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  التمهيد 

ر لجمهواشكل عنصرا هاما في تشكيل المجتمع المدني. من خالل أموال األوقاف، يستطيع الوقف ي

اسيا واجتماعيا. يا وسي اقتصادي) االكتفاء الذات2) االكتفاء الذاتي في إدارة التعليم (1تحقيق ما يلي: (

 ناقش دورقة ستاالعتماد على النفس إنما هو رأس المال الرئيسي لتشكيل المجتمع المدني. وهذه الور

تدير تي اليئة هالاألوقاف في تشكيل المجتمع المدني في مادورا. باالستناد إلى معلومات صادرة عن  

هالي مكن أتارتها المساجد والمعاهد اإلسالمية. شئون األوقاف فإن األوقاف في مادورا تقوم بإد

ة والتي الميعاهد اإلسممادورا من خالل األموال التي تجمعها هيئة األوقاف من إنشاء المساجد وال

ؤه من م بناتبقى حتى يومنا هذا مركزا ألنشطة اجتماعية دينية. هناك معهد عصري مستقل ومحايد ت

ال و  مثهاألمين بريندوان اإلسالمي. وهذا المعهد إنما  األراضي  الوقفية، وهو معهد محاصيل

هد ن المعام، بحيث يتمكن المعهد تحقيق  الذات ليصبح الوقفيةموال األونموذج للنجاح في إدارة 

رة مة والقدلمستديإدارة األوقاف االنجاح في المستقلة والمحايدة ومضمونة الجودة. هذا النجاح يقاس ب

نظام لى الحوال واألوضاع للتطور من النظام التقليدي إلدارة األوقاف إعلى مواكب متطلبات األ

كما أن  تماع،في علم االج نهج النوعيةالحديث. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تم تحليلها عن 

  البيانات تم تقديمها عن طريق التحليل البياني. 

  

  لدين، النظامالمعهد، المجتمع المدني، األوقاف، ا الكلمات الرئيسية:
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Abstract 

 

Waqf is an urgent element in establishing Civil Society in religious institutions. With the waqf funding, the 

community can be 1) independent in managing education and 2) then becomes socially independent in 

economics and politics. This paper will discuss the role of waqf in establishing Civil Society. In Madura, 

waqf is administered by mosques and islamic boarding schools (pesantren). Using waqf funding, the 

Madurese communities establish mosques and boarding schools which have become the places of socio-

religious activities. In addition, the boarding schools built on waqf land is capable of being modern, 

independent and neutral, such as Al-Amien Prenduan Boarding School. Al-Amien Prenduan is a sample of 

successful boarding schools in managing waqf so that this boarding school is able to be independent, 

neutral, and highly qualified. The success of waqf management is measured by its ability to last and evolve 

from the traditional management system into a modern one. The method used in this study is qualitative 

method that analyzed sociology. Data presented deskripstif analysis. This research uses a qualitative 

method with case studies in Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. The data are presented descriptively. 

 
 

Keywords :Islamic boarding schools, civil society, waqf, religion.system.  
 

Abstrak 

Wakaf adalah elemen penting dalam membentuk civil society. Melalui dana wakaf, masyarakat bisa 1) 

mandiri dalam mengelola pendidikan 2) mandiri secara ekonomi, politik dan sosial. Kemandirian 

merupakan modal utama bagi terbentuknya civil society. Tulisan ini akan mendiskusikan peran wakaf 

dalam membentuk civil society di Madura. Berdasarkan institusi pengelola wakaf, wakaf dikelola oleh 

Masjid dan Pesantren. Melalui dana wakaf masyarakat Madura mendirikan Masjid dan pesantren yang 

sampai saat ini menjadi tempat aktivitas sosial keagamaan. Bahkan, pesantren yang dibangun dari tanah 

wakaf mampu menjadi pesantren modern yang independen dan netral, seperti yang terjadi pada  Pondok 

Pesantren Al-Amien Prenduan. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan salah satu model kesuksesan 

pesantren dalam pengelolaan wakaf, sehingga pesantren ini mampu menjadi pesantren yang mandiri, 

netral dan berkualiatas. Keberhasilan diukur dari pengelolaan wakaf yang bertahan lama dan mampu 

berkembang dari sistem pengelolaan wakaf tradisional menjadi sistem pengelolaan wakaf modern. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dianalisis secara sosiologi. Data 

disajikan secara analisis deskripstif. 

 

Kata kunci : Pesantren, civil society, wakaf, agama, sistem 
 

 

Pendahuluan 

Istilah “wakaf” dalam mazhab Maliki dikenal dengan istilah ḥabs, ḥubs, atau 

ḥubus, yang berarti menghentikan atau menyerahkan sesuatu. Sedangkan dalam istilah 

fikih, wakaf diartikan sebagai harta yang tahan lama, tidak rusak dan tidak habis.1  Wakaf 

termasuk ke dalam kategori amal jariyah dalam Islam, pahala dari wakaf senantiasa 

mengalir bahkan ketika wakif (pemberi wakaf) sudah meninggal dunia. Hal itu 
                                                           

1 Irfan Abu Bakar & Chaider S. Bamualim (ed), Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang 

Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia (Jakarta: CSRC, 2006), 71 
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menimbulkan animo yang sangat besar dalam masyarakat Muslim untuk berwakaf. 

Penjelasan tentang wakaf merupakan amal jariyah dijelaskan dalam salah satu Hadist: 

دا ماث االنسان انقطع عنه عمله اال من ثالثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يد ا

 عوله

Artinya: (Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila meninggal kecuali 

tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang 

mendoakannya. 

