
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakanng  

        Wakaf merupakan ibadah maliyah yang bertujuan untuk membangun 

kesejahteraan umat. Sepanjang berjalannya zaman wakaf memiliki 

dampak yang  besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  baik  

di  bidang  kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, 

ilmu pengetahuan, pemberantas kemiskinan, pengembangan bidang  

ekonomi umat dan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat 

mengembangkan  kesejahteraan umat.1 

        Paradigma  wakaf  produktif  lebih  ditujukan  pada  pengembangan 

dan keproduktifan harta  wakaf  dan memaksimalkan wakaf secara 

ekonomi yang telah diatur dalam Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  

2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  

tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagaihal wakaf yang dikelola  

secara produktif.2 Sehingga untuk para pengembang wakaf secara  

produktif  di  Indonesia untuk saat ini secara  ketentuan hukum  tidak ada 

masalah lagi. menurut Muhammad Syafi’i Antonio model pengelolaan 

wakaf secara produktif, yaitu: manajemen wakaf yang harus terintegrasi, 

asas kesejahteraan terhadap nazir, transformasi dan tanggungjawab.3 

                                                             
1 Nazir Gagas 12 Rekomendasi Wakaf Produktif. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2008 

http:// www.bwi.or.id/berita  
2 Undang Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf  
3 Jaih Mubarok. Wakaf Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008 
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Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf produktif, dibutuhkan 

adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana 

pengembangan wakaf yang ada di Indonesia. karena, pemahaman 

sebagaian besar masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah 

perwakafan. 4 

        pemahaman mayarakat mengenai masalah perwakafan berbeda beda 

pada saat ini, masyarakat masih banyak yang berpendapat bahwa asset  

wakaf  itu hanya bisa dipergunakan dalam berbadah saja. Seperti, 

membangun masjid, kuburan, panti jompo, panti asuhan dan sarana 

pendidikan. Padahalnya, nilai ibadah tidak hanya berbentuk seperti itu.  

Bisa juga, tanah wakaf dibangun dan digunakan sebagai pusat 

perbelanjaan yang hasil keuntungannya nanti diberikan untuk beasiswa 

bagi masyarakat yang kurang mampu,  layanan kesehatan gratis dan 

semacamnya yang berguna bagi umat.  Karena  hal  tersebut, merupakan 

termasuk dalam ibadah juga. Paradigma wakaf produktif lebih diutamakan 

pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf 

secara ekonomi. 

        Dalam hal ini, sangat berguna apabila mengaitkan model  

pengelolaan  dan pemberdayaan wakaf produktif terhadap norma atau 

ketentuan yang ada dalam pesantren. Pesantren yang telah berhasil dalam 

menjalankan sistem wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG). Sejak awal periode perkembangan PMDG, pondok 

                                                             
4 Abdullah Ubaid Matraji. “Membangkitkan Perwakafan di Indonesia”. 

 http:// www.bwi.or.id/ artikel (02 Juni 2008) 
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menyebutnya sebagai “PESANTREN WAKAF” pesantren yang diwakafkan 

oleh trimurti.5 Pada tanggal 12 Oktober 1958 secara resmi Trimurti 

menyerahkan PMDG kepada masyarakat (umat islam) yang dipercayakan 

terhaap badan wakaf PMDG.6 Dengan adanya penyerahan ini berdampak 

pada kepemilikan Pondok Gontor, dari milik trimurti menjadi milik umat. 

Dalam pengangkatan atau pemilihan pemimpinan pesantren dilandaskan 

pada kecakapan dan kelayakan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga pesantren bagi setiap lembaga yang ada di 

PMDG. 

        Sejak diwakafkan, Pondok Gontor terus mengalami perkembangan 

yang  sangat pesat. Dengan berjalannya waktu Jumlah aset dan harta 

kekayaan milik Pesantren Gontor terus meningkat dan demikian pula 

hasrat masyarakat (orang tua/wali) bagi anaknya untuk menuntut ilmu di 

lembaga ini terus tumbuh dan semakin banyak. Tercatat  hingga sekarang 

PMDG memilik 12 buah pondok cabang di Jawa, Sulawesi dan Sumatra. 

Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 21.000 orang. 

