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Abstrak 

 

 

Pendahuluan 

Peran institusi wakaf dalam peningkatan kualitas kehidupan umat sudah tidak diragukan 

lagi. Dalam sejarahnya, wakaf telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi 

peningkatan kesejahteraan umat Islam. Sejarah menunjukkan, sistem wakaf ini telah 

terbukti sebagai sebuah sistem yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Institusi wakaf ini sudah berusia hampir setengah milinium atau bahkan satu 

milinium lebih di beberapa tempat. Tentu saja dalam kurun waktu ini perkembangan 

sistem wakaf mengalami pasang surut oleh karena faktor-faktor eksternal terkait dengan 

situasi politik dan ekonomi suatu negara di mana sistem wakaf ini berada.  

   

Dalam perkembangan sejarahnya, wakaf  telah terbukti memainkan peran yang sangat 

penting dalam perkembangan pendidikan Islam di beberapa tempat di dunia Islam. 

Melalui institusi wakaf, lembaga pendidikan tinggi Islam mendapatkan dukungan 

finansial  yang sangat dibutuhkan untuk biaya operasional pendidikan sehari-hari. 

Dengan pendanaan dari hasil wakaf, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini dapat 

bertahan sampai hari ini bahkan dapat melakukan perluasan usaha ke dalam bidang-

bidang garapan lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.  

 

Tulisan ini membahas secara deskriptif bagaimana peran Yayasan Wakaf Universitas 

Muslim Indonesia dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan usaha-usaha 

produktif yang berasal dari wakaf umat Islam. Selain itu, penulis juga akan 

mendiskusikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh lembaga ini dalam 

mengembangkan usaha wakaf produktif. Diharapkan kajian tentang lembaga wakaf  ini 
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dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk dapat melakukan pengembangan usaha 

wakaf produktif yang bermanfaat bagi umat. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk dapat 

melihat bagaimana institusi wakaf dapat berperan penting dalam peningkatan kualitas 

pendidikan tinggi di Indonesia. 

 

Wakaf dan Pendidikan Tinggi Islam: Sebuah Tinjauan Sejarah  

Sifat wakaf yang permanen menjadikan aset dan properti wakaf  umat Islam tersebar di 

beberapa wilayah Islam  dalam jumlah yang banyak. Jumlah aset wakaf yang banyak ini  

memungkinkan umat Islam menggunakannya untuk mendukung aktifitas-aktifitas 

keagamaan dan filantropi. Misalnya, catatan registrasi wakaf di Istanbul, Jerusalem, dan 

Mesir menunjukkan bahwa tanah wakaf yang dimiliki umat Islam sebagian besar 

meliputi tanah-tanah pertanian di wilayah itu. Pada tahun 1812-1813 survey terhadap 

lahan wakaf  menunjukkan bahwa tanah wakaf di Mesir mencapai sekitar 600.000 feddan  

dari total 2.5 juta feddan. Di Turki tanah wakaf umat Islam pada saat itu mencapai 

hampir sepertiga dari tanah wilayah Turki. 1 

 

Dalam sejarahnya porsi terbesar hasil-hasil wakaf ini digunakan untuk pengelolaan 

masjid. Misalnya, hasil wakaf itu dipergunakan untuk membiayai operasional masjid 

seperti untuk gaji imam, guru-guru agama, gaji marbot, muazin, pembaca al-Qur’an, 

pembaca shalawat, pembelian karpet, kebersihan masjid, biaya air, pembelian minyak 

untuk penerangan dan lain sebagainya. Dengan bantuan dana dari hasil wakaf yang 

independen, para pemimpin agama dan guru-guru agama ini dapat berperan aktif dalam 

kegiatan sosial secara independen dari pengaruh penguasa saat itu. Karena itu, untuk 

menekan para pemimpin agama yang melakukan perlawanan, Perancis mengontrol 

sebagian besar tanah-tanah wakaf di Al-Jazair. Dengan cara ini penjajah Perancis 

berharap para ulama ini tidak mampu melakukan aktifitas keagamaan dan perjuangan 

perlawanan terhadap Perancis. 

 

                                                           
1 Monzer Kahf, The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare, International Seminar on Waqf as a 

Private Legal Body, UIN Sumatera Utara Medan, 6-7 Januari 2003 
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Sekalipun pendidikan agama dibiayai sepenuhnya dari hasil wakaf yang diperuntukkan 

untuk masjid, pendidikan secara umum menempati urutan kedua pembiayaan dari hasil 

wakaf umat Islam. Sejak abad ke 7 pendidikan didanai sepenuhnya dari hasil wakaf dan 

sumbangan sukarela umat Islam. Bahkan, pendanaan penguasa Muslim dalam bidang 

pendidikan diberikan dalam bentuk pembangunan madrasah-madrasah dengan pemberian 

beberapa aset tanah sebagai wakaf untuk menopang pembiayaan madrasah-madrasah itu.2 

Pola seperti ini, misalnya, dilakukan oleh para penguasa Dinasti Fatimiah (910-1171), 

Dinasti Ayyubiah (1171-1249) dan Dinasti Mamluk (1249-1517) di Palestina dan Mesir. 

