
 

 
 

MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS ZISWAF 

(Studi pada Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo) 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Zaenal Fathoni 

NIM : 212217026 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PONOROGO 

PASCASARJANA 

NOVEMBER 2019 



 

 
 

ABSTRAK 

Fathoni, Zaenal. 2019. Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam 
Berbasis ZISWAF (Studi pada Pesantren Tahfizh Alam Qur’an). Tesis, 
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut Agama 
Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D  

  

 

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, lembaga pendidikan Islam, BAA, ZISWAF.  
  

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung utama 

dalam kegiatan kependidikan. Tanpa manajemen pembiayaan yang baik, bisa 

dipastikan sekolah / lembaga pendidikan akan sulit mencapai tujuan 

kependidikannya. Dengan kata lain, manajemen pembiayaan merupakan salah satu 

komponen yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua stakeholder 

pendidikan, baik pemerintah, pengelola, guru, maupun tenaga kependidikan yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kependidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). Perencanaan pembiayaan 
pendidikan 2). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, dan 3). Evaluasi 
manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam 
Qur’an. 

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan 
mengambil lokasi di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi, Sedangkan analisis data menggunakan analisis model Miles dan 
Huberman yaitu : analisis model interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Dalam hal perencanaan, Pesantren 
Tahfizh Alam Qur’an telah berhasil baik melakukan teknik dan strategi 
penganggaran, pengelolaan sumber dana, dan fundraising yang berhasil 
menghimpun dana yang cukup besar untuk operasional lembaga 2). Dalam hal 
accounting, baik ketatausahaan dan kebijakan terkait alokasi pembiayaan masih 
terkendala profesionalitas dan teknik alokasi yang belum tepat. 3). Dalam hal 
auditing, belum digunakan teknik pengukuran efektivitas dan efisiensi yang sesuai 
dengan teori manajemen pembiayaan yang tepat. Dalam hal akuntabilitas eksternal, 
masih belum ada laporan yang memuat distribusi dana ZISWAF secara detail.  

Kendala utama implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis 
ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an berkisar pada SDM dan 
profesionalitas, serta teknik alokasi dan distribusi yang masih harus diperbaiki.   

 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 
  

Fathoni, Zaenal, 2019. Financial Management of Islamic Education Institutions 

Based on ZISWAF (Study on Alam Qur’an Islamic Boarding School for 

Tahfizh). Thesis, Islamic Education Management Program, Postgraduate, 

Ponorogo State Islamic Institute (IAIN), Advisor: Iza Hanifuddin, Ph.D  

 

Keywords: Financial Management, Islamic Educational Institution, BAA, ZISWAF. 

  

Educational Finance is one of the main supporting factors in educational 

activities. Without good financial management, we can be sure that schools / 

educational institutions will find it difficult to achieve their educational goals. In 

other words, financial management is one component that must get serious attention 

from all education stakeholders, both the government, managers, teachers, and 

education personnel who are involved directly or indirectly in the education 

process. 

This study aims to analyze 1). Education financial planning, 2). 

Implementation of education financial management, 3). Evaluation of education 

financial management on ZISWAF-based education financial management in Alam 

Qur’an Islamic boarding school for Tahfizh 

This research was designed in the form of qualitative research, by taking 

place in Alam Qur’an Islamic Boarding School for Tahfizh Ponorogo. Data 

collection methods are observation, in-depth interviews, and documentation, while 

data analysis uses Miles and Huberman model analysis, which is an interactive 

model analysis with the steps of data collection, data reduction, data presentation 

and drawing conclusions. 

The results showed that: 1). In terms of planning, Alam Qur'an had 

succeeded both in carrying out techniques and strategies related to budgeting, 

managing financial resources, and fundraising that had managed to raise sufficient 

funds for the operations of the institution 2). In terms of accounting, both the 

administration and policies related to funding allocation are still constrained by 

professionalism and improper allocation techniques. 3) In the case of auditing, 

techniques for measuring effectiveness and efficiency have not yet been used in 

accordance with the proper financial management theory. In terms of external 

accountability there has not yet been a detailed report on the distribution of 

ZISWAF funds. 

The main obstacle for the implementation of ZISWAF-based education 

financial management in Alam Qur'an Islamic boarding school for Tahfizh revolves 

around Human Resources and professionalism, as well as the allocation and 

distribution techniques that still need to be improved.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung utama 

dalam kegiatan kependidikan. Tanpa manajemen pembiayaan yang baik, bisa 

dipastikan sekolah / lembaga pendidikan akan sulit mencapai tujuan 

kependidikannya. Dengan kata lain, manajemen pembiayaan merupakan salah satu 

komponen yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua stakeholder 

pendidikan, baik pemerintah, pengelola, guru, maupun tenaga kependidikan yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kependidikan. 

Pemerintah, melalui amanat UU telah mengalokasikan 20% dari total 

anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk pendidikan1 yang 

sebagian anggaran tersebut teralokasikan untuk pembiayaan dan operasional 

pendidikan non gaji yang oleh pemerintah dibungkus dengan beberapa program, 

antara lain bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan Operasional Pendidikan 

(BOP), Bantuan siswa miskin (BSM) dan bantuan-bantuan teknis lainnya. Namun 

bantuan-bantuan pemerintah tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk dapat 

mengcover kegiatan kependidikan di banyak lembaga pendidikan. Akibatnya, 

banyak lembaga pendidikan yang harus memutar otak bagaimana mendapatkan 

sumber dana lain diluar dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah.2 Beberapa 

cara yang ditempuh oleh lembaga pendidikan dalam mensiasati kurangnya dana 

adalah pemanfaatan Komite sekolah, Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP), 

optimalisasi ekonomi lembaga, serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak 

mengikat. 

Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu sumber 

dana yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mensuplai kebutuhan 

                                                           
1 Salinan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
2 Ferdi WP, “Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis,” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 

19, no. 04 (Desember 2013). 



 

 
 

dana operasional pendidikan. Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar (-+180 

juta), ZISWAF dapat menjadi sumber dana yang kaya, melimpah, besar, dan 

berkesinambungan. Sekilas, ZISWAF “seolah” hanya diperuntukkan oleh 

mustahik-nya, sehingga tidak mungkin menjadi sumber pembiayaan pendidikan 

primer di lembaga pendidikan. Namun jika ditelusuri lebih dalam dan jeli, akan 

didapati bahwa ada celah-celah (h}i >lah) yang bisa dimanfaatkan dari ZISWAF untuk 

bisa mengcover hampir semua kebutuhan lembaga pendidikan secara kontinyu dan 

berkesinambungan. 

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang hari ini berhasil menjadikan 

ZISWAF sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan adalah Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an. Berdiri pada tahun 2016, pesantren ini tetap konsisten dalam 

memenej sumber dana yang berasal dari ZISWAF untuk di salurkan dalam berbagai 

lini operasional dan pemenuhan kebutuhan primer lembaga, seperti gaji pokok 

pendidik, beasiswa pendidikan, konsumsi harian, operasional rutin dan kebutuhan 

pengembangan pesantren.3  

Dengan umur pesantren yang sudah tiga tahun dan masih eksis dalam 

manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF, tentunya pesantren ini 

mempunyai trik-trik khusus bagaimana mengelola dana tersebut, mulai dari 

menggalang dana, meyakinkan para donatur, pengelolaan dana dalam wujud 

kegiatan kependidikan, sampai dengan upaya-upaya untuk menjaga loyalitas para 

donatur agar tetap setia dan percaya dalam menitipkan dana ZISWAF-nya di 

pesantren tersebut. 

Dari grandtour yang dilakukan peneliti, didapati bahwa implementasi 

manajemen pembiayaan pendidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an telah 

berjalan dengan baik dilihat dari ketercapaian tujuan. Namun dalam tataran teknis 

implementasi manajemen pembiayaan, masih banyak item yang belum sesuai 

dengan konsep dan teori manajemen pembiayaan pendidikan pada umumnya, 

akibat dari kurangnya pemahaman tentang manajemen pembiayaan pendidikan 

                                                           
3 Saied Makhtum, Wawancara, Ponorogo, 24 Januari 2019. 



 

 
 

sehingga memerlukan re-design daripada implementasi manajemen pembiayaan 

pendidikan. 

Dalam hal Budgeting misalnya, Pesantren Tahfizh Alam Qur’an hanya 

menggunakan model penganggaran line item budget dan belum memahami bentuk 

lain model lain penganggaran. Pun dalam rancangan pembiayaan awal tahun belum 

melibatkan seluruh komponen lembaga, tapi hanya sebagian saja yang dilibatkan. 

Dalam hal Accounting, upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan neraca 

keuangan sudah cukup baik, namun dalam tataran administratif masih lemah dilihat 

dari pembukuan keuangan lembaga yang sebatas mencatat cash flow keuangan 

lembaga tanpa dilengkapi dengan analisis efektifitas dan efisiensi kegiatan yang 

didanai. Dalam alokasi pembiayaan, masih bercampurnya pencatatan keuangan 

antara zakat, infaq dan shadaqah memungkinkan terjadinya mal-administratif yang 

membuka kemungkinan penyaluran yang tidak sesuai sasaran. 

Dalam hal auditing, belum ada analisis efisiensi dan efektifitas yang 

memadai, sehingga tolak ukur efektifitas dan efisiensi hanya berdasarkan fakta 

empiris di lapangan. Pun dalam akuntabilitas, teknik pelaporan dana kepada 

stakeholder dan donatur baru sebatas laporan yang sifatnya umum dan belum 

mencakup detail pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF. 

Hal-hal diataslah yang membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam 

bagaimana implementasi dana ZISWAF dalam pembiayaan pendidikan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an berikut strategi-strategi yang berkenaan 

daripadanya berdasar kepada teori pembiayaan pendidikan utama, yaitu 

perencanaan (Budgeting), penerapan (Accounting) dan evaluasi (Auditing).  

Dari penelitian ini diharapkan akan didapati konsep manajemen pembiayaan 

pendidikan efektif yang bisa diimplementasikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

serta acuan bagi lembaga pendidikan sejenis yang ingin menjadikan ZISWAF 

sebagai solusi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan masing-masing 

sebagaimana yang sudah diterapkan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

 

 

 



 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan teori manajemen pembiayaan pendidikan yang sudah 

dipaparkan diatas, dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo ? 

2. Bagaimana implementasi pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo ? 

3. Bagaimana evaluasi pembiayaan Pendidikan berbasis ZISWAF di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan didapatkan hal-hal berikut ini : 

1. Deskripsi menyeluruh tentang perencanaan pembiayaan pendidikan 

berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo 

2. Pemahaman akan implementasi pembiayaan pendidikan berbasis 

ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo 

3. Pemahaman akan model dan implementasi evaluasi pembiayaan 

Pendidikan berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

Ponorogo 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Menambah khazanah keilmuan bagi bidang manajemen pembiayaan 

pendidikan, khususnya terkait dengan implementasi ZISWAF dalam praktik 

pembiayaan Pendidikan di lembaga Pendidikan Islam. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a.  Bagi Pesantren 

Diharapkan menjadi acuan bagi pesantren dalam manajemen 

pembiayaan dengan menggunakan ZISWAF sebagai sumber utama 



 

 
 

pembiayaan, baik dalam operasional, maupun pengembangan 

pesantren. 

b.  Bagi pengasuh Pesantren 

Diharapkan menjadi acuan bagi para pelaku pendidikan, khususnya 

pengelola Pesantren tentang optimalisasi dana ZISWAF sebagai salah 

satu sumber dana pembiayaan pendidikan, sehingga efek buruk yang 

mungkin timbul terhadap pesantren akibat kurangnya ketersediaan dana 

pendidikan, serta mal-administratif yang terjadi  dapat diminimalisir 

bahkan dihilangkan. 

c.  Bagi Peneliti 

Diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian lanjutan 

terkait manajemen pembiayaan Pendidikan di lembaga Pendidikan 

Islam. Khususnya implfementasi ZISWAF dalam manajemen 

pembiayaan Pendidikan di lembaga Pendidikan Islam. 

d.  Bagi Masyarakat 

Sumbangsih keilmuan bagi masyarakat dalam bentuk teori dan 

aplikasi terkait bagaimana dana ZISWAF diimplementasikan dalam 

kegiatan kependidikan di lembaga Pendidikan Islam, khususnya 

pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

E. Kajian Terdahulu 

Terkait dengan Pesantren Tahfizh Alam Qur’an sebagai lokasi penelitian. 

Belum pernah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti manapun, baik yang 

terkait dengan ZISWAF maupun hal-hal lainnya. 

Adapun terkait dengan ZISWAF dan implementasinya dalam kegiatan 

kependidikan, beberapa penelitian pernah dilakukan. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda yang dipublikasikan dalam jurnal 

Intelegensia yang berjudul “Fundraising wakaf dan Kemandirian Pesantren 

(Strategi Nadzir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi Nadzir dalam menggalang sumber 

daya wakaf pada pesantren salaf dan Modern dengan Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang dan Pondok Modern Gontor sebagai lokasi penelitiannya. Dari penelitian 

ini, didapati bahwa potensi yang bisa digali dari wakaf sangatlah besar, namun 

kesadaran stakeholder akan pentingnya wakaf dan kemampuan teknis fundraising 

yang kurang memadai menjadi kendala berarti bagi pesantren, baik di Gontor 

maupun di Tebuireng. 

  Penelitian lain dibuat oleh Umi Zulfa yang hasil penelitiannya dimuat dalam 

jurnal Kependidikan yang berjudul “Membangun Madrasah Bermutu melalui 

Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (sebuah 

alternatif model pembiayaan Pendidikan di Indonesia).” Dalam penelitiannya ini, 

Umi Zulfa mendapati bahwa ada celah-celah yang dapat dimaksimalkan oleh nadzir 

dan amil dalam penggunaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf dalam 

menyokong kegiatan kependidikan di Indonesia. Hal ini kemudian, berkontribusi 

positif bagi pembangunan Madrasah bermutu di Indonesia yang selama ini sulit 

terwujud akibat kurangnya suplai dana baik dari pemerintah maupun swasta.  

Qurratul Uyun, dalam penelitiannya yang bertajuk “Zakat, Infaq, Shadaqah 

dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam” yang dipublikasikan pada jurnal 

Islamuna, memaparkan beberapa problematika yang sering menghambat dalam 

pengimplementasian filantropi Islam yang diantaranya adalah tingkat kesadaran 

masyarakat dan pemahaman yang rendah, sifat bakhil, penyaluran yang tidak 

efektif dan rendahnya kemampuan manajerial Amil dan Nadzir. Kendala-kendala 



 

 
 

tersebut membuat kerja-kerja terkait dengan fundraising ZISWAF menjadi 

terkendala dan sulit dimaksimalkan dalam mengatasi problem keumatan. 

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diatas menunjukkan bahwa 

Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan opsi yang bisa dimaksimalkan dalam 

kegiatan filantropi Islam, bilkhusus untuk kegiatan pendanaan dan pembiayaan 

pendidikan di Indonesia. Namun penelitian-penelitian di atas belum menjelaskan 

secara riil implementasi pembiayaan pendididikan berbasis ZISWAF dalam 

lembaga pendidikan Islam, khususnya pada alokasi dana ZISWAF dalam kegiatan 

operasional pendidikan, baik pembiayaan pendidikan yang bersifat rutin (recurrent) 

maupun pembiayaan yang bersifat pengembangan (development). 

Dari perspektif lokasi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian baru. 

Adapun dari perspektif ZISWAF sebagai instrumen pembiayaan pendidikan, 

penelitian ini melengkapi penelitian yang sudah ada dari perspektif implementasi 

pembiayaan pendidikan secara langsung di lembaga pendidikan Islam yang dipilih, 

yaitu Pesantren Tahfizh Alam Qur’an yang secara konsisten mengaplikasikan 

ZISWAF sebagai sumber primer pembiayaan pendidikan dalam mengkover semua 

kebutuhan operasional lembaga. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis lapangan (field 

research) berdesain penelitian studi kasus positif yang berorientasi pada upaya 

mengungkap, menjelaskan sekaligus menganalisis substansi penerapan manajemen 

pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF yang telah dipraktekkan dengan baik 

oleh Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo sehingga mampu survive ditengah 

keterpurukan banyak lembaga pendidikan akibat manajemen yang kurang baik 

dalam pembiayaan pendidikan. Sekaligus menjadi role of model bagi madrasah-

madrasah lainnya dalam mengimplementasikan manajemen pembiayaan 

pendidikan secara tepat dan berhasil guna sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 



 

 
 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an yang berlokasi di 

desa Winong, Kec. Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pesantren ini tidak terafiliasi kepada 

golongan apapun. Adapun kurikulum yang diterapkan pesantren ini merupakan 

kolaborasi dari kurikulum Kementrian Agama (MTs), Kurikulum Tahfiz }, Diniyah 

dan Gontor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesantren ini bercirikan modernis 

tapi tetap menjaga tradisi-tradisi lama yang sudah mengakar di pesantren pada 

umumnya. 

 

3. Sumber Data 

a. Sumber data Primer 

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam 

terhadap beberapa nara-sumber yang mempunyai otoritas dalam manajemen 

pembiayaan di Pesantren, pengguna dana, serta pihak-pihak yang merasakan 

manfaat secara langsung dari manajemen pembiayaan lembaga. Sumber data 

primer juga di dapat dari dokumentasi dan observasi mendalam terkait 

penerapan dana ZISWAF untuk pembiayaan pendidikan di Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an. 

 

b. Sumber data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder berupa dokumentasi dan telaah terhadap 

literatur-literatur yang dibuat oleh para pakar manajemen pendidikan, 

khususnya manajemen pembiayaan pendidikan dan karya-karya para ulama 

terkait dengan ZISWAF dan implementasinya dalam mengatasi problematika 

umat Islam, serta didukung oleh hasil penelitian yang termuat dalam jurnal, 

prosiding dan artikel terkait dengan ZISWAF dan implementasinya dalam 

kehidupan bermasyakat.    

 

 

 



 

 
 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis lapangan 

(field research) dengan desain penelitian studi kasus positif yang berorientasi pada 

upaya mengungkap, menjelaskan sekaligus menganalisis substansi penerapan 

manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF yang telah dipraktekkan 

dengan baik oleh Pesantren Tahfizh Alam Qur’an Ponorogo. Dalam pengumpulan 

datanya, peneliti akan menggunakan tiga prosedur utama, yaitu wawancara 

mendalam dengan mendatangi langsung narasumber dalam setting natural, 

observasi dengan partisipasi langsung di lapangan, serta dokumentasi melalui 

telaah dokumen keuangan lembaga, otorisasi penyaluran dana, serta dokumen 

penyusunan anggaran. 

 

5. Analisis Data 

Terkait dengan analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis data 

model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari empat 

tahapan utama, yaitu :  

a. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi terkait ZISWAF dan implementasinya dalam kegiatan 

kependidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

b. Reduksi data melalui penggabungan dan penyeragaman segala bentuk 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen 

terkait ZISWAF dan implementasinya dalam manajemen pembiayaan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an menjadi bentuk tulisan (script) yang 

akan dianalisis sesuai dengan format masing-masing. 

c. Display data terkait ZISWAF dan implementasinya dalam kegiatan 

kependidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an dalam bentuk kategori 

tema, subkategori tema dan proses klasifikasi sesuai dengan jenis data 

yang didapat. 

d. Kesimpulan atau verifikasi yang berisi uraian dari seluruh subkategori 

tema terkait implementasi ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an.  



 

 
 

 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui dua cara, 

yaitu : 

a. Pengamatan yang tekun 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara berkala dari waktu ke waktu 

terkait dengan implementasi dana ZISWAF dalam pembiayaan pendidikan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. Kemudian melakukan analisis mendalam 

terhadap hasil pengamatan tersebut. 

 

b. Triangulasi 

Tekhnik Triangualasi dilakukan terhadap tiga hal, yaitu sumber, tekhnik 

dan teori. Terkait dengan sumber, peneliti akan melakukan cross sumber 

dengan melakukan wawancara terhadap beberapa nara-sumber terkait hal 

yang sama, sehingga didapat data yang valid.  

Triangulasi terkait tekhnik, peneliti akan membandingkan dan 

menganalisis data yang didapatkan dari dokumentasi dan wawancara 

sehingga didapat data yang valid dan sebenar terkait dengan implementasi 

ZISWAF dalam kegiatan kependidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an.  

Terkait dengan teori, peneliti akan mengintegrasikan beberapa teori yang 

terkait dengan manajemen Pendidikan, manajemen pembiayaan Pendidikan 

dan implementasi ZISWAF dalam kegiatan Pendidikan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari tujuh bab yang tersusun secara sistematis sesuai dengan 

pedoman dan tahapan dalam penulisan tesis  sebagai berikut:   

Pada bab pertama atau bab pendahuluan, peneliti akan menguraikan secara 

komprehensif latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 



 

 
 

Pada bab dua, peneliti akan memaparkan tentang konsepsi Manajemen 

Pembiayaan pendidikan dan ZISWAF sebagai salah satu instrumen filantropi di 

masyarakat. 

Pada bab ketiga, peneliti akan memaparkan tentang pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an, dimulai dari sejarah berdirinya, sampai pada desain pembiayaan lembaga.  

Bab keempat merupakan jawaban atas rumusan masalah yang pertama, yaitu 

perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, yang termuat didalamnya konsepsi perencanaan 

dalam pembiayaan pendidikan, hasil penelitian, serta analisis perencanaan 

pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF berdasar kepada teori perencenaan 

pembiayaan pendidikan. 

Pada bab lima, peneliti menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang 

kedua, yaitu implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF 

di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an didukung oleh pemaparan secara komprehensif 

tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan 

dan implementasi ZISWAF dalam mengatasi masalah ekonomi sosial umat Islam. 

Bab enam merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terakhir, yaitu 

evaluasi manajemen pembiayaan berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an yang dimulai dari pemaparan konsep evaluasi pembiayaan, 

implementasinya di Pesantren, sampai dengan analisis mendalam terhadap 

implementasi tersebut berdasarkan teori manajemen pembiayaan pendidikan dalam 

aspek evaluasi. 

Bab ketujuh merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan penelitian 

yang sudah dilakukan diikuti dengan saran yang bisa menjadi masukan bagi 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an dalam manajemen pembiayaan pendidikan 

berbasis ZISWAF lebih baik lagi.  

