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Alhamdulillah tiada henti kami panjatkan 
kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-
Nya jurnal al awqaf BWI dengan tema wakaf dan 
ekonomi Islam berhasil diselesaikan dengan baik. 
tahun 2017 merupakan masa awal perubahan 
penerbitan jurnal al awqaf transpormasi ini dari 
periode sebelumnya yang terbit edisi Januari 
dan Juli namun saat ini terbit Juli dan Desember. 
Perubahan ini secara administrasi telah sampai 
diusulkan kepada LIPI selaku penerbit ISSN. Pada 
tahun yang sama jurnal al awqaf pun saat ini sudah 
menggunakan system media elektronik berupa 
online jurnal system (OJS) untuk ISSN Online 
sedang dalam proses pengajuan. Selanjutnya pada 
kesempatan ini Tim Redaksi bisa menerbitkan 
Jurnal al awqaf Volume 10 Nomor 1 Edisi Juli 
2017 dengan tema Wakaf dan Ekonomi Islam. 
Berikut susunan artikel yang kami kumpulkan 
dari beberapa penulis. 

Penulis pertama Neneng hasanah dengan judul 
artikel Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf  
dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan 
Sistem Hukum Wakaf Di Indonesia”, tulisan 
ini memberikan beberapa ilustrasi teori-teori 
dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan 
beberapa prinsip-prinsip di dalamnya. Umumnya 
penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia sudah di 
atur dalam peraturan perundang-undangan wakaf 
nomor 42 tahun 2006, neneng menambahnkan 
sebaiknya penyelesaian sengketa wakaf  didukung 
dengan pendekatan Fhilosofis, Yuridis dan 
Sosiologis. kedua, karya Miftahul huda terkait 
model pengelolaan wakaf uang di Indonesia, 
Miftah menjelaskan pola pengelolaa wakaf 
uang dengan beberapa modelnya diantaranya 
adalah: waqf shares model, corporate cash-waqf 
model, deposit product model, waqf mutual 
fund model, wakalah with waqf fund. Model-

model wakaf uang ini telah berjalan di berbagai 
manca negara termasuk Indonesia. terutama 
keterlibatan BWI dan LKS-PWU dalam usaha 
mengefektifkan pengelolaannya. Maka model dan 
tahapan pengelolaan wakaf uang di Indonesia 
harus disesuaikan dengan regulasi dan ketetapan 
BWI yang meliputi: tahapan penggalangan 
dana wakaf, tahapan investasi dana wakaf dan 
tahapan distribusi hasil investasi wakaf yang 
keseluruhannya bertumpu pada nazhir wakaf 
sebagai pengelola. Tulisan ketiga oleh Tati Rohyati, 
peneliti muda ini menulis tentang studi Bibliografi 
wakaf pada jurnal al awqaf di Indonesia, setelah 
banyak melakukan penelitian dan pengkajia 
wakaf tati sudah sangat ekspert di bidang wakaf. 
tulisan ini menjelaskan bahwa kajian wakaf di 
Jurnal Al-Awqaf didominasi pada kajian hukum. 
Perkembangan jurnal Al-Awqaf mengalami 
pasang surut, terlihat dari tidak konsistennya 
dalam jumlah artikel yang dipublikasikan setiap 
satu edisi. Serta, ke depan jurnal Al-Awqaf akan 
menjadi kiblat bagi kajian perwakafan jika jurnal 
mampu dikelola dengan baik.

Tulisan keempat, dan kelima merupakan hasil 
studi kasus. Yasir menulis tentang eksistensi 
akuntabilitas nazhir wakaf di Kabupaten 
Bengkalis. Tanah wakaf di kabupaten bengkalis 
merupakan daerah yang cukup makmur, sejahtera, 
pembangunan cukup pesat meskipun masih 
terletak diwilayah kabupaten, terkait tanah wkaaf 
pun bengkalis memiliki aset yang cukup baik dan 
luas namun sangat disayangkan system pengelolaan 
wilayah tersebut masih belum menunjukkan hasil 
yang baik karena tanah wakaf di daerah tersebut 
dikelola oleh para nazhir yang kurang professional 
dan paham managemen perwakafan. tanah wakaf 
di kabupaten Bengkalis secara berperingkat, 
yang di gunakan untuk Masjid adalah sebanyak 

Pengantar Redaksi 38,84 persen, untuk Mushalla 17,57 persen, 
untuk sekolah 16,87 persen untuk pasilitas social 
lainnya 14, 76 persen dan 9,49 persen untuk tanah 
perkuburan atau makam. Dengan demikian jelas 
bahwa wakaf di kabupaten ini belum memiliki 
potensi yang luas sebagai mana yang diharapkan. 
Tulisan kelima masih studi kasus, veitzhal 
menjelaskan bagaimana model pengelolaan 
wakaf produktif di pondok modern darussalam 
gontor dan perannya terhadap pengembangan 
universitas darussalam gontor. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan yang 
dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor 
adalah model campuran, yang menggabungkan 
pengelolaan wakaf secara langsung dan produktif. 
Hasil dari pengelolaan wakaf yang dilakukan 
oleh Pondok Modern Darussalam Gontor secara 
langsung dan produktif berperan besar dalam 
pengembangan Universitas Darussalam Gontor 
secara penuh, terutama pada penyediaan fasilitas 
dan sarana pra sarana kampus. Hasil pengelolaan 
wakaf produktif Pondok Modern Darussalam 
Gontor (PMDG) yang terus berkembang setiap 
tahun berperan besar dalam kemajuan Universitas 
Darussalam (UNIDA) Gontor. Hal ini disebabkan 
hasil pengelolaan wakaf produktif PMDG 
menjadi sumber dana yang kuat dan utama dalam 
pengembangan UNIDA Gontor, yang dibuktikan 
melalui subsidi PMDG untuk biaya operasional 
kampus dan biaya pembangunan dari PMDG 
secara penuh. Seluruh aset tetap yang dimiliki 
UNIDA Gontor merupakan kontribusi dari 
PMDG yang tidak dibebankan kepada mahasiswa.

Tulisan keenam, Muhammad Ichwan 
Hamzah dengan judul “Determinan komunikasi 
wakaf kepada Masyarakat” Penelitian ini 
mendeskripsikan strategi komunikasi yang baik, 
dalam mensosialisasi atau mempromosikan agar 
tercapainya pemahaman yang lebih terarah. 
Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang 
ini, banyak media dalam mengkomunikasi 
produknya baik berupa barang dan jasa. Penelitian 
ini mendeskripsikan terkait bagaimana konsep 
determinan komunikas wakaf kepada masyarakat, 
dengan tujuan agar wakaf bisa mudah dipahamai 
masyarakat luas secara cepat.  Terakhir artikel oleh 
Firda Camalia Hakim, tulisan ini cukup menarik 
yaitu Pemuda Berwakaf. Menjelaskan bahwa 
pemuda saat ini perlu optimis dan memiliki 
semangat yang tinggi terkait dengan wakaf, karena 
di tangan para para pemudalah instrument wakaf 
bisa menjadi sukses, dengan mewakafkan berbagai 
macam keahlian yang dimilikinya. misalnya 
untuk pemuda yang memiliki latar belakang 
arsitektur dapat mewakafkan keahliannya dalam 
bidang arsitek untuk pendirian bangunan pondok 
pesantren, madrasah, masjid, sarana pendidikan, 
sarana ibadah, dan lain-lain. Pemuda yang 
memiliki keahlian dalam bidang kesenian kaligrafi, 
interior design, bisa mewakafkan ilmunya untuk 
memperindah bangunan-bangunan yang wakaf.

Selamat membaca !
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 ملخص
حالتها  إلىعادة العالقة بين األطراف المتنازعة حل النزاع هو محاولة إل

 ةالعالقسوف يعيد العالقة بين األطراف المنازع سواء كانت  عادةهذه اإل.طبيعيةال
  .القانونية ةوالعالقأاالجتماعية 

  
وذلك الحلول سوف يعيد  حل النزاع هو محاولة إلنهاء الصراعات داخل المجتمع.

د العالقة بين األطراف المنازع إلى حلها الطبيعية. إن المبدأ لحل النزاع في الوقف ق
السعي شرع في القانون وأصبحت الئحة وجاهزة التطبيق من قبل المجتمع عامة. و

بمختلف طرقه يجب أن يطبق بأقصى السعي كي ال يغتصب  لحل نزاع الوقف
المجمع على األموال الموقوفة، وهذا رأينا كيثرا في مجتمعنا المسلمين، ألن الوقف 

آلخرة وسوف يعيد خيراته إلى الواقف هو العبادة المالية للحصول على خير الدنيا وا
والمجتمع حوله. لذلك فينبغي على جميع األطراف المعنية بالوقف أن يعطي 

  المساهمة على الحلول المطلوبة.
  

أما نظرية مبدأ حل نزاع الوقف المناسبة مع ظاهرة مجتمع إندونيسيا هي نظرية 
عدم وفاء االحتياجات االحتياجات اإلنسانية، حيث أن حدوث النزاع غالبا بسبب 

اإلنسانية األساسية، سواء كان جسميا أو نفسيا أو اجتماعيا. وفي حالة نزاع الوقف 
فإن االحتياجات النفسية أكثر هيمنة عن االحتياجات األخرى، ولماذا؟ إن السبب 
البارزة من نزاع الوقف هي عدم استقرار النفس في حياة المجتمع، حيث أن المجتمع 

س يعني من ضعف اإليمان ثم قلة التدين حتى تحدث ذلك النزاع مثل الضعيف النف
  سهولة أخذ األموال الموقوفة سواء من قبل الواقف أو من الناظر الغير اآلمن.

  
أما المساهمة على بناء نظام حكم الوقف في إندونيسيا من منظور حل النزاع هي 

العادل وغير الميل إلى أية وجود تقرير الحكم الرابطة للمجتمع، مثل تحكيم القضاء 
األطراف المنازع. بهذا فسوف يطمأن المجتمع ويظهر وظيفة ودور القضاء 

   المحترفة.
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Abstract  

Dispute settlement is an effort to restore the disputed parties’ relationship to the 
first condition. By returning the relationship, they can rebuild either social relationship 
or legal relationship between each other in a normal way. 

Dispute settlement is an effort to end up conflicts or controversies that occur 
within society. With the settlement, the parties' relationship will return to the first 
condition. The principle of dispute settlement on waqf problem is arranged in legislation 
and has become regulation and ready to be implemented by the public in general. Dispute 
settlement on waqf efforts in various ways should be optimized, so that the community 
cannot easily take over the treasury that has been pledged by wakif, this phenomenon is 
many in society lives that incidentally are Muslim. Because waqf is a form of charitable 
worship that is aimed at the goodness of the world and the hereafter, whose goodness will 
return to the perpetrators of waqf and the surrounding community. Therefore, for all 
parties related to this problem must contribute to the solution. 

The theory of dispute settlement principle on waqf accordance to the 
phenomenon of Indonesian society is the theory of human needs. The occurrence of 
disputes caused by basic human needs that have not been fulfilled, either physical, mental 
or social. In the case of waqf disputes, mental needs are more dominating than other 
needs, why is that? The causes that arise in the issue of waqf disputes are mainly mental 
factors that are less stable and strongly coloring the community life, where people with 
weak mentality means they have weak foundation of faith, then the practice of religion 
becomes low, it causes something bad or dispute on waqf, it is easy to take back the waqf 
property that has been vowed by the waqf family or the unlawful side of the nazhir. 

The form of contribution for the development of waqf legal system in Indonesia 
from the settlement of waqf disputes is the existence of binding legal provisions for the 
community. Such as fair and impartial court decisions, the community will feel 
affectionate, and visible the function and role of the professional judiciary. 

 
Keywords: Contribution, Dispute Settlement, Conflict, Theory of Dispute Settlement 
Principle, Theory of Human Needs, Development of Waqf Legal System 

 

 

Abstrak 

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para 
pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan 
tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial 
maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya secara normal. 

