
BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Selayang Pandang Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin yang didirikan pada tanggal 25

september 2001 oleh bapak Ahmad Rofiq Udin merupakan lembaga

pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ushuluddin

(YPIU), dengan sistem kurikulum terpadu antara bidang studi madrasah dan

pesantren dalam satu sistem terpadu secara integral untuk mewujudkan

sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertakwa (IMTAQ),

berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berakhlakul karimah,

berketerampilan, berdisiplin, berwawasan luas, berkepribadian mantap,

mandiri dan sehat, bertanggung jawab, mampu berkompetisi dan berjuang

untuk mengabdikan diri pada agama, masyarakat dan negara.Pondok

Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan beralamatkan di Jalan Trans

Sumatera Km 66, Blambangan, Penengahan, Lampung Selatan.

Berawal pada tahun 1999 terbentuk sebuah pendidikan Al-Qur’an yang

diasuh oleh bapak Ahmad Rofiq udin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di

kediaman beliau sendiri tepatnya di desa Blambangan kecamatan

Penengahan kabupaten Lampung Selatan. Setelah melalui masa perjuangan,

TPQ tersebut berkembang menjadi kegiatan dakwah yang beragam.1

Pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2000, jumlah santri semakin

bertambah. Diperkirakan hampir setiap bulan terdaftar sebagai santri baru

sehingga perlu adanya tenaga pengajar. Dan dipilihlah 3 orang ustadz

alumni pondok pesantren Daar el qolam untuk membantu mengajar di TPQ

Ushuluddin Lampung Selatan. Kemudian pada tahun selanjutnya,

perkembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) semakin berkembang

pesat. Yang semula santri hanya 65 anak, di tahun 2000 bertambah menjadi

kurang lebih 150 santri. Sehingga perlu adanya guru dan tempat khusus

untuk belajar al-Qur’an.

1 Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq udin (pimpinan ponpes Ushuluddin), 17 mei 2017
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Melihat perkembangan semakin menjadi, selain TPA maka dibentuklah

kumpulan Majelis Ta’lim yang mana seluruh kegiatan tersebut dipimpin

oleh Bapak Ahmad Rofiq udin yang sampai sekarang menjadi pimpinan

pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. Salah satu kegiatan

tersebut adalah pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dilaksanakan

seminggu sekali pada hari sabtu pagi dan Majlis dzikir (istighosah) yang

dilaksanakan pada malam Selasa.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, perkembangan tersebut

semakin meningkat, dengan dibuktikan dengan bertambahnya santri yang

menjadi 150 orang dan semakin meningkatnya majelis ta’lim yang diasuh

oleh bapak Ahmad Rofiq udin. Dari situlah muncul sebuah gagasan dari

pengasuh untuk mendirikan sebuah yayasan untuk mewadahi seluruh

kegiatan-kegiatan tersebut.

Maka didirikanlah yayasan yang diberi nama Ushuluddin. Yayasan

Ushuluddin resmi berdiri pada tanggal 25 september 2001, dan yayasan

pondok pesantren Ushuluddin mendapatkan wakaf tanah seluas kurang lebih

2000 m dari (alm) H. Udin untuk didirikan pondok pesantren. Berawal dari

sebidang tanah itulah yayasan pondok pesantren Ushuluddin mampu

mempeluas bangunannya mulai dari Gedung santri putra dan putri, Gedung

sekolah mulai dari tingkat MI, Mts dan MA, sampai dengan unit-unit usaha

pondok pesantren seperti Konveksi, Koperasi dan kantin.

2. Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan

Dewan pimpinan terdiri dari Dewan pengawas, Pemimpin Pesantren,

Kabid.Pendidikan dan Pengajaran, Kabid. Pengasuhan Putra, Kabid.

Pengasuhan Putri, Kabid. Ekopontren, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala

Madrasah Tsanawiyah, dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Adapun nama-

nama Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan

adalah sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas

1) al Ustadz Suhaimi AR

2) al Ustadz Ahmad Rodi, S.H

3) al Ustadz Arifin, S.E
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b. Pemimpin Pesantren : K.H. Ahmad Rofiq Udin

c. Kabid. Pendidikan dan Pengajaran : al Ustadz Zaenal Abidin, M.Pd

d. Kabid. Ekopontren : Hj. Wawat Sukmawati, MM

e. Kabid. Pengasuhan Putra : al Ustadz Safaruddin, S.Pd.I

f. Kabid. Pengasuhan Putri : al Ustadzah Erah Rahmawati, M.Pd.I

g. Kepala Madrasah Aliyah : al Ustadz Zaenal Abidin, M.Pd.I

h. Kepala Madrasah Tsanawiyah : al Ustadz Sahriwantoni, S.Pd.I

i. Kepala Madrasah Ibtidaiyyah : al Ustadzah Erah Rahmawati, M.Pd.I

3. Visi, Misi dan Tujuan PonPes Ushuluddin Lampung Selatan

a. Visi

Mewujudkan pesantren yang berkualitas, populis dan Islami yang

dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan.

b. Misi

Menciptkan situasi belajar dan lingkungan yang kondusif, harmonis,

kompetitif, demokratis, transparan, profesional dan accountability. 2

c. Tujuan

1) Tujuan Umum

Tujuan umum pesantren mengacu pada pendidikan Nasional pada

Bab II pasal 3 “Mencerdaskan kehidupan Bangsa dan

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani

berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus pesantren ini adalah menciptakan lulusan yang

memiliki kemampuan terpadu untuk membangun Sumber Daya

Manusia yang beriman dan bertakwa (Imtaq), berilmu pengetahuan

dan teknologi (Iptek), berwawasan luas, berakhlaquk karimah,

berkualitas, mampu berkompetisi, mandiri dan mempunyai

2Selayang Pandang PondokPesantrenUshuluddinLampung Selatan. On.Line, tersedia di
http://pesantren-ushuluddin.blogspot.co.id/p/selayang-pandang.htmldiakses pada 20 Februari 2017
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keseimbangan natara Iman, Ilmu dan Amal serta mampu berjuang

untuk mengabdikan diri pada Agama, Masyarakat, Bangsa dan

Negara.