Menurut catatan sejarah, pada awal abad kedua belas terdapat tidak kurang dari 64 

sekolah di Jerusalem yang berbentuk wakaf. Madrasah-madrasah ini pendanaannya 

diperoleh dari penghasilan  tanah-tanah wakaf yang tersebar  di wilayah Palestina, Syiria, 

dan Turki. Dari sejumlah madrasah-madrasah  ini, 40 diantaranya dijadikan sebagai 

wakaf oleh para penguasa dan gubernur Dinasti Ayyubiah dan Dinasti Mamluk.   

 

Dalam sejarah awal Islam, pendanaan pendidikan ini tidak terbatas untuk studi-studi ilmu 

agama, tapi juga untuk pembiayaan pendidikan dalam kajian-kajian ilmu-ilmu lain. 

Dengan cara ini, pendidikan Islam saat itu dapat dirasakan bukan hanya oleh sebagian 

kalangan elit sosial atau orang kaya, tapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang miskin 

dan hamba sahaya. Akibat kebijakan wakaf inilah sejumlah ulama-ulama muslim 

terkemuka yang dihasilkan lembaga pendidikan Islam kebanyakan berasal dari latar 

belakang keluarga miskin dan hamba sahaya.  

 

Universitas (al-Jamiah) Al-Azhar di Mesir yang didirikan oleh Dinasti Fatimiah pada 

tahun 970-972 M merupakan lembaga pendidikan tinggi yang sepenuhnya didanai oleh 

wakaf. Al-Azhar kerap dijadikan model rujukan bagi pengembangan wakaf untuk 

pengembangan pendidikan tinggi Islam. Ketika Jauhar al-Siqili, panglima militer khalifah 

Fatimiah ke empat Muiz Lidinillah, menaklukkan Mesir dan menjadikan Kairo sebagai 

ibu kota Dinasti Fatimiah, ia lalu mendirikan masjid yang dinamakan Al-Azhar. Pada 

masa itu Masjid Al-Azhar hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, persinggahan bagi para 

siswa, musafir, serta tempat bagi para pengungsi politik dan sosial serta pusat gerakan 

                                                           
2 Monzer, ibid. 
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social kemasyarakatan. Masjid Al-Azhar berubah fungsi menjadi lembaga pendidikan 

tinggi ketika pemerintahan Dinasti Fatimiah dipegang Al-Azis putera Al-Muiz pada 

tahun 975 M. Al-Azhar kemudian menjadi tempat pengajaran fikih mazhab Syiah yang 

menopang secara ideologis penguasa Dinasti Fatimiyah. Untuk pengembangan 

pendidikan ini, Khalifah Al-Azis menyediakan uang saku bulanan sekaligus tempat 

tinggal bagi para siswa  di sekitar masjid serta menyediakan hadiah yang cukup besar saat 

lebaran tiba. Pada tahun 988 M Al-Azhar menyediakan pelbagai kajian keilmuan tingkat 

tinggi yang menjadikan Al-Azhar sebagai masjid-aljamiah selama berabad-abad.  

Lembaga ini kemudian menjadi pusat kajian Islam yang sangat terkenal sejak Dinasti 

Fatimiah, Ayyubiah, Mamluk dan Usmaniah.   

 

Lembaga pendidikan tinggi Islam tertua kedua ini menjadi terkenal di kalangan umat 

Islam saat itu karena letak kota Kairo yang sangat strategis sebagai tempat persimpangan 

umat Islam melaksanakan haji ke Haramain. Universitas Al-Azhar yang berusia hampir 

10 abad ini telah memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam di seluruh dunia 

termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia.  