 

 

 



 

 
 

BAB II 

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

ISLAM BERBASIS ZISWAF 

 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang teori dan konsep manajemen 

pembiayaan pendidikan, diikuti dengan uraian tentang konsepsi ZISWAF dan 

perannya dalam mengatasi problematika ekonomi dan sosial umat Islam, khususnya 

dalam dunia pendidikan.  

 

A. KONSEP DASAR MANAJEMEN 

Manajemen berasal dari bahasa Latin “manus” yang bermakna tangan, dan 

“Agere” yang bermakna melakukan. Dua kata tersebut digabung menjadi kata kerja 

“managere” yang berarti menangani. Managere kemudian diterjemahkan dalam 

Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja “to manage” dan kata benda 

“management”. Akhirnya, management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

menjadi menejemen atau Pengelolaan yang bermakna hubungan kerjasama antara 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan.4 

Baik dalam dunia bisnis, Negara, maupun pendidikan, Manajemen memiliki 

peran penting untuk mengantarkan kemajuan organisasi. Menurut Nanang Fatah, 

melalui Mujamil Qomar, teori manajemen mempunyai peran atau membantu 

menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan 

kepuasan (satisfaction). Dengan demikian, menajemen merupakan faktor dominan 

kemajuan organisasi.5 

Dalam konteks lembaga pendidikan, manajemen dapat dimaknai sebagai 

kerjasama semua stakeholder pendidikan dalam upaya-upaya untuk mencapai 

                                                           
4 Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

3. 
5 Mujammil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam (Malang: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 3. 



 

 
 

tujuan kependidikan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang yang diterjemahkan dalam kegiatan kependidikan yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan.  Kegiatan kependidikan, mulai dari perencanaan, 

implementasi, sampai dengan evaluasi menjadi hal pokok yang harus dilakukan 

secara bersama-sama dalam sebuah sistem dan pola manajemen yang baik. 

 

B. KONSEP DASAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

 

Hakekatnya, pembiayaan pendidikan merupakan sub-bagian daripada 

ekonomi pendidikan. Menurut Elchanan Jhon melalui Nanang Fatah, Ekonomi 

pendidikan merupakan studi bagaimana manusia baik secara individual maupun 

kelompok memberdayakan semua sumber daya yang terbatas untuk dapat 

menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Teori ekonomi tentang 

investasi sumber daya manusia (human capital) menjadi landasan utama dari 

ekonomi pendidikan. Dari konsep ekonomi pendidikan inilah konsepsi tentang 

pembiayaan pendidikan muncul dan menjadi salah satu jantung dari seluruh proses 

kependidikan di sebuah lembaga yang concern dalam dunia pendidikan.6 

Studi tentang pembiayaan pendidikan banyak dilakukan oleh para tokoh yang 

kemudian menghasilkan banyak konsep. Salah satunya Akdon yang menyatakan 

bahwa Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan 

perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana 

tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah 

ditetapkan.7 

Matin mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran baik 

yang berupa uang maupun bukan uang sebagai uangkapan rasa tanggung jawab 

semua pihak yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah terhadap pembangunan 

                                                           
6 Nanang Fattah, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2012), 

18. 
7 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015), 23. 



 

 
 

pendidikan agar tujuan serta cita-cita yang sudah ditentukan bisa tercapai secara 

efektif dan efisien. Selanjutnya biaya pendidikan harus digali dari berbagai sumber, 

dipelihara, dikonsolidasikan dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan 

secara efektif dan efisien.8 

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya 

pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. 

Hal yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang 

harus dibelanjakan. Dengan kata lain pembiayaan pendidikan merupakan jumlah 

uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan 

pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, 

pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku 

pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. 

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang harus 

dikaji dan dianalisis, yaitu biaya pendidikan total secara keseluruhan (total cost ) 

dan biaya pendidikan setiap personal siswa (unit cost). Total cost merupakan biaya 

aggregate biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah, orang tua dan 

masyarakat yang dikeluarkan untuk kegiatan kependidikan dalam satu tahun 

pelajaran. Sedangkan biaya satuan merupakan ukuran yang menggambarkan 

besaran alokasi pembiayaan pendidikan setiap siswa untuk mendapatkan fasilitas 

kependidikan di sekolah secara efektif dan efisien.9 

Dengan menganalisis biaya satuan pendidikan, dimungkinkan untuk 

mengetahui efisiensi dalam penggunaan dana sekolah, keuntungan dari investasi 

pendidikan, dan pemerataaan pengeluaran masyarakat untuk pendidikan. Juga 

dapat menilai bagaimana altenatif kebijakan dalam upaya perbaikan dan 

peningkatan sistem pendidikan dalam satuan pendidikan.10 

                                                           
8 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), 15. 
9 Fattah, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan, 24. 
10 Ibid, 24. 



 

 
 

Komponen pembiayaan dalam suatu sekolah merupakan komponen produksi 

yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar 

disekolah bersama komponen komponen lainnya. Oleh karena itu manajemen 

pembiayaan diperlukan dalam lembaga-lembaga pendidikan, agar dana-dana yang 

ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.11 

Terkait dengan kerja-kerja dalam manajemen pembiayaan, Thomas H Jhones 

melalui Mulyasa menyatakan bahwa ia dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu 

financial planning/ budgeting (perencanaan), implementation (pelaksanaan), dan 

evaluation (Evaluasi).12 

Dari beberapa konsep pembiayaan pendidikan diatas dapat difahami bahwa 

pembiayaan pendidikan merupakan aktifitas penerimaan dana, pengalokasiannya 

dan evaluasi pendayagunaannya untuk mencapai tujuan kependidikan secara efektif 

dan efisien sehingga tercapai perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan. 

 

C. MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

Manajemen pembiayaan pendidikan, jika ditarik dari konsepsi manajemen 

secara umum yang merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih secara terus 

menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan, yang dalam prosesnya 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian dan evaluasi atau kontrol 

(POAC). Serta konsepsi pembiayaan pendidikan yang merupakan aktifitas 

penerimaan dana, pengalokasiannya dan evaluasi pendayagunaannya untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien yang aktifitasnya meliputi 

perencanaan, implementasi dan evaluasi (BAA).13 Maka manajemen pembiayaan 

pendidikan dapat dimaknai sebagai kerjasama antar stakeholder pendidikan dalam 

aktifitas terkait penerimaan dana pendidikan, distribusinya dan evaluasi terkait 

pembiayaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang dicanangkan lembaga 

                                                           
11 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 47.  
12 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 48. 
13 Ibid, 48. 



 

 
 

pendidikan, baik tujuan secara umum maupun spesifik secara tepat, efektif dan 

efisien.14  

 

D. ZISWAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM 

 

1. Konsepsi zakat 

Secara etimologi, zakat berasal dari kata lafadz “zakka>, yuzakki>, tazkiyatan, 

zaka>tan” yang berarti t}aha>rah (membersihkan/mensucikan) dan nama>’ 

(tumbuh/berkembang).15 Hal ini berarti secara Bahasa, zakat berarti bersih, suci, 

subur, berkat dan berkembang. Dengan zakat, diharapkan harta yang dikeluarkan 

akan mendatangkan kesuburan baik dari sisi harta dan pahala.16 Sedangkan menurut 

istilah syariah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah 

sebagai s}adaqah wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum 

Islam (ashna>f zakat). 

Kewajiban zakat bagi umat Islam diisyaratkan langsung oleh Allah S.W.T 

dalam surat Al-Baqarah :  

  ]2/3417البقرة   [وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Ayat tersebut dimulai dengan kata أقيموا  dan آتوا  yang merupakan fi’il amr 

yang bermakna wajib sesuai dengan kaidah Ushul “ األصل في األمر للوجوب إال ما دل

 ,yang bermakna “ asal dari sebuah lafadz perintah adalah wajib ”الدليل على غيره

kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya” dari sini dapat dimaknai bahwa 

                                                           
14 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 2nd ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 301. 
15 Husein Ali Al Muntadzori, Kita>b Al Zaka>t, 1st ed. (Alexandria: Maktab al a’la >m Al Isla>my, 

1404), 9. 
16 Qurratul Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” 

Jurnal Islamuna 2 (Desember 2015), 220. 
17 Al-Qur’an, 2: 43. 



 

 
 

zakat merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh umat Islam dan 

apabila abai terhadap perintah tersebut berakibat pada dibolehkannya diperangi 

sebagaimana yang terjadi pada zaman Abu Bakar r.a. 

 

2. Macam dan jenis zakat 

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni Zakat nafs (jiwa), 

disebut juga zakat fitri/fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) 

makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras dan sejenisnya. 

Zakat fitrah wajib dikeluarkan umat Islam pada bulan Ramadhan, menjelang hari 

raya Idhul Fitri.  

Kedua adalah zakat harta benda, atau biasa disebut zakat ma>l yang memiliki 

banyak jenis, diantaranya zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, 

zakat emas dan banyak lagi lainnya. Perhitungan zakat kategori ini berbeda-beda 

tergantung dari jenis zakatnya.18 

 

3. As}na>f  Zakat 

Berdasarkan Surat al-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta 

zakat berjumlah delapan golongan : 

a. Fakir  

Termasuk dalam golongan ini adalah orang yang tidak mempunyai harta 

dan usaha atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua 

kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Juga 

tiga dari lima kebutuhan dasar minimal tidak terpenuhi. Tujuan utamanya 

adalah mengurangi kadar kefakiran, sehingga pendistribusiannya harus 

memperhatikan prioritas kebutuhan. Targetnya adalah tercapainya standar 

hidup layak minimum.19 

                                                           
18 Bank Indonesia, LPEI-UNAIR, and MES-JATIM, Rezeki Untuk Berbagi (Surabaya: Bank 

Indonesia, 2018), 6. 
19 Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara, 1st 

ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 121. 



 

 
 

b. Miskin 

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau 

lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi 

pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan 

pokoknya, atau kurang dari nishab.20 Nis}ab dapat diukur setara dengan 

perhitungan nishab emas atau pertanian. Targetnya sama dengan fakir, 

tercapainya standar hidup layak minimum, yang meliputi: kebutuhan pokok, 

pendidikan, kebutuhan berkeluarga, dan pembiayaan kesehatan. 

c. Amil 

 Amil adalah orang yang diangkat oleh instansi terkait untuk mengurusi 

zakat. Tugas Amil meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian 

zakat. Tidak semua berhak menjadi amil, ada syarat-syarat tertentu yang 

meliputinya, yaitu Muslim, baligh, dapat dipercaya, mempunyai pengetahuan 

yang cukup tentang zakat, mampu melaksanakan tanggung jawab dan 

pekerjaan terkait zakat, merdeka dan bukan budak.21 

Berdasarkan perspektif undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, disebutkan bahwa amil merupakan badan / organisasi legal 

yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk menarik, mengelola dan 

mendistribusikan zakat. Pada pasal 38 disebutkan jelas bahwa Setiap orang 

dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan 

pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat 

yang berwenang.22 

Amil tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, 

tujuannya agar agama mereka terpelihara. Menurut imam Syafi’i, hak amil 

tidak melebihi 12,5 % atau seperdelapan dari total zakat terkumpul. Namun 

                                                           
20 Abdul Rochim, Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis, 1st ed. (Jakarta: 

Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2003), 38. 
21 Al Qardhawi, Fiqhu Al-Zaka>h, Dira>sah Muqa>ranah Liahka>miha Wa Falsafatiha Lidhoui Al-

Qur’a>n Wa Al-Sunnah, 2nd ed. (Muassasah Risa>lah, 1973), 586. 
22 Salinan undang-undang RI nomor 23, tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 



 

 
 

banyak dari ulama yang tidak membatasi. Pendapat Syafi’i ini secara luas 

dipraktikkan dalam pengelolaan zakat kontemporer.23 

Amil dilarang menerima hadiah dari muzakki, yang memungkinkan 

terjadinya konflik kepentingan dalam penghitungan zakat, hak amil sudah 

termasuk biaya untuk pengumpulan zakat, administrasi dan pengembangan. 

d. Muallaf 

 Mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman 

dan jiwanya sehingga perlu dibina agar bertambah kuat imannya. Tujuan dari 

diberinya zakat adalah untuk menjaga tetapnya keimanan dan keislaman 

seorang mualaf. Imam Syafi’i dalam hal ini menyatakan bahwa satu-satunya 

makna dari Muallafati qulu>bihim adalah mereka yang baru saja masuk Islam. 

Maka tidak berhak seorang kafir menerima zakat walaupun ada kemungkinan 

dari zakat tersebut akan tersentuh hatinya, kemudian masuk Islam.24 

 

e. Hamba sahaya 

 Hamba sahaya adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa 

dia boleh menebus dirinya dari perbudakan. Hamba tersebut diberikan zakat 

untuk menebus dirinya.25 Dalam konsepsi zakat kontemporer, yang termasuk 

dalam kategori ini adalah mereka yang masih terikat atau dikuasai orang / 

pihak lain seperti mereka yang terjebak dalam praktek pelacuran, penindasan 

dan perdagangan manusia. 

f. Gha>rim 

Gha>rim adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan 

untuk maksiat dan dia tidak sanggup melunasinya. Hutang yang dimaksud 

adalah hutang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Salah satu 

syarat bagi hutang tersebut adalah jatuh tempo, artinya orang yang termasuk 

                                                           
23 Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara, 122. 
24 Al Qardhawi, Fiqhu Al-Zaka>h, Dira>sah Muqa>ranah Liahka>miha Wa Falsafatiha Lidhoui Al-

Qur’a>n Wa Al-Sunnah, 597. 
25 Al Qardhawi, 616. 



 

 
 

kategori ini adalah mereka yang tidak mempunyai dana sama sekali untuk 

melunasi hutang yang telah jatuh tempo.26 

Mereka yang memiliki pinjaman leasing, kartu kredit, pinjaman 

pendidikan atau pinjaman usaha tidak termasuk dalam ketegori gha>rim.27 

Salah satu pra-syarat dari gha>rim kontemporer adalah memiliki dokumen 

pendukung, seperti bill atau surat utang jangka panjang, surat akun utang dan 

lain-lain. Bentuk distribusi bisa bantuan atau program, misalnya utang 

pengobatan medis, utang sewa, utang biaya pemakaman dan lain-lain. 

g. Fi> Sabi>lillah 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah individu atau organisasi yang 

melakukan kegiatan dakwah. Termasuk didalamnya mengadakan seminar, 

lokakarya dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu pengembangan 

sumber daya muslim, khususnya pemuda. Publikasi yang terkait dengan 

dakwah juga masuk dalam kategori ini.28 

Distribusi bisa juga dalam bentuk bantuan atau program beasiswa untuk 

belajar pengetahuan yang mungkin dibutuhkan umat Islam. 

 

h. Ibnu Sabi>l / Musafir 

Orang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan yang tidak 

memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan dasar selama perjalanan, 

serta tidak ada kerabat atau wali yang bersedia menanggung dan bertanggung 

jawab untuk membantu. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan tersebut 

tidak dimaksudkan untuk kemaksiatan.29 

Salah satu syarat utama dari musafir adalah memiliki dokumen 

perjalanan yang sah. Sedangkan alokasi dapat diwujudkan dalam pembayaran 

visa untuk orang asing dan sesuai dengan kasus yang dihadapai atau dalam 

                                                           
26 Rochim, Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis, 39. 
27 Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara, 83. 
28 Bank Indonesia, 84. 
29 Rochim, Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Praktis, 39. 



 

 
 

bentuk bantuan program semisal bantuan untuk wisatawan yang terlantar, 

atau para pengungsi. 

 

4. Konsepsi Infaq 

Infaq secara etimologi berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, 

membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah syariah, 

kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada 

orang yang telah disyariatkan seperfi fakir, miskin, yatim, kerabat dan lain-lain. 

Istilah yang dipakai di dalam Al-Qur’an terkait infaq meliputi kata : zakat, 

shadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau 

pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan sebagai infaq, 

baik yang berupa kewajiban maupun anjuran.30 

Tidak seperti zakat yang terikat dengan haul dan ashnaf, Infaq 

pengalokasiannya lebih luwes dan bisa digunakan untuk tujuan apapun asalkan 

sesuai dengan akad ketika serah terima infaq dan bertujuan baik. 

 

5. Makna Shadaqah 

Shadaqah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain karena 

mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT, dengan tidak mengharapkan 

suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat dimaknai sebagai memberikan 

sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Menurut Sayyid Sabiq, melalui 

Qurratul Uyun, pada dasarnya setiap kebajikan adalah shadaqah. Dilihat dari 

pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang 

bersifat materi dan non materi.31 

Shadaqah secara umum dibagi dua, pertama shadaqah yang bersifat wajib. 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah zakat, fidyah, dan jizyah. Sedangkan 

                                                           
30 Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, 221. 
31 Ibid.  



 

 
 

kategori yang kedua adalah shodaqoh yang bersifat sunnah dan tidak mengikat, 

seperti hibah, wakaf dan hadiah. 

 

6. Konsepsi Wakaf  

 

a. Makna Wakaf  

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan 

yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata istamarra 

yang berarti berjalan terus. Wakaf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

hakikatnya (asalnya) dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan 

keinginan Wa>qif (orang yang mewakafkan hartanya).32  

Waqf berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, 

mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.33 Secara bahasa Arab waqf 

bersinonim (tara>duf) dengan kata h}abs yang berarti menahan, dari akar kata 

h}abasa-yah}bisu-h }absan. Rasulullah juga menggunakan kata h}abs (menahan), yaitu 

menahanan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan 

dianjurkan agama.  

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, wakaf  adalah perbuatan 

hukum wa>qif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariat.34 

Secara terminologis, wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta 

dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. Wakaf merupakan amalan 

yang memiliki keunikan tersendiri karena pokok wakaf tetap utuh, sedangkan 

                                                           
32 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola 

Wakaf Di Indonesia), 01 ed. (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 
33 Hendi Suhendi, “Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan 

Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah),” Tahkim, Jurnal Peradaban 

dan Hukum Islam 01 (March 2008), 1-20. 
34 Salinan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. 



 

 
 

pengambilan hasil hanya pada manfaatnya saja. Oleh karena itu, manfaat wakaf bisa 

menjadi lebih kekal dibandingkan zakat, infaq dan shadaqah.35 Wakaf dikenal dapat 

berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Instrumen wakaf begitu besar bagi 

masyarakat  muslim, baik dulu, saat ini, maupun akan datang, sebagai model dan 

pola peningkatan kesejahteraan umat.  

Dalam konteks Indonesia, dibutuhkan perumusan konsepsi fiqih wakaf baru, 

pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan naz }i>r, peraturan perundang-

undangan yang mendukungnya, dan komitmen bersama antara nadhir, pemerintah 

dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif.36 

Posisi naz}i >r, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa >qif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, amat menentukan. Idealnya 

naz }i >r bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, 

tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif 

sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Tampak 

bahwa  dalam perwakafan, naz }i >r memegang peranan yang  sangat penting. Agar 

harta itu dapat berfungsi sebagaimana  mestinya  dan  dapat berlangsung terus-

menerus,  maka  harta itu harus  dijaga,  dipelihara, dan jika  mungkin 

dikembangkan. 

Dari pengertian-pengertian diatas, maka wakaf bisa dimaknai sebagai 

proses penyerahan harta benda baik aset ataupun dana milik sesorang atau badan, 

kepada seseorang atau badan yang berperan sebagai naz }i >r dengan tujuan dikelola 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat dalam jangka waktu yang lama. 

 

b.  Macam dan Jenis Wakaf 

Wakaf dibedakan menurut jenis dan klasifikasinya. Berdasarkan syariat 

(fikih), wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf Ahli dan wakaf ‘A >m (umum). Wakaf 

                                                           
35 Iza Hanifuddin, “RES NULLIUS WAQF: Dinamika Relasi Penguasaan Wilayah Oleh Negara 

Dan Pemilikan Aset Tanah Wakaf Oleh Umat Serta Ide Prospektif Penguatan Fungsi Dan Daya 

Guna Wakaf,” Jurnal Kodifikasia, IAIN Ponorogo 12, no. 1 (2018), 3. 
36 Huda, “Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nadhir Wakaf Pesantren Dalam 

Menggalang Sumber Daya Wakaf)”, 3. 



 

 
 

ahli merupakan wakaf yang diberikan oleh wa >qif kepada orang-orang tertentu, baik 

seseorang atau lebih dari satu. Sedangkan wakaf ‘A>m merupakan wakaf yang 

ditujukan untuk khalayak umum demi kepentingan bersama dan tidak dikhususkan 

untuk orang-orang tertentu. Manfaat wakaf ‘A>m jauh lebih besar daripada wakaf 

ahli. Dalam pembangunan sarana dan prasarana umum misalnya, manfaatnya akan 

bisa dinikmati khalayak ramai dan tidak terbatas kepada keluarga atau pihak-pihak 

tertentu. 

Berdasarkan jenis harta, wakaf terdiri dari wakaf tidak bergerak dan wakaf 

bergerak. Wakaf tidak bergerak semisal hak atas tanah, HGU, wakaf bangunan, 

wakaf tanaman dan benda-benda lainnya. Sedangkan wakaf bergerak dibagi 

menjadi dua, wakaf bergerak dalam bentuk uang atau disebut juga wakaf tunai, dan 

wakaf bergerak tidak dalam bentuk uang atau disebut non tunai. 

Berdasarkan waktu, wakaf terdiri dari wakaf mu’abbad (tidak terbatas) dan 

wakaf mu’aqqot (berjangka waktu tertentu). 

Berdasarkan pemanfaatan harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas wakaf 

Dhati/muba>syir, yaitu wakaf yang bisa dinikmati/digunakan secara langsung 

seperti madrasah dan rumah sakit. dan wakaf Istithmary, yaitu harta wakaf yang 

pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan 

sesuai dengan tujuan wakaf.37 

c.  Syarat wakaf 

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf yaitu :  

Pertama, adanya al-Wa>qif, yaitu orang yang berwakaf yang melekat padanya 

keharusan untuk mempunyai kecakapan hukum atau kama>lul ahliyah (legal 

competent) dalam membelanjakan hartanya (tas}arruf al-ma>l), Kecakapan tersebut 

                                                           
37 Nurul Iman, Wakaf Untuk Kemandirian Pesantren, Best Practice Manajemen Wakaf Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, 2nd ed. (Ponorogo: Penerbit Wade, 2019), 66. 