4. Panca Jiwa dan Motto Pondok

Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan mengusung lima dan

empat falsafah yang disebut dengan “Panca Jiwa dan Motto Pondok”.

Panca jiwa adalah lima prinsip dasar yang mesti tertanam dalam jiwa

siapapun yang menjadi penghuni pondok, baik itu kyai, guru ataupun

santri.

a. Panca Jiwa

1) Keikhlasan

Jiwa ikhlas ialah perkara yang utama dan pertama yang mesti ada

dalam diri manusia. Ikhlas mempunyai makna yang sangat dalam,

yaitu membuang unsure-unsur yang mengarah kepada kepentingan

pribadi yang dapat mengotori tujuan hidup, serta juga tujuan

pendidikan dan pengajaran. Sebagai contoh dalam proses pendidikan

dan pengajaran, guru mesti ikhlas dalam memberikan ilmu sebagai

wujud syukur dan diniatkan ibadah kepada Allah swt sebagai pemilik

ilmu. Manakala santri, mesti Ikhlas dididik dan diajarkan dengan

tujuan untuk memahami hakikat dirinya sebagai awal langkah untuk

beribadah kepada Allah swt.

2) Kesederhanaan

Maksudnya adalah melakukan sesuatu berdasarkan keperluan

bukan keinginan. Dengan demikian kesederhanaan adalah sebuah

sikap yang tidak diukur oleh kuantitas, besar atau kecil, banyak atau

sedikit, murah atau mahal, tetapi karena ia diperlukan. Kesederhanaan

juga berdasarkan kepada kemampuan bukan kemauan.

3) Berdikari

Sifat ini menunjukan kebebasan seseorang dalam menentukan sikap.

Berdikari juga bermakna berusaha dengan kemampuan dirinya sendiri

tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Sifat ini juga sangat

penting untuk melahirkan jiwa-jiwa militant yang siap berjuang dan
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berbakti kepada masyarakat. Pondoknya pun demikian tidak

menggantungkan kepada bantuan orang lain.

4) Ukhuwah Islamiyah

Maksud dari prinsip keempat ini adalah menjalin hubungan sesama

manusia yang berasaskan kepada prinsip dari ajaran Islam yang damai

dan toleran. Ukhuwah dalam Islam adalah nilai persaudaraan dengan

semangat tolong-menolong yang tidak melihat batas-batas tertentu,

seperti golongan, etnik bahkan agama atau keyakinan orang lain. Islam

menyuruh ummatnya untuk menghormati siapapun, bekerjasama dan

bergaul tanpa memandang status sosial bahkan keyakinannya. Hal ini

tentunya sangat selaras dengan ajaran Islam sebagai agama yang

menyebarkan kedamaian universal atau rahmatan lil alamin.

5) Kebebasan

Sikap bebas berarti melepaskan diri dari pengaruh orang lain baik

pikiran ataupun tindakan. Kebebasan bukan dimaksudkan berbuat

sesuka hati, tetapi kebebasan dalam menentukan sikap dan pendapat

yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Kebebasan juga bersikap moderat tanpa memihak, yang dibelanya

adalah kebenaran sesuai dengan ajaran agama.

b. Motto Pondok :

1) Berbudi Luhur

Ini adalah sifat yang harus ada dalam diri manusia terutama generasi

muda.  Sifat ini sangat penting dan haruslah berada pada tingkat

pertama sebelum sifat-sifat lain yang akan dimiliki.

2) Berbadan sehat

Sebagai calon pemimpin masyarakat, kualitas fisik yang sehat dan kuat

juga sangat penting. Akhlak yang mulia, ditambah dengan fisik yang

prima akan melahirkan insane tangguh dalam menghadapi setiap

tantangan dan cobaan.

3) Berpengetahuan luas

Syarat ini tentunya tidak diragukan lagi. Ia juga syarat utama yang

mesti dimiliki oleh calon pemimpin masa depan. Kesempurnaan
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seorang pemimpin dapat diketahui melalui budi pekerti, badan yang

sehat serta pengetahuannya yang luas.

4) Berpikir luas

Kepribadian yang dibalut dengan akhlaq, fisik yang sehat, ilmu yang

luas harus mampu menempatkan dirinya pada tempat yang bebas, tidak

terikat kepada siapapun. Yang dibelanya hanyalah kebenaran untuk

kemashlahatan ummat.

5. Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung

Selatan

Dengan santri sebanyak 539, PondokPesantrenUshuluddinLampung

Selatan memiliki 3 tahap jenjang pendidikan, yakni:

a. Program Reguler 12 tahun

1) MI Full Day (6 tahun)

2) MTs (3 tahun)

3) MA (3 tahun)

b. Program Reguler 6 tahun

1) MTs (3 tahun)

2) MA (3 tahun)

c. Program Extension 4 tahun

1) Program penyetaraan pendidikan & bahasa (1 tahun)

2) MA (3 tahun)3

6. Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan

a. Sejarah Lembaga AZISWA

AZISWA adalah lembaga yang berada di bawah naungan Pondok

Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan yang berdiri pada 25 September

2015 dan yang didirikan langsung oleh pimpinan pondok pesantren

Ushuluddin yaitu bapak Ahmad Rofiqudin.Lembaga ini dibentuk untuk

mengelola zakat, infak, sodakoh serta wakaf tunai berupa uang yang

kemudian akan digunakan untuk kepentingan pondok pesantren.

