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 BAB III 

APLIKASI HUTANG PIUTANG  

A. Profil Yayasan Nurul Huda  

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Huda  
 

Cikal bakal berdirinya sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang 

berjarak ± 200 m ke arah timur dari Masjid Agung Sunan Ampel tepatnya 

di Jl. Sencaki 64 Surabaya yang kemudian dikenal dengan nama Pondok 

Pesantren Nurul Huda  dan telah eksis sampai sekarang selama ± 10 

tahun, berawal dari berdirinya Mushalla (langgar wakaf) Nurul Huda yang 

dibangun secara swadaya masyarakat pada tahun ± 1955. Perjuangan 

panjang tersebut tidak terlepas dari seorang sosok tenang penuh wibawa 

yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya yaitu KH. Ridlwan 

Baidlowi yang sebelum wafat, beliau adalah seorang imam rawatib di 

Mushalla Nurul Huda (Langgar Wakaf Nurul Huda).1 

Dari beberapa sumber yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat 

sekitar seperti penuturan ketua takmir mushalla Nurul Huda Bapak H. 

Huzaini yang populer dipanggil H. Kasim ia   menjelaskan bahwa daerah 

asal KH. Ridlwan Baidlowi adalah dari Tanggulangin Sidoarjo Jawa 

Timur. Ada satu hal yang tidak dapat dilupakan dari jasa-jasa beliau 

adalah tekad dakwahnya yang sangat kokoh guna menyebarkan nilai 

Ukhuwah Iiyah dan indahnya I pada masyarakat Sencaki dan sekitarnya, 

                                                           
1Mustakim, Surabaya www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 
2015. 
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yang pada saat itu daerah tersebut dikenal sebagai basis hitam tempat 

bersarangnya pembunuh, pencuri, pencopet, penyabung ayam dan 

identitas-identitas lain yang negatif dan arogan walaupun diantara mereka 

juga masih banyak orang-orang yang taat beribadah dan berakhlak mulia.  

Beliau dikenal keras dan tegas terhadap segala hal yang bersifat 

prinsip terhadap nilai-nilai religi dan sangat dikenal luwes dan familiar 

dalam  hubungan sosial kemasyarakatan. Selama puluhan tahun hingga 

wafatnya beliau pada tahun 1971, beliau telah banyak mengabdikan 

dirinya untuk kemaslahatan dan kabaikan ummat padahal secara garis 

nasabnya beliau tidak ada hubungan apapun baik anak maupun 

persaudaraan dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Akan tetapi, 

setelah beliau wafat yang terhitung sampai tahun 1993 tak satupun 

orang yanga siap mengganti posisinya sebagai singel fathers and top 

leaders (seorang bapak dan panutan), yang pada akhirnya beberapa 

tokoh masyarakat sekitar mushalla, bermusyawarah untuk mengaktifkan 

dan melanjutkan kembali perjuangan KH. Ridlwan Baidhowi tersebut 

yang kemudian mendatangi seseorang yang menjadi warga pendatang di 

lokasi terebut, alumni dari Jami’atul Imam Muhammad ibn Saud Riyadh 

– Saudi Arabiah  yaitu KH. Abdurrahman Navis, Lc, yang kemudian 

diberikan amanah untuk menjadi Pengasuh sekaligus Ketua Pondok 

Pesantren Nurul Huda Surabaya hingga sekarang.2 

                                                           
2 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses Rabu 20 Agustus 2015. 
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Setelah beliau memegang amanah yang sangat berat ini, beliau 

mulai merintis dan mengembangkan langgar wakaf ini yang diawali  

dengan pemugaran dan renovasi total sebuah bangunan yang asalnya 

adalah tempat tinggal imam rawatib saat itu  menjadi  bangunan 

permanen Pondok Pesantren Putra berlantai dua. Sebagai upaya untuk 

menyukseskan rencana besarnya itu, beliau memantapkan barisan 

bersama Ust. Drs. H. Abdul Hajji Mukhtar yang kemudian menjadi 

Sekretaris Pondok Pesantren dan Bapak Ali Mustaqim menjadi Wakil 

Sekretaris serta Ust. H. Hamidin Lumaris Al-Hafidz sebagai Bendahara 

Pondok Pesantren3. 