 

 
 

meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (ba>ligh), (4) 

tidak dibawah pengampuan.38 

Kedua, adanya barang/benda yang diwakafkan (al-mauqu>f) yang juga 

menempel padanya empat syarat, yaitu : barang yang diwakafkan haruslah barang 

yang berharga, harta yang diwakafkan harus diketahui kadar/nilainya, kepemilikan 

yang pasti, harta harus berdiri sendiri dan tidak melekat kepada harta lain 

(mufarraz) atau disebut juga ghairu Shai’. 

Ketiga, adanya mauqu>f ‘alaihi. Yaitu adanya orang yang menerima manfaat 

wakaf, baik mu’ayyan (tertentu), maupun ghairu mu’ayyan (tidak tertentu) dengan 

syarat harus dimanfaatkan untuk kebaikan. 

Keempat, adanya si>ghah (lafadz atau ikrar wakaf). Menurut Huda, wakaf 

adalah akad tabarru’, yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang 

tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wâqif. 

Akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (tasharruf) yang mengakibatkan 

adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan 

hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak 

saja.39  Beberapa syarat yang melekat pada si>ghah, yaitu : ucapan harus mengandung 

kata-kata yang menunjukkan kepada kekalnya (ta’bi>d), ucapan tersebut harus 

segera direalisasikan tanpa terikat kepada syarat tertentu, ucapan tersebut bersifat 

pasti dan ucapan tersebut tidak diikuti dengan syarat yang memberatkan. 

Apabila semua syarat diatas telah ditunaikan, maka maka penguasaan 

barang/benda wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Dan pewakaf tidak dapat lagi 

menarik balik kepemilikan harta tersebut, karena telah berpindah kepada Allah dan 

penguasaan harta tersebut berada pada penerima wakaf tapi bersifat ghairu 

ta>mmah.40  

 

                                                           
38 Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di 

Indonesia), 55. 
39 Huda, 58 
40 Bank Indonesia, LPEI-UNAIR, and MES Jawa Timur, 20.  



 

 
 

d. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Wakaf 

Wakaf merupakan instrument yang memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan wakaf yang baik akan mampu 

menggerakkan perekonomian Negara. Turki Utsmani contohnya, Pemanfaatan 

wakaf saat itu (khususnya wakaf uang) dilakukan dengan mengoptimalkan peran 

institusi naz}i >r dalam menyalurkan pembiayaan berbasis wakaf uang ke sektor riil, 

melalui dua pola pembiayaan yang dominan, yaitu mura>bah}ah dan mud}a>rabah. 

Sebagai reward atas kerja yang dilakukan, institusi naz }i >r mengambil sepuluh persen 

dari keuntungan untuk keperluan biaya operasional dan belanja pegawai.41 

Tercatat juga dalam sejarah Islam bahwa antara tahun 491-650 H/1187-1252 

M pada masa pemerintahan Al-Ayubi, telah berdiri berbagai macam yayasan-

yayasan pendidikan dan keagamaan dalam bentuk sekolah, mesjid, rumah sakit dan 

lain sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut pada masa itu didirikan oleh individu-

individu tertentu baik itu para amir maupun orang kaya. Pendidikan belum menjadi 

tanggung jawab pemerintah pada masa itu. Keberlangsungan lembaga pendidikan 

tersebut didanai dari dana wakaf para dermawan yang memberikan syarat-syarat 

tertentu baik berupa sistem pendidikannya bahkan batasan jumlah murid dari 

sekolah tersebut.42 

Pengelolaan wakaf mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada 

era Pemerintahan Harun Al-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan 

berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan 

berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam 

pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, 

tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, 

terlebih lagi dalam pengembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum 

fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah 

                                                           
41 Irfan Syauqi Beik, “Mengoptimalkan Wakaf Uang Bagi Pengembangan UMKM,” Republika, 

September 19, 2013, 23. 
42 Salahuddin Al Ayyubi, “Sejarah Wakaf Dalam Pembangunan Umat,” Iqtishodia, Jurnal Ekonomi 

Islam Republika, September 19, 2013, 24. 



 

 
 

mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya 

dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, serta 

diberikan kepada fakir miskin.43 

Praktik dan tradisi wakaf menyebar pula hampir merata di Nusantara. Jika di 

Jawa, wakaf dipraktikan melalui pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, 

seperti Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau dan 

meunasah di Aceh. Di Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh 

Khatib, Syaikh Taher Djalaluddin, Syaikh Muhammadi Djamil Djambek, Syaikh 

Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi keagamaan surau dan Masjid didirikan. 

Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah 

agama, seperti Thawalib, Parabek, dan Diniyah.44 
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BAB III 

SELAYANG PANDANG PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN 

PONOROGO 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang teori dan konsep Manajemen 

Pembiayaan Pendidikan yang diikuti dengan uraian tentang ZISWAF sebagai 

konfigurasi filantropi Islam, khususnya dalam dunia pendidikan. Pada bab ini, 

peneliti akan menguraikan latar sejarah Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, mulai dari 

sejarah berdirinya, kegiatan sosial kemasyarakatannya, sampai dengan desain 

pembiayaan lembaga yang berlaku di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

 

A. SEJARAH BERDIRINYA PESANTREN 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an berdiri sekitar tiga tahun lalu, tepatnya pada 

tanggal 16 Januari 2016. Pesantren ini berdiri berdasarkan keinginan yang sangat 

kuat dari pengurus yayasan akan berdirinya lembaga pendidikan Tahfiz} yang dapat 

mengakomodir kebutuhan pendidikan peserta didik/santri yang mempunyai 

keinginan dan minat yang kuat dalam menghafal Al-Qur’an, namun terkendala 

biaya pendidikan.  

Dimulai dengan mendirikan Rumah Tahfiz }, lembaga ini kemudian 

bertransformasi menjadi Pesantren Tahfizh dengan kurikulum khas pesantren 

tahfizh dan kurikulum Madrasah (formal) sebagai acuan utama pembelajarannya. 

Sampai hari ini, jumlah santri yang belajar di pesantren ini mencapai 45 santri 

dengan rincian : kelas 1, sebanyak 21 santri, kelas 2 sebanyak 9 santri dan kelas 3 

sebanyak 14 santri dengan bimbingan 6 ustadz mukim dan 8 guru MTs non mukim.  

Pesantren ini memiliki visi “Melahirkan Generasi Cerdas dengan Al-Qur’an”. 

Sebuah misi yang menuntut mujahadah kubro dari seluruh stakeholder pesantren, 

karena cerdas dengan Al-Qur’an dalam pemahaman pesantren adalah mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai qur’ani dalam kehidupan sehari-hari.  



 

 
 

Untuk menggapai visi tersebut, disusunlah misi yang berisi langkah-langkah 

strategis sebagaimana tersebut dibawah ini :  

1. Mencetak santri yang hafal, paham dan mengamalkan Al-Qur’an. 

2. Membina santri yang beraqidah salimah, beribadah shahihah dan 

berakhlak karimah. 

3. Mencetak santri yang berjiwa mandiri, dinamis dan inovatif. 

4. Membentuk santri yang berbadan sehat dan berwawasan luas. 

 

B. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PESANTREN 

Adapun standar yang ditetapkan pesantren bagi lulusannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Hafiz } Qur’an 30 juz 

2. Lulus Ujian Madrasah sesuai standar KKM  

3. Penguasaan dasar bahasa Arab dan inggris 

4. Keterampilan dakwah 

5. Kecakapan beladiri dan life skill 

 

C. STRUKTUR KEPENGURUSAN PESANTREN TAHFIZH ALAM 

QUR’AN 

 

Ketua Yayasan   : dr. Rully Setia Agus Dimawan, Sp.KK 

Sekretaris  : dr. Muthiah Ulya 

Bendarahara  : drg. Siska Rahmawati 

Pengawas  : dr. Eko Jaelani, Sp.A 

      dr. Farhat, Sp.OT 

Pembina   : dr. Praminto Nugroho, Sp.M 

      dr. Setyo Utomo, Sp.Jp.Fiha 

 

Pengasuh Pesantren : Saied Al-Makhtum, S.Pd.I, Al-H}afiz 

Direktur Pendidikan : Zaenal Fathoni, S.Pd.I 



 

 
 

Sekretaris  : Alfadhilah Cipta Rini, S.Pd 

Bendahara  : Kurnia Luthfiani, Amd. Keb,  

        Dwi Ida Muslihah, S,Pd.I 

Fundraising dan HRD : Handri Prasetyo, S.Pd 

Kesantrian dan asrama : Hartono, Al-H}afiz 

  Muhammad Thayib Rizki 

Divisi Tahfiz }  : Muhammad Abdu AsSyahid, Al-H}afiz } 

  Reihan 

Tata Usaha  : Akhmad Fauzi, S.Ag 

Humas   : Dangun, AMK 

 

 

D. TAHFI>>Z}UL QUR’AN SEBAGAI CENTRAL KEGIATAN 

Berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya yang menjadikan 

kegiatan Tah }fi >z }ul Qur’an sebagai salah satu sub-kegiatan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Hal berbeda dilakukan oleh Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, 

dimana program Tah }fi >z }ul Qur’an merupakan core daripada semua kegiatan di 

pesantren. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan yang diselenggarakan diluar 

kegiatan/program tahfizh merupakan kegiatan tambahan dan tidak boleh 

mengambil porsi yang menjadi hak kegiatan tahfiz }.45 

Program MTs misalnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang seharusnya 

sudah dimulai dari jam 07.00 pagi harus diundur ke jam 08.30 karena bersamaan 

dengan kegiatan tahfiz }. Pun dengan kagiatan extrakurikuler lainnya harus 

dilaksanakan diluar jadwal kegiatan rutin tahfiz }. 

Dalam rangka mengkondisikan seluruh santri untuk tetap fokus dalam 

menghafal dan tidak memikirkan hal lain, Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

menciptakan milieu dan suasana yang mendukung program tersebut, mulai dari 

penciptaan kondisi, sampai dengan adanya aturan-aturan khusus yang mengatur 

kegiatan santri selama menjalani pendidikan dan pembelajaran di pesantren. Dalam 

                                                           
45 Saied Al-Makhtum, Wawancara, Dengok, 12 Desember 2018.  



 

 
 

hal KBM misalnya, terdapat aturan yang melarang guru-guru untuk memberikan 

tugas (PR) diluar jam KBM, hal ini untuk memastikan bahwa diluar kegiatan KBM, 

santri hanya fokus kepada kegiatan tahfizh dan tidak memikirkan beban materi 

pembelajaran di MTs.46 

Sampai hari ini, Pesantren Tahfizh Alam Qur’an sudah menghantarkan 12 

santrinya menyelesaikan program hafalan 30 juz dengan durasi yang bervariasi, 

mulai dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun 6 bulan.47 

 

E. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Ada dua program pendidikan utama di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, yaitu 

program pendidikan formal yang terbungkus dalam kegiatan belajar mengajar 

dalam lingkup madrasah Tsanawiyah (MTs), Program kegiatan informal dalam 

bentuk pendidikan tahfizh untuk santri berusia sekolah menengah pertama 

(Mukim), serta sekolah dasar dan Taman Kanak-Kanak (tidak mukim) yang hanya 

dilaksanakan pada sore hari. 

Kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar secara formal 

mengacu kepada 2 model kurikulum, yaitu kurikulum kementrian Agama dan 

kurikulum Pondok Modern Gontor dalam beberapa materi pembelajaran.48 Hal ini 

dilakukan karena Pesantren Tahfizh Alam Qur’an ingin memastikan bahwa output 

yang dihasilkan lembaga mempunyai standar kompetensi lulusan (SKL) yang salah 

satunya adalah h}a >fiz } 30 juz dan penguasaan dua bahasa Internasional, yaitu bahasa 

Arab dan Inggris, serta mempunyai kecakapan dalam life skill dasar (kecakapan 

hidup) sebagaimana lulusan dari pondok Modern Gontor. Untuk itu, banyak hal 

yang diadopsi dari Gontor khususnya terkait dengan metode pembelajaran Bahasa 

dan penciptaan lingkungan Bahasa di asrama serta pola kedisiplinan yang menjadi 

ruh utama bagi suksesnya penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 
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Adapun secara informal (pendidikan tah }fiz }), program pendidikan yang 

digunakan adalah pembelajaran terintegrasi, dimana setiap kegiatan yang dilakukan 

seluruhnya bermuara kepada optimalisasi pencapaian tahfiz}. Banyak program yang 

digalakkan dalam rangka optimalisasi tersebut. Diantaranya adalah : program 

tasmi’ berpasangan, tadabbur Alam, camp Qur’ani, setoran rutin harian, mura >jaah 

berpasangan, ujian kenaikan juz, evaluasi tahfiz}}}} mingguan dan evaluasi umum per-

semester. 

Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM baik santri maupun pendidik, 

diadakan dan diikutsertakan secara rutin program pengembangan seperti seminar 

tahfiz }, karantina tahfiz }, seminar metode tah }si >n, workshop metode menghafal, 

workshop kurikulum, studi banding, workshop branding lembaga, dan pengiriman 

kader untuk studi lanjutan di beberapa lembaga. 

 

 

F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

Yayasan Alam Qur’an mempunyai motto “Dakwah, sosial dan Pendidikan” 

yang merupakan tujuan utama dari pendirian yayasan. Untuk mendukung ketiga hal 

tersebut, disusunlah desain kelembagaan yang mengakomodir ketiganya.  

Dalam hal pendidikan, yayasan Alam Qur’an mendirikan Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an sebagai wadah untuk masyarakat mengenyam pendidikan tahfizh 

sekaligus pendidikan formal tanpa terkendala aspek finansial yang seringkali 

menjadi kendala bagi keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut, yang 

berakibat pada banyaknya siswa-siswa potensial yang terpaksa gigit jari akibat 

ketidakmampuan kedua orang tuanya dalam mencukupi kebutuhan finansialnya. 

Pesantren Alam qur’an hadir untuk memutus mata rantai ketidakmampuan tersebut, 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Dalam hal dakwah, pesantren Alam Qur’an secara rutin mengirim kader-

kadernya untuk terjun ke masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan 

keagamaan dan sosial. Mengisi kajian, khutbah jum’at, imam sholat, imam tarawih, 



 

 
 

KULTUM, tabligh akbar, menjadi narasumber dalam berbagai seminar tahfizh dan 

aktif dalam forum-forum dakwah menjadi hal yang lumrah dan aktif 

diselenggarakan.49 

Dalam hal sosial, yayasan secara berkala mengadakan bakti sosial dalam 

wujud pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu, pembagian SEMBAKO 

untuk warga sekitar, pendistribusian daging kurban, aktif dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan, santunan dan bantuan bagi warga kurang mampu, memenuhi 

undangan dan permintaan untuk baca Qur’an dan kirim do’a, serta permintaan 

untuk menjadi qori’ dalam berbagai hajatan yang dihelat masyarakat.  

Hal-hal tersebut dilakukan disamping untuk menebarkan kemanfaatan bagi 

warga masyarakat, juga semakin merekatkan hubungan dengan masyarakat yang 

bermuara pada dukungan dan sokongan masyarakat kepada lembaga yang semakin 

baik pula. Dengan begitu, terjadi hubungan yang harmonis antara lembaga dan 

masyarakat yang berimplikasi kepada eksistensi lembaga yang semakin baik.50 

Program lain yang digalakkan lembaga adalah program pemberdayaan 

masyarakat. Dimana lembaga dalam beberapa kegiatan mengikutsertakan 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Program 

pembangunan gedung, pembangunan masjid, program kurban, program buka puasa 

bersama, masa orientasi siswa dan bakti sosial adalah beberapa program yang 

melibatkan masyarakat dan aparat langsung dalam kegiatannya. Baik secara aktif 

terlibat dalam kegiatan maupun sebagai pendukung kegiatan.51 

 

G. DESAIN PEMBIAYAAN LEMBAGA 

 

Berbeda dengan kebanyakan lembaga pendidikan Islam yang menjadikan 

uang sumbangan pokok pendidikan (SPP) sebagai penopang utama pembiayaan 

pendidikan lembaga. Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, berkenaan dengan statusnya 

sebagai lembaga yang didirikan berbasis sosial keagamaan, tidak menjadikan 
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sumbangan pokok pendidikan (walaupun belum mendapatkan kucuran dana dari 

pemerintah) sebagai penopang utama kegiatan kependidikan.  

Hal ini dimungkinkan karena Pesantren Tahfizh Alam Qur’an mempunyai 

pola manajemen pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam melalui Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan wakaf yang bersumber dari muhsinin dan donatur yang 

terdistribusikan pada seluruh kegiatan kependidikan di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an. Biaya-biaya rutin seperti gaji pokok pendidik, konsumsi harian, transport, 

akomodasi dan biaya rutin lainnya, serta biaya pengembangan (development) 

seperti pengadaan kelas, MCK, Asrama santri, bahkan pembangunan lokal 

pesantren semuanya tercover melalui program ZISWAF tersebut. 

Adapun sumbangan pokok pendidikan yang dibebankan kepada wali santri 

bersifat tidak wajib dan dinamis sesuai dengan kemampuan wali santri masing-

masing. Khusus untuk santri yang masuk dalam kategori yatim dan dhuafa’, seluruh 

pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pihak yayasan dari awal studi sampai 

akhir. 

Dari catatan dokumentasi keuangan bendahara yayasan. Didapati bahwa 

dalam tiga tahun ajar, dana yang masuk dari program ZISWAF mencapai hampir 

tiga milyar rupiah yang dominasi sumbernya ada pada shadaqah, infaq dan wakaf.52 

Adapun dana yang didapat dari zakat tidak terlalu dominan mengingat zakat (Fitrah 

dan Ma >l) rata-rata hanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan, menjelang hari raya 

I>dul Fitri.53 
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BAB IV 

 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS ZISWAF DI 

PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN PONOROGO 

 

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang pertama, yaitu 

bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan diaplikasikan di Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an. Uraian bab disusun secara sistematis yang dimulai dari pembahasan 

tentang konsepsi perencanaan pembiayaan pendidikan dalam perspektif 

Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Hasil tinjauan lapangan terkait perencanaan. 

Ditutup dengan analisis mendalam terkait perencanaan pembiayaan pendidikan 

berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an dilihat dari teori Manajemen 

Pembiayaan Pendidikan. 

 

A. PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

 

1. Sumber Dana 

Sumber dana sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi merupakan salah 

satu bagian yang menentukan jalannya pendidikan yang wajib dikaji dalam 

pengelolaan pendidikan. Menurut E. Mulyasa, sumber dana pendidikan secara garis 

besar dapat dikelompokkan tiga sumber, yaitu (1) Pemerintah, baik pemerintah 

pusat, daerah atau keduanya, (2) Orang tua atau siswa, (3) Masyarakat. Berkaitan 

dengan penerimaan uang dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam UU 

Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan 

pemerintah dalam kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan 

kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

orang tua, dan masyarakat.54 
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Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan, memberikan acuan 

tentang beberapa sumber dana yang dapat dijadikan acuan oleh sekolah dalam 

memperoleh dana pendidikan, diantaranya: 

1. Sumber dana pemerintah, yang meliputi: pemerintah pusat, yang 

dialokasikan melalui APBN, serta pemerintah kabupaten/kota, yang 

dialokasikan melalui APBD. 

2. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, 

koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput peserta didik, panen kebun 

sekolah, dll. 

3. Orangtua peserta didik, sumbangan berupa fasilitas belajar peserta didik, 

sumbangan pembangunan gedung, dan SPP. 

4. Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerja sama dalam 

berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah. 

5. Sumber dana masyarakat. 

6. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.55 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan pemeluk Agama Islam 

mempunyai sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, 

melimpah dan berkesinambungan berupa ZISWAF (zakat, infak, shadaqah dan 

wakaf). Menurutnya, dalam konsep ZISWAF ada nilai kepedulian sosial termasuk 

kepedulian dalam pendidikan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk 

tidak mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan (equity) akibat problem 

pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama.56 

Dari beberapa keterangan diatas dapat dimaknai bahwa banyak sekali sumber 

pembiayaan pendidikan yang bisa dimaksimalkan lembaga pendidikan untuk 

mencukupi kebutuhan operasional dan pengembangan lembaga. Sehingga hal-hal 

buruk yang sering terjadi akibat kurangnya suplai dana penyelenggaraan 

pendidikan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan memanfaatkan paling 
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tidak tiga sumber utama pembiayaan, yaitu pemerintah melalui bantuan-bantuan 

resmi kementrian dan lembaga. Wali murid melalui SPP dan sumbangan lainnya. 

Serta Masyarakat melalui program-program kepedulian sosial dan sosial 

keagamaan seperti zakat, infak, sadakah dan wakaf. 

 

2. Fundraising 

Salah satu pra-syarat lembaga (terkhusus lembaga swasta) untuk sukses dan 

berdaya baik, perlu dilakukan usaha yang maksimal dalam beberapa komponen 

kependidikan. Salah satu komponen kependidikan yang utama adalah komponen 

pembiayaan yang merupakan core dari proses kependidikan selain kurikulum dan 

desain pendidikan.  

Untuk memaksimalkan pembiayaan pada suatu lembaga, diperlukan 

kepastian akan ketersediaan dana yang secara terus-menerus dimanfaatkan untuk 

mensuplai kebutuhan kependidikan, baik yang bersifat rutin (recurrent cost) atau 

pengembangan (development cost). 

Atas dasar itu, penggalangan dana menjadi hal yang wajib dan mutlak 

dilakukan oleh stake holder pendidikan untuk menjamin ketersediaan dana 

pendidikan yang teralokasikan dalam kegiatan kependidikan di satuan pendidikan.  

Dana sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh karena itu, bila lembaga ingin 

mendapatkan dukungan dana dari masyarakat, maka program yang dibuat harus 

menarik, bagus dan berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Dengan kata lain, 

sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana.57 

Untuk memperoleh dukungan dana dari donatur sekolah secara 

berkesinambungan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:58 

1. Pendekatan terhadap calon donatur; 

2. Meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang diajukan 

dalam proposal; 
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3. Memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari 

program yang diajukan; 

4. Meyakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya sehingga 

jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-

baiknya. 

