesantren dan 

masyarakat; 

4. Program Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi 

(PBSB) adalah kegiatan yang diwajibkan kepada alumni PBSB yang 

telah selesai melaksanakan studi pada Perguruan Tinggi mitra 

Kementerian Agama RI dalam PBSB, guna mengamalkan dan 

mempraktekkan ilmu, ketrampilan dan pengalaman serta 

menumbuhkan sikap mental dalam usaha ikut mengembangkan 

pondok pesantren dan masyarakat. 

 

B. Maksud 

Maksud dari Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi 

(PBSB): 

1. Membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap mental alumni 

PBSB bagi pengembangan pondok pesantren; 

2. Mengembangkan kesempatan bagi alumni PBSB untuk mendarma-

bhaktikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang telah 

diperoleh selama belajar di perguruan tinggi; 

3. Membangun komunikasi yang intens antara alumni PBSB dengan 

pondok pesantren dan masyarakat. 

 

C. Sasaran 

Sasaran Program Pengabdian Alumni PBSB adalah alumni PBSB, yaitu 

peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian 

Agama RI yang telah menyelesaikan studi di Institut Pertanian Bogor 
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BAGIAN V 

PELAPORAN 
 

A. Pelaporan Oleh Peserta Pengabdian 

Peserta pengabdian wajib membuat laporan pelaksanaan program dalam 

dua bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1. Laporan Berkala 

Laporan berkala dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang berisikan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Deskripsi singkat pondok pesantren tempat pelaksanaan 

pengabdian dan program pengabdian yang sedang dijalankan; 

b. Program kerja selama 6 (enam) bulan; 

c. Pelaksanaan program kerja pengabdian; 

d. Permasalahan dan solusi yang diambil; 

e. Rencana-tindak 6 bulan kedepan. 

2. Laporan Akhir 

Laporan akhir dibuat setelah masa pengabdian 3 (tiga) tahun berakhir 

yang berisikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Deskripsi lengkap pondok pesantren tempat pelaksanaan 

pengabdian; 

b. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama masa 

pengabdian berlangsung; 
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4. Kinerja peserta pengabdian; 

5. Ketaatan peserta pengabdian terhadap aturan pengabdian. 

B. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan 

pengabdian.  Aspek-aspek penting dalam melakukan evaluasi adalah: 

1. Pengendalian mutu kegiatan; 

2. Analisa kebutuhan pondok pesantren; 

3. Manajemen penyelenggaraan program pengabdian alumni PBSB; 

4. Dukungan dan kerjasama pondok pesantren tempat pelaksanaan 

pengabdian alumni PBSB; 

5. Rekomendasi rencana-tindak pelaksanaan pengabdian di masa 

mendatang. 
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(IPB), Institut  Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 

Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Mataram (UNRAM), Universitas 

Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN 

Syahid) Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) 

Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN 

MALIKI) Malang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel 

Surabaya, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang; 

. 

D. Pengelolaan 

Pengelolaan Program Pengabdian Alumni PBSB dilaksanakan oleh 

Subdit Pendidikan Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 

Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, selanjutnya 

disebut sebagai Pengelola Program Pengabdian Alumni PBSB. 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 
 

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan 

program dimana pelaksanaan kegiatan dalam suatu program perlu dilakukan 

secara terus menerus berkaitan dengan pencapaian hasil yang telah 

direncanakan. Monitoring dan evaluasi bertujuan: Pertama, untuk melihat 

perkembangan pelaksanakan program di pesantren; Kedua, untuk 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta 

program dan pengelola program; Ketiga, untuk mengetahui hal-hal apa saja 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas program 

pengabdian.  

A. Monitoring 

Monitoring dilakukan dengan cara : 

1. Kunjungan langsung ke pondok pesantren peserta pengabdian; 

2. Penelaahan laporan peserta pengabdian; 

3. Penelaahan laporan pondok pesantren tempat dilaksanakannya 

pengabdian alumni PBSB; 

Aspek-aspek yang dilihat dalam pelaksanaan monitoring adalah: 

1. Proses pengabdian; 

2. Program yang dilaksanakan oleh peserta pengabdian; 

3. Kemampuan peserta pengabdian dalam mengimplementasikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam program pengabdian; 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENGABDIAN ALUMNI PBSB 
 

A. Tempat Pengabdian 

Tempat berkhidmat atau pengabdian Program Pengabdian Alumni PBSB 

adalah : 

1. Pondok pesantren asal peserta PBSB; 

2. Pondok pesantren bukan asal peserta PBSB yang membutuhkan dan 

telah mendapatkan persetujuan dari pondok pesantren asal dan 

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen 

Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI; 

3. Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Direktorat 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, 

Kementerian Agama RI; Diantaranya adalah: Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Perguruan 

Tinggi Agama Islam (PTAI), Madrasah Diniyah (MD), Taman 

Pendidikan Al-Quran (TPQ) dan Ma’had Aly. 