2. Legalitas Yayasan Nurul Huda  
 

Pondok Pesantren Nurul Huda secara resmi berdiri pada tanggal 28 

Juli 1994 sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat 

akta tanah Trining Ariswati, SH dengan nomor 109/1994. Pesantren ini 

berdiri diatas tanah wakaf dari seorang muhsinin Surabaya yang jauh 

sebelum yayasan berdiri, telah berdiri sebuah mushalla (langgar wakaf  

Nurul Huda) yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat sekitar 

dengan rumah khusus seorang imam rawatib.4  

Pondok Pesantren Nurul Huda adalah lembaga pendidikan 

keagamaan dan dakwah serta sosial kemasyarakatan telah 

                                                           
3 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 2015. 
4 Hasil wawancara dengan  Humaidah selaku ketua pengurus Yayasan Nurul Huda, 15 oktober 
2015  
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mengembangkan diri menjadi lembaga profesional   dengan  beberapa 

unit dibawahnya. 

3. Visi dan Misi YayasanNurul Huda 

Visi Yayasan Nurul Huda adalah Mencetak generasi masa depan yang 

beriman, berilmu, dan berakhlaqul karimah.5 

Demi terwujudnya visi tersebut , terdapat beberapa misi yang di emban 

oleh Yayasn Nurul Huda sebagai berikut : 

1. Penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta pembinaan 

akhlaqul karimah 

2. Pengembangan pendidikan keilmuan dan wawasan 

3. Pengembangan minat dan bakat 

4. Pengembangan keterampilan dan keahlian  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5www.nurulhuda.com/2012/04/VisiMisi-Nuha.html diakses Rabu 20 Agustus 2015. 
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4.   Struktur Yayasan Nurul Huda dan Deskripsi Tugas 

a. Struktur  Yayasan Nurul Huda6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
6www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 2015. 

RapatAnggotaTahuan 

KetuaYayasan : 

K..H Abdurrahman Nafis, 

Lc., M.HI 

PENGURUS 

Ketua  : Dra. Humaidah 
Sekretaris : Ali Mustaqim 
Bendahara : H. HamidinLumaris 

PENGELOLA 

SD SMP SMA 

Ketua : Ahmad RIfa’I, 

S.Pd 

Wakil : Ikhwana 

Skretaris : HuseinSyafi’i 

Ketua : FauziAzhari 

Wakil : NurulMauli 

Skretaris : M. Nasir 

Ketua : KhodijahNafis 

Wakil : M. Muhaimin 

Skretaris : M. Syamsul 
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b. Deskripsi Tugas 7 
 

1. Rapat Anggota Tahunan  

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang di ikuti oleh ketua yayasan atau 

para pendiri dan seluruh anggota Yayasan Nurul Huda untuk merumuskan 

dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka 

pengembangan Yayasan Nurul Huda.8  

2. Ketua Yayasan 

a. Bertanggung jawab atas semua aktifitas Yayasan Nurul Huda  

b. Mengetahui setiap kegiatan penting pengurus (yayasan) 

3. Pengurus  

a. Ketua 

- Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota dan rapat pengurus 

- Mengevaluasi segala aktifitas pengurus 

- Melakukan pengawasan dan pengembangan yayasan  

- Menyusun laporan kegiatan setiap tahun pada ketua yayasan 

b. Sekretaris  

- Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum 

rapat diadakan 

- Membuat konsep surat-surat pengembangan dan pengembangan 

adminstrasi 

- Menangani arsip, agenda, dokumentasi 

                                                           
7
 Diambil dari Buku hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), 2013. Hal. 5 

8
 Diambil dari Buku hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), 2013. Hal. 5 
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- Mengelola pendataan santri baru 