Menurut Miftahul Huda, strategi penggalangan dana merupakan tulang 

punggung kegiatan fundraising. Strategi ini merupakan alat analisis untuk 

mengenali sumber pendanaan potensial bagi sebuah lembaga. Strategi 

penggalangan dana difokuskan pada  beberapa hal, seperti identifikasi calon 

donatur, pengelolaannya, pengunaan metode dan evaluasi.59 

Pertama, Identifikasi calon donatur merupakan salah satu tahapan penting 

dalam penggalangan dana. Amil dan nadzir harus menentukan siapa dan bagaimana 

profil dari calon donatur potensial yang akan digalangnya, baik donatur lama 

maupun baru. Penentuan donatur ini umumnya dilakukan melalui riset sederhana 

yang memberikan gambaran tentang bagaiman kemampuan calon donatur dalam 

mengalokasikan sebagian hartanya, kapasitasnya, dan motif dalam mendonasikan 

hartanya. 

Kedua, metode fundraising yang dilakukan lembaga harus difikirkan matang-

matang. Karena menentukan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan 

terhadap calon donatur potensial adalah langkah yang krusial dalam melakukan 

penggalangan dana. Penentuan metode yang tepat akan menentukan keberhasilan 

dalam menghimpun dana yang sebesarnya dari donatur. Banyak cara yang bisa 

dilakukan, seperti mengirim brosur, gift/souvenir, mengirim ucapan terimakasih 

atas dukungan mereka selama ini, menelepon, atau melibatkan mereka dalam 

kegiatan yang dilaksanakan lembaga seperti haul, haflah akhirussanah dan lain 

sebagainya. 

Metode penggalangan dana paling tidak memuat tiga hal penting, yaitu 

menggalang potensi daya yang ada atau mendapatkan donatur baru, menciptakan 
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dana baru dengan usaha produktif, dan mengkapitalisasi atau menciptakan sumber 

dana non-finansial. 

a. Menggalang potensi dana yang ada atau mendapatkan donatur baru, yaitu 

metode atau teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan 

memaksimalkan pendekatan terhadap donatur yang sudah ada untuk tetap 

istiqomah mendonasikan hartanya secara rutin. juga melakukan pendekatan-

pendekatan akan kemungkinan mendapatkan donatur baru yang potensial. 

b. Menciptakan dana baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan lembaga adalah 

membangun unit usaha ekonomi produktif atau pendapatan usaha dari harta 

wakaf (earned income).60 Pengembagan dilakukan lewat pengembangan 

produk, pelayanan jasa profesional, penyewaan sarana prasarana dan fasilitas, 

pengembangan dana abadi ataupun investasi dari harta-harta wakaf yang ada. 

c. Kapitalisasi sumber daya non finansial, maksudnya adalah upaya 

penggalangan dana dengan menggalang sumber daya non dana atau in-kind 

dalam bentuk barang, jasa atau keahlian dan tenaga. Tenaga umumnya 

digalang dan dikelola dalam bentuk program kerelawanan atau volunteer 

penggalangan sumber dana. Dengan kondisi semacam ini, lembaga dengan 

banyak stakeholdernya termasuk wali santri, simpatisan dan masyarakat 

sekitar, menyadari perlunya membuat suatu strategi berbeda yang inovatif 

dan tidak selalu berorientasi pada dana dalam bentuk uang maupun harta tidak 

bergerak. 

Ketiga, merupakan bagian terakhir dari siklus fundraising adalah monitoring 

dan evaluasi, yaitu memantau bagaimana proses dari kegiatan fundraising ini 

dilakukan sekaligus menilai efektifitasnya. Tahapan ini dilakukan untuk 

memastikan, apakah ada masalah dalam pelaksanaannya, seberapa efektif upaya 

yang dilakukan, dan seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah 

ditentukan.61 
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3. Penganggaran 

 

a. Konsep Utama 

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran 

(budget) yang merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif 

dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu 

tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu lembaga.  

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk 

merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-

tiap unit organisasi. pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau 

perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya 

dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari 

suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan 

yang diharapkan dari setiap sumber dana.62 

Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Penerimaan 

atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga 

dari sumber dana. Sumber biaya dibedakan dalam tiap golongan yaitu pemerintah, 

orangtua, masyarakat dan sumber lainnya. Pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya 

biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Oleh karena itu, 

dalam anggaran menunjukkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu 

lembaga, juga sumber penerimaan dan belanja pengeluaran dalam periode 

tertentu.63 
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e. Prosedur penganggaran 

 

Akdon mengemukakan bahwa anggaran disusun melalui prosedur-prosedur 

dibawah ini: 64 

a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode 

anggaran. 

b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang akan dinyatakan dalam uang, jasa 

dan barang. 

c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada 

dasarnya merupakan pernyataan finansial.  

d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan 

dipergunakan di instansi tertentu. 

e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang 

berwenang. 

f. Melakukan revisi ulang dalam anggaran. 

g. Pengesahan anggaran. 

 

f. Bentuk dan Desain Anggaran 

Menurut Nanang Fattah, anggaran dapat dibentuk dengan beberapa desain 

tergantung kebutuhan lembaga, diantara desain-desain tersebut adalah :65 

a. Anggaran butir-per butir 

Merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. 

Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori. Misalnya gaji, 

upah dan honor menjadi satu kategori. 

b. Anggaran program 

Merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya 

setiap program. Perhitungan anggaran di dasarkan pada pertimbangan dari 

masing-masing jenis program. 
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c. Anggaran berdasarkan hasil  

Merupakan bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan pada 

keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dari suatu 

program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. 

Hasil pengukurannya dipergunakan untuk mencapai suatu program. 

d. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran 

Merupakan sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dalam 

mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. 

Dalam bentuk ini setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Semua tetang biaya dan keuntungan 

kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil 

keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling 

menguntungkan. 

 

B. PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS ZISWAF 

DI PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN PONOROGO 

 

1. Sumber Dana 

 

Sumber dana yang menopang kegiatan kependidikan di Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an berasal dari empat sumber utama, yaitu dana yang berasal dari 

Yayasan Alam Qur’an, Infaq wali santri, sumbangan atau donasi dari masyarakat 

dan unit usaha pesantren. Dari keempat sumber tersebut, tiga diantaranya (yayasan, 

infaq wali santri, sumbangan dari masyarakat) merupakan sumber yang berasal dari 

skema Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Hal ini karena dana yang berasal dari 

ketiga sumber tersebut digalang dari masyarakat dan wali santri yang kemudian 

dilokalisasikan di rekening yayasan Alam Qur’an, kemudian dipilah-pilah 

berdasarkan sumber dan peruntukan, dan didistribusikan sesuai dengan asnaf dan 

peruntukannya berdasar kepada mata anggaran yang telah dibuat.66 Dari sini dapat 
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disimpulkan bahwa sumber dana pembiayaan pendidikan di pesantren tahfizh Alam 

Qur’an sebenarnya hanya berasal dari dua sumber utama, yaitu masyarakat dalam 

bentuk ZISWAF dan unit usaha pesantren dalam bentuk kantin/koperasi. 

Tidak seperti lembaga pendidikan pada umumnya yang menentukan nominal 

tertentu dan bersifat wajib bagi setiap wali santri, Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

justru menjadikan nominal tersebut hanya sebagai acuan dasar kemampuan wali 

santri dalam ber-infaq. Adapun dalam pelaksanaannya (pembayaran) bersifat 

fleksibel tergantung kondisi keuangan / ekonomi wali santri yang bersangkutan. 

dengan begitu, dana yang masuk dari infaq wali santri bersifat fluktuatif, kadang 

melebihi batas nominal yang ditetapkan, terkadang juga kurang dari nominal yang 

disepakati di awal mendaftarkan putranya di pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

Hal-hal seperti yang terjadi diatas sudah diantisipasi sedari awal oleh 

pengurus dan yayasan, karena basis dari pendirian pesantren ini adalah sosial 

kemasyarakatan, sehingga infaq wali santri tidak dijadikan sebagai sumber utama 

pembiayaan lembaga, tetapi memaksimalkan input dana melalui kerja-kerja 

fundraising yang secara aktif dan kontinyu dilakukan dengan pendekatan dan 

strategi tertentu sesuai dengan jenis dan kategori calon muzakki, donatur atau wa>qif. 

 

2. Fundraising 

Strategi penggalangan dana merupakan tulang punggung kegiatan 

fundraising. Strategi ini merupakan alat analisis untuk mengenali sumber 

pendanaan potensial bagi sebuah lembaga. Strategi penggalangan dana difokuskan 

pada  beberapa hal, seperti identifikasi calon donatur, pengelolaannya, pengunaan 

metode dan evaluasi. 

Terkait dengan strategi fundraising, berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada bu Luthfia Kurniati selaku bendahara 

yayasan Alam Qur’an67, didapati bahwa banyak strategi yang dilakukan tim 

fundraising dalam mendapatkan dana (closing). Diantaranya adalah : 
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a. Pemetaan Calon Donatur Potensial 

Hal yang paling utama dalam kegiatan fundraising menurut Ust. Handri, 

selaku penanggung jawab utama fundraiser di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, 

adalah pemetaan calon donatur potensial. Pemetaan yang tepat akan menentukan 

strategi, efektifitas dan dukungan donatur terhadap program yang ditawarkan 

kepada mereka. Dengan pemetaan yang baik pula, target dan sasaran lebih cepat 

terealisasi. Berikut adalah peta donatur yang tergambar di pesantren Alam Qur’an: 

1. Jaringan praktisi medis dan para-medis.  

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, karena digawangi oleh mayoritas praktisi 

medis dan paramedis. Maka pemetaan dilakukan pertama kali kepada 

seluruh praktisi medis di Ponorogo baik yang tersebar di RSUD maupun 

rumah sakit swasta dan Puskesmas. 

2. Jaringan praktisi medis Nasional, melaui assosiasi dokter spesialis (kulit, 

anak, gigi, jantung, mata dll) yang pesertanya adalah dokter-dokter 

spesialis seluruh Indonesia 

3. Jaringan komunitas keagamaan yang memiliki visi yang hampir sama 

(majlis At-tauhid, As-Syifa’ dll) 

4. Pengusaha muslim yang mempunyai kesadaran akan ZISWAF 

5. Jaringan Pesantren Tahfizh 

6. Jaringan majlis taklim, seminar dan parenting tahfizh 

7. Jaringan wali santri dan wali TPA 

8. Masyarakat umum 

 

b. Implementasi Strategi 

Setelah donatur dipetakan dan dibuat list donatur primer, sekunder dan tersier, 

disusunlah strategi khusus pendekatan terhadap donatur-donatur tersebut. 

Pendekatan tersebut dilakukan melalui media sosial, door to door, personal 

approach, group, komunikasi pribadi maupun proposal resmi. Strategi-strategi 

yang telah diimplementasikan dalam fundraising di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

adalah sebagai berikut : 

 



 

 
 

1. Bergabung ke Komunitas 

Untuk bisa menggaet donatur potensial, tim fundraiser harus bisa 

bergabung dan menyelam kedalam beberapa komunitas yang secara fikrah 

mempunyai kecenderungan dan kesadaran yang baik akan zakat, infaq, 

shadaqah dan wakaf. Bahkan sebagiannya sudah menjadikannya sebagai way 

of life.68 Dengan begitu upaya-upaya yang dilakukan tidak terlalu terkendala 

dengan minimnya pemahaman masyarakat akan ZISWAF dan kewajiban-

kewajiban yang melekat padanya. Di Alam Qur’an, beberapa komunitas yang 

berhasil dimasuki diantaranya, komunitas majlis Taklim at-Tauhid, Komunitas 

Masjid AsSyifa’, komunitas Qur’ani (ODOJ) dan beberapa komunitas lembaga 

pendidikan tahfizh. 

 

2. Strategi Pancingan 

Hal menarik yang diterapkan Pesantren Tahfizh Alam Qur’an dalam 

mendapatkan donatur potensial adalah dengan cara sistem pancingan, hal ini 

dilakukan dengan cara membagi tim berdasarkan fungsinya, satu berperan 

sebagai orang yang mengajak melakukan donasi, sedangkan tim lainnya 

bergerak dengan merespon ajakan tersebut. Respon tersebut kemudian 

memancing respon dari anggota komunitas lainnya untuk ikut serta berdonasi 

dengan nominal dan kategori yang bervariasi. 

 

3. Program Orang Tua Asuh (OTA)  

Program orang tua asuh merupakan salah satu program prioritas di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, dimana seluruh kebutuhan personal santri, 

baik pendidikan maupun akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh orang tua 

asuh. Ada dua program yang ditawarkan, full dan partial. Full berarti 

menanggung seluruh beban biaya santri yang dipilih per bulan tanpa terkecuali, 

sedangkan partial berarti mengambil porsi tertentu saja dari skema program 

orang tua asuh, seperti pendidikan, buku, uang saku atau konsumsi harian. 
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4. Lelang Program 

Secara umum, lelang biasanya dilakukan dengan objek tertentu yang 

mempunyai nilai jual atau nilai historis. Di Alam Qur’an, lelang dilakukan 

justru dengan penawaran program tertentu yang mempunyai benefit ukhrowi 

yang tidak terlihat. Program ini ditawarkan kepada donatur-donatur yang telah 

dipilih sebelumnya untuk menjadi penyandang dana program tersebut. 

Diantara program yang dilelang adalah : 

a. Program puasa senin dan kamis (buka dan sahur). 

b. Program Puasa Romadhon (buka dan sahur). 

c. Sedekah beras. 

d. Sedekah Qur’an. 

e. Kebutuhan ibadah. 

f. Kebutuhan harian santri (almari, sepeda, kasur, meja, kursi dll). 

g. Barang bekas berkualitas (BARBEKU) 

 

5. Infaq wali santri 

Diantara sumber dana yang didapatkan oleh Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an dalam menopang pembiayaan lembaga adalah infaq dari wali santri 

sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. Namun yang membedakan 

adalah kadar infaq, dimana wali santri tidak dibebani nominal tertentu atau 

batas tertentu. Kebijakan terkait nominal dan jumlah donasi/infaq 

dikembalikan kepada kemampuan wali masing-masing.69 Adapun wali yang 

kurang mampu akan dibebaskan dari kewajiban infaq tersebut. Model infaq 

wali santri ini menggunakan surat perjanjian yang disebut dengan komitmen 

syahriah wali santri, dimana disebutkan di surat tersebut kewajiban finansial 

wali santri setiap bulannya melalui tiga metode : jemput donasi, diantar 

langsung atau di transfer melalui rekening yayasan khusus untuk infaq dan 

shodaqoh. 
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6. Non-stop Broadcast 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk terus menggugah interest donatur 

dalam keikutsertaan dalam program ZISWAF adalah dengan terus 

mengingatkan akan program-program tersebut. Karena bisa jadi, setiap 

informasi yang dibagi terkait program, kegiatan dan wakaf akan di-skip dan 

diabaikan begitu saja. Maka non stop broadcast, baik secara personal maupun 

di group terus dilakukan dengan timing yang telah disepakati sebelumnya, 

paling sedikit dua kali dalam sehari broadcast dilakukan. 

 

7. Karantina Tahfi>z } 

Salah satu program yang mampu memberikan sumbangsih nominal dana 

yang cukup banyak untuk pengembangan pesantren adalah kegiatan karantina 

tahfiz } yang diadakan dua kali dalam setahun. Program ini diadakan untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai 

kesempatan dan waktu khusus untuk menghafal al Qur’an dalam wujud 

karantina yang dilakukan di Hotel Family yang diadakan di tepi danau Ngebel. 

Mulai tahun 2017, yayasan Alam Qur’an telah secara resmi ditunjuk 

sebagai mitra yayasan karantina tahfiz } nasional yang ada di Kuningan. Hal ini 

kemudian membuat SOP dan kualitas karantina dapat distandarkan sesuai 

dengan standar karantina nasional, baik secara metode maupun teknis 

pelaksanaan karantina.70 Dengan begitu hasilnya dapat lebih diukur dan target 

bisa dicapai dengan lebih baik. Dana (saldo akhir) yang bisa dihimpun dari 

kegiatan ini kurang lebih delapan juta rupiah setiap pengadaannya. 

 

8. Lomba Kegiatan Tahfiz} 

Lomba yang diadakan meliputi lomba tahfiz }, mewarnai dan adzan. 

Menurut Ust. Fauzi sebagai penanggung jawab lomba, Kegiatan ini 

mempunyai dua manfaat, pertama sebagai syiar dan promosi Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an, kedua untuk penggalangan dana.71 Dari kegiatan ini kurang lebih 
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dua sampai tiga juta bisa dihasilkan dari sumbangan sponsor dan donatur serta 

biaya partisipasi dari peserta lomba. 

 

9. Kotak infaq 

Tersebar di tempat-tempat strategis, seperti apotik, praktek kerja dokter 

umum dan spesialis, toko, warung dan rumah makan. 

 

10. Kencleng Shadaqah 

Kencleng shadaqah untuk skala mikro, dibawa oleh wali santri, warga 

masyarakat, jamaah majlis taklim, santri, guru dan beberapa toko dan rumah 

makan. Hasil yang bervariasi didapatkan dari kencleng tersebut mulai dari 

seratus ribu, sampai dua juta. Kencleng ini juga digunakan sebagai sarana 

latihan menabung dan infaq. 

 

11. Off-line proposal 

Sebagaimana lembaga-lembaga lain dalam penggalangan dana yang 

menggunakan proposal cetak. Alam Qur’an pun menggunakannya, namun 

untuk sasaran-sasaran tertentu yang terbiasa dengan penggalangan dana 

berbentuk proposal cetak. Bagi mereka, proposal cetak yang baik menunjukkan 

keseriusan dalam penggalangan dana dan program yang sedang dicarikan 

pendanaannya. 

  

12. Unit usaha Pesantren (kantin) 

Unit usaha pesantren menjadi salah satu sumber pembiayaan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. Walaupun belum terlalu maksimal 

pengadaannya, namun sedikit bisa menambah subsidi dana kesantrian, 

terkhusus untuk kebutuhan harian seperti alat kebersihan dan komsumsi non-

rutin.72 
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c. Menjaga loyalitas donatur 

 

Menjaga loyalitas donatur merupakan hal yang mutlak mendapatkan 

perhatian serius dari setiap komponen di pesantren. Hal ini karena dana identik 

dengan kepercayaan, semakin percaya donatur terhadap kinerja pesantren dan 

upaya-upayanya dalam merealisasikan dana yang berasal dari donatur dalam wujud 

pembiayaan yang transparan dan akuntabel, maka semakin loyal pula donatur 

dalam menginfakkan dananya di lembaga tersebut, sebaliknya jika dana tidak 

dikelola dengan baik (tidak transparan dan akuntabel) maka penyandang dana tidak 

akan segan-segan untuk memutus keran donasinya kepada lembaga tersebut. Di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka 

menjada loyalitas donatur adalah sebagai berikut:  

 

1. Membuat komunitas donatur 

Membuat komunitas adalah langkah yang dilakukan oleh Pesantren 

Tahfizh Alam Qur’an untuk mengawal dan memastikan bahwa donatur tetap 

istiqomah dan loyal terhadap Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. Komunitas 

dibentuk dalam format group “Whats apps” dengan Nama “Alam Qur’an” 

dengan anggotanya merupakan donaur-donatur rutin, simpatisan, pengurus 

harian, dan wali santri.  

Di group ini, seluruh anggotanya akan diberikan informasi tentang 

pesantren, program santri, tausiyah, metode menghafal al Qur’an, hikmah serta 

dana yang digunakan pada seluruh kegiatan santri. Dengan begitu, donatur 

secara kontinyu bisa mengawal dana yang diberikan melalui informasi-

informasi tersebut. 

 

2. Memberikan laporan secara berkala 

Laporan secara berkala diberikan dalam bentuk Online dan offline, laporan 

terkait dengan pencapaian dan prestasi tahfizh untuk donatur yang menjadi 

orang tua asuh, penggunaan dana untuk program tertentu bagi donatur yang 

mendonasikan untuk tujuan/program tertentu, serta laporan secara umum 



 

 
 

kegiatan dan capaian prestasi santri untuk donatur yang tidak secara spesifik 

mendonasikan dananya untuk program tertentu. 

Laporan Online dilakukan melalui kanal WA berupa informasi, photo 

kegiatan dan video. Sedangkan dalam bentuk hard copy / offline, laporan 

diberikan dalam bentuk salinan prestasi santri, penggunaan dana, dan foto 

kegiatan/program yang sedang atau telah berjalan. 

 

3. Undangan Rutin Kegiatan Tahunan 

Kegiatan tahunan (wisuda, halal-bihalal, buka puasa bersama) merupakan 

kegiatan yang sering diadakan untuk menjalin ikatan yang kuat antar donatur. 

Kegiatan ini disamping untuk ajang silaturrahim, juga sebagai sarana untuk 

laporan kegiatan dan sosialisasi program baru yang memungkinkan untuk 

didapatkan dana segar lainnya untuk menopang kegiatan tersebut. 

 

4. Membuat Souvenir  

Sebagaimana lazimnya lembaga pendidikan membuat souvenir sejenis 

kalender, plakat dan sebagainya untuk ajang promosi. Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an menggunakan souvenir tersebut salah satu fungsinya untuk terus 

mengingatkan keistiqomahan donatur dalam berdonasi. Hal yang secara 

berulang terlihat dalam kehidupan sehari-hari diyakini akan menjadi stimulus 

alami dalam hal tersebut.73 

 

3. Penganggaran (Budgeting) 

 

a. Jenis dan Sumber Anggaran 

Sebagaimana lembaga pada umumnya yang membuat rencana kerja dan 

anggaran lembaga/madrasah (RKAM), Pesantren Tahfizh Alam Qur’an juga 

membuat anggaran di setiap awal tahun. Karena penganggaran merupakan kegiatan 

atau proses penyusunan anggaran (budget) yang merupakan rencana operasional 
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yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan 

sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu, maka dalam anggaran tergambar 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pesantren Tahfizh Alam Qur’an.  

Adapun jenis anggarannya jika dilihat dari jenis anggaran dalam manajemen 

pembiayaan, ia termasuk kedalam jenis anggaran butir per butir (line item budget), 

dimana seluruh pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori. Misalnya gaji, 

upah dan honor menjadi satu kategori. 

