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Communal ownership (waqf) represent the religious institute in Islam 

which has a direct relation functionally with resolving effort of human problems, 

such as depressing of poorness, developing social security system, improvement 

human resources, empowering the Islamic economics, providing facilities of 

health and education. Thereby, productive waqf as a mainstream of forming the 

social justice and prosperity of moslem society has to powered by diging a 

number of economic potency and also its supporter facilities. This research aims 

to explain the empowering and enableness of productive waqf in Yayasan Badan 

Wakaf Sultan  Agung (YBW-SA) Semarang. The researcher found some types of 

enableness which has developed by YBW-SA. For example: Type of enableness 

of productive waqf in developing effort, and to manage the Islamic hospital, asset, 

and educational institution. 
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Pendahuluan 

Pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami 

perubahan yang signifikan. Wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk 
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pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, 

seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan 

sebagainya. Semakin luasnya pemberdayaan harta wakaf ini menjadi penting, 

terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang 

bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. 

Karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur 

sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk kesejahteraan umat. Visi 

ini merupakan derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf yang lebih 

menekankan pada pemberdayaan potensi wakaf, sehingga wakaf tidak hanya 

berdimensikan ketuhanan melainkan juga pro-kemanusiaan. Ini merupakan wakaf 

yang lebih menyapa realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan.1 

 Dalam sejarah Islam, wakaf selalu berkembang dan bertambah hingga 

masa sekarang ini. Syarat terpenting untuk menjaga keberlangsungan wakaf 

adalah melangsungkan kegiatan dengan menyisihkan harta benda produktif dari 

kalangan umat Islam, yang merupakan bagian dari kepekaan hidup beragama. 

Sedangkan wakaf sendiri, sekalipun wâqif tidak memberi syarat agar sebagian 

hasil wakaf disisihkan untuk menambah pokok atau modal wakaf, akan tetapi 

semua hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini ulama telah 

sepakat, bahwa di antara hasil wakaf harus ada yang disisihkan untuk keperluan 

perawatan dan penjagaan pokoknya, walaupun tidak ada perintah dan syarat dari 

wâqif. Ini berarti, orang atau lembaga yang menjadi nadzir atas wakaf, harus 

menjaga keutuhan pokok wakaf, sebagaimana kondisi ketika wakaf tersebut 

diwakafkan oleh wâqif, dan juga menjaga keberlangsungan produksinya di masa-

masa yang akan datang.  

                                                 
       1 Akramah Sa’id Shabri, al-Waqf al-Islami, bain an-Nazariyyah wa at-Tatbiq, Amman: Dar 

an-Nafāis, 2008, hlm. 489-491. 
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 Di kota-kota besar negara Islam,2 wakaf banyak digunakan sebagai 

bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah 

pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat 

dengan kota dan daerah pemukiman. Realita seperti ini telah banyak dilakukan di 

sebagian besar ibukota negara-negara Islam, seperti di Makkah, Cairo, Damaskus, 

Rabath, dan Istambul.3 Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai 

sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga 

wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya 

sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, 

sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan rumah yatim piatu, sehingga kota 

Cairo kemudian dikenal dengan julukan kota seribu menara, karena banyaknya 

masjid dan menara yang dibangun dengan dana wakaf.4  

Wakaf produktif merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan 

dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal 

ini tidak lain karena wakaf dibangun secara berkesinambungan; wakaf lama yang 

ada dan dibangun oleh generasi terdahulu selalu bertambah, di samping muncul 

wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang. Dengan wakaf produktif 

ini pula umat Islam bisa memberikan pembinaan dan perlindungan kepada 

masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, 

lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota 

dan berbagai kegiatan sosial lainnya.5  

Sedangkan di Indonesia, potensi wakaf sangat besar untuk dikembangkan 

menjadi aset produktif. Wakaf sebagai kekuatan penopang produktifitas umat 

Islam dapat dilihat dari akumulasi potensi besar dari aset wakaf. Data yang dirilis 

                                                 
       2 Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.), Philanthropy in the 

World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia) (Jakarta: Center for the Study of 

Religion and Culture (CSRC), 2006),  315. 

      3 Mundzir Qahaf, al-Waqf al-Islâmy; Tathawwuruhu, Idâratuhu, Tanmiyyatuhu (Syiria: Dâr al-

Fikr Damaskus, 2006), 70. 

       4 Mundzir Qahaf, al-Waqf al-Islâmy, op.cit, 72. 

       5 Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: 

Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: Center for the Study 

of Religion and Culture (CSRC), Desember 2006), 122-124. 
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oleh Depag menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 

2.686.536.656,68 meter persegi atau sekitar 268.653.67 hektar (ha) yang tersebar 

di seluruh Indonesia.6 Selain itu, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, 

mencapai 590 Triliun jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf 

dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf 

bisa diberdayakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial. 