Dalam Al-Qur’an memang tidak secara eksplisit dijelaskan tentang zakat, namun 

ada beberapa hadist yang menunjukkan tentang wakaf, seperti  salah satu Hadist yang 

banyak diucapkan oleh Rasulullah yaitu: 

وسبل الثمرة حبس االصل  

Artinya: wakafkanlah tanah itu dan berilah hasil buahnya sebagai sedekah 

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa wakaf berfungsi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Bukan sekedar tujuan amaliyah semata. Anjuran agar tanah 

wakaf dikelola dan diambil manfaatnya untuk diberikan kepada yang berhak 

mengindikasikan bahwa sebaiknya tanah wakaf bisa dinikmati manfaatnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial.    

 Menurut Abdul Gani konsep wakaf berhubungan dengan konsep harta dalam 

Islam yang memiliki beberapa kedudukan. Harta dilihat sebagai titipan amanat, atau 

fitnah yang dapat mencelakakan si pemilik harta apabila  tidak digunakan untuk 

kebaikan.2 Dalam artian harta yang dimiliki tidak boleh dimiliki secara mutlak, ada hak 

orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak. Anjuran ini sekaligus sebagai 

konsep berbagi antara yang kaya dengan yang miskin. Pada hakikatnya, konsep ini untuk 

membentuk hubungan simbiosis mutualisme dalam masyarakat dalam mengatasi adanya 

kesenjangan sosial. 

Sebagai ibadah bendawi, pemberian wakaf berefek terhadap kebaikan universal. 

Manfaat wakaf berlaku universal dalam artian bisa dirasakan manfaatnya oleh berbagai 

                                                           

2
 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 10-11 
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kalangan masyarakat, tanpa melihat agama, Muslim dan non Muslim  serta tidak terbatas 

pada etnis tertentu. Wakaf yang manfaatnya universal ini misalnya wakaf jalan, 

pengairan, dan rumah sakit. 

 Dana wakaf di kalangan masyarakat Muslim tentu memiliki andil dalam 

pembentukan berbagai institusi yang independen dalam masyakarat Muslim, yang 

berimplikasi pada  pembentukan civil society. Konsep civil society sendiri muncul di 

Eropa dan Amerika pada akhir tahun 1980-an ketika berakhirnya perang dunia kedua,3 

bersamaan dengan jatuhnya rezim otoritas sosialis Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet ini 

pada gilirannya menciptakan rezim otoritas yang bertransformasi dalam mendukung 

terbentuknya civil society. 

Dalam Islam, istilah civil society dikenal dengan istilah Masyarakat Madani, 

mengacu pada kehidupan masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad. Masyarakat 

Madani suatu tatanan masyarakat yang mandiri, mampu membiayai dirinya sendiri tanpa 

terkooptasi negara, bahkan memiliki kemampuan untuk mengontrol negara sehingga 

menunjang terhadap terciptanya demokratisasi. Konsep ini sesuai dengan pendapat 

Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah 

masyarakat yang mampu mengatur dirinya tanpa intervensi dari negara.4  

Beberapa sarjana Barat meragukan kemampuan masyarakat Muslim dalam 

membentuk civil society. Samuel Huntington  misalnya mengatakan bahwa masyarakat 

Muslim pada dasarnya anti demokrasi sehingga tidak akan mungkin membentuk civil 

society.5 Namun, seperti dikatakan Azra, fakta sejarah membuktikan dalam masyarakat 

Islam civil society tetap muncul di bawah kekuasaan penguasa dinasti Islam yang bersifat 

paternalistik dan absolut sekalipun. Fakta tersebut sekaligus menjadi sanggahan atas 

asumsi para pengamat yang mengatakan, dalam konteks masyarakat Muslim civil society 

mustahil terbentuk karena sistem kekuasaan yang peternalistik.6  

                                                           
3 Nakamura Mitsuo (introduction), Islam and Civil Society (Singapore: ISEAS, 2001), 2 
4 Azyumardi Azra (pengantar), “ Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial”, dalam 

Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, diedit oleh Irfan Abu Bakar & Chaider (Jakarta:CSRC, 2006), xiii 
5 Nakamura Mitsuo (introduction), Islam and Civil Society, 5 
6Azra (pengantar), “Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial”, dalam Filantropi dan 

Keadilan Sosial, 2 
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Sejumlah bukti efektifitas wakaf dalam membangun civil society bisa dilihat dari 

fakta historis dalam masyarakat Islam. Misalnya,  tanah wakaf pertama kali dalam Islam 

digunakan untuk pembangunan Masjid Quba’ di dekat Madinah yang dibangun oleh 

Rasulullah. Masjid pada waktu itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat tapi juga 

sebagai tempat belajar, tempat bermusyawarah dan tempat berkumpul. Dari Masjid 

muncul cikal bakal madrasah. Pada masa Rasul juga tercatat adanya wakaf dari seorang 

Yahudi yang bernama Mukhairaiq yang bergabung dengan pasukan kaum Muslim dan 

terbunuh dalam peperangan uhud. Sebelum wafat, Mukhairaiq mewakafkan tujuh kebun.7    

Wakaf tumbuh dan berkembang sejak abad ke 8-9 Hijriah yang sekaligus 

dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada masa ini, wakaf meliputi 

berbagai macam benda, seperti masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, 

pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat 

pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan 

telur dan lain-lain.8   

Pada masa Dinasti Turki Usmani kontribusi wakaf sangat signifikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan fasilitas umum. Tidak hanya 

berperan dalam pembangunan rumah ibadah seperi Madrasah dan Masjid tapi juga 

berperan dalam menyediakan fasilitas umum, seperti menyediakan konsumsi pada saat 

sholat jum’at (Friday mosque), penyediaan fasilitas dapur untuk orang-orang yang tidak 

mampu (poor kitchen),  Sekolah Al-Qur’an (Qur’an school).9 Dan, hampir  tujuh puluh 

lima persen dari seluruh lahan yang dapat ditanami pada waktu itu adalah tanah wakaf. 