Dalam satu tahun aggaran, dana yang dibutuhkan lembaga untuk 

keberlangsungan program pendidikan dan pembelajaran pesantren (operasional 

rutin) kurang lebih Rp. 363.750.000,- dengan pengalokasian yang didominasi oleh 

konsumsi dan honorarium dengan perincian umum sebagai berikut : 

 

NO RINCIAN ALOKASI / TAHUN 

1 Honorarium Rp. 156.000.000,- 

2 Konsumsi santri dan guru Rp. 120.000.000,- 

3 Operasional rutin Rp.   87.750.000,- 

 TOTAL Rp. 363.750.000,- 

  

Seluruh dana yang terkait dengan operasional rutin dan insidentil bersumber 

dari zakat, infaq dan shadaqah melalui yayasan, MTs dan wali santri.74 

 

b. Prosedur penganggaran 

Secara prosedur, ketua yayasan mempunyai kewenangan mutlak dalam 

menentukan apakah anggaran yang diajukan oleh setiap divisi di pesantren dapat 

dicairkan dananya sesuai dengan anggaran yang telah disusun, ataukah ada item-

item yang harus direvisi atau di tangguhkan terlebih dahulu distribusinya. 

Di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, anggaran dibuat oleh setiap divisi dengan 

mempertimbangkan asas kebutuhan berdasarkan kepada program yang telah dibuat.  
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Menurut Ust. Handri selaku bendahara yayasan, Anggaran memuat dua hal, 

yang pertama adalah anggaran rutin dan yang kedua anggaran insidentil. Anggaran 

rutin dapat dipantau dan dipersiapkan pengadaannya setiap bulan, sedangkan 

anggaran insidentil pendanaannya diambil dari dana talangan dan dana lain-lain 

dari penganggaran yang tidak terealisasi pengadaannya serta dana hasil efisiensi 

pada penganggaran bulan sebelumnya.75 

Anggaran diserahkan terlebih dahulu kepada bendahara yayasan untuk 

ditelaah, kemudian hasil telaah tersebut dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan kepada ketua yayasan untuk diambil keputusan akhir terkait cair dan 

tidaknya dana yang telah diajukan. Seringkali beberapa program tidak dapat 

dicairkan dananya akibat dari ketersediaan dana yang kurang memadai atau akibat 

dari pengadaan program yang dianggap oleh tim penelaah belum terlalu diperlukan 

dan bisa ditangguhkan atau bahkan di batalkan. 

Anggaran yang telah disetujui oleh yayasan kemudian di distribusikan 

melalui bendahara yayasan melalui divisi-divisi yang mengajukan anggaran 

tersebut. 

 

c. Alokasi Anggaran 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa alokasi anggaran berbentuk dua hal, 

yaitu dana operasional rutin dan insidentil. Adapun yang termasuk dana operasional 

rutin adalah sebagai berikut : 

1. Gaji dan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Konsumsi harian. 

3. Akomodasi harian. 

4. Beasiswa santri kurang mampu. 

5. Ujian. 

6. Kebersihan. 

7. ATK. 
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Adapun yang termasuk dalam kebutuhan insidentil adalah : 

1. Pengadaan barang. 

2. Tambal sulam. 

3. Penambahan kamar / gedung. 

4. Pengembangan. 

5. Studi banding. 

6. Camp qur’ani dan tadabbur alam. 

 

Semua dana yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan di Pesantren 

Tahfizh Alam Qur’an bersumber dari dana ZISWAF yang berasal dari donatur 

tetap, wali santri dan masyarakat umum, dengan mengklasifikasikan jenis sumber 

dana dan pengalokasiannya sesuai aturan yang berlaku dan mengikat pada setiap 

sumber dana. 

 

 

C. ANALISIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

BERBASIS ZISWAF DI PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN 

PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  

 

1. Sumber Dana  

Sumber dana pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan tiga 

sumber, yaitu (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau keduanya, (2) 

Orang tua atau siswa, (3) Masyarakat. Berkaitan dengan penerimaan uang dari 

orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 1989 

bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam kebutuhan dana 

pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan 

masyarakat.76  
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Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

memberikan acuan tentang beberapa sumber dana yang dapat dijadikan acuan oleh 

sekolah dalam memperoleh dana pendidikan, diantaranya: 

a. Sumber dana pemerintah, yang meliputi: pemerintah pusat, yang 

dialokasikan melalui APBN, serta pemerintah kabupaten/kota yang 

dialokasikan melalui APBD. 

b. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin 

sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput peserta didik, panen 

kebun sekolah, dll. 

c. Orangtua peserta didik, sumbangan berupa fasilitas belajar peserta didik, 

sumbangan pembangunan gedung, dan SPP. 

d. Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerja sama dalam 

berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah. 

e. Sumber dana masyarakat. 

f. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.77 

Sumber dana pembiayaan pendidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an 

terdiri dari 2 hal saja, yaitu dana yang berasal dari masyarakat dan wali santri dalam 

bentuk ZISWAF dan dana yang berasal dari unit usaha pesantren. Adapun 

pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan apapun mengingat 

bahwa MTs yang berada dibawah naungan Pesantren Tahfizh Alam Qur’an baru 

saja mendapatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan belum 

terakreditasi, sehingga belum diakui sebagai sekolah atau madrasah yang berhak 

mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dan bantuan-bantuan lainnya sebagaimana madrasah-madrasah 

pada umumnya. 

Dalam perspektif pembiayaan pendidikan, sumber dana yang menjadi 

landasan pembiayaan pendidikan di Alam Qur’an telah sesuai dengan regulasi dan 

acuan yang biasa digunakan dalam kegiatan kependidikan, yaitu dana yang 

bersumber dari masyarakat dalam bentuk ZISWAF dan unit usaha pesantren. 
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Adapun dana yang berasal dari pemerintah baru akan di dapatkan ketika legalitas 

formal (akreditasi) kegiatan kependidikan sudah didapatkan secara resmi dari 

pemerintah. 

 

2. Strategi Penggalangan Dana (fundraising) 

Terkait dengan strategi penggalangan dana (fundraising), Miftahul Huda 

menyatakan bahwa strategi penggalangan dana merupakan tulang punggung 

kegiatan fundraising. Strategi ini merupakan alat analisis untuk mengenali sumber 

pendanaan potensial bagi sebuah lembaga. Strategi penggalangan dana difokuskan 

pada beberapa hal, seperti identifikasi calon donatur, pengelolaannya, pengunaan 

metode dan evaluasi.78 

Ketiga tahapan yang dijelaskan oleh Miftahul Huda diatas telah dilakukan 

oleh bagian fundraiser di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, dimana kegiatan yang 

terkait dengan fundraising diawali dengan pemetaan donatur terlebih dahulu, 

kemudian diikuti oleh implementasi strategi dan evaluasi terkait implementasi 

dengan melihat kepada efektifitas dan efisiensi.79  

Namun dalam pelaksanaannya terjadi banyak kendala, seperti teamwork yang 

kurang solid, keacuhan sebagian pendidik dan tenaga kependidikan akan program 

fundraising, ketidak aktifan beberapa pengurus, serta tidak semua stakeholder 

memahami dengan baik tekhnik fundraising. Hal-hal seperti yang tersebut diatas 

sedikit banyak menganggu efektifitas dari kegiatan fundraising di Alam Qur’an. 

 

3. Penganggaran 

 

a. Prosedur 

Dalam pembiayaan pendidikan lembaga pendidikan, anggaran disusun 

melalui prosedur-prosedur dibawah ini: 80 

                                                           
78 Miftahul Huda, “Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nadzir Wakaf 

Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf),” Jurnal Intelegensia 01 (2013). 
79 Handri, Wawancara, Dengok, Desember 2018. 
80 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2015), 78-79. 



 

 
 

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 

periode anggaran. 

2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang akan dinyatakan dalam uang, 

jasa dan barang. 

3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada 

dasarnya merupakan pernyataan finansial.  

4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui 

dan dipergunakan di instansi tertentu. 

5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak 

yang berwenang. 

6. Melakukan revisi ulang dalam anggaran. 

7. Pengesahan anggaran 

Di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, anggaran disusun berdasarkan 

kepada hasil identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam periode 

anggaran beserta sumbernya. Anggaran dari setiap unit kemudian diserahkan 

kepada bendahara utama untuk dinilai apakah anggaran bisa ditindaklanjuti 

ataukah dikembalikan untuk di revisi atau beberapa item di hapus atau 

ditangguhkan pengadaannya. Anggaran dinyatakan sah ketika mendapatkan 

persetujuan dari ketua yayasan setelah mendengarkan masukan dari 

bendahara yayasan. 

Apa yang sudah berlaku di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an terkait 

dengan prosedur penganggaran secara garis besar telah sesuai dengan konsep 

dan teori praktik pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan, hanya 

dalam beberapa prosedur tidak secara secara pas sesuai karena karakteristik 

dari alam qur’an yang berbeda dengan lembaga lainnya, khususnya terkait 

dengan sumber dana. 

 

 

 

 



 

 
 

b.  Jenis Anggaran 

Secara teori, anggaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran butir-

perbutir, anggaran program, anggaran berdasarkan hasil, dan sistem 

perencanaan penyusunan program dan penganggaran.81 

Di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, anggaran yang digunakan berjenis 

anggaran butir per butir, dimana setiap pengeluaran dikeluarkan berdasarkan 

kategori. Misalnya, gaji, upah dan honor dikelompokkan menjadi satu 

kategori. 

Anggaran yang digunakan Pesantren Tahfizh Alam Qur’an telah sesuai 

dengan jenis anggaran dalam pembiayaan pendidikan. Hanya saja anggaran 

jenis butir per butir (line item budget) mempunyai kelemahan, yaitu tidak 

dapat diukur ketercapaian dari program/kegiatan yang dianggarkan, kecuali 

setelah dilakukan aktifitas pelaporan atau audit. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

BERBASIS ZISWAF  

 

Pada bab empat telah dijelaskan secara detail bagaimana Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an menyusun perencanaan dalam pembiayaan pendidikan yang meliputi 

tiga hal, yaitu Fundraising, Budgeting dan sumber dana. Pada bab ini, penulis akan 

memaparkan bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF 

diimplementasikan dalam kegiatan kependidikan di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an, mulai dari ketatausahaan sampai kepada kebijakan terkait alokasi dan 

distribusi dana, baik recurrent cost maupun development cost. 

 

A. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  

 

Implementasi dalam konteks pembiayaan merupakan tindak lanjut dari 

rencana (budgeting) yang telah dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan 

kebutuhan82 

kegiatan ini meliputi dua hal, pertama menyangkut pengurusan hal-hal yang 

terkait dengan kewenangan menentukan kebijakan untuk menerima dan 

mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari 

urusan pertama yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan 

ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan 

dikenal dengan istilah pengurusan kebendaharawan atau ketatausahaan.83 

Dalam pelaksanaannya, implementasi ini menganut asas pemisahan tugas 

antara fungsi otorisator, ordonatur dan bendaharawan. Otorisator merupakan 

pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang 

mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonatur adalah pihak 

                                                           
82 Zulfa, “Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternati Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia)”, 30. 
83 Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah, 30. 



 

 
 

yang menguji dan memerintahkan pembayaran berdasarkan otorisasi yang telah 

diberikan. Adapun bendarharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan 

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya 

yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan 

pertanggung jawaban.84 

 

1.  Kewenangan Terkait Arus Pembiayaan 

Arus pembiayaan pendidikan sebenarnya sudah teralokasi secara detail pada 

proses penganggaran (budgeting) melalui alokasi pembiayaan pendidikan. Pada 

tataran implementasi, arus pembiayaan terfokus kepada bagaimana sumber dana 

dikelola dalam bentuk alokasi pembiayaan yang secara umum terdiri dari dua 

komponen utama pembiayaan, yaitu recurrent cost, yang berarti pembiayaan rutin 

dan development cost yaitu pembiayaan yang terkait dengan pengembangan 

lembaga baik dalam aspek sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya.85 

Pengelolaan ini melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam proses 

kependidikan dengan pimpinan lembaga sebagai pusat kendalinya. 

a. Recurrent Cost 

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, recurrent cost bisa disebut 

juga sebagai operational cost atau biaya operasional yang meliputi biaya 

personalia dan biaya non personalia. 

Biaya personalia (pegawai) meliputi hal-hal berikut ini : 

1. Gaji pokok; 

2. Tunjangan yang melekat pada gaji; 

3. Tunjangan structural; 

4. Tunjangan fungsional. 

Sedangkan biaya non personalia meliputi biaya-biaya berikut ini : 
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1. Biaya bukan pegawai yang meliputi alat tulis sekolah, bahan habis 

pakai, rapat-rapat, transportasi, penilaian, daya dan jasa, 

pemeliharaan sarpras, pendukung pembinaan siswa 

2. Asumsi-asumsi dalam penentuan standar biaya tahunan di lembaga 

yang terdiri dari bentuk satuan pendidikan, jumlah guru, jumlah 

siswa, jumlah tenaga kependidikan, biaya pegawai dan biaya bukan 

pegawai. 

 

b. Development Cost 

Development cost atau biaya pengembangan disebut juga dengan biaya 

investasi yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi 

selain lahan pendidikan. 

Dalam konsep menajemen pembiayaan, development cost merupakan 

kebijakan dan alokasi yang dilakukan oleh stakeholder lembaga pendidikan 

dalam mengimplementasikan sumber dana yang tersedia untuk 

pengembangan lembaga pendidikan dan proses pendidikan. Ini berarti bahwa 

pengembangan yang dilakukan tidak hanya pengembangan fisik bangunan 

atau lahan, namun juga pengembangan potensi pendidik dan peserta didik 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan. 

Pembiayaan pembiayaan yang dilakukan dalam pengembangan 

personalia dilakukan dalam bentuk workshop, seminar, simposium, 

lokakarya, studi banding dan kegiatan pengembangan life skill lainnya. 

Sedangkan dalam konteks fisik non personalia, pengembangan dilakukan 

dalam bentuk perluasan lahan, pengembangan sarana dan pra-sarana, 

penambahan gedung dan fasilitas pendidikan lainnya.86 
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2. Ketatausahaan 

Faktor penting lainnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah 

ketatausahaan/kebendaharaan. Kegiatan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, 

distribusi sampai dengan pelaporan kepada stakedolder pendidikan baik internal 

maupun eksternal dalam wujud laporan tertulis yang disusun secara terperinci dan 

sistematis. 

Kegiatan ketatausahaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat 

menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan pada 

suatu lembaga. semakin baik ketatausahaan, semakin baik pula citra lembaga yang 

berimplikasi kepada kepercayaan stakeholder lembaga pendidikan yang semakin 

meningkat. 

Secara terperinci, bendaharawan berfungsi sebagai pejabat utama yang 

berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-

surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat 

perhitungan dan pertanggung jawaban. Dapat juga seorang bendaharawan perfungsi 

sebagai ordonatur yang menguji apakah hak pembayaran dapat dilakukan atau 

dilakukan re-evalusi kembali terhadap otorisasi yang dikeluarkan oleh pimpinan 

lembaga.87 

Terkait dengan pencatatan administrasi ketatausahaan, beberapa hal yang 

perlu disiapkan terkait pembukuan keuangan lembaga adalah buku pos, faktur, 

buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang lembaga, buku 

kas piutang, dan neraca.88 
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B. PENDAYAGUNAAN DANA ZISWAF 

 

Sejak masa Rasulullah Saw., ZISWAF sudah menjadi solusi atas 

problematika sosial ekonomi masyarakat Arab saat itu, khususnya Mekah dan 

Madinah. Hal ini kemudian diperkuat lagi pada zaman khulafa>u Al-ra>shidi>n dengan 

didirikannya baitul ma>l pada zaman Umar bin Khottob untuk menampung harta, 

kebutuhan konsumtif dan hal-hal yang diperlukan masyarakat lainnya yang 

terambil dari zakat, infaq dan shodaqoh. Pun begitu pada sektor wakaf, dimana para 

sahabat berlomba-lomba untuk memperbanyak wakafnya, seperti Umar yang 

mewakafkan manfaat dari tanah yang didapatkannya di Khaibar, Abu Talhah yang 

mewakafkan kebun kesayangannya, “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat 

Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar r.a. yang mewakafkan sebidang tanahnya di 

Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. 

Utsman bin Affan r.a. enyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Talib r.a. 

mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafan rumahnya, yang 

populer dengan sebutan “Da>r Al-Ansa>r”. Pelaksanaan wakaf kemudian disusul oleh 

Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri 

Rasulullah SAW.89  

Filantropi berbasis ZISWAF memiliki peran penting dalam perekonomian, 

instrumen filantropi ini adalah mekanisme transfer dari kelompok mampu kepada 

kelompok miskin yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, instrumen filantropi 

berbasis ZISWAF berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif.90  

Problematika yang terjadi pada masyarakat Muslim, khususnya problematika 

sosial ekonomi tidak akan terjadi jika ZISWAF dikelola dengan baik. Untuk itu, 

perlu campur tangan pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang sesuai dengan 

praktik pengambilan dana ziswaf, distribusi, alokasi dan pengawasannya, sehingga 

para pelaku (muzakki, wakif, nadhir, muhsini>n) dapat dengan aman bermuamalah 

melalui skema ZISWAF untuk mengatasi problematika umat. Pun demikian juga 
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masyarakat, perlu adanya kesadaran kolektif dalam berziswaf, karena jika semua 

elemen masyarakat sadar akan pentingnya ziswaf, bisa dipastikan kondisi sosial 

ekonomi tidak akan memburuk seperti yang terjadi belakangan ini, dimana 

kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat. Dana ZISWAF bahkan 

dapat menjadi instrumen untuk mensubstitusi utang Negara, sehingga kemandirian 

Negara menjadi sebuah keniscayaan. 

Dalam dunia pendidikan, ZISWAF dapat dioptimalisasikan sebagai salah satu 

sumber dana primer dalam kegiatan kependidikan. Di dalam ZISWAF ada nilai 

kepedulian sosial termasuk kepedulian dalam pendidikan, sehingga tidak ada alasan 

lagi bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan 

(equity) akibat problem pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama 

kebanyakan masyarakat.91 

Filantropi Islam berbasis ZISWAF merupakan ajaran yang melandasi 

tumbuhkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa 

dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan, maka 

pembangunan umat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam ZISWAF 

dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung didalamnya. Diantara 

hikmah yang terkandung didalamnya adalah : 

Pertama, bagi pelakunya dapat mengikis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus, dan 

tamak yang ada dalam dirinya dan melatih sifat kedermawanan yang 

mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. 

Kedua, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan 

dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah. Menimbulkan 

rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa simpati dan terimakasih kepad golongan 

berada karena diringankan beban hidupnya untuk hidup yang lebih layak. 
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Ketiga, bagi pemerintah, dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program 

pembangungan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, mengurangi beban 

pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.92 

Jika pada fase awal dana zakat didominasi oleh pola pendistribusian secara 

konsumtif dan semi produktif. Maka pelaksanaan yang lebih kontemporer saat ini, 

zakat didistribusikan dengan pola distribusi secara produktif. Forum zakat (FOZ) 

sebagai wadah koordinasi bagi BAZ dan LAZ di Indonesia, secara kontinyu 

melakukan sosialisasi sadar zakat di masyarakat, juga telah merubah porsi 

penyaluran zakat ke banyak arah pemberdayaan, karena target penyaluran zakat 

adalah memberdayakan umat yang secara ekonomi tidak berdaya. Sasarannya 

mengubah mustahik menjadi muzakki, sebagaimana tujuan zakat menurut Umar 

bin Khattab r.a.93 

Hasil penelitian Indonesian Zakat and development report (IZDR) terhadap 

sembilan OPZ berskala nasional sebagai sampel, pada tahun 2008-2009 

menyebutkan bahwa penyaluran dana ZISWAF terfokus pada hal-hal berikut : (1) 

konsumsi dan bantuan kemanusiaan sebesar 23.1 %, (2) Hibah langsung kepada 

As }naf sebesar 15.0 %, (3) Pendidikan sebesar 10.7 %, (4) Kesehatan sebesar 5.8 %, 

(5) Bantuan dakwah sebesar 3.9 %, (6) Ekonomi produktif sebesar 10.7 %. Data 

tersebut menunjukkan bahwa arah pendayagunaan dana ZISWAF di Indonesia telah 

mengarah kepada bentuk-bentuk pemberdayaan. Program-program yang dilakukan 

oleh OPZ, umumnya dilakukan oleh LAZ Pioneer di Indonesia yang lebih inovatif 

menjawab realitas lapangan.94 

Khusus untuk wakaf, selain pengelolaannya dilakukan oleh BAZ dan LAZ, 

melalui amanat UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dibentuklah Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) yang secara khusus diberi tugas sebagai naz }ir yang memiliki 
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kewenangan untuk mengembangkan perwakafan nasional, khususnya 

pengembangan wakaf produktif untuk kemaslahatan umat Islam. 

Dari pemaparan model pendayagunaan dana ZISWAF dari masa ke masa, 

dapat disimpulkan bahwa alokasi dana ZISWAF lebih diarahkan kepada program-

program pemberdayaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain 

program kemiskinan di bidang ekonomi, program pemberdayaan juga telah 

merambah ke dalam berbagai bentuk dalam mengatasi problem pendidikan, 

kesehatan, dan bahkan sampai kepada program penyelamatan lingkungan hidup 

sebagai respon dari kerusakan lingkungan.95 

 

C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

BERBASIS ZISWAF DI PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN 

 

1. Ketatausahaan 

Terdapat tiga orang bendahara pesantren yang bertindak selaku penanggung 

jawab utama terkait pembiayaan pendidikan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

Tiga orang bendahara ini bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Satu bendahara bertindak sebagai fundraiser utama yang bertanggung jawab 

dalam penarikan dana dari donatur dan muhsinin. Bendahara kedua bertanggung 

jawab penuh atas distribusi dan pengawasan penggunaan dana yang telah di setujui 

oleh ketua yayasan berikut pelaporannya.96 Sedangkan bendahara yang ketiga 

(utama) bertindak sebagai penjaga cash flow keuangan yayasan secara umum, yang 

punya otoritas setelah ketua yayasan untuk menyetujui apakah anggaran yang telah 

diajukan dapat diterima penganggarannya atau ditangguhkan bahkan ditolak, 

setelah berkoordinasi dengan bendahara pertama sekaligus fundraiser utama 

yayasan. Dalam prakteknya, sebagaimana yang disampaikan oleh bu Luthfi, apa 
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yang menjadi kalkulasi bendahara utama hampir selalu mendapatkan persetujuan 

oleh ketua yayasan, kecuali dalam beberapa hal.97 

Sebagai wujud dari transparansi dana dan tertibnya administrasi keuangan, 

dibuatlah beberapa buku induk yang memuat alur keuangan, data donatur, dan 

pelaporan rutin bulanan. Diantara buku yang dibuat oleh bendahara pesantren 

adalah : 

a. Buku induk keuangan 

Berisi alokasi dan distribusi dana dari dan ke setiap divisi yang ada di 

pesantren. Buku keuangan utama yang digunakan untuk memantau 

efektifitas, efisiensi dan penghitungan dana rutin bulanan dan tahunan. 