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah UU Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 

tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada UU dan PP 

tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan 

(memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para 

pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat, berarti wakaf telah berfungsi untuk menyejahterakan umat. UU 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 

Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, 

yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan 

sosial. Kata “mensejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak, 

terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui 

pendayagunaan objek wakaf.7 

Salah satu bentuk pemberdayaan wakaf produktif adalah seperti yang telah 

dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) Semarang. 

Yayasan yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1950 ini awalnya hanya mempunyai 

beberapa lahan tanah yang digunakan untuk mendirikan SD. Dengan semangat 

untuk ikut serta memajukan pendidikan di Indonesia, pengurus berusaha keras 

mengembangkan Yayasan ini. Sampai sekarang kita bisa menyaksikan sebuah 

universitas, rumah, sakit , beberapa sekolahan mulai dari SD sampai SMA yang 

berdiri megah dan semuanya didanai dengan harta wakaf. 

                                                 
       6 Data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI tahun 2009. Potensi tanah wakaf ini 

juga sesuai dengan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana yang dikatakan 

oleh ketua BWI Pusat, Prof. Dr. KH. Muhammad Thalhah Hasan kepada penulis pada tanggal 18 

Januari 2010. 

       7 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),  27. 
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 Fenomena inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

optimalisasi pengembangan wakaf produktif, dengan melakukan studi tentang 

pemberdayaan wakaf produktif pada YBW-SA Semarang. Penelitian ini berusaha 

untuk menganalisis tentang peran harta wakaf produktif dalam mengembangkan 

pendidikan di YBW-SA Semarang yang mengelola Lembaga Pendidikan mulai 

dari TK sampai Perguruan Tinggi (Universitas Sultan Agung). 

Fokus penelitian ini adalah optimalisasi pengembangan wakaf produktif, 

dengan melakukan studi tentang pemberdayaan wakaf produktif pada YBW-SA 

Semarang. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pokok masalah: 1) 

bagaimanakah peran wakaf produktif YBW-SA dalam mengembangkan 

pendidikan? 2) lembaga apa saja di YBW-SA yang dibiayai oleh wakaf produktif 

dan di mana letak signifikansi harta wakaf produktif di lembaga-lembaga 

tersebut? 3) bagaimanakah model pemberdayaan wakaf produktif YBW-SA 

Semarang? 

Dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 1) untuk 

mengetahui bagaimanakah peran wakaf produktif YBW-SA dalam 

mengembangkan pendidikan; 2) untuk mengetahui lembaga-lembaga di YBW-SA 

yang dibiayai oleh wakaf produktif dan di mana letak signifikansi harta wakaf 

produktif di lembaga-lembaga tersebut; 3) untuk mengetahui model 

pemberdayaan wakaf produktif YBW-SA. Sedangkan signifikansi penelitian ini 

adalah: sebagai sumbangan bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya 

dalam bidang pemikiran wakaf produktif; sebagai referensi historis-analitis 

terhadap konsep wakaf produktif di Indonesia; sebagai sumbangan pemikiran 

dalam memahami dan mengamati peran pemberdayaan wakaf produktif YBW-SA 

Semarang; sebagai rujukan bagi para pengambil kebijakan yang berhubungan 

dengan pemberdayaan wakaf produktif. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif 

dengan kajian deskriptif-eksplanatif-analitis. Metode ini bermaksud menjelaskan 
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hakekat fakta tertentu, mengapa suatu  fakta terjadi dan bagaimana hubungannya 

dengan fakta yang lain. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data, baik kepustakaan maupun wawancara terstruktur mengenai masalah-masalah 

yang berkaitan dengan peran wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan, 

serta materi-materi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.8 Data 

primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara secara 

mendalam yang dilakukan mengenai pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan 

Sultan Agung Semarang. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui 

dokumentasi, catatan-catatan peneliti selama penelitian, serta literatur yang 

mendukung; baik melalui studi kepustakaan maupun hasil penelitian yang relevan. 

Selain itu, penerbitan-penerbitan tentang Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 

dan karya-karya yang ditulis oleh para intelektual Muslim dan data lapangan yang 

berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan 

Agung Semarang. 

Metode dan teknik pengumpulan data: pertama, dengan field research 

(studi lapangan). Metode ini adalah metode pengumpulan data langsung dari 

lapangan, atau langsung dari sumber data (responden), pengumpulan data dengan 

metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan 

data, antara lain: 1) teknik wawancara.9 Wawancara pada dasarnya merupakan 

langkah pencarian atau pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab secara 

langsung pada obyek/responden (Pengurus Yayasan dan Pengelola Lembaga di 

Lingkungan Sultan Agung Semarang), yang dilaksanakan secara sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian; 2) teknik observasi (pengamatan). Observasi 

adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung dan mencatat berkas-berkas, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

pemberdayaan wakaf produktif dalam mengembangkan pendidikan di Sultan 

Agung Semarang. Observasi, di samping sebagai teknik pengumpulan data pada 

                                                 
       8 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, Juni 2005), 62. 