Di Al-jazair pada masa penjajahan Prancis pada pertengahan abad ke 19, setengah 

lahan yang ada adalah tanah-tanah wakaf. Di Tunisia, pada abad ke 19 juga dari sepertiga 

lahan adalah tanah wakaf. Pada tahun 1949 di Mesir sekitar seperdelapan dari lahan 

                                                           
7Adiwarman Azwar Karim,  “Filantropi dalam Pandangan Agama-agama dan prakteknya di dunia 

Islam dan Kristen Barat”, dalam Berderma untuk Semua (Jakarta:TERAJU, 2003)96. 
8 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam, dalam Wakaf Tunai Inovasi 

Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Umat, diedit oleh Mustafa 
Edwin  dan Hasanah (Jakarta:PSTTI UI,2006), 55 

9 Haim Gerber, “The Public Sphere  and Civil Society in The Ottoman Empire”, in The Public 

Sphere in Muslim Societies, edited by Miriam Hoexter et all  (USA: State University of New York 
Press),75  



 
 

Peranan Wakaf dalam Membentuk Civil Society di Sumenep Madura 
-Ita Anistianah- 

pertanian adalah tanah wakaf. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% lahan yang dapat 

ditanami adalah tanah wakaf.10 

Kontribusi wakaf lainnya dalam masyarakat Islam terlihat pada pembangunan 

Masjid Al-Azhar yang berkembang menjadi salah satu Universitas Islam yang terkenal 

dan bertahan lama, serta mampu mandiri. Bahkan, dalam hal ini kekayaan Univeristas 

Al-Azhar  melebihi kekayaan dan pendapatan negara pada waktu itu, sebelum ada 

kebijakan nasionalisasi terhadap wakaf Universitas Al-Azhar pada masa pemerintahan 

Gamal Abdul Nasser.11  

Dari fakta historis yang ada menunjukkan tiga hal: pertama, dari sejak awal masa 

keemasan Islam, peradaban masyarakat Muslim dibangun melalui wakaf dan bentuk 

filantropi lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Muslim masih kental dengan bentuk 

pemerintahan yang mandiri berdasarkan konsep negara Islam (Islamic State). Sebab, 

pembangunan dan perkembangan masyarakat Muslim tidak terelepas dari berbagai 

filantropi termasuk wakaf yang dikelola dengan baik dan digunakan untuk mendanai 

semua kepentingan pemerintahan. Kedua, kontribusi wakaf terhadap kehidupan 

masyarakat Muslim sangat signifikan, walaupun wakaf hanya merupakan bagian dari 

ibadah sunnah amaliyah, namun melalui wakaf berbagai institusi independen dibangun. 

Ketiga, sejak awal terutama pada abad ke 8-9 Hijriah wakaf tidak hanya berkontribusi 

dalam pengembangan infrastruktur tetapi juga  sebagai instrumen meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seperti dijelaskan di awal, pada abad ke 8-9 Hijriah 

wakaf tidak hanya terdiri dari wakaf tanah, melainkan juga wakaf pabrik, tanah pertanian, 

pengairan, pasar dan tempat penetasan telur, yang bermanfaat untuk menghasilkan 

sejumlah dana. Walaupun pada awalnya, wakaf dimaksudkan untuk ibadah amaliyah, 

namun implikasi dari wakaf membentuk formula keadilan sosial, kemandirian secara 

ekonomi, pendidikan, sosial dan politik.  

                                                           
10 Adiwarman Azwar Karim,  “Filantropi dalam Pandangan Agama-agama dan prakteknya di 

dunia Islam dan Kristen Barat”, dalam Berderma untuk Semua, 98 
11 Azyumardi Azra (pengantar), “Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial”, dalam 

Filantropi dan Keadilan Sosial,  3 
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Di Indonesia sendiri wakaf banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan 

Masjid, Madrasah dan Pesantren bahkan sejak masa kolonial belanda. Hal itu terbukti 

dari regulasi perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah Belanda yang 

dibentuk oleh pemerintah Belanda.12Kondisi ini menunjukkan sekalipun sedang dalam 

masa penjajahan pemerintah Belanda, masyarakat Indonesia tetap bisa melaksanakan 

pembangunan dan memfasilitasi sarana umum secara mandiri melalui dana wakaf. 

Meskipun, undang-undang tentang wakaf baru disahkan pada tahun 2004.  

Berdasarkan data dari kementerian agama juni 2013 jumlah seluruh tanah wakaf 

di Indonesia sebanyak 3. 995. 536. 769 M2. Terdiri dari 428.535 lokasi dari 33 provinsi 

di seluruh Indonesia.  

Dari data  wakaf yang menunjukkan angka yang besar jumlahnya, wakaf 

merupakan sarana  potensial untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.  

Tetapi sangat disayangkan wakaf belum mampu dikelola maksimal sehingga wujud 

manfaat dari wakaf itu sendiri hanya sebatas pada pendirian madrasah dan masjid tanpa 

memberikan solusi terhadap problem sosial masyarakat.   

