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Abstrak 

 

 كونتور مالسال دار المعاصر المعهد لدى المبذولة الجهود تري أن تحاول المقالة هذه

)PMDG (يةناظر تنظيم على تحتوي الجهود تلك. الوقف أموال تثمير في نشأته منذ 

 يرجى. حهارب وتوزيع وتثميرها وتنميتها الوقف أموال وتخليد المعهد يةومدير األوقاف

 به امق ما مثل الوقف أموال تثمير على ويحثهم الناظرين يلهم البحث هذا يكون أن

 كونتور تعليم، مثمر، وقف وقف،: الرئيسية الكلمات.أحسن أو المعهد

 

This study try to see the efforts which done by Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) in managing the waqf assets in productive way since established. Those efforts 

including institutional arrangement of waqf and Islamic boarding school, preservation 

and development of waqf assets, productive management and distribution of waqf assets 

management result. It is expected that study about PMDG’s experience in managing 

waqf asset can be a reflection and inspiration for the nazhir to manage waqf assets in 

productive way as PMDG or better.  

 

Kata kunci:  Wakaf Produktif, Pendidikan, Gontor, Pondok moderen Darussalam,  

 

Pendahuluan 

Ibadah wakaf merupakan ibadah yang istimewa jika dibandingkan dengan ibadah yang 

lain. Keistimewaannnya terletak pada mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus 

kepada wakif meskipun telah meninggal dunia selama harta benda wakaf itu 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya. Karena keistimewaannnya itu, 

                                                           

  Guru besar ilmu Hukum ekonomi Islam dari Universitas Indonesia (UI), beliau juga aktif serta  
ahli di bidang perwakafan.  
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meskipun ibadah wakaf ini hukumnya sunnah namun umat Islam sangat antusias dalam 

mengamalkannya. 

Dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan 

mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, atau Umar bin Khattab yang 

mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah, para sahabat Nabi yang 

lain juga mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan sabilillah. 

Ibadah wakaf ini terus dipraktekkan oleh umat Islam dari masa ke masa yang 

diperuntukan bagi:1 a) sarana dan kegiatan ibadah. b) sarana dan kegiatan pendidikan 

serta kesehatan. c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. d) 

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya 

yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.    

Dari beberapa peruntukan wakaf tersebut, wakaf untuk sarana dan kegiatan 

pendidikan termasuk yang banyak ditemukan di Indonesia2, salah satunya adalah wakaf 

Pondok Modern Darussalam Gontor. Tulisan ini akan membahas wakaf dan pendidikan 

di Pondok Modern Darussalam Gontor  

  

Wakaf dan Pendidikan 

Institusi pendidikan wakaf adalah sebuah organisasi atau institusi yang didirikan melalui 

sumbangan masyarakat Islam atau dibangun di atas tanah atau bangunan yang 

diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Tujuan utamanya adalah untuk 

mendapatkan keridhaan Allah SWT, juga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat 

Islam yang soleh, mukmin dan muttaqin.3 Institusi pendidikan wakaf bukanlah suatu 

yang asing dalam Islam. Masjid merupakan institusi pendidikan wakaf yang menjadi 

tempat pendidikan awal sebagaimana yang berlaku sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW. Diriwayatkan bahwa pada hari pertama kedatangan Rasulullah SAW di kota 

Madinah dalam peristiwa hijrah bersama Abu Bakar r.a., beliau  telah membeli tanah 

milik Sahl dan Suhail untuk membangun masjid dan tempat kediamannya sebagaimana 
                                                           

1 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta, Kementerian Agama 
RI, 2010, h. 12  