 

b. Buku register donatur 

Buku ini berisi catatan seluruh donatur pesantren, baik yang tetap 

maupun yang tidak tetap. Berisi nama dan kontak untuk kemudian menjadi 

pihak pertama yang akan ditawari pendanaan beberapa program unggulan 

pesantren melalui skema ZISWAF. 

 

c. Buku pengajuan anggaran tiap divisi 

Dipegang oleh setiap divisi untuk pengajuan dana terkait pembiayaan 

pendidikan di pesantren. Berisi juga laporan keuangan rutin setiap bulan yang 

akan diverifikasi oleh bendahara yayasan. 

 

d. Buku komitmen infaq wali santri 

Berisi data komitmen infaq bulanan setiap wali santri yang berbeda satu 

sama lainnya. Berkisar antara seratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus 

ribu rupiah. 
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e. Buku rekening 

Buku rekening diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi sumber dana. 

Terdapat tiga rekening utama yang dibuat khusus untuk shodaqoh, zakat, 

infaq dan rekening khusus wakaf. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

pencampuran dana yang masuk sehingga menghindari terjadinya kesalahan 

dalam distribusi dana berdasar kepada peruntukan utamanya. 

 

2.  Kebijakan Terkait Pembiayaan Pendidikan 

 

a. Amil (ZIS) dan Naz}ir (Wakaf) 

 

Di Alam Qur’an, Yayasan mendelegasikan satu bendahara untuk berlaku 

sebagai Amil sekaligus nadzir yang bertugas khusus untuk mengumpulkan 

dana ZISWAF dari muzakki, donatur dan muhsinin. Petugas amil ini bertugas 

penuh dalam pengumpulan, pencatatan, pemilahan dan distribusi dana sesuai 

dengan fungsi dan peruntukannya.  

Dana yang telah dipilah-pilah kemudian di masukkan kedalam rekening 

khusus ZIS dan rekening khusus wakaf agar tidak terjadi pencampuran dana 

yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran dan distribusi dalam pembiayaan 

pendidikan. Dari sini, peran kemudian diambil alih oleh bendahara yayasan 

dalam memenej pembiayaan pendidikan pesantren. 

 

b. Zakat dan Alokasinya 

 

Zakat merupakan bagian dari filantropi Islam yang diperuntukkan untuk 

mengatasi masalah keuamatan, khususnya masalah sosial ekonomi. Namun 

dalam implementasi dananya, zakat terikat dengan haul, nishab dan ashnaf 

yang meliputinya. Di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, Ashnaf yang termasuk 

dalam kategori berhak mendapatkan dana zakat ada dua, yaitu miskin dan fi 

sabilillah. Bilkhusus fi sabilillah karena penggunaan dananya lebih luwes dan 

fleksibel selama masih digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. 



 

 
 

Berdasarkan catatan keuangan lembaga, dalam satu tahun ajar dana zakat 

yang masuk lembaga mencapai kurang lebih dua puluh juta, dengan perincian 

sebagai berikut : 

 

NO TAHUN DANA MASUK 

1 2016 20.000.000,- 

2 2017 25.000.000,- 

3 2018 21.000.000,- 

TOTAL 66.000.000,- 

  

Dana zakat yang didominasi oleh zakat mal ini dialokasikan dalam dua 

bentuk pembiayaan : 

1. Kegiatan rutin (recurrent cost)  

Sebagian dari dana yang masuk melalui zakat, infaq dan shadaqah 

dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan rutin dalam bentuk 

operasional pendidikan, termasuk honorarium guru, konsumsi dan 

akomodasi santri penghafal Al-Qur’an. 

 

2. Beasiswa santri kurang mampu (miskin) 

Selain untuk pembiayaan rutin, dana ZIS juga digunakan untuk 

beasiswa santri kurang mampu. Sebagian dari kebutuhan pendidikan 

dan kebutuhan asasi santri dipenuhi oleh lembaga melalui skema dana 

ZIS tersebut. Sampai saat ini tercatat lima santri yang masuk kategori 

miskin yang mendapat beasiswa dari yayasan melalui skema ZIS, 

beasiswa mencakup biaya pendidikan, seragam, alat tulis, living cost, 

uang jajan dan kebutuhan asasi lainnya. 

 

3. Pengembangan (development cost)  

Tercakup di pengembangan ini adalah pengembangan SDM dan 

Sarana pendukung pendidikan. Terkait dengan pengembangan SDM, 

baik santri maupun pendidik, Sebagian dana ZIS dialokasikan untuk 



 

 
 

studi banding, tadabbur alam, mengikuti workshop, pelatihan, seminar 

dan mendatangkan tokoh dan narasumber untuk memberikan motivasi 

dan upgrading, baik kepada santri maupun guru. 

Adapun dalam pengembangan sarana pendukung pendidikan, dana 

ZIS sebagian dialokasikan untuk tambal sulam, penambahan sarana dan 

pra-sarana, pengadaan barang dan pemenuhan kebutuhan pendidikan 

santri.98 

 

Porsi dana zakat yang masuk tidaklah besar, mengingat bahwa kesadaran 

masyarakat untuk membayar zakat belumlah terlalu besar. Dengan bagitu, 

zakat tidak menjadi penopang utama pembiayaan pendidikan di Alam Qur’an. 

Porsi dana zakat yang agak besar biasanya masuk di bulan Romadhon 

menjelang hari raya iedul fitri, dana yang terhimpun dari zakat, baik zakat 

mal maupun zakat fitri pada bulan Romadhon ini dapat membantu 

operasional rutin lembaga di bulan-bulan berikutnya. 

 

c. Alokasi Dana Infaq dan Shadaqah 

 

Berbeda dengan zakat yang mempunyai aturan khusus terkait h}aul, 

nis }ab dan as }na>f, infak dan shadaqah tidak mempunyai aturan tertentu dalam 

pendistribusiannya kecuali bahwa dana infaq dan shadaqah yang masuk harus 

didistribusikan untuk kebaikan, yang oleh Alam Qur’an dikemas dalam 

kegiatan kependidikan dan pengembangan pesantren. 

Atas dasar itu, dana infak yang masuk dapat dialokasikan untuk banyak 

hal, baik rutin maupun pengembangan SDM seperti studi banding, camp, 

tadabbur alam, ekstra kurikuler dan kegiatan-kegiatan pesantren lainnya.99 

Dalam satu tahun ajar, dana yang masuk dari shadaqah dan infaq 

berkisar antara dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta 

rupiah. Tercatat dalam buku keuangan yayasan dan bendahara, selama tiga 

                                                           
98 Dokumen laporan keuangan, Winong, September 2019. 
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tahun berjalan dana yang terhimpun dari infaq dan shodaqoh mencapai 

hampir satu milyar rupiah dengan rincian sebagai berikut :100  

TAHUN NOMINAL 

2016 Rp. 160.000.000,- 

2017 Rp. 275.000.000,- 

2018 Rp. 361.000.000,- 

 

Program prioritas yang banyak dimanfaatkan lembaga dalam 

penggalangan dana infaq dan shodaqoh adalah program orang tua asuh, baik 

yang full maupun parsial, program shadaqah rutin bulanan, program uang 

saku santri, program yatiman (berjalan pada bulan muharram), program puasa 

sunnah, program takjil dan berbuka puasa romadhon, program sahur santri 

dan beberapa program lainnya. 

Dalam hal pelaporan, dana infaq dan shadaqah yang masuk 

penggunaannya dilaporkan secara berkala kepada para donatur melalui photo 

kegiatan, laporan kegiatan dan pencapaian hasil hafalan santri, maupun info 

yang di share melalui media sosial. 

 

d. Wakaf dan alokasinya 

 

Khusus untuk dana wakaf yang terikat kepada aturan khusus terkait 

kepemilikannya yang tidak boleh berpindah tangan, Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an menggunakan dana wakaf khusus untuk pembangunan dan 

pengembangan pesantren. Penggalangan dana wakaf seringkali dilakukan 

untuk pengadaan barang, Qur’an, pembebasan lahan dan pembangunan 

pesantren. 

Wakaf yang diterima yayasan berupa wakaf tunai dan non tunai 

(barang). Khusus untuk penggalangan wakaf non tunai, seringkali dilakukan 

lelang program yang terbukti lebih efektif dalam penghimpunan dana wakaf. 

Lelang program yang sering dilakukan adalah : 

                                                           
100 Dokumen keuangan Lembaga, Keniten, Agustus 2019. 



 

 
 

a. Program barbeku (barang bekas berkualitas), yang berbentuk 

wakaf barang yang sudah tidak terpakai / diinginkan namun masih 

layak untuk dimanfaatkan. Dari program ini, banyak barang bekas 

layak guna yang didapat dan dimanfaatkan. Diantaranya adalah, 

motor, sepeda, kasur, ranjang, lemari, kulkas, kursi, meja, 

computer dan peralatan lainnya. Program ini disamping dapat 

memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, dapat juga 

menjadi salah satu cara yang efektif dalam efisiensi anggaran 

dalam program pembiayaan pendidikan di Alam Qur’an. 

 

b. Program Ibadah santri 

Wakaf non tunai yang terhimpun dari lelang program ini 

berbentuk wakaf barang baru yang terkait dengan ibadah santri, 

seperti pengadaan karpet untuk musholla, sajadah, mukena untuk 

ustadzah dan beberapa peralatan penunjang ibadah santri. 

 

c. Program Tahfi >z }  

Di program ini, wakaf dikhususkan untuk pengadaan al-

Qur’an untuk kebutuhan hafalan santri dan program tahfi>z }. Adapun 

kriteria mushaf yang dapat diwakafkan adalah mushaf Tadabbur 

yang didalamnya memuat terjemah, asba >bun nuzul dan penjelasan 

terkait beberapa kejadian dan istilah khusus di dalam al-Qur’an. 

Al-Qur’an model ini menjadi mushaf resmi yang digunakan 

dalam program tahfi >z }., karena metode utama yang digunakan 

adalah metode tadabbur yang dianggap lebih meningkatkan 

capaian hafalan dan lebih mudah untuk itqan. 

Wakaf barang, sebagaimana observasi peneliti, rupanya menimbulkan 

masalah/kendala baru bagi lembaga. Yaitu faktor penjagaan barang yang 

membutuhkan upaya lebih, mengingat barang bekas merupakan barang yang 

kondisinya tidak lagi seratus persen. Hal ini membuat yayasan harus 



 

 
 

mengeluarkan anggaran lebih untuk perawatan barang. Kendala lain yang 

dihadapi adalah faktor kegunaan barang, dimana banyak dari barang wakaf 

yang akhirnya tidak dimanfaatkan karena rusak, tidak layak pakai, kurang 

sesuai peruntukannya dan datangnya barang baru.  

Khusus untuk wakaf tunai, seluruh dana wakaf yang masuk, sesuai 

dengan hasil musyawarah bersama yayasan, dialokasikan khusus untuk 

pengembangan pesantren dalam wujud pembebasan lahan, penambahan 

sarana dan pra-sarana dan pembangunan fisik pesantren. Sampai hari ini, dana 

yang terhimpun dari program wakaf tunai sudah mencapai dua milyar rupiah 

yang semuanya diwujudkan dalam bentuk pembelian lahan baru pesantren 

dan pembangunan lokal asrama, kelas dan masjid yang masih dalam proses 

penggarapan. 

Rincian dana wakaf yang diterima lembaga selama kurang lebih tiga 

tahun adalah sebagai berikut :  

TAHUN NOMINAL WAKAF UANG 

2016 Rp. - 

2017 Rp.    420.000.000,- 

2018 – 2019 Rp. 1.600.000.000,- 

TOTAL Rp. 2.020.000.000,-101 

 

Adapun terkait dengan pelaporan dana wakaf kepada para wa>qif, 

dilakukan melalui informasi secara berkala terkait progres pembangunan 

melalui media sosial, informasi secara langsung, photo progress 

pembangunan, sampai mengajak secara langsung wa>qif menuju lokasi 

pembangunan.102 

Saat ini, pesantren sedang melakukan pembangunan lokal asrama, kelas 

dan masjid yang berlokasi di desa Winong, kecamatan Jetis. 

Dana wakaf merupakan salah satu penopang utama pembiayaan 

pendidikan di Alam Qur’an, hal ini karena antusiasme masyarakat untuk 

                                                           
101 Dokumen Keuangan Yayasan, Winong, Februari 2019. 
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berwakaf sangat besar, sehingga dana yang masuk ke lembaga juga sangat 

besar. 

 

D. ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN 

PENDIDIKAN BERBASIS ZISWAF DI PESANTREN TAHFIZH 

ALAM QUR’AN 

 

1. Ketatausahaan 

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, ketatausahaan merupakan 

jantung dari aktifitas pembiayaan. Tanpa ketatausahaan yang baik pembiayaan 

pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan target dan 

tujuan yang ingin dicapai lembaga. Kegiatan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, 

distribusi sampai dengan pelaporan kepada stakeholder pendidikan baik internal 

maupun eksternal dalam wujud laporan tertulis yang disusun secara terperinci dan 

sistematis. 

Kegiatan ketatausahaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat 

menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan pada 

suatu lembaga. semakin baik ketatausahaan, semakin baik pula citra lembaga yang 

berimplikasi kepada kepercayaan terhadap lembaga yang semakin meningkat.103 

Di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an kegiatan ketatausahaan dikelola oleh tiga 

orang bendahara yang bertugas sesuai dengan pembagian tugas yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Satu orang berperan sebagai bendahara murni yang 

mencatat sirkulasi keuangan, baik pemasukan, distribusi dan pelaporan. Satu 

bendahara bertugas utama sebagai ordonator yang menilai apakah anggaran layak 

dilanjutkan ke ketua yayasan untuk disetujui atau dipending terlebih dahulu ataukah 

ditolak karena urgensinya yang belum terlalu besar. satu bendahara lainnya 

berperan sebagai bendahara sekaligur fundraiser utama. 

                                                           
103 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah (Bandung: PT. Remaja Rosda 

karya, 2010), 30. 



 

 
 

Terkait dengan pembukuan, bendahara telah membuat buku yang mencatat 

administrasi keuangan secara rapi. Buku-buku yang dimiliki bendahara antara lain, 

buku induk keuangan lembaga, buku rekening khusus ZISWAF, buku register 

donatur, buku kas, dan buku inventaris. Dari kegiatan ketatausahaan yang tampak 

pada Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, diketahui bahwa terdapat aturan yang ketat 

terkait dengan penggunaan dan alokasi dana ZISWAF sehingga dana yang telah 

didonasikan oleh muzakki dan muhsinin dapat teralokasikan sesuai dengan 

peruntukan dan ashnafnya. 

Namun belum adanya job deskripsi yang jelas / tertulis seringkali membuat 

tugas yang seharusnya dihandle oleh bendahara satu, dikerjakan oleh bendahara 

kedua dan ketiga. Hal ini memicu seringnya terjadi miskomunikasi antar bendahara 

yang berimplikasi kepada terhambatnya sirkulasi dan alokasi dana dari bendahara 

kepada setiap divisi di pesantren. 

 

2. Kebijakan Terkait ZISWAF dan Alokasinya 

 

a. Amil ZISWAF 

Dalam perspektif syariat, syarat yang menjadi kelengkapan / atribut bagi 

amil untuk menghimpun, menjaga, mengelola dan mendistribusikan zakat, 

infaq dan shadaqah telah dipenuhi oleh amil yang ditunjuk oleh Pesantren 

Tahfizh Alam Qur’an, yaitu :  

1. Muslim 

2. Sudah baligh 

3. Dapat dipercaya 

4. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang zakat  

5. Mampu melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan terkait zakat 

6. Merdeka dan bukan budak 

Namun dalam perspektif undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, Pesantren Tahfizh Alam Qur’an bukanlah 

lembaga yang secara legal dibolehkan untuk melakukan tugas dan fungsi 



 

 
 

Amil zakat.104 Sehingga jika proses ini dilanjutkan, akan menjadi masalah 

dikemudian hari. Pada pasal 38 disebutkan dengan jelas, bahwa Setiap orang 

dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan 

pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat 

yang berwenang, yang dalam hal ini adalah kementrian terkait, yaitu 

kementrian agama melalui departemen agama. 

Terkait hal-hal diatas, beberapa opsi yang bisa dilakukan Pesantren 

Tahfizh Alam Qur’an adalah : 

1. Bermitra dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah 

mendapatkan pengesahan/legalitas dari pemerintah. Sehingga hal-

hal yang nantinya dapat merugikan lembaga dapat diminimalisir 

bahkan dihilangkan. 

2. Alam Qur’an secara kelembagaan menjadi lembaga amil zakat 

(LAZ) atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) dengan meminta 

legalisasi/izin kepada pemerintah yang berwenang. 

 

b. Alokasi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah 
 

1. Recurrent Cost 

Sebagian dari dana yang masuk melalui zakat, infaq dan shadaqah 

dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan rutin (recurrent cost) dalam 

bentuk operasional pendidikan, termasuk honorarium guru dan 

akomodasi santri penghafal Al-Qur’an. Dilihat dari Ashnaf zakat, maka 

model implementasi seperti ini mencampurkan antara Miskin dan fi 

sabilillah dalam satu waktu, karena santri yang masuk kategori miskin 

juga merupakan kategori fi sabilillah. Tidak adanya pemisahan dalam hal 

distribusi membuat pencatatan terkait distribusi dana zakat tidak optimal. 

Sehingga nominal dana yang keluar tidak terdeteksi detail peruntukannya 

sesuai ashnaf. 

 

                                                           
104 Salinan undang-undang RI nomor 23, tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 



 

 
 

2. Beasiswa siwa miskin 

Selain untuk pembiayaan rutin, dana ZIS juga digunakan untuk 

beasiswa santri kurang mampu. Sebagian dari kebutuhan pendidikan dan 

kebutuhan asasi santri dipenuhi oleh lembaga melalui skema dana ZIS 

tersebut. Saat ini tercatat empat santri yang masuk kategori miskin yang 

mendapat beasiswa dari yayasan melalui skema ZIS, beasiswa mencakup 

biaya pendidikan, seragam, alat tulis, living cost, uang jajan dan 

kebutuhan asasi lainnya. Beasiswa yang diberikan kepada santri tidak 

mampu ini telah sesuai dengan peruntukan utama ZIS, yaitu 

pemberdayaan umat. 

 

3. Pengembangan 

Tercakup di pengembangan ini adalah pengembangan SDM dan 

Sarana pendukung pendidikan. Terkait dengan pengembangan SDM, 

baik santri maupun pendidik, Sebagian dana ZIS dialokasikan untuk studi 

banding, tadabur alam, mengikuti workshop, pelatihan, seminar dan 

mendatangkan tokoh dan narasumber untuk memberikan motivasi dan 

upgrading, baik kepada santri maupun guru. 

 

Terkait dengan pengembangan sarana pendukung, dana ZIS sebagian 

dialokasikan untuk tambal sulam, penambahan sarana dan pra-sarana, 

pengadaan barang dan pemenuhan kebutuhan pendidikan santri. 

Dari sisi peruntukan, penggunaan dana ZIS untuk pengembangan SDM 

dan sarana pra-sarana di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an mengacu kepada 

pemaknaan konsep fi > sabi >lillah yang luas, yaitu tidak terbatas kepada person 

tapi kepada aktifitas yang menunjang personalitas as }naf yang termasuk 

kepada golongan ini. Hal ini sesuai dengan pemahaman fi > sabi >lillah oleh 

banyak ulama kontemporer, dan sesuai juga dengan makna fi > sabi>lillah yang 

tertuang pada undang-undang RI tentang zakat.  

 

 



 

 
 

c.  Wakaf dan Alokasinya 

 

1. Klasifikasi Wakaf Berdasarkan Jenis, Waktu dan Penggunaan 

Berdasarkan syariat, wakaf yang berlaku di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an merupakan wakaf  Ahli yang merupakan wakaf yang diberikan oleh 

wakif kepada orang-orang tertentu, baik seseorang atau lebih dari satu105 yang 

dalam hal ini adalah Yayasan Alam Qur’an sebagai penerima wakaf (mauqu >f 

alaihi). 

Adapun berdasarkan jenis harta, wakaf yang berlaku merupakan wakaf 

bergerak yang terdiri dari dua bentuk, yaitu uang (wakaf tunai) dan berbentuk 

barang (non tunai). 

Berdasarkan waktu, wakaf disini termasuk dalam kategori wakaf 

mu’abbad (abadi). Sedangkan berdasar kepada penggunaan harta yang 

digunakan, wakaf yang berlaku merupakan wakaf dha>ti/muba >syir, dimana 

wakaf bisa dinikmati/digunakan secara langsung.  

 

2. Alokasi Wakaf Tunai 

 

Wakaf yang berbentuk uang (tunai) seluruhnya dialokasikan untuk 

pembangunan dan pengembangan fisik pesantren, mulai dari pembebasan 

lahan, pembangunan lokal kelas dan asrama, pembangunan masjid dan 

pengadaan sarana pra-sarana baru. Pesantren Tahfizh menghindari 

penggunaan dana wakaf untuk kebutuhan konsumtif, mengingat bahwa salah 

satu syarat dari wakaf adalah sifatnya yang tsubut dan tidak berpindah tangan. 

Cara yang ditempuh oleh Pesantren Tahfizh Alam Qur’an terkait 

penggunaan dan pemanfaatan wakaf uang sudah tepat dari sisi peruntukan, 

dimana uang yang didapat dari wakif dimanfaatkan untuk pembangunan dan 

pengembangan pesantren yang manfaatnya bisa dinikmati khalayak ramai. 

                                                           
105 Nurul Iman, Wakaf Untuk Kemandirian Pesantren, Best Practice Manajemen Wakaf Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, 2nd ed. (Ponorogo: Penerbit Wade, 2019), 66. 



 

 
 

Dari sisi wakif, model pendayagunaan dana wakaf tersebut dapat menjamin 

terus mengalirnya manfaat bagi wakif, yaitu pahala yang yang tiada habisnya. 