 

Sejak sebelum era modern, waqf menjadi instrumen penting dalam pengembangan 

pendidikan lembaga Al-Azhar. Selama hampir sembilan abad Al-Azhar didanai oleh dana 

wakaf, sumbangan pribadi, dan sumbangan penguasa menjadikan Al-Azhar sebagai 

lembaga independen dari pemerintah. Ketika pada tahun 1892, lembaga wakaf di Mesir 

diambil alih oleh pemerintah. Al-Azhar saat itu pendanaannya tergantung anggaran dana 

pemerintah yang berkuasa.3 

 

Sekalipun Al-Azhar menerima dana wakaf yang berasal dari penguasa, kampus ini masih 

mampu memelihara independensinya. Dana wakaf ini digunakan untuk menutupi 

pengeluaran universitas Al-Azhar yang mencapai jumlah 1000 dinar setiap tahunnya 

untuk biaya perawatan masjid kampus, tempat tinggal gratis dan makanan bagi para 

dosen dan mahasiswa. Catatan wakaf yang menopang kampus Al-Azhar ini berawal pada 

                                                           
3 Amelia Fauziah, Faith and the State: A History of Islamic Philantrophy in Indonesia, Brill’s Southeast Asian 

Library, 2013  hal. 59 
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tahun 1009 ketika Khalifah Al-Hakim, putera Al-Azis. Penguasa Dinasti Fatimiah ini 

mewakafkan bangunan-bangunan dan beberapa toko serta donasi kepada kampus Al-

Azhar.  

 

Perubahan Dinasti Islam saat itu juga membawa pengaruh terhadap besaran dana wakaf 

yang diberikan para donatur kepada Universitas Al-Azhar khususnya pada masa Dinasti 

Mamluk dan Usmaniah. Selain itu, jumlah para pencari ilmu, ulama, anak yatim dan para 

musafir yang berada di Al-Azhar mendorong para donor untuk mewakafkan harta 

bendanya kepada lembaga Al-Azhar. Karakter Al-Azhar yang mencakup semua mazhab 

fikih dan tasawuf tidak saja menarik minat siswa dari pelbagai dunia Islam tapi juga 

menarik minat para wakif untuk mendonasikan harta bendanya bagi kepentingan 

pengembangan universitas Al-Azhar. Bentuk wakaf yang diberikan kepada Al-Azhar 

sangat beragam misalnya dana wakaf untuk menyediakan guru-guru yang beraliran Suni, 

atau wakaf khusus untuk pengajaran Al-Qur’an bagi orang miskin dan anak yatim.4  

 

Dalam perkembangannya, ketika lembaga wakaf di Mesir diambil alih oleh penguasa 

maka Al-Azhar menjadi sangat bergantung kepada dana dari pemerintah karena semua 

aset wakaf diawasi dan pajak dikenakan untuk semua lahan pertanian termasuk lahan 

wakaf. Selain itu,  hasil dari usaha-usaha wakaf ini dapat digunakan untuk kepentingan 

Al-Azhar setelah memperoleh izin dari pemerintah yang berkuasa. Ini terjadi ketika 

Mesir dibawah penjajahan Perancis (1798-1801), Inggris dan pada masa pemerintahan 

Muhammad Ali. Setelah kemerdekaan  Mesir (1952), semua aset-aset wakaf secara 

bertahap diambil alih oleh kementerian wakaf termasuk aset-aset wakaf Universitas Al-

Azhar. Akibat kebijakan ini,  Universitas Al-Azhar sangat bergantung pada kementerian 

keuangan dan kementerian wakaf untuk mendapatkan dana-dana pendidikan termasuk 

dari hasil wakaf yang diperuntukkan bagi Al-Azhar sendiri. Hasil wakaf yang diterima 

Al-Azhar dari kementerian wakaf saat itu hanya mampu mencukupi sekitar empat persen 

seluruh kebutuhan pengeluaran universitas. Akibat kebijakan ini Al-Azhar menjadi 

sangat tergantung kepada pemerintah. Sekalipun masih tetap memainkan perang penting 

                                                           
4 Amelia, Ibid. hal. 60 
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sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka di dunia,  peran politik Al-Azhar 

menjadi sangat menurun.5  

 

 

 

Pengembangan Pendidikan Melalui Wakaf: Pengalaman Yayasan Wakaf 

Universitas Muslim Indonesia 

 

Manajemen Yayasan Wakaf UMI 

Tradisi pengembangan wakaf untuk peningkatan lembaga pendidikan Islam yang terbukti 

telah sukses menjamin kelangsungan pendidikan di dunia Islam ini telah menginspirasi 

lembaga wakaf  serupa di beberapa tempat di seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. 

Kesadaran umat Islam Indonesia untuk memberdayakan wakaf  bagi pengembangan 

pendidikan tinggi ini bukannya tanpa alasan. Setidaknya ada beberapa alasan untuk 

mengembangkan wakaf sebagai salah satu instrumen bagi  pengembangan pendidikan 

Islam di Indonesia. Pertama, secara keseluruhan biaya pendidikan di Indonesia 

mengalami kenaikan setiap tahunnya mengikuti kenaikan komoditas-komoditas lainnya. 

