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ABSTRACT 

Waqf and Sukuk are not seemingly equal things to compare, one is filled with a spiritual and social aspect, 

the other with a commercial aspect. But time proves that the development of Islamic economic concerns is 

complementary not only to commercial issues, but also to social issues. In addition, Pesantren is serious 

about empowering a potential business unit through waqf to enhance the economic development of 

Pesantren. The purpose of this study is to propose models of integrated sukuk based waqf model in 

Pesantren using qualitative approach, ANP (Analytic Network Process), accompanied with scholars, 

academicians, and practitioners with surveys and focus groups discussion. The results show that Sukuk has 

an important role to play in supporting Pesantren's waqf quality. This type of sukuk will generate a new 

source of fund for Pesantren on the basis of the ijarah theory, which can generate own profit for primary 

pesantren projects. This model shows the way Pesantren maintains and develops waqf asset toward a self-

financing waqf institution. Pesantren is responsible for both the primary and secondary projects through its 

two divisions: Pesantren Financing Corporation (PFC) and Pesantren Production Corporation (PDC). 

Finally, as a conclusion, is the author's expectation that this model would be an alternative model that could 

be more benefit to Pesantren in need. 

JEL Classifications: L31, E69, H41 
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1. Pendahuluan  

Sejak awal periode Islam, wakaf telah menjadi salah satu soko guru perekonomian. 

Perkembangan wakaf tanah di Indonesia mencapai 436 hektare yang tersebar di 435.768 titik 

pada tahun 2015. Sedangkan aset yang dapat diproduktifkan masih kurang dari 10 persen. 

Sementara saat ini, benda bergerak seperti uang juga dapat dijadikan sebagai objek wakaf. 

Wakaf uang dapat berperan sebagai modal yang potensial untuk diinvestasikan dalam aset 

produktif sehingga dapat memberikan manfaat. Wakaf uang masih menjadi andalan Nazhir 

untuk pengembangan wakaf produktif. Wakaf uang juga mudah bersinergi dengan infaq, zakat 

dan shodaqoh sebagai operasional pengelolaan wakaf produktif. Sementara jumlah wakaf uang 

yang berhasil dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Wakaf (OPW) bersertifikat Nazhir 

wakaf uang belum mencapai angka yang optimal. Berdasarkan data resmi Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), diketahui bahwa penghimpunan wakaf uang mencapai Rp185 miliar pada 

tahun 2015. Realisasi penghimpunan wakaf uang tersebut masih jauh dibandingkan dengan 

potensi wakaf uang yang ada, yang diperkirakan mencapai Rp7.2 triliun per tahun (Kemenag, 

2016) atau mencapai Rp120 triliun per tahun (BWI, 2014). Salah satu langkah Nazhir dalam 

penggalangan wakaf uang adalah dengan mensinergikan wakaf dengan salah satu instrumen 

pasar uang yaitu sukuk.  

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia 

perwakafan di Indonesia. Keberadaannya sangat dekat di masyarakat dan sebagian besar 

peruntukan wakaf tanah dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren dan pengembangannya. 

Model sinergi pendayagunaan wakaf tanah dengan instrumen sukuk untuk pembangunan 

infrastruktur ekonomi pesantren dirasa penting, karena hampir semua wakif yang menyerahkan 

tanahnya kepada pesantren tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional 

pengembangan wakaf tanah tersebut. Sementara untuk mendanai pelestarian wakaf tanah 
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tersebut, pesantren harus secara aktif mengelola sekian banyak unit usaha produktif, hal ini 

menjadi persoalan yang cukup serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi penghimpunan wakaf 

uang agar bagaimana wakaf tanah pesantren yang begitu banyak tersebar di Indonesia dapat 

segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.  

Keberadaan kajian terkait dengan konsepsi model sinergi wakaf dengan sukuk untuk 

optimalisasi pengembangan infrastruktur pesantren di Indonesia menjadi tujuan utama dalam 

penelitian ini. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi pengelolaan 

dan pengembangan aset-aset wakaf secara profesional diberbagai Lembaga Pengelolaan Wakaf 

dan Pesantren di Indonesia; 2) mengusulkan rancangan model-model pengembangan wakaf 

produktif dihubungkan dengan sukuk dalam pengembangan ekonomi pesantren. Urgensi 

penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini khususnya bagi pembuat kebijakan dibidang 

perwakafan, serta dijadikan bahan masukan bagi mereka yang ingin mengembangkan wakaf 

produktif yang disinergikan dengan sukuk dalam rangka mengembangkan ekonomi 

masyarakat. Adapun urgensi penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah bahan 

kepustakaan dalam pengembangan wakaf dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.  

2. Kajian Pustaka 

Wakaf adalah salah satu instrumen khas ekonomi Islam untuk mengatur distribusi kekayaan 

berkesejahteraan. Sebagai instrumen Syariah, teori wakaf sangat bergantung kepada ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Syariah. Namun demikian, terkait wakaf, Syariah hanya memberi 

patokan umum terkait wakaf, sehingga pengembangan teori wakaf menjadi lebih terbuka. 

Berikut gambaran umum terkait wakaf yang mencakup konsep dasar wakaf, jenis-jenis wakaf, 

kelompok penerima wakaf, unsur wakaf beserta syaratnya. 

Konsep dasar wakaf dapat dipahami dari sisi bahasa wakaf itu sendiri. Wakaf berarti berhenti, 

diam, mencegah atau menahan. Dalam pengertian bahasa ini ada unsur keberhentian, 

penahanan dan pencegahan harta yang diwakafkan. Secara istilah, konsep yang paling 

sederhana diberikan oleh Madzhab Hanbali yaitu wakaf sebagai menahan pokok harta dan 

menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Mubarok, 2008). Dari konsep penahan pokok dan 

pemanfaatan hasil, maka wakaf juga biasa disebut sebagai Shadaqah Jariyah atau sedekah yang 

berketurusan (Ahmed, 2004), karena dalam wakaf ada ide pengekalan pokok harta dan 

pemanfaat hasil dari harta itu sendiri. 