2 Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 
3.312.883.317, 83 (3,3 miliar M2) tersebar di 454,635 lokasi di perkotaan dan pedesaan. Dari seluruh 
tanah wakaf itu, penggunaannya masih didominasi oleh wakaf fisik yang bersifat sosial. Di antaranya, 68 
% untuk tempat ibadah, 8,51 % untuk pendidikan, 8,40 % untuk kuburan, dan 14,60 %  untuk lain-lain. 
 3 Ahmad Zaki Hj Abd Latif, Pengurusan Institusi Pendidikan Wakaf, dalam Marohaini Yusoff 
et. al (ed), dalam Wakaf Pengurusan dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia, Shah 
Alam: Pusat Penerbitan UPENA, UiTM, 2008), h. 84-85 
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yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa riwayat yang lain di dalam 

hadith Rasulullah SAW.4 Aktivitas ini dilanjutkan oleh generasi setelah Nabi 

Muhammad SAW dan pada zaman kerajaan Abbasiyah (754-1258M), Ayyubiah (1171-

1249M), Mamalik (1249-1517M) dan kerajaan Uthmaniyah 91299-1924M), wakaf 

pendidikan berkembang dengan pesat melalui sekolah, perpustakaan dan Universitas 

yang berhasil melahirkan banyak sarjana Islam.5 

Sistem pendidikan Islam di masa klasik tampaknya antara pendidikan Islam dan 

wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi 

kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik 

dan lancar.6 Menurut Ahmad Syalabi, bahwa Khalifah al Ma’mun adalah orang pertama 

kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf . Ia berpendapat 

kelangsungan kegiatan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan 

penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-

sama menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.7  

Sudah tak bisa dibantahkan lagi, bahwa bukti-bukti sejarah yang menjelaskan 

peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada 

masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah (sekolah) atau al Jamiah 

(Universitas) yang didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan 

kaya atau penguasa politik muslim.8 Setiap sekolah mempunyai penghasilan sendiri 

yaitu berasal dari harta wakaf yang diperuntukan untuk membiayai mahasiswa maupun 

gurunya. Diantara sekolah-sekolah tinggi tersebut yang terpenting seperti:9 

1. Madrasah Nizamiyah di Baghdad, 

2. Madrasah al Muntasiriyah di Baghdad, 

3. Madrasah an Nasiriyyah  di Kairo, dan 

4. Madrasah Annuriah di Damaskus.  

                                                           
4 Abi ‘Abdillah Muhammad b. Isma‘il Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Hadith No.3906, Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, J. IV 

 5 M. Jandra bin Moh. Janan (2008), Memproduktifkan Wakaf: Pengalaman Indonesia, dalam 
Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat dan Wakaf, Anjuran Universiti 
Kebangsaan Malaysia dan MAIDAM, Pada 18-19 Oktober 2008, h. 88 

6 Hanun Asrahah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu ,1999, h. 90 

7 Ahmad Syalaby, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1978) h. 374 

8 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1999, h. xi 

9 M .Athiyah Al Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, 
h. 80 
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Menurut Hasan Asari madrasah Nizamiyah mempunyai dukungan finansial yang 

sangat baik. Nidham al-Mulk mengalokasikan sejumlah besar aseet yang diwakafkan 

untuk kepentingan madrasah. Disamping itu wakaf  yang diberikan adalah asset 

produktif yang dapat menjamin kelangsungan pembiayaan madrasah.10 Harta yang 

diperuntukan untuk membantu operasional sekolah yang dikeluarkan oleh Nidham al-

Mulk dalam satu tahun saja mencapai 600.000 dinar. Sedangkan uang masuk yang dapat 

dihasilkan oleh wakaf-wakaf yang diperuntukan bagi sekolah Nidham al-Mulk sebesar 

15.000 dinar setiap tahun. Hasil wakaf tersebut sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan para guru dan pelajar, termasuk biaya makan, pakaian, alat-alat tidur dan 

kendaraan mereka serta kebutuhan lainnya.11    

Madrasah Annuriah juga mendapatkan bantuan berupa wakaf dari Nuruddin 

orang-orang Magribi yang terdapat di Masjid Jami’ di antara yang diwakafkan itu 

adalah dua buah gilingan gandum, tujuh bidang kebun, sebidang tanah putih, sebuah 

tempat mandi, dan dua buah tokoh, di Attharin.12  Al-Magrizy menambahkan bahwa 

Salahuddin ketika membangun sekolah Nasiriyyah telah memberikan wakaf  berupa 

tempat mandi yang terdapat disampingnya, dan beberapa buah toko yang terletak 

dibelakangnya serta sebuah pulau yang disebut “ Pulau Gajah “ di sungai Nil diluar kota 