Tanah wakaf Pondok Modern yang dikelola oleh YPPWPM (yayasan 

pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modern) semakin maju menjadi 

seluas 800,30 ha, yang tersebar di 21 Kabupaten di seluruh Indonesia. Unit 

                                                             
5 Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri 

PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi. 
6 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor 

(Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 119. 
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usaha yang sedang dikembangkan YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan 

lebih.7  

        Wakaf produktif merupakan kekuatan di Pondok Gontor, yang mana 

pondok bukanlah lahan bisnis melainkan lahan untuk beramal dan 

pengabdian sosial. Pondok milik seluruh umat islam dan bukan milik 

keluarga, dan karenanya, maju mundurnya pondok pada masa yang akan 

datang bergantung pada kesadaran umat islam sebagai pemiliknya. Terkait 

dengan kemandirian pesantren, ia memiliki makna ketidakbergantungan 

pesantren kepada instansi atau lembaga apapun sehingga memiliki jiwa 

“kemerdekaan” untuk menentukan hidupnya. Dalam arti, kemandirian 

yang ditunjukkan oleh pesantren bersifat menyeluruh mencakup 

kemandirian kurikulum, pendanaan, sarana dan prasarana dan 

sebagainnya.8 

         Dengan ini, kita harus mengetahui bagaimana model pengelolaan  

wakaf produktif dengan cara kerja yang professional dan juga apasaja  

upaya-upaya yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern  

Darussalam Gontor sehingga dapat mengembangkan wakaf secara 

produktif yang berdampak sebagai penopang kemandirian Pondok Modern 

Darussalam Gontor dan bagaimana jika dikaitkan dengan maqa>s}hid asy-

syari>’ah. Studi penelitian ini sangatlah bermanfaat agar pengalaman 

yang dimiliki bisa dijadikan sebagai rujukan lembaga lainya dalam 

masalah pendanaan oprasional pendidikan sehingga sepenuhya tidak 

                                                             
7 Sujiati Zubaidi. Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, majalah  Vol. 66 

(Sya’ban, 1434 H). 
8 Abdullah Syukri Zarkasyi  Manajemen Pesantren, 15 
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bergantung pada negara, sehingga pada akhirnya bisa menopang 

kesejahteraan guru dan pengurus, juga bisa meringankan bagi murid dan 

walimurid. 

B. Rumusan Masalah  

        Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana model pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan maqa>s}hid asy-syari>’ah terhadap model 

pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo? 

C. Tujuan dan Kontribusi 

                    Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memahami  dan  mendeskripsikan  kriteria  model  pengelolaan  Wakaf  

Produktif   dengan cara kerja yang profesional.  

2. Memahami dan mendeskripsikan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh 

Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo jika 

dikaitkan dengan maqa>s}hid asy-syari>’ah. 

        Kontribusi dalam hal ini adalah: 

1. Memahami dan mendeskripsikan kriteria model pengeloaan wakaf 

produktif dengan kerangka kerja yang profesional sehingga dapat menjadi 

acuaan dalam memberdayakan  pengelolaan wakaf produktif. 
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2. Memahami dan mendeskripsian model pengelolaan wakaf produktif yang 

dilakukuan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor jika di 

kaitkan dengan maqa>s}hid asy-syari>’ah. 

D. Penelitian Terdahulu 

       Berdasarkan pengelolaan wakaf di Indonesia yang sangat 

memprihatinkan dalam pengelolaan harta benda wakaf  yang tidak 

dikelola dengan sebaik mungkin bahkan tanah wakaf tersebut ada yang 

mati tidak terurus dikarenakan ketidak produktifan nazir dalam mengelola 

harta wakaf tersebut dan banyak juga  diantara yayasan pendidikan yang  

berasal dari harta benda wakaf yang tidak terurus serta tidak 

dikembangkan oleh nazir yang diperca dalam pengelolaan harta wakaf 

tersebut. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

dalam pengelolaan wakaf antara lain:  

1) Manajemen Kenaziran. profesionalitas nazir, baik  mengenai;  

kejujuran,  profesionalitas dalam pengelolaan aset wakaf,  maupun  

kompensasi gaji pendayagunaan sebagai implikasi 

profesionalitasnya. 

2) Aset Wakaf. Kemungkinan mengubah fungsi dan pemindahan 

tempat untuk pengembangan aset wakaf yang juga terpengaruh 

oleh mekanisme pasar agar lebih produktif. 9 

        Bedanya dengan penelitian dipondok modern dari aspek pengelolaan 

menejemen pengelolaan menganut prinsip swakelola. Yang mana 

                                                             
9 Ali Amin Isfandiar, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di 

Indonesia”. Jurnal Ekonomi Islam La Riba. Vol. II, No. 1 (Juli 2008)  
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YPPWPM dari segi pengelolaannya dengan melibatkan santri dan guru 

dalam operasionalnya, merupakan menejemen khas pesantren yang 

bertujuan untuk pendiikan dari pada tuntutan profesionalime 

pekerjaan.Suhadi menulis tentang penelitian wakaf di Bantul  Yogyakarta. 

