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Waqf is a part of Islam law that has been implemented by Muslim since 

Prophet Muhammad SAW age until today. Only few of waqf laws that regulated by 

As-Sunnah and most of it are regulated by ijtihad of the fuqahā. Currently, waqf 

institutions are regulated in legislation in many countries, one of them is Indonesia. 

Waqf have been regulated in Act no. 41/2004 about Waqf and Government regulation 

no. 42/2006 about the implementation of act no. 41/2004 about Waqf. 

These acts manage waqf in comprehensive way, among the aims of waqf 

property are broadly defined, including for education vehicles and activities. In order 

for the objectives and the functions of waqf can be achieved, so these acts set the 

nazhir must manage and develop it in productive way. The successful of the nazhir 

can be achieved if all related components can be functioned as well, such as Religious 

Ministry, Indonesia Waqf Board, etc. 

The nazhir, who successful to fulfill the mandate as sharia principles and 

provision act applied, such as management and development of waqf property in 

productive way, will provide opportunity to utilize the result for financing the Islamic 

education. 

      

Kata kunci : Wakaf produktif, Harta benda wakaf, Pendidikan Islam, Pembiayaan, 

Pemanfaatan dan Peluang.  
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A. Latar Belakang 

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, 

bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt.1 Kata wakaf berasal dari 

bahasa Arab  َوَقفَ - يَِقفُ -  َوْقًفا    yang  berarti berhenti,2 persamaannya adalah  ,atau  3 ََحَبس

 ,Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal istilah habs 4. َحبَسَ - َيْحِبسُ - َحْبًسا َوَمْحَبًسا

tasbil, atau tahrim. Belakangan baru dikenal istilah waqf. 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari‘ah. 

Penulis mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menahan 

harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan 

secara berulang untuk kepentingan umum maupun khusus sesuai dengan prinsip 

syari‘at Islam.  

Definisi ini mencakup wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak ataupun 

hak-hak yang dimiliki seseorang, misalnya berupa uang , tanah, mobil, hak atas 

kekayaan intelektual, dan lain-lain serta dilakukan dalam rangka taqarrub kepada 

Allah swt.  

Pengertian ini memberi kesempatan kepada wakif  untuk mewakafkan hartanya 

apakah untuk selamanya, misalnya tanah yang digunakan untuk masjid atau berlaku 

untuk jangka waktu tertentu, seperti wakif menyewa sebuah rumah selama satu tahun. 

Rumah yang disewa ini kemudian diwakafkan oleh wakif sampai habis masa sewanya 

                                                           
       1Uswatun Hasanah, “Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus 

Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”,  (Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 1977), hal. 4.      
       2Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Unit Pengadaan 
Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), hal. 1683.  

3Ibid., hal. 249. Lihat Hasanah, Op. Cit., hal. 4.    
4Luwis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hal. 114. 

Lihat Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, Nail al-Autārjuz 6, (Dār al-Fikri, tt.), hal. 
127. Lihat juga ar-Rāgib al-Asfahāni, Mu‘jam Mufrodāt  al-Alfāzil al-Qur`ān, (Bairut: Dār al-Fikri, 
1992), hal. 576. 



 

 
3 

Peluang Wakaf Produktif 

 untuk Pembiayaan Pendidikan Islam.  

Tata Fathurrahman 

atau dia mewakafkannya selama enam bulan kemudian setelah enam bulan kembali 

lagi kepada wakif yang bersangkutan sampai habis masa sewanya.  

Pemanfaatan harta benda wakaf secara berulang di sini maksudnya untuk 

menjaga kelestarian dan keutuhan harta benda wakaf jangan sampai sekali pakai 

langsung habis. Cara ini sesuai dengan harapan wakif agar pahala harta benda yang 

diwakafkannya  terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Hal ini 

memungkinkan manfaat harta benda wakaf dapat berlangsung secara berulang-ulang. 

Dengan cara ini harta benda wakaf dapat berfungsi sebagai sedekah yang terus 

berjalan sebagaimana digambarkan oleh Nabi saw. Pengertian ini juga mendorong 

nazhir agar mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara 

produktif, sehingga harta benda wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkanya. 