Dari konsep dasar waqaf tersebut, jenis-jenis waqaf dapat diturunkan menjadi beberapa 

kategori. Pertama, dari konsep pengekalan pokok harta, maka waqaf dapat dibagi berdasarkan 

batasan waktunya menjadi dua yaitu waqaf abadi dan waqaf sementara. (1) Waqaf abadi 

(muabbad) adalah waqaf dalam bentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan 

dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai waqaf abadi dan 

produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan waqaf, sedangkan sisanya 

untuk biaya perawatan waqaf dan mengganti kerusakannya. Adapun (2) waqaf sementara 

(muaqqat) merupakan waqaf barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi 

syarat untuk mengganti bagian yang rusak (Hazami, 2016). Dari pembagian ini, keabadian dan 

kesementaraan tidak hanya terletak pada barang waqaf, namun juga kepada niat daripada 

pewakif apakah akan mewaqafkan secara abadi, atau mewaqafkan dalam jangka waktu 

tertentu. 

Kedua, dari segi pemanfaatan hasil waqaf, waqaf dapat dibagi berdasarkan tujuan waqaf. (1) 

Waqaf Khairy yaitu waqaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan umum. (2) 

Waqaf dzurri yakni waqaf yang kemanfaatan hasil pokok waqaf diperuntukkan untuk pribadi 

wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau 

miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. (3) Waqaf musytarak adalah waqaf yang hasil 



waqaf diperuntukkan untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Ketiga, pembagian waqaf 

berdasarkan pokok harta yang diwaqafkan. (1) Waqaf Properti (benda tidak bergerak) adalah 

jenis waqaf yang harta pokoknya berupa property/aset yang hasilnya dapat diambil 

manfaatnya. (2) Waqaf Tunai (waqaf uang) adalah jenis waqaf yang dilakukan oleh 

sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk waqaf uang tunai. Keempat 

berdasarkan bentuk manajemen, waqaf dapat berupa (1) waqaf Mubasyir/dzati yaitu harta 

waqaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti 

madrasah dan rumah sakit. (2) waqaf Istitsmary, yaitu harta waqaf yang ditunjukan untuk 

penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam 

bentuk apapun kemudian hasilnya diwaqafkan sesuai keinginan pewakif (Wasilah 2008). 

Dalam konteks rukun waqaf, mayoritas ulama dari empat madzhab menurunkan 4 unsur waqaf, 

yaitu; wakif, mauquf, mauquf alaihi dan shighah. Pertama adalah Wakif yaitu orang yang 

mewaqafkan. Syarat dari wakif adalah memiliki kecakapan  hukum atau kamalul ahliyah (legal 

competent) dalam membelanjakan  hartanya. Kecakapan bertindak di  sini meliputi empat (4) 

kriteria, yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (Baligh), dan tidak berada di bawah 

pengampuan (Al-Baijuri). Kedua adalah Mauquf. Mauquf adalah harta yang di-waqaf-kan. 

Mauquf ini harus memenuhi syarat sahnya dan perlu kiranya ditakar kadar dari harta yang di-

waqaf-kan. Syarat sah dari harta waqaf adalah pertama, harta tersebut harus bersifat suci dan 

abadi hal ini agar sesuai dengan tujuan waqaf itu sendiri yaitu untuk mendapatkan pahala dan 

dapat diambil manfaatnya sehingga harta ini tidak boleh habis. Untuk itulah harta waqaf harus 

bersifat abadi. Namun demikian, keabadian ini dapat bersifat temporal, sebagaiman jenis waqaf 

muaqqat. Kedua, harta yang di-waqaf-kan diketahui dengan pasti ketika ikrar waqaf 

dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari persengketaan khususnya jika harta waqaf 

tersebut belum jelas kepemilikannya atau bukan merupakan hak milik pribadi seperti rumah 

sewaan. Ketiga, merupakan hak milik Waqif (Direktorat BIMAS DEPAG). Ketiga adalah 

Mauquf Alaih yakni orang yang menerima waqaf. Tidak ada syarat yang dijelaskan secara 

tegas terkait Mauquf alaih, namun ada kesepakat bahwa infak adalah ditujukan untuk kebajikan 

yang tentunya mendekatkan diri hamba kepada Rabnya (Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 

2008). Keempat adalah Shighah. Shighah adalah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 

melaksanakan akad tertentu untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 

diinginkannya. Shighah ini diperlukan karena hak kepemilikan seseorang dilepaskan untuk 

kepentingan umum. (Direktorat BIMAS DEPAG). 

Sebagai konklusi dari konsep dasar wakaf di atas, wakaf merupakan sebuah instrumen Syariah 

yang mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena wakaf 

mempunyai keluasan kemanfaatan bila dibandingkan zakat yang hanya terbatas pada delapan 

golongan penerima zakat. Kedua, wakaf memastikan keberkembangan pokok harta sehingga 

manfaat harta dapat terus berkembang. Ketiga, wakaf tidak diberi penjelasan yang rigid 

sehingga ruang ijtihad untuk supaya wakaf dapat lebih bisa optimal sebagai instrumen 

kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan. 

Sementara salah satu jenis instrumen dalam pasar modal Syariah yang semakin populer ialah 

sukuk. Sukuk juga disebut sebagai obligasi Syariah. Secara terminologi sukuk berarti 

dokumen, akte, cek. Sementara itu, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan 

yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak 

terbagi (undivided share) atas suatu aset berwujud tertentu (a’yan maujudat), hak manfaat atas 

aset berwujud (manafiul a’yan), dan jasa-jasa (al-khadamat) atau kepemilikan atas proyek 

(maujudat masyru’ mu’ayyan) atau kegiatan investasi tertentu (nasyath ististmarin khashah). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan bukti kepemilikan atau 



bukti kerjasama yang memiliki pengertian lebih luas dan lebih beragam daripada sekedar surat 

pengakuan utang (obligasi). 