b. Visi dan Misi Lembaga AZISWA

3Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, On.Line, tersedia di:
http://pesantren-ushuluddin.blogspot.co.id/p/sistem-pendidikan.htmldiakses pada 20 Februari 2017
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1) Visi

Menjadi lemmbaga Aml Zakat, Infak-Sedekah dan Wakaf yang amanah

dan professional.

a. Misi

1) Menghimpun dan mengelola zakat, Infak-Sedekah dan wakaf umat

secara professional;

2) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan

ziswa;

3) Terbangunnya jaringan harmoni-sinergis berlandas takwa antara

muzakki–amilin–mustahiq;

4) Terselenggaranya pendidikan keagamaan formal-non formal bagi

kalangan generasi kaum dhuafa hingga jenjang tinggi;

c. Struktur Pengurus Lembaga AZISWA

Ketua : Ahmad Rofiqudin

Sekertaris : M. Yusuf

Bendahara : Erah Rahmawati

d. Sistem Pengelolaan Aset WakafTunai di Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan

a. Aspek Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk

pemikiran hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu agar mendapat

hasil yang optimal. Dalam Islam, perencanaan dilaksanakan dengan

bermusyawarah. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan adalah

hasil dari berbagai masukan dan rencana yang optimal guna mencapai

tujuan dari pekerjaan tersebut.Hal ini juga bertujuan menentukan arah

kebijakan tujuan organisasi di masa mendatang dan mengantisipasi

kemungkinan buruk yang timbul dalam kegiatan yang dilakukan.

Perencanaan di sini ialah perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh

Lembaga AZISWA PonPes Ushuluddin, Lampung Selatan dalam

pemanfaatan dana harta wakaf tunai yang dikelola. Rencana tersebut

adalah dengan memanfaatka dana harta wakaf tunai untuk pembangunan

gedung di lingkungan PonPes Ushuluddin Lampung Selatan.
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Pada tahap pertama, dana AZISWA yang terkumpul hingga tahun

2015 sudah digunakan untuk membangun gedung 1000 A, yakni gedung

kantor Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung

Selatan. Rencana ini telah dirampungkan dengan menelan biaya Rp.

112.735.000,-. Kemudian pada tahap kedua, Lembaga AZISWA akan

mendirikan gedung 1000 B, yakni gedung yang diperuntukan untuk

santriwati.

Rencana membangun gedung 1000 B sudah terealisasi dengan

menentukan lokasi tanah, di mana tanah tersebut adalah asset pondok.

Sama seperti pembangunan gedung 1000 A, dana harta wakaf tunai

hanya digunakan untuk biaya pembangunan dan perawatan gedung, tidak

dengan membeli tanah. Pembangunan gedung 1000 B masih dalam

proses perencanaan model gedung (arsitekur) serta pengumpulan dana.

Rencana dari pembangunan gedung 1000 A dan 1000 B adalah

untuk membatu kegiatan di lingkungan pondok. Gedung 1000 A

dijadikan kantor Lambega AZISWA yang kini beroperasi setiap hari

yang terkadang digunakan untuk kegiatan santi. Kemudian rencana

pembangunan 1000 B untuk santriwati yang akan menunjang kegiatan

belajar mengajar.

b. Aspek Organisasi

Organisasi adalah keseluruhan proses pengemlompokan orang,

tugas, alat-alat, tanggung jawab, wewenang yang dengan itu diharapkan

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan

demikian, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan

untuk diselesaikan oleh anggota satuan pekerjaan, penetapan hubungan

antar pekerjaan yang efektif, dan pemberian lingkungan dan fasilitas

pekerjaan yang wajar agar dapat bekerja secara optimal dan efisien.

Kaitan dengan pengorganisasian tersebut adalah bahwa Lembaga

AZISWA yang dalam hal ini menjadi bagian dari PonPes Ushuluddin

Lampung Selatan, mempunyai tugas untuk menginformasikan kepada

warga pondok serta masyarakat sekitar mengenai Lembaga AZISWA
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tersebut. Selain itu, Lembaga AZISWA juga hendak mengenalkan diri

sebagai suatu lembaga yang diamanahkan dalam pengelolaan dana zakat,

infak, sodakoh dan wakaf. Pada Lembaga AZISWA PonPes Ushuluddin

Lampung Selatan, struktur pengurus yang ada hanya ketua, sekertaris dan

bendahara.

e. Tata Cara Pengelolaan Wakaf TunaiLembaga AZISWA

Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana wakaf tunai,

pengurus Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung

Selatan melakukannya dalam beberapa hal berikut:

Tabel 4.1
Pengelolaan dana Lembaga AZISWA

a. Pengumpulan dana (Fundraising)

Dana wakaf tunai diperoleh dari santri, pengajar pondok, Pengajian

dan dzikir bulanan, unit-unit usaha pondok pesantren, kotak amal pos

satpam, kedai putra, kedai putri serta orang tua santri dan warga sekitar

pondok yang telah mengetahui adanya Lembaga AZISWA di pondok

tersebut. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Infak dari para Santri

Dana yang diperoleh dari para santri jumlahnya Rp 1000,- per santri

dan bisa lebih, dana ini dikumpulkan setiap bulannya oleh para santri

dan santriwati melalui ketua kelas masing-masing lalu dicatat dan

diberikan kepada bendahara AZISWA pondok pesantren Ushuluddin.