Untuk kasus Madura, penggunaan wakaf masih terbatas pada infrastruktur, seperti 

masjid, madrasah dan pesantren belum menyentuh wilayah ekonomi dan pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hampir 90% pesantren dan madrasah dibangun di atas 

tanah wakaf. Jenis wakaf yang termasuk dalam kategori wakaf tidak bergerak, sejauh ini 

belum mampu memberikan solusi atas masalah ekonomi yang umumnya menjadi 

masalah utama masyarakat Madura.   

  Kendala wakaf  menjadi wakaf produktif: pertama, belum adanya pemahaman 

yang memadai tentang wakaf. Wakaf dipandang hanya terbatas pada benda yang tidak 

bergerak saja. Benda yang tidak bergerak  lebih tahan lama, tidak rusak dan ada wujud 

fisiknya. Kedua, wakaf tanah dipandang sebagai barang konsumtif yang hanya bisa 

dipakai untuk pembangunan masjid, pesantren, madrasah dan pemakaman. Ketiga, belum 

ada pemahaman bahwa wakaf tidak terbatas pada wakaf tanah saja, bisa wakaf uang, 

wakaf toko, dan wakaf jenis lainnya yang memberikan dampak secara ekonomi. 

                                                           
12 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 49 
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Keempat, sistem pengelolaan wakaf yang  tidak jelas sehingga tumpang tindih dengan 

aset dan kekayaan pribadi. 

Walaupun demikian, terdapat salah satu pesantren di Madura yaitu Pondok 

Pesantren Al-Amien menerapkan sistem wakaf yang berbeda dari mayoritas managemen 

pengelolaan wakaf yang ada di Madura. Pesantren Al-Amien Prenduan mengelola dan 

mengembangkan pesantren secara mandiri. Pesantren ini menjadi model bagi pesantren 

yang lain dalam hal menagemen wakaf, sekaligus membuktikan apabila dikelola dengan 

baik, maka wakaf terbukti bisa dijadikan instrumen dalam membentuk civil society. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan analisis deskriptif.  Kerangka yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

kerangka sosiologis dari Max Weber tentang organisasi rasional. managemen organisasi 

yang didasarkan pada pilihan rasional dengan fungsi yang jelas akan menghasilkan suatu 

sistem yang baik yang berdampak terhadap perkembangan dan kemandirian lembaga. 

Tentu hal ini untuk melihat bagaimana sistem managemen wakaf di pondok pesantren Al-

Amien Prenduan dibentuk secara rasional sehingga menghasilkan target dan output yang 

jelas. 

Selain itu, aspek sejarah juga dianalisis untuk melihat perkembangan pengelolaan 

wakaf di pondok pesantren Al-Amien Prenduan. Sejarah ini meliputi: sejarah berdirinya 

pondok pesantren Al-Amien, sejarah pengelolaan wakaf dan distribusi wakaf, sehingga 

bisa  terukur sejauh mana kontribusi pondok pesantren ini dalam membentuk civil 

society. 

 

Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-amien Prenduan 

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan didirikan pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 

1879. Berdirinya Pesantren Al-Amien Prenduan terkait erat dengan para pengusaha di 

masa itu. Sebagai jalur perdagangan prenduan disinggahi oleh orang Melayu dan orang 
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asing lainnya yang beragama Islam.13 Hal itu membuat prenduan memainkan dua peran 

penting sekaligus, sebagai pendorong perkembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar 

dan sebagai pendorong perkembangan keagamaan.  

Awal mula berdirinya pondok pesantren Al-Amien Prenduan tidak terlepas dari 

perkenalan seorang pengusaha yang bernama Gema dengan seorang kiai bernama Kiai 

Syarqowi. Perkenalan keduanya bermula ketika Gema menjalankan ibadah haji setelah 

membangun Masjid di kampung pesisir pada tahun 1869. Selama perjalanan  untuk 

menjalankan ibadah haji Gema sangat terkesan oleh gagasan dan sikap Kiai Syarqowi, 

pemimpin dari upacara sembahyang. Kiai Syarqowi keturunan Kiai Shiduq Romo dan 

cucu Kiai Kanjeng Sinowun, kiai yang tersohor di Kudus sebelah utara pulau Jawa. 

Sepanjang perjalanan, Kiai Syarqawi seringkali menekankan agar para pengusaha dan elit 

agama bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan duniawi dan 

kesejahteraan spiritual penduduk.14  

Lambat laun, hubungan antara Gema dan Kiai Syarqawi tidak sekedar hubungan 

antara jama’ah Haji dan pembimbing haji, hubungan mereka yang semakin akrab 

membuat Gema meminta Kiai Syarqawi menikahi istrinya yang terakhir Khatijah, ketika 

Gema mengalami sakit parah di Hedzjaz dan akhirnya meninggal kemudian dimakamkan 

di Taif. Kiai Syarqawi dan Khatijah melangsungkan pernikahan di Prenduan setelah 

pelaksanaan ibadah Haji. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Abdullah, sepupu dari 

Gema. 

Kiai Syarqawi mendirikan Pesantren di Prenduan, ia menjadi salah satu tokoh 

agama yang amat masyhur, bahkan kemasyhurannya sampai ke ibukota Sumenep.15 

Walaupun demikian, Kiai Syarqawi tidak mendapat kedudukan di Prenduan. 

Kedudukannya sebagai tokoh agama tidak bisa diterima oleh penduduk sekitar, ditambah 

juga dengan adanya intrik dari tokoh agama tradisional yang tidak menyukainya. 

                                                           
13 Huub de Jong, Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam 

(Jakarta:Gramedia, 1989), 242-243  
14 Huub de Jong, Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, 
243 
15 Huub de Jong, Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, 

245 
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Akhirnya, karena kondisi ini Kiai Syarqawi meninggalkan Prenduan dan pindah ke 

daerah Guluk-guluk, di daerah ini Kiai Syarqawi mendirikan Pondok Pesantren An-

nuqayah.  Pesantren yang lama di Prenduan diganti oleh Kiai Chotib, murid dari Kiai 

Syarqawi yang pertama.  Kiai Chatib putra dari seorang kiai dari Papatan.   