Kairo.13     

Sementara itu, Universitas Al-Azhar yang hingga kini tetap eksis sebagai 

Universitas Islam terkemuka di dunia juga didanai dari wakaf. Adalah Jauhar Al-

Shaqali, seorang panglima perang dinasti Fathimiyah pada tahun 970, yang semula 

membangunnya. Berawal dari Masjid di Kairo, Mesir, kemudian berkembang menjadi 

tempat dakwah dan majelis ilmu yang semakin besar. Bahkan di era Muhammad Abduh 

dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai Universitas. Fondasi yang 

diletakan Abduh ini ternyata mengantar tempat itu menjadi perguruan tinggi akbar, 

yakni Universitas Al-Ahar.14  

                                                           
10 Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Bandung: Citapustaka Media, 2007, h.93 

11Ahmad Syalaby, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1978, h 376 

12 Ahmad Syalaby, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1978, h. 377 

13 Ahmad Syalaby, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1978), h.179 

14 www.wakafcenter.com 
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 Menurut Abdul Aziz Kamil, mantan Menteri Waqaf dan Urusan Al-Azhar 

Mesir, perjalanan Al-Azhar dari sebuah masjid dan ruwaq-asrama sederhana buat 

mahasiswa-hingga menjadi besar tak terlepas dari peran umat Islam. Umatlah yang 

menyumbangkan dananya melalui amal jariah, termasuk wakaf, baik wakaf uang, harta 

benda, tanah, maupun gedung. Lebih lanjut ia mengatakan, dana wakaf yang dikelola 

Al-Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir. Dengan dana wakaf tersebut, Al-Azhar 

bisa mempunyai banyak rumah sakit, memberi modal usaha, mengirimkan dai dan 

dosen ke seluruh dunia, dan menerbitkan koran mingguan Shout Al-Azhar.15 

Kehebatan institusi pendidikan Al Azhar dan wakafnya ini telah menginspirasi 

institusi pendidikan lainnya di dunia untuk mengembangkan pendidikan dengan konsep 

wakaf. Di Indonesia salah satu lembaga pendidikan yang terinsiprasi dengan Universitas 

Al-Azhar dan wakafnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).16  

 

Sejarah Pendirian Pondok Modern Darussalam Gontor 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) didirikan pada tanggal 20 September1 

926, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1345 di Ponorogo, Jawa Timur oleh 

tiga saudara anak lelaki dari Kyai Santoso Anom Besari. Tiga bersaudara ini adalah KH 

Ahmad Sahal (9101-1977), KH Zainudin Fananie (1905-1967) dan KH Imam Imam 

Zarkasyi (1910-1985). Ketiga saudara ini dikenal dengan sebutan Trimurti. Setelah 

meninggalnya KH Imam Zarkasyi pada 21 April 1985, PMDG telah beralih 

kepemimpinannya kepada generasi kedua, yaitu, KH Shoiman Lukmanul Hakim, KH 

Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, dan KH Hasan Abdullah Sahal. Keputusan ini dibuat 

melalui Badan Wakaf yang menaungi PMDG.17 Pada tahun 1999, karena meninggal 

dunia, KH. Shoiman Lukmanul Hakim digantikan oleh KH Imam Badri, sehingga 

pimpinan PMDG menjadi KH. Imam Badri, Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, 

dan KH Hasan Abdullah Sahal. Pada tahun 2006 KH. Imam Badri meninggal dunia, 

                                                           
15 www.wakafcenter.com 

16 Empat lembaga pendidikan yang menjadi sintesa Pondok Modern Gontor adalah: 1) 
Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang memiliki wakaf yang sangat luas sehingga mampu mengutus 
para ulama ke seluruh penjuru dunia, dan memberikan beasiswa bagi ribuan pelajar dari berbagai belahan 
dunia untuk belajar di Universitas tersebut. 2) Aligarh, yang terletak di India, yang memiliki perhatian 
sangat besar terhadap perbaikan sistem pendidikan dan pengajaran. 3) Syanggit, di Mauritania, yang 
dihiasi kedermawanan dan keihlasan para pengasuhnya. 4) Santiniketan, di India, dengan segenap 
kesederhanaan, ketenangan dan kedamaiannya. www.gontor.ac.id 
 17 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 
RajaGafindo Persada: 2005), h. 87 
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yang selanjutnya digantikan oleh KH. Samsul Hadi Abdan. Sehingga pimpinan PMDG 

saat ini adalah KH. Samsul Hadi Abdan, Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA, dan 

KH Hasan Abdullah Sahal. 