2) Infak dari unit-unit usaha Pondok pesantren Ushuluddin

Unit-unit usaha pondok pesantren Ushuluddin terdiri dari beberapa

unit yaitu: kedai putra, kedai putri, kedai bakso Sony, chiken

Ushuluddin, Koperasi pondok pesantren dan konveksi Pondok

pesantren Ushuluddin. Dari masing-masing unit usaha pondok

pesantren memberikan Infak setiap bulannya sebesar Rp 400.000,- per

bulannya kepada AZISWA dengan cara memberikan wakaf uang

Pengumpulan
dana

Pendataan Pemanfaatan Pelaporan
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tersebut kepada bendahara AZISWA melalui bendahara-bendahara

unit usaha pondok pesantren.

3) Infak pengajian dan dzikir bulanan

Pengajian dan dzikir bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 1

awal bulan yang bertempat di masjid pondok pesantren Ushuluddin

yang terdiri dari Masyarakat sekitar pondok pesantren maupun dari

luar daerah Lampung Selatan seperti Kota Bandar lampung dan

sekitarnya. Adapun wakaf uang yang didapatkan dari pengajian dan

dzikir bulanan biasanya mendapatkan Rp 300.000,- perbulannya, dan

langsung diberikan kepada Bendahara AZISWA pondok pesantren

Ushuluddin.

4) Infak dari para Guru

Para guru di pondok pesantren Ushuluddin terdiri dari Guru MA

(Madrasah Aliyah), Mts (Madrasah Tsanawiyah) dan MI (Madrasah

Ibtidaiyyah) yang setiap bulannya guru-guru pondok pesantren

memberikan Infaknya Rp 1000.000 perbulannya kepada AZISWA

melalui bapak Muhammad Yusuf.

5) Infak kotak satpam

Dana yang diperoleh kotak satpam berasal dari para wali santri

atau tamu yang datang ke pondok pesantren Ushuluddin. Adapun yang

di dapat setiap bulannya dari kotak amal satpam adalah Rp 700.000,-

per bulannya, yang diberikan melalui satpam kepada Bendahara

AZISWA.

6) Infak kedai putra dan putri

Dana yang diperoleh dari kedai putra dan putri adalah dari bagian

dari keuntungan setiap bulannya yang biasanya kedai putra dan putri

memberikan wakaf uang Rp 300.000 setiap bulannya kepada

AZISWA pondok pesantren.

Maka, diperkirakan dana AZISWA yang masuk adalah sekitar Rp.

10.000.000,- perbulan dan Rp. 120.000.000,- pertahun yang dana tersebut

akan digunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan.
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Tabel 4.2

Estimasi Keuangan AZISWA Perbulan4

No. Sumber Pemasukan Jumlah (Rp)

1 Infak 1000 santri 2.000.000

2 Pengajian dan dzikir bulanan 1.500.000

3 Infak Para guru 1.000.000

4 Infak unit-unit usaha pesantren 3.200.000

5 Infak kotak amal pos satpam 1.000.000

6 Infak kedai putri 200.000

7 Infak kedai putra 100.000

Jumlah Pemasukan Perbulan 10.000.000

Jumlah Pemasukan Pertahun 120.000.000

b. Pendataan

Dana yang terkumpul akan didata atau dicatat oleh dan selanjutnya

digunakan untuk keperluan pondok, khususnya dalam pembangunan

gedung baru. Pendataan dilakukan secara berkala oleh sekertaris

Lembaga AZISWA. Pendataan atau pencatatan dana yang masuk

dilakukan bulannya untuk dana yang masuk dari santri, ustad atau

pengajar pondok, Unit-unit usaha Pondok, Infak pengajian dan dzikir

bulanan, Infak kotak satpam, kedai putra dan kedai putrid. Dan untuk

dana masuk dari masyarakat dan para wali santri  disesuaikan dengan

waktu. Data yang sudah dicatat oleh Sekretaris AZISWA  kemudian

diumumkan melalui kertas pengumuan yang isinya tentang pemasukan

wakaf uang setiap bulannya dan di tempelkan di mading-mading yang

ada di pondok pesantren Ushuluddin.

c. Pemanfaatan

Dana yang sudah tercatat dan terkumpul selanjutnya digunakan

untuk modal usaha pada unit pondok pesantren dan untuk membeli bahan

bangunan dan jasa dalam pembangunan gedung baru di lingkungan

4Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Pengurus AZISWA), 4 Juli 2017
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Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan

tanah yang sudah tersedia. Dana wakaf juga digunakan untuk operasional

kantor Lembaga AZISWA, seperti pembayaran listrik serta keperluan

perawatan gedung. Total dana wakaf tunai yang digunakan untuk

membangun gedung 1000 A adalah Rp. 112.735.000,- dengan luas

gedung 15x20 m2.

d. Pembukuan atau pelaporan

Pelaporan yang dilakukan adalah dalam bentuk pembukuan atau

pendataan kwitansi yang digunakan untuk membeli barang dan jasa

dalam pembangunan gedung baru serta biaya operasional Lembaga

AZISWA yang dilakukan oleh bendahara kepada ketua AZISWA dan

dibuatkan banner laporan keuangan Lembaga AZISWA yang kemudian

diletakkan pada papan pengumuman di dinding kantor Lembaga

AZISWA.5

B. Analisis Data

Kemajuan dan kemunduruan wakaf sangat tergantung kepada

kemampuan manajemen para pengelolanya, yakni para nadzir. Manajemen

pengelolaan merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi

seluruh aspek dalam pemanfaatan harta wakaf tersebut. Selain itu, dengan

manajemen pengelolaan yang baik akan diketahui kekurangan dan kelebihan

dalam pemanfaatan harta wakaf guna dikemudian hari dapat memanfaatkan

harta wakaf lebih maksimal.6

Pembangunan pendidikan Islam tidak dapat terpisahkan dengan hal

keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan pada zaman dahulu tidak

dapat dipisahkan dengan keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan

pada zaman dahulu tidak selalu bersumber dari pemerintahan, melainkan

masalah pendanaan pendidikan ini juga didukung dari dana sumbangan peserta

didik dan dari aktifitas ekonomi yang menunjang terhadap pendanaan

pendidikan tersebut. Efektifitas lembaga donasi pada zaman itu sangat penting

dan dapat memperlancar pendanaan lembaga pendidikan dalam mengelola

5 Lihat Pada lampiran, hal. 103
6Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),h. 125
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pendidikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan syiar agama, pada

zaman sekarangpun (modernisme) lembaga bantuan atau donasi mempunyai

peranan sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam

terutama di Indonesia.