- Mengkoordinasi setiap ada acara yayasan 

c.  Bendahara 
 

- Membantu dalam pengadaan dan pengelolaan keuangan  

- Mengusahakan sumber-sumber keuangan  

- Menyimpan dan mengembangkan KAS 

- Mengadministrasikan keluar masuknya keuangan 

- Membuat konsep-konsep pengembangan keuangan yayasan 

- Pendistribusian honor 

- Menerima dan mencatat keuangan 

- Melaksanakan koordinasi dan pengawasan keuangan yayasan 

4. Pengelola 
- Membantu dan berperan aktif terhadap segala kegiatan yayasan 

- Melaksanakan kegiatan yang telah dikoordinasi 

- Mengusulkan program-program kegiatan pada ketua sesuai 

bidangnya. 

5. Program KegiatanYayasan Nurul Huda9 

a) Pendidikan Formal  : 

1. Taman Kanak-Kanak (TK) 

2. SekolahDasar (SD) 

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP“Terpadu”) 

4. Sekolah Menengah Atas (SMA “Terpadu") 

 
                                                           
9 www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.htmlpada Rabu 20 Agustus 2015. 
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b) Pendidikan Non Formal  : 

1. Pondok Pesantren Putra/Putri 

2. Madrasah Diniyah 

a. Shifir  : 2 Tahun 

b. Awaliyah : 4 Tahun 

c. Wustho : 2 Tahun 

d. ‘Ulya  : 2 Tahun  

c) Extra Kurikuler  : 

1. Seni baca al-Quran 

2. Komputer dan Elektro 

3. Tata Boga dan Busana 

4. Latihan Khitobah (pidato dua bahasa Arab/Indonesia) 

5. Seni Hadrah (Banjari & Sumenep) 

6. Seni Bela Diri 

7. Jamiyah santri 

8. Bakti soial 

9. Qowaid Nahwiyah Shorfiyah 

10. Hukum Islam (Fiqih) 

11. Al-Quran dan Tafsir 

d) Unit Usaha dan Jasa 

1. Wartel Nurul Huda 

2. Air Isi Ulang Nurul Huda 

3.  Koperasi Nurul Huda 
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4. Kantin Nurul Huda 

e) Sosial Ekonomi 

1. Zakat  

2. Shadaqah  

3. Infaq  

B. Peran dan Posisi Yayasan Nurul Huda di Masyarakat 
 

Sebagai lembaga sosial yang berdiri di tengah-tengah masyarakat 

Yayasan Nurul Huda memiliki peran untuk mewujudkan keinginan 

masyarakat yang menaruh harapan pada yayasan. Untuk 

menyeimbangkan kehidupan yang layak dan untuk mewujudkan 

keinginan masyarakat maka Yayasan Nurul Huda tidak hanya berperan 

dalam keutuhan ukhrowinya saja akan tetapi juga harus bisa memenuhi 

kebutuhan duniawinya juga supaya menjadi masyarakat yang sejahtera. 

Adapun peran Yayasan Nurul Huda yaitu 10: 

1. Peran Yayasan dalam bidang Sosial Keagamaan 

Peran yayasan dalam bidang sosial kegamaan yaitu tidak hanya 

memberikan pembinaan moral pribadri santri atau siswa-siswi saja 

melainkan juga mengadakan perbaikan dan perubahan sosial dan 

kemasyarakat, karena yayasan tidak hanya mempengaruhi kehidupan 

para santri/siswa dan alumninya, melainkan juga pada kehidupan 

masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain yayasan berperan dalam 

pengembangan sosial keagamaan pada masyarakat sekitarnya. Adapun 

                                                           
10www.nurulhuda.com/2012/04/ Nuha.html pada Rabu 20 Agustus 2015. 
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bentuk peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang sosial keagamaan 

yaitu 11: 

a) Majelis ta’lim yang bersifat pendidikan kepada masyarakat 

Majelis ta’lim bersama masyarakat di Yayasan Nurul Huda ini 

dijadikan satu media oleh yayasan untuk menggembleng masyarakat 

tentang agama. Bahkan yayasan juga bukan hanya memanfaatkan 

sarana pengajian untuk mengkaji agama melainkan dijadikan sebagai 

media pengembangan masyarakat dalam arti menyeluruh. Oleh 

karena itu letak kepentingan  pengajian ini sebagai media 

komunikasi melalui masyarakat. 

