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Direncanakan program wajib belajar (wajar) sembilan tahun selesai 
tahun 2009. Pada saat itu diharapkan untuk SD dan SMP, angka 
partisipasi sekolah (APS) sudah mencapai 95persen atau lebih. Untuk 
SD hampir  tidak ada masalah karena umumnya APS sudah 
mencapai diatas 95persen. Tapi untuk SMP kisarannya masih pada 
75-85persen.  
 
Untuk itulah pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan 
Nasional membantu daerah untuk meningkatkan kapasitas daya 
tampung melalui program pembangunan unit sekolah baru (USB), 
disamping rehabilitasi dan penambahan kelas dll. Program 
pembangunan USB hanya menyediakan dana pembangunan gedung 
dan daerah diharapkan dapat menyediakan lahannya. Setiap 
Kabupaten/Kota mendapat jatah pembangunan USB. 
 
Salah satu contoh adalah Lampung Selatan, yang mendapat jatah 
USB SMP sebanyak 25 unit. Sampai saat ini baru dapat direalisasi 8 
unit.  Kesempatan ini sayang untuk diabaikan, karena, kalau mau 
membangun sendiri tentu akan memberatkan beban APBD (anggaran 
pendapatan belanja daerah). Karena itu, harus ada upaya untuk 
menyediakan lahan. Lahan selama ini diperoleh dari hibah 
masyarakat. Hanya saja hibah/wakaf  tanah ini makin sulit karena 
semakin tingginya harga tanah dan semakin sedikit ‘tuan tanah’. 
Masalah lain adalah ada tanah wakaf/hibah tapi berada di daerah 
yang sudah ada SMPnya atau tanahnya kurang dari 2ha sehingga 
tidak memenuhi syarat.  
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Lalu bagaimana menyediakan lahan untuk sekolahan? Wakaf dapat 
dijadikan salah satu mekanisme penyediaan lahan untuk sekolah 
tersebut. Selama ini wakaf tanah hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang punya tanah atau orang yang ‘berduit’ sehingga dapat membeli 
tanah untuk wakaf. Karena banyak yang beranggapan bahwa wakaf 
hanya berupa barang tidak bergerak. 
 
Dalam UU N0 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta 
benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak 
(pasal16). Benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman 
dll. Benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dll. 
Lalu bagaimana caranya? Dalam hal ini dapat dibuat gerakan wakaf 
tanah untuk sekolah. Pemda atau badan wakaf dapat menawarkan 
pada masyarakat untuk mewakafkan uangnya dengan mengeluarkan 
sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf  dikeluarkan dengan nominal 
tertentu, misalnya, Rp5.000 atau Rp10.000 atau berapapun yang 
dianggap dapat diakses masyarakat bahkan dari berbagai 
tingkatannya. Setiap orang boleh menebus sertifikat tersebut 
berapapun jumlahnya.   
 
 Cara ini memungkinkan semua warga berpartisipasi dalam 
mencerdaskan masyarakat dengan memajukan pendidikan. Dan 
masyarakat akan dengan senang hati ikut berpartisipasi, apalagi 
dengan nilai berapapun mereka bisa ikut berpartisipasi.  Apalagi ini 
bisa dilakukan secara kolektif (sebagaimana reksa dana) sehingga 
organisai masyakat (ormas), sekolah, pengajian dll dapat 
menghimpun dana dari anggotanya. 
 
Jika dibutuhkan 2 ha (20.000m2) lahan dan diasumsikan harga per 
m2 adalah Rp10.000 (di desa dan pedalaman) maka dibutuhkan dana 
sekitar Rp200 juta.  Jika setiap orang mewakafkan uangnya Rp5.000 
maka dibutuhkan 40.000 wakif (orang yang berwakaf). Toh ini bisa 
lebih sederhana, karena, dapat bersifat kolektif dan boleh 
menyumbang berapapun.  Artinya, secara teknis  cara ini bisa 
ditempuh dan bukan sesuatu yang sulit. Soalnya adalah komitmen 
dan keterbukaan kita untuk sungguh-sungguh bekerja bagi kebaikan 
dan kemajuan bersama.  
Syariah selalu terbuka untuk kemaslahatan umat. Syariah memfasilitasi umat 
untuk berbuat baik (amar makruf) sekecil dan sesederhana apapun. Untuk 
muamalah prinsipnya (hukum asal)  semua boleh, kecuali yang dilarang. Mari 
berbuat, mari berkarya. Jadilah rahmatan lil’alamin.   