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan

Islam. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi

Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan

syari`ah Islam sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu di saat ekonomi Islam mencapai

kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya untuk

kepentingan dan kesejahteraan umat Islam seperti halnya untuk pelaksanaan

pendidikan Islam.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang

mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat

Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan

pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut

ilmu. Jadi karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya

bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat

kesempatan belajar yang sama. Bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan

mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena

itulah, para pelajar dan guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah.

Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi

pendidikan Islam, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan

pemikiran Islam.7

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia yakni lima belas tahun

kemudian lahir paying hukum terkait dengan wakaf benda tidak bergerak

berupa tanah yakni undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria. Adapun wakaf benda bergerak baru muncul pada

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan

Menteri agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres

tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, perwakafan diatur dengan undang-

7Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan
Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), h. 13
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undang Nomor 41 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang

pelaksanaan undang-undang tersebut yang di dalamnya mengatur tentang

perwakafan benda bergerak.

Wakaf uang bagi ummat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati

dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang yang

ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Sebagaimana dikemukakan diatas, wakaf

di Indonesia tidak saja merupakan bagian dari kegiatan keagamaan muslim

saja. Wakaf merupakan bagian resmi yang mendapat perlindungan hukum dari

pemerintah.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri

disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 oktober 2004. Undang-undang ini

merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah wakaf diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum

Islam.Sebagai hukum positif, aturan yang sudah ditetapkan bersifat memaksa

dan harus dilaksanakan.

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf

hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah (pasal

15).Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara  khusus dalam Pasal 28

sampai dengan pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan

pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara peraturan

tersebut yang menjadi dasar analisis dalam mencari ketentuan hukum

pelaksanaan wakaf tunai oleh AZISWA di pondok pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan.

Secara umumnya, pelaksanaan wakaf uang yang dipraktekan AZISWA

di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sama dengan wakaf yang

ada. Yang berpedoman pada al-Qur’an, Hadis, maupun kitab Fiqh. Hal ini

dilaksanakan untuk mencapai keabsahan dalam melaksanakan suatu amalan

ibadah. Pelaksanaan wakaf uang yang dipraktekan di Pondok Pesantren

Ushuluddin Lampung Selatan berusaha memenuhi syarat dan rukunnya yang

disebutkan dalam kitab fiqh, antara lain: Wakif, Mauquf, Mauquf bih dan
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sighat. Menurut penulis, dalam pelaksaan wakaf uang di  AZISWA ponpes

Ushuluddin akan dianalisis berdasarkan rukun wakaf.

Untuk memudahkan dalam menganalisis praktek wakaf tunai di Pondok

Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, maka penulis membuat skema

praktek wakaf tunai tersebut sebagai berikut :

Skema Wakaf Tunai di PonPes Ushuluddin

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.Wakif

disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan yang dimaksud meliputi: merdeka, berakal sehat, dewasa dan

tidak dibawah kemampuan.

Wakif pada praktek wakaf uang di Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan tergolong dalam wakif berjamaah. Hal ini dikarenakan dari

awal perencanaan wakaf tidak membatasi wakif dari golongan tertentu. Ini juga

dimaksudkan untuk memperoleh dana wakaf sebanyak-banyaknya guna

mengoptimalkan pemasukan Lembaga AZISWA dengan tujuan tercapainya

target dari perencanaan pelaksanaan wakaf tersebut. Wakif pada hal ini terdiri

dari empat poin, yakni, santri, guru, unit usaha pondok serta jamaah majelis

ta’lim pondok.

Wakif

Santri

Guru

Majelis
Ta’lim

Unit Usaha
Podok

Nadzir SighatMauquf/Uang

Gedung 1000 A
AZISWA Sighat Sharih

dengan waktu
pelaksanaan
tiap wakif

berbeda-beda.
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Pada poin santri terdiri dari 539 dengan masing-masing santri mewakafkan

uang Rp.1.000,-perminggu maka terpenuhilah estimasi pemasukan dana dari

santri sekitar Rp. 2.000.000,-. Pihak pondok dan AZISWA sesungguhnya tidak

mewajibkan bagi santri untuk mewakafkan uangnya senilai Rp.1.000,-

perminggu, melainkan hanya sekedar anjuran. Nominal Rp.1.000,- adalah angka

minimal wakaf dari santri dan jika santri ingin mewakfkan uangnya lebih dari

Rp.1.000,- maka hal ini diperbolehkan bahkan rata-rata santri mewakfkan

uangnya lebih dari batas nominal tersebut.

Guru pada Pondok Pesantren Ushuluddin yang menjadi wakif adalah

seluruh guru yang bekerja di lingkungan pondok. Pada pos guru, pemasukan

wakaf uang diestimasikan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.dengan demikian,

guru yang jumlah sekitar 50 orang, mewakafkan uangnya sebesar Rp. 20.000,-

perbulan untuk kegiatan wakaf tunai guna membangun sarana dan prasarana di

lingkungan pondok.