Dapat diketahui  pada umumnya tanah wakaf tidak mempunyai kepastian 

hukum.Sampai akhir tahun 1992 yang telah  bersertifikat  wakaf  baru  

69%  dan  di  Indonesia baru  31,28%. 90% Tanah wakaf sebagian besar 

digunakan sebagai tempat ibadah. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

sosial ekonomi masih sangat sedikit. Karena itu pengelolaan wakaf belum 

maksimal, karena dikembangkan oleh nazir yang kurang profesional 

dalam mengurus aset wakaf karena itu tugas dan  kewajibannya banyak 

dikerjakan oleh takmir masjid. 10 sedangkan di PMDG merupakan wakaf 

langsung seperti wakaf sarana dan prasarana pendidikan PMDG yang 

disediakan sebagai tempat belajar santri, BKSM 11disediakan untuk 

mengobati orang sakit pada santri dan masyarakat sekitarnya, islamic 

center untuk sarana pendidikan pada masyarakat sekitar dan termasuk 

dalam wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi 

dan produksi. Hal lain yang membedakan adalah dari segi pengelolaannya. 

Pengelolaan di PMDG telah menggabungkan pola tradisional dan 

profesional meski secara terbatas PMDG menggunakan prinsip swakelola 

yang melibatkan santri, guru dan mahasiswa yang bertujuan pendidikan di 

bidang pendidikan, kewiraswastaan, keikhlasan dan pengorbanan. 

                                                             
10 Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa,        

2002) 
11 Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat  
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        Bahrul Ma’ani, dalam disertasinya yang berjudul “Optimalisasi 

Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi” menunjukkan bahwa wakaf 

tanah tidak berfungsi secara optimal disebabkan oleh empat faktor : yaitu 

Pertama, nazi<r tidak memiliki dasar akademis dan manajerial. Kedua, 

nazi<r, waki<f dan ahli waris tidak memiliki dasar pendidikan sehingga 

malas dalam mengelola wakaf terutama wakaf kha<iry, karena selama 

dipercaya menjadi nazi<r, ia tidak memperoleh gaji. Ke-empat, 

mauqu<f‘alaih (nazi<r, KUA, Kementerian Agama Kota dan Propinsi) 

kurang memperhatikan dalam pendataan tanah wakaf sehingga ada niat 

dari petugas wakaf menghilangkan data wakaf. Perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ma’ani hanya 

berfokus pada pemanfaatan saja, tapi dengan cakupan populasi yang  lebih  

luas  berbeda  dengan  penelitian  pada  tesis  ini  yang  hanya  berfokus 

pengelolaan  dan  pemanfaatan  dan  cakupan  populasi  yang  terbatas  

hanya  pada Pesantren. Sedangkan di PMDG menejemen organisasi dan 

unit usaha memiliki dasar yang sangat kokoh dalam operasionalnya, 

sehingga perwakafan yang dilakukan bisa mensejahterakan nazir. Nazir di 

PMDG merupakan profesi yang tidak digaji tetapi ditekuni. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan  

        Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 

sosiologis, yuridis dan normatif. Pengertian dari pendekatan ini adalah 

pendekatan sosiologis yang tediri dari dua kata yaitu, pendekatan dan 
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sosiolois. Pendekatan berasal dari kata “dekat” yang berarti pendek12, 

setelah mendapat awalan “pe“ dan akhiran “an” menjadi pendekatan yang 

berarti: 

1) Perbuatan dan,  

2) Upaya kerangka ativitas yang digunakan dalam melakukan 

penelitian terhadap orang yang akan diteliti, untuk mendapatkan 

data dan penjelasan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

        Dan kata “sosiologi” secara bahasa berarti pengetahuan tentang 

prilaku, sifat dan perkembangan masyarakat. Secara istilah ada beberapa 

pendapat yaitu : 

        Hasan Shadily mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Mencoba memahami sifat 

masyarakat dalam hidup bersama serta terbentuk, tumbuh dan berubahnya  

kehidupan itu serta kepercayaan, keyakinan untuk hidup bersama.13 

        Dan ditinjau dari segi yuridis yang berarti segala hal yang memiliki 

arti hukum dan disahkan oleh pemerintah dan dari segi normatif yang 

berarti mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap 

aturan atau kaidah yang berlaku dalam lingkungan tersebut    

2. Jenis Penelitian 

        Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif,  karena permasalahan 

masih sangat beragam sehingga untuk mengetahui permasalahan yang 

                                                             
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  hlm. 217 
13 Hasan Shadily,  Sosiologi untuk MasyarakatIindonesia Cet IX ( jakarta ; Bina Aksara 

1983), h 1 
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urgen dibutuhkan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini mencakup 

eskriptif yang mendetail untuk mendapatkan data yang yang seteliti 

mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala lainya. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang meneliti obyek 

lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit 

tentang permasalahan yang sedang diteliti. 