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau 
pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya 
penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Prinsip 
penyelesaian sengketa dalam masalah wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan 
dan sudah menjadi regulasi dan siap dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Usaha 
penyelesaian sengketa wakaf dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar masyarakat 
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Abstract 

Dispute settlement is an effort to restore the disputed parties’ relationship to the first 
condition. By returning the relationship, they can rebuild either social relationship or legal 
relationship between each other in a normal way.

Dispute settlement is an effort to end up conflicts or controversies that occur within 
society. With the settlement, the parties’ relationship will return to the first condition. The 
principle of dispute settlement on waqf problem is arranged in legislation and has become 
regulation and ready to be implemented by the public in general. Dispute settlement on waqf 
efforts in various ways should be optimized, so that the community cannot easily take over 
the treasury that has been pledged by wakif, this phenomenon is many in society lives that 
incidentally are Muslim. Because waqf is a form of charitable worship that is aimed at the 
goodness of the world and the hereafter, whose goodness will return to the perpetrators of 
waqf and the surrounding community. Therefore, for all parties related to this problem must 
contribute to the solution.

The theory of dispute settlement principle on waqf accordance to the phenomenon of 
Indonesian society is the theory of human needs. The occurrence of disputes caused by basic 
human needs that have not been fulfilled, either physical, mental or social. In the case of 
waqf disputes, mental needs are more dominating than other needs, why is that? The causes 
that arise in the issue of waqf disputes are mainly mental factors that are less stable and 
strongly coloring the community life, where people with weak mentality means they have 
weak foundation of faith, then the practice of religion becomes low, it causes something bad 
or dispute on waqf, it is easy to take back the waqf property that has been vowed by the waqf 
family or the unlawful side of the nazhir.

The form of contribution for the development of waqf legal system in Indonesia from 
the settlement of waqf disputes is the existence of binding legal provisions for the community. 
Such as fair and impartial court decisions, the community will feel affectionate, and visible 
the function and role of the professional judiciary.

Keywords: Contribution, Dispute Settlement, Conflict, Theory of Dispute Settlement 
Principle, Theory of Human Needs, Development of Waqf Legal System

Abstrak

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para 
pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan 
tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial 
maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya secara normal.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau 
pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya 
penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Prinsip 
penyelesaian sengketa dalam masalah wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan 
dan sudah menjadi regulasi dan siap dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. 
Usaha penyelesaian sengketa wakaf dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar 
masyarakat tidak dengan mudahnya mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan 
oleh wakif, fenomena ini sungguh banyak dalam kehidupan masyarakat yang notabene 
beragama Islam. Karena wakaf merupakan satu bentuk ibadah maliyah yang bertujuan 
kebaikan dunia dan akhirat, yang kebaikannya akan kembali kepada pelaku wakaf dan 
masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, bagi semua pihak yang terkait dengan hal ini 
harus memberikan kontribusi solusi penyelesaiannya.

Adapun teori prinsip penyelesaian wakaf yang sesuai dengan fenomena masyarakat 
Indonesia, yaitu teori kebutuhan manusia. Dimana terjadinya sengketa disebabkan oleh 
kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, baik fisik, mental dan sosial. Dalam 
masalah sengketa wakaf, kebutuhan mental lebih mendomiasi dari kebutuhan lainnya, 
mengapa demikian? Penyebab yang muncul pada masalah sengketa wakaf, utamanya 
adalah faktor mental yang kurang stabil dan kokoh mewarnai kehidupan masyarakat, 

A. PENDAHULUAN
Penyelesaian sengketa merupakan upaya 

untuk mengembalikan hubungan para pihak 
yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. 
Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka 
mereka dapat mengadakan hubungan kembali, 
baik hubungan sosial maupun hubungan hukum 
antara satu dengan lainnya.

Pada dasarnya, prinsip penyelesaian sengketa 
dalam masalah wakaf sudah diatur dalam 
perundang-undangan dan sudah menjadi regulasi 
dan siap dilaksanakan oleh masyarakat secara 
umum. Usaha penyelesaian sengketa wakaf 
dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar 
masyarakat tidak dengan mudahnya mengambil 
alih harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh 
wakif, dan fenomena ini sungguh banyak dalam 
kehidupan masyarakat yang notabene beragama 
Islam. Karena wakaf merupakan satu bentuk 
ibadah maliyah yang bertujuan kebaikan dunia 
dan akhirat, yang kebaikannya akan kembali 
kepada pelaku wakaf dan masyarakat sekitarnya. 
Oleh karenanya, bagi semua pihak yang terkait 
dengan hal ini harus memberikan kontribusi 
solusi penyelesaiannya.

Wakaf merupakan ibadah dengan cara 
memisahkan sebagian harta benda yang dimiliki 
untuk dijadikan harta milik umum, yang akan 
diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam 

atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat 
besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, 
kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya 
Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu 
macam ibadah yang amat digembirakan.1 

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf dan 
hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan 
masyarakat, maka keberadaannya, pengawasannya 
dan pemeliharaannya harus diperhatikan secara 
jelas dan maksimal. Dengan cara-cara yang sesuai 
dengan aturan Islam dan aturan pemerintah yang 
sudah di undang-undangkan. Dengan kata lain, 
kedudukan harta benda yang sudah diwakafkan itu 
harus otentik dan dapat dipertanggungjawabkan 
dihadapan hukum, sehingga tidak ada satu 
orangpun dapat menggugatnya atau mengambil 
alih harta tersebut setelah ikrar wakaf diucapkan 
oleh wakif. Dengan demikian, tidak ada 
persengketaan antara pihak wakif dan nazhir 
sebagai pengelola harta wakaf yang selama ini 
ditemukan, dan selanjutnya harta wakaf tersebut 
menjadi amal shalih/shadaqah jariyah bagi wakif 
dan keluarganya juga bermanfaat dan berdaya 
guna bagi para mauquf ‘alaih.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang 
erat kaitannya dengan kesejahteraan umat, 
sudah selayaknya diperhatikan oleh pemerintah. 
Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya 

1. M. Daud Ali, Zakat dan Wakaf , (Jakarta:UI-Press), hal. 79

dimana masyarakat yang bermental lemah berarti kurang kuatnya pondasi keimanan, 
kemudian pengamalan agamanya menjadi minim, maka terjadilah apa yang tidak 
diinginkan atau sengketa dalam perwakafan, seperti dengan mudahnya mengambil 
kembali harta wakaf yang sudah diikrar wakafkan, baik oleh pihak keluarga wakif atau 
dari pihak nazhir yang tidak amanah.

Adapun bentuk kontribusi bagi pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia 
dari penyelesaian sengketa wakaf, yaitu adanya ketetapan hukum yang mengikat bagi 
masyarakat. Seperti keputusan pengadilan yang adil dan tidak memihak siapapun, 
maka masyarakat akan merasa terayomi, dan terlihat fungsi dan peran yudikatif yang 
professional.

Kata Kunci: Kontribusi, Penyelesaian sengketa, Konflik, Teori prinsip penyelesaian 
sengketa, Teori kebutuhan manusia, Pembangunan sistem hukum wakaf
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beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf 
yang cukup banyak bahkan terluas di dunia. 
Keberadaan wakaf yang sudah mendapatkan 
legitimasi hukum di Indonesia ini menjadi 
semakin banyak secara kwantitatif. Dari wakaf 
tanah milik pribadi saja telah banyak menolong 
kebutuhan umat Islam terutama dalam bidang 
sosial ekonomi dan keagamaan. Kebanyakan 
tanah wakaf diperuntukkan bagi pembangunan 
masjid, mushalla, pekuburan, madrasah dll.

Sehingga dengan wakaf tersebut umat Islam 
tertanggulangi kebutuhannya terhadap hal-hal 
tersebut.

Selanjutnya perkembangan zaman yang 
semakin modern, maka wakaf di Indonesia 
belakangan ini pun menjadi perbincangan yang 
cukup menarik. Berawal dari krisis moneter 
tahun 1997 dan berkembangnya isyu-isyu 
ekonomi Syariah saat itu, bangsa Indonesia mulai 
menyadari akan pentingnya mengembangkan 
lembaga sosial keagamaan, seperti zakat dan 
wakaf. Pada tahun 1999, terbit Undang-undang 
pengelolaan zakat dan disempurnakan pada 
tahun 2011. Kemudian pada tahun 2004 terbit 
Undang-undang no. 41 tentang wakaf, serta pada 
tahun 2006 terbit Peraturan Pemerintah tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Wakaf.

Lahirnya peraturan perundang-undangan 
wakaf tersebut dibangun atas semangat mulia, 
yaitu untuk membantu program pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum 
regulasi dilaksanakan, paradigma pengelolaan 
zakat dan wakaf lebih pada pelaksanaan doktrin 
ibadah mahdhah semata. Namun, setelah 
regulasi peraturan perundang-undangan 
wakaf dilaksanakan, semangatnya dibangun 
untuk memberdayakan dan mengembangkan 
lembaga sosial keagamaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi umat.

Tujuan mulia dari semangat membantu 
pemerintah dalam masalah perekonomian 

umat melalui wakaf yang ada di masyarakat, 
dengan memberdayakan dan memproduktifkan 
pengelolaannya, tentu tidak dapat dibiarkan 
semangat itu menjadi liar tanpa sebuah regulasi 
yang dijalankan oleh masyarakat. Maka dengan 
payung hukum yang sudah ada dan dijalankan, 
keberadaannya semakin kuat dan mengikat. 
Karena timbulnya masalah dalam harta wakaf 
semisal persengketaan wakaf disebabkan faktor 
kurangnya perhatian masyarakat terhadap 
regulasi dan aturan-aturan yang sudah ada, faktor 
pengamalan terhadap agamanya yang relatif 
minim dan faktor harga tanah yang semakin 
meningkat harga jualnya.

Adapun pengamatan penulis yang terjadi 
dari fakta sengketa tanah wakaf yang terjadi di 
masyarakat, adalah sebagai berikut:
a. Faktor ekonomi, dengan harga tanah yang 

terus meningkat, maka para ahli waris berpikir 
ulang untuk mewakafkan harta yang sudah 
diikrarkan/diwakafkan oleh orang tuanya;

b. Faktor pemahaman dan pengamalan agama 
yang relatif masih minim, menyebabkan 
kurangnya perhatian terhadap kepentingan 
umum dan bekal akhirat, seperti masalah 
wakaf;

c. Harta wakaf yang tidak otentik. 
Sehingga keberadaannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.
Kondisi yang memprihatinkan ini, antara lain 

yang menyebabkan sering terjadinya sengketa 
tanah wakaf, terutama antara ahli waris Wakif 
dengan nazhir, atau timbulnya konflik pengelolaan 
wakaf antara nazhir dengan masyarakat yang 
disebabkan, karena pengalihan fungsi wakaf tidak 
dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat 
setempat dan tidak dilaporkan ke BWI, bahkan 
tidak kenal dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia). 