       9 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, cet. XIV), 

129-131.  
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studi lapangan, juga bisa berperan sebagai metode tersendiri, namun fungsi dan 

perannya adalah sebagai bentuk pengamatan dari seorang peneliti. Kedua, studi 

kepustakaan/dokumentasi.10 Metode ini merupakan metode pengumpulan data 

melalui kajian terhadap dokumen-dokumen, teori-teori, dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan wakaf produktif di YBW-SA.  

Data yang diperoleh dari beberapa sumber selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif deskriptif. Aktivitas dalam analisis data yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu dengan reduksi data, data display, dan conclusion 

drawing/verifikasion.11 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Konsep Wakaf Produktif 

Wakaf menurut bahasa mempunyai arti menahan (al-habs) dan berderma 

(at-tasbîl). Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama fiqih yang 

mendefinisikannya: menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi 

harta pada kepemilikan wâqif dan menyedekahkan manfaatnya.12 Menurut ulama 

Malikiyah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu 

keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya, 

meskipun hanya perkiraan.13 Menurut ulama Syafi’iyah, wakaf berarti menahan 

harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk 

disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.14 Adapun menurut ulama Hanabilah, 

wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.15 

                                                 
       10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, Juni 2008), 308. 

       11 Ibid, 336-362. 

       12 Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Marghinany, al-Hidayah, (Mesir: Musthafa Muhammad, 

1356 H), 40. 

       13 Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hathab, Mawahib al-Jalil, 

(Mesir: Dâr al-Sa’adah, 1329 H), 18. 
14 Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, Hasyiyah al-Qalyubi, (Mesir: Dâr Ihya al-

Kutub al-Arabiyah, tth.), 97. 
15 Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, al-Mughni, (Mesir: al-Manar, 1348 H), 

185. 
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Sedangkan definisi yang merepresentasikan ulama kontemporer adalah 

definisi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahaf. Ia mengusulkan definisi wakaf 

Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan 

sosialnya, menurutnya wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun 

sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil 

manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. 

16 

Definisi wakaf dalam PP. Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum 

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang 

berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.17 Jika 

dianalisis, definisi ini mengandung tiga hal, yaitu: pertama, wâqif merupakan 

perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. 

Kedua, pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan 

tanah milik yang diwakafkan. Meski demikian, dengan durasi yang ditetapkan, 

yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa 

benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari kepemilikan 

perorangan atau badan hukum menjadi milik umum. Ketiga, tanah wakaf 

digunakan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.18 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: 

perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan 

memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam.19 Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP 

Nomor 28 Tahun 1977: pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak wâqif 

hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak 

wâqif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Kedua, 

                                                 
16 Mundzir Qahaf, Al-Waqf Al-Islâmy, op.cit.,  52. 
17 PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bab I, pasal 1 (b). 

       18 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, op.cit, 12 

       19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab I, pasal 215, ayat 1. 
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dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya 

tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 

ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan 

pemerintah. 

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wâqif untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau 

kesejahteraan umum menurut syari’ah.20 Definisi wakaf ini mengandung dua hal: 

pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut wâqif tanpa memperinci pihak 

yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok orang, atau badan hukum, dan 

kedua, durasi wakaf.  

Menurut Jaih Mubarok, wakaf produktif adalah transformasi dari 

pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat 

wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda 

wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang 

minimum.21 Lebih lanjut, Syafi’i Antonio mengatakan bahwa pemberdayaan 

wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: pertama, pola manajemen wakaf 

harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program 

pemberdayaan masyarakat; kedua, asas kesejahteraan nadzir; dan ketiga, asas 

transparansi dan tanggung jawab (accountability). Lembaga wakaf harus 

melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.22  

 

b. Profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) didirikan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 1950 (16 Syawal 1369 H), yang bergerak dalam bidang 

                                                 
       20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat 1.  

       21 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, op.cit, 15. 