 Definisi ini memberikan hak kepada nazhir untuk mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakafnya secara poduktif, yang dapat mencakup wakaf 

khairi untuk kepentingan kebaikan secara umum, misalnya orang-orang miskin, 

sekolah, dan lain-lain atau yang khusus yang ditentukan oleh wakif, karena dia 

menunjuk para pihak tertentu yang berhak  menikmati hasil wakaf.  

Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus pada 

sektor-sektor yang dibenarkan syariat. Jadi, jangan sampai nazhir melakukan usaha 

pada sektor-sektor yang melanggar ketentuan syariat. Demikian juga pemanfaatan 

hasilnya jangan sampai pada kegiatan-kegiatan yang maksiat kepada Allah dan Rasul-

Nya.  

 

B. Peruntukkan Harta Benda Wakaf 

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah   diamalkan   olehkaum 

muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Masalah yang berkaitan 

dengan wakaf ini tidak terdapat dasar hukumnya secara jelas di dalam al-Quran. 

Landasan wakaf di dalam al-Quran, hanya diambil dari ayat-ayat yang 

memerintahkan berbuat baik dan mengeluarkan infak, seperti surat al-Baqarag (2): 

267, surat Ali ‘Imran (3): 92, al-Mȃ`idah (5): 2, al-Hajj (22): 77, dan lain-lain. 
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 Menurut fukaha di dalam as-Sunnah dasar hukum wakaf, di antaranya ada yang 

mendasarkan pada sadekah secara umum, yaitu sebagai berikut:5 

 ِمنْ  إِالَّ  َعَملُهُ  ْنقََطعَ إِ  اِإلْنساَنُ  تَ َما ذَاإِ   قَالَ  لَّمَ َوسَ  َوآِلهِ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلّىَ  النَّبِيَّ  أَنَّ "  ُهَرْيَرةَ  أَِبيْ  َعنْ 
 البخارى اال ةالجماع رواه" هُ ْدُعْوَل َي  َصاِلحٍ  دٍ َوَل  أَوْ  ِبهِ  يُْنتََفعُ  ِعْلمٍ  أَوْ  َجاِريَةٍ  َصَدَقةٍ  أَْشيَاءَ  ثَالَثَةِ 
 .         ماجه وابن

 

Artinya, dari Abū Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, “apabila manusia telah 

meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jāriah, ilmu 

yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya”. (Hadis Riwayat al-

Jamā‘ah, kecuali al-Bukhāri dan Ibn Mājah). 

Para Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud as-sadaqah al-jāriyah pada 

hadis tersebut adalah wakaf.6 Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh 

seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif 

sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. 

Selanjutnya fuqahā mendasarkan hukum wakaf pada hadis riwayat Ibn ‘Umar 

yang berbunyi sebagai berikut:7 

 َوآِلهِ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولَ  يَا َفقَالَ  َخْيبَرَ  أَْرِض  ِمنْ  أَْرًضا ُعَمَرأََصابَ  أَنَّ " ُعَمرَ  اْبنِ  َوَعنِ 
 ِشئْتَ  إِنْ  َفقَالَ  ؟ ُمُرِنىْ  تَأْ  فََما ِمْنهُ  ِعْنِدىْ  أَْنفَسَ  قَطُّ  الً  َما أُِصبْ  لَمْ  أَْرًضابَِخْيبَرَ  أََصْبتُ   َوَسلَّمَ 

 اْلفَُقَراءِ  ِفى تُْوَرثَ  َوالَ  تُْوَهبَ  َوالَ  الَتُبَاعَ  أَنْ  َعلى ُعَمرُ  بَِها َفتََصدَّقَ  ِبَها وَتََصدَّْقتَ  أَْصَلَها َحبَّْستَ 
قَابِ  وَ  اْلقُْربى َوذَِوى ْيفِ  الّرِ  بِاْلَمْعُرْوفِ  ِمْنَها يَأُْكلَ  اَنْ  َوِلَيَها َمنْ  َعَلى ُجنَاحَ  الَ  السَِّبْيلِ  َواْبنِ  َوالضَّ