Kiai Chatib mulai mendirikan lembaga pertama pada tahun 1879-1930. Lembaga 

ini dikenal dengan sebutan “Congkop”. Pada periode awal kurikulum pengajaran hanya 

pengajaran Al-Qur’an dan dasar-dasar kitab kuning. Waktu itu santri yang belajar di 

Congkop ini tidak menetap melainkan pulang pergi.16 Kiai Chatib mampu merebut hati 

masyarakat sekitar sehingga ia mampu membimbing masyarakat dalam memahami ajaran 

agama Islam.  

Pada periode rintisan kedua (1930-1952), kepemimpinan pesantren dilanjutkan 

oleh putra Kiai Chotib yakni Kiai Djauhari. Kiai Jauhari mengembangkan pesantren 

dengan membentuk Madrasah Nahdlatul Wa’idhin dan Mathlabul Ulum. Pada tahun 

1952-1971, Kiai Djauhari mendirikan Pondok Tegal dan Diniyah Awwaliyah Putra, 

Madrasah Ibtidaiyah, SMP Islam dan TMI Majalis.17 Pesantren tersebut di bangun di atas 

tanah wakaf seluas 32, 25 Ha. 

Pada tahun 1971 pesantren ini mulai berkembang,. Di bawah pengasuhan Kiai 

Idris, lembaga ini resmi bernama “Al-Amien”. Pesantren ini terus berkembang menjadi 

pesantren modern dengan berbagai lembaga pendidikan Islam seperti PAUD (2009), 

MTs(1980), MA(1983), dan perguruan sekolah tinggi Islam STIDA (1983). Pesantren 

Al-Amien membiayai dirinya secara mandiri dalam proses perkembangannya menjadi 

salah satu pesantren terbesar di Madura. 

 

Sistem Pengelolaan Wakaf dalam Membentuk Pesantren yang Mandiri. 

Sistem pengelolaan wakaf yang baik dilihat dari bagaimana sistem tersebut bisa 

mengarahkan pengelolaan wakaf dari pengelolaan wakaf yang hanya bersifat benda tidak 

bergerak menjadi pengelolaan wakaf yang lebih modern dan menjadi wakaf yang 

produktif. Wakaf produktif berupa wakaf yang hasilnya bisa dikelola sehingga 
                                                           

16 Profil Sejarah Berdirinya Al-Amien. 
17 Profil Pondok Pesantren Al-Amien, 
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mendatangkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendanai pelayanan sosial 

keagamaan atau untuk didermakan kepada orang yang berhak menerima.18 

Sistem pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Amien pada awalnya berada 

di bawah yayasan;  dikelola dan dikembangkan oleh yayasan baik yang berupa wakaf 

properti tanah maupun barang. Berbagai permasalahan internal pesantren, serta dalam 

rangka memisahkan  aset pesantren dengan aset pribadi, dibentuk Badan Wakaf yang 

independen pada tahun 2006 yaitu Badan Raisah, suatu badan tertinggi yang berfungsi 

sebagai  nazhir wakaf dan mebawahi pengembangan pesantren. Selain agar ada 

pembedaan yang jelas antara aset pribadi dan aset wakaf pembentukan dewan ini juga 

untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menegaskan bahwa nazhir 

mencakup tiga macam: (1) nazhir perseorangan, (2) nazhir organisasi, dan (3) rnazhir 

badan hukum.19 

Menurut Syafii Antonio, pemberdayaan wakaf ditandai oleh tiga cirri. Pertama, 

manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-

program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, 

asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai  nazhir tidak lagi diposisikan sebagai 

pekerja sosial, tapi sebagai professional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. 

Ketiga, ada asas transparansi.20  

Berdirinya Dewan Riasah ini menjadi kontrol bagi aset wakaf Pondok Pesantren 

Al-Amien sehingga wakaf tidak bercampur dengan milik pribadi. Pemisahan Badan 

Wakaf dengan Badan Yayasan juga dilakukan sebagai model bagi pesantren di seluruh 

Madura dalam menagemen pengelolaan wakaf. Untuk kasus di Madura, belum ada 

pengelolaan wakaf yang jelas, sehingga tidak bisa dibedakan antara aset wakaf dengan 

aset pribadi. Langkah ini sebagai awal agar pesantren yang lain mengikuti model 

                                                           
18 Irfan Abu Bakar dan Bamualim (ed), Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang 

Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi di Indonesia, 73 
19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 3. 
20 Muhammad Syafii Antonio, “Pengantar: Pengelola Wakaf secara Produktif”, dalam Achmad 

Djunaidi dan  Thobieb al-Asyar (ed), Menuju Era Wakaf Produktif (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 
viii. 
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pengelolaan badan wakaf yang mandiri tidak berada di bawah yayasan, supaya wakaf 

bisa dikelola secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya 

terhadap pesantren akan tetapi terhadap masyarakat.  

Menurut Slamet Fiddien, mantan sekretaris Yayasan Al-Amien, ketidakjelasan 

pengelolaan Wakaf di Madura, selain karena belum dibentuk badan wakaf yang 

independen juga karena fenomena sosial di Madura yang seringkali memberikan wakaf 

kepada individu (kyai) bukan lembaga.21 Problem umum  yang terjadi di Madura ini 

disebabkan pola struktur sosial masyarakat Madura yang paternalistik sehingga 

mengakibatkan kepatuhan dan ketaatan  mutlak kepada kyai. Implikasi dari penyerahan 

wakaf kepada individu (kyai) membuat wakaf tidak bisa dibedakan antara yang milik 

pribadi dengan milik lembaga, oleh karena itu pengelolaan terhadap wakaf tidak berjalan 

maksimal. 