Sukuk pada hakikatnya adalah surat berharga yang menjadi instrument investasi. Sukuk 

menurut sejarah pernah dikenal pada abad ke-7 zaman khalifah Umayyah. Ketika itu disebut 

Sukuk al-Badai, yaitu semacam kupon yang menandankan bahwa kita memiliki barang yang 

disimpan di suatu gudang. Menurut Imam Malik dalam bukunya al-Muwatta, Sukuk al-Badai 

ini bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Sukuk ini dapat disebut seperti obligasi tetapi 

bukan mengandung bunga tetapi didesain sedemikian rupa sehingga menjadi surat berharga 

yang sesuai dengan syariah.  

Sebagai salah satu instrumen pasar modal Syariah, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang, sementara sukuk merupakan bukti 

kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai 

aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk 

didasarkan pada aset/proyek yang spesifik, sedangkan dalam obligasi asetnya tidak spesifik. 

Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi 

pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang 

digunakan dalam penerbitan sukuk. 

Gambar 1. Komponen Sinergi Wakaf Produktif dan Sukuk, beserta pihak-pihak terkait 

 

Ada beberapa model pengembangan wakaf melalui konsep sekuritisasi, yaitu penyertaan 

modal dan sukuk. Berbagai macam instrumen sekuritisasi telah diaplikasikan untuk 

pengembangan wakaf, antara lain sukuk Al-Intifa’a yang telah diterapkan pada tahun 2000 di 

Saudi Arabia (Ahmed, 2004). Di Johor, Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) menerbitkan saham 

wakaf senilai minimum RM 10 per lembar saham. Uang yang diperoleh dari penjualan saham 

wakaf dikonversi dalam bentuk share atas aset tidak bergerak. Uang digunakan untuk membeli 

tanah atau membiayai pembangunan gedung. Selain di Johor, Majlis Agama Islam Melaka dan 

Negeri Sembilan juga menggunakan saham wakaf untuk pembelian/pengembangan aset wakaf 

(Sabit, et al., 2005). 

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah menerbitkan sukuk musyarakah senilai SGD 

60juta untuk membiayai dua proyek pengembangan aset wakaf. Proyek pertama dibiayai 

• Pemerintah

• Kemenag

• BWI

• Masyarakat

• Kontraktor

• Developer

• Pemerintahan

• Sukuk Issuer

• SPV

• Pesantren

• Lembaga 
Pengelola 
Wakaf

Wakaf 
Produktif

Sukuk

RegulasiInvestor



dengan penerbitan sukuk musyarakah senilai SGD 35juta pada tahun 2002. Dana sukuk 

digunakan untuk pengembangan bangunan di atas tanah wakaf di Bencoolen Street, berupa 

pembangunan/pengembangan apartemen. Kontrak kerjasama musyarakah melibatkan 3 pihak, 

yaitu MUIS-Baitul Mal, Warees Investments Pte Ltd, dan  MUIS-Wakaf (Abdul-Karim, 2010). 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui 

survei ke pakar dan praktisi. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka 

merupakan orang-orang yang paling ahli di bidang pengelolaan wakaf produktif. Pada tahap 

pengumpulan data, langkah pertama yang dilakukan adalah konstruksi model. Konstruksi 

model merupakan tahapan penelitian dengan cara kajian pustaka untuk mengumpulkan 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian menstruktur 

kompleksitas masalah ke dalam kerangka ANP. Dalam memahami masalah dapat dilakukan 

melalui landasan teori, review litetatur, kuesioner, FGD dan indepth interview. Setelah itu 

dilakukan kontruksi model dan dilakukan validasi model kepada para pakar dan praktisi yang 

menjadi responden. Seluruh responden diharuskan mengisi pertanyaan dalam kuesioner ANP 

berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan) yang telah disederhanakan untuk 

menjaga konsistensi jawaban responden.  

Ketua peneliti sejak tahun 2008 sampai sekarang aktif dalam pengelolaan wakaf di Pondok 

Modern Darussalam Gontor. Sejak tahun 2013 hingga sekarang telah banyak menuliskan 

publikasi mengenai ekonomi Islam, pesantren dan wakaf. Rencana arah penelitian ini setelah 

kegiatan ini selesai yaitu inisiasi model-model sinergi wakaf dan sukuk. Dalam jangka 

panjangnya, tim peneliti ingin memperkuat implementasi model-model sinergi wakaf dan 

sukuk dengan beberapa pilot project. Hingga pada tujuan akhirnya, tim peneliti ingin 

mengembangkan hasil riset-riset sebelumnya menjadi rujukan nasional bahkan internasional 

dalam pengembangan model wakaf produktif.  

Gambar 2. Road Map Penelitian Wakaf  
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3. Metodologi  

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei ke pakar dan praktisi. 

Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka merupakan orang-orang yang 

paling ahli di bidang pengelolaan wakaf produktif. Responden praktisi yang dipilih dalam 

survei ini merupakan praktisi dari lembaga pengelola wakaf yang telah mengelola wakaf secara 

profesional. Sementara untuk implementasi model-model senergi sukuk dengan wakaf di 

Pesantren, maka Praktisi dari lembaga pengelola wakaf pesantren antara lain: Pondok 

Pesantren Gontor dan Pondok Pesantren Ngabar di Ponorogo.  



Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan tim pengusul untuk menjawab tujuan 

penelitian ini. Ada tiga tahapan dalam ANP, yaitu konstruksi model, kuantifikasi model, dan 

analisis hasil. Pada tahap konstruksi model ANP dilakukan kajian pustaka ataupun kajian dari 

Focus Grup Discussion (FGD) mengenai permasalahan yang akan diteliti. setelah pengkajian 

selesai maka dibuat kerangka permasalahan dalam kerangka ANP.  

Pada tahap kuantifikasi model dilakukan penyusunan penyusunan kuesioner ANP dan survei 

kepada para pakar dan praktisi. Kuesioner dibuat sesuai dengan kerangka ANP lalu dibuat 

dengan skala numerik. Selanjutnya pertanyaan disusun dalam bentuk pairwise comparison atau 

perbandingan antar elemen dalam cluster maupun antar cluster. Tahap terakhir yaitu analisis 

hasil. Pada tahap ini dilakukan analisis data dari kuesioner dengan membandingkan antara satu 

masalah dengan masalah yang terdapat pada cluster lain dan dengan cluster alternatif. 