لٍ  َغْيرَ  َويُْطِعمَ  . الجماعة رواه" َماالً  ُمتَأَثِّلٍ  َغْيرَ " لَْفظٍ  َوِفى" ُمتََمّوِ  
 

Artinya, dan dari Ibn ‘Umar bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang tanah 

di Khaibar kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah aku 

mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah kudapat sama sekali, yang 

lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan 

kepadaku?” Jawab Nabi, “Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan 

hasilnya”. Kemudian, ‘Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh dijual, tidak 

boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan, yaitu untuk  orang-orang  fakir, keluarga 

                                                           
5Al-Syaukāni, Op. Cit., hal. 127.  
6Ibid. Lihat al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 378. 
7Al-Syaukāni, Op. Cit., hal. 127.   
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dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal 

dalam perjalanan, serta tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk makan 

sebagian hasilnya dengan cara yang wajar dan memberi makan (keluarganya) dengan 

tidak dijadikan hak milik. Pada satu riwayat dijelaskan: Dengan tidak dikuasai 

pokoknya (Hadis riwayat al-Jamā‘ah). 

Hadis lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh  fuqahā adalah hadis riwayat 

‘Usmān sebagai berikut:8 

 يَْستَْعذَبُ  َماءٌ  ِبَها َوَلْيسَ  ِدْيَنةَ اْلمَ  قَدِمَ  َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  أَنَّ "  ُعثَْمانَ  َوَعنْ 
 فِى ِمْنَها َلهُ  بَِخْيرٍ  ْينَ اْلُمْسِلمِ  الَءِ دِ  َمعَ  َدْلَوهُ  َهافِيْ  َفيَْجعَلَ  ُرْوَمةَ  ِبئْرَ  يَْشتَِرى َمنْ  َفقَالَ  َغْيَربِئِْرُرْوَمةَ 

                                 .    حسن ديثح وقال والترمذى النسائى رواه" َماِلى ُصْلبِ  ِمنْ  فَاْشتََرْيتَُها اْلَجنَّةِ 
 

Artinya, dan dari ‘Usman, dia menceritakan bahwa Nabi saw telah datang ke 

Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rūmah kemudian Nabi saw 

bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rūmah?” Selanjutnya ia memasukan 

timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia 

akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku 

membeli sumur itu dari hartaku. (Hadis riwayat an-Nasā`i dan al-Tirmiżi). 

Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum wakaf hanya sedikit diatur oleh as-

Sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh ijtihad para fuqahā.9 Demikian juga Syaikh 

Mustafā Az-Zarqā, sebagaimana dikutif oleh Munzhir Qahaf, menyatakan bahwa 

rincian hukum wakaf dalam fiqh keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas 

karena akal berperan dalam hal ini.10 

Berdasarkan dasar hukum wakaf di dalam hukum Islam tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peruntukkan harta benda wakaf  bukan hanya untuk tempat 

ibadah saja, tetapi dapat lebih luas lagi, yakni dapat juga diperuntukkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, baik yang menyangkut aspek 

ruhaniah maupun jasmaniah. Salah satu upaya untuk mencapai kualitas seperti ini 

dapat melalui lembaga pendidikan. 

                                                           
8 Ibid., hal. 127-128. 
9 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa AdillatuhuJuz VIII, Mesir: Dȃr al-Fikri, 1989, hal. 157.    

 10 MunzirQahaf, Munzir,Al-waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu, Damsyiq: Dār 
al-Fikri, 2000, hal. 137.  
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Peruntukkan harta benda wakaf tersebut telah dirumuskan secara komprehensif 

dalam undang-undang wakaf yang baru di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

(PP). Pasal 22 UU ini menetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, 

harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi : 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan. 

Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, maka Pasal 43 UU ini menentukan 

nazhir diharuskan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Selanjutnya Penjelasan Pasal 43 ayat 

(2) menerangkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 

secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, 

produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, 

pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar 

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan 

usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. 