Pada awalnya PMDG hanya memfokuskan kepada aspek keagamaan saja, sesuai 

dengan kondisi pada masa itu di mana pemahaman dan pengamalan agama di kalangan 

masyarakat masih kurang. Pada waktu itu, hanya dikenal sebagai pondok Darussalam 

Gontor. Tanggal 19 Desember 1936, nama “Modern” untuk Pondok Gontor Darussalam 

telah resmi digunakan sehingga dikenal dengan nama Pondok Modern Darussalam 

Gontor. Selaras dengan penggunaan nama “Modern” itu, sistem pendidikan baru telah 

diperkenalkan yaitu Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamiyah (KMI-Sekolah Pendidikan 

Guru Islam) yang menggantikan sistem al-‘Atfal dan Sullam al-Muta’allimin. 

Pembaharuan sistem pendidikan ini tidak langsung langsung diterima oleh masyarakat. 

Hal ini karena dianggap bertentangan dengan sistem pendidikan tradisional yang 

diamalkan oleh kebanyakan pesantren pada masa itu.18 

Aspek pembaharuan penyelenggaraan pendidikan di PMDG meliputi beberapa 

aspek, yakni:19 1) kelembagaan dan Organisasi ; 2) Managemen ; 3) Kurikulum ; dan 4) 

Metodologi. PMDG berusaha mewariskan nilai, idealisme, jiwa dan filsafat hidup para 

pendiri Pondok kepada pada santri dalam pendidikannya, berupa Panca Jiwa Pondok 

Pesantren, Motto, Falsafah Kelembagaan dan Pendidikan, serta Orientasi Pondok. Panca 

Jiwa PMDG meliputi: Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa Berdikari, Jiwa 

Ukhuwah diniyyah, dan Jiwa Bebas. Motto Pondok berupa: berbudi Tinggi, Berbadan 

Sehat, Berpengetahuan luas, dan Berpikiran Bebas. Diantara Falsafah yang berusaha 

ditanamkan adalah: “PMDG berdiri di atas dan untuk semua golongan”; “Pondok itu 

milik umat, bukan milik kyai”; “Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, 

takut hidup mati saja”; dan lain sebagainya. Sedangkan orientasi Pendidikan Pondok 

meliputi: kemasyarakatan, hidup sederhana, dan tidak berpartai. 20 

 

Pemberdayaan Wakaf di PMDG 

                                                           
18 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 

RajaGafindo Persada: 2005), h. 91-93 

19 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 
RajaGafindo Persada: 2005), h. 110-154 

20 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 
RajaGafindo Persada: 2005), h. 110-107 
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Praktek wakaf di Pondok Modern Gontor diawali dari pemahaman bersama Trimurti 

Pendiri Gontor, bahwa pondok bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal 

dan pengabdian sosial. Pondok adalah milik seluruh umat Islam dan bukan milik 

keluarga, dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa mendatang tergantung 

pada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Sebuah pemikiran yang 

tentunya sangat langka dalam tradisi pesantren di Indonesia. Telaah mendalam terhadap 

nasib beberapa pesantren yang punah di tanah air dan lembaga-lembaga pendidikan 

idaman yang mampu bertahan hingga ratusan tahun mendorong Trimurti menempuh 

jalur wakaf. Secara umum upaya-upaya pemberdayaan wakaf di PMDG adalah sebagai 

berikut:21 

 

a.  Penataan Organisasi Wakaf dan Pondok 

Untuk “menyerahkan” Gontor kepada ummat, maka diikrarkanlah untuk 

pertama kalinya wakaf pesantren Gontor pada tahun 1951 bertepatan dengan ulang 

tahun seperempat abad pondok. Untuk memberikan ketetapan hukum, maka pada 12 

Oktober 1958 Trimurti menandatangani Piagam Penyerahan Wakaf PM Gontor 

Ponorogo kepada 15 orang wakil IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) --yang 

selanjutnya disebut Badan Wakaf--, disaksikan oleh Menteri Agama KH. M. Ilyas, 

Gubernur Jatim Samadikun, dan Panglima TTV Brawijaya Kol. Syarbini. 