Kedua,  kenaikan ini tentu saja sangat membebani orang tua dan siswa yang ingin 

mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Ketiga, institusi  

pendidikan juga merasakan beban berat akibat kenaikan biaya pendidikan terutama untuk 

biaya operasional dan peningkatan kualitas pendidikan. Jika skenario biaya pendidikan di 

Indonesia tetap menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, maka bisa dipastikan hanya 

kalangan masyarakat elit saja yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang semakin 

mahal di negeri ini. Hal ini tentu saja mengingkari prinsip keadilan pendidikan bahwa 

semua warga negara Indonesia apapun kelas sosialnya harus dapat mengenyam 

pendidikan. Karena itu pilihan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan tinggi dan membantu meringankan beban biaya pendidikan 

masyarakat menjadi sangat relevan.  

 

                                                           
5 Ibid 
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Pendirian Yayasan Badan Wakaf UMI yang bertujuan untuk mensyiarkan Islam bagi 

tercapainya nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat ini awalnya didorong untuk 

mempersiapkan pendirian lembaga pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat 

Islam khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Yayasan wakaf  yang awalnya diberi 

nama Yayasan Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia ini didirikan pada 8 

Februari 1953 oleh beberapa tokoh umat Islam Sulawesi Selatan dengan latar belakang 

profesi dan organisasi keagamaaan yang berbeda (ulama dan raja-raja di Sulawesi 

Selatan). Tidak kurang dari satu tahun pendirian yayasan ini cita-cita pendirian perguruan 

tinggi ini dapat terealisasikan dengan penandatanganan akte pendirian perguruan tinggi 

pada tanggal 23 Juli 1954.   

 

Anggota pengurus yayasan ini kemudian disahkan di depan notaris Rjchard Claproth 

dengan nomor 28 tanggal 9 Maret 1955 dengan nama Yayasan Wakaf Universitas 

Muslim Indonesia.  Dalam perkembangan pasang surut zaman, yayasan ini mengalami 

beberapa kali perubahan nama misalnya dari Yayasan  Wakaf Universitas Muslim 

Indonesia menjadi Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia lalu berubah 

lagi menjadi Yayasan Wakaf UMI seperti sekarang berdasarkan akta notaries Abdul 

Muis, SH, MH Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005. Tidak jelas alasan mengapa yayasan ini 

mengalami perubahan nama beberapa kali. Menurut penjelasan ketua yayasan wakaf 

kepada penulis, perubahan ini terkait dengan masalah redaksi nama yayasan saja karena 

ada penyebutan yayasan dan badan dalam satu nama. Menurut departemen kehakiman 

kata yayasan dan badan itu memiliki  nama yang sama jadi tidak boleh digabung.6  

 

Sekalipun mengalami perubahan nama yayasan beberapa kali sejak pendiriannya, tetap 

saja kata wakaf tidak pernah dihilangkan dari nama yayasan yang baru. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa yayasan ini bukan milik pribadi atau 

perorangan melainkan milik bersama umat Islam. Dengan demikian, masyarakat 

memiliki kewajiban untuk membantu dan memelihara keberlangsungan yayasan wakaf 

ini sesuai dengan misi dan visi yang digariskan oleh para pendirinya. Saat itu, satu-

satunya aset wakaf yang dimiliki yayasan ini adalah sebidang tanah seluas 2 ha. Kini 

                                                           
6 Wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Umi, tanggal 29 jam 14:00 
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Yayasan Wakaf UMI ini memiliki aset wakaf dengan nilai sekitar 1 triliun rupiah dan 

tanah seluas 100 ha. 

 

Keberhasilan Yayasan Wakaf UMI dalam mengembangkan aset-aset wakaf ini tidak 

lepas dari kreatifitas dan profesionalitas nazir serta didukung manajemen wakaf modern 

dalam mengembangkan usaha-usaha wakaf produktif. Aset wakaf  yang dimiliki yayasan 

ini dikembangkan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai luhur yang ditetapkan para 

pendiri dengan mengikuti prinsip manajemen Islam yang menekankan pada prinsip 

amanah. Dalam kaitan ini, semua jabatan dalam manajemen yayasan wakaf merupakan 

amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan pengabdian.  Sebagai 

amanah, semua hirarki jabatan yang ada selain harus dipertanggungjawabkan kepada 

hirarki yang lebih tinggi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.7   

 

Dengan prinsip amanah ini, setiap keputusan yang diambil oleh pengurus yang lebih 

tinggi harus dengan pertimbangan-pertimbangan  keagamaan. Misalnya, sebuah 

keputusan yang akan ditetapkan haruslah mengacu pada substansi ajaran-ajaran Islam 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Jika substansi keputusan ini sudah sesuai 

dengan ajaran Islam, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah dampak keputusan ini 

baik dari segi teknis dan implementasinya sesuai dengan garis kebijakan yayasan dan 

berpihak pada kepentingan ukhuwah Islamiyah.Selain itu, keputusan yang diambil juga 

harus dilakukan melalui proses musyawarah mufakat.  Dengan melalui proses 

musyawarah dan mufakat ini diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat menjamin syiar 

Islam dan dakwah.  