Gambar 3. Rincian Tahapan Penelitian Sinergi Wakaf Produktif dan Sukuk 

 

4. Hasil dan Analisis 

Dalam rangka menentukan urutan prioritas dari alternatif-alternatif utama yang membahas model waqf 
linked sukuk untuk memajukan perekonomian pondok pesantren, analisis ANP digunakan. Tahapan 
pertama dalam ANP ialah dekomposisi masalah. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi, 
menganalisa dan menstruktur kompleksitas masalah ke dalam jaringan BOCR. Indepth interview atau 
wawancara yang mendalam merupakan salah satu fase dalam melakukan penelitian dengan metode 
Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR).  

Kajian pustaka juga salah satu langkah penting dalam dekomposisi permasalah. Sehingga masalah-
masalah yang didapat dari kajian pustaka, penulis bawa ke permukaan lalu memastikan kepada 
narasumber dalam  indepth interview. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya 
digunakan untuk penyusunan kuesioner perbandingan. Wawancara dilakukan kepada responden yang 
terdiri dari 3 orang praktisi di bidang perwakafan dan sukuk, serta 3 orang akademisi Ekonomi Syariah. 
Para responden merupakan akademisi dan praktisi yang dianggap lebih menguasai masalah penelitian. 
Setelah melakukan proses kajian pustaka dan indepth interview, penulis menyimpulkan beberapa 
model sinergi wakaf produktif dan sukuk dalam pengelolaan wakaf pesantren. Selain itu juga 
dirumuskan semua aspek BOCR yang dikelompokan menjadi 4 aspek, yaitu aspek Benefit, Opportunity, 
Cost, dan Risk. 

Berdasarkan pada identifikasi masalah sebelumnya, maka kerangka konseptual berdasarkan 
pembahasan dekomposisi masalah-masalah BOCR dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 



 

Gambar .. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan kerangka konseptual di atas, maka jaringan BOCR 
berdasarkan kerangka tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar .. Jaringan BOCR ANP 

Data yang diolah ke dalam jaringan BOCR di atas akan menghasilkan lima supermatriks yang 
memberikan urutan prioritas aspek-aspek terpenting, yaitu model BOCR-nya keseluruhan, aspek 
benefit, aspek opportunity, aspek cost dan aspek risk. Selanjutnya hasil pengolahan tersebut 
dikelompokkan menjadi kelompok akademisi Ekonomi Syariah dan praktisi perwakafan untuk 
menghasilkan urutan prioritas berdasarkan kelompok. Untuk memperoleh hasil tersebut, dari enam 
responden dihitung nilai rata-rata (geometric mean) dan tingkat kesepakannya. Nilai rata-rata 
(geometric mean) dan tingkat kesepakan inilah yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas. 

Saaty dan Vargas (2006) menjabarkan hasil dari beberapa alternatif yang diprioritaskan, didapatkan dari 
tiga hasil, kondisi umum (standard condition) yang didapatkan dari perhitungan B/C, Pessimistic B/(CxR) 
dan Realistic (BxO)/(CxR). Alternatif yang terbaik dipilih dengan nilai realistic yang tinggi dan alternatif 
terpilih tersebut dipertimbangkan sebagai keputusan yang ditentukan dari alternatif lain.  

Nilai  realistic  ini  juga  serupa  dengan  teori  Saaty  (2001) lainnya yaitu dimana terdapat dua jenis 
perhitungan yang dihasilkan BOCR:  

a) Additive  negative  formula  =  rumus  ini  biasanya  digunakan  untuk  menentukan prioritas jangka 
panjang. Dengan rumus bB + oO – cC – rR  

b) Multiplicative  formula  =  setara  dengan  marginal  cost/analisis  benefit  dan  pada umumnya 
digunakan untuk menentukan prioritas jangka pendek. Dengan rumus BO/CR 



Selain rumus tersebut, pengambilan keputusan juga didapat dari jenis penghitungan lainnya yang 
dikemukakan oleh Emanuel dan Cefalu (2006) pada hasil penelitiannya yaitu penghitungan yang 
biasanya digunakan untuk menentukan prioritas jangka panjang, atau additive  negative  formula. 
Dengan rumus bB + oO + c(1-C) + r(1-R). 

Hasil ANP 

 

Gambar … Kriteria Utama BOCR 

Hasil ANP umum pada kriteria Benefit-Opportunity-Cost-Risk (BOCR) menunjukkan bahwa kriteria yang 
paling penting oleh seluruh responden adalah risk (0.35), diikuti oleh kriteria benefit dan cost dengan 
bobot berimbang (0.25) dan opportunity (0.15). Model sinergi wakaf produktif dan instrumen pasar 
keuangan ini dianggap memiliki risiko yang besar menurut para responden dalam penelitian ini. Lebih 
lanjut akan dijelaskan kriteria risiko seperti apa yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan model 
sinergi ini. Manfaat dan biaya juga menjadi kriteria berimbang dalam model. Jelas, bahwa manfaat dan 
biaya menjadi komponen terpenting kedua. Sehingga mengelola wakaf akan bermanfaat bagi Pondok 
Pesantren dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena Pondok Pesantren dapat, antara lain, 
menghidupkan masalah tanah mati (ihya’ul mawat) melalui penghimpunan dana dari sukuk, memitigasi 
risiko kredit terhadap lembaga keuangan, dan meningkatkan kelayakan finansial dengan mengurangi 
biaya dana. 

Sejatinya, wakaf produktif inovatif yang melibatkan banyak pihak yaitu, Nazhir (pondok pesantren), 
lembaga independen bentukan pesantren penerbit sukuk dan kontraktor pesantren, pengelola 
company yang juga merupakan bentukan pesantren akan lebih mengedepankan kesinambungan 
pondok pesantren, sehingga secara makro juga akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan 
pesantren tersebut.   