Aset wakaf yang diserahkan pada saat itu berupa sawah seluas 1,74 ha tanah 

kering seluas 16,85 ha, dan 12 gedung beserta perlengkapannya (satu masjid, dua 

gedung sekolah, satu balai pertemuan, enam asrama santri, satu perumahan guru, dan 

satu gedung perpustakaan) yang keseluruhannya memiliki luas 4995,73 m2. Disamping 

itu terdapat harta wakaf yang secara tidak langsung ikut diserahkan dalam piagam 

wakaf tersebut, yakni berupa sekitar 40 pohon kelapa milik KH. Ahamd Sahal yang 

tumbuh di area pondok. Wakaf juga tidak termasuk sawah seluas 8 ha yang diwakafkan 

untuk guru dan dikelola secara terpisah. Disamping itu, rumah dan percetakan yang 

berada di kompleks pondok juga tidak diwakafkan. 

Secara umum, ketentuan pelaksanaan perwakafan pesantren Gontor Ponorogo 

ini adalah: 

                                                           
21 Efri Refiman, Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Pemberdayaan Wakad di pondok 

Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo), www.3freeerefirman.blogspot.com 
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1. Wakaf diberikan kepada alumni dan keluarga yang dianggap tahu visi, misi PMDG, 

serta menghayati sunnah, nilai dan disiplinnya. 

2. Dibentuk yayasan wakaf. 

3. Didalam akte wakaf dicantumkan wewenang pendiri (selama pendiri masih hidup 

pengurus yayasan sebagai pembantu pendiri). 

4. Anggota Badan Wakaf tidak boleh menggantungkan hidupnya dari pondok. 

5. Keluarga pondok adalah pembantu langsung pondok. 

6. Keluarga tidak mempunyai hak waris pondok, kecuali yang terlibat langsung sesuai 

dengan prosedur. 

Langkah Trimurti dengan mewakafkan Pondok dan asetnya merupakan langkah 

maju yang didasarkan pada ijtihad yang cerdas. Berdasarkan amanat Piagam 

Penyerahan Wakaf tersebut, Badan Wakaf adalah lembaga tertinggi di Gontor. Lembaga 

ini merupakan badan legislatif yang bertanggung jawab secara menyeluruh atas 

pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Program-

program dan kebijakan-kebijakan lembaga ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok, 

sebagai mandatarisnya. 

Pimpinan Pondok Modern Gontor merupakan sebuah badan eksekutif (setelah 

wafatnya para pendiri pondok) yang dipilih oleh Badan Wakaf setiap lima tahun sekali. 

Pimpinan lembaga-lembaga itu bertanggung jawab kepada Pimpinan Pondok, dan 

Pimpinan Pondok bertanggung jawab kepada badan Wakaf.22 Untuk melaksanakan 

tugas pengelolaan aset dan harta benda wakaf selanjutnya dibentuklah YPPWPM 

(Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) pada 18 Maret 1959. 

Yayasan atau lembaga ini ditunjuk oleh Badan wakaf untuk mengelola aset dan tanah-

tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya.  

YPPWPM selanjutnya membentuk bagian-bagian. Antara lain, bagian 

pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan-lahan pertanian 

serta mengelola hasilnya. Satu bagian lain berkenaan dengan perluasan dan perawatan. 

Bagian ini menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan 

administrasi pertanahannya. Bagian ketiga berkenaan dengan pergedungan dan 

                                                           
22 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 

RajaGafindo Persada: 2005), h. 119 



 

9  
 

Wakaf dan Pendidikan di Pondok Pesantren Gontor 

Uswatun Hasanah dan fahrurozi 

 

peralatan yang bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan 

untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.23 

 
b. Pemeliharaan dan Pengembangan Aset 
 Usaha untuk pengembangan aset wakaf berupa tanah dan perluasannya selalu 

dilakukan oleh YPPWPM Gontor.24Oleh karena itu, jika Pada tahun 1958 ketika Gontor 

diwakafkan, aset tanah wakaf yang dimiliki hanya sebanyak 18,59 hektar, pada tahun 

