
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 
 

 
Sudirman (2010) menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu 

bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala 

wakaf akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal. Sementara itu, 

Hasan dan Abdullah dalam penelitiannya yang berjudul The Investment of 

Waqf Land as an Instrument of Muslims’ Economic Development in Malaysia 

menyebutkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk 

menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan sosial-ekonomi 

umat Islam. Dalam pandangan ekonomi, wakaf merupakan mekanisme yang 

kuat dalam membangun bangsa dalam bentuk instrumen amal yang sangat unik 

dan bermanfaat. Sehingga apabila peran wakaf tersebut dapat dikelola dengan 

maksimal maka manfaat dalam bidang ekonomi dapat dirasakan. 

 

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada 

benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan 

wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. Penggunaan wakaf 

uang telah ada semenjak zaman pemerintahan Utsmaniyah. Penggunaan 

wakaf uang juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada 

tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 

fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut. 

 

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 
 

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 
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4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara syar’i. 

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan (Nafis, 2012). 

 

Menurut Mustafa Edwin Nasution, Indonesia memiliki potensi besar 

dalam membangun wakaf uang jika semua elemen baik pemerintah maupun 

lembaga-lemabaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan 

wakaf uang, melalui penghitungan sederhana dari populasi umat Islam di 

Indonesia kurang lebih 215 juta jiwa dari sekitar 230 juta orang, 20 juta umat 

Islam berwakaf uang setiap orang per bulan 100 ribu rupiah dalam setahun 

maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 24 triliun, jika saja 50 juta umat Islam 

Indonesia berwakaf uang setiap orang perbulan 100 ribu maka akan terkumpul 

69 triliun. Dan apabila umat Islam di Indonesia berwakaf uang secara variatif 

dilihat dari pendapatan pukul rata umat Islam per bulan maka cukup membuka 

peluang besar untuk efektifitas wakaf uang bagi bangsa Indonesia (Harahap, 

2011). 

 
Sementara itu, potensi wakaf tanah di Indonesia menurut data Direktorat 

Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh 

Indonesia tercatat 1.477.111.015 m2 yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 

2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m2 yang 

terdiri atas 362.471 lokasi (Sudirman, Studi Perbandingan Obyek Wakaf 

Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf, 2010). Tahun 2015, menurut data 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia aset 

tanah wakaf di Indonesia tersebar di 254.718 lokasi dengan luas keseluruhan 

40.628,50 Ha dan 66,55% sudah bersertifikat. 

 
Penyebaran tanah wakaf di Indonesia dapat ditunjukan dengan grafik di 

bawah ini: 
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Gambar 1.1 Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia 254.718 Lokasi 

 
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 Jumlah Luas Tanah Wakaf di Indonesia 40.628,50 Ha 

 
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama 



4  
 
 
 
 

Berdasarkan grafik A.1. dapat diketahui bahwa provinsi yang 

memiliki jumlah tanah wakaf terbanyak adalah yang pertama Jawa Tengah, 

kedua Jawa Barat dan ketiga Jawa Timur. Sementara itu, jumlah luas tanah 

wakaf yang pertama adalah berada di provinsi Aceh, kemudian Sumatera 

Utara selanjutnya diurutan ketiga ada Lampung dan Jawa Barat. 

Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih terkonsentrasi pada 

pengelolaan yang sifatnya konsumtif seperti pembangunan masjid, mushala, 

pemakaman. Sedikit yang dialokasikan pada sektor produktif yang akan 

bermanfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut persentasi 

alokasi dana wakaf di Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan 

oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2014): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3 Penggunaan Tanah Wakaf 

 

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Tahun 

2014 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan tanah 

wakaf di Indonesia yang terbesar adalah untuk masjid dan mushala dan 
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termasuk bersifat konsumtif. Sementara itu alokasi pengelolaan untuk 

sekolah, pesantren atau bidang produktif masih minim dilakukan. Sehingga 

pola pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dua 

negeri tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Di Singapura pengelolaan 

wakaf dilakukan oleh Warees Investments, dengan aset wakaf produktif 

yang dimiliki oleh negara tersebut adalah berupa 30 perumahan, 12 gedung 

apartemen dan perkantoran, serta 114 ruko. Pengelolaan masjid, madrasah, 

program beasiswa, dan lain-lain didapat dari keuntungan wakaf produktif. 

Sementara itu di Malaysia, Waqf An-Nur telah berhasil membangun 

sejumlah klinik dan rumah sakit berbasis aset wakaf, keuntungan ekonomis 

dari pengelolaan digunakan untuk kepentingan kehidupan anak yatim dan 

dhuafa, beasiswa dan lain-lain (Thobieb, 2015). 

 

Menurut Al-Hadi (2009) pengelolaan wakaf (terutama wakaf tanah) 

di Indonesia belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan 

cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus 

karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, 

baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir 

wakaf. Sehingga sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat 

kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan 

secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. 