Pondok Pesantren Al-Amien memiliki dua aspek pendayagunaan wakaf yaitu: 1) 

pendayagunaan pokok yakni mendayagunakan dana wakaf untk kepentingan pesantren 

sebagai lembaga pendidikan Islam, dan 2) pendayagunaan penunjang. Selain untuk 

pemberdayaan dan peningkatan mutu pesantren dana wakaf juga digunakan untuk 

membangun sarana dan prasarana yang lain seperti kegiatan bisnis dan ekonomi. 

Lembaga wakaf pesantren Al-Amien memiliki dua sistem penggalangan dana dan 

sistem pengelolaan wakaf. Pertama, penggalangan dana wakaf secara tradisional yaitu 

melalui kiyai dan pengasuh pesantren. Wakaf yang diserahkan kepada pengasuh biasanya 

terdiri dari wakaf yang tidak bergerak seperti wakaf tanah. Pesantren Al-Amien saat ini 

memiliki kurang lebih 50.000 ha wakaf tanah. Wakaf tanah digunakan untuk membangun 

berbagai institusi dalam internal pesantren. Berdasarkan asas manfaat  wakaf tanah 

berefek negatif dalam perkembangan ekonomi masyarakat modern. Tanah yang tidak 

fleksibel dan menjadi hak milik tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan 

produktivitas. Berbeda dengan wakaf komersial lainnya seperti toko, kebun, pengairan 

dan sebagainya, yang bisa diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat luas.  

                                                           
21 Slamet Fiddien, Wawancara, Sumenep 08 Mei 2013 
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Kedua, pesantren menerapkan penggalangan dana wakaf tunai yang diperoleh dari 

masyarakat umum, alumni pesantren dan wali santri. Wakaf tunai tersebut bisa ditransfer 

melalui rekening wakaf yang disediakan oleh nazhir wakaf pesantren Al-Amien. 

Kemajuan dalam pengembangan dana wakaf yang tidak lagi dibatasi pada wakaf tanah 

dan benda tidak bergerak lainnya menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan sistem 

wakaf, sebagaimana banyak diakui oleh pengamat wakaf, wakaf tunai lebih memiliki 

fleksibilitas dalam pengelolaannya. Seperti dikatakan oleh M.A Mannan yang dikutip 

oleh Hasanah, wakaf tunai dapat berperan sebagai sumber dana bagi pendanaan berbagai 

pengelolaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, 

sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (bank yang khusus menampung dana 

wakaf).22 

Dengan mengambil studi kasus Bangladesh Manan menunjukkan artin penting 

dari peran wakaf tunai. Di Bangladesh wakaf tunai dikelola secara khusus melalui Social 

Investmen Bank Ltd (SIBL) yang menintrodusir Sertifakat Wakaf Tunai, produk dalam 

system perbankan sector voluntary. Melalui system ini dibuka peluang bagi masyarakat 

untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan target. Melalui Sertifikat Wakaf 

Tunai (Cash- Waqf Certificate) membuka peluang investasi dalam rangka membrikan 

pelayanan keagamaan, pendidikan dan sosial. Melalui system perbankan orang kaya bisa 

menukarkan tabungannya dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Selain itu, system ini juga 

merubah paradigma lama bahwa yang berhak berwakaf hanya orang-orang kaya. Melalui 

system ini mereka yang tidak mampu juga bisa berwakaf karena Social Investment Bank 

ini dibuat dengan denominasi sekitar US 21.23 Dengan demikian penyadaran tentang 

wakaf bisa menjangkau semua kalangan. 

Pesantren Al-Amien memang belum menerapkan sistem wakaf perbankan. 

Namun, setidaknya penggalangan wakaf tunai mengindikasikan perkembangan dalam 

pengelolaan wakaf, yang nantinya diharapkan mampu berkembang menuju pengelolaan 

wakaf yang lebih modern.  Dengan kondisi sosial yang modern, sosialisasi wakaf tunai 

penting dilakukan untuk memberikan informasi dan penyadaran kepada masyarakat 
                                                           

22 Uswatun Hasanah, “Potret Filantropi Islam di Indonesia”, dalam Berdema untuk Semua, 227  
23 Uswatun Hasanah, Potret Filantropi Islam di Indonesia, 227-228 
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tentang urgensi wakaf tunai. Dengan demikian diharapkan mampu melibatkan 

masyarakat untuk berperan aktif dalam rekonstruksi sosial dan memberikan solusi atas 

permasalahan masyarakat. Wakaf tunai lebih memberikan kemudahan kepada orang yang 

memiliki kemampuan secara ekonomi  untuk berbagi dengan mereka yang tidak mampu. 