       22 Muhammad Syafi’i Antonio, “Pengelolaan Wakaf Secara Produktif,” dalam Achmad 

Djunaidi dan Thabieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publising, 

2007), viii. 
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pendidikan, kesehatan, sosial dan kegiatan amal shalih lainnya dengan tujuan 

menyebarluaskan pendidikan dan ajaran Islam yang dijiwai dakwah Islam.23 

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung menyelenggarakan pendidikan dan lembaga 

lain, yaitu: TKIT Sultan Agung 1 dan 2 Semarang, SD Islam Sultan Agung 1-4 

Semarang dan SD Islam Sultan Agung 5 Jepara, SMP Islam Sultan Agung 1 dan 4 

Semarang, SMP Islam Sultan Agung 3 Jepara, SMA Islam Sultan Agung 1 dan 3 

Semarang, SMA Islam Sultan Agung 2 Jepara, Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) yang mengelola D-3, S-1, Program Pasca Sarjana (S2): Magister 

Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister Teknik Sipil, Magister Teknik 

Elektro, Rusunawa Mahasiswa, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan Lembaga 

Sosial Lainnya. 

Sebagai badan hukum penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Lembaga 

Sosial, YBW-SA didirikan oleh sekelompok cendekiawan muslim di Semarang 

Jawa Tengah yang sadar dan menaruh perhatian terhadap keadaan dan 

perkembangan bidang pendidikan umat Islam serta bangsa Indonesia pada 

umumnya sejak awal proklamasi kemerdekaan, dengan susunan pengurus pertama 

yang diketuai oleh Dr. Abdul Gaffar Sd.M, sedangkan kepengurusan Yayasan 

Badan Wakaf Sultan Agung yang aktif sekarang diketuai oleh H. Hasan Toha 

Putra, MBA.24 

YBW-SA merupakan salah satu Badan Wakaf dan lembaga filantropi 

Islam yang berbasis pendidikan. Faktor yang mendorong berdirinya YBW-SA 

adalah kegelisahan ulama dan tokoh-tokoh Jawa Tengah akan ketidakberdayaan 

lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam mendorong transformasi masyarakat 

Islam. Selain itu, realitas sosial politik yang melingkupi sangat menentukan 

dinamika kaum muslimin. Berdirinya lembaga pendidikan Sultan Agung yang 

didanai dari harta wakaf memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi 

perwujudan masyarakat muslim yang berperadaban. Hal ini juga merupakan 

                                                 
       23 Didik Eko Budi Santoso dkk., 2008, Buku Panduan Pimnas XXI UNISSULA 2008, 

Kerjasama UNISSULA dan Dirjen DIKTI. 

      24 Dokumen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, 2009. 
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momentum yang secara tepat meredefinisi peran dan fungsi pendidikan Islam, 

sehingga lebih terasa manfaatnya bagi umat Islam.  

 

c. Strategi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif YBW-SA 

 Ketika Badan Wakaf Sultan Agung dibentuk pertama kali, lembaga ini 

belum memiliki aset wakaf yang berarti, hanya beberapa petak tanah yang 

digunakan untuk pendirian SD Islam.25 Fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan 

Badan Wakaf Sultan Agung juga serba sederhana. Meskipun aset dan fasilitas 

masih sederhana, kualitas dalam pengelolaan pendidikan pada saat itu sangat 

diperhatikan. Terbukti banyak guru-guru berkualitas yang mengajar di sekolah 

dan dosen-dosen yang memiliki kualifikasi profesor dan doktor yang mengajar di 

UNISSULA. 

 Pengurus Yayasan menyadari bahwa aset yang terbatas dan fasilitas yang 

serba sederhana ini harus dikembangkan secara optimal. Ada beberapa langkah 

terobosan yang dilakukan oleh Pengurus YBW-SA, di antaranya: pertama, 

mengembangkan jaringan ke Timur Tengah untuk mengakses wakaf dari negara-

negara tersebut. Sebagian besar gedung sekolah, perkuliahan bahkan gedung 

rumah sakit Sultan Agung dibangun dengan memanfaatkan wakaf dari negara-

negara Teluk. Penguatan kerjasama ini semakin kuat ketika YBW-SA, khususnya 

UNISSULA menggerakkan BUDAI (Budaya Akademik Islami) di lingkungan 

kampus.26 

 Kedua, menambah aset wakaf dengan memanfaatkan hasil wakaf 

sebelumnya. Pengurus YBW-SA sangat memahami bahwa dalam konsep wakaf, 

pokok wakaf harus dipertahankan dan hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan. 

Berawal dari beberapa petak tanah, kemudian pengurus menambah asetnya 

menjadi berpuluh-puluh hektar. Di kantor pusat yang ada di Jl. Raya Kaligawe 

Km. 4 Semarang saja terdapat lebih dari sepuluh hektar tanah yang dimanfaatkan 

                                                 
      25 Wawancara dengan sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Drs. H. 

Didiek Ahmad Supadie, MM, di kantornya pada tanggal 1 September 2009. 

        26 Ronto, Implementasi Gerakan Budaya Akademik Islami; Studi Kasus di UNISSULA 

Semarang, (Semarang: Tesis Magister di IAIN Walisongo, 2009), 67. 
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untuk SMA 3 Sultan Agung, UNISSULA, Rusunawa dan Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung. 

