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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang

berbeda dengan agama-agama samawi yang lainnya. Islam memuat aturan-

aturan di segala aspek kehidupan baik bernegara maupun bermasyarakat.

Salah satu aturan yang dijelaskan secara komprehensip adalah aspek

perekonomian, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara luas

seperti halnya zakat, wakaf dan waris karena Islam sangat menentang

kemiskinan. Wakaf merupakan salah satu instrument lembaga keuangan

Islam di samping zakat, infak dan shadaqah, yang telah lama hadir di bumi

Indonesia.1

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi,

perwakafan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum

Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang

mengaturnya. Wakaf yang ada pada masa itu adalah wakaf berupa benda tidak

bergerak berupa tanah dan bangunan. Wakaf dalam perkembangannya

menjadi salah satu instrumen sosial Islam yang mengandung nilai sosial

ekonomi dan merupakan bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam dan

juga sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Demikian pula dengan

adanya beberapa peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah, maka lembaga  wakaf secara kelembagaan diatur oleh Negara.

1 Ruslan Abdul Ghofur Dan Isnayati Nur, Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai, (Lampung, 2013)
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Menurut data Badan Wakaf Indonesia jumlah seluruh tanah wakaf di

Indonesia sebanyak 2.686.536.565,68 m2 yang tersebar di 366.595 lokasi.2

Jumlah wakaf yang begitu banyak sebenarnya sudah dikelola oleh lembaga

pengelola wakaf. Namun ironisnya, harta wakaf tersebut masih banyak

yang terbengkalai dan tidak diberdayakan.

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti

dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan.

Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakaf

yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan

masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan tunai

yang tidak terikat tempat dan waktu. Berdasarkan prinsip tersebut, maka

dibuatlah inovasi  produk wakaf yaitu wakaf tunai. Bentuk wakaf yang

tidak hanya berupa properti melainkan wakaf dengan dana (uang) tunai. Usaha

untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat

ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang

sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur

syariah.

Di Indonesia wakaf uang (cash waqf) sebagaimana yang telah

diperbolehkan oleh kalangan ulama, telah mendapat legitimasi setelah

dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dengan demikian, karena

wakaf menjadi terbuka lebar dan umat Islam menjadi semakin  mudah untuk

mewakafkan sebagian harta miliknya. Menyusul kemudian UU No. 41

2 www.bwi.or.id
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Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, artinya

wakaf tunai dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan usaha produktif,

juga dapat dilakukan oleh siapa pun masyarakat, tanpa harus menunggu

kaya terlebih dahulu. Sedemikian itu urgennya wakaf tunai, maka jika

tidak dikelola dengan sebaik- baiknya, potensi wakaf yang sangat besar ini

akan hanya menjadi sebuah impian belaka. Bila dikelola secara professional,

wakaf dapat dipergunakan untuk menciptkan kemandirian umat. Semakin

baik pengelolaannya, semakin besar peluang untuk sukses.

Untuk mencapai pengelolaan yang optimal, maka perlu dilakukan

studi tentang pengelolaan perwakafan. Kemajuan dan kemunduran wakaf

tunai/uang di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen

para pengelolanya. Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola wakaf

uang. Selain masalah aplikasi, nazhir masih memerlukan upgrading

pengetahuan manajemennya. Secara garis besar, manajemen memiliki

empat unsur yaitu planning (perencanaan), organizing

(pengorganisasian), directing (pengarahan), dan controlling

(pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling

mempengaruhi. Di samping pengembangan yang tetap harus mengindahkan

prinsip-prinsip umum syariah dalam kegiatan ekonomi hubungan interaksi

antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dalam kehadiran
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institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi

semakin kuat harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki pondok

pesantren tersebut terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah

sosial ekonomi umat.

Dari tinjauan teoritis diatas maka penulis tertaik untuk meneliti lebiih jauh

tentang pengelolaan wakaf tunai disalah satu pondok pesantren yang ada di kota

kendari. Peneliti juga memilih pondok Pesantren Hidayatullah pemilihan objek

pada Pondok Pesantren Hidayatullah karena sudah sejak pertama kali di

dirikannya Pondok Pesantren Hidayatullah telah menghimpun dana wakaf tunai

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik

memilih judul “Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Di

Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Kendari”.

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam Penelitian ini adalah

pembahasan dalam penelitian ini hanya terfokus pada pengelolaan wakaf tunai

dan pembebasan lahan menggunakan wakaf tunai di Pondok Pesantren

Hidayatullah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan yaitu:

1. Mengapa Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Kendari menghimpun dana

wakaf tunai?
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2. Bagaimana mekanisme wakaf tunai dalam pembebasan asset lahan di

Pondok Pesantren Hidayatullah?

3. Bagaimana pengelolaan hasil wakaf tunai pembebasan aset lahan di

Pondok Pesantren Hidayatullah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa Pondok Pesantren Hidayatullah Kota

Kendari menghimpun dana wakaf tunai.

2. Untuk mengetahui mekanisme wakaf tunai dalam pembebasan aset lahan

di Pondok Pesantren Hidayatullah

3. Untuk mengetahui pengelolaan hasil wakaf tunai pembebasan aset lahan

di Pondok Pesantren Hidayatullah

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Sebagai pembanding antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan

dengan fakta yang ada di lapangan.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang

penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan wakaf

tunai dalam pembebasan lahan.

b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
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c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan  dapat menambah wawasan

yang lebih luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan pembaca

dalam memahami maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan batasan

definisi operasional dari beberapa kata yang terdapat dalam judul di atas yaitu :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses

terwujudnya tujuan.3

2. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. 4

3. Pembebasan lahan

Pembebasan lahan adalah onteigening yaitu pencabutan hak atas

tanah dan benda yang ada diatasnya oleh pemerintah untuk dijadikan

sarana kepentingan umum dan pelaksanaan pencabutan hak tersebut

disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak kepada orang yang

mempunya hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara

yang diatur berdasarkan undang-undang.5

4. Pondok pesantren Hidayatullah

3 www.pengertianpakar.com>2014/12
4 Sri Handayani, pelaksanaan wakaf uang dalam perspektif hukum islam setelah

berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 36
5 www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembebasan_tanah.aspx
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Pondok Pesantren Hidayatullah adalah suatu lembaga pendidikan

yang bergerak dalam pendidikan agama.