Melalui pengelolaan dan menagemen wakaf yang baik, pesantren Al-Amien 

menciptakan 16 unit usaha sebagai penunjang ekonomi pesantren. Dari dana wakaf, juga 

dibangun Yayasan Rumah Sakit Islam Al-Amien Prenduan (YARSIA), rumah sakit yang 

masih dalam tahap pembangunan ini diresmikan pada bulan Agustus 2011. Rumah Sakit 

Islam Al-Amien ini juga didanai oleh sumbangan dana wakaf alumni setiap bulan sebesar 

sepuluh ribu rupiah.24  

 

Kontribusi Wakaf terhadap pembentukan Civil Society 

Civil Society mengacu pada pernyataan AM Fatwa yang mengutip Gramci, memiliki 

tolak ukur: pertama, mempunyai kemandirian ketika berhadapan dengan negara. Kedua, 

mampu membatasi dan menahan intervensi negara. Ketiga, adanya ruang yang bebas 

(public sphere), yakni adanya akses bagi masyarakat terhadap semua kegiatan publik.25  

Seperti dijelaskan di pendahuluan, dalam Islam civil society dikenal dengan istilah 

masyarakat Madani mengacu pada al- Madinah artinya “kota” yang secara ilmu 

kebahahasaan mengandung makna “peradaban”. Yang merupakan komitmen Nabi 

Muhammad untuk membangun masyarakat yang beradab bersama orang-orang Muhajirin 

dan Anshar. Sebagai langkah kongkrit Nabi Muhammad membuat aturan kehidupan 

bersama yang dikenal dengan  Piagam  Madinah (Mitsuq al-Madinah), dalam dokumen 

tersebut umat manusia diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada wawasan kebebasan, 

terutama di bidang ekonomi dan agama, serta tanggung jawab terhadap kehidupan sosial 

dan politik.26 

                                                           
24 KH. Marzuki Ma’ruf, Wawancara, Sumenep 09 Mei 2013 
25 AM Fatwa, “ PAN dan Pembentukan Masyarakat Madani”, diedit oleh Shobron & Jinan dalam 

Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Surakarta: Muhammadiyah University Press,1999) ,63 
26 Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, diedit oleh Shobron & Jinan dalam Islam, 

Masyarakat Madani dan Demokrasi, 154 
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Di kalangan pesantren pada umumnya, penggalangan wakaf dimaknai sebagai 

menghimpun dana dan sumber daya lainnya berbentuk wakaf dari  (perorangan, 

lembaga/perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai 

program dan kegiatan operasional pesantren yang pada akhirnya adalah untuk mencapai 

misi dan tujuan pesantren tersebut.27 Dari pengertian sederhana ini, tujuan fundraising 

wakaf pesantren setidaknya mempuyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana/daya 

wakaf, menghimpun wakif, menghimpun volunteer dan pendukung, membangun citra 

lembaga pesantren dan memuaskan wakif.28 

Melalui dana wakaf, Pondok Pesantren Al-Amien memiliki kemandirian dan 

independen dalam mengelola dan mengembangkan pesantren, bahkan sejak masa 

kolonialisme pesantren ini mampu berkembang hanya melalui dana wakaf dan dana 

filantropi lainnya. Sebagai pesantren yang berfungsi memberikan pendidikan yang baik, 

pesantren ini berkomitmen untuk tidak terlibat dalam pertarungan politik yang umumnya 

terjadi di Madura, di mana pesantren dijadikan basis kekuatan partai tertentu. Tentu ini 

merupakan hal yang positif untuk tetap menjaga netralitas dan independensi pesantren. 

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren  Al-Amien harus menjaga netralitasnya dan 

mengajarkan konsep demokrasi dengan menyerahkan semua keputusan dan hak pilih 

kepada individu. 

Wakaf sangat berkontribusi dalam pembentukan dan perkembangan pesantren Al-

Amien. Perkembangan pesantren ini menjadi salah satu pesantren yang modern di 

Madura tidak terlepas dari peranan wakaf sebagai instrumen dalam membentuk pesantren 

menjadi pesantren yang mandiri. Saat ini, pesantren Al-Amien memiliki 3.226 santri dan 

2.372 santriwati dengan total santri sebanyak 5.598 orang. Santri tersebut tidak hanya 

dari wilayah Madura namun juga banyak yang dari luar Madura seperti Jawa, Jakarta, 

Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan dari berbagai daerah lainnya.29  

Ada tiga indikator implikasi dari managemen wakaf yang baik terhadap pesantren 

Al-Amien. Pertama, pesantren Al-Amien mampu mengembangkan 16 unit usaha, dari 

                                                           
27 Hendra Sutisna, Fundraising Database (Jakarta: Piramedia, 2006), 11 

28 Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, (Jakarta: Piramedia, 2005) 5-7. 

29 Profil Pondok Pesantren Al-Amien 
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16 unit tersebut dibagi ke dalam dua kategori yaitu; pertama, usaha yang berada di bawah 

koordinasi Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), diantaranya: Wartel dan 

Warnet, Toko Bangunan (material). Unit Home Industri yang meliputi peningkatan omzet 

usaha, pendirian tempat yang layak untuk produksi, mengkoordinir unit usaha dalam 

pegadaan makanan ringan khususnya di dalam pondok, memeprluas jangkauan pasar, 

menjaga standar kualitas makanan sesuai dengan standar kesehatan. Usaha Kesejahteraan 

Keluarga (UKK), unit Tahu Tempe yang sampai saat ini tetap eksis dan mengalami 

perkembangan signifikan.30 Kedua, usaha yang ada di bawah Badan Usaha Non Koperasi 

(BUNK) yang membidangi antara lain; percetakan, unit usaha jasa transportasi, unit 

usaha pengolahan rahungan, unit usaha pabrik es dan unit usaha SPBU.31 

 Kedua, pembangunan Rumah Sakit Islam Al-Amien yang dibangun dari wakaf 

tanah dan wakaf tunai. Wakaf tunai didapat dari alumni. Rumah sakit ini dibangun 

sebagai bentuk kepedulian pesantren  terhadap masyarakat sekitar. Peluang pembangunan 

institusi yang bisa dinikmati masyarakat luas seperti rumah sakit ini perlu dikembangkan, 

agar wakaf bisa dinikmati masyarakat luas sehingga menimbulkan kesadaran dalam 

masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan wakaf. 