2) Majelis Ta’lim Ibu-ibu 

Melihat kondisi masyarakat yang masih minim dalam ilmu 

pengetahuan khususnya ibu-ibu yang merupakan pondasi dalam 

sebuah keluarga maka yayasan mengadakan pengajian yang 

sistemnya bergiliran dari rumah ibu yang satu kerumah ibu yang 

lainnya. 

2. Peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang perekonomian  

 Yayasan Nurul Huda mempunyai peran yang sangat penting bagi 

masyarakat selain dalam bidang pendidikan yang banyak diminati oleh 

masyarakat karena biaya yang tidak terlalu mahal tapi juga karena adanya 

                                                           
11

 Hasil wawancara dengan Khodijah selaku Pengelola Yayasan Nurul Huda, pada tanggal 14 
September 2015 
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dana zakat yang dikeluarkan kepada masyarakat oleh Yayasan Nurul 

Huda setiap bulannya sehingga para masyarakat sekitar sangat dibantu 

oleh adanya dana zakat tersebut. 12 

Dana yang didapatkan oleh Yayasan Nurul Huda cukup banyak 

sehingga banyak warga sekitar yang mendaapatkan lebih dari cukup sebab 

dana zakat yang didapatkan hanya disalurkan kepada siswa yang kurang 

mampu dan warga yang kurang mampu sehingga baik orang tua maupun 

anak yang kurang mampu bisa mendapatkan uang bantuan zakat dari 

Yayasan Nurul Huda. Yayasan Nurul Huda sangat berperan penting 

dalam hal perekonomian masyarakat khususnya sekitar Yayasan Nurul 

Huda sehingga banyak orang yang kurang mampu bisa mensekolahkan 

anaknya dengan menggunakan dana zakat yang diberikan oleh Yayasan 

Nurul Huda, dengan itu banyak masyarakat yang tidak harus terputus 

sekolahnya hanya karena kurangnya  biaya. 

C. Latar Belakang Hutang Piutang Dana Zakat 

Hutang piutang dana zakat hal ini terjadi disebabkan banyaknya 

orang yang membutuhkan uang tetapi mereka bukan tergolong orang-

orang yang berhak menerima zakat sebab orang yang melakukan hutang 

tergolong orang yang mampu (berkecukupan), dibandingkan dengan 

mustahik tentu mereka jauh lebih membutuhkan dari pada orang yang 

berhutang maka dari itu mereka melakukan hal-hal yang menurut syari’at 

                                                           
12

 Hasil wawancara dengan Khodijah selaku Pengelola Yayasan Nurul Huda, pada tanggal 14 
September 2015 



54 
 

tidak  diperbolehkan. Amil zakat yang menghutangkan dana zakat 

tersebut terpaksa memberikan uang pinjaman kepada orang tersebut 

sebab adanya rasa sungkan dan kasian karena melihat keadaan orang yang 

meminjam.13 Padahal sebenarnya keadaan orang tersebut jauh dari rasa 

cukup tetapi hanya saja karena gaya hidup yang berlebihan atau membeli 

barang-barang yang kurang dibutuhkan (boros) orang yang berhutang 

yang membuat dia harus melakukan hutang tersebut, akan tetapi amil 

zakat disini lalai jika orang yang berhak menerima harta zakat tersebut 

juga jauh lebih membutuhkan Karena mereka sudah jelas dari keluarga 

yang tidak mampu dan untuk makan saja mereka kekurangan 

Terjadinya hutang piutang ini sangat banyak orang yang 

merasakan kerugian sebab karena dana zakat tersebut dihutangkan 

menyebabkan uang yang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak 

menerima zakat tentu akan tertunda karena harus mengunggu dana zakat 

dikembalikan oleh orang yang berhutang.  