 

C. Pemanfaatan harta benda wakaf 

Ketentuan hukum Islam tentang wakaf dan peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku tersebut, mengindikasikan bahwa salah satu pemanfaatan 

harta benda wakaf tersebut dimungkinkan untuk membiayai lembaga pendidikan 

Islam, seperti perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Islam dan 

lain-lain. 
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Harapan pemanfaatan peluang tersebut, pada kenyataannya masih mengalami 

beberapa kendala, diantaranya: 

1. Sebagian wakif perorangan saat menyerahkan harta benda wakaf kepada nazhir, 

tanpa memperhatikan kemampuan nazhir bagi peningkatan pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf tersebut, dan kadang-kadang penunjukkannya 

karena kedekatan hubungan antara nazhir tersebut dengan wakif. Dengan kondisi 

nazhir seperti ini, sulit harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif dan sulit 

terwujudnya peruntukkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-

udangan.  Sedangkan wakif yang berbentuk badan hukum dan organisasi lebih 

selektif dalam memilih nazhir wakafnya. Dan kenyataan di masyarakat wakif 

perorangan lebih banyak dibandingkan dengan wakif  yang berbentuk badan 

hukum atau organisasi. 

2. Nazhir perorangan, terutama kebanyakkan di daerah masih banyak yang belum 

memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Di samping itu, 

sebagian nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf hanya 

merupakan pekerjaan sambilan yang tentu hasilnya tidak akan optimal.  Selain itu, 

nazhir tidak mendapat imbalan yang memadai dari hasil pengurusan harta benda 

wakaf tersebut, sehingga agar dapat hidup layak ia harus bekerja di tempat lain. 

Sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum atau organisasi relatif lebih baik 

dari nazhir perorangan. 

3. Kementrian Agama, baik di tingkat pusat maupun pada tingkat di daerah, belum 

berfungsi sesuai harapan masyarakat, baik karena keterbatasan aparat, sarana, 

maupun pengetahuan menghadapi permasalahan yang terus berkembang di 

masyarakat. Pertumbuhan yang timbul di masyarakat saat ini, mengharuskan 

seluruh aparat Kementrian Agama untuk terus berusaha meningkatkan kualitas 

ilmu dan manajemen agar perwakafan di tanah air kita dapat berfungsi dengan 

sebaik-baiknya. 

4.  Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen untuk memajukan 

dan mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU) dan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf (PP).  BWI ini berkedudukan di ibukota Negara Republik 

Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk perwakilan di provinsi dan 

atau kabupaten/kota. Tetapi sampai saat ini, perwakilan BWI di provinsi belum 

terbentuk di seluruh tanah air, begitu juga pada tingkat kabupaten/kota.  Ketentuan 

UU tentang BWI ini sangat baik bagi pengembangan perwakafan, tetapi sampai 

saat ini belum berfungsi secara maksimum. 

5. Para Ulama belum maksimum mengupayakan pemberian informasi kepada 

masyarakat bagi pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf. 

Hal ini dapat dilihat materi yang dibahas pada khutbah jumat, di radio, televisi, dan 

lain-lain, pembahasannya lebih banyak pada bidang ibadah mahdah, muamalah, 

selain wakaf dan akhlak. 

6. Kondisi tanah wakaf di daerah, kondisinya kurang strategis untuk dikelola secara 

produktif, baik karena luasnya kurang memadai maupun letaknya yang kurang 

strategis. Misalnya tanah wakaf di kota Bandung mencapai 2256 lokasi, 

kebanyakan belum dikelola secara produktif, sehingga belum bermanfaat secara 

ekonomis. Demikian juga jumlah wakaf di Jabar, berada di 74.156 lokasi dengan 

luas lahan 215 juta meter persegi. Peruntukkannya di antaranya 38.548 lokasi 

untuk ibadah, 7.468 untuk pendidikan, 3.634 pesantren, 51 lokasi usaha jasa, 1.852 

makam, 105 panti, dan 1.535 lokasi untuk pertanian. Sekitar 21.089 belum jelas 

karena belum disertifikasi, sehingga pemanfaatannya belum jelas.11 

 

D. Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam 

Di Indonesia Pemanfaatan harta benda wakaf bagi pembiayaan pendidikan Islam 

telah lama berjalan, sebelum UU Wakaf diberlakukan pada tahun 2004 melalui 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP).  

                                                           
11Republika, Kamis 3 Januari 2013, hal. 21. 
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Tanah wakaf produktif di Indonesia sebagian ada yang sudah dimanfaatkan bagi 

lembaga pendidikan Islam, seperti Yayasan Darunnajah yang didirikan  pada tanggal 

3 September 1960, dengan tujuan untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya, khususnya di bidang pendidikan dan sosial.12 

 Lembaga ini telah berkiprah di bidang pendidikan, yang dimulai dari Taman 

Kanak-kanak, Sekolah Dasar Islam, Madrasah Sanawiyah dan Aliah, serta Sekolah 

Tinggi Agama Islam Darunnajah. Lokasinya tersebar, baik di pulau Jawa maupun di 

luar Jawa. 

Yayasan Darunnajah mengatur bahwa seluruh tanah dan bangunan milik 

Yayasan ini yang dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan, dinyatakan sebagai  

wakaf Islam yang abadi. Hal ini sesuai dengan cita-cita para wakif dan pendiri 

Pesantren yang mengharapkan perkembangan dan kelangsungan lembaga pendidikan 

ini.13 

Contoh lainnya adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf pada Yayasan 

Pemeliharaan dan Peluasan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Untuk mewujudkan 

cita-citanya, pada tanggal 12 Oktober 1958/28 Rabi‘ul Awwal 1378 jam 10.30 

bertempat di Aula Pondok Modern Gontor Ponorogo, dengan disaksikan oleh Wakil 

Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Parlemen I, Wakil 

Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat 

I Jawa Timur, Panglima T.T. Brawijaya, Pembesar-pembesar Sipil/Menteri Militer 

Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, wakil ahli waris Pondok Modern, wakil-

wakil dari Badan Pendidikan Islam, Pers, Radio, Pelajar-pelajar, bekas pelajar dan 

Wali Pelajar Pondok Modern; para pendiri tersebut mengikrarkan wakaf harta 

kekayaannya dan pondoknya kepada umat Islam yang diwakili oleh para nazir alumni 

pondok tersebut. Para alumni ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Adapun 

nazir yang menerima amanat ini adalah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam 

Gontor.14 

                                                           
12 Yayasan Darunnajah, Buku Panduan, (Jakarta: Yayasan Darunnajah, 1996), hal. 4.  
13 Yayasan Darunnajah (Darunnajah Islamic Foundation), Prospektus.  
 14 Bulletin IKPM. Edisi XXXIII, Agustus 1999, hal. 14. LihatAbdullah Syukri Zarkasyi, 

“Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern DarussalamGontor”, Makalah disampaikan dalam Seminar 
Internasional “Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat”, diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatra 
Utara, Medan, 6 Januari 2003,  hal. 2.   
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Para pendiri yang menyerahkan wakaf Pondok Modern tersebut adalah: (1) 

KRH Ahmad Sahal, partikelir, berumah di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo, (2) RH Zainuddin Fananie, pegawai tinggi kementrian sosial, 

bertempat tinggal di Jakarta, (3) KRH Imam Zarkasyi, partikelir, berumah di Desa 

Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Para pendiri ini merupakan pemilik 

Pondok Modern Gontor Ponorogo.15 

Piagam ikrar wakaf tersebut, para nazir diwakili oleh: KH Idham Cholid, Ali 

Murtadho, Shoiman BHM, Ghazali Anwar, Let Kol H Hasan Basrie, H Mahfudz, 

Kapten Irchamni, Aly Saefullah, Abdullah Syukri, Hadijin Rifa‘ie, Amsin, Moh. 

Tha`if, Marako Rauf, Al-Muhammady, dan Abdullah Mahmud. Adapun beberapa 

saksi yang menandatangani piagam tersebut terdiri dari: KH Idham Cholid (Wakil 

Perdana Menteri), KH Moh. Ilyas (Menteri Agama), Kol M Syarbini (Panglima 

Daerah Militer V Brawijaya), R Samadikun (Gubernur Propinsi Jawa Timur), R 

Haryogi (Bupati KSH. Tk. II Ponorogo), KH Nawawi (PB. Nahdhatul Ulama), H 

Hasyim (PP. Muhammadiyah), Moh Shofwan Hadi (Wartawan), Marzuki (Kepala 

RRI Madiun), KH Syukri (Mewakili Wali Murid), Ahmad Zainuddin, Alwi Mukri 

(Ketua PPI), dan R Sukarto (Kepala Desa Gontor).16 

Amanat para wakif kepada para nazir ditulis dalam sebuah Piagam Penyerahan 

Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut.17 

a. Bahwa wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk 

kepada ketentuan-ketentuan hukum agama, menjadi amal dan tempat beramal. 

b. Bahwa Pondok modern harus menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-

Qur`an/Arab, ilmu pengetahuan umum dan tetap berjiwa pondok. 

c. Bahwa Pondok Modern harus menjadi lembaga yang berkhidmat kepada 

masyarakat dan membentuk karakter/pribadi umat guna kesejahteraan lahir batin, 

dunia akhirat. 

                                                           
   15 Bulletin IKPM, Op. Cit., hal. 14.  
 16 Ibid., hal. 16. Lihat Djatnika, Op. Cit. hal. 63-64.  

   17Zarkasyi, Op. Cit., hal. 2.  



 

 
11 

Peluang Wakaf Produktif 

 untuk Pembiayaan Pendidikan Islam.  

Tata Fathurrahman 

d. Bahwa pihak kedua berkewajiban: (1) memelihara dan menyempurnakan agar 

Pondok Modern Gontor menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti, (2) 

mengusahakan agar pihak kedua mempunyai akte notaris di mana syarat-syarat 

dan peraturan-peraturannya ditetapkan dengan jelas, dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

Harta benda yang diserahkan pada waktu itu berupa: (1) tanah kering dengan 

luas1,74 ha. (lokasi pondok), (2) 12 buah gedung dan peralatannya, (3) tanah 

basah/sawah dengan luas 16,851 ha (terletak di Banyuwangi, Jember, Jombang, dan 

Kediri).18 

Pihak kedua melaksanakan amanat yang dimuat dalam piagam tersebut, dengan 

membentuk badan wakaf pondok modern dan anggaran dasarnya, serta membuat akte 

notaris di muka notaris pengganti Mr Tjiook Hong Wan, di Madiun pada tanggal 18 

Maret 1959, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 3, serta dimuat 

dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 85 tahun 1960 tanggal 9 Desember 1960 

Nomor 99.19 

Pondok Modern Darussalam Gontor tersebut terdiri dari pondok pusat dan 

pondok cabang. Pondok cabang ini tersebar di pulau Jawa, pulau Sulawesi, dan pulau 

Sumatra, seperti pondok cabang di Propinsi Nangru Aceh Darussalam. 

Pondok modern Darussalam Gontor yang pada tahun 1926 mulai membuka 

Tarbiyatul Athfal (TA), terus mengembangkan diri,di antaranyaterdapat 8 (delapan) 

cabang, yaitu (1) Pondok modern Darussalam Gontor I di Gontor, Ponorogo, (2) 

Pondok Modern Darussalam Gontor II, kampusnya kurang lebih 6 kilometer arah 

barat daya Desa Gontor atau 4 kilometer arah selatan kota Ponorogo dan terletak di 

desa Madusari, kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo; luas tanah wakaf kampus ini 

kurang lebih 10 hektare, (3) Pondok Modern Gontor III “Darul Ma‘rifat” 

Sumbercangkring, Gurag, Kediri; luas tanah wakaf kampus ini kurang lebih mencapai 

6,5 hektare yang merupakan wakaf dari Bapak H. Ridwan dan diserahkan kepada 

Pondok Modern Darussalam Gntor tanggal 11 Desember 1993, Pondok ini sebelum 

diserahkan sebagaimana tersebut telah dirintis oleh para alumni Gontor sejak tahun 

                                                           
18 Ibid., hal. 3.   
19 Djatnika, Op. Cit., hal. 66-67.  
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1988, yang pada waktu itu bernama Makrifat, yang merupakan kependekan dari 

Monumen Abadi Keluarga Ridwan dan Fatimah, kemudian setelah diserahkan diubah 

namanya menjadi “Darul Ma‘rifat”, (4) Pondok Modern gontor IV, yaitu Pesantren 

Putri Gontor yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kaupaten 

Ngawi, (5) Pondok Modern Gontor V “Darul Muttaqin” di Kalugung, Rogojampi, 

Banyuwangi. Darul Muttaqin merupakan lembaga pendidikan Islam yang diwakafkan 

kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo tanggal 17 juni 1990, keluarga 

mengharapkan pondok ini menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu, pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan, tempat berkhidmat, dan berjuang untuk 

menegakkan kalimat Allah,  (6) Pondok Modern Gontor VI “Darul Qiyam” yang 

terletak di dusun Gadingsari, desa Mangunsari, kecamatan Sawangan, Kabupaten 

Magelang; luas tanahnya 2,3 hektare beserta 1 masjid dan satu unit rumah dan 

wakifnya adalah Ibu Qoyumi Kafrawi yang penyerahannya dilakukan 23 Juli 1999, 

(7) Pondok Modern Gontor VII “Riyadatul Mujahidin”, kampusnya terletak di desa 

Pudahoa, kecamatan Landono, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi 

Tenggara. Kampus pondok ini tanahnya disediakan oleh Pemerintah Tingkat II 

Kendari dengan luas kurang lebih 1000 hektare dalam bentuk kerjasama antara 

Gontor dengan Pemerintih Tingkat I Sulawesi Tenggara, (8) Pondok Modern Gontor 

VIII terletak di Propinsi Lampung. 

Disamping itu, “Pondok Putri” sebagaimana tersebut juga telah mengalami 

perkembangan, yaitu sebagai berikut: (1) Pondok modern Gontor Putri I yang 

lokasinya kurang lebih 100 kilometer dari Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo atau 32 kilometer sebelah barat kota Ngawi yang terletak di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan tanah wakafnya mencapai 6 

hektare, (2) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri II, terletak di sebelah barat 

kampus Gontor Putri I yang luas tanah wakafnya mencapai 6 hektare, (3) Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri III, kampusnya kurang lebih 10 kilometer sebelah 

timur Gontor Putri I, yang terletak di desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, 

Kabupaten Ngawi, (4) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri IV yang terletak di 

Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. 
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Selain itu, pondok pusat dan cabang tersebut terdapat juga sekitar 190 Pesantren 

Alumni yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Contoh dua lembaga pendidikan Islam tersebut dan contoh-contoh yang lainnya, 

menunjukkan bahwa wakaf berpeluang bagi pembiayaan lembaga pendidikan Islam, 

apabila para nazhir yang diberi amanat mengelola, mengembangkan harta benda 

wakaf, dan memanfaatannya sesuai dengan ketentuan syariah, seperti yang telah 

dilaksanakan oleh Ibnu Umar tersebut, dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, agar harta benda wakaf berpeluang sebagaimana diharapkan di 

atas, maka harus dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Wakif pada waktu menyerahkan harta benda wakaf kepada nazhir, harus 

memperhatikan kemampuan nazhir tersebut. Misalnya kejujuran untuk 

menunaikan amanat yang harus ditunaikan, kemampuan manajemen untuk 

mengelola, mengembangkan harta benda wakaf, dan memanfaatkan hasilnya. Di 

samping itu, wakif juga sebaiknya menetapkan peruntukkan pemanfaatan harta 

benda wakaf yang akan dikelolanya agar dapat dijadikan pedoman bagi nazhir. 

2. Nazhir harus amanah dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan 

syariah secara umum seperti yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan, pengembangan harta benda wakaf, dan pemanfaatan hasilnya. Di 

samping itu, nazhir harus menguasai ketentuan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perwakafan. Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir, 

tetapi di samping harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai nazhir, dia juga 

harus siap sebagai manajer wakaf. Para nazhir perlu menyadari dan harus berusaha 

untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi 

yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, yang salah satunya, dapat 

dicapai melalui pendidikan.  

3. Seluruh aparat Kementrian Agama terkait, perlu berusaha meningkatkan 

penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para nazhir, dengan memberikan 
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informasi kepada mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan wakaf menurut 

syariah, maupun menurut ketentuan perundang-undangan dan pengetahuan 

lainnya, seperti manajemen yang diperlukan bagi peningkatan kemampuan 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Di samping itu, para petugas 

harus berusaha juga untuk mendengarkan permasalahan yang tumbuh di 

masyarakat, seperti kesulitan-kesulitan di dalam pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf.  

4. BWI sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf yang 

baru, perlu melengkapi kepengurusannya untuk seluruh provinsi di Indonesia. 

Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan, BWI perlu melengkapi kepengurusannya di 

tingkat kabupaten/kota. Hal ini diperlukan agar BWI dapat melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan 

perwakafan di daerah dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat, 

salah satu contohnya penyelesaian tukar guling tanah wakaf yang digunakan untuk 

jalan. 

5. Para ulama perlu berupaya meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat 

tentang pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf secara 

produktif menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, baik 

melalui khutbah Jumat, maupun ceramah umum di masyarakat, radio, televisi, dan 

media lainnya. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan para nazhir, 

diharapkan di masa yang akan datang fungsi wakaf menurut ketentuan syariah dan 

UU Wakaf dapat tercapai, bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, tetapi dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan memberi peluang  untuk 

membantu kelangsungan lembaga pendidikan Islam. 

6. Perlu dilakukan inventarisasi tentang tanah-tanah wakaf yang letaknya strategis 

dan memadai untuk dikelola secara produktif, seperti sekarang sedang diupayakan 

dilakukan oleh BWI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan 

para nazhir lebih fokus pada tanah-tanah wakaf yang lebih strategis untuk dikelola 

secara produktif berdasarkan data yang akurat, dengan tetap tidak mengabaikan 

pembinaan terhadap tanah wakaf yang kurang strategis dan kurang produktif. 

Dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seperti ini, diharapkan 
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hasilnya dapat membantu kegiatan operasional pembiayaan lembaga pendidikan 

Islam.   

 

E. Kesimpulan 

Dengan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila para nazhir 

mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, hasilnya 

dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Hal ini, dapat 

terwujud jika seluruh komponen yang ditugaskan oleh UU untuk membina para 

nazhir dapat berfungsi dengan baik, seperti Menteri Agama dan seluruh jajarannya 

yang terkait, dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Di samping itu, para 

wakif yang telah menyerahkan harta benda wakaf kepada nazhir, diharapkan tidak 

melepas begitu saja harta benda wakaf tersebut, tetapi sebaiknya tetap membantu para 

nazhir, karena mereka pasti dihormati oleh nazhir yang diberi amanat untuk 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut.  

Demikian juga BWI agar segera menyusun kepengurusan pada seluruh provinsi 

di Indonesia dan jika dibutuhkan untuk melengkapi kepengurusan sampai pada tingkat 

kabupaten/kota, karena badan ini merupakan lembaga independen yang dibentuk UU 

untuk melakukan pembinaan bagi para nazhir untuk dapat mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Selain itu, para ulama dan 

masyarakat ikut mengawasi dan membantu para nazhir dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi, karena para nazhir akan sulit menunaikan amanat yang 

diembanya tersebut, tanpa dukungan dan bantuan dari para ulama dan masyarakat di 

sekitarnya. 

Ketentuan pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tersebut, jika 

dilakukan dengan benar, hasilnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan juga memberi peluang bagi pembiayaan pendidikan Islam. 
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