 

3. Wakaf Barang dan Alokasinya 

 

Dalam rangka efektifitas anggaran, sebagian besar pengadaan barang di 

Alam Qur’an direalisasikan melaui program wakaf barang yang dilakukan 

melalui bentuk kegiatan lelang program, seperti wakaf al-Qur’an, wakaf 

barang bekas berkualitas, wakaf buku, dan wakaf kebutuhan harian santri.  

Program-program tersebut terbukti efektif dalam mendukung efektifitas 

dan efisiensi anggaran di Alam Qur’an. Dari pihak wa>qif pun mendatapkan 

dua benefit sekaligus, yaitu pemanfaatan barang yang sudah tidak dipakai, 

dan jaza’ yang berterusan. 

Namun model wakaf seperti ini memunculkan masalah baru, yaitu dalam 

hal pemanfaatan, dimana kategori barang yang sudah masuk seringkali sama, 

sehingga terjadi overload yang berimplikasi kepada pendayagunaannya yang 

kurang sesuai, seperti kecenderungan menggunakan barang yang lebih baik 

dan meninggalkan yang lama. Pun dalam hal perawatan, karena merupakan 

barang bekas, maka diperlukan extra cash untuk perawatan dan ubahsuai yang 

menyebabkan penganggaran baru yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan 

lembaga. 

Maka perlu keberanian dari pihak naz}ir untuk “menolak” barang wakaf 

yang masuk dengan mengusulkan kepada pihak wa>qif untuk mewakafkan 

item barang lainnya, atau meminta izin kepada wa>qif untuk menjual barang 

tersebut untuk dialihkan hasil penjualannya kepada wakaf tunai. 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VI 

EVALUASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS 

ZISWAF  

 

Telah dijelaskan pada bab lima hal-hal terkait dengan implementasi 

pembiayaan pendidikan berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an yang 

meliputi ketatausahaan dan kebijakan terkait distribusi dana ZISWAF kepada 

mustahiknya. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang siklus terakhir dari 

teori manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu evalusi yang menyangkut tiga hal 

pokok, yaitu Efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. 

 

A. EVALUASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

Fase terakhir dari teori dan konsep manajemen pembiayaan pendidikan 

adalah evaluasi atau auditing. Fase ini memastikan bahwa proses pembiayaan 

pendidikan yang berjalan di lembaga pendidikan sesuai dengan standar operasional 

prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam pembiayaan. Dalam evaluasi, kerja-

kerja terkait pembiayaan dilihat dan diukur, baik dari sisi efektifitas maupun 

efisiensi.  

Dari pengukuran tersebut dapat dinilai apakah proses manajemen pembiayaan 

pendidikan yang berlaku di lembaga tersebut dapat dilanjutkan sebagaimana 

adanya, di upgrade dalam pelaksanaannya atau malah dihapus dan diganti dengan 

mekanisme lain, jika didapati bahwa terjadi disparitas antara perencanaan, proses 

dan target. Dengan begitu, menajemen pembiayaan pendidikan dapat terus 

diperbaiki dari semua aspek yang meliputinya mulai dari perencanaan, 

penganggaran, implementasi sampai kepada evaluasi dan pelaporan kepada pihak-

pihak terkait, baik internal maupun eksternal. 

 

 



 

 
 

1. Efektifitas 

Efektif adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner menyatakan 

efektivitas dengan lebih dalam lagi, karena efektivitas tidak berhenti sampai tujuan 

tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi. 

Effectiveness “characterized by qualitative outcomes”. Manajemen pembiayaan 

dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat 

mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kualitatif outcomes sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan. Efektivitas biaya adalah kemampuan mencapai 

sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas biaya suatu 

kegiatan yang menurut pasar yang berlaku dapat menyelesaikan program sesuai 

rencana. Prinsip-prinsip untuk menilai efektivitas adalah:  

a. Menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan dan alat untuk 

memproses input menjadi output. 

b. System yang dibandingkan harus sama / homogeny. Misal tingkat 

pendidikan, kecakapan, sosial ekonomi,dll. 

c. Mempertimbangkan semua output. Misal jumlah siswa lulus dan kualitas 

kelulusan. Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat 

proses dan output harus berkualitas.106 

Akdon dalam bukunya menyatakan bahwa analisis efektifitas dilakukan 

dengan mengukur seberapa efektif suatu program tertentu memenuhi tujuannya. 

Untuk mengetahui efektifitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya 

dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan 

output dari keseluruhan proses pendidikan. 

Adapun input yang dimaksud adalah: a) program prioritas dibidang 

pendidikan dasar, b) kegiatan yang dilaksanakan, c) tujuan yang ditetapkan, d) 

alokasi biaya, e) target yang diharapkan. Sedang output yang diharapkan adalah 

hasil pencapaian atau realisasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan 

melihat target yang diperoleh.107 

                                                           
106 Sardin, “Pengelolaan Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan.” 
107 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 66. 



 

 
 

2. Efisiensi  

Program pendidikan yang efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola 

penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata 

secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif 

dan efisien adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan 

kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan. Konsep efisiensi selalu dikaitkan 

dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat 

efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harganya.108 

Menurut Sardin, efisiensi adalah kemampuan menggunakan biaya dengan baik 

dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien manakala pencapaian sasaran atau target 

diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency “characterized by 

quantitif uotputs”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) 

dan kuadran (output) atau antara daya dan hasil. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Akdon yang juga menyatakan bahwa istilah 

efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan 

keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk 

sumber-sumber (resource input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara 

pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai 

optimalisasi yang tinggi.109 

Efisiensi biaya pendidikan hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam 

mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-

faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa. Untuk 

mengetahui efisiensi biaya pendidikan digunakan metode analisis keefektifan biaya 

(cost effectiveness) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan 

pendidikan terhadap efektifitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.110 

 

                                                           
108 Sardin, “Pengelolaan Efisiensi Dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan,” 

Http://File.Upi.Edu/Direktori/FIP/Jur._Pend._Luar_Sekolah/197108171998021-

SARDIN/Pertemuan_12.Pdf., (September, 2018). 
109 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 61. 
110 Fattah, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran, 39. 



 

 
 

a. Jenis-jenis efisiensi 

Analisis efisiensi biaya pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, 

yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. 

 

1. Efisiensi Internal 

Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat 

menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula 

dinyatakan bahwa dengan input tertentu dapat memaksimalkan output yang 

diharapkan. Output yang ada sering kali diukur dengan indikator-indikator seperti 

angka kohort (proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran 

pendidikan), pengetahuan keilmuan, dan ketrampilan.111 

Upaya pencapaian efisiensi pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, di antaranya: 

b. Menurunkan biaya operasional; 

c. Meningkatkan kapasitas kualitas PBM; 

d. Memperbaiki rasio guru dan murid; 

e. Meningkatkan motivasi kerja guru; 

Sedangkan untuk mengukur efisiensi internal, terdapat dua cara dalam 

mengukurnya, yaitu rata-rata lama belajar dan input-output ratio (IOR): 

 

a. Rata-rata Lama Belajar (average study time) 

Untuk mengetahui berapa lama lulusan menggunakan waktu belajar dapat 

dilakukan dengan metode mencarai statistic kohort (kelompok belajar). Untuk 

ini dihitung dengan cara menjumlahkan waktu yang dihabiskan lulusan dalam 

suatu kohort dibandingkan dengan jumlah lulusan dalam kohort tertentu.112 

Contohnya: jika di suatu MTs hanya terdapat 3 orang lulusan masing-

masing menghabiskan waktu 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun, maka lama belajar 

mereka rata-rata adalah :  = 4 tahun 

                                                           
111 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 62. 
112 Fattah, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajatan, 41. 



 

 
 

Jadi rata-rata lama waktu belajar seorang lulusan 4 tahun. Artinya, setahun 

lebih lama daripada waktu ideal belajar di Madrasah Tsanawiyah. Oleh karena 

itu semakin besar rata-rata belajar, semakin tidak efisien. 

 

b. Input-output ratio (IOR) 

Input-output ratio adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan 

murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya 

ditentukan untuk lulus, artinya di sini dibandingkan tingkat lulusan dengan 

tingkat keluaran. 

Hasil studi yang dilakukan oleh Nanang Fatah di SD se-Kabupaten 

Bandung menunjukkan bahwa angka retensi kohort di wilayah perkotaan lebih 

besar dibandingkan dengan sekolah di wilayah pedesaan. Hal ini berkaitan 

dengan perbedaan kemampuan sosial ekonomi orang tua di antara wilayah kota 

dan desa. SD di wilayah kota mempunyai fasilitas dan dana yang relatif lebih 

baik dibandingkan dengan SD di desa. Hal ini karena terdapat kecenderungan 

bahwa pada masyarakat perkotaan, faktor latar belakang sosial ekonomi 

keluarga memberikan pengaruh yang berarti terhadap efisiensi pendidikan.113 

 

2. Efisiensi Eksternal  

Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit 

analysis. Cost benefit analysis adalah rasio antara keuntungan finansial sebagai 

hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk pendidikan.114 

Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam 

pengalokasian biaya pendidikan atau pendistribusian anggaran keseluruh sub-sub 

sektor pendidikan. Efisiensi eksternal juga merupakan pengukuran soial terhadap 

lulusan atau hasil pendidikan. 

                                                           
113 Nanang Fatah, “Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan Mutu Proses 

Dan Hasil Belajar,” Mimbar Pendidikan, FIP IKIP Bandung, 1999, 1-6. 
114 Ibid, 64. 



 

 
 

Untuk menentukan keputusan apakah suatu program pendidikan telah 

dibiayai itu memberikan tingkat balik dari suatu investasi (return on investment) 

dapat dihitung dengan menggunakan formulasi: 

 

Net profit merupakan keuntungan bersih dari suatu kegiatan usaha yang 

diperoleh dari pendapatan kotor setelah dikurangi pajak dan biaya-biaya 

operasional, sedangkan total aset merupakan biaya investasi keseluruhan yang 

dikorbankan untuk membiayai suatu kegiatan. Apabila ROI rata-rata sepanjang 

masa kegiatan atau proyek yang diperoleh lebih rendah dari tingkat balik yang 

dibutuhkan berarti investasi tersebut tidak layak. 

 

a. Analisis efisiensi 

Pembiayaan dikatakan efisien ketika pencapaian sasaran atau target diperoleh 

dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. Efisiensi 

berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan 

terbaik antara masukan (input) dan kuadran (output) atau antara daya dan hasil. 

Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya dan perbandingan 

tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Artinya adalah 

bahwa kegiatan pembiayaan pendidikan dapatdikatakan efisien kalau penggunaan 

waktu, tenaga dan biaya sekecil-kecilnya tapi dapat mencapai hasil yang ditetapkan. 

Jika dilihat dari segi hasil, kegiatan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisien 

kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil 

sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Nanang bahwa efisiensi 

program dapat dinilai melalui suatu sistem pendidikan yang menghasilkan output 

yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan 

input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan.115 

                                                           
115 Fattah, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan, 41. 



 

 
 

Sebagai contoh, untuk mengetahui apakah investasi pendidikan, sehubungan 

biaya yang dikeluarkan layak untuk dilaksanakan, akan memberikan kontribusi 

bagi peserta didik agar memiliki nilai manfaat yang diterima, seperti peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, etika, serta rasa percaya diri, dan manfaat sosial yang 

berkenaan dengan kemampuan siswa dalam memanfaatkan hasil ilmu pengetahuan 

yang diperolehnya, dapat digunakan perhitungan yang berkaitan dengan tingkat 

pengembalian investasi pendidikan (Return on Investment) dengan menggunakan 

rumus yang bersumber dari Ricard A. Brealey, dan Steward C. Myers dan Gatot 

Prabantoro sebagai berikut: 

ROI =  =   

Keterangan : 

ROI = Return on Investment 

Total Manfaat  = Jumlah manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Total Biaya = Jumlah biaya yang dianggarkan untuk menyelenggarakan 

pendidikan. 

Sebelum menghitung ROI, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa 

manfaat biaya yang diperoleh sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Jika alokasi anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 400.000.000. besarnya 

biaya tersebut diasumsikan akan memberikan manfaat dan keuntungan yang 

diperoleh sebagai berikut:116 

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik jika diukur 

dengan nilai uang yang diperoleh, yaitu sebesar Rp. 380.000.000 Nilai 

tersebut diperoleh dari tingkat kelulusan siswa yang berhasil menyelesaikan 

pendidikannya sebesar 95% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008 

sebesar Rp. 400.000.000. 

                                                           
116 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 70. 



 

 
 

2. Adanya efisiensi penggunaan biaya modal dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang diperoleh sebesar Rp. 60.000.000 Nilai tersebut diperoleh 

dari penghematan penggunaan biaya modal sebesar 15% dikali jumlah 

alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000. 

3. Meningkatkan pelayanan sekolah jika diukur dengan nilai uang yang 

diperoleh sebesar Rp. 40.000.000  Nilai tersebut diperoleh dari asumsi yang 

berdasarkan informasi dari lapangan yaitu adanya peningkatan pelayanan 

kepada siswa sebesar 10% dikali jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 

400.000.000. 

4. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan jika diukur dari 

nilai uang yang diperoleh sebesar Rp. 60.000.000. Nilai tersebut diperoleh 

dari asumsi yang berdasarkan informasi dari lapangan, bahwa adanya 

peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mewujudkan 

program sekolah sebesar 15% dikali jumlah alokasi anggaran tahun 2008 

sebesar Rp. 400.000.000. 

5. Meningkatkan keputusan manajerial jika diukur dengan nilai uang yang 

diperoleh sebesar sebesar Rp. 40.000.000. Nilai tersebut diperoleh dari 

asumsi yang berdasarkan informasi dari lapangan, bahwa adanya 

peningkatan pengambilan keputusan yang mengarah pada penuntasan 

prorgam oleh kepala sekolah sebesar 10% dikali jumlah alokasi anggaran 

tahun 2008 sebesar Rp. 400.000.000. 

Berdasarkan uraian di atas, jumlah total manfaat biaya atau keuntungan yang 

diterima oleh sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan di sekolah adalah 

sebesar. 

Total manfaat biaya pendidikan =  

380.000.000+60.000.000+40.000.000+60.000.000+40.000.0000 

= 580.000.000 

  Dengan demikian maka dapat diketahui nilai ROI untuk tahun ajaran 

tersebut adalah sebagai berikut: 



 

 
 

ROI =  x 100% 

ROI = 45% 

Artinya, jika proyek memiliki ROI yang lebih besar dari 0, dikatakan feasible 

untuk dilaksanakan karena akan memberikan pengembalian investasi dalam 

pendidikan untuk sekolah dasar sebesar 45%, sehubungan adanya peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan peserta didik, efisiensi biaya, meningkatkan 

pelayanan sekolah, peningkatan kinerja SDM, dan peningkatan keputusan 

manajerial. Jika lebih kecil dari 0 atau mempunyai nilai negatif artinya tidak dapat 

dilaksanakan, karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan proses 

pendidikan tidak berimbang dengan hasil yang diharapkan, yaitu tidak adanya 

peningkatan pengetahuan. 

 

3. Akuntabilitas 

Salah satu syarat mutlak bagi manajemen pembiayaan yang baik adalah faktor 

akuntabilitas, dimana proses dan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan 

dari unsur yang terkecil sampai yang terbesar dapat dipertanggungjawabkan 

hasilnya kepada semua stakeholder lembaga terkait, baik secara internal maupun 

eksternal.  

Menurut Indra Bastian istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban.117 

Sedangkan menurut Sirajudin dan Aslam yang dikutip dari Agus wibowo, 

akuntabilitas merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia, yang meliputi 

akuntabilitas internal dan eksternal seseorang.118 

                                                           
117 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2010), 385. 
118 Agus Wibowo, Akuntabilitas Pendidikan (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 45. 



 

 
 

Adapun dalam bidang pendidikan, akuntabilitas pendidikan menurut Gorton 

merupakan pertanggungjawaban (sekolah atau institusi pendidikan negeri) dalam 

pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri.119 

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik 

terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong 

partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah 

akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Slamet 

menyatakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah 

yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka 

harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.120 

Dalam konsepsi akuntabilitas, paling tidak ada empat komponen yang perlu 

diperhatikan, yaitu tujuan, kegiatan, penilaian dan umpan balik. Pendidikan yang 

akuntabel bisa dilihat dari lima hal berikut : 

a. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus; 

b. Kegiatannya dapat diawasi; 

c. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai; 

d. Efisien dalam proses pencapaian hasil; 

e. Menjalankan mekanisme umpan balik (feedback).121 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan akuntabilitas pendidikan merupakan pertanggungjawaban dari suatu 

lembaga pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan membuat 

aturan ukuran atau kriteria sebagai indikator keberhasila dalam rangka pencapaian 

tujuan dari suatu lembaga pendidikan untuk mendapatkan kepercayan dan 

partisipasi publik. 

 

 

 

                                                           
119 Ibid, 48. 
120 Slamet PH, Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Lanjutan Pertama DEPDIKNAS RI, 2005), 6. 
121 Fattah, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran, 67. 



 

 
 

a. Jenis dan Macam-Macam Akuntabilitas 

Akuntabilitas pendidikan menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu akuntabilitas keberhasilan, akuntabilitas 

profesional, dan akuntabilitas sistem.122 

 

1. Akuntabilitas Keberhasilan 

Akuntabilitas sistem dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan yang spesifik. 

Dalam hal ini, usaha pendidikan diarahkan untuk menutup jurang antara keadaan 

awal peserta didik dengan keadaan akhir yang diharapkan sebagaimana yang 

menjadi tujuan yang spesifik itu. Jenis akuntabilitas ini, menilai keberhasilan 

pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya. 

 

2. Akuntabilitas Professional 

Jenis akuntabilitas ini mengacu pada seberapa jauh standar praktis tentang 

sikap, keterampilan, dan teknik-teknik yang telah teruji secara sahih dan handal 

dipakai dalam mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas 

profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena mengingat 

dengan keahlian yang profesional tersebut, guru bekerja mengusahakan 

keberhasilan siswa. 

 

3. Akuntabilitas Sistem 

Secara keseluruhan, sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam 

mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai 

kemudahan (fasilitas) yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan 

akuntabilitas yang menyangkut dirinya sendiri, suatu sistem harus mampu 

mengukur pencapaian siswa, serta menghubungkan hasil pengukuran itu dengan 

tujuan, harapan masyarakat, dengan sumber-sumber yang tersedia, dan dengan 

cara-cara keahlian profesional yang telah digunakan. 

                                                           
122 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Materi Dasar Pendidikan Akta Mengajar V Buku IIA, 

Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), 78. 



 

 
 

Secara umum akuntabilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas 

internal dan eksternal. Akuntabilitas internal merupakan wujud 

pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan penciptanya. Manusia diberikan 

berbagai akal, potensi dan kelebihan. Menurut Lediva, akuntabilitas internal juga 

dinamakan akuntabilitas spiritual. Seseorang dikatakan akuntabel apabila seluruh 

prilakunya bertata dengan baik dan sesuai dengan rambu – rambu yang diberikan 

Tuhan. Rambu-rambu tersebut tertuang dalam berbagai bentuk agama yang ada. 

Sedangkan akuntabilitas eksternal merupakan wujud akuntabilitas individu kepada 

lingkunganya, baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. 

 

Sedangkan akuntabilitas Eksternal, Para ahli membaginya menjadi dua, yaitu: 

a. Internal Accountability to public servants own organization. 

Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hirarki organisasi pegawai / 

petugas pelayanan publik diwajibkan untuk akuntabel tidak saja kepada atasan 

tetapi juga pada pihak – pihak yang mengontrol pekerjaanya. Untuk itu, maka 

seluruh pegawai / petugas hendaknya memiliki komitmen, serta memenuhi kriteria 

pengetahuan dan keahlian agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

posisinya. 

 

b. External Accountability to the individual and organization outside public 

servants own organization 

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab 

setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

Konsep akuntabilitas dalam bidang pendidikan pelaksanaannya seringkali 

terkendala oleh kepentingan berbagai pihak, baik internal maupun external. 

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadangkala 

sulit sejalan.123   
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B. EVALUASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

BERBASIS ZISWAF DI PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN 

 

1. Efektifitas 

Analisis efektifitas dilakukan dengan mengukur seberapa efektif suatu 

program tertentu memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui efektifitas pembiayaan 

pendidikan, proses penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan 

hasil yang diperoleh antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan. 

Praktek yang berlaku di Alam Qur’an tidaklah sedetail konsep analisis 

efektifitas yang dipaparkan oleh para pakar manajemen pembiayaan pendidikan. 

Efektifitas pembiayaan dinilai berdasarkan capaian hasil dari program atau kegiatan 

yang dibiayai oleh pesantren. Program tahfizh contohnya, efektifitasnya dinilai 

berdasarkan capaian santri selama tiga tahun berjalan. Hasilnya, Sembilan dari 

sebelas santri telah mencapai hafalan sempurna tiga puluh juz, sedangkan dua 

sisanya masih mencapai Sembilan belas dan Sembilan juz.  

Dari hasil diatas setelah dilakukan analisa yang secara komprehensif melihat 

kepada proses pembelajaran, lingkungan, kondisi psikologis santri, latar belakang 

keluarga dan background studi, dinilai bahwa program tahfizh yang dilakukan 

sudah sangat efektif dalam mendukung capaian hafalan santri. Hal ini dinilai dari 

beberapa hal berikut : 

a. Mayoritas santri (82 %) mencapai target hafalan yang ditetapkan lembaga 

bahkan kurang dari tiga tahun. 

b. Dua santri yang tertinggal hafalannya secara akademis termasuk santri 

yang “agak tertinggal” dalam kegian PBM bahkan sejak sebelum masuk 

pesantren. 

c. Feedback dari wali santri terkait program pembelajaran dan program 

tahfizh sangat positif dan mereka mendukung keberlanjutannya. 

d. Pihak donatur pun merasa puas atas capaian santri selama ini, sehingga 

perlu dilanjutkan dan dikembangkan kearah yang lebih baik lagi. 



 

 
 

Dari beberapa hal diatas, jajaran pengurus pesantren dan yayasan 

menganggap bahwa program tahfizh yang selama ini berjalan tetap dikawal 

keberlanjutannya dengan terus dilakukan perbaikan atas teknis pelaksanaannya. 