 

Gambar  Kriteria Detail BOCR 



Sementara hasil detil ANP menunjukkan bahwa model waqf linked sukuk masih menjadikan wakaf tunai 
(7.14%) sebagai andalan untuk pengembangan wakaf dan kesejahteraan ekonomi pesantren, selain itu 
wakaf tunai pun bisa bersinergi dengan infaq, zakat, dan shodaqoh sebagai operasional pengelolaan 
wakaf. Model pengumpulan dana melalui sukuk menjadikan model ini cenderung dianggap mampu 
mengurangi beban biaya (4.42%) yang timbul dibandingkan dengan jika meminjam pada lembaga 
keuangan, sehingga dapat menghemat beban biaya.   

Walaupun diprediksi bahwa model ini tidak memunculkan manfaat di jangka panjang, namun dapat 
diidentifkasi bahwa dengan penggunaan waqf linked sukuk, pesantren akan mampu mempertahankan 
aset wakaf nya dalam jangka panjang (6.59%). Dana yang terkumpul akan diakumulasikan menjadi 
sebuah aset yang produktif sehingga manfaat wakaf akan selalu mengalir kepada penerima manfaat, 
khususnya bagi penduduk pondok pesantren tersebut. Selain itu, dengan penggunaan waqf linked 
sukuk, pesantren akan mampu mempertahankan pendanaan untuk projek-projek pesantren lainnya 
(4.13%). Tujuan utama dalam model ini adalah untuk meningkatkan aset wakaf pesantren kemudian 
baru berorientasi pada profitabilitas. Model pembangunan aset waqf yang dimungkinkan akan 
dirancang antara lain properti residential buiding berupa hotel atau cottage atau tempat tinggal 
walisantri yang akan menginap, rumah sakit untuk santri dan masyarakat sekitar, perumahan ustadz 
atau dosen, dan masih banyak projek properti residential buiding lainnya.  

Kurangnya sumber daya manusia yang terampil adalah tantangan utama pondok pesantren dalam 
menjalankan model waqf link sukuk ini, karena sebagian besar pondok pesantren masih tergolong 
awam dalam pengelolaan sukuk (6.80%). Secara umum, Nazhir sebagai manajer wakaf di Indonesia 
adalah masih kurangnya kompetensi (Huda, et al., 2014: p.490), karena Nazhir biasanya ditunjuk oleh 
Wakif berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan kompetensi. Nazhir wakaf tunai pada umumnya 
disertifikasi dan awalnya dilatih oleh Badan Wakaf Indonesia 'Dewan Wakaf Indonesia' (BWI). Namun 
dalam praktiknya, ini tidak cukup bagi Nazhir untuk mengelola wakaf tunai secara profesional. Model 
manajemen waqf linked sukuk tergolong rumit (5.68%) dan harus dilengkapi dengan prosedur 
administrasi yang tidak sederhana sehingga sulit untuk diterapkan oleh pondok pesantren. 

Wakaf tunai tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pondok pesantren sebagai sumber dana 
dan peluang di masa depan untuk pendanaan berkelanjutan, yang telah dikonfirmasi oleh banyak 
literatur, seperti Haneef, dkk. (2015: hal.251), Hassan (2010: hal.277) dan Ahmed (2007; hal.12), tetapi 
juga risiko likuiditas yang akan dialami oleh lembaga bentukan pondok pesantren dalam hal pendanaan 
(6.84). Selain itu, hasil juga mengekspos lembaga pengelola wakaf (LPW) dengan risiko operasional 
(6.36) dan risiko reputasi, sebagaimana dinyatakan oleh Hasan (2011: hal.23) dan Ihsan (2014: hal.102).   

Tabel … Rangkuman Hasil Kendall’s coefficient of concordance atau Rater Agreement (W) 

 

Hasil dari Kendall’s coefficient of concordance (W) pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa semua 
responden praktisi menunjukkan rata-rata nilai W yang tinggi pada 0.693, sementara akademisi 
menunjukkan rata-rata nilai W yang rendah pada 0.248. Pada seluruh responden praktisi, kluster BCOR 
mencetak nilai W sangat tinggi yakni di atas 0.50 (0.911), Benefit (0.549), Opportunity (0.771), Cost 
(0.527) dan Risk (0.705). Sementara, akademisi menunjukkan lima klaster dengan nilai W rendah yakni 

Praktisi P-value Akademisi P-value

Kriteria Umum BOCR 0.911 0.042** 0.111 0.801

Benefit 0.549 0.144 0.263 0.556

Opportunity 0.771 0.041** 0.276 0.529

Cost 0.527 0.162 0.362 0.366

Risk 0.705 0.061* 0.229 0.634

**significant at the 0.05 level

*significant at the 0.10 level

CLUSTER MASALAH
Rater Agreement (W) of Delphi Result

***significant at the 0.01 level



di bawah 0.50, kluster BCOR mencetak nilai W sangat rendah yakni 0.111, Benefit (0.263), Opportunity 
(0.276), Cost (0.362) dan Risk (0.229). Rincian untuk masing-masing klaster akan dijabarkan pada hasil 
berikut ini. 

 

Gambar … Rater Agreement Kluster Utama BOCR 

Berdasarkan hasil pengolahan data ANP, didapatkan nilai kesepakatan sebagaimana dapat dilihat pada 
gambar di atas. Menurut kesepakatan para praktisi model waqf linked sukuk merupakan suatu benefit. 
Sedangkan menurut kesepaktan para akademisi model waqf linked sukuk memiliki risiko yang besar jika 
model ini diterapkan. Hal tersebut didukung dengan kesepakatan yang tinggi dari kategori praktisi yaitu 
sebesar 91.1% sedangkan kategori akademisi menunjukkan tingkat kesepakatan yang rendah yaitu 
sebesar 11.1%.  