2012 aset tanah wakaf bertambah hingga mencapai 727, 367 hektar yang tersebar di 21 

kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun 2011-2012 ini, perluasan tanah mencapai 

1,158,822 m2 melalui pembelian tanah baru, dengan perincian sebagaimana tabel 

berikut:25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAP TANAH YAYASAN PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN WAKAF 

PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO DI TIAP-TIAP KABUPATEN 

 

No  Letak Tanah 

                 

Luas 

Tanah M2 

  Jumlah Luas M2 

                                                           
23 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 

RajaGafindo Persada: 2005), h. 188 

24 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 
RajaGafindo Persada: 2005), h. 186 

25 www.wardun.gontor.ac.id 

 

NO 
 TAHUN  

 LUAS  

 m2   Ha  

1 1926-1985   2,240,767.00         224.08 

2 1986-1990        72,270.00             7.23 

3 1991-1995      157,497.00           15.75 

4 1996-2000      247,185.00           24.72 

5 2001-2005      770,063.00           77.01 

6 2006-2010   2,627,066.00         262.71 

7 2011-2012   1,158,822.00         115.88 

                          JUMLAH         7,273,670.00              727.37  
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  Darat Sawah   

1 Kab. Ponorogo 188,847 419,097 603,944 

2 Kab. Madiun 2,237 5,290 7,527 

3 Kab. Ngawi 2,070,643 

4 Kab. Nganjuk 104,959 104,959 

5 Kab. Tuban 10,600 10,600 

6 Kab. Kediri 186,781 25.065 211,846 

7 Kab. Tulungagung 2,254 

8 Kab. Trenggalek 20,314 

9 Kab. Jember 17,280 17,280 

10 Kab. Banyuwangi 65,303 65,303 

11 Kab. Bantul DIY 664 664 

12 Kab. Magelang 59,716 59,716 

13 Kab. Lampung Selatan 109,018 109,018 

14 Kab. Lampung Timur 82,500 82,500 

15 Kab. Tanjung Jabung 1,650,080 1,650,080 

16 Kab. Banda Aceh 101,163 101,163 

17 Kab. Konawe Selatan 928,814 928,814 

18 Kab. Konawe 527,045 527,045 

19 Kab. Solok 70,000 70,000 

20 Kab. Kampar 90,000 90,000 

21 Kab. Siak 500,000 500,000 

Jumlah Keseluruhan Tanah     7.273.670 

 

b.      Memproduktifkan aset wakaf  

Dalam rangka memproduktifkan aset wakaf agar memperoleh hasil atau 

keuntungan yang akan digunakan untuk membiayai sarana dan kegiatan pendidikan di 

PMDG, dibentuklah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) La Tansa. Adanya 

Kopontren merupakan bukti dari salah satu jiwa dari Panca Jiwa PMDG, yakni Jiwa 

Kemandirian. Dengan kemandirian, pondok tidak bergantung kepada bantuan pihak 

lain. Saat ini, sebanyak 28 unit usaha dimiliki pondok. Usaha tersebut, kecuali 
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menunjang jangka pendidikan dan pengajaran, juga pengejawantahan jangka 

Khizanatullah, satu dari Panca Jangka pondok. 

Berikut ini adalah unit-unit usaha yang dimiliki Kopontren hingga tahun 2011:26 

Unit-unit Usaha Kopontren La Tansa Hingga Tahun 2011 

No Unit Usaha  Berdiri  No Unit Usaha  Berdiri  

1 Penggilingan Padi 1970 15 Wisma Darussalam 1999 

2 Percetakan Darussalam 1983 16 Wartel Sudan 1999 

3 KUK Palen 1985 17 Komputer Center 1999 

4 KUK Toko Besi 1988 18 Fotokopi Asia 2000 

5 Toko Buku La Tansa 1989 19 La Tansa Timur 2002 

6 UKK Mini Market 1990 20 Potong Ayam 2002 

7 Bakso La Tansa 1990 21 DC Mantingan 2003 

8 KUK Fotokopi 1990 22 Pabrik Roti 2003 

9 Wartel Gambia 1991 23 Air Minum La Tansa 2004 

10 Apotik La Tansa 1991 24 Toko Alat Olahraga 2005 

11 Pabrik Es 1996 25 Konpeksi 2006 

12 Perkulaan 1997 26 Wartel al-Azhar 2006 

13 Kendaraan 1998 27 Mi Ayam 2006 

14 Kantin al-Azhar 1999 28 Teh La Tansa 2009 

   

Selain usaha-usaha ini penggalangan dana untuk pondok (dengan memanfaatkan 

fasilitas wakaf) juga dilakukan lewat Koperasi Pelajar (Kopel), yang kemudian juga 

berkembang pada Koperasi Dapur (Kopda) dan Koperasi Warung Pelajar (Kopwapel). 