 

B. Bentuk dan Jenis Pengabdian 

1. Bentuk pengabdian 

Pengabdian Alumni PBSB pada pondok pesantren dilaksanakan 

dalam dua bentuk, yaitu pengabdian yang dilakukan secara individual 

dan secara kelompok.  
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Pengabdian secara individual dilaksanakan oleh alumni secara sendiri 

baik di pondok pesantren asal maupun pesantren lain atau Lembaga 

Pendidikan Keagamaan Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama 

RI. Sedangkan pengabdian secara berkelompok dilakukan oleh 

Alumni PBSB maksimal 5 (lima) orang yang memiliki disiplin ilmu 

yang sama atau berbeda. 

2. Jenis Pengabdian 

Secara umum jenis pengabdian yang dapat dilakukan oleh peserta 

pengabdian adalah hal-hal yang mendukung dan memperkuat 

pengembangan dan pemberdayaan pondok pesantren. Diantaranya 

dapat berperan pada hal-hal sebagai berikut:  

a. Tenaga pendidik dan kependidikan; 

b. Pengelola unit usaha pondok pesantren; 

c. Pengelola pengembangan Sumber Daya Manusia (Human 

Resources Management/HRM); 

d. Konsultan/Pendamping pengembangan dan pemberdayaan 

pondok pesantren; 

e. Tenaga kesehatan (medis) di pondok pesantren; 

f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikembangkan oleh pondok 

pesantren (Lembaga Bantuan Hukum Pesantren (LBHP), 

Lembaga Mediasi Pesantren (LMP) dan lain-lain).  

g. Jenis lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi pondok 

pesantren. 
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Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, 

Kementerian Agama RI; 

7. Bagi alumni PBSB yang mengabdi di luar pesantren asal atau 

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari pondok pesantren asal dan Direktorat 

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, 

Kementerian Agama RI (contoh terlampir); 

8. Kementerian Agama RI dibantu oleh LP2A PBSB mendata dan 

memetakan alumni PBSB; 

9. Selama melaksanakan pengabdian, alumni PBSB dapat 

tinggal/menetap di dalam atau di luar pondok pesantren. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut: 
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C. Masa Pengabdian 

1. Pengabdian dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 

2. Masa pengabdian terhitung sejak alumni PBSB mulai melaksanakan 

tugas di pondok pesantren; (setelah menyelesaikan studi pada 

perguruan tinggi) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan 

pondok pesantren. (contoh terlampir) 

3. Pengabdian dilakukan selama 3 (tiga) tahun, tetapi tidak berturut-

turut, bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Alumni PBSB yang akan melanjutkan pendidikan Pascasarjana 

(S2) di dalam negeri, maka harus melakukan pengabdian terlebih 

dahulu minimal satu (1) tahun dan dapat melanjutkan pengabdian 

bersamaan dengan penyelesaian pendidikannya; Kesanggupan 

untuk melanjutkan pengabdian dibuktikan dengan surat 

pernyataan (contoh terlampir) 

b. Alumni PBSB yang akan melanjutkan pendidikan Pascasarjana 

(S2) di luar negeri, maka harus melakukan pengabdian terlebih 

dahulu minimal satu (1) tahun dan dapat melanjutkan pengabdian 

setelah menyelesaikan pendidikannya; Kesanggupan untuk 

melanjutkan pengabdian dibuktikan dengan surat pernyataan 

(contoh terlampir) 

4. Waktu pengabdian peserta PBSB dalam 1 (satu) minggu atau 7 

(tujuh) hari setidaknya melakukan pengabdian sekurang-kurangnya 

selama 3 (tiga) hari; 

5. Dalam 1 (satu) hari setidaknya mengabdi minimal selama 8 (delapan) 

jam. 
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6. Total waktu pengabdian selama 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari 

adalah 24 jam, harus mengikuti distribusi waktu seperti poin 4 dan 5 di 

atas. (contoh: peserta tidak diperkenankan untuk mengakumulasi 

waktu pengabdian selama 24 jam dalam seminggu, dibagi dalam 4 

jam selama 6 hari) 

7. Peserta boleh melakukan pengabdian sambil bekerja sepanjang 

pekerjaan tersebut tidak mengganggu Program Pengabdian Alumni 

PBSB dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dengan pimpinan 

pondok pesantren. 