Selain itu, penambahan aset tidak hanya pada harta tidak bergerak yang terdiri 

dari tanah dan bangunan, melainkan juga harta bergerak yang meliputi fasilitas 

perkuliahan, laboratorium, dan alat-alat rumah sakit yang sangat canggih. 

 Ketiga, sistem manajemen yang rapi dan modern. Kunci manajemen 

wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja 

yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.27 Apabila wakaf dikelola secara 

profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi 

mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Hal inilah yang diterapkan di 

YBW-SA, manajemen wakaf didorong semaksimal mungkin untuk mencapai 

level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam 

memainkan peran sosial untuk pengembangan pendidikan. Pengurus Yayasan 

memainkan peran penting dalam menerapkan manajemen ini, dengan 

mengarahkan lembaga-lembaga yang ada untuk saling menunjang dan 

mendukung, melalui sistem subsidi silang. 

 Keempat, dengan memobilisasi dana umat. Dalam beberapa tahun ini, 

Badan Wakaf Sultan Agung melakukan langkah kreatif dengan menggalang 

wakaf uang (cash waqf). Sebenarnya sebelum adanya fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, YBW-SA sudah menerapkan sistem 

ini, walaupun masih sederhana. Mereka mengumpulkan para wali murid, baik 

yang anaknya sekolah di TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi 

(UNISSULA) dan menawarkan agar para wali murid mau mewakafkan sebagian 

hartanya. Langkah ini ternyata sangat efektif dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan Sultan Agung. Selain itu, pendirian dan penambahan gedung Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung juga berjalan lancar karena gerakan wakaf uang ini. 

 

                                                 
       27 Sherafat Ali Hasymi, “Management of Waqf: Past and Present,” dalam Hasmat Basyar 

(ed.), Management and Development of Auqaf Properties, (Jeddah: Islamic Research and Training 

Institute and Islamic Development Bank, 1987), 21. 
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d. Lembaga-lembaga yang Dikelola YBW-SA dengan Didanai Wakaf 

Produktif 

 

1. Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah 

YBW-SA merupakan lembaga yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, 

bersendikan aqidah Islamiyah dan bertujuan menyebarluaskan pendidikan dan 

ajaran Islam yang dijiwai dakwah Islamiyah. Untuk mencapai tujuan tersebut, di 

antaranya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, sampai Perguruan Tinggi dan 

pesantren, serta lembaga lainnya guna menyebarkan syiar Islam. Pada tanggal 2 

Januari 1966, SMA Islam Sultan Agung (ISSA) 1 Semarang didirikan dengan 

lokasi gedung di Jalan Suramenggalan 62. Pada tahun 1968 pindah ke Jl. Seroja 

untuk beberapa bulan saja dan akhirnya pindah ke Jl. Mataram 657 Semarang 

hingga sekarang. Pada tanggal 1 Juni 1970, SMA Sultan Agung 1 memperoleh 

status terdaftar. Mengacu dari perolehan status terdaftar inilah sebagai tanda 

berdirinya SMA Sultan Agung 1 Semarang yang seterusnya diperingati sebagai 

milad SMA ISSA 1 setiap tahun. 

Pada awalnya gedung yang berada di Jalan Mataram hanya satu unit 

gedung, kemudian secara berangsur-angsur gedung diperbarui dan ditambah 

hingga tiga lantai dan menjadi empat unit serta satu unit kantin yang representatif. 

Dana pengembangan ini diperoleh dari hasil wakaf yang dikelola oleh yayasan. 

Sejak awal berdirinya hingga tahun pelajaran 2005/2006, SMA ISSA 1 telah 

dipimpin lima kepala sekolah, yaitu: Drs. Iswoyo PIA (1966-1970), Hj. 

Hudahaniem, B.Sc (1970-1997), Drs. Dadi Basuki (1997-2002), Drs. Risno 

Setiyono (2002-2006), Much. Muchlis Hidayatullah, S.Pd (2006–2010).28 

Selain SMA Islam Sultan Agung  1 yang berada di Jl. Mataram 657 

Semarang, YBW-SA juga mendirikan SMA Islam Sultan Agung 2 di Kriyan 

Jepara. Pada sepuluh tahun terakhir, siswa yang mendaftar di SMA ISSA 1 

Semarang semakin meningkat. Siswa yang diterima 50% dari jumlah pendaftar, 

padahal jumlah kelas terbatas, rata-rata sampai 10 kelas untuk siswa baru tiap 

                                                 
       28 Dokumen SMA Islam Sultan Agung Semarang, 2009. 
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tahunnya. Melihat kondisi demikian, tanggal 8 Juli 1999 SMA ISSA 1 mendirikan 

kelas filial, yaitu di Jl. Seroja menempati Fakultas Ekonomi UNISSULA dan pada 

tahun 2000 YBW-SA membangun gedung representatif untuk mempersiapkan 

pendirian SMA Islam Sultan Agung 3 (SMA ISSA 3) di Jl. Raya Kaligawe Km. 4 

Semarang.  

