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للواقف   الوقف النقد له منافع كثيرة اذا كان يدبر محترفا. الوقف النقد له منفعنتان: االول, الوقف النقد ينفع  

ألنه من صدقة جارية يجري منها االجر ابدا. الثاني الوقف النقد ينفع انتفاعا مهتما لنصر االمة في قطع اسباب المسكين 

بوسيلة برنامج التجاري للشبان الذين يقطعوا عن مدرستهم. ولذلك كانت مؤسسة الرباني ميسرا للتعاون علي االمة واسعا 

التدريب, واعطاء راءس المال لهم بتمكين الوقف النقد. في بناء نفس التجاري خصوصا للشبان في   
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abstract 

Cash Waqf have great potential if managed professionally. Cash waqf have two benefits: 

Firts, cash waqaf can benefit to giver (waqif) as shadaqa jariyah that rewards flowing all 

time. Second, cash waqf can benefit for helping muslim poor to break the chain of poverty 

with entrepreneur program for youth who droup out from their school. Therefore, the 

position of al-Rabbani as fasilitator for them to build an entrepreneur spirit especially for 

youth with training, and give a capital to them through empowerment cash waqf.     

 

Key words: Productive waqf, Eempowerment cash waqf , Poor, Enterpreneurship, Capital. 

 

Abstrak 

Wakaf uang memiliki potensi besar jika dikembangkan secara profesional. Wakaf uang 

memiliki dua manfaat. Pertama, wakaf uang akan memberikan manfaat bagi wakif sebagai 

amal jariyah yang pahalanya mengalir sepanjang masa. Kedua, wakaf uang memiliki peranan 

penting dalam pemberdaaan umat memutus mata rantai kemiskinan melalui pelaksanaan 

program entrepreneur kepada para pemuda dan remaja putus sekolah. Dalam hal ini, posisi 
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al-Rabbani sebagai fasilitator yang bertujuan membantu masyarakat secara lebih luas dalam 

membangun jiwa entreprenership generasi muda dengan memberikan pelatihan, pembinaan 

dan permodalan melalui pemberdayaan wakaf  uang.    

 

Kata kunci : Wakaf produktif, pemberdayaan wakaf uang, Kemiskinan, Kewirausahaan, 

Permodalan. 

 

A. Pendahuluan  

Wakaf secara bahasa memiliki makna berhenti.  Kata wakaf adalah isim mashdar 

berasal dari fi’il madhi waqafa. Wakaf merupakan isim mufrad (bentuk tunggal), sedangkan 

bentuk jama’nya awqaf.  

Sedangkan wakaf secara terminologi yaitu menyerahkan tanah atau harta benda di 

jalan Allah. Wakaf termasuk ibadah tathawwu’ yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah 

sebagaimana infaq, shadaqah, namun wakaf memiliki karakteristik tersendiri. Jika infaq dan 

shadaqah bisa dipergunakan secara keseluruhan nilainya, sedangkan wakaf nilainya tidak 

boleh berkurang akan tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan secara lebih 

luas.  

Wakaf sebagai ibadah tathawwu’ berdasarkan ayat al-Qur’an, “Tidak akan 

memperoleh kebaikan sebelum menginfaqkan sesuatu yang dicintainya.” (QS. al-Imran: 92). 

Sedangkan praktek wakaf mulai terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Suatu ketika Umar 

mendapatkan tanah di Khaibar, lalu disampaikan kepada Rasulullah Saw. “Waqafkan 

pokoknya dan shadaqahkan hasilnya,” jawab Rasulullah Saw. Kemudian Umar mewakafkan 

tanah tersebut dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak 

boleh dihibahkan. (Bukhari Muslim).  

Dalam perkembangan wakaf di Indonesia, Pemerintah merespon secara positif dengan 

menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan 

tanah waqaf. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang 

perwakafan tanah. Dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur khusus perwakafan tanah  

dan menginventarisasi perlindungan hukum tanah wakaf, mengatur pula perwakafan tanah 

secara teknis dan administratif. Selanjutnya keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

yang mengatur perwakafan tanah secara teknis administratif dan sertifikasi tanah wakaf 
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hingga keluarnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Ini merupakan respon 

positif dari Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia.  

 

 

 

B.  Terinspirasi sistem Wakaf al-Azhar Mesir 

Dalam perkembangan waqaf di dunia Islam mengalami kemajuan luar biasa seperti di 

Mesir, Qatar, Saudi Arabia dan beberapa negara lain. Pada tahun 2011 mendapatkan 

kesempatan Short Course di Universitas al-Azhar selama sebulan. Salah satu pembicara 

dalam acara tersebut Menteri Waqaf Mesir, ia menyampaikan soal pemberdayaan potensi 

waqaf di al-Azhar yang dapat memberikan manfaat membiayai operasional al-Azhar dan 

memberikan beasiswa kepada mahasiswa seluruh dunia untuk kuliah di al-Azhar. Biaya gaji 

para dosen dan karyawan al-Azhar dibayar dari hasil pemberdayaaan wakaf. Begitu juga 

program beasiswa yang diberikan oleh al-Azhar kepada mahasiswa yang berasal dari 

berbagai negara tiap tahun. Secara rutin tiap tahun Kementrian Agama Republik Indonesia 

memperoleh jatah beasiswa dari al-Azhar sekitar 200 mahasiswa. Untuk memperoleh 

beasiswa tersebut para calon penerima beasiswa harus melalui serangkain prosedur yang 

sudah ditentukan. Para mahasiswa yang terpilih untuk memperoleh beasasiswa akan 

mendapatkan fasilitas living cost dan biaya gratis pendidikan selama kuliah di al-Azhar.  