Jamaah majelis ta’lim menjadi wakif selanjutnya. Jamaah majelis ta’lim

adalah jamaah yang berkumpul setiap satu bulan sekalian untuk pengajian dan

zikir bersama yang diadakan tiap sebulan sekali yang dilakukan pada awal

bulan. Pada poin ini,wakif diestimasikan memberikan wakaf sebesar Rp.

1.500.000,- perbulan yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 200 jamaah tiap kali

kegiatan diadakan.

Unit usaha pondok adalah unit yang dibuat untuk membantu perekonomian

pondok, yakni dengan mendirikan usaha konveksi, koperasi pondok, bakso soni

ushuluddin, kedai putra dan putri dengan estimasi sekitar Rp. 3.500.000,-. Maka

seluruh wakif dalam poin ini telah memenuhi syarat dan rukun sebagai wakif

guna melaksanakan wakaf di AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung

Selatan.

Di dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren

Ushuluddin Lampung Selatan, para wakif yang mempunyai kehendak

untuk mengikuti kegiatan wakaf tunai tersebut cukup dengan menuliskan

nama dan nominalnya saja pada formulir yang telah disediakan oleh

pengurus AZISWA. Oleh karena itu para wakif yang mengikuti kegiatan

wakaf tunai pada dasarnya telah memiliki niat tanpa ada paksaan.
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Berdasarkan terpenuhinya syarat tersebut, para wakif yang

mengikuti kegiatan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan adalah mereka yang mampu secara financial.

Praktek wakaf yang kebanyakan dilakukan oleh perseorangan saja,

namun di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dilakukan

oleh banyak orang atau kelompok dan para calon wakif bebas memilih

nominal harta yang akan diwakafkannya.

Praktek pelaksanaan wakaf tunai semacam ini diperbolehkan

karena tidak menyelahi aturan yang berlaku. Selain itu para wakif juga

telah memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana seperti syarat

perseorangan yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak di bawah

pengampuan. Kesesuaian antara teori dan praktek dalam pelaksanaan

wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dapat

dilihat dari Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam

kompilasi hukum Islam Pasal 217 ayat (1) menyatakan bahwa “ Badan-

badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa

dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan

benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.

Maka, praktek wakaf uang di Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan dibolehkan berdasarkan aturan di atas yang

dilaksanakan secara berjamaah.

2. Mauquf

Mauquf adalah harta benda yang diwakafkan. Mauquf termasuk

unsur wakaf yang kedua. Sebagai objek wakaf, mauquf merupakan hal

yang sangat penting dalam perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan

tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syaratnya.8

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti

seperti tanah yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan.

8Departemen Agama RI, Paradigma baru wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, 2007), 40.
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Manfaat wakaf tanah itu hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar tanah

itu saja serta diperlukan sumber pendanaan lagi untuk membangun

bangunan yang berada diatas tanah tersebut.Atas dasar inilah pikiran baru

untuk berwakaf dengan uang.Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak

terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah

pendistribusian.

Dalam pelaksanaan wakaf yang dipraktekkan di Pondok Pesantren

Ushuluddin Lampung Selatan yang menjadi harta benda wakaf yaitu

berupa wakaf uang. Syarat yang harus diperhatikan pada benda wakaf

adalah harus jelas wujudnya, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari

perselisihahan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari

setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi

mustahiq( orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda

wakaf itu.

Apabila dikaitkan dengan syarat mauquf atau harta benda wakaf

hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, salah satu syarat yang

dimaksud adalah harta diketahui dengan jelas ketika diwakafkan dan

harus jelas zatnya sehingga tidak akan menimbulkan unsur kecurigaan

terhadap AZISWA dalam mengelola wakaf tunai di pondok pesantren

Ushuluddin.

Dalam proses wakaf tunai yang dilakukan untuk wakaf hanya

memenuhi syarat sah saja, yaitu sifat barang tersebut telah diketahui

wakif berupa bangunan. Akan tetapi wakif tidak mengharapkan

kepemilikan bangunan tersebut dan sudah ridho memberikannya kepada

AZISWA karena niat awalnya wakaf uang tersebut akan diwakafkan

kepada Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan.

Adapun ketentuan kedua belah pihak saling ridho atas pelaksanaan

akad wakaf tunai tersebut disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 :
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirim; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”(Q.S. An Nisa’ :29).

Apabila dilihat dari syarat-syarat wakif, tidak pernah dijumpai

ketentuan dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa wakif harus

dilakukan oleh satu orang saja. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

dalam satu jenis barang boleh diwakafkan oleh beberapa orang dengan

cara bekerja sama. Pada perkembangan zaman sekarang, karena adanya

perubahan dan perkembngan dengan munculnya teknologi yang canggih,

sehingga pada kehidupan manusia juga mengikuti perubahan yang ada.

Prinsip kebolehan wakaf tunai didasarkan pada pemikiran bahwa

uang bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif hingga habis namun

bagaimana agar uang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat banyak. Adapun khusus wakaf uang, terdapat

empat manfaat utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

Pertama, wakaf yang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang

memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya

tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. Kedua, melalui wakaf

uang, aset-aset tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan

pembangunan gedung atau lainnya. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa

membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran

dananya terkadang naik-turun. Keempat, bagi umat Islam dapat lebih

mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu
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bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat

terbatas.