Pada tahap I berdirilah gedung megah berlantai 3 dengan kapasitas 12 

kelas dan 12 ruang kamar kecil (pa/pi). Gedung baru ini diresmikan oleh Walikota 

Semarang Sukawi Sutarip, SH pada tanggal  3 Agustus 2000. Tahun 2002 

dibangun lagi gedung baru tahap II berlantai 3. Gedung megah ini digunakan 

untuk laboratorium fisika, biologi, kimia, komputer dan ruang Audio Visual di 

lantai tiga. Lantai dua digunakan 3 ruang kelas dan ruang Tata Usaha (TU). Lantai 

satu untuk mushola, perpustakaan, ruang guru dan ruang kepala sekolah. 

Dengan adanya SK Walikota Semarang No. 421.3/3682 tanggal 2 

September 2002 tentang izin pendirian sekolah untuk SMA Islam Sultan Agung 3, 

maka secara resmi SMA ISSA 3 telah berdiri sebagai lembaga pendidikan mandiri 

dengan Nomor Statistik (NSS): 302036309102 dan Nomor Identitas Sekolah 

(NIS): 300790. 29   

 

2. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Terdorong oleh keinginan luhur ikut bertanggung jawab mencerdaskan 

bangsa dan dalam mengisi kemerdekaan yang telah dicapai, pada tanggal 16 

Dzulhijah 1381 H bertepatan dengan 20 mei 1962 YBW-SA mendirikan 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan Presiden Universitas/ 

Rektornya yang pertama Mr. Bustanul Arifin (gelar sekarang Prof. DR. H. 

Bustanul Arifin, SH). Pada awal berdirinya, Fakultas yang dibuka UNISSULA 

adalah Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti Alam 

(dalam perkembangan selanjutnya menjadi Fakultas Teknik). Pada tahun ajaran 

                                                 
          29 Wawancara dengan sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Drs. H. 

Didiek Ahmad Supadie, MM, di kantornya pada tanggal 1 September 2009. 
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berikutnya, dibuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dalam 

perkembangan selanjutnya menjadi Fakultas Hukum) serta Fakultas Kedokteran. 

Pada tahun 1985 dibuka Fakultas Tarbiyah yang dalam perkembangan 

selanjutnya, yakni pada tahun 1998 digabung dengan Fakultas Syari'ah, menjadi 

Fakultas Agama Islam (FAI). Fakultas Teknologi Industri dibuka tahun 1993, 

Fakultas Psikologi dibuka tahun 1999, dan mulai tahun 2000 dibuka Program 

Pasca Sarjana. Pada saat ini UNISSULA memiliki 17 program studi jenjang 

Diploma (DIII), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Kampus yang dimiliki seluas 35 

hektar, merupakan kampus yang cukup luas dan terpadu, terletak di jalan 

Kaligawe Km. 4 Semarang. 

Fakultas yang dibuka sekarang adalah: Fakultas Kedokteran, Fakultas 

Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama, Fakultas Teknologi 

Industri, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Bahasa, 

Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Selain membuka 

program S-1 dan Diploma, UNISSULA juga membuka Program Pasca Sarjana 

(S2), yang terdiri dari: Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister 

Teknik Sipil, dan Magister Teknik Elektro.  

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri juga dijalin untuk 

meningkatkan kualitas lulusan dan standar akademik, yaitu dengan: Universiti 

Teknologi Malaysia (UTM) dan beberapa Universitas Luar Negeri lainnya.30 

Dengan terpilihnya Prof. Dr. H. Laode M. Kamaluddin, M.Eng sebagai rektor 

baru menggantikan Dr.dr. H. Rofiq Anwar, kerjasama dengan Universitas Luar 

Negeri semakin ditingkatkan, hal ini mengacu pada program ke depan dari 

UNISSULA yang berusaha menjadi Universitas bertaraf Internasional.31 

 

3. Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung 

Dengan berbekal motto “mencintai Allah SWT. dan menyayangi umat” 

RSI Sultan Agung menorehkan banyak pengabdian untuk masyarakat. Visi 

                                                 
      30 Hidayatullah, 8 Maret 2007. 

       31 Wawancara dengan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. H. Laode 

M. Kamaluddin, M.Eng di kantornya pada tanggal 6 Januari 2010. 
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tersebut juga melandasi RSI Sultan Agung untuk jauh lebih berkembang menuju 

sesuatu yang lebih maju. Baik perubahan secara fisik (perkembangan rumah sakit) 

dan perubahan yang lebih diarahkan kepada pembangunan spiritual.  