Data di atas mengindikasikan bahwa pada hakikatnya segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan 
wakaf produktif dapat memberikan manfaat atau keunggulan bagi masyarakat khususnya pondok 
pesantren. Sehingga model ini merupakan sebuah manfaat besar dalam memajukan ekonomi 
pesantren Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik model sinergi ini terdapat 
identifikasi risiko-risiko yang muncul. Menurut para akademisi risiko yang merugikan di masa yang akan 
datang sebagai akibat adanya pengembangan model sinergi wakaf produktif dan sukuk. 

 

Gambar … Rater Agreement Klaster Benefit  

Berdasarkan tingkat kesepakatan klaster benefit, didapatkan nilai kesepakatan sebagaimana dapat 
dilihat pada gambar di atas. Model waqf linked sukuk mampu menjadi sumber pendanaan bagi pondok 
pesantren dalam memproduktifkan tanah wakafnya. Hal ini didukung dengan kesepakatan yang cukup 
tinggi dari kategori praktisi yaitu sebesar 54.9%. Sementara bagi para akademisi, tingkat kesepakatan 
tidak menunjukkan hasil yang berimbang (26.3%). Beberapa hal menjadi perdebatan antar akademisi 
dalam menentukan aspek-aspek benefit dari model waqf linked sukuk. Model waqf linked sukuk 
mampu memupuk modal pondok pesantren dalam pembangunan berkelanjutan mendukung visi dan 
misi para kyai pendiri pondok. Sementara memupuk modal pembangunan jangka panjang pesantren, 
maka pondok juga dapat mengurangi beban biaya pembangunan melalui pemanfaatan wakaf 
produktifnya.  

  

 



 

Gambar … Rater Agreement Klaster Opportunity 

Berdasarkan tingkat kesepakatan klaster opportunity, didapatkan nilai kesepakatan sebagaimana dapat 
dilihat pada gambar di atas. Kesepakatan praktisi memiliki tingkat agreement yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tingkat agreement akademisi. Salah satu alasan terjadinya gap ini antara lain latar 
belakang para akademisi responden penelitian ini. Akademisi yang menjadi responden memiliki 
kepakaran yang berbeda-beda dalam memahami konsep wakaf produktif yang dihubungkan dengan 
insturmen pasar keuangan atau sukuk. Bagi praktisi, dalam jangka panjang model ini diharapkan akan 
menjadikan aset wakaf pesantren terpelihara dan berkelanjutan dalam menghasilkan manfaat bagi para 
penerima.  Bagi akademisi, model ini mampu meningkatkan stabilitas perekonomian pesantren. 
Pesantren dan lembaga bentukan pesantren, yaitu Pesantren financing company (PFC) dan Pesantren 
developer company (PDC) dalam pengelolaan waqf linked sukuk akan menambah sustainabilitas 
keuangan pesantren.  

Karena skema waqf linked sukuk tidak terlalu mudah dan cenderung rumit dengan kontrak yang 
panjang melibatkan lebih banyak pihak, sehingga hal ini menjadi tantangan nyata bagi lembaga 
keuangan dan pondok pesantren khususnya dalam merealisasikan model tersebut. Aset wakaf 
pesantren merupakan syarat terpenting agar dapat memberikan manfaat besar pada kesejahteraan 
masyarakat pesantren dan sekitarnya. Sehingga pondok pesantren diharapkan memperhatikan lebih 
dahulu apa yang diperlukan masyarakatnya dan langkah nyata pesantren agar dapat mengelola aset 
tersebut secara profesional. 

 

Gambar … Rater Agreement Klaster Cost  

Menurut tingkat rater agreement dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesepakatan 
pada klaster cost menunjukkan nilai yang tidak terlalu tinggi (52.7% dan 36.2%), bahkan kesepakatan 
para akademisi juga menunjukkan tingkat yang rendah. Jelas, bahwa beban atau cost dalam model waqf 
linked sukuk ini tidaklah mudah, sehingga kesepakatan praktisi dan akademisi beragam dan bersifat 
subjektif.  

Keberagaman hasil menunjukkan bahwa seluruh komponen dalam klaster cost menjadi penting adanya. 
Menurut praktisi, menjadikan santri, musyrif, atau ustadz menjadi nadzir profesional merupakan 
pekerjaan yang tidak mudah. Sehingga proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 
Berdasarkan hasil juga menunjukkan bahwa skema waqf linked sukuk cenderung rumit dengan kontrak 
yang panjang melibatkan lebih banyak pihak dan tidak terlalu mudah persyaratan sebelum pesantren 
dapat mengeluarkan sukuknya sendiri. Sehingga hal ini menjadi tantangan nyata bagi pondok pesantren 
khususnya dalam merealisasikan model tersebut.     

 

 



 

Gambar … Rater Agreement Klaster Risk 

Klater sekanjutnya yaitu tentang risiko. Menurut tingkat rater agreement para praktisi dan akademisi, 
dapat disimpulkan bahwa tingkat kesepakatan praktisi (70.5%) cenderung lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan akademisi (22.9%). Model waqf linked sukuk belum pernah diimplementaskan di Indonesia 
sehingga sudah jelas bahwa model ini dapat diidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul. Salah satu 
risiko yang disepakati oleh praktisi ialah risiko komersialisasi aset wakaf. Sejatinya penghimpunan aset 
wakaf melalui sukuk merupakan proses komersialisasi karena dasar investor akan menanamkan modal 
masih berlandaskan pada besarnya tingkat keuntungan yang akan ia peroleh. Komersialisasi aset wakaf 
pesantren ini hanya dilakukan pada saat penjualan sukuk kepada publik, namun dalam jangka 
panjangnya aset wakaf yang dikomersialkan melalui sukuk akan kembali kepada pondok pesantren 
untuk digunakan dan dikelola oleh pondok pesantren tersebut.  

Risiko macetnya pengelolaan aset wakaf produktif yang dikelola oleh pesantren juga menjadi risiko 
penting yang harus dimitigasi oleh pelaku pesantren. Jika hal ini terjadi, maka harus ada mekanisme 
lindung nilai terhadap dana investor. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa skema ini akan 
berkembang menjadi sukuk government, dimana pemerintah sebagai penjamin bahwa project ini aman 
dan sesuai dengan rencana anggaran belanja pemerintah.   