 

Keberadaan wakaf uang dan pengembangannya dapat digunakan 

sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal 

untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah 

mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam 

pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya 

(Nasif, 2012). 

 

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan aset tanah wakaf 

terbanyak dan terluas di Indonesia, masih sama pengelolaan tanah wakafnya 

dengan pengelolaan tanah wakaf di pusat. Jumlah tanah wakaf di Jawa Barat 

menurut Kanwil Kemenag ada 74.156 lokasi, dengan luas 215,3 juta m2. 
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Dari jumlah tersebut, terdapat 21.089 lokasi yang belum terkelola dengan 

maksimal. Sebagian besar yang sudah terkelola dijadikan tempat ibadah, 

38.548 lokasi; tempat pendidikan 7.468 lokasi; pesantren 3.634 lokasi; 

usaha jasa 51 lokasi, makam 1.852 lokasi; panti asuhan 105 lokasi; dan 

pertanian 1.535 lokasi (Bowo, 2013). 

 
Di dalam tabloid Identitas Bangsa (2011) disebutkan bahwa salah 

satu kabupaten di Jawa Barat yang menerima penghargaan bahwa wakaf 

tanahnya terbaik se-nasional pada tahun 2010 adalah kabupaten Kuningan. 

Pada tahun 2010 tercatat terdapat 1.912 lokasi tanah wakaf dengan luas 

533.376,99 m2. Dari luas itu, 288 lokasi dengan luas area 114.197,62 m² 

sudah memiliki akta ikrar wakaf, dan sisanya belum. Sedangkan tanah yang 

sudah bersertifikat 1.524 lokasi (79,70%) dengan luas 41.979,37 m², 

sisanya seluas 114.197,62 m² belum bersertifikat. 

 
Sebagai penerima penghargaan wakaf tanah terbaik se-nasional, 

kabupaten Kuningan apabila dilihat dari beberapa data jumlah tanah wakaf 

dan luas tanah wakafnya maka potensi pengembangan tanah wakaf sangat 

besar dalam mendorong salah satu bagian dari Indeks Pembangunan 

Manusia yaitu pendidikan. Hal ini dikarenakan pola pengembangan wakaf 

tanah di Indonesia termasuk di kabupaten Kuningan, selain untuk sarana 

ibadah juga sebagai sarana pendidikan baik sekolah umum maupun 

pesantren. 

Pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan 

wakaf yang ada di Kuningan, pada tahun 2015 jumlahnya yang terdaftar di 

Kementerian Agama Kabupaten Kuningan ada 186. Akan tetapi fenomena 

yang terjadi bahwa jumlah pondok pesantren yang ada di Kuningan setiap 

tahunnya selalu mengalami penurunan. Penurunan yang dimaksudkan 

adalah beberapa pondok pesantren berstatus non aktif yang diakibatkan oleh 

beberapa faktor seperti kehilangan tokoh pesantren, tingginya persaingan, 

keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana yang kurang dalam 

menunjang kegiatan pesantren (Nunu, A., 2016). 
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Padahal Payaman (1985) menyebutkan bahwa pendidikan sendiri 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber 

daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi 

juga meningkatkan keterampilan bekerja, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas. Pemahaman tersebut mendukung asumsi bahwa negara- 

negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Todaro (2000) menyebutkan 

bahwa pendidikan juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan 

percepatan pembangunan ekonomi yang di ukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang mengukur 

pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang 

mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Salah satu manfaat dari 

pengukuran IPM adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara 

sesungguhnya dapat bekerja lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya 

rendah, selain itu juga menunjukan bahwa pembangunan yang 

sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya 

pendapatan yag lebih tinggi (Adam, W., 2016, p. 5-6). 

Salah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan yang 

berdiri di atas tanah wakaf dan berkembang dari dana wakaf adalah Pondok 

Pesantren Husnul Khotimah yang telah berdiri sejak tahun 1994, di atas 

lahan 6 (enam hektar) dan berlokasi di desa Maniskidul, kecamatan 

Jalaksana, kabupaten Kuningan Jawa Barat ini, berupaya memenuhi 

harapan dan kebutuhan tersebut dengan mengedepankan pola Tarbiyah 

Islamiyah yang modern, sistematis dan terpadu, tanpa meninggalkan pola 

Salafiyah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki misi yang sangat 

besar yang dapat membantu mendukung pendidikan diantaranya 

menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah; membekali Al-Qur’an, 

ilmu pengetahuan syari’ah, umum dan bahasa; dan mengarahkan 

masyarakat menuju kehidupan yang Islami. Perkembangan Pondok 

Pesantren Husnul Khotimah sangat pesat hal ini ditunjukan dengan fasilitas 
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belajar mengajar yang lengkap, siswa dan siswawati berasal dari beberapa 

daerah di Indonesia juga lulusan dari pondok pesantren tidak sedikit yang 

dapat melanjutkan sekolah di universitas Islam yang ada di luar negeri 

seperti Mesir dan Madinah. 