Dalam uraian di atas, wakaf yang sering 
dilaksanakan oleh masyarakat sebagai ibadah 
sosial kemudian terjadi persengketaan, disebabkan 

masyarakat belum sepenuhnya memberikan 
perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam 
pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang 
melakukan atau memberikan wakaf atau sebagai 
wakif. Kemudian selain masalah itu, mahalnya 
biaya dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf, 
sehingga sulit bagi masyarakat untuk bisa menjaga 
harta wakaf yang sudah ada dengan melakukan 
perbuatan hukum. Hal ini menyebabkan 
ketidakjelasan dari status harta wakaf itu sendiri 
baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi 
ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan 
penggunaan wakaf dari aspek substansi hukum 
maupun tujuan dari wakaf itu sendiri. Untuk 
mengantisipasi dan meminimalisir dampak-
dampak yang tidak baik dari konflik wakaf 
tanah yang sering terjadi, maka penting untuk 
mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi 
penyelasaian dari konflik tersebut. Tulisan ini 
akan mendiskusikan beberapa faktor yang 
menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori-
teori Simon Fisher, dkk. dengan mengemukakan 
enam teori yang mengkaji dan menganalisis 
penyebab terjadinya sengketa wakaf. Kajian 
dari tulisan ini menyimpulkan bahwa terjadinya 
sengketa disebabkan karena salah satu dari enam 
teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher dkk. 
sebagai hasil penelitiannya. Tetapi menurut 
penulis dari enam teori yang dikemukakan oleh 
Simon Fisher dan kawan-kawannya, yang sangat 
cocok dengan kajian dari tulisan ini adalah teori 
kebutuhan. Dimana kebutuhan yang mendasar 
dari seseorang baik secara materil dan non 
material jika tidak terpenuhi, maka akan timbuk 
konflik atau sengketa dalam hal ini adalah 
sengketa tanah wakaf yang disebabkan oleh 
tidak terpenuhinya kebutuhan harta wakaf, baik 
dari sisi administratif ataupun yuridis, sehingga 
dengan tidak terpenuhi kebutuhan tersebut akan 
mudah bagi masyarakat yang kurang pengamalan 
agamanya untuk mengambil alih harta yang 

sudah diwakafkan untuk diambil kembali demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang 
disebutkan di atas. Membawa permasalahan 
atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi 
terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.

Berdasar latar belakang di atas, mencoba 
untuk menganalisa lebih lanjut putusan hakim 
Kota Bogor mengenai sengketa tanah wakaf, dan 
dampak keputusannya terhadap pembangunan 
sistem hukum wakaf di Indonesia yang berdampak 
pada masyarakat.

B. Beberapa Teori Prinsip Penyelesaian   
Sengketa
Sebelum dijelaskan tentang bagaimana solusi 

pada penyelesian sengketa, ada beberapa teori 
prinsip, diantaranya:
1. Teori dari Simon Fisher dkk, ia dkk memberikan 

beberapa teori hubungan dan interaksi yang 
kerap terjadi dan dilakukan di masyarakat, 
antara lain meliputi :2  
a. Teori hubungan masyarakat
b. Teori negosiasi prinsip
c. Teori identitas
d. Teori kesalahpahaman
e. Teori trnsformasi sengketa dan
f. Teori kebutuhan manusia
Teori hubungan masyarakat berpendapat 

bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah teori 
polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang 
terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan 
di antara kelompok yang berbeda dalam suatu 
masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini 
adalah meningkatkan komunikasi dan saling 
pengertian antara kelompok-kelopmok yang 
mengalami sengketa dan mengusahakan toleransi 
dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima 

2. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum 
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, dalam Imam Taufiq, Relasi Negara 
dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola 
Sengketa Membangun Damai Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi 
Senketa, (Semerang: MWC (Walisongo Mediation Ceter), dan IAIN 
Walisongo, 2007)
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keragaman yang ada di dalamnya.
Teori negosiasi prinsip menganggap, bahwa 

penyebab terjadinya sengketa adalah dikarenakan 
oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan 
pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak 
yang mengalami sengketa. Sasaran yang ingin 
dicapai teori ini adalah:
a. Membantu pihak-pihak yang mengalami 

sengketa untuk memisahkan perasaan 
pribadi dengan berbagai masalah dan isu, 
dan memampukan mereka untuk melakukan 
negosiasi berdasarkan kepentingan-
kepentingan mereka daripada posisi tertentu 
yang sudah tetap; dan

a. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan 
yang menguntungkan kedua belah pihak atau 
semua pihak.
Teori identitas berasumsi bahwa terjadinya 

sengketa disebabkan karena identitas yang 
terancam, yang sering berakar pada hilangnya 
sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak 
diselesaikan.

Teori kesalah pahaman antarbudaya berasumsi 
bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh 
ketidakcocokkan dalam cara-cara komunikasi 
di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran 
yang ingin dicapai adalah:

a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang 
mengalami sengketa mengenai budaya 
pihak lain

b. Mengurangi stereotip negative yang 
mereka miliki tentang pihak lain; dan

c. Meningkatkan keefektifan komunikasi 
antar budaya.

Teori transformasi sengketa berasumsi bahwa 
sengketa terjadi disebabkan oleh masalah-
masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang 
muncul sebagai masalah-masalah social, budaya, 
dan ekonomi.

Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa 
penyebab terjadinya sengketa adalah oleh 

kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, social 
yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, 
identitas, pengakuan, partsisipasi dan otonomi 
sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang 
ingin dicapai teori ini adalah:

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami 
sengketa untuk mengidentifikasi dan 
mengupayakan bersama kebutuhan 
mereka yang tidak terpenuhi, dan 
menghasilkan pilihan-pilihan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu; dan

b. Agar pihak-pihak yang mengalami 
sengketa mencapai kesepakatan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Dari keenam teori yang dikemukakan oleh 
Simon Fisher, dkk. ada satu teori yang lebih cocok 
dan pas dengan permasalahan yang dikaji, yaitu 
teori kebutuhan manusia. Dimana terjadinya 
sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia 
yang belum terpenuhi, baik fisik, mental dan 
sosial. Dalam masalah sengketa wakaf, kebutuhan 
mental lebih mendomiasi dari kebutuhan lainnya, 
mengapa demikian? Penyebab yang muncul pada 
masalah sengketa wakaf, utamanya adalah faktor 
mental yang kurang stabil dan kokoh mewarnai 
kehidupan masyarakat, dimana masyarakat yang 
bermental lemah berarti kurang kuatnya pondasi 
keimanan, kemudian pengamalan agamanya 
menjadi minim, maka terjadilah apa yang tidak 
diinginkan seperti dengan mudahnya mengambil 
kembali harta wakaf yang sudah diikrar wakafkan, 
baik oleh pihak keluarga wakif atau dari pihak 
nazhir yang tidak amanah.

Teori kebutuhan manusia yang dikembangkan 
oleh Simon Fisher, dkk. diilhami oleh teori yang 
dikemukakan oleh Abraham Maslow, yang disebut 
“hierarki kebutuhan” kebutuhan ini mempunyai 
tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat 
kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang 
tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan 
tersebut. Selanjutnya orang akan berusaha 

memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Maslow 
membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi 
lima tingkatan, kelima tingkatan itu meliputi:

a. Kebutuhan fisiologis;
b. Kebutuhan akan rasa aman;
c. Kebutuhan social;
d. Kebutuhan akan penghargaan;dan
e. Kebutuhan akan aktualisasi diri3 
Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia, seperti sandang, 
pangan dan papan/perumahan. Kebutuhan 
keamanan harus dilihat dari keamanan fisik 
dan psikologis. Keamanan arti fisik, meliputi 
keamanan ditempat pekerjaan dan keamanan 
dari dan tempat pekerjaan. Keamanan dari aspek 
psikologis, seperti, perlakuan manusiawi dan adil. 
Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan 
akan:

a. Perasaan diterima orang lain
b. Jati diri
c. Perasaan maju (need for achievement), dan 
d. Diikutsertakan (sense of participation)  
Kebutuhan akan penghargaan merupakan 

kebutuhan yang berkaitan dengan pengakuan atas 
keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Ada 
dua macam kebutuhan akan penghargaan, yaitu :

a. Penghargaan internal; dan
b. Penghargaan eksternal
Kebutuhan akan penghargaan internal 

mencakup kebutuhan akan:
a. Harga diri
b. Kepercayaan diri
c. Kompetensi
d. Penguasaan
e. Kecukupan
f. Prestasi
g. Ketidaktergantungan
h. Kebebasan (kemerdekaan)
Penghargaan eksternal, yaitu menyangkut 

3. Salim HS, dan Erlies S. dalam Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan 
Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

penghargaan dari orang lain, seperti:
a. Prestise
b. Pengakuan
c. Penerimaan
d. Ketenaran
e. Martabat
f. Perhatian
g. Kedudukan
h. Apresiasi atau nama baik
Kebutuhan aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan manusia untuk bertumbuh, 
berkembang, dan menggunakan kemampuannya. 
Aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin 
menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, 
menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki. 
Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya 
muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan 
penghargaan terpuaskan secara memadai. 

Dari kelima macam kebutuhan itu, dapat 
disimpulkan bahwa kebutuhan hidup manusia 
secara umum meliputi dua kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan materiil; dan 
2. Kebutuhan immaterial
Kebutuhan materil ini merupakan kebutuhan 

yang berkaitan dengan kebendaan dalam hal ini 
benda wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif dan 
diserahkan kepada Nazhir. Kebutuhan materiil 
yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa, baik 
penggugat atau tergugat yang berada di wilayah 
Jawa Barat (kabupaten/kota) menginginkan 
bahwa harta benda itu jelas kedudukannya. 
Pihak penggugat merasa bahwa harta yang sudah 
diserahkan dan diikrarkan oleh wakif adalah harta 
wakaf yang sudah sah menjadi milik Allah dan 
ummat Islam, sedangkan pihak tergugat merasa 
bahwa harta itu adalah harta waris/peninggalan 
orang tuanya, dan berhak untuk diambil alih oleh 
pihak keluarga. 

Kebutuhan immaterial merupakan kebutuhan 
yang bukan benda atau materi. Kebutuhan 
immaterial yang diinginkan oleh masyarakat 
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yang bersengketa adalah kejelasan status harta 
wakaf yang menjadi sengketa kedua belah pihak. 
Dalam hal ini bagi pihak-pihak yang bersengketa 
bisa menggunakan teori-teori penyelesaian 
sengketa dengan cara atau jalan-jalan yang sudah 
disebutkan di atas. 

Sengketa wakaf tidak akan timbul dan terjadi di 
masyarakat pada semua lapisan, jika potensi harta 
wakaf yang ada, pengelolaan dan pemanfaatannya 
dapat diberdayakan lebih maksimal, kemudian 
manfaatnya lebih dirasakan oleh semua lapisan 
masyarakat. Misalkan si wakif yang sudah 
mewakafkan hartanya, akan dapat mengadakan 
perubahan dan ketertiban hidup dimasyarakat 
secara signifikan, jika harta wakaf dikelola dan 
diberdayakan secara produktif, tanpa dialih 
fungsikan atau diambil kembali oleh ahli waris 
wakif. Dengan demikian pembangunan atau 
pengelolaan harta wakaf tidak terganggu dengan 
persengketaan yang terjadi. 

Selain teori penyelesaian sengketa, ada teori 
hukum pembangunn yang digagas oleh Mochtar 
Kusumaatmadja. Beliau menjelaskan bahwa 
perubahan dan ketertiban adalah tujuan utama 
dari masyarakat yang sedang membangun, oleh 
karenanya hukum menjadi sarana dan alat yang 
tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan4 
. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat 
(living law). Wakaf sebagai ajaran Islam sejatinya 
sudah mendarah daging dalam kehidupan 
masyarakat Islam (baca;umat Islam) di Indonesia. 
Sejarah mencatat bahwa sewaktu Belanda menjajah 
Indonesia, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam 
telah tersebar diberbagai persada Indonesia. Ia 
sudah menjadi hukum yang hidup (living law) 
di masyarakat, kemudian kedudukannya saat ini 
semakin kuat dengan adanya Undang-Undang 
Wakaf No 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 

4. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam 
Pembangunan,Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor  
Otje Salman dan Eddy Damian (Bandung: P.T. Alumni, 2006), 74

Tahun 2006, maka inti ajaran dari teori hukum 
pembangunan ini memberikan pencerahan atau 
salah satu solusi kepada pemerintah, bahwa 
perlu adanya prinsip penyelesaian sengketa 
wakaf yang sering terjadi di masyarakat. Karena 
persoalan yang terjadi adalah, akbibat dari adanya 
perhatian yang kurang dari sisi administrasi 
dan yuridis, sehingga timbul persengketaan 
yang meresahkan kehidupan masyarakat, yang 
seharusnya consent terhadap pengelolaan dan 
pemanfaatan harta wakaf tapi menjadi consent 
dengan penyelesaian sengketa wakaf. Sehingga 
manfaat dan hasil dari pengelolaan harta wakaf, 
yang semula diperuntukan bagi pembangunan 
infra struktur dan pembangunan terhadap 
pendidikan, kesehatan dan perekonomian umat 
yang sebenarnya sangat ditunggu dan dibutuhkan, 
menjadi terabaikan. Jika regulasi wakaf yang 
sudah ada, benar-benar berperan dan mampu 
meminimalisir persengketaan wakaf, maka 
masyarakat akan  menjadi mandiri dari sektor 
perekonomiannya yang akhirnya mandiri pada 
semua bidang tanpa harus selalu bergantung pada 
orang lain. 