 

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam praktek managerial Yayasan Wakaf 

UMI harus bertolak dari lima prinsip dasar yaitu: 

1. Amanah, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan 

kewajiban. 

                                                           
7 http://www.umi.ac.id diakses pada tanggal 29 Mei 2013 jam 9:00 
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2. Fathonah, berarti mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi 

tugas dan kewajiban. 

3. Tablig, berarti mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Shiddiq, berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan dan perbuatan 

berdasarkan ajaran Islam. 

5. Himayah, berarti senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada di 

sekitarnya. 

Tujuan akhir dari aktifitas manajemen yang ditetapkan oleha Yayasan Wakaf UMI ini 

adalah untuk  mencapai ridho Allah SWT dan senantiasa mengharap rahmat Allah SWT.8 

Strategi Pengembangan Yayasan Wakaf UMI 

Sejak berdirinya, yayasan wakaf ini berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan dakwah.  

Namun seiring dengan perkembangan zaman, yayasan ini menganggap penting untuk 

mengembangkan sayap usaha yaitu dalam bidang usaha dan kesehatan. Dengan 

demikian, strategi pengembangan yayasan ini dilakukan melalui tiga pilar usaha:1. 

Bidang pendidikan dan dakwah 2. Bidang usaha dan dakwah 3. Bidang kesehatan dan 

dakwah. 

1. Bidang Pendidikan dan Dakwah 

 

Dalam usaha bidang pendidikan dan dakwah, yayasan ini memiliki sejumlah 

lembaga lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. 

Selain itu yayasan ini juga menyelenggarakan beberapa pendidikan pesantren.  

a. Universitas Muslim Indonesia 

Universitas Muslim Indonesia merupakan ikon utama yayasan ini sejak 

yayasan ini pertama kali didirikan. Universitas yang didirikan 23 Juli 1954 ini 

merupakan salah satu universitas swasta tertua di Indonesia  dan  salah satu 

perguruan tinggi terkemuka dan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. 

                                                           
8 Lihat http://www.umi.ac.id/model-manajemen-yayasan-wakaf-umi/ diakses pada tanggal 28 Mei 2013 

jam 11:00 
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Universitas ini tidak saja menyajikan pendidikan keprofesian, tapi juga 

pendidikan etika dan moral dan intelektual yang berlandaskan keislaman.   

 

Seperti lembaga pendidikan tinggi lainnya, universtas ini mengemban misi 

dan tanggung jawab pendidikan yang sangat besar. Kampus ini tidak semata-

mata mencetak sarjana yang professional di bidangnya masing-masing tapi 

juga membekali para calon sarjana ini dengan akidah, etika atau akhlak Islam 

dan pencerahan kalbu sebagai landasan dalam mengarungi masa depan. Hal 

ini sesuai dengan visi dari pilar pendidikan dan dakwah yaitu menjadikan 

lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dilingkungan Yayasan Wakaf  UMI 

sebagai lembaga yang melahirkan generasi bangsa dan umat Islam yang 

memiliki akhlaq mulia, profesionalitas, dan berwawasan Islam dalam disiplin-

disiplin ilmu yang seluas-luasnya. Untuk merealisasikan hal ini, universitas ini 

juga menerapkan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.  Dengan 

demikian, universitas ini diharapkan mampu menghasilkan generasi muslim 

yang UMI (Unggul, Mutu dan Islami).Untuk menjawab tantangan global yang 

sedemikian besar, kampus ini mencanangkan sebagai the World Class 

University.   

 

Universitas yang jumlah mahasiswanya mencapai 23 ribu orang ini memiliki 

fakultas di tingkat strata satu (S1) yang meliputi:  Fakultas Agama Islam, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra dan 

Ilmu Komunikasi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, 

Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran, 

Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Farmasi. Kampus ini juga 

menyelenggarakan pendidikan diploma (D3) meliputi Akademi Bahasa Asing 

(ABA) dan kebidanan. Selain jenjang S1 dan D3 universitas ini 

menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana magister  (11 program 

studi) dan program doktor (bidang hukum dan  menejemen).  