8. Alumni PBSB yang sudah diangkat menjadi PNS atau bekerja di luar 

instansi pemerintah diwajibkan tetap melakukan pengabdian di 

pondok pesantren terdekat dengan tempat bekerja; Kesanggupan 

untuk melaksanakan pengabdian di pesantren/lembaga pendidikan 

Islam terdekat dibuktikan dengan surat pernyataan (contoh terlampir) 

 

D. Hak dan Kewajiban 

1. Hak dan Kewajiban Peserta Pengabdian 

 Selama masa pengabdian, peserta pengabdian berhak: 

a. Memperoleh sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan tugas pengabdian sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya sesuai dengan kemampuan pondok pesantren; 

b. Memperoleh pembinaan berkala dari Pondok Pesantren; 

c. Peserta pengabdian dapat memperoleh fasilitas tempat tinggal di 

dalam pondok pesantren, sesuai dengan kemampuan pesantren 

yang ditempati; 
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F. Mekanisme Pelaksanaan Pengabdian Alumni PBSB 

Pelaksanaaan Program Pengabdian Alumni PBSB dilaksanakan secara 

integral dengan melibatkan unsur peserta PBSB, Pondok Pesantren, 

Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi. Adapun mekanismenya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengabdian dilaksanakan setelah peserta PBSB menyelesaikan 

studinya pada perguruan tinggi mitra Kementerian Agama dan 

menjadi alumni PBSB. 

2. Alumni PBSB melapor dan memberitahukan kepada Pimpinan 

Pondok Pesantren Asal untuk memulai program pengabdian; 

3. Apabila pondok pesantren asal alumni PBSB belum/tidak 

memungkinkan untuk melaksanakan pengabdian, pondok pesantren 

asal tersebut membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa 

pondok pesantren tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan 

pengabdian disertai alasan, ditujukan kepada Direktorat Pendidikan 

Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian 

Agama RI; 

4. Alumni PBSB yang pondok pesantren asalnya tidak memungkinkan 

untuk melaksanakan pengabdian alumni PBSB, dapat mencari 

pondok pesantren lain; 

5. Bagi alumni yang belum mendapatkan tempat pengabdian 

sebagaimana poin 3 dan 4 di atas diharapkan segera melapor kepada 

Kementerian Agama RI dan selanjutnya akan ditugaskan di pondok 

pesantren yang membutuhkan. 

6. Pondok Pesantren yang telah menyetujui penempatan pengabdian 

alumni PBSB memberitahukan secara tertulis kepada Direktur 
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pengabdian; Apabila diperlukan, Kementerian Agama RI akan 

mengeluarkan Surat Rekomendasi Untuk Menolak Mempekerjakan 

kepada alumni PBSB tersebut; 

2. Apabila alumni belum melaksanakan pengabdian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan diketahui sudah bekerja sebagai Pegawai 

Negeri/BUMN/Swasta/Asing yang bersifat tetap maupun kontrak 

(tidak tetap), Kementerian Agama RI akan meminta kepada 

instansi/lembaga yang bersangkutan untuk memberhentikan peserta 

PBSB tersebut; 

3. Bagi alumni yang sudah terlanjur bekerja baik sebagai Pegawai 

Negeri/BUMN/Swasta/Asing yang bersifat tetap maupun kontrak 

(tidak tetap), sebelum panduan ini ditetapkan dan tidak melaksanakan 

pengabdian sesuai ketentuan, diberikan sanksi sama dengan poin 

nomor 2 diatas (hal sanksi pelanggaran). 