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang 
sudah menjadi hukum, dan ajaran yang hidup 
dimasyarakat atau sebagai pranata sosial dan 
selalu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat 
khususnya umat Islam. Oleh karenanya agar 
keberadaannya lebih dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat secara umum, pengelolaan wakaf dan 
pemanfaatannya harus steril dari permasalahan 
sengketa.  

Selain teori di atas, ada teori lain dari seorang 
ahli antropologi hukum yang mengemukakan 
pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian 
sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik 
dalam masyarakat modern maupun tradisional. 
Tokoh dan ahli antropologi ini adalah Laura 
Nader dan Harry F. Todd Jr. mengemukakan tujuh 

cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat :5

1. Lumping it (membiarkan saja)
2. Avoidance ( mengelak)
3. Coercion (paksaan)
4. Negotiation ( perundingan)
5. Mediation (mediasi)
6. Arbitration (arbitrase), dan
7. Adjudication (peradilan)
Membiarkan saja atau lumping it, yaitu pihak 

yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal 
dalam upaya untuk menekankan tuntutannya. Dia 
mengambil keputusan untuk mengabaikan saja 
masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya, 
dan dia meneruskan hubungan-hubungannya 
denngan pihak lain yang dirasakan merugikannya. 
Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan, 
seperti kurangnya faktor informasi mengenai 
bagaimana proses mengajukan keluhan ke 
peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan 
atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena 
diperkirakan bahwa, kerugiannya lebih besar 
dari keuntungannya (dari arti materiil maupun 
kejiwaan).

Mengelak (avoidance), yaitu pihak yang merasa 
dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-
hubungan dengan pihak yang merugikannya 
atau untuk sama sekali menghentikan hubungan 
tersebut. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal 
semacam ini bisa terjadi. Dengan mengelak, 
maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan 
saja. Berbeda dengan pemecahan pertama, 
di mana hubungan-hubungan berlangsung 
terus, isunya saja yang dianggap selesai. Dalam 
hal bentuk kedua ini, pihak yang dirugikan 
mengelakkannya. Pada bentuk satu hubungan-
hubungan dapat dihentikan untuk sebagian atau 
untuk keseluruhan.

Paksaan atau coercion, satu pihak memaksakan 

5. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum 
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, dalam Laura dan Harry F. Todd Jr., The 
Disputing Process Law In Ten Societies, (New York; Columbia Unovercity 
Press, 1978)  . 

pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat 
unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan 
ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, 
pada umumnya mengurangi kemungkinan 
penyelesaian secara damai.

Perundingan (negotiation), yaitu dua pihak 
yang berhadapan merupakan para pengambil 
keputusan. Pemecahan dari masalah yang 
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, 
mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang 
mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya 
untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat 
aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya 
dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. 

Mediasi (Mediation), yaitu pihak ketiga yang 
membantu kedua belah pihak yang berselisih 
pendapat untuk menemukan kesepaktan. Pihak 
ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah 
pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh 
yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil 
pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk 
oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua 
pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-
jasa dari seorang mediator akan digunakan dalam 
upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat–
masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-
tokoh yang berperan sebagai mediator juga 
berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

Arbitrase, yaitu dua belah pihak yang 
bersengketa sepakat untuk meminta perantara 
pihak ketiga, arbitrase, dan sejak semula telah 
setuju bahwa mereka akan menerima keputusan 
dari arbitrator itu. Kemudian yang ketujuh 
adalah Peradilan (adjudication), yaitu pihak 
ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri 
pemecahan masalah, lepas dari keinginan 
para pihak bersengketa,. Pihak ketiga itu juga 
berhak membuat keputusan dan menegakkan 
keputusan itu artinya,, berupaya bahwa keputusan 
dilaksanakan.

Ketujuh cara ini, dapat dibagi menjadi tiga cara 
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penyelesaian sengketa, yaitu tradisional, ADR 
(alternative dispute resolution) dan pengadilan. 
Yang termasuk cara tradisional adalah membiarkan 
saja atau lumping it mengelak (avoidance) dan 
paksaan. Ketiga cara ini tidak ditemukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Yang termasuk 
dalam penyelesaian dengan menggunakan ADR 
adalah perundingan (negotiation), mediasi dan 
arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan dikenal dalam 
hokum acara.6    

Kemudian untuk teori terakhir sebagai teori 
pamungkas yang akan menyelesaikan konflik yang 
terjadi pada masyarakat karena masalah harta 
wakaf, yaitu teori maslahah al-ummah. Teori ini 
digagas oleh seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu 
Wahhab Afif7 , beliau bertujuan dalam maslahah 
ini adalah dengan kaitannya pada pemenuhan 
kepentingan umum bagi komunitas muslim8 
. Yaitu upaya meraih manfaat dan menolak 
kemudharatan (kerusakan). Hal ini didukung 
oleh kaidah fiqih sebagai berikut: : ةماعلا ةحلصملا 
 sebagai gambaran 9ةصاخلا ةحلصملا يلع ةمدقم
bahwa harta wakaf yang sudah autentik (baca: 
otentik), jelas status hukumnya tidak akan mudah 
untuk diambil kembali oleh para ahli waris dari 
wakif dan dialih fungsikan oleh Nazhir yang tak 
bertanggung jawab, demi kemaslahatan orang 
banyak sesuai dengan kaidah tersebut. Kaidah 
ini dikolaborasikan dengan kaidah lai yaitu ال 
 yang berarti tidak boleh hanya ,رارض الو ررض
mementingkan kepentingan segelintir manusia 
(individu) yang kemudian membahayakan dan 
merusak kepentingan orang banyak. Artinya 
manakala penyelesaian sengketa wakaf diatasi 

6. Salim, dan Erlis Septiana, 148
7. Seorang guru besar, pendiri dan rektor pada Institut Agama Islam 

Banten.
8. Juhaya S. Praja dalam Spektorsky, Susan A. Maslahah dalam Aliade 

(ed), Encyclopedia of Religion, Vol. 9 (New York: MacMillan Publishing 
House, 1987), 276

9. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta : Prenadamedia Group, 
2006), 11

dengan benar, dituntaskan permasalahannya 
maka kemaslahatan orang banyak akan teratasai, 
tidak ada lagi yang mengambil alih harta wakaf 
yang sudah diikrarkan karena demi kepentingan 
umum, semua akan diperhatikan dari mulai 
administrasi, juga yuridisnya.

Berkaitan dengan peran BWI sebagai 
perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian Agama, maka jika perannya 
dioptimalkan, tidak ada lagi nazhir yang nakal 
semisal mengalih fungsikan harta wakaf yang 
dikelolanya, seperti dijual, dihibahkan atau 
diwariskan kepada keturunannya. Sebagai 
perpanjangan tangan dari pemerintah, peran 
aktif BWI sangat ditunggu untuk mengawasi, 
mengevaluasi dan bahkan memberhentikan para 
nazhir yang tidak sesuai dengan aturan perwakafan 
yang sudah diregulasikan. Secara aplikasi dari 
teori ini, kepentingan umat atau umum akan lebih 
diperhatikan daripada kepentingan pribadi dan 
segelintir orang. Sebagai kesimpulan dari teori 
Masalahat al-Ummah, Juhaya menyimpulakn 
bahwa Mashlahat al-Ummah dapat menjadi teori 
besar dalam membimbing masyarakat untuk 
menciptakan kebaikan dan kedamaian untuk 
semua orang dan lingkungannya.10 

C. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis 
Penyelesaian Sengketa
Pada dasarnya, penyelesaian sengketa 

merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau 
pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam 
masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, 
maka hubungan para pihak akan kembali seperti 
semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul 
dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
hal itu. Peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
10. Juhaya, S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, 164

Perdata
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
merupakan undang-undang produk pemerintah 
Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan 
berdasarkan aturan masyarakat Belanda, yaitu 
bersifat alternative dan otomatis, sehingga setiap 
ada persoalan, maka harus diselesaikan melalui 
pengadilan. Secara sosiologis ditetapkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena 
banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat 
Belanda maupun masyarakat Indonesia saat 
ini. Secara yuridis, ditetapkan Kitab Undang-
Unndang Hukum Acara Perdata karena adanya 
perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang 
ditentukan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, merupakan salah satu undang-undang 
yang mengatur tentang penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyetakan 
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 
timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan  
lter tersebut akan diselesaikan dengan cara 
arbitrase atau melalui alternative penyelesaian 
sengketa.11 

Secara filosofis, diterapkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk 
mengakhiri hubungan  lter para pihak yang 
mengadakan arbitrase dalam keadaan seperti 
semula, sehingga mereka dapat mengadakan 

11. Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  

perjanjian lebih lanjut. Dalam Islam perdamaian 
lebih diutamakan daripada harus mengambil jalur  
lter yang kerugiannya lebh banyak, baik dari segi 
materil maupun immaterial. Ketika seseorang 
mengambil jalan pengadilan agama sebagai 
cara penyelesaian sengketa, maka secara materil 
harus mengeluarkan uang untuk membiayai 
dan mengurus prosedur beracara di meja hijau 
tersebut. Demikian secara immaterial, maka 
psikis, waktu dan tenaga akan sangat terkuras 
untuk meengurus perkara tersebut. Seperti nama-
nama yang bersengketa akan terekspos keluar 
dan diketahui oleh  ltern (orang banyak), seperti 
dengan adanya  ltern, maka pihak-pihak yang 
bersangkutan akan dipanggil baik dalam kapasitas 
sebagai penggugat, terdakwa dan saksi. 

Landasan sosiologis diterapkan Undang-
Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan  
lternative Penyelesaian Sengketa adalah karena 
banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara 
para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. 
Tujuan adanya landasan sosiologis UU No 30 
1999 tentang arbitrase dan  lternative penyelesaian 
masalah adalah dalam rangka meminimalisir 
dan membendung  arus pengajuan masalah ke 
pengadilan agama, sehingga PA dapat lebih selektif 
dalam menyaring setiap kasus yang masuk ke PA.   

Landasan yuridis diterapkannya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena 
peraturan perundang-undangan yang kini berlaku 
untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dunia usaha dan  lter pada umumnya.12

Pendapat di atas, menurut hemat penulis bisa 
dikatakan benar dan juga salah. Dikatakan benar, 
jika dilihat dalam kaca mata perkembangan 
zaman yang semakin meroket dalam semua 
lini kehidupan masyarakat, baik dari dunia 
pendidikan, informasi, ekonomi, dan  lter, 

12. Salim HS., dan Erlies SN., 
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mendukung  ltern ketidak percayaan kepada orang 
lain (tokoh) atau penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase dianggap sudah kurang relevan, dan 
penyebabnya  ltern individualistis, skeptisisme, 
narsisme, dan lainnya. Kemudian dikatakan salah, 
karena tidak semua individu masyarakat mampu 
mengatasi persoalan sengketa dibawa ke ranah  lter 
atau Pengadilan. Disebabkan  ltern-faktor berikut, 
seperti  ltern Pada dasarnya, penyelesaian sengketa 
merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau 
pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam 
masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, 
maka hubungan para pihak akan kembali seperti 
semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul 
dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
hal itu. Peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Perdata

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
merupakan undang-undang produk pemerintah 
Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan 
berdasarkan aturan masyarakat Belanda, yaitu 
bersifat alternative dan otomatis, sehingga setiap 
ada persoalan, maka harus diselesaikan melalui 
pengadilan. Secara sosiologis ditetapkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena 
banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat 
Belanda maupun masyarakat Indonesia saat 
ini. Secara yuridis, ditetapkan Kitab Undang-
Unndang Hukum Acara Perdata karena adanya 
perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang 
ditentukan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, merupakan salah satu undang-undang 
yang mengatur tentang penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu 
hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyetakan 
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 
timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan  
lter tersebut akan diselesaikan dengan cara 
arbitrase atau melalui alternative penyelesaian 
sengketa.    