b. Lembaga Pendidikan Persiapan (LPP) 
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Lembaga pendidikan persiapan ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk 

melaksanakan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tingkat 

universitas. Dengan kata lain, lembaga ini didirikan untuk menjaga 

kesinambungan calon mahasiswa yang akan masuk di Universitas Muslim 

Indonesia (UMI) Makasar. Sekolah pertama yang didirikan adalah Sekolah 

Menengah Atas (SMA) pada tahun 1973/1974 dan pada tahun 1975/1976 

membuka sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan yang 

sangat diperlukan dalam pembangunan, yayasan ini kemudian mendirikan 

Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan Jurusan Otomotif, Listrik, Elektro 

dan Bangunan dan Sekolah Menengah Atas (SMEA) dengan jurusan 

Administrasi Perkantoran dan Keungan. 

c. Lembaga Pendidikan (Pesantren) di Luar Kota Makasar 

1. Pesantren Wihdatul Ulum Borisallo Kabupaten Gowa. 

Pesantren ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1990 di Desa Borisallo 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Pesantren ini didirikan atas 

inisiatif  beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Masyarakat 

setempat menginginkan agar Yayasan Wakaf UMI memberikan bantuan 

untuk pendirian pesantren ini karena masyarakat sangat membutuhkan 

kehadiran lembaga pendidikan Islam yang dibutuhkan masyarakat  

setempat.  Yayasan Wakaf UMI berkepentingan untuk melakukan 

pembinaan pendidikan di desa  Borisallo ini karena desa ini menjadi desa 

binaan kampus UMI. Pesantren ini menawarkan pendidikan mulai dari 

tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah 

Atas. 

2. Pesantren Mizanul Ulum Desa Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu 

Kabupaten Takalar 

Pesantren ”Mizanul Ulum” didirikan dan dibina oleh Yayasan Wakaf UMI 

Makassar pada tanggal 27 Juli 1993. Kehadiran pesantren ini merupakan 

wujud nyata dari kepedulian Yayasan Wakaf UMI dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di sekitar pesantren, sekaligus 
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implementasi dari keberadaan Desa Sanrobone sebagai desa binaan 

yayasan Wakaf UMI. Pesantren ini menawarkan pendidikan tingkat 

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.  

3. Pesantren Darul Mukhlishin  

Pesantren ini berlokasi 66 km dari kota Makasar di desa Padanglampe 

Kabupaten Pangkep. Pesantren ini secara khusus didirikan untuk 

pembinaan mahasiswa dan masyarakat umum dalam pendidikan karakter 

atau spiritual. Untuk mahasiswa pembinaan dilakukan dengan 

menempatkan mahasiswa dalam pendidikan pondok selama 30 hari. 

Selama 30 hari mahasiswa dididik dengan pengetahuan dasar keislman, 

akhlak dan pembentukan pola piki islami. Pendidikan dilakukan dengan 

melalui tiga paradigm: kecerdasan intelektual, kecerdasan moral dan 

spiritual serta kecerdasan hidup dalam sebuah pembinaan yang sinergis. 

Pesantren ini berdiri di atas areal seluar 193,860 M2 dengan sarana dan 

prasarana : Masjid yang dapat menampung 600 orang, Ruangan belajar 

sebanyak 12 ruangan, Aula dengan daya tampung 2500 orang, 

Pemondokan dosen, Pemondokan karyawan, Pemondokan Mahasiswa, 

Poliklinik, Dapur/Ruang makan, Kantin, Toko dan Wartel dan Lapangan 

olahraga 

 

2. Bidang Usaha dan Dakwah 

Pilar usaha dan dakwah ini mulai dirintis oleh yayasan sejak tahun 1994. 

Kehadiran pilar ini dimaksudkan sebagai upaya yayasan untuk membiayai seluruh  

aktifitas yayasan meliputi aktifitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat 

dan pembinaan umat. Pilar usaha ini adalah pilihan yang rasional karena 

pembiayaan pendidikan dan kegiatan dakwah yang optimal memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Untuk dapat bertahan, yayasan harus dapat menyelenggarakan 

usaha yang menghasilkan profit dalam jumlah yang besar.  Untuk tujuan ini 

yayasan berusaha meningkatkan profesionalitas unit-unit usaha yayasan sehingga 

dapat berkontribusi dalam semua kegiatan yayasan.  Ada beberapa unit-unit usaha 

yang bergerak dalam segala bidang usaha yaitu: 
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a. Baitul Mal Wa al-Tamwil  Ukhuwah (BMTU) 

Unit ini merupakan lembaga keuangan non formal yang diatur dengan 

menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam melalui strategi pengembangan 

infak, zakat dan shadaqah. Pertama kali BMT ini diresmikan oleh Menteri 

Keuangan H. Mar’ie Muhammad tanggal 15 Juli 1995.  Prinsip syariah yang 

diikuti oleh BMT ini adalah bahwa sistem pengelolaanya didasarkan atas 

prinsip bagi hasil tanpa ada unsur bunga atau rente.   