Imam Al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri berpendapat

dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah boleh

diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai

modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai

wakaf.9

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham  dengan

alasan sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil al-u’rfi, karena sudah

banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai

kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash

(teks). berdasarkan atas dasar Argument  mazhab Hanafi adalah hadist yang

diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud:

َفُھَو َما َرَأى اْلُمْسِلُمْوَن َحَسًنا : َعْن َعْبِد اهللا اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَى اُهللا َعْنُھ َقاَل 
رواه { . ِعْنَد اِهللا َحَسٌن ، َوَما َرَأوا اْلُمْسِلُمْوَن َسیًِّئا َفُھَو ِعْنَد اِهللا َسیٌِّئ 

}أحمد 

“Dari Abdullah Bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata : Apa yang
dipandang baik oleh kaum muslimin, dia dianggap baik di sisi Allah.
Apa yang mereka nilai sebagai keburukan, maka dia dianggap
keburukan, maka dia dianggap keburukan di sisi Allah”.10( HR.
Ahmad, no. 3418, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Takhrij
Ath-Thahawiyah, no. 530).

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab

Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah

atau mubada’ah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Imam Hanafi juga mengatakan untuk diinvestasikan dalam wujud saham di

perusahaan yang benefit atau didepositokan di perbankan syari’ah, dan

keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang

diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya

9 Abu As-Su’ud Muhammad, Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud (Beirut; Dar Ibn-Hazm,
1997), h. 21

10 Ahmad Bin Hanbal, Al-musnad Juz I, (Kairo: Dar el Hadis, 2005), h. 505
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nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka

waktu yang lama.

Sesuai dengan pemahaman wakaf uang yang juga menjadi efek

perkembangan zaman, konsep tersebut sudah memungkinkan para wakif

untuk melakukan wakaf dengan mudah. Wakif tidak perlu menunggu kaya

untuk mewakafkan hartanya. Wakaf dapat diberikan dalam bentuk satuan-

satuan kecil. Hal inilah yang mungkin dapat menarik wakif lebih banyak

untuk berpartisipasi.

Wakaf yang dilakukan secara berkelompok diperbolehkan, bila

meninjau salah satu tujuan wakaf yaitu :

جعل منفعة مملوك و لو بأجرة و جعل غلتھ كدراھم لمستحق بصیغة مدة 

.مایراه المحبس
“Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap

manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan

upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak

menerimanya dengan sighat (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh

wakif.”11

Bila ditinjau dari syarat-syarat harta wakaf (mauquf) dan orang

yang mewakafkan hartanya (wakif), harta wakaf harus sudah menjadi hak

milik wakif pada saat pelaksanaan sighat wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf

tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin, perpindahan kepemilikan harta

dianggap telah terjadi ketika wakif memberikan uangnya dan mengisi

formulir nama yang telah disediakan oleh pengurus AZISWA. Formulir

tersebut dianggap sebagai sighat wakaf, sighat yang berupa tulisan.

Pengurus AZISWA di pondok pesantren Ushuluddin Lampung

Selatan memiliki prinsip untuk memberikan kemudahan bagi orang lain,

maka para peminat yang mengikuti kegiatan wakaf tunai di pondok

pesantren Ushuluddin cukup banyak dan mendapatkan respon yang baik

dari masyarakat luar.

11Wahbah al-Juhaeli, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), h.
7602
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Mauquf merupakan harta wakaf atau objek wakaf. Dalam

pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuludin Lampung Selatan

objeknya lebih digalakkan berupa uang yang kegunaannya adalah untuk

pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan para santri. Harta wakaf

yang diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan

dapat tahan lama dalam penggunaannya. Dalam ketentuan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 215 ayat 4 menyatakan, bahwa “ benda wakaf adalah

segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Selanjutnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam

Pasal 217 ayat 3 menyebutkan “Mengenai benda yang diwakafkan bukan

benda sembarangan,melainkan benda milik, yang bebas dari segala

pembebanan, ikatan dan sengketa”.

Menurut Jaih Mubarok dalam kegiatan perekonomian sekarang ini,

fungsi uang dibedakan menjadi dua. Pertama, uang sebagai alat tukar

menukar. Dengan adanya uang maka proses tukar menukar lebih mudah,

cepat dan lancar. Disamping itu, uang jga memberikan kemudahan kepada

kita untuk menukarkannya dengan barang apapun yang kita kehendaki

sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, uang sebagai satuan hitung/

nilai.Sebagi satuan hitung artinya uang sebagai fungsi standar satuan ukur

yang menentukan besarnya nilai (harga) berbagai jenis barang.12

Praktek pelaksanaan wakaf tunai di Pondok pesantren Ushuluddin

objek wakafnya adalah uang, yang kemudian uang yang sudah terkumpul

tersebut sejak diberikan kepada AZISWA statusnya menjadi wakaf. Adapun

status AZISWA tersebut adalah sebagai Nadzir untuk menggunakan dana

tersebut sesuai dengan rencana misalnya pembangunan gedung 1000 B.

Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan berubah menjadi wakaf

benda yaitu berupa Gedung sarana Pendidikan.

Apabila diamati dari status harta tersebut belum menjadi hak milik

sah wakif. Menurut Undang-undang yang berlaku bahwa bukti kepemilikan

harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Sebagaimana disebutkan

12 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta:
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 86
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dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 31 ayat (5),

“Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun

kepunyaan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat

diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk

diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang

memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama

tersebut”. Karena sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis

yang termuat didalamnya. Sehingga pelaksanaan wakaf tersebut dapat

dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa harta

harus milik sah dari wakif.

3. Mauquf ‘alaih

Wakaf uang yang bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang

dapat membuat wakaf lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi

dijadikan alat tukar menukar saja, lebih dari itu. Ia merupakan komoditas

yang siap memproduksi dalam hal pengembangan lain. Oleh sebab itu,

wakaf  uang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Mauquf alaih adalah tujuan atau penerima wakaf. Pada dasarnya wakaf

merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Penerima wakaf

diklasifikasikan menjadi dua: mauquf ahli dan mauquf khairi13. Mauquf ahli

merupakan wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang

tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Mauquf ahli terdiri dari satu

atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya.