Hal tersebut merupakan contoh konkrit bagaimana pengelolaan dana wakaf  yang 

produktif yang  telah memiliki sistem dan manajemen yang sudah  teruji. Karena itu, hal ini 

menjadi inspirasi lembaga al-Rabbani yang sedang tumbuh dan berkembang dengan 

mengadopsi sistem wakaf yang telah dilakukan oleh al-Azhar.   

 

C. Pelaksanaan Wakaf di Lembaga al-Rabbani 

 Yayasan Ma’arif al-Rabbany berdiri pada tanggal 22 Oktober 2010 beralamat di Jalan 

Transyogie Cikeas, Kp. Nagrak RT 02/03 No. 99, Gunung Putri, Bogor. Untuk memulai 

kegiatan dan program Yayasan Ma’arif al-Rabbany mendirikan wadah lembaga dengan nama 

al-Rabbani Islamic College. Lembaga ini berkomitmen bergerak pada bidang pendidikan 

Islam, pengkajian dan penelitian Islam, entrepreneurship, dakwah dan sosial.  

 Memasuki tahun kedua lembaga al-Rabbani memperoleh tanah dari Bapak Suhadi 

Muhas dan kelaurga seluas 742 m2 di Kampung Nagrak, Cikeas. Supaya tanah tersebut 
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memberikan manfaat bagi pemberi dan keluarganya di Akherat kelak, lalu dilakukan ikrar 

wakaf secara kekeluargaan. Setelah itu, ikrar wakaf diurus dan dilakukan secara resmi di 

Kantor KUA Kec. Gunung Putri pada tanggal 11 Nopember 2011. Sejak itu, tanah tersebut 

sudah berstatus wakaf yang memiliki kekuatah hukum dan lindungi oleh Undang-Undang 

Wakaf yang telah disahkan oleh Bapak SBY Presiden Republik Indonesia.  

 Langkah pertama supaya tanah tersebut dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan mengalirkan pahala kepada waqif dan keluarganya yaitu dengan membuat 

sarana Mushola Bambu dengan ukuran 8 x 6 meter. Tempat ini bisa digunakan untuk aktifitas 

keagamaan dan sosial.  Selanjutnya untuk meningkatkan sarana dibangun gedung tiga lantai 

dengan luas 15x8 meter. Gedung ini berfungsi sebagai kantor, kamar pengajar dan santri, 

ruang aula untuk pengajian, seminar, diskusi dan kegiatan lainnya. Proses pembangunan 

gedung ini  berjalan lancar berkat bantuan dari para pengurus, para donatur, PLN dan juga 

bantuan dari Bapak SBY Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2013.  

 Program pembangunan berikutnya yaitu membangun sarana utama gedung lima lantai 

yang berfungsi untuk aula utama sebagai tempat kegiatan pengajian, seminar, diskusi dan 

lainnya, ruang perpustakaan, kamar-kamar santri dan tempat parkir. Pembangunan gedung ini 

diperkirakan menelan biaya sekitar 10 milyar.  

 

Program al-Rabbani 

 Sejak pendirian lembaga al-Rabbani telah memiliki program pendidikan, keagamaan 

dan sosial. Program al-Rabbani terbagi menjadi empat bagian: 

1. Islamic Studies and Research 

2. Islamic Education 

3. Entrpeneruship 

4. Social Care 

 

Kegiatan keagamaan yang pertama kali dirintis oleh al-Rabbani mendirikan Taman 

Pendidikan al-Qur’an (TPQ) dan TK Islam (Raudhatul Athfal). Respon masyarakat sekitar al-

Rabbani cukup bagus dengan kehadiran lembaga pendidikan yang bisa dinikmati secara 

gratis oleh masyarakat. Melalui subsisi silang dari hasil infaq dan shadaqah dari para 

simpatisan digunakan untuk menggaji para pengajar, biaya operasional dan lainnya. 

Sedangkan kegiatan keagamaan untuk para remaja dilaksanakan tiap hari Ahad malam 
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dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan Tafsir al-Jailani, Senin malam mengkaji kitab 

Nahwu Sharaf dan Rabu malam mengkaji kitab Fiqih Madhab Empat (Madzahib al-Arba’ah). 