Risiko operasional merupakan segala risiko yang timbul dari bentuk, sifat, pengelolaan dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan waqf linked sukuk ini. Termasuk di dalam nya antara lain risiko yang 
timbul dari peruntukan harta benda wakaf yang tidak sesuai amanah wakif, risiko yang timbul berkaitan 
dengan penukaran harta benda wakaf, risiko tata kelola sukuk oleh pesantren, risiko kepemimpinan, 
risiko persaingan, risiko kode etik, dan risiko-risiko lain yang timbul berkaitan denganoperasional 
pengelolaan wakaf oleh pondok pesantren dan/atau pihak-pihak terkait. 

Model Waqf Linked Sukuk  

Implementasi  dari model waqf linked sukuk ini adalah Zam-zam Tower. King Abdul Azis Waqf (KAAW) 
sebagai Nazhir tanah wakaf dari Raja Arab Saudi di kompleks Masjidil Haram, Makkah, menandatangani 
kontrak sewa jangka panjang 28 tahun dengan kontraktor bangunan Bin Ladin Group (BLG) dalam 
kerangka BOT untuk membangun multipleks gedung bertingkat di tempat itu yang meliputi satu 
komplek perbelanjaan, 4 tower dan satu hotel dibawah proyek Zam Zam Tower (ZZT) sebagai 
pembayaran sewanya. BLG kemudian menandatangani kontrak sewa jangka panjang (sub-lease) 28 
tahun dengan Perusahaan Swasta Munshaat Real Estate Projects KSC (MRE) yang berpusat di Kuwait 
untuk membiayai pembangunan ZZT, mengelolanya selama 28 tahun, dan mentransfer kepemilikan 
kembali ke KAAW di akhir periode sewa. Untuk membiayai pembangunan ZZT, MRE menerbitkan Sukuk 
Al-Intifa’ (time share bond) berjangka 24 tahun sebesar US$390 juta, dimana pemegang Sukuk Al-Intifa’ 
memiliki hak manfaat ZZT. 

 

 



 

Gambar .. Persyaratan Holding Pesantren  

Sementara model waqf linked sukuk pesantren adalah model pengembangan wakaf produktif, 
melibatkan pihak-pihak utama yaitu pondok pesantren. Syarat utama dari model ini ialah pembentukan 
holding pesantren sebagai nadzir atau pemegang amanah tanah wakaf. Holding pesantren ini 
disyaratkan membentuk anak perusahaan, dalam model ini disebut Pesantren financing company (PFC) 
dan Pesantren developer company (PDC). PFC bertugas untuk menjadi perusahaan pengelola keuangan 
sekaligus penyedia pembiayaan, sehingga PFC berkewajiban untuk menerbitkan sukuk. Tugas lain dari 
divisi di bawah naungan PFC ialah sebagai pengelola (management Company) yaitu pihak pengelola 
gedung atau properti. Berbeda dengan PDC, tugasnya adalah sebagai pihak yang membangun gedung 
di atas tanah wakaf.  

Holding pesantren dapat dibentuk dari beberapa pondok cabang yang memiliki visi misi yang sama 
dalam bidang pendidikan. Holding pesantren juga dapat merupakan bentukan dari kumpulan-kumpulan 
pondok pesantren yang membentuk sebuah asosiasi pondok pesantren. Berdasarkan definisi holding 
pesantren tersebut, selanjutnya holding pesantren bertanggung jawab dalam menyepakati mega 
proyek yang dibutuhkan untuk kepentingan anggota holding pesantren. Keuntungan bersih dari proses 
pengadaan aset wakaf ini digunakan untuk mendanai pembanguan proyek sekunder lainnya atau 
mendanai program-program sosial, bahkan bertujuan untuk reinvestasi. 

 

Gambar … Model Waqf Linked Sukuk Pesantren  



Holding pesantren merencanakan mega proyek pembangunan properti yang memerlukan dana cukup 
besar sehingga dibiayai dengan menerbitkan Sukuk. Kolaborasi holding pesantren dengan 2 institusi 
bentukan pesantren menggunakan sistem Build-Operate-Transfer (BOT) dibidang real estate untuk 
pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf pesantren. Holding pesantren sebagai nazhir atau pemegang 
amanah tanah wakaf menandatangani perjanjian sewa jangka panjang (Long Lease, Hukr) dengan PDC.  

Kemudian PDC menandatangani kontrak sub-lease (selama atau kurang dari jangka waktu longlease) 
dengan PFC yang akan menerbitkan sukuk, dapat berupa Sukuk Ijarah, Sukuk Musharakah, Sukuk Al-
Intifa’ atau Sukuk lainnya, dimana yang akan membangun properti adalah PDC, sedangkan pembiayaan 
dan pengelolaan properti gedung dilakukan oleh PFC. PFC dapat menerbitkan Sukuk karena merupakan 
perusahaan bentukan pesantren yang bergerak dibidang keuangan dan mendapat izin dari Kementrian 
Keuangan sebagai mitra holding pesantren. Sukuk pada umumnya lebih murah daripada pembiayaan 
bank Syariah dan pembiayaan luar negeri.  

Properti dikelola oleh PFC dan digunakan untuk kebutuhan pesantren yang telah diamanahkan pada 
awal pembangunan mega proyek tersebut. Contoh pembangunan yang dibutuhkan oleh pondok 
pesantren saat ini adalah properti residential buiding, berupa hotel atau cottage sebagai tempat tinggal 
walisantri yang akan menginap, rumah sakit untuk santri dan masyarakat sekitar, perumahan ustadz 
atau dosen, distribution center sebagai gudang koperasi pelajar di seluruh cabang pondok pesantren 
dan masih banyak projek properti residential buiding lainnya. Dimana hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengelolaan properti, membayar kupon Sukuk kepada investor pemegang Sukuk, 
membayar Sukuk ketika jatuh waktu, dan sisanya merupakan keuntungan holding pesantren. 