Ketiga, pemberian paket beasiswa yang dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, 

kategori kartu, yaitu pemberian beasiswa melalui kartu yang dikategorikan dalam kartu 

A, B, dan C.  Beasiswa ini diberikan bagi santri yang berprestasi yang dilihat dari 

prestasinya dalam jangka waktu  enam bulan. Pemegang kartu A bebas biaya SPP pondok 

dan uang makan, kategori B bebas biaya makan dan membayar SPP pondok sedangkan 

kategori C bebas uang SPP dan uang makan bayar.  Sedangkan besasiswa yang kedua, 

untuk masyarakat umum yang tidak mampu. Beasiswa ini diberikan berdasarkan 

permintaan wali murid. Wali murid membayar berdasarkan kemampuan mereka dan 

sisanya dibiayai oleh pesantren melalui dana wakaf.32  

Kontribusi wakaf dalam membentuk civil society dalam kasus Pondok Pesantren 

Al-Amien bisa terlihat dengan jelas melalui: pertama, perkembangan pesantren dengan 

                                                           
30 http://al-amien.ac.id/yayasan/yap/biro-ekonomi-sarana/ diakses pada tanggal 10 Mei 2013 
31 http://al-amien.ac.id/yayasan/yap/biro-ekonomi-sarana/ diakses pada tanggal 10 Mei 2013 
32 KH. Marzuki Ma’ruf, Wawancara, Sumenep 09 Mei 2013 
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memiliki unit usaha sendiri dan dikelola secara mandiri sehingga pesantren mampu 

membiayai dirinya sendiri, baik dalam hal peningkatan mutu infrastruktur maupun 

peningkatan mutu Sumber Daya Manusia. Kedua, pembangunan fasilitas umum seperti 

rumah sakit. Ketiga, penggunaan dana wakaf untuk beasiswa yang diberikan kepada 

santri berprestasi dan santri yang tidak mampu. Penggunaan dana wakaf untuk beasiswa 

sangat penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, dan memberikan peluang 

yang sama bagi masyarakat di sekitar Madura untuk mendapatkan pendidikan di 

pesantren Al-Amien. 

Sistem pengelolaan wakaf  secara rasional, dengan nazhir dan sistem pengelolaan 

yang jelas berdampak pada kemandirian pesantren. Secara internal pesantren Al-Amien 

sukses dalam mengembangkan dana wakaf sehingga bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan pesantren.  Pesantren secara mandiri mendanai pembangunan pesantren 

melalui dana wakaf. Sistem pengelolaan wakaf bisa lebih dikembangkan agar supaya 

manfaat dari wakaf bisa digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat secara luas dan tidak terbatas pada komunitas pesantren. 

Komitmen pesantren untuk memberikan manfaat dari wakaf terhadap 

pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren sangat diharapkan.  Apalagi secara ekonomi  

masyarakat Madura masih tergolong masyarakat miskin dengan pendapatan 1,5-2 juta 

pertahun. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang mampu 

mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Di sinilah pesantren seharusnya menjadi 

inisiator. Dengan demikian, kesuksesan pesantren dalam mengelola wakaf bisa dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat luas, sehingga pesantren tidak menjadi menara gading.  

Pemberdayaan masyarakat oleh pesantren akan lebih efektif, karena masyarakat 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pesantren. Pesantren bisa melibatkan 

masyarakat sekitar dalam hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi pesantren 

seperti usaha home industry dan usaha lain yang mampu memberikan dorongan kepada 

masyarakat untuk menjadi produsen dalam meningkatkan sumber daya ekonomi. 
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Kesimpulan 

Pondok pesantren Al-Amien salah satu contoh pesantren dengan managemen wakaf yang 

cukup baik. Dengan memisahkan pengelolaan wakaf dari yayasan, pesantren ini bisa 

mengembangkan sistem wakaf dari tradisional menjadi modern, dengan menciptakan 

sistem wakaf tunai yang diperoleh dari alumni sebesar sepuluh ribu per bulan. Tanpa 

mengandalkan bantuan dari pemerintah, pesantren ini mampu maju dan berkembang. 

Model pengelolaan wakaf di pesantren Al-Amien perlu dijadikan  model bagi sistem 

pengelolaan wakaf di Madura, tentu dengan tidak menutup kemungkinan terhadap 

adanya model pengelolaan wakaf yang lebih modern. 

Meskipun bukan hal mudah mengubah sistem lama, yaitu wakaf yang bersifat 

sentralistis di bawah pengelolaan pengasuh menjadi wakaf yang dikelola secara 

independen. Dalam hal ini, harus ada peran lembaga wakaf nasional seperti Badan Wakaf 

Indonesia, yang berfungsi memberikan pengetahuan tentang managemen wakaf 

profesional terhadap sejumlah pesantren di Madura, agar ke depannya wakaf dikelola 

dengan lebih profesional dan lebih produktif.   

Pengelolaan wakaf yang profesional pada gilirannya memberikan dampak 

terhadap pembentukan civil society, di mana masyarakat mampu mandiri dalam 

mengelola pendidikan, sehingga akan berimplikasi terhadap munculnya demokratisasi. 

Melalui pengelolaan wakaf secara professional, lembaga mampu mendanai semua 

kebutuhan pesantren serta meminimalisir kooptasi negara dan kepentingan-kepentingan 

pihak tertentu. Harapan ke depan, profesionalisme dalam pengelolaan wakaf bisa 

ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya independen melainkan 

juga sejahtera secara ekonomi.       
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