Melihat potensi wakaf khususnya tanah wakaf yang ada di 

kabupaten Kuningan yang dapat mendukung pembangunan pendidikan 

akan tetapi faktanya beberapa pondok pesantren yang ada di kabupaten 

Kuningan mengalami penurunan setiap tahunnya, maka perlu diketahui 

lebih mendalam bagaimana pengembangan pengelolaan wakaf sebagai 

sarana pendidikan yang telah diterapkan di pondok pesantren yang ada di 

Kuningan, salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dalam 

mendukung pembangunan pendidikan dan beberapa model pengembangan 

pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan 

pendidikan. Sehingga dilakukan penelitian yang berjudul, Pengembangan 

Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan 

Dampaknya bagi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, 

Jawa Barat. 

 
 

B. Rumusan Masalah Penelitian 
 

 
Di beberapa negara, wakaf tanah maupun wakaf tunai menjadi 

instrumen utama dalam pengembangan pendidikan. Misalnya di Mesir, 

Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana 

wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. 

Universitas Al Azhar selaku nazhir atau pengelola wakaf hanya mengambil 

hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir 

meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Dapat dilihat 

bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Al-Azhar University di 

Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki 

begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tidak berorientasi 

pada keuntungan. Mereka tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari 
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pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala 

aktivitas baik administratif maupun akademis. 

Di Indonesia kebutuhan terhadap sarana yang mendukung terlaksananya 

pembangunan pendidikan sangatlah besar. Hal ini ditunjukan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia dalam kategori pendidikan diantaranya harapan lama 

sekolah dan rata-rata masih rendah. Tahun 2014 IPM Indonesia dalam kategori 

pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah hanya tujuh tahun dan harapan lama 

sekolah hanya dua belas tahun. 

 
 

Gambar 1.4 IPM Metode Baru 2014 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
 

 
 

Wakaf tanah dan wakaf tunai memiliki kontribusi yang sangat besar 

bagi pembangunan pendidikan di Indonesia salah satunya dengan adanya 

pondok pesantren, akan tetapi masih sangat sedikit manfaatnya yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat. Tidak maksimalnya pemanfaatan wakaf tanah dan 

wakaf tunai dalam mendukung pembangunan pendidikan, dengan ditunjukan 

penurunan jumlah pondok pesantren yang ada, diperlukan adanya analisis 

mengenai pola pengembangan pengelolaan wakaf yang telah dilakukan dalam 

bidang pendidikan dan model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat 
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diterapkan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan Pondok Pesantren Husnul 

Khotimah di kabupaten Kuningan? 

2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul 

Khotimah terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan? 

3. Bagaimana model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan 

di kabupaten Kuningan? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 
 

 
Adapun  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  setelah  dirumuskan 

pertanyaan penelitian adalah: 

 

1. Mendeskripsikan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Husnul Khotimah di kabupaten Kuningan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pengelolaan wakaf di Pondok 

Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan  pendidikan  di 

kabupaten Kuningan. 

3. Dapat merancang model pengembangan pengelolaan wakaf berdasarkan 

hasil analisa, yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam membantu 

pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga aspek, 

diantaranya: 

 

1. Manfaat Teoritis 
 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian 

ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 

keuangan publik Islam, yaitu pengelolaan wakaf. 
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2. Manfaat Praktis 
 

a. Memberikan sosialisasi mengenai peran wakaf bagi pembangunan 

pendidikan sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk menjadi 

wakif. 

b. Sebagai bahan acuan bagi nazhir termasuk pihak sekolah mengenai cara 

pengelolaan tanah wakaf sehingga dapat menjadi tanah wakaf yang 

produktif yang mendukung pembangunan pendidikan. 

c. Dapat dijadikan sebagai literatur bagi para akademisi dalam penelitian 

selanjutnya. 

3. Manfaat Kebijakan 
 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mendukung 

menciptakan tanah wakaf yang produktif sehingga dapat membangun 

pendidikan daerah yang berimplikasi pada kenaikan Indeks Pembangunan 

Manusia. 

 
 
 

E. Sistematika Penelitian 
 

 
Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II Landasan Teori berisi tentang telaah pustakan yang menjelaskan 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian, 

tinjauan pustakan yang berisi dasar-dasar teori yang akan menjadi landasan 

dalam penelitian ini dan erangka berpikir yang menjelaskan gambaran 

penelitian yang dilakukan. 

Bab III Metode Penelitian berisi pemaparan mengenai desain penelitian, 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengambilan sampel, 

variabel yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan 

sistematika penelitian. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan mengenai 

deskripsi hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian 

yang disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan. 

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan 

saran yang disampaikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