D. Pelaksanaan Hutang Piutang Dana Zakat 

Dana zakat yang didapat dari wali murid dan sebagian orang yang 

menzakatkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak  

menerimanya dan dibagikan secepatnya karena banyaknya masyarakat 

yang krisis ekonomi agar bisa sedikit  membantu orang-orang yang 

membutuhkan.14 Akan tetapi dalam hal ini dana zakat di Yayasan Nurul 

Huda ada salah satu amil zakat yang menghutangkan dana zakat tanpa 

                                                           
13

 Hasil wawancara dengan Ahmad selaku amil di Yayasan Nurul Huda, Rabu 14 oktober 2015 
14 Hasil wawancara dengan Siti khalifa selaku amil di Yayasan Nurul Huda, Rabu 14 oktober 2015 
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sepengetahuan amil yang lain, seharusnya seluruh amil harus mengetahui 

dan orang yang mempunyai dana zakat juga mengetahui sebab dalam 

hutang harus harta milik pribadi atau harta sendiri yang boleh 

dihutangkan sedangkan dalam hal ini harta yang dihutangkan adalah 

milik umum sebab dana zakat merupakan dana yang diperuntukkan 

banyak orang bukanlah dana pribadi.  

Sistem penyalurannya menggunakan qard ̣ al ḥasan sebab di awal 

akad tidak ada kesepakatan adanya kelebihan akan tetapi jika pada akhir 

akad atau ketika hutang dilunasi amil zakat menerima fee atau kelebihan 

pembayaran dari orang yang berhutang  itu hanya sebagai tanda terima 

kasih. 

     Dalam pelaksaannya hutang piutang disini tidak ada jaminan 

sebab dalam penyaluran hutangnya tidak resmi karena hanya diketahui 

satu amil yaitu orang yang memberikan hutang, dalam hal ini hanya ada 

rasa percaya karena amil hanya berniat ingin saling tolong menolong.15 

    Orang-orang yang berhutang hanya disekitar masyarakat 

sencaki saja yaitu masyarakat didekat yayasan tersebut dan orang yang 

berhutang tergolong orang yang cukup bukan masakin atau du'afa'. 

Dana zakat yang dihutangkan oleh amil adalah dana zakat yang 

belum disalurkan kepada mustahik. Maka dari itu, pemberian hutang oleh 

amil zakat disini tentu akan merugikan orang lain (penerima zakat) sebab 

dalam hal ini harta yang sudah harus dikeluarkan masih dihutangkan oleh 

                                                           
15Hasil wawancara dengan Ahmad selaku amil di Yayasan nurul Huda, 14 oktober 2015 
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amil, seharusnya dalam hutang tidak ada yang dirugikan dan bisa 

memberi manfaat terhadap orang lain. 

Tanggapan amil-amil yang lain terhadap terjadinya hutang 

piutang di Yayasan Nurul Huda sebelumnya mereka tidak mengetahui 

bahwa ada seorang amil yang telah menghutangkan dana zakat yang 

seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Maka dari itu, setelah mereka mengetahui kejadian tersebut mereka 

menyarankan agar dana zakat yang dihutangkan oleh seorang amil segera 

diselesaikan oleh yang berhutang karena selain menyalahi aturan dalam 

Yayasan Nurul Huda juga dana tersebut sudah waktunya untuk disalurkan 

sehingga hal ini tentu merugikan bagi orang-orang yang berhak menerima 

zakat. Karena dana yang seharusnya sudah waktunya disalurkan jadi 

tertunda karena dana dihutangkan. 16 

Hutang piutang dalam kasus ini seharusnya tidak terjadi sebab 

dana zakat tidak boleh dihutangkan sekalipun akan mendapatkan 

keuntungan sebab dalam hutang piutang haruslah milik sendiri bukan 

milik umum karena dengan melakukan hutang piutang ini banyak pihak-

pihak yang dirugikan khususnya orang-orang yang berhak menerima 

bantuan dana zakat. 

 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan Lilik Habibah selaku amil di Yayasan Nurul Huda, 14 oktober 2015 
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