Pelayanan optimal untuk umat kini lebih dibuktikan lagi dengan 

kesanggupan pihak RSI Sultan Agung untuk tidak membeda-bedakan segala jenis 

golongan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya semua jenis 

asuransi yang dimiliki oleh pasien, mulai dari Asuransi Kesehatan (ASKES) PNS, 

Sukarela sampai Asuransi untuk masyarakat kurang mampu atau lebih dikenal 

dengan JAMKESMAS (Jaminanan Kesehatan Masyarakat). Dengan demikian, 

semua lapisan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan di RSI Sultan 

Agung berhak menerima jenis tindakan kesehatan yang sama tanpa membeda-

bedakan.  

Sejak didirikan pada 17 Agustus 1971, Rumah Sakit yang terletak di Jl. 

Raya Kaligawe KM. 4 dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan industri (LIK & 

Terboyo Industri Park.) ini memulai pengabdiannya dengan pelayanan poliklinik 

umum, Kesehatan Ibu dan Anak untuk warga sekitar. Dua tahun berikutnya 

diresmikan sebagai Rumah Sakit Umum, yakni pada tanggal 23 Oktober 1973 

dengan SK dari Menteri Kesehatan nomor I 024/Yan Kes/I.O.75. Pada tanggal 23 

Oktober 1975 RSI Sultan Agung diresmikan sebagai Rumah Sakit Tipe C (RS 

Tipe Madya).  

Pada saat ini RSI Sultan Agung sedang mengembangkan layanan teaching 

hospital. Yaitu konsep di mana RSI Sultan Agung akan menjadi pusat pendidikan 

bagi para dokter yang sedang menempuh pendidikan. Akan tetapi tidak semua 

pasien menjadi program teaching hospital. Pasien akan tetap diberikan tawaran 

apakah bersedia untuk menjadi peserta teaching hospital (dirawat oleh dokter 

muda) atau pasien tersebut tetap dirawat oleh dokter senior.32 Oleh karena itu, di 

satu sisi RSI Sultan Agung tetap profesional dalam mendarmabaktikan 

                                                 
32 Wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr.H.Masyhudi, 

pada tanggal 4 Januari 2010. 
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kemampuan untuk merawat pasien dan di sisi lain RSI Sultan Agung siap menjadi 

pusat pengembangan bagi pendidikan dokter muda.  

 Ada beberapa program unggulan RSI Sultan Agung, di antaranya: 

pertama, LASIK (Laser Assisted in-Situ Keratomileusis). Lasik adalah suatu 

prosedur/tindakan dengan tujuan memperbaiki kelainan refraksi pada mata, 

sehingga setelah dilakukan tindakan ini, penderita kelainan refraksi diharapkan 

dapat terbebas dari kacamata/lensa kontak. Sejak pertama kali dikembangkan 

pada tahun 1990, teknologi lasik terus berkembang pesat. Teknologi terkini pada 

tindakan LASIK adalah yang disebut Wavefront Guided LASIK/Refraktive 

Surgery, yaitu gabungan antara ketepatan pengukuran dan kelainan refraksi mata. 

Semarang Eye Center sebagai pusat pelayanan LASIK pertama di Jawa Tengah, 

selain mempunyai dokter yang handal dan telah berpengalaman juga berusaha 

memberikan pelayanan yang prima. Hal ini dibuktikan dengan ruang yang sangat 

representatif dan nyaman serta service yang memuaskan. 

Kedua, Urology Center. RSI Sultan Agung Semarang kini 

mengembangkan pelayanan medis di bidang urology. Didukung dengan peralatan 

modern, antara lain: Extracorporal Shock Wave Lithotriper (ESWL) yang 

merupakan alat canggih dengan teknologi tinggi yang dapat menghancurkan batu 

ginjal dan saluran kemih dengan gelombang kejut tanpa melakukan operasi, Trans 

Urethra Needle Ablatin (TUNA) yang merupakan alat terapi bagi pasien yang 

mengalami Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) atau pembesaran prostat yang 

menghambat aliran seni keluar dari kantung kemih, dan Uroflowmeter yang 

digunakan untuk melihat kekuatan pancar air seni pasien. 

Ketiga, Semarang Eye Center (SEC) RSI Sultan Agung. SEC merupakan 

pusat pelayanan kesehatan mata terlengkap di Jawa Tengah yang mulai dibuka 

pada 21 Mei 2005 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak H. 