Secara filosofis, diterapkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk 
mengakhiri hubungan  lter para pihak yang 
mengadakan arbitrase dalam keadaan seperti 
semula, sehingga mereka dapat mengadakan 
perjanjian lebih lanjut. Dalam Islam perdamaian 
lebih diutamakan daripada harus mengambil jalur  
lter yang kerugiannya lebh banyak, baik dari segi 
materil maupun immaterial. Ketika seseorang 
mengambil jalan pengadilan agama sebagai 
cara penyelesaian sengketa, maka secara materil 
harus mengeluarkan uang untuk membiayai 
dan mengurus prosedur beracara di meja hijau 
tersebut. Demikian secara immaterial, maka 
psikis, waktu dan tenaga akan sangat terkuras 
untuk meengurus perkara tersebut. Seperti nama-
nama yang bersengketa akan terekspos keluar 
dan diketahui oleh  ltern (orang banyak), seperti 
dengan adanya  ltern, maka pihak-pihak yang 
bersangkutan akan dipanggil baik dalam kapasitas 
sebagai penggugat, terdakwa dan saksi. 

Landasan sosiologis diterapkan Undang-
Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan  
lternative Penyelesaian Sengketa adalah karena 
banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara 
para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. 
Tujuan adanya landasan sosiologis UU No 30 
1999 tentang arbitrase dan  lternative penyelesaian 
masalah adalah dalam rangka meminimalisir 

dan membendung  arus pengajuan masalah ke 
pengadilan agama, sehingga PA dapat lebih selektif 
dalam menyaring setiap kasus yang masuk ke PA.   

Landasan yuridis diterapkannya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena 
peraturan perundang-undangan yang kini berlaku 
untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dunia usaha dan  lter pada umumnya . 

Pendapat di atas, menurut hemat penulis bisa 
dikatakan benar dan juga salah. Dikatakan benar, 
jika dilihat dalam kaca mata perkembangan 
zaman yang semakin meroket dalam semua 
lini kehidupan masyarakat, baik dari dunia 
pendidikan, informasi, ekonomi, dan  lter, 
mendukung  ltern ketidak percayaan kepada orang 
lain (tokoh) atau penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase dianggap sudah kurang relevan, dan 
penyebabnya  ltern individualistis, skeptisisme, 
narsisme, dan lainnya. Kemudian dikatakan salah, 
karena tidak semua individu masyarakat mampu 
mengatasi persoalan sengketa dibawa ke ranah  
lter atau Pengadilan. Disebabkan  ltern-faktor 
berikut, seperti  ltern biaya perkara yang tinggi, 
waktu yang lama, dan administrasi yang rumit. 
Sehingga menurut penulis, sekalipun salah satu  
ltern tidak sesuainya cara penyelesaian sengketa 
dengan jalan arbitrase karena perkembangan 
dunia usaha dan  lter semakin baik, arbitrase tetap 
masih bisa dilaksanakan dan dijadikan  lternative 
penyelesaian sengketa, sebagai cara meminimalisir 
kasus sengketa dibawa ke pengadilan, yang 
berdampak pada antrian panjang pada jadwal 
persidangan dan meminimalisir kasus sengketa 
terlantar atau diabaikan karena tidak tertangani.  

D. Cara-cara Penyelesaian Sengketa
Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

melalui pengadilan, ADR, dan melalui lembaga 
adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, 
cara penyelesaian sengketa yang diatur

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, yaitu alternative dispute resolution 
(ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa 
melalui ADR, yaitu :13

a. Konsultasi;
b. Negosiasi
c. Mediasi
d. Konsiliasi atau
e. Penilaian ahli
 » Konsultasi adalah perundingan yang 

dilakukan antara para pihak tanpa 
melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian 
sengketa. 

 » Negosiasi merupakan sarana bagi para 
pihak untuk mengadakan komunikasi 
dua arah dirancang untuk mencapai 
kesepakatan sebagai akibat adanya 
perbedaan pandangan terhadap sesuatu 
hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/
ketidak samaan kepentingan di antara 
mereka. 

 » Mediasi adalah pengikutsertaan pihak 
ketiga dalam proses penyelesaian dnegan 
sengketa, di mana pihak ketiga ini bertindak 
sebagai penasihat. 

 » Konsiliasi adalah suatu usaha untuk 
mempertemukan keinginan pihak yang 
berselisih untuk mencapai persetujuan dan 
menyelesaikan perselisihan tersebut.

 » Penilaian ahli adalah suatu cara 
penyelesaian sengketa di mana para pihak 
menunjuk seorang ahli yang netral untuk 
membuat penemuan fakta-fakta yang 
mengikat ataupun tidak, atau bahkan 
membuat pengarahan materi tersebut 
secara mengikat.  

13. Ibid, 142
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Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan 
dalam masyarakat dilakukan secara damai.14  
Penyelesaian sengketa secara damai merupakan 
cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang 
terjadi dalam masyarakat menggunakan cara 
musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak 
ada yang merasa dirugikan, mereka sama-sama 
saling menerima satu sama lain. Sementara itu, 
lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik, 
meliputi:

a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Pranata adat; dan atau
d. Pranata social; serta
e. Satuan tugas penyelesaian konflik sosial.15   
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ada tiga pola penyelesaian sengketa yang terjadi di 
masysrakat, yaitu:

a. Pengadilan
b. ADR; dan
c. Damai.

E. Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Wakaf
Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004, membawa 

konsekuensi bagi sistem pengelolaan  wakaf di 
Indonesia agar lebih professional dan independen. 
Untuk itu diperlukan lembaga baru yang memiliki 
kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan 
asset wakaf di Indonesia, agar lebih produktif. 
Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf 
nasional yang bersifat independen, diperlukan 
dalam rangka untuk membina Nazhir dalam 
mengelola dan mengembangkan harta wakaf baik 
skala nasional maupun internasional. 

BWI lahir sebagai jawaban bagi pengemabangan 

14. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial.

15.  Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial

pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih 
professional dan produktif sehingga menghasilkan 
manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. 
Sehingga kelak BWI akan memiliki peran kunci, 
selain berfungsi sebagai Nazhir, BWI juga akan 
sebagai Pembina Nazhir, sehingga harta benda 
wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara 
produktif. BWI ke depan tidak hanya berfungsi 
sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara 
independen dan mandiri, agar dana dan harta 
benda wakaf dikelola lebih produktif, akan 
tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap 
masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada 
masyarakat harus juga dimainkan perannya oleh 
BWI itu sendiri.16 Dalam ketetapan Undang-
Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terdapat 
beberapa potensi pelanggaran hukum Wakaf, 
pertama bermula dari pelanggaran atau tidak 
terjalankannya kewajiban dari segi struktural 
wakaf. Struktur wakaf ini meliputi Pemerintah 
(Menteri Agama), Waqif, Nazhir, Pejabat Pembuat 
Ikrar Wakaf, Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima 
Wakaf Uang dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua 
adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban 
struktur wakaf sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam perundang-undangan. Dan ketiga adalah 
struktur wakaf  melanggar aturan yang ditetapkan 
dalam undang-undang.17 Pelanggaran yang 
dilakukan secara struktural oleh Menteri Agama 
dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Wakaf 
pada pasal 63 yaitu; 

a. Menteri melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan 
wakaf untuk mewujudkan tujuan dan 
fungsi wakaf.

b. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Menteri 
mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

16. Mustafa Edwin Nasution, Peran BWI Dalam Pengembangan Wakaf 
di Indonesia, (Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Volume I No. 
01, Desember 2008

17. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan memperhatikan 
saran dan pertimbangan Majelis Ulama 
Indonesia.

Apabila Menteri agama tidak menjalankan 
proses yang diamanahkan oleh undang-
undang tersebut, maka Menteri Agama dapat 
dikategorikan telah melakukan pelanggaran 
terhadap tanggungjawab yang diberikan. Adapun 
potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan 
oleh Nazhir. Berdasarkan pada UUW No 41 tahun 
2004 pasal 11 dinyatakan bahwa Nazhir bertugas : 

a. Melakukan pengadministrasian harta 
benda wakaf;

b. Mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 
dan peruntukannya;

c. Mengawasi dan melindungi harta benda 
wakaf;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 44 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2) 
disebutkan bahwa 

a. Dalam mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf, Nazhir dilarang 
melakukan perubahan peruntukan harta 
benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis 
dari Badan Wakaf Indonesia.

b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diberikan apabila harta benda 
wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan 
sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan 
dalam ikrar wakaf.

Begitupun pada pasal 40 dinyatakan bahwa 
harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang 
a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. 
dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan 
dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pada pasal 
41 disebutkan bahwa 

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf f dikecualikan, apabila 
harta benda wakaf yang telah diwakafkan 
digunakan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan rencana umum tata ruang 
(RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syari’ah.

a. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin tertulis 
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 
Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di 
atas, nazhir melakukan pelanggaran ketika 
Nazhir tidak mengadministrasikan harta wakaf, 
tidak mengelola dan mengembangkan harta 
wakaf berdasarkan fungsinya, tidak mengawasi 
dan melindungi harta wakaf, tidak melaporkan 
pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf 
Indonesia, mengubah pendayaguanaan harta 
wakaf dan mengubah status harta wakaf tanpa 
mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. 
Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah 
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 
Berdasarkan UUW No. 41 Tahun 2004 pasal 21 
ayat (1-2) disebutkan;

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar 
wakaf.

2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat

a. nama dan identitas Waqif; b. nama dan iden-
titas Nazhir ; c. data dan keterangan harta benda 
wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; e. jangka 
waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar  
wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dia-
tur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila Peja-
bat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak menuangkan 
ikrar wakaf dalam akta ikrar wakaf. Dan atau telah 
membuat Akta Ikrar Wakaf tapi tidak memuat 
hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-Un-
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dang dapat dinyatakan melakukan tindak pelang-
garan. Dalam pasal 33 dan 34 dinyatakan bahwa 
pasal 33 dalam pendaftaran harta benda wakaf 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW 
menyerahkan: 

1. salinan akta ikrar wakaf;
2. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemi-

likan dan dokumen terkait lainnya.
Pasal 34; Instansi yang berwenang menerbit-

kan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Apabila 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak memuat 
hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-un-
dang tersebut. Begitupun berdasarkan pada Per-
aturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006, pasal 
34, pejabat ini dianggap melakukan pelanggaran 
ketika tidak meneliti kelengkapan persyaratan ad-
misnitrasi wakaf serta keadaan fisik objek wakaf. 