 

2. Efisiensi 

 

Efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara 

masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang 

lebih untuk sumber-sumber (resource input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki 

kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga 

mencapai optimalisasi yang tinggi.124 

Di pesantren tahfizh Alam Qur’an, efisiensi dilakukan dengan menggunakan 

pola manajemen pembiayaan berbasis manajemen (activity based management), hal 

ini bermakna bahwa segala aktifitas yang berkaitan dengan pembiayaan harus 

ditekan se-efisien mungkin sehingga tidak sampai menghabiskan dana yang telah 

dialokasikan sebelumnya. Jika sampai akhir bulan didapati bahwa masih ada saldo 

dari dana yang telah teralokasi, maka otomatis dana harus dikembalikan ke 

bendahara yayasan untuk di-input kembali ke rekening operasional yayasan. 

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan adalah lelang program, dimana 

walaupun program telah teralokasi anggarannya, namun divisi terkait tetap dituntut 

untuk meminimalisir penggunaan dana.  

Contoh dari lelang program adalah pengadaan beras untuk penghafal Al-

Qur’an, dimana seharusnya pembelian beras merupakan alokasi yang sudah 

dianggarkan divisi kesantrian sebelumnya dan dananya pun sudah dialokasikan 

oleh bendahara. Namun dengan adanya lelang program tersebut, dana yang 

seharusnya teralokasikan untuk pembelian beras dapat diminimalisir bahkan dapat 

dikembalikan seutuhnya kepada bendahara yayasan.125 

                                                           
124 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 61. 
125 Handri, Wawancara, Winong, 13 Maret 2019. 



 

 
 

Strategi lain terkait dengan efisiensi pembiayaan adalah tidak memberikan 

honorarium bagi pengurus yang merangkap sebagai guru MTs. Hal ini dilakukan 

mengingat komitmen bersama seluruh pengurus pesantren bahwa mengajar 

merupakan bagian dari pengabdian, sehingga honorarium yang teralokasikan untuk 

guru / pendidik MTs tidak diberikan sebagaimana guru-guru MTs lainnya yang 

tidak merangkap sebagai pengurus pesantren. 

Model efisiensi yang dilakukan di pesantren tahfizh alam Qur’an tidak 

menekankan kepada hasil akhir (out put), namun lebih kepada manajemen 

pembiayaan pendidikan yang berbasis activity based management (ABM) dengan 

pengkondisian SDA dan SDM sedemikian rupa sehingga pembiayaan yang minim 

dan Sarana yang terbatas mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan 

harapan. 

 

3.  Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.126 

Di Alam Qur’an, akuntabilitas merupakan hal yang menjadi salah satu 

concern utama, mengingat bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di dalamnya 

berbasis ZISWAF yang mempunyai keterkaitan dengan banyak stakeholder, baik 

internal maupun eksternal. Mengingat pula bahwa fundraising terkait erat dengan 

kepercayaan. Jika kepercayaan donatur dan muhsinin baik terhadap lembaga yang 

didukungnya, maka secara otomatis loyalitas dan dukungan terhadap lembaga akan 

semakin baik. Hal ini terbukti dari banyaknya muhsinin dan donatur yang 

menyatakan ketertarikan untuk menjadi donatur tetap pesantren. 

                                                           
126 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar,( Jakarta: Erlangga. 2010), 385. 



 

 
 

Ada dua model akuntabilitas yang digunakan, yaitu internal dan eksternal. 

Masing-masing mempunyai skema pelaporan yang berbeda tergantung kepada 

kebutuhan dan karakteristik program. Jika dijabarkan akan tampak sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas internal lembaga 

Akuntabilitas internal lembaga terdiri atas beberapa tingkatan pelaporan 

dalam pembiayaan, masing-masing divisi melaporkan kepada bendahara dua 

terkait kinerja pembiayaan dan capaian program yang telah diajukan 

pembiayaannya.  

Bendahara kemudian menelaah laporan dari masing-masing divisi yang 

jika tidak ditemukan kejanggalan akan diberi label dan stempel bahwa laporan 

diterima dengan baik. Namun jika ditemukan adanya kejanggalan dalam 

pelaporan, baik terkait dengan program yang tidak sesuai anggaran, atau 

alokasi yang terlalu besar untuk beberapa program yang tidak sesuai dengan 

anggaran, maka laporan akan dikembalikan untuk diverifikasi ulang dan 

dimintai penjelasan terkait hal-hal yang dianggap meragukan. 

Setelah semua laporan dari setiap divisi dianggap baik, maka bendahara 

dua akan melaporkan hasilnya kepada bendahara tiga (utama) untuk 

diverifikasi ulang kemudian dilaporkan kepada ketua yayasan untuk dimintai 

pertimbangan dan persetujuannya. Pelaporan model seperti ini selalu dilakukan 

di akhir bulan menjelang bulan baru, sekaligus sebagai pengajuan anggaran 

untuk bulan berikutnya. 

 

b. Akuntabilitas eksternal lembaga 

Tidak semua hal yang dilaporkan pada akuntabilitas internal dilaporkan 

juga pada stakeholder eksternal. Laporan yang diberikan hanya terkait dengan 

capaian prestasi santri dalam belajar mengajar, kegiatan yang sedang dan telah 

berlangsung dan penggunaan dana secara umum tanpa penjelasan secara detail 

item per item dana yang digunakan.127 
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 Sampai hari ini, konsep seperti ini tetap dipertahankan dan tidak ada 

satupun dari donatur yang mempertanyakan terkait detail penggunaan dana 

yang telah di didonasikannya. 

 

 

C. ANALISIS EVALUASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

BERBASIS ZISWAF DI PESANTREN TAHFIZH ALAM QUR’AN 

 

1. Efektifitas 

Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan 

yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan 

kualitatif outcomes sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Analisis efektifitas 

dilakukan dengan mengukur seberapa efektif suatu program tertentu memenuhi 

tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pendidikan, proses 

penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh 

antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan.128 

Dari teori diatas, setelah melihat dapatan kajian yang dilakukan, maka dapat 

dinyatakan bahwa telah terjadi efektivitas pembiayaan pendidikan karena ada 

hubungan antara input (program prioritas, kegiatan, tujuan dan alokasi biaya) 

dengan output yang diharapkan, yaitu kelulusan yang mencapai seratus persen dan 

ketercapaian hafalan (30 juz) yang mencapai delapan puluh dua persen. 

 

2. Efisiensi 

Efisiensi adalah kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. 

Pembiayaan dikatakan efisien manakala pencapaian sasaran atau target diperoleh 

dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. Efisiensi 

berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency “characterized by quantitif 

                                                           
128 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, 66. 



 

 
 

outputs”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan 

kuadran (output) atau antara daya dan hasil.129 

Efisiensi biaya pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu 

efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Pada efisiensi internal, dua hal dapat 

dilakukan untuk mengukurnya, yaitu menggunakan Average Study Time dan Input 

Ratio Output (IRO). Sedangkan untuk efisiensi external, pendekatan cost benefit 

analysis dapat dilakukan. 

Model efisiensi yang digunakan di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an tidak 

menggunakan dua pendekatan diatas namun efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan pola manajemen pembiayaan berbasis manajemen (activity based 

management), hal ini bermakna bahwa segala aktifitas yang berkaitan dengan 

pembiayaan harus ditekan se-efisien mungkin sehingga tidak sampai menghabiskan 

dana yang telah dialokasikan sebelumnya. Jika sampai akhir bulan didapati bahwa 

masih ada saldo dari dana yang telah teralokasi, maka otomatis dana harus 

dikembalikan ke bendahara yayasan untuk di-input kembali ke rekening 

operasional yayasan. 

Jika dilihat dari dua model pengukuran efisiensi diatas, maka didapatkan 

beberapa hal dibawah ini :  

a. Average Study Time :  

1. Dilihat dari masa studi setiap santri yang telah lulus pada tahun 2019 

ini, maka dapat dikatakan bahwa seluruh santri menghabiskan masa 

studi sama persis dengan waktu ideal belajar di MTs, yaitu tiga tahun. 

Ini berarti bahwa terjadi efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

2. Jika dilihat dari program tahfiz } yang merupakan program andalan 

pesantren, maka didapati bahwa 82 % santri telah menyelesaikan 

hafalan 30 juz dalam interval bervariasi dalam tiga tahun. Dari sini 

dapat diambil kesimpulan bahwa telah pula terjadi efisiensi dalam 

pembiayaan pendidikan di Alam Qur’an. 

                                                           
129 Akdon, Dedy Achmad Kurniady, and Deni Darmawan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 
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b. Input Ratio Output : 

Pada model analisis ini, terjadi efisiensi dalam pembiayaan pendidikan 

karena jumlah santri yang masuk pada tahun 2016 sama dengan jumlah santri 

yang keluar pada tahun 2019 yaitu 11 santri. 

 

c. Cost Benefit Analysis (ROI) 

Berbeda dengan sektor ekonomi yang menggunakan rasio keuntungan 

bersih (biasanya berbentuk uang) dan seluruh biaya yang dikeluarkan 

perusahaan sebagai acuan analisisnya. Di lembaga pendidikan yang notabene 

adalah lembaga non profit, keuntungan dilihat dari output dan outcome yang 

dihasilkan dari proses pendidikan dan pembiayaan di lembaga pendidikan. 

Namun ada asusmsi yang bisa dibuat berdasarkan pada output dan outcome 

tersebut. Diantara yang terlihat dari Pesantren Tahfizh Alam Qur’an adalah :  

Total biaya Tahunan adalah 363.750.000,- 

Profit dari lulusan 100 % sebesar 363.750.000,- 

Profit yang dihasilkan dari asumsi efisiensi pembiayaan melalui aktifitas 

berbasis Manajemen (ABM) sebesar 20% :  72.750.000,- 

Hasil diatas jika dihitung berdasarkan rumus Return of Investment (ROI) 

akan tampak sebagai berikut : 

ROI =  =   

436.500.000 – 363.750.000 
X 100 % 

363.750.000 

= 20 % (Feasible) 

Dari penghitungan diatas, berdasarkan rumus ROI yang digunakan, maka 

dapat dinyatakan bahwa terjadi efisiensi dalam manajemen pembiayaan 

berbasis ZISWAF di Pesantren Tahfizh Alam Qur’an. 

 



 

 
 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban.130 

Pada lembaga pendidikan, tujuan akuntabilitas pendidikan adalah terciptanya 

kepercayaan publik terhadap lembaga. Kepercayaan publik yang tinggi akan 

lembaga dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan 

manajemen sekolah. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga sebagai salah satu syarat untuk 

terciptanya lembaga yang baik dan terpercaya. Penyelenggara lembaga pendidikan 

harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja 

mereka kepada publik, baik internal maupun eksternal.131 

Praktik akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu internal dan eksternal. 

Akuntabilitas internal terkait dengan pelaporan antar unit / divisi dalam pesantren 

terkait aktifitas pembiayaan yang sudah dilakukan berikut alokasi dana dan 

distribusinya kepada bendahara, yang kemudian diteruskan kepada bendahara 

utama dan ketua yayasan untuk disetujui dan disahkan. 

Praktik akuntabilitas eksternal tidak serigid praktek akuntabilitas internal 

sebagaimana yang dipaparkan diatas. Untuk eksternal, pelaporan yang dilakukan 

didominasi oleh pelaporan terkait kegiatan santri, program unggulan dan 

penggunaan dana secara umum dan tidak menyertakan rincian pembiayaan 

sebagaimana akuntabilitas internal. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dana yang 

dikelola telah mendapatkan kepercayaan dan persetujuan dari para muzakki dan 

wakif untuk dikelola sedemikian rupa dalam bentuk kegiatan tahfizh dan 

kependidikan. Donatur cukup mendapatkan photo kegiatan, informasi kegiatan 

                                                           
130 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2010), 385. 
131 Slamet PH, Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama DEPDIKNAS RI, 2005), 6. 



 

 
 

tertentu dan pelaporan terkait penggunaan dana yang masuk melalui skema 

pembiayaan pendidikan.  

Praktik dengan model seperti diatas memungkinkan untuk diterapkan jika 

terjadi kesepakatan antara pihak penerima dan pemberi hibah/wakaf terkait 

mekanisme pelaporan dan akuntabilitas. Namun alangkah baiknya, jika manajemen 

pembiayaan yang baik ditopang juga dengan pelaporan yang baik dan rigid, 

sehingga menambah kepercayaan donatur, warga masyarakat dan stakeholder 

lainnya terkait dengan program pengembangan dan pendidikan  pesantren, dengan 

membuat format laporan yang bisa mengcover seluruh detail penggunaan dana 

yang telah dipakai lembaga dalam proses pendidikan dan pengajaran. 

Manajemen pembiayaan pendidikan yang berlaku di Pesantren Tahfizh Alam 

Qur’an secara garis bersar telah sesuai dengan prinsip dan teori manajemen 

pembiayaan pendidikan pada umumnya. Namun pada teknik analisis dan evaluasi, 

seharusnya menggunakan teknik analisis manajemen pembiayaan pendidikan 

konvensional yang dapat mengukur secara tepat efektifitas dan efisiensi setiap 

kegiatan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan.  

Pada aspek akuntabilitas juga harus diperbaiki dengan bentuk laporan yang 

lebih terperinci sehingga dapat menambah kepercayaan donatur dan muzakki untuk 

selalu menitipkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakafnya di Pesantren Tahfizh 

Alam Qur’an.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Secara garis besar, manajemen pembiayaan pendidikan yang berlaku di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an berjalan pada prinsip dan pola yang berlaku pada 

manajemen pembiayaan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan. Namun 

dalam implementasinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, 

khususnya terkait dengan profesionalitas pembiayaan pendidikan, manajemen 

pengelolaan dana ZISWAF, serta distribusi dan analisis evaluasinya.  

Dari hasil penelitian terhadap manajemen pembiayaan pendidikan di 

Pesantren Tahfizh Alam Qur’an, dan setelah menganalisisnya menggunakan 

dengan teori manajemen pembiayaan pendidikan, didapati hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada Tahapan Perencanaan (Budgeting)  

a. Prosedur penganggaran yang berlaku telah sesuai dengan kaidah dan 

manajemen pembiayaan pendidikan pada umumnya, namun jenisnya 

masih menggunakan satu model, yaitu line item budget. Sehingga 

ketercapaian program tidak dapat diukur kecuali setelah dilakukan audit 

setelahnya. 

b. Dalam penyusunan anggaran serta alokasinya, tidak semua stakeholder 

dilibatkan. Hal ini memicu kepada subyektifitas yang dominan kepada 

beberapa orang saja, dan mengabaikan pihak lainnya. 

c. Teknik, strategi dan pendekatan yang digunakan dalam penggalangan 

dana telah berhasil menarik banyak donatur dan muhsinin loyal yang 

berkontribusi besar terhadap pembangunan dan pengembangan lembaga, 

khususnya melalui skema wakaf uang dan barang. Namun masih perlu 

sinergi yang kuat antar komponen dalam lembaga sehingga capaian lebih 

maksimal lagi. 



 

 
 

d. Kemampuan dan kecakapan masing-masing personel dalam fundraising 

belum merata, sehingga fundraising lebih banyak dihandle oleh sedikit 

person saja. 

e. Sumber dana pembiayaan pendidikan lembaga bersumber dari wali 

santri, pengurus yayasan dan masyarakat yang seluruhnya melalui skema 

ZISWAF, serta unit usaha pesantren. Adapun bantuan pemerintah belum 

didapatkan sama sekali karena terkait dengan legalitas lembaga. 

 

2. Tahapan Implementasi ( Accounting) 

a. Dalam hal ketatausahaan, bendahara lembaga telah berhasil membuat 

pencatatan alur dan distribusi keuangan dengan baik. Terbukti dari 

pembukuan yang lengkap, mulai dari alur keluar masuknya uang, register 

donatur, buku rekening yang memisahkan semua jenis dana, buku rekap 

dan laporan. Namun bendahara belum terbekali dengan skill yang 

mumpuni dalam hal akuntansi, sehingga sering terjadi mismatch dalam 

hal pelaporan dan pencatatan keuangan, juga pada format laporan. 

b. Ketiadaaan job description yang jelas (tertulis) membuat sering terjadi 

miskomunikasi antar bendahara, khususnya terkait dengan otoritasi 

pendanaan dan distribusi dana. 

c. Lembaga belum memiliki Amil yang qualified yang secara sah boleh 

menarik, mengorganisir dan mengalokasikan dana ZISWAF.   

d. Pada alokasi pembiayaan, tidak ada pemisahan antara dana zakat, infaq 

dan shadaqah. Hal ini membuat dominasi distribusi dana zakat kepada 

asnaf fi> sabi>lillah saja, karena tidak ada sekat yang jelas antar mustahik. 

e. Kebijakan terkait alokasi dana wakaf tunai untuk pembangunan dan 

pengembangan pesantren sudah tepat. Mengingat bahwa dana wakaf 

terikat kepada sifatnya yang tsubut dan tidak bisa dipindahtangankan.  

f. Terkait dengan wakaf barang, sering terjadi keteledoran dalam penjagaan 

dan perawatan. Sehingga barang yang sudah diwakafkan belum 

termaksimalkan / terawat dengan baik. 



 

 
 

3. Pada Tahap Evaluasi (Auditing) 

 

a. Teknik analisis efisiensi pembiayaan belum difahami dengan baik, 

sehingga teknik yang digunakan belum memiliki parameter yang dapat 

menunjukkan hasil analisis secara akurat dan ilmiah 

b. Begitupun pada teknik analisis efektivitas, masih difahami sebagai 

capaian hasil kegiatan. Sehingga belum digunakan teknik pengukuran 

efektivitas sebagaimana manajemen pembiayaan pendidikan pada 

umumnya. 

c. Pada aspek akuntabilitas, baik secara internal maupun eksternal, lembaga 

secara berkala dan kontinyu membuat laporan pertanggung jawaban 

kepada semua stakeholder. Namun konten laporan (eksternal) masih 

sebatas laporan umum penggunaan dana dan capaian target 

pengembangan/pengadaan tanpa memerinci detail penggunaan dana 

tersebut. Hal ini membuat donatur dan muhsinin tidak mendapatkan 

gambaran detail penggunaan dan peruntukan dana ZISWAF. 

 

B. SARAN 

 

1. Perencanaan (Budgeting) 

 

a. Perlu mencoba memvariasikan model dan jenis penganggaran sehingga 

didapat model yang ideal dalam penganggaran 

b. Perlunya pelibatan semua stakeholder dalam penyusunan anggaran, 

sehingga semua personel faham tentang teknis penyusunan dan detail 

peruntukan anggaran. 

c. Perlunya memperkuat sinergi antar personal dalam fundraising, sehingga 

tidak terjadi dominasi perseorangan yang berakibat pada kebingungan 

lembaga jika penanggung jawab utama fundraising berhalangan karena 

suatu hal.  



 

 
 

Terkait dengan teknik dan strategi fundraising yang belum 

sepenuhnya difahami oleh semua personil, perlu diadakan workshop dan 

pelatihan dari ahli dan pakar manajemen fundraising. Perlu juga 

melakukan studi banding kepada lembaga-lembaga yang telah lebih dulu 

sukses mengaplikasikan ZISWAF dalam pengelolaan pendidikan. 

d. Sumber dana pembiayaan yang masih didominasi oleh ZISWAF perlu 

diperluas dengan memaksimalkan bantuan pemerintah. Unit usaha 

pesantren pun juga perlu diseriusi dengan membuka dan mencari potensi 

ekonomi baru yang bisa mensuplai kebutuhan pembiayaan pendidikan. 

  

2. Implementasi (Accounting) 

 

a. Ketatausahaan yang sudah cukup baik perlu ditingkatkan dengan 

upgrading skil bendahara dengan penguasaan ilmu akuntansi yang baik. 

Dengan begitu, kendala yang sering terjadi terkait dengan desain 

pelaporan, teknis pencatatan dan alokasi pembiayaan dapat dihindari. Pada 

akhirnya desain ideal ketatausahaan lembaga ala Alam Qur’an dapat 

dicapai. 

b. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas (tertulis) antar bendahara, 

sehingga tumpang tindih wewenang dan otorisasi dapat diminimalisir. 

c. Lembaga perlu membentuk LAZ sendiri dengan meminta legalisasi dari 

pemerintah. Atau opsi lain yang bisa dimunculkan adalah bekerjasama 

dengan lembaga amil zakat resmi dalam penghimpunan dana ZISWAF 

dalam bentuk kesepakatan kerjasama (MOU) 

d. Perlu pemisahan yang jelas antara dana zakat, infaq dan shadaqah dalam 

hal pencatatan maupun distribusi. Sehingga dana ZIS dapat 

terdistribusikan sesuai dengan peruntukannya (mustahik) secara detail. 

e. Perlu ada anggaran khusus dalam hal perawatan dan penjagaan barang 

wakaf. Sehingga kemanfaatan dari wakaf tersebut dapat terus mengalir 

baik kepada wakif, maupun umat. 



 

 
 

f. Perlu ketegasan dari pihak nazir untuk menolak wakaf barang yang dinilai 

tidak memberikan banyak manfaat dan terindikasi tidak tahan lama / cepat 

rusak. Opsi lain dengan menawarkan kepada calon wakif untuk 

mengalihkan barangnya menjadi infaq, bisa juga diambil.  

g. Perlunya mencoba mengalokasikan dana wakaf (khususnya wakaf uang) 

secara produktif. Sehingga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan 

lembaga yang berkesinambungan. Opsi ini juga bisa digunakan untuk 

perawatan dan penjagaan wakaf barang, yang berarti bahwa hasil dari 

wakaf produktif bisa digunakan untuk penjagaan dan perawatan wakaf 

barang. 

 

3. Evalusi (Auditing) 

 

a. Perlu pemahaman yang baik pada teknik analisis efisiensi pembiayaan 

pendidikan, sehingga setiap program yang dibiayai oleh lembaga dapat 

diukur efisiensinya dengan tepat dan akurat. 

b. Dalam hal pengukuran efektifitas pembiayaan. Perlu difahami dengan baik 

teknik analisisnya, sehingga tidak hanya mengukur efektifitas berdasarkan 

output, namun juga memperhatikan out-come serta keterkaitan antara 

output dengan input. 

c. Perlu dibuat desain pelaporan penggunaan dana yang lebih detail kepada 

donatur, muzakki dan waqif. Sehingga didapat informasi yang holistik 

terkait penggunaan dana ZISWAF dalam aktifitas kelembagaan, baik yang 

bersifat rutin (recurrent cost) maupun yang bersifat pengembangan 

(development cost).  
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