Sedangkan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang tujuan

peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang

banyak). Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf

yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa

pahalanya akan terus mengalir, sampai bila wakif telah meninggal dunia,

harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi inilah yang

benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masayarakat secara luas dan

13 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 52
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dapat menjadi salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan

masyarakat, baik dalam bidang social, ekonomi maupun pendidikan.

Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

peruntukannya. Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir,

maka sesungguhnya hak milik atas hartawakaf tersebut berpindah kepada

Allah swt, yang pengelolaanya diserahkan kepada nadzir yang

bersangkutan.

Pelaksanaan praktek wakaf tunai di yayasan Pondok Pesantren

Ushuluddin Lampung Selatan sejak awal diketahui bahwa uang yang

diserahkan kepada pengurus AZISWA tak lain bertujuan untuk

pembangunan gedung 1000 B. dapat diketahui pula bahwa yang menjadi

nadzir adalah pengurus AZISWA pondok pesantren Ushuluddin. Sehingga

praktek wakaf tunai di pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan jika

dilihat dari tujuan wakaf yang bersifat ruhaniah dan adanya nadzir yang

telah memenuhi syarat, maka menurut penulis mauquf alaih sah menurut

hukum.

Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan merupakan lembaga

yang berbadan hukum yang diasuh oleh Ahmad Rofiqudin, pelaksanaan

kegiatan wakaf bukan hanya dipandang sebagai kegiatan dakwah saja,

melainkan juga termasuk kegiatan hukum yang dilindungi oleh Peraturan

Undang-Undangan.

Pengurus AZISWA mempunyai kewenangan dan hak untuk menjadi

seorang Nadzir. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat

4, “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Dalam peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997 yang disebutkan pada

Pasal 6 ayat (2) bahwa, “Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
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2). Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang

diwakafkan.14

Mengenai jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan,

ditentukan dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10

(sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama

Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Akan tetapi pada ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-

undang maupun Kompilasi Hukum Islam adanya pelaksanaan wakaf tunai

di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan terbilang masih belum

memenuhi syarat lainnya bagi seorang nadzir. Sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, bahwa

nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan pengesahan dimaksudkan

untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan

yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.Selain itu

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (4) bahwa

“Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di

hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan

sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi”.

4. Sighat

Sighat adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya.

Segala bentuk ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk

menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Sigaht wakaf

hanya berupa ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf

‘alaih.

Pernyataan tersebut merupakan jalan untuk mengetahui maksud tujuan

seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan

wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak

mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa

14Ibid, h.59
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tulisan atau isyarat. Secara garis umum, syarat sahnya sighat ijab, baik

berupa ucapan maupun tulisan adalah :

1). Sighat harus munjazah (terjadi seketika)

Maksudnya adalah sighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksanannya

wakaf setelah sighat diucap atau ditulis.

2) Sighat tidak dengan syarat yang bathil (palsu)

Maksdunya adalah syarat yang mencederai dasar wakaf atau meniadakan

hukumnya, yakni kelaziman atau seumur hidup. Syarat yang mencederai

dasar wakaf, yakni syarat diperbolehkannya menjual atau menggadaikan.

Sedangkan yang meniadakan hukumnya yakni adanya pembatasan waktu

sampai dia meninggal dunia. Apabila dilakukan syarat seperti ini,

hukumnya tidak sah karena penyertaan sighat yang demikian menjadikan

wakaf itu tidak menunjukan arti wakaf menurut syara’.

3). Sighat yang tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain

bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah

yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi oleh waktu maka wakaf

tidak sah.

4). Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf

yang sudah dilakukan.

Pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin

Lampung Selatan berupa ucapan dan tulisan, yaitu dengan cara

mengumumnkan disetiap acara di Pondok Pesantren  dan dengan

ditempelkannya di seluruh mading pondok pesantren Ushuluddin, walaupun

para wakif tidak mengucapkan secara sharih, akan tetapi  para wakif pun

sudah meniatkan dan mengetahuinya.

Adapun sighat yang berupa tulisan yaitu dengan mengisi data

formulir yang disiapkan oleh pengurus AZISWA yang berisi nama dan

nominal wakaf tunai yang akan diberikan. dengan demikian pelaksanaan

wakaf tunai di Pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan adalah sah.

Sighat (Ikrar) adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk

mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf menurut Undang-undang No.41

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat (1), ikrar wakaf harus dinyatakan
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secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan

para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Dalam

hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat

hadir alam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan

hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat

oleh dua saksi.15 Ikrar lisan itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk

tertulis.

Dalam Pasal 9 ayat 4 PP No. 28/1977, disebutkan dengan tegas bahwa

pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-

kurangnya dua orang saksi. Namun bila dilihat pelaksanaan wakaf tunai

yang ada di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, si wakif cukup

hanya menuliskan identitasnya saja. Sehingga pelaksanaan ikrar wakaf

masih belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung

Selatan hanya berpedoman pada ketentuan Syariah, sehingga bila dipandang

menurut perundang-undangan yang berlaku masih ada beberapa

pelaksanaan wakaf tunai yang belum sesuai. Menurut pengurus AZISWA

pondok pesantren Ushuluddin, pelaksanaan yang apabila mengikuti undang-

undang yang berlaku akan lebih rumit karena memakan waktu yang lebih

lama dan memakan biaya yang cukup banyak. Serta menurut Pimpinan

Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan Ahmad Rofiq Udin,

pelaksanaan wakaf tunai yang berpedoman pada ketentuan syariah

bertujuan untuk mempermudah para santri dan para jama’ah yang mengikuti

pelaksanaan wakaf tunai.

15Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,(Jakarta, Kencana, 2012), h. 361