Pada pasal 62 ayat (1), Penyelesaian sengketa 
perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 
mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti-
dak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui 
mediasi, arbitrase, atau pengadilan.18  Pasal 63 (1) 
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewu-
judkan tujuan dan fungsi wakaf. Ayat (2) Khusus 
mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan 
Wakaf Indonesia. Ayat (3) Pembinaan dan penga-
wasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran 
dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 
64 Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan 
Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama 
dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan in-
ternasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 
Pasal 65 Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri 
dapat menggunakan akuntan  ublic. Pasal 66 Ke-
tentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan 
dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf 

18. UU Wakaf Nomor 41 Th. 2004 Pasal 62 ayat (1) dan (2)

Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 63, 
Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Sebagai kesimpulan dari aturan perundang-
undangan yang sudah dipaparkan di atas, peran 
BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah 
sebagai berikut:

a. BWI sebagai perpanjangan tangan dari 
pemerintah dalam hal ini adalah Kemen-
terian Agama, menyesuaikan peran dan 
tugasnya sebagaimana dalam Undang-Un-
dang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pada 
pasal 49 ayat (1) tentang tugas dan we-
wenang BWI

b. Jika terjadi persengketaan harta wakaf, 
dalam penyelesaiannya BWI berhak men-
gambil alih harta wakaf dari Nazhir yang ti-
dak amanah dan melanjutkan pengelolaan 
dan pemanfatan harta tersebut dan BWI 
sebagai Nazhirnya.  

c. Dalam kaitannya dengan persengketaan 
harta wakaf yang diambil alih oleh ahli 
waris, peran BWI dalam menyelesaikan-
nya sesuai dengan UU Wakaf pasal 62 ayat 
(1) yaitu dengan cara musyawarah untuk 
mufakat, selanjutnya jika tidak bisa, maka 
dengan cara mediasi, arbitrase dan ke pen-
gadilan sebagi jalan terakhir jika tidak bisa 
dengan cara lain.

F. Kontribusi Keputusan Penyelesaian Sengketa 
Wakaf Terhadap Pembangunan Sistem 
Hukum Wakaf di Indonesia
Wakaf sebagai amal jariyah umat Islam, 

selaiknya dikelola dengan amanah, professional 
dan produktif. Sehingga hasilnya dapat dirasakan 
oleh ummat Islam dan masyarakat pada 
umumnya. Tapi kemudian secara kenyataan 
terjadi kontradiktif antara teori dan praktik 
di lapangan. Dengan bertambahnya jumlah 
penduduk, meningkatnya kebutuhan manusia 

akan tanah, mengakibatkan harga tanah pun 
menjadi tinggi. Inilah yang kemudian menjadi 
salah satu penyebab adanya sengketa wakaf. 
Masyarakat yang minim akan pemahaman agama 
menjadikan minim pula dalam pengamalannya. 
Sehingga kepedulian terhadap sesamanya tidak 
ditemukan dalam kehidupannya. Sehingga 
banyak tanah wakaf yang terlantar, tidak ada AIW 
(akta Ikrar wakaf) bahkan sertifikat tanah wakaf, 
sehingga dengan mudah harta wakaf tersebut 
diambil alih oleh para ahli waris dan lainnya. 
Sebagai contoh adanya pengakuan akan harta yang 
sudah diwakafkan menjadi harta waris, kemudian 
diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diakta 
wariskan, merupakan persoalan yang sangat naïf 
dan menyedihkan dari seorang Muslim yang 
seharusnya tidak melakukan perbuatan ini. 

G. Contoh Bentuk dan Hasil Penyelesaian 
Sengketa Wakaf di Kota Bogor
  Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa 

wakaf. Apabila terjadi sengketa dalam perwakafan, 
maka yang berwenang menyelesaikan adalah 
Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada 
pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
sebagimana dikatakan bahwa, pada pasal 50 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Waris; 
c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; 
h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah. Dalam 
penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian 
sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan 
syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi 
syari’ah lainnya .19

 Contoh penyelesaian sengketa wakaf di Kota 
Bogor Jawa Barat, dalam penelusuran penulis 

19.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  Pasal  7 tentang Pengadilan 
Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun1989

disimpulkan ada dua cara penyelesaiannya, yaitu:
1. Cara penyelesaian ke Pengadilan Agama 

(PA), dan 
2. Cara penyelesaian dengan jalan damai. 
Sementara waktu, diambil tiga sample 
sebagai data awal dari kedua bentuk atau 
jalan penyelesaian sengketa yang di dapat 
dari Pengadilan Agama Kota Bogor dan hasil 
keputusan Mahkamah Agung, kemudian 
sample dari jalan damai adalah dari penyelesaian 
sengketa wakaf yang ada di daerah Ciomas 
Bogor. Berikut sample yang penulis dapatkan 
dari bentuk penyelesaian sengketa wakaf di 
daerah Jawa Barat: 
Dengan jalan penyelesaian sengketa ke 
Pengadilan Agama. Yaitu terjadinya akta waris 
yang dilakukan oleh keluarga H. Subki bin H. 
Abd. Majid (alm) oleh cucunya (H. komaruddin 
bin H. Anwar) adalah sebagai akibat dari 
perbuatan ayahnya yang sudah menjual harta 
yang sudah diwakafkan oleh ibunya Hj. Arnas 
binti H. Thoyyib (alm) yang digunakan untuk 
kepentingan keluarganya yaitu untuk ONH 
(ongkos naik haji) bersama istri dan putranya 
yang bernama H. Anwar bin H. Subki, sebagai 
ayah dari H. Komaruddin. Sehingga menurut 
H. Komaruddin, bahwa harta yang ada adalah 
harta waris dari peninggalan/waris yang 
diberikan oleh kakeknya (alm) kepada ayahnya 
(alm). 
Berawal dari wakaf seorang ibu yang bernama 
Hj. Arnas binti H. Thoyib seluas + 5.666 M2 
(lima ribu enam ratus enam puluh enam meter 
persegi), bahwa tanah seluas  + 5.666  M2 
(lima ribu enam ratus enam puluh enam meter 
persegi) pada tahun 1938 itu telah diwakafkan 
kepada “Masjid Jami’ al-Munawaaroh” dahulu 
Masjid Parung Banteng. Ketika itu diserahkan 
/diterima oleh “KH. Muhammad Tamim” 
selaku Imam Masjid, yang kemudian “Tanah 
Wakaf ” tersebut akan dikelola dan hasilnya 
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akan diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid 
tersebut. Pada awalnya orang yang diserahi 
untuk mengurus harta wakaf tersebut adalah 
“Ardai” seorang ustadz yang juga adik ipar 
dari wakif (Hj. Arnas binti H. Thoyyib). 
Pengurusan dan pengelolaan “Tanah Wakaf ” 
tersebut dilakukan oleh Ustadz Ardai sampai ia 
meninggal dunia pada tahun 1940. Kemudian 
setelah Ardai meninggal dunia, pengelolaan 
wakaf dilakukan oleh anaknya yang bernama 
“Toha bin Ardai”. Namun sekitar tahun 1960, 
pengurusan dan pengelolaan “Tanah Wakaf ” 
tersebut diambil alih oleh salah satu anak dari 
“Hj. Arnas binti H. Thayyib” yang bernama “H. 
Subki bin H. Abd Majid” . pengambil alihan 
ini disaksikan oleh H. Mansyur sehingga sejak 
saat itu orang yang mengurus dan mengelola 
“Tanah Wakaf ” tersebut adalah “H. Subki 
bin H. Abd Majid”. Kemudian pada saat 
pengelolaan dan pengurusan “Tanah Wakaf ” 
oleh H. Subki bin H. Abd Majid (putra ibu 
Hj. Arnas binti H. Thoyyib) sebagai wakif, 
tanah wakaf tersebut “dijual” oleh H. Subki 
bin H. Abd Majid seluas + 2.856 M2 (dua ribu 
delapan ratus lima puluh enam meter persegi), 
kepada H. Syafei bin H. Syarif (Kepala Desa 
Katulampa). Sehingga tanah wakaf tersebut 
tersisa + 2.810 M2 (dua ribu delapan ratus 
sepuluh meter persegi). Dan tanah yang seluas 
+ 2.810 M2 inilah yang menjadi objek gugatan 
dari pihak Yayasan/Pengurus Masjid Jami’ 
Al-Munawwaroh. Adapun uang hasil dari 
penjualan tanah tersebut digunakan untuk 
ONH (ongkos naik haji) bersama istrinya 
yang bernama Masyitoh, dan putranya yang 
bernama Anwar bin H. Subki. Ketika dalam 
perjalanan ibdah haji itu, H. Subki meninggal 
dunia di Kota Makkah. Sehingga sisa tanah 
wakaf yang dahulunya dikelola oleh H. Subki 
bin H. Abd Majid yang tersisa + 2. 810 M2 
(dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) 

itu diurus oleh H. Anwar bin H. Subki, dan 
sebagian hasil dari pengelolaan tanah wakaf 
tersebut selalu diberikan kepada Masjid Al-
Munawwaroh dengan menggunakan kwitansi 
sebagai tanda terima sampai dengan wafatnya 
“H. Anwar bin H. Subki” pada tahun 2001. 
Setelah H. Anwar meninggal dunia, maka 
pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf 
itu dilanjutkan oleh putra H. Anwar sebagai 
tergugat 1 (H. Komaruddin bin H. Anwar), 
pada saat tanah wakaf ini diurus dan dikelola 
oleh tergugat 1, mulailah timbul masalah dan 
terlihat adanya itikad tidak baik dengan terbukti 
bahwa para terguigat ini menyatakan kepada 
para pengurus Masjid jami’ Al-Munawwaroh, 
bahwa tanah wakaf itu adalah bukan tanah 
wakaf tetapi tanah waris dari kakeknya (H. 
Subki bin H. Abd. Majid) kemudian mereka 
mengajukan kepada PA Bogor untuk dibuatkan 
akta kewarisan pada tahun 2001.   
Dalam kasus sengketa wakaf yang diajukan 

kepada Pengadilan Agama Bogor, maka PA 
Bogor memutuskan, mengadili dalam eksepsi 
“menolak eksepsi Para Tergugat.  Dalam provisi: 
menyatakan provisi tergugat tidak dapat diterima, 
dalam pokok perkara :

a. Mengabulkan gugatan sebagian
b. Menetapkan sebidang tanah seluas + 2.800 

M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) 
yang dahulunya seluas + 5.666 M2 (lima 
ribu enam ratus enem puluh enam meter 
persegi). Sebagai “Tanah Wakaf ” yang 
berasal dari Hj. Arnas binti H. Thoyib 
kepada Masjid Jami’ al-Munawwaroh. 

c. Menghukum para tergugat yang saat ini 
menguasai tanah obyek sengketa tersebut 
untuk menyerahkan tanah obyek sengketa 
sebagaimana tersebut dalam point 2 (dua)

d. Menyatakan Akta Kewarisan No. 08/
PPPHP/2001/PA.Bgr, tanggal 31 Mei 2001 
tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan 
atas sebidang tanah sebagaimana tersebut 
pada point 2 (dua)   

f. Menghukum para tergugat untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.616.000,- (satu juta enam ratus enam 
belas ribu rupiah)

g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain 
dan selebihnya .20

Kemudian contoh konkrit dari masalah 
mediasi, salah satunya harta wakaf seluas 1300 M2 
yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid 
dan lembaga pendidikan Islam, telah diambil 
kembali oleh ahli waris Ir. Nizar Kamil (sebagai 
wakif) seluas 700 M2 yang berlokasi di Pasir Kuda 
Ciomas Bogor, Jawa Barat. Diambil kembalinya 
harta wakaf tersebut dikarenakan tidak adanya 
bukti otentik dari pihak nazhir, seperti tidak 
adanya AIW (akta ikrar wakaf), dan belum ada 
sertifikat tanah wakaf, sehingga memberikan 
peluang kepada ahli waris yang kurang terhadap 
pemahaman dan  pengamalan agamanya, untuk 
mengambil kembali harta wakaf yang sudah 
diwakafkan. disebabkan tergiur dengan harga tanah 
yang tinggi dan kurangnya perhatian terhadap 
harta wakaf, sekalipun mereka sudah diberi harta 
oleh orang tuanya.21 Selain permasalahan di atas, 
timbulnya persengketaan wakaf yang terjadi di 
Kota Bogor Jawa Barat, kerapkali terjadi ketika 
adanya tuntutan perubahan status atau alih fungsi 
lahan /asset wakaf untuk keperluan pembangunan 
sarana-prasarana umum, seperti untuk keperluan 
pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol.22 