Sedangkan kegiatan sosial yang sudah berjalan secara rutin yaitu pemotongan hewan kurban  

dan bingkisan lebaran untuk masyarakat sekitar. Selain itu, masih banyak program dan 

kegiaatan yang dilaksanakan oleh al-Rabbani   

  

D. Program Entrepreneurship  

Melihat kondisi riil sosial masyarakat saat ini masih banyak ditemukan  pengangguran 

di kalangan pemuda dan remaja. Banyak pemuda yang sudah memegang ijazah S1 terkadang 

sulit menemukan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh faktor terbatasnya lowongan dan 

banyaknya peminat, sehingga dibutuhkan kemampuan secara personal untuk berkompetisi. 

Bagi mereka yang tidak beruntung mereka akan tetap menganggur. Bagi remaja putus 

sekolah akan mengalami nasib lebih buruk lagi, di sektor formal sudah tidak ada pintu 

terbuka bagi mereka.  

Kondisi yang demikian menuntut kepedulian semua pihak untuk memberikan solusi 

nyata bagi para pemuda dan remaja yang masih menganggur. Melalui program entrepreneur 

al-Rabbani akan ikut berpartisipasi memberikan solusi kepada mereka. Program entrpreneur 

ini bertujuan merubah paradigma dan pemikiran para pemuda dan remaja bahwa pintu rizki 

bukan satu-satunya harus  menjadi karyawan, PNS dan lainnya melainkan ada seribu pintu 

yang masih terbuka yaitu melalu wirausaha. Menurut Nabi Muhammad Saw yang menjadi 

pelaku entrepreneur menjelaskan bahwa dua pertiga dari sumber rizki ada pada perdagangan. 

Dengan demikian, muncul kesadaran baru bahwa potensi untuk sukses, potensi untuk kaya 

masih terbuka lebar bagi siapapun yang berjuang kerar untuk meraihnya.  

Program entrepreneur al-Rabbani dilaksanakan dalam sebulan sekali dengan 

mendatangkan para motivator, pelaku bisnis yang memiliki pengalaman dalam bidangnya 

masing-masing.  

Dalam program entrepreneur ini akan diberikan pembinaan. 

 Pertama, pembinaan teoritis. Mereka secara teori akan diberikan materi pengenalan diri 

untuk memahami potensi diri sehingga muncul kesadaran baru. Kemudian diberikan 

pembinaan manajemen bisnis, manajemen keuangan supaya mereka dapat mengatur keluar 

masuknya keuangan secara rapi dan tertib. Sebab manajemen keuangan sangat penting dalam 

menjalankan bisnis. Tanpa manajemen yang baik akan sulit mencapai sukses.  
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Kedua, menyediakan adiviser atau tutor untuk memberikan pendangan dan solusi terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Sebab seringkali muncul masalah ketika 

berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan. Jika ada adviser maka akan menjadi tempat 

curhat, mengadu, mengeluh atas persoalan yang dihadapinya, sehingga bisa menjadi solusi 

nyata bagi para pemula.  

Ketiga, semangat para pemuda dan remaja untuk menjadi wirausaha akan bangkit setelah 

mengikuti training dan bimbingan para adviser. Namun seringkali mengalami masalah  

terkait permodalan. Saat ini belum menemukan patner permodalan untuk membantu mereka.  

Dalam hal ini, akan dilakukan upaya internal dan kerjasama dengan berbagai pihak.  

1. Bekerjasa dengan BAZNAS  

Bekerjasama dengan BAZNAS untuk mendirikan semacam BPR untuk membantu 

permodalan mereka. Karena program ini terkait pengentasan kemiskinan yang menjadi 

mustahiq dalam BAZNAS. Semoga BAZNAS dapat merespon ini secara baik sehingga 

terjadi sinergi yang dapat memberikan manfaat kepada umat secara nyata.    

2. Bekerjasa dengan Kementrian Koperasi dan UKM 

Dengan bekerja sama dengan Kementrian Koperasi dan UKM diharapkan dapat 

membantu program kementrian terkait dalam menghidupakan semangat ber-Koperasi dan 

membentuk jiwa mandiri para pemuda melalui pembinaan UKM dari Pemerintah. Karena 

program ini secara nyata membantu Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di tengan 

masyarakat.    

3. Mendirikan BPR bersumber dari Wakaf  uang  

Mengingat pelaksanaan wakaf uang di Indonesia ada prosedur yang sudah  diatur oleh 

Negara, maka al-Rabbani akan mengurus prosedur pengurusan sebagai  lembaga penerima 

wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah memperoleh izin dari BWI sebagai 

lembaga penerima wakaf uang maka kami akan mentaati segala aturan yang berlaku dan 

bertanggung jawab dalam mengemban amanah ini. Dengan memiliki izin sebagai pengelola 

wakaf uang maka lembaga al-Rabbani dapat merealisasikan impiannya untuk 

mengembangkan dan memperdayakan potensi wakaf tunai untuk kemaslahatan umat secara 

lebih luas, baik untuk beasiswa pendidikan, pengembangan sarana, santunan keluarga tidak 

mampu dan permodalan bagi para entrepreneur muda.  
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