Mardiyanto. Didukung peralatan-peralatan canggih dengan menggunakan 

teknologi terkini, serta tindakan operasi subspesialistik oleh dokter-dokter 

spesialis mata yang berkualitas, Semarang Eye Center menjadi pusat rujukan 

pengobatan mata bagi masyarakat Jawa Tengah. Menempati ruangan khusus yang 
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representatif, dengan pelayanan terpusat. Pengguna layanan SEC akan 

mendapatkan pelayanan “One Stop Service”, dimulai pemeriksaan awal, 

pengobatan, konsultasi tindakan operatif, apotik dan optic yang berada dalam satu 

lokasi.  

 

e. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif YBW-SA 

Berbagai upaya pemberdayaan wakaf telah dilakukan oleh Yayasan Badan 

Wakaf Sultan Agung. Ada beberapa model pemberdayaan yang dikembangkan 

oleh YBW-SA, di antaranya: 

Pertama, model pemberdayaan wakaf produktif dalam pengembangan 

usaha. Untuk membantu keperluan makan siang bagi para mahasiswa maupun 

pegawai, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung membuka usaha berupa pusat jajan 

serba ada yang bernama PUMANISA (Pusat Makanan dan Apresiasi Seni Sultan 

Agung), yang bertempat di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa. Kafetaria dan 

kantin ini dibuka dengan maksud antara lain membantu pemenuhan gizi dengan 

harga yang terjangkau, sementara mereka tidak perlu jauh meninggalkan tempat 

tugas.  

Kedua, model pemberdayaan wakaf produktif dalam pengelolaan Rumah 

Sakit Islam. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa Rumah Sakit Islam sangat 

potensial dengan program unggulan: LASIK (Laser Assisted in-Situ 

Keratomileusis) Urology Center, dan Semarang Eye Center (SEC) RSI SA. Hasil 

dari pemberdayaan Rumah Sakit ini digunakan untuk biaya operasional Rumah 

Sakit, biaya operasional Yayasan dan biaya operasional pendidikan. 

Ketiga, model pemberdayaan wakaf produktif dalam pengelolaan gedung 

dan aset wakaf. YBW-SA memiliki beberapa aset yang sangat berharga, mulai 

dari aset tanah, gedung, dan aset lainnya. Khususnya untuk pengelolaan gedung, 

YBW-SA mempunyai Rusunawa yang ditempati oleh mahasiswa. Rusunawa ini 

diperuntukkan bagi mahasiswa baru, di samping agar mereka lebih mengenal 

UNISSULA, juga agar mereka lebih intensif dalam mendalami ilmu, terutama 

bahasa Arab dan Bahasa Inggris. 



 

 

19 

Pengelolaan Wakaf Produktif  

untuk Pendidikan di YBWSA 

Abdurrahman Kasdi 

 

Keempat, model pemberdayaan wakaf produktif dalam manajemen 

pengelolaan lembaga pendidikan. Sejak awal berdiri, Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung konsen untuk mengembangkan pendidikan, sehingga YBW-SA 

banyak mengelola lembaga pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan 

Tinggi (UNISSULA). Bukan hanya itu, YBW-SA juga membuka Program Pasca 

Sarjana (S2), di antaranya: Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister 

Teknik Sipil, Magister Teknik Elektro. 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian secara detil pada Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung Semarang, berdasarkan data, temuan dan pembahasan hasil 

penelitian di atas, peneliti menyimpulkan: pertama, bentuk pemanfaatan hasil 

wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65 %). Besarnya 

peranan wakaf untuk pendidikan ini tidak lepas dari sejarah peradaban umat Islam 

yang dibangun di atas pondasi wakaf. Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf 

dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan 

Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan 

tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Yayasan Badan 

Wakaf Sultan Agung (YBWSA). Badan Wakaf yang lahir pada tahun 1962 M ini 

mengelola beberapa lembaga pendidikan, mulai dari Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Menengah sampai Perguruan Tinggi. 

Kedua, lembaga-lembaga pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang 

dibiayai oleh wakaf produktif adalah: lembaga pendidikan dasar (TK dan SD), 

lembaga pendidikan menengah (SMP dan SMA), perguruan tinggi (Universitas 

Islam Sultan Agung/ UNISSULA) dan Rumah Sakit Islam (RSI). Peran harta 

wakaf produktif ini sangat signifikan dalam membiayai operasional lembaga-

lembaga tersebut. 

Ketiga, ada beberapa model pemberdayaan yang dikembangkan oleh 

YBW-SA, di antaranya: 1) model pemberdayaan wakaf produktif dalam 
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pengembangan usaha; 2) model pemberdayaan wakaf produktif dalam 

pengelolaan Rumah Sakit Islam; 3) model pemberdayaan wakaf produktif dalam 

pengelolaan gedung dan aset wakaf. 4) model pemberdayaan wakaf produktif 

dalam manajemen pengelolaan lembaga pendidikan.  
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