4. Bagi alumni yang mengajukan program beasiswa atau studi lanjut 

sebelum masa pengabdian berlangsung minimal 1 (satu) tahun, 

aturan yang berlaku sama dengan aturan alumni yang bekerja 

sebagai Pegawai Negeri/BUMN/Swasta/Asing yang bersifat tetap 

maupun kontrak (tidak tetap). 
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Selama masa pengabdian, peserta pengabdian memiliki kewajiban: 

a. Mentaati semua aturan dan ketentuan dari pondok pesantren 

tempat alumni PBSB melakukan pengabdian; 

b. Melaksanakan pembagian tugas yang sudah diamanatkan sesuai 

dengan kesepakatan antara alumni PBSB dengan pondok 

pesantren; 

c. Berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam upaya 

pengembangan pondok pesantren; 

d. Tetap mengembangkan kompetensi dan kemampuan diri secara 

mandiri; 

e. Menyusun laporan setiap 6 (enam) bulan; 

f. Membuat laporan akhir setelah menyelesaikan pengabdian 

selama 3 (tiga) tahun. 

2. Hak dan Kewajiban Pondok Pesantren 

Selama menjadi tempat pengabdian oleh peserta, pondok pesantren 

memiliki hak: 

a. Mendapatkan pelayanan pengetahuan dan keterampilan dari 

peserta pengabdian; 

b. Mengatur peserta pengabdian dalam mengimplementasikan 

program-program pengembangan di pondok pesantren ; 

c. Melakukan kontrol kepada peserta pengabdian sesuai dengan 

garis besar perjuangan pondok pesantren; 

d. Mengembalikan peserta pengabdian kepada Kementerian Agama 

RI jika melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di pondok 

pesantren.  
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Selama ditempati oleh peserta pengabdian, pondok pesantren 

memiliki kewajiban: 

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan selama 

masa pengabdian berlangsung; 

b. Memberikan bimbingan dan arahan bagi pengembangan program 

pesantren; 

c. Menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi peserta pengabdian 

sesuai kemampuan pondok pesantren; 

d. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI. 

3. Hak dan Kewajiban Kementerian Agama RI 

Selama masa pengabdian berlangsung, Kementerian Agama RI 

memiliki hak: 

a. Membuat tata aturan pengabdian; 

b. Menyimpan bukti kelulusan asli (ijazah, transkrip nilai dan bukti 

kelulusan lainnya) alumni PBSB peserta pengabdian; Hal ini 

untuk menjamin komitmen alumni PBSB melaksanakan 

pengabdian. 

c. Meminta dan memperoleh laporan dari peserta pengabdian; 

d. Melakukan pembinaan secara berkala kepada peserta 

pengabdian; 

e. Menindaklanjuti hasil laporan dari peserta pengabdian dan 

pondok pesantren. 

Selama masa pengabdian berlangsung, Kementerian Agama RI 

memiliki kewajiban: 
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a. Mengeluarkan rekomendasi untuk penempatan peserta 

pengabdian; 

b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta pengabdian; 

c. Melakukan koordinasi intensif dengan pesantren lokasi 

pengabdian; 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta pengabdian. 

 

E. Sanksi dan Larangan Bagi Peserta Pengabdian 

Selama masa pengabdian, peserta pengabdian tidak diperkenankan: 

1. Meninggalkan tempat pengabdian tanpa ijin dari pengasuh pondok 

pesantren dan Kementerian Agama RI sebelum masa pengabdian 

berakhir; 

2. Mengajukan lamaran program beasiswa atau studi lanjut kecuali 

masa pengabdian sudah berlangsung minimal 1 (satu) tahun; 

3. Mendaftarkan diri menjadi Pegawai Negeri/BUMN/Swasta/Asing yang 

bersifat tetap maupun kontrak (tidak tetap) yang mengganggu 

Program Pengabdian Alumni PBSB dan tidak mendapat persetujuan 

pimpinan pondok pesantren. 

Sanksi pelanggaran berupa: 

1. Apabila meninggalkan tempat pengabdian tanpa ijin dari pengasuh 

pondok pesantren dan Kementerian Agama RI sebelum masa 

pengabdian berakhir dan menjadi Pegawai Negeri/ 

BUMN/Swasta/Asing yang bersifat tetap maupun kontrak (tidak tetap) 

maka diberikan sanksi penahanan bukti kelulusan asli (ijazah, 

transkrip nilai, bukti kelulusan lainnya) sampai menyelesaikan 