Analisis dan Pembahasan 

Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah tanah wakaf yang telah memenuhi syarat-syarat 
administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya, 
khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sementara tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan 
seperti ketentuan PP No. 28 Tahun 1977, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat 
beberapa  tanah wakaf dimiliki orang yang tidak berhak, mejadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya. Selanjutnya, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini 
merupakan payung hukum bagi perwakafan di Indonesia, sehingga harta benda wakaf tidak boleh 
dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun (Pasal 3 UU No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf). 

Pihak yang ingin mengelola wakaf atau Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. 
Badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam. (Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Sesuai dengan Pasal 11 PP 
No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004, bahwa Nazhir badan hukum wajib 
didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Sementara sebuah 
lembaga berbadan hukum tetapi tidak bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam, misalnya Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang komersial diharapkan 
dapat menjadi Nazhir dengan mendapatkan izin dari kementrian dan BWI.  

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, Nazhir dapat bekerja sama 
dengan pihak ketiga (Pasal 45 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004).. Dalam 
penelitian ini nadzir wakaf adalah pondok pesantren, selanjutnya kumpulan pondok pesantren 
membentuk sebuah holding pesantren dan mendirikan anak perusahaan, seperti perusahaan swasta 
independen yang bergerak dibidang konstruksi bangunan atau pengembangan properti dan 
perusahaan swasta independen yang bergerak dibidang pembiayaan sebagai penerbit sukuk dan 
Management Company. Agar terhindar dari kerugian, Nazhir harus menjaminkan kepada asuransi 
Syariah (Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf 
tidak hilang atau terkurangi. 



Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tidak semata-mata untuk 
kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum 
dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf (Pasal 22 UU No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf). Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah 
kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen 
dan ekonomi Syariah. 

Menurut penjelasan atas UU 41 Tahun 2004 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, 
produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan 
teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, 
sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan 
syariah. 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf properti produktif juga harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta ada 3 
Perda yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah properti, yaitu Perda No. 7 tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung, Perda DKI No. 1 tahun 2012 tentang RTRW 2030, Perda No. 1 tahun 2014 
tentang RDTR dan Peta Zonasi. Di dalam ketiga Perda itu diatur mengenai syarat membangun suatu 
bangunan, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Lantai 
Bangunan (KLB) dan Garis Sepadan Jalan (GSJ). Sehingga perlu dilakukan pengecekan status 
pemanfaatan lahan di lokasi yang diusulkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 
telah di Perda-kan dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDT) Kabupaten/Kota yang jelas dalam pelaksanaan 
kegiatan pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan suatu properti. 

Pondok pesantren di Indonesia merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak 
terlepas dari dunia perwakafan. Dalam mengelola dan memberdayakan tanah wakaf pondok pesantren 
dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada pesantren, mereka tidak 
menyertakan dana untuk membiayai operasional pengelolaan wakaf tersebut. Hal ini menjadi persoalan 
yang cukup serius, karena tidak semua pondok pesantren di Indonesia memiliki kredibilitas dalam 
penyediaan dana operasional pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar bagaimana 
tanah wakaf yang begitu banyak tersebar di pondok-pondok pesantren Indonesia dapat segera 
diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ummat.  

5. Kesimpulan dan Saran  

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia dengan tujuan komersial sudah lazim namun belum 
dikenal luas oleh masyarakat, sedangkan wakaf produktif atau non-produktif dengan tujuan sosial, 
seperti pendidikan dan kesehatan paling dikenal dan disukai oleh masyarakat. Model-model wakaf 
produktif yang berkembang di Indonesia adalah model-model wakaf produktif sederhana dengan 
mengandalkan penggalangan wakaf melalui uang, dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain, dimana 
Nazhir berupa badan hukum sosial atau organisasi massa. Oleh karena itu, pembangunan properti 
berbiaya besar terkendala lamanya pengumpulan wakaf uang.  

Salah satu lembaga pendidikan, dikenal dengan nama pondok pesantren, bergerak di bidang 
pendidikan, juga dapat mengembangkan wakafnya melalui salah satu instrumen pasar keuangan yaitu 
sukuk. Namun masih ada kendala yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti pondok pesantren 
yang masih tradisional dan tidak memiliki keterbukaan akses keuangan. Sehingga model-model wakaf 
produktif inovatif melalui sukuk belum diterapkan di pondok pesantren, namun model waqf linked 
sukuk sudah diterapkan di beberapa negara dan lembaga-lembaga pengelola wakaf lainnya di 
Indoensia, yaitu dengan dengan pembiayaan luar negeri ataupun BUMN (BOT dengan penerbitan 
sukuk). 

Elemen-elemen terpenting model waqf linked sukuk adalah nadzir wakaf atau holding pesantren yang 
mampu mendirikan PFC dan PDC sebagai anak perusahaan swasta, bentuk aset wakaf yang akan 



dibiayai dengan penerbitan sukuk ini, skema pengelolaan aset wakaf yang profesional dan unsur 
kepatuhan Syariah yang harus terpenuhi. 

Rekomendasi 

Masalah utama pengelolaan wakaf produktif di berbagai pondok pesantren di Indonesia antara lain, 
rendahnya pemahaman masyarakat pondok mengenai instrumen investasi di pasar keuangan Syariah, 
rendahnya profesionalisme Nazhir (termasuk santri pengelola unit usaha, musyrif unit usaha dan 
ustadz) atau masalah lainnya yang dapat diidentifikasi di pondok pesantren lainnya. Oleh karena itu, 
beberapa hal yang urgen untuk dilakukan antara lain: 

1. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat utamanya santri dan santriwati pondok pesantren 
melalui kurikulum di pondok dan perguruan tinggi, khutbah Jum’at dan pengajian, forum wakaf 
produktif, gerakan wakaf produktif, dan sebagainya. 

2. Sertifikasi dan standarisasi Nazhir dari tingkat dasar sampai lanjut, pendidikan dan training  
Nazhir yang berkelanjutan, peningkatan remunerasi Nazhir, dan sebagainya. 

3. Merancang skim pembiayaan Syariah yang sesuai dengan karakter pengembangan tanah wakaf 
kurang produktif di pondok pesantren. 
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