Sebagian besar BMT ini melayani nasabahnya yang berasal dari karyawan, 

dosen maupun civitas akademika, dan staf  yayasan.  Produk yang ditawarkan 

meliputi pelayanan simpan pinjam, dan pelayanan pembiayaan. 

b. PT. Ukhuwah UMI Teknik 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahan milik yayasan wakaf yang 

bergerak di bidang konstruksi dan pembangunan perumahan. Perusahaan ini 

didirikan berdasarkan akte pendirian Nomor 602 tanggal 21 Desember 1995 

oleh Notaris Mestariany Habie, SH, dan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Kehakiman RI Nomor ; C2-4346.HT.01.01 Tahun 1997. 

 

Dalam bidang real estate perusahaan ini telah membangun beberapa proyek 

perumahan yang diperuntukkan untuk para dosen dan masyarakat. Misalnya,  

pembangunan Perumahan Taman Ukhuwah Sakinah, Daya Makassar di atas 

lahan  seluas 26 ha sebanyak 1291 unit, dengan type 29/78, 36/104 RS, 45/120 

RS, 54/150 RS dan 70/176 RS. Lahan yang sudah dibebaskan 9,7 ha dan 

sudah terbangun 428 unit. Pembangunan Perumahan Ukhuwah UMI di Jl. 

Racing Centre/ Jl. Petta Rani II Makassar di atas lahan seluas 2,77 ha. 

Pembangunan Perumahan Ukhuwah Antang di atas lahan seluas 3,6 ha 

direncanakan akan dibangun rumah sebanyak 239 unit dengan type 36/84 dan 

45/104, dan telah direalisasikan pembangunannya sebanyak 53 unit rumah. 

c. PT. Ukhuwah UMI Bisnis 

Perusahaan  yang didirikan pada tanggal 3 April 1996 memiliki usaha dalam 

bidang pemenuhan kebutuhan internal yayasan yang makin kompleks dan 
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beragam. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, konveksi, 

dan usaha kantin mahasiswa.  

d. PT. Ukhuwah UMI Industri 

Unit usaha yayasan ini secara khusus bergerak dalam bidang industri. 

Perusahaan yang didirikan tanggal 21 Desember 1995 dengan akte notaris 

Mestariany Habie, SH Nomor 601 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. 

C2-4.347.HT.01.01 Th.97 ini memproduksi air minum mineral kemasan gelas 

dan galon dengan merek ‘Ukhuwah’. Kapasitas produksinya sekarang 

mencapai 296.000 sampai dengan 345.000 liter setiap bulan.  

e. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika 

Perusahaan ini merupakan proyek kerjasama antara Yayasan Wakaf UMI 

dengan PT Toha Putera Semarang yang bergerak dalam bidang percetakan 

dan penerbitan. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris Mestrariany 

Habie, SH Nomor: 26 Tanggal 7 Mei 1996, dan pengesahan Menteri 

Kehakiman RI No. C2-9200.HT.01.01 TH.97. Selain percetakan dan 

penerbitan, perusahaan ini juga melayani foto kopi, pembuatan ID Card, 

desain grafis, penulisan kreatif dan konsultasi publikasi.  Tidak terhitung 

buku-buku literatur agama dan umum yang sudah diterbitkan oleh perusahaan 

ini. Perusahaan ini juga pernah mendapatkan kepercayaan untuk mencetak al-

Qur’an 30 Juz dari Kementerian Agama RI.  

f. Unit Persawahan, Tambak dan Kapal Nelayan 

Unit-unit usaha Yayasan Wakaf UMI sebagaimana disebutkan di atas, 

semuanya telah berbadan hukum dan dalam bentuk perseroan.  Selain itu 

masih ada unit usaha lain, yaitu Sawah dan Empang dengan luas 45,115 M2 

berada di Kalibone Kab. Pangkep, dan Kapal Penangkap Ikan sebanyak 2 

(dua) unit dengan ukuran 6 x 14 m (T. Ziat 1) yang diperoleh pada tahun 

1993, sedang T. Ziat 2 dengan ukuran 4 x 16 m yang diperoleh pada tahun 

1997. Kedua kapal penangkap ikan tersebut bersandar di Barombong Kab. 

Takalar. Pada awalnya, sawah, empang dan kapal tersebut berada di bawah 

koordinasi Fakultas Pertanian dan Perikanan UMI, sekaligus sebagai 

laboratorium lapangan bagi mahasiswa. Keberadaan sawah, empang dan kapal 
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disamping sebagai tempat pelatihan dan laboratorium, juga dapat dipakai 

untuk tujuan komersial sehingga dapat membantu dalam operasional 

laboratorium fakultas tersebut. 