3. Sumber Data  

        Sumber data yang digunakan  yaitu  sumber  data  primer dan 

sekunder.  

1) Data  Primer  yaitu data  yang  dihasilkan  secara  langsung  dari  

hasil observasi  peneliti,  maupun  dari  responden  atau  informan 

dengan  tehnik wawancara  langsung untuk mendapatkan data-data  

antara  lain  data  tentang sejarah perwakafan di PMDG, data 

tentang konsep wakaf PMDG,   data amanat dalam pengelolaan 

wakaf di piagam wakaf PMDG, data sumber dan  jenis  wakaf  

PMDG, data  manajemen  pengelolaan  wakaf PMDG, data  

Organisasi  Badan  Wakaf  PMDG, data Organisasi Yayasan 

Pemeliharaan  dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), 

data tugas  dan  wewenang  pengurus  YPPWPM, 

2) Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dari hasil penelitian  

dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada  

hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.  Data-data   

yang  dikumpulkan  meliputi laporan YPPWPM Pondok Modern 
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Darussalam Gontor, Dokumentasi data Nilai pondok, panca jiwa 

dan panca jangka, Visi dan Misi dan Tujuan Pondok, Motto 

Pondok  Modern  Darussalam Gontor, Dokumentasi Manajemen 

Pengelolaan Pondok Modern Darussalam Gontor, Sejarah 

Perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

        Pengamatan langsuang atau observasi adalah teknik  

pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Peneliti ikut serta dalam kegiatan orang 

yang diamati dalam hal ini peneliti mempelajari suatu situasi yang 

telah diakrabi sebelumnya, maupun sebagai partisipasi pasif yang 

mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Observasi 

yang dilakukan peneliti terkait dengan bagaimana pengelolaan 

wakaf produktif yang terjadi melalui unit unit usaha kopontren la 

tansa dan usaha pertanian YPPWPM.  

b. Wawancara  

        Menurut Esterberg dalam Ismail Nawawi, merupakan suatu 

pertemuan dua orang yang bertujuan untuk saling memberikan data 

dan saling berdiskusi sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan 

atas data yang diinginkan sesuai dengan topik tertentu. Menurut 

Mc. Milan dan Scumacher dalam Ismail Nawawi menjelaskan 

bahwa wawancara adalah tanya jawab yang terbuka untuk 
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memperoleh data tentang maksud dari partisipan. Metode ini 

dilakukan untuk mengetahui serta memahami tentang pengelolaan 

wakaf produktif di PMDG yang dilakukan oleh YPPWPM melalui 

pengawasan pimpinan PMDG dan dalam pembinaan badan wakaf 

PMDG. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan 

wawancara semi terstruktur.14 

c. Dokumentasi  

        Catatan kejadian, peristiwa, yang sudah terjadi dikumpulkan 

oleh peneliti dalam bentuk catatan dan gambar. Catatan yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan kegiatan, sejarah. Dokumentasi 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa.15 Proses 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  

mengumpulkan dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti; 

peta lokasi, program YYPWPM serta mengambil foto-foto unit-

unit usaha dan pergedungan sesuai dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

        Disaat peneliti melakukan penelitian lapangan untuk pengumpulan 

data yang akan diteliti, peneliti meyertakan dengan menggunakan teknik 

analisis data. Seperti, pada saat melakukan wawancara dan diskusi dengan 

nara sumber dan analisis data tersebut digunakan dari hasil wawancara. 

Apabila hasil wawancara belum memuasakan, peneliti melanjutkan 

wawancara dengan menggunakan pertanyaan lanjutan sehingga 

                                                             
14 Ismail Nawawi Uha, Metode Penelitian Kualitatif ( jakarta: dwiputra pustaka  

jaya, 2012), h 204   
15 Ibid., 203-206 
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memperoleh data yang diinginkan. Miles and Huberman, berpendapat 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus samapai selesai, sehingga 

memperoleh kejenuhan dalam pengumpulan data penelitian. Ukuran 

kejenuhan data dilihat dari tidak adanya informasi baru mengenai data  

terhaap apa yang sedang diteliti. Kegiatan dalam analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.16 

F. Sistematika Pembahasan  

        Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan 

berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan 

skripsi ini sebagai berikut :  

 Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran secara 

umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang masalah, 

tujuan dan kontribusi penelitian, penelitian terahulu, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

  Bab Kedua, kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Bab  

 ketiga, memuat hasil penelitian dan analisa terhadap hasil 

penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, 

normatif dan teknik pengumpulan data.  

 Bab keempat, berisi kesimpulan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan dan berisi saran, rekomendasi terkait perkembangan dari 

                                                             
16 Ibid., 256 
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penelitian yang telah dilakukan dan bagian akhir sekripsi memuat 

daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