H.Bentuk Kontribusinya bagi Pembangunan 
Sistem Hukum Wakaf di Indonesia
Adapun bentuk kontribusi bagi pembangunan 

sistem hukum wakaf di Indonesia dari penyelesaian 
20. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan. mahkamahagung.

go.id, diambil pada ahad 20 Des’15 jam 10 WIB  
21. Informasi didiapat dari informen (Ust. Rudi) jam 16. 00 WIB
22. www.bwi-jabar.or.id/fakta dan permasalahan wakaf

sengketa wakaf yang sementara penulis dapatkan 
dari data awal ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kontribusi dari pengadilan 
Agama atas keputusan peradilannya yaitu adanya 
ketetapan hukum yang mengikat bagi masyarakat. 
Dengan keputusan pengadilan yang adil dan 
tidak memihak siapapun, maka masyarakat 
akan merasa terayomi, dan terlihat fungsi dan 
peran yudikatif yang professional. Demikian itu 
membuat kepercayaan dan kepatuhan tersendiri 
bagi masyarakat yang sadar akan hukum, bahwa 
kebenaran masih ada dan suara rakyat masih 
didengar, demi tegaknya kepentingan orang 
banyak. Kemudian perwakafan yang ada menjadi 
terkendali dari konflik dan sengketa, sehingga 
harta wakaf akan lebih diperhatikan baik dari 
sisi administratif maupun yudikatif. Fakta dan 
data ini terbukti dari hasil keputusan Pengadilan 
Agama Bogor yang sudah memutuskan perkara 
persengketaan tanah wakaf yang terjadi pada 
keluarga Hj. Arnas binti H.Thoyib (yang sudah 
diceritakan di atas), dengan berdasarkan 
keputusan yang adil dan tidak memihak pada 
siapapun, maka masyarakat merasakan adanya 
pengayoman dari pemerintah sebagai hasil 
keputusan pengadilan agama sebagai bagian 
dari pemerintah yang berkewajiban melindungi 
rakyatnya.

2.  Implementasi dari keputusan pengadilan, 
akan dibuktikan dilapangan pada pengelolaan dan 
pemanfaatan harta wakaf yang lebih professional 
dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. 
Selanjutnya harta wakaf akan dapat dirasakan 
manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. 
Dalam pembuktiannya dapat dilakukan dengan 
sistem hukum, seperti struktur wakaf akan 
berfungsi sesuai dengan perannya, substansi 
dari wakaf akan terlihat dan dirasakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya 
akan menciptakan sebuah kultur yang mengakar 
terhadap budaya wakaf dan menjadi budaya 
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yang baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan 
banyaknya kasus persengketaan tanah wakaf, baik 
yang diselesaikan dengan jalan ke pengadilan 
atau dengan jalan damai, maka masyarakat mulai 
memperhatikan akan keautentikan harta wakaf. 

3.  Dengan penyelesaian melalui musyawarah 
untuk mencapai mufakat, mediasi dan arbitrase, 
maka diharapkan persengketaan akan berakhir 
dengan damai, kemudian jalan ini dirasa akan lebih 
menentramkan dan meredam gejolak ambisius, 
egois dan angkara murka yang ada di masyarakat. 
Jalan ini bertujuan agar masyarakat merasa lebih 
dihargai dan dijaga harga diri dalam lingkungan 
di mana ia berada tanpa adanya dendam diantara 
mereka para keluarga wakif dan Nazhir atau yang 
lainnya yang berkesinggungan dengan harta 
wakaf. Dalam kasus ini penulis temukan pada 
kasus wakaf Ir. Nizar Kamil di Daerah Ciomas 
Bogor, melalui musyawarah untuk mufakat dan 
mediasi yang ditempuh, kasus ini berakhir dengan 
baik. 

3. Demikian, penyelesaian sengketa wakaf 
baik dengan jalan ke pengadilan atau dengan jalan 
damai adalah solusi untuk perbaikan terhadap 
sistem hukum yang sudah tidak kondusif dan 
bahkan harus diperbaiki. Sehingga tidak ada lagi 
yang dapat mempermainkan ketetapan syariat 
Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah 
SAW, para shahabat, dan ummat Nabi SAW. Atau 
dengan kata lain tentang syariat wakaf yang sudah 
menjadi hukum adat bagi masyarakat di Indonesia 
termasuk masyarakat Jawa Barat. 
I. PENUTUP

1. SIMPULAN
a. Terjadinya sengketa harta wakaf diakibatkan 

karena minimnya pemahaman dan 
pengamalan agama seseorang, tingginya 
harga tanah yang disebabkan secara 
demografi, pertumbuhan penduduk yang 
pesat dan kebutuhan terhadap persediaan 
lahan dan tanah untuk perumahan 

semakin tinggi pula, kemudian yang tidak 
kalah penting adalah kurangnya perhatian 
masyarakat terhadap tanah wakaf, baik 
secara yuridis maupun administrasi, 
sehingga tanah wakaf yang ada sangat 
rentan untuk dialih fungsikan, semisal 
di jual, dihibahkan, dan diwariskan baik 
oleh keluarga wakif, maupun Nazhir. Dan 
yang perlu menjadi perhatian pemerintah 
pula adalah, masalah sertifkat tanah wakaf. 
Dalam masalah sertifikat menjadi kendala 
tersendiri bagi para wakif, Nazhir dan para 
tokoh masyarakat yaitu mahalnya biaya 
sertifikat tanah, oleh karenanya kwantitas 
PRONA seharusnya terus digulirkan 
khususnya pada tanah-tanah wakaf. Agar 
tidak ada lagi masalah persengketaan tanah 
wakaf yang disebabkan harta wakaf yang 
tidak terurus dari sisi administratif dan 
yudikatif.      

b. Penyelesaian sengketa wakaf yang ada 
di wilayah Jawa Barat menggunakan 
dua bentuk penyelesaian, yaitu dengan 
jalan ke pengadilan dan damai. Adapun 
penyelesaian dengan jalan ke pengadilan 
sangat sedikit sekali, untuk penyelesaian 
dengan jalan damai lebih banyak, bahkan 
secara yuridis penyelesaian secara damai 
sudah memiliki payung hukum yaitu dalam 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial.

c. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Jawa Barat, 
sangat ditunggu perannya oleh masyarakat 
Jawa Barat setelah dilantik oleh Gubernur 
pada tahun 2013, karena dengan adanya 
BWI, eksistensi wakaf khususnya di Jawa 
Barat akan semakin dirasakan manfaatnya 
oleh seluruh lapisan masyarakat, utamnya 
yang membutuhkan bantuan dari sisi 
ekonomi, pendidikan dan kesehatannya. 
Dengan peran BWI sebagai perpanjangan 

tangan dari pemerintah, maka tidak ada 
lagi kasus wakaf yang tidak autentik dan 
menjadi sengketa di masyarakat akibat 
tidak diperhatikan dari aspek yuridis 
dan administrasi, sehingga mudah untuk 
diambil alih seperti dijual, dihibahkan dan 
diwariskan bahkan dialih fungsikan oleh 
Nazhir.

d. Keputusaan hakim yang mengikat, adil dan 
tidak memihak menjadi landasan dan solusi 
terhadap penyelesaian sengketa wakaf yang 
terjadi di Kota Bogor Jawa barat.  

e. Bentuk putusan hakim yang mengikat, 
menjadikan perbaikan terhadap struktur, 
substansi dan kultur perwakafan di 
Indonesia khusunya Jawa Barat. Dan 
mengakibatkan efek jera para stakeholder 
yang ada pada struktur wakaf di Jawa 
Barat, sehingga substansi wakaf lebih terasa 
manfaatnya di masyarakat, yang berakibat 
pada pembentukkan kultur dan budaya 
wakaf oleh semua individu muslim.

f. Para hakim yang memutuskan perkara 
sengketa wakaf, harus memberikan solusi 
pada setiap putusannya, dengan win-win 
solution artinya sebelum memutuskan 
perkara tidak harus mendengarkan 
kesaksian dari semua pihak, terjun 
langsung ke lokasi di mana harta wakaf 
itu berada, dan membaca dan meneliti 
semua perkara yang diajukan, sehingga 
keputusannya tidak memihak kepada salah 
satu yang bersengketa. Demikian ini akan 
membentuk sebuah sistem hukum wakaf 
menjadi solid dan berwibawa di masyarakat. 
Karena sistem merupakan satu kesatuan 
yang utuh antara struktur (semua jajaran 
hakim), substansi wakaf (teori dan praktik 
perwakafan dan para stakeholdernya) 
harus menjalankan dengan sebaik-baiknya 
agar tercipta kultur benar dan baik pada 

semua  jajaran Pengadilan Agama.
g. Perkembangan yang signifikan terhadap 

perkembangan sistem pembangunan 
hukum wakaf di Indonesia adalah, bahwa 
dengan adanya Undang-undang Wakaf 
yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, 
maka setiap masalah perwakafan semisal 
sengketa tanah wakaf, masalah Nazhir 
dan lainnya, selalu merujuk pada Undang-
Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 dan PP 
No. 42 Tahun 2006 sehingga kedua aturan 
ini akan sangat menentukan perkembangan 
wakaf dari mulai pengadministrasian, 
yuridis dan pengelolaan juga pemanfaatan 
harta wakaf yang sudah ada. Selanjutnya 
akan menentukan pembangunan  okum   
okum wakaf di Indonesia.  
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Abstract

The practice of cash waqf has grown and developed with various management models 
such as: waqf shares model, corporate cash-waqf model, product model deposit, waqf mutual 
fund model, wakalah with waqf fund. These cash waqf models have been operating in 
various countries including Indonesia. Following the establishment of cash waqf regulation, 
especially as stipulation of UU No.41/2004 and BWI regulations related to cash waqf, the 
factors involved in managing cash waqf in Indonesia are complex and distinctive, especially 
the involvement of BWI and LKS-PWU in an effort to streamline Its management. So the 
model and stages of the management of cash waqf in Indonesia must be adjusted to the 
regulation and stipulation of BWI which include: the phases of raising waqf funds, the 
phases of waqf fund investment and distribution phases of wakaf investment results that are 
based entirely on Nazhir of waqf as the manager.

Keywords: cash waqf model, cash waqf regulation, BWI, LKS-PWU, Management of cash 
waqf.

Abstrak

Praktik wakaf uang (cash waqf) telah tumbuh dan berkembang dengan aneka model 
pengelolaanya seperti: waqf shares model, corporate cash-waqf model, deposit product 
model, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund. Model-model wakaf uang ini 
telah berjalan di berbagai manca negara termasuk Indonesia. Setelah lahirnya regulasi 
wakaf uang terutama yang tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 dan peraturan-perturan 
BWI terkait wakaf uang, faktor-faktor yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang di 
Indonesia menjadi kompleks dan khas, terutama keterlibatan BWI dan LKS-PWU dalam 
usaha mengefektifkan pengelolaannya. Maka model dan tahapan pengelolaan wakaf 
uang di Indonesia harus disesuaikan dengan regulasi dan ketetapan BWI yang meliputi: 
tahapan penggalangan dana wakaf, tahapan investasi dana wakaf dan tahapan distribusi 
hasil investasi wakaf yang keseluruhannya bertumpu pada Nazhir wakaf sebagai 
pengelola. 

Kata kunci : model wakaf uang,  regulasi wakaf uang, BWI, LKS-PWU, Penggelolaan 
wakaf uang
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) عن الوقف المالي BWIاف اإلندونيسية (وبعض التنظيمات من الهيئة األوق 2004عام  41القانون رقم 

(هيئة  BWIفإن عوامل إدارة الوقف المالي في إندونيسيا قد تنوعت وتخصصت، خاصة عند مشاركة 
في إدارتها. لذلك، فإن النماذج والمراحل عن إدارة الوقف المالي  LKS-PWUاألوقاف اإلندونيسية) و 

مرحلة جمع أموال الوقف، ومرحلة استثمار أموال الوقف، بإندونيسيا يجب أن تخضع بتلك اللوائح ومنها 
  ومرحلة توزيع العائد من استثمار الوقف التي تركز جميعها على ناظر الوقف كالمدير.