Keseluruhan usaha tersebut ditangani langsung oleh para santri yang tergabung OPPM 

(Organisasi Pelajar Pondok Modern) dibawah pengawasan Bagian Pengasuhan Santri. 

Dalam mengelola yayasan, unit-unit usaha dan koperasi, dianut prinsip 

swakelola. Para guru, mahasiswa, dan santri dilibatkan didalamnya. Penunjukan 

tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha tersebut tetap diwarnai oleh jika 

kesantrian berupa keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, 

pengabdian, dan kesetiaan. Keberadaan berbagai unit usaha ini merupakan salah satu 

                                                           
26 www.wardun.gontor.ac.id 
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sarana pendidikan untuk santri dan guru di bidang kemandirian, kewiraswastaan, 

keikhlasan, dan pengorbanan. Seluruh usaha milik pondok ini dikelola santri dan guru, 

hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pondok, santri, dan guru. Ini 

merupakan wujud pendidikan kemandirian dan kebersamaan yang terus dijaga.27  

 

c.  Pendistribusian Hasil Wakaf 

Sesuai Panca Jangka Pondok Hasil-hasil wakaf selama ini telah disalurkan untuk 

mengembangkan pendidikan dan pengajaran di Pondok berdasarkan lima tujuan 

strategis atau Panca Jangka Pondok Modern. Yaitu, pendidikan dan pengajaran, 

kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga Pondok. Dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dipergunakan untuk memberikan subsidi 

bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun mahasiswa yang berstatus guru. 

SPP yang berasal dari santri diakui pimpinan Pondok tidak dapat mencukupi kebutuhan 

santri dan mahasiswa.  

Selain itu, hasil wakaf juga digunakan untuk membiayai pengembangan 

pendidikan dan pembukaan pondok-pondok cabang yang tersebar di beberapa daerah di 

jawa dan luar jawa. Progam kaderisasi berupa studi lanjut di jenjang S1, S2, hingga S3 

yang dilakukan para kader sebagian dicukupi dengan hasil wakaf. Banyak para kader 

yang telah menyelesaikan studinya dengan biaya tersebut baik di dalam maupun luar 

negeri. Sebagian kader telah dikirim untuk mengikuti kursus atau diklat yang relevan 

dengan tugas-tugas yang diemban.28 

Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sebagian juga 

didanai dari hasil wakaf. Kebutuhan terhadap pembangunan dan rehab gedung-gedung 

sekolah, asrama, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan perumahan guru dan 

dosen semakin meningkat seiring dengan perkembangan Pondok. Hasil wakaf lain 

digunakan untuk membeli tanah baik kering maupun basah dalam rangka khizanatullah. 

Dana pembelian tersebut sebagian diambil dari hasil wakaf sawah, dan sebagian lagi 

dari hasil unit-unit usaha. Tanah hasil wakaf tersebut selanjutnya dikelola sebagai 

                                                           
27 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pasantren, (Jakarta: 

RajaGafindo Persada: 2005), h. 185 

28 Zubaidi, Sujiat (ed), Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor 1429-1430/2008-2009, 
(Ponorogo: Gontor Darussalam Press, 2009), h. 39-40 
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usaha-usaha produktif. Unit-unit usaha baru dan jumlah koperasinya juga terus 

bertambah.29  

Kesejahteraan keluarga Pondok merupakan Panca Jangka yang kelima. Keluarga 

pondok adalah para guru yang sudah berkeluarga yang membantu Pondok secara 

langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Program ini bertujuan 

untuk memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdi dan 

berjuang bagi pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, pondok 

mengalokasikan 20 % keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh 

guru. Kebutuhan hidup para guru di PMDG dan keluarganya tidak boleh bergantung 

pada SPP santri. SPP sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pendidikan para santri sendiri. Prosentase tersebut meski terlihat belum besar, tetapi 

telah dapat mencukupi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa distribusi hasil wakaf 

tidaklah sepenuhnya konsumtif.  