3. Bidang Kesehatan dan Dakwah 

Implementasi dari pilar ketiga ini adalah usaha pendirian Rumah Sakit Ibnu Sina 

Yayasan Wakaf UMI.  Rumah sakit ini sebelumnya bernama Rumah Sakit 45 

yang dimiliki oleh Yayasan Andi Sose. Karena kesulitan pembiayaan operasional 

manejemen rumah sakit ini kemudian meminta  Yayasan Wakaf UMI untuk 

membeli lahan dan bangunan rumah sakit. Rumah sakit ini kemudian  diberi nama 

RS Ibnu SinaYW-UMI.  

 

Rumah sakit ini merupakan sarana penunjang bagi kegiatan pendidikan di 

Fakultas Kedokteran, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat). Selain untuk tujuan 

rumah sakit pendidikan, dengan fasilitas pelayanan spesialis, rumah sakit ini juga 

melayani kebutuhan pengobatan untuk masyarakat umum.  

 

Rumah sakit ini berdiri diatas tanah 18.008 M2 dengan luas bangunan 12.025 M2, 

beralamat jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar,dan telah memiliki Sertifikat 

Akreditasi Rumah Sakit No. YM.01.10/III/1879/09. Sertifikat tersebut diberikan 

sebagai pengakuan bahwa rumah sakit ini telah memenuhi standar pelayanan 

rumah sakit yang meliputi : Adminstrasi Manajemen, Pelayanan Medis, 

Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekan Medis dan status 

Akreditasi ” Penuh tingkat Dasar”. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : 993/MENKES/SK/XI/2009 Tentang Penetapan 

Kelas Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, rumah sakit ini memiliki  

Klasifikasi Kelas B ( Tipe B ). 

Pemanfaatan Hasil Usaha Wakaf Produktif Yayasan Wakaf UMI 

Kesuksesan usaha wakaf produktif bukan hanya ditentukan oleh banyaknya aset usaha 

yang dimiliki oleh sebuah yayasan wakaf. Sebaliknya, kesuksesan wakaf produktif ini 

ditentukan oleh sejauh mana hasil usaha wakaf ini dapat  membantu masyarakat yang 

lebih membutuhkan secara langsung. Yayasan wakaf  yang meraup keuntungan 6-7 
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miliar setiap tahunnya ini selain berusaha mengembangkan sayap usahanya, juga 

memanfaatkan hasil usaha pengelolaan wakaf ini untuk pelayanan pada masyarakat. 

Misalnya, dalam bidang kesehatan, yayasan ini selain menggunakan rumah sakit sebagai 

pelayanan komersil, juga mendirikan klinik rumah sehat bagi  kaum dhuafa yang tidak 

mampu berobat di rumah sakit. Tidak kurang dari 600 pasien tidak mampu setiap 

bulannya berobat di rumah sehat ini.  

  

Dalam bidang pendidikan, yayasan ini juga memberikan bantuan langsung kepada 

mahasiswa yang tidak mampu.  Penerimaan mahasiswa di kampus UMI di berbagai 

fakultas mencapai sekitar 4 ribu mahasiswa. Dua setengah persen dari jumlah pendaftar 

yang berasal dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari biaya kuliah. Mahasiswa yang 

berasal dari  desa binaan Yayasan Wakaf UMI hanya membayar 75 % dan 50 % uang 

kuliah jika mereka hafal al-Qur’an. Untuk menambah biaya pendidikan gratis ini, 

yayasan wakaf UMI juga meminta semua dosen untuk memberikan wakaf uang sebesar 

2.5% setiap bulannya. 

 

Dalam bidang dakwah, yayasan ini turut memberikan bantuan pembangunan rumah 

ibadah (masjid dan mushala) di beberapa desa binaan yayasan atau di beberapa daerah 

minoritas muslim. Sejauh ini yayasan sudah membangun sekitar 80 masjid yang tersebar 

di 34 desa binaan di Sulawesi Selatan. 9 

 

Kesimpulan 

Potret pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf UMI ini menjadi bukti 

konkrit betapa usaha wakaf produktif dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil tidak 

hanya bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam tapi juga bagi usaha peningkatan 

kualitas dakwah dan kesehatan masyarakat. Lembaga wakaf seperti ini diharapkan dapat 

menjadi best practices bagi lembaga serupa di tempat-tempat lain. Kehadiran lembaga-

lembaga wakaf seperti ini di Indonesia harus mendapatkan perhatian dari semua 

pemangku kepentingan di negeri ini karena kehadiran mereka turut membantu tugas 

                                                           
9 Wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf UMI, tanggal 29 Mei 2013 jam 14:00 
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negara dalam menyediakan layanan pendidikan, ibadah dan kesehatan bagi warga negara 

Indonesia.   
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