، إدارة الوقف BWI ،LKS-PWUنموذج الوقف المالي، اللوائح عن الوقف المالي،  كلمات مفتاحية:
  المالي.

 
Abstract 

The practice of cash waqf has grown and developed with various management 
models such as: waqf shares model, corporate cash-waqf model, product model 
deposit, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund. These cash waqf 
models have been operating in various countries including Indonesia. Following 
the establishment of cash waqf regulation, especially as stipulation of UU 
No.41/2004 and BWI regulations related to cash waqf, the factors involved in 
managing cash waqf in Indonesia are complex and distinctive, especially the 
involvement of BWI and LKS-PWU in an effort to streamline Its management. So 
the model and stages of the management of cash waqf in Indonesia must be 
adjusted to the regulation and stipulation of BWI which include: the phases of 
raising waqf funds, the phases of waqf fund investment and distribution phases of 
wakaf investment results that are based entirely on nadzir of waqf as the 
manager. 
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Abstrak 

Praktik wakaf uang (cash waqf) telah tumbuh dan berkembang dengan aneka 
model pengelolaanya seperti: waqf shares model, corporate cash-waqf model, 
deposit product model, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund. Model-
model wakaf uang ini telah berjalan di berbagai manca negara termasuk 
Indonesia. Setelah lahirnya regulasi wakaf uang terutama yang tertuang dalam 
UU No.41 tahun 2004 dan peraturan-perturan BWI terkait wakaf uang, faktor-
faktor yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia menjadi 
kompleks dan khas, terutama keterlibatan BWI dan LKS-PWU dalam usaha 
mengefektifkan pengelolaannya. Maka model dan tahapan pengelolaan wakaf 
uang di Indonesia harus disesuaikan dengan regulasi dan ketetapan BWI yang 
meliputi: tahapan penggalangan dana wakaf, tahapan investasi dana wakaf dan 

A. Pendahuluan
Sistem ekonomi Islam yang mengakui hak-hak 

individu sekaligus hak-hak sosial, memberikan 
porsi yang seimbang bagi kesejahteraan hidup 
berbangsa, memajukan kesejahteraan individu 
dengan kesejahteraan sosial yang tak terpisahkan 
dengan konsep kehidupan falah, ekonomi 
Rabbani, dan persaudaraan umat dalam bisnis. 
Ekonomi Islam secara konsep memberikan 
kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata bagi 
siapapun, hal ini terbukti pada masa kejayaan 
peradaban Islam, namun dekadensi moral dan 
akhlak elemen masyarakat telah merusak tatanan 
peradaban yang mulia tersebut. 

Sebetulnya Islam  telah memberikan perangkat 
jaminan kesejahteraan sosial dalam kerangka 
distribusi amal bakti sosial dan keuangan publik 
baik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 
penetapan pajak (jizyah, kharaj dll.) bagi warga 
negaranya, maupun kehidupan masyarakat umum 
dengan disyari’atkannya  zakat, infaq,  shadaqah, 
wakaf, dan lain sebagainya, yang semuanya bisa 
menjadi sumber keuangan negara. Salah satu dari 
sekian instrumen keuangan publik Islam yang 
mampu menjamin pendanaan sosial di berbagai 
aspek adalah instrumen wakaf, karena wakaf 
akan menjamin modal sosial secara permanen 
dan peruntukannya lebih fleksibel dibandingkan 
dengan zakat. Aset wakaf yang diinvestasikan 
secara produktif akan mampu mengurangi 
defisit, bahkan dapat meningkatkan anggaran 
belanja negara. Hasil investasi wakaf produktif 
dapat dijadikan sebagai sumber keuangan 
dan anggaran belanja negara terutama untuk 
program pengentasan kemiskinan, penghapusan 
pengangguran, dan penyediaan fasilitas kesehatan 
serta pendidikan.

 Masyarakat muslim sebagian besar masih 
mempraktikkan wakaf sebatas harta wakaf non 
tunai (tanah, bangunan, sarana dan prasana, dan 
lain-lain) yang pengelolaannya masih konsumtif 

dan belum mampu menjamin kesejehteraan umat, 
wakaf non uang (seperti tanah) nilainya cukup 
tinggi dan sulit bagi calon wakif  berekonomi 
lemah untuk berpartisipasi. Dalam referensi 
keilmuan figh Islam selain wakaf non tunai 
terdapat juga wakaf uang atau tunai (cash waqf) 
yang pengelolaannya cenderung produktif, 
kontinyu, dan terjangkau nilainya bagi semua 
kalangan untuk dapat berpartisipasi, wakaf uang 
dapat dilakukan dengan uang pecahan yang 
relatif kecil nilainya, sehingga dapat mendorong 
terhimpunnya dana wakaf dengan cepat, efektif 
dan terus meningkat. Model wakaf uang ini telah 
dipraktikkan oleh dinasti Ottoman di Turky sejak 
awal abad ke-15 sampai akhir abad ke-16 Masehi 
(Cizakca, 2004). 

Dalam praktik pengelolaannya, wakaf uang 
dapat dikelola dengan cara menginvestasikan dana 
wakaf  pada bidang-bidang ekonomi bisnis, baik 
sektor bisnis riil maupun bidang-bidang keuangan 
syari’ah. Dalam perkembangannya terdapat 
contoh di negara penduduk muslim lainnya  
bahwa sistem wakaf uang modern telah efektif 
mengelola dana sosial dan telah menciptakan 
peluang usaha dan mengentas kemiskinan, seperti 
di Bangladesh, dengan model sertifikat wakaf 
uang yang diperkenalkan oleh M.A. Mannan dan 
di kelola dalam lembaga keuangan khusus yaitu 
Social Investment Bank Ltd. (SIBL), lembaga ini 
kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari 
masyarakat melalui penerbitan sertifikat wakaf 
uang (Mannan,2001).

Di Indonesia wakaf uang telah tumbuh dan 
mendapatkan legislasi hukum fiqh berdasarkan 
fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) pusat 
tentang wakaf uang yang ditetapkan di Jakarta  
11 Mei 2002, dengan mengeluarkan fatwa 
kebolehan hukum wakaf uang selama disalurkan 
dan digunakan untuk hal-hal yang sesuai syar’at 
Islam, serta memasukkan surat berharga kepada 
pengertian uang tunai, istilah wakaf uang disini 
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sama artinya dengan wakaf tunai (cash waqf). 
Selain mendapat dukungan dari MUI, praktek 
wakaf uang di Indonesia juga mendapat dukungan 
dari hukum positif  berupa UU No, 41 tahun 2004 
tentang wakaf terutama pasal 16, pasal 28-31, dan 
PP No.42 tahun 2006 terutama pasal 21 sampai 
27 dan pasal 43, PERMENAG No. 4 tahun 2009 
tentang  administrasi pendaftaran wakaf uang dan 
juga lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta 
kumpulan peraturannya. 

Sejak lahirnya UU No.41 tahun 2004 tersebut  
banyak  lembaga sosial dan perbankan syari’ah 
di Indonesia melahirkan  produk dan fasilitas 
yang menghimpun dana wakaf  dari masyarakat  
seperti: Baitul Mal Muamalat (BMM) melahirkan 
lembaga WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat), 
Dompet Dhuafa Republika (DDR) melahirkan 
TWI (Tabungan Wakaf  Indonisia), dan Pos 
Keadilan Peduli Umat (PKPU). 

Berdasarkan PP No.42 tahun 2006  pasal 22 dan 
23 pengumpulan dana wakaf uang di Indonesia 
memerlukan lembaga keuangan syari’ah (LKS) 
khusus dan resmi yang mendapatkan izin dan 
rekomendasi dari pemerintah RI sebagai lembaga 
keuangan syari’ah - penerima wakaf uang (LKS-
PWU), baik  penghimpunan dan penerbitan 
sertifikat wakaf uang, pemanfaatan dan investasi 
dana,  maupun penyaluran keuntungan dari 
dana investasi wakaf, sehingga mendapatkan 
kepercayaan masyarakat serta terjaminnya 
keutuhan dan keabadian dana pokok wakaf uang. 
Maka pada tahun 2008 dan 2010 terbitlah SK 
pemberian izin oleh menteri agama RI kepada 
bank-bank syariah untuk menjadi LKS-PWU, 
diantara lembaga bank-bank syari’ah tersebut 
adalah: Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI 
Syariah,  Bank Muamalat, Bank DKI Syariah,  
Bank Mega Syari’ah, Bank Bukopin Syari’ah, Bank 
BTN Syariah dan Bank BPD DIY Syariah (lihat 
SK.menteri agama tahun 2008 dan 2010).

Fenomena pertumbuhan regulasi dan 

perkembangan wakaf uang tersebut telah 
membentuk sebuah model dan mekanisme 
pengelolaan wakaf uang yang khas bercirikan 
keIndonesiaan di bawah binaan dan pengawan 
BWI sehingga perlu dibentuk dan dirumuskan 
sebuah model wakaf uang yang sesuai dengan 
kondisi Indonesia.

B. Definisi Wakaf Uang (Cash Waqf) 
Mohsin (2008) mendefinisikan bahwa 

wakaf uang adalah sumbangan tetap berupa 
sejumlah uang oleh wakif dan didedikasikan hak 
penggunaannya secara tetap tanpa mengurangi 
jumlah nilai pokok uang sumbangan tersebut 
untuk keperluan yang ditentukan. Kemudian 
Djunaidi & Al Ashar (2007) menjelaskan bahwa 
wakaf  tunai adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang, kelompok orang atau organisasi, dan 
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. 
Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah 
satu bentuk wakaf  yang diserahkan oleh seorang 
wakif kepada Nazhir dalam bentuk uang kontan. 
Peraturan menteri agama nomor 4 tahun 2009 
tentang  administrasi pendaftaran wakaf uang, 
pasal 1 angka (1) mengartikan wakaf uang sebagai 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah.

Dalam sistemnya, wakaf uang merupakan 
alternatif yang efektif untuk 

program pengentasan kemiskinan, khususnya 
bagi umat Islam. Program-program ini 
memerlukan sejumlah dana besar, yang tidak 
dapat disediakan oleh pemerintah. Nazhir wakaf 
uang mengumpulkan dana dari masyarakat 
wakif  dan menginvestasikan dana tersebut pada 
sektor riil seperti UKM atau perusahaan investasi 
berbasis syari’ah (Ibrahim & Muhammad, 2013). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
yang dimaksud wakaf uang adalah dalam 
keadaan apapun uang wakaf tidak boleh berubah, 
baik itu berubah menjadi bangunan ataupun 
tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai dana talangan (qardul 
hasan) atau diinvestasikan dalam bentuk usaha.  

C. Kebolehan Hukum dan Aturan Dasar 
Pengelolaan Wakaf Uang dalam Islam
Ibnu ‘Ābidīn (1992) berpendapat bahwa wakaf 

uang (Dirham dan Dinar) telah dipraktikan di 
masa pemerintahan Islam dan Romawi serta 
pemerintahan sebelumnya, sesuai dengan pendapat 
Imam Muhammad yang memperbolehkan wakaf 
Dirham maupun Dinar. Al-Mawardi (w.450 
H) menjelaskan bahwa wakaf uang hukumnya 
tidak boleh dilakukan jika untuk dikonsumsi, 
tetapi apabila dikelola terlebih dahulu kemudian 
hasil keuntungannya diambil dan dikonsumsi 
serta tidak mengurangi dana pokoknya maka 
menurut Imam Syafī hukumnya boleh. Al-’Imādī 
(1997) berpendapat bahwa wakaf harta bergerak 
(termasuk wakaf uang) diperbolehkan oleh para 
imam dan ulama fiqh  dan Imam al-Zuhri dan 
al-Bukhari secara tegas memperbolehkan wakaf 
uang.

Kitab-kitab hadist telah memuat pendapat 
Ibnu Syihāb al