Di samping untuk membiayai program-program dalam Panca Jangka tersebut, 

hasil-hasil wakaf juga digunakan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga yang 

berada di bawah pembiayaan langsung Yayasan, seperti IKPM (Ikatan Keluarga Pondok 

Modern), Islamic Center, Institut Studi Islam Darussalam (ISID), PLMPM (Pusat 

Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat), dan sidang-sidang Badan Wakaf. 

Hasil wakaf juga digunakan untuk pembinaan masyarakat sekitar, radius 10-15 km 

dalam rangka dakwah Islamiyah. 

Manfaat wakaf Pondok bagi masyarakat Gontor dan sekitarnya dapat dilihat dari 

kondisi desa sebelum dan sesudah adanya Pondok. Kontribusi ini tidak bisa dilihat salah 

satu aspek kehidupan saja, tetapi hendaknya dilihat dari beberapa aspek kehidupan baik 

spritual, sosial, maupun ekonomi. Sumbangan tersebut ada yang bersifat langsung dan 

tidak langsung.  

Sumbangan PMDG ke masyarakat secara langsung berupa pembangunan 

insfrastruktur dan sarana desa serta penyediaan tenaga guru/ustadz untuk membina 

kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok dan mengkoordinir kegiatan 

peringatan hari-hari besar Islam. Sejak 1984, target kegiatan kaderisasi untuk 

menempuh pendidikan tinggi dengan pembiayaan dari pondok juga diarahkan santri 

yang berasal dari sekitar pondok. 
                                                           

29 Zubaidi, Sujiat (ed), Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor 1429-1430/2008-2009, 
(Ponorogo: Gontor Darussalam Press, 2009), h. 33 
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Sedangkan sumbangan pondok yang bersifat tidak langsung adalah penyediaan 

lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga angka pengangguran berkurang. 

Mereka bekerja di berbagai sektor sesuai dengan ketrampilan masing-masing, dengan 

tetap mendapatkan pembinaan mental spiritul dari pondok lewat unit kerja masing-

masing. Kehadiran BKSM (Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat) merupakan bentuk 

sumbangan yang lain. Dengan pembiayaan yang ringan mereka tidak perlu pergi jauh ke 

Ponorogo untuk berobat. Keberadaan Pondok juga turut memicu pertumbuhan toko, 

warung, dan tempat-tempat usaha masyarakat lainnya .  

Dari uraian terdahulu nampak bahwa wakaf dan asetnya di PMDG terus 

mengalami pertumbuhan kuantitasnya. Keberadaan wakaf juga telah menunjang 

penyelenggaraan pendidikan dann pengajaran. Para santri dan guru dilibatkan dalam 

pengelolaan yayasan dan unit-unit usaha dalam rangka pembelajaran kemandirian. 

Tidak berlebihan, jika wakaf di PMDG - dengan meminjam istilah Kyai Syukri sendiri - 

telah menjadi ”penyangga” kemandirian Pondok hingga usianya yang sekarang. 

Masyarakat sekitar PMDG juga ”menikmati” hasil-hasil wakaf baik langsung 

maupun tidak langsung. Tidak seluruh sektor dalam unit-unit usaha maupun 

pengelolaan Pondok dapat dilakukan oleh guru dan santri, sehingga tetap harus 

melibatkan tenaga masyarakat. Dampak ekonomi dan spiritual keberadaan pondok juga 

turut mewarnai kehidupan sekitar. 

 

Penutup  

Wakaf memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan di PMDG. Pengelolaan aset 

wakaf secara produktif yang dilakukannya menghasilkan keuntungan yang digunakan 

untuk mendanai tujuan-tujuan pondok yang tercermin dalam Panca Jangka PMDG 

yaitu, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, khizanatullah, dan 

kesejahteraan keluarga Pondok. Keberhasilannya dalam mengelola aset wakaf, telah 

menjadikan PMDG sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis wakaf yang sukses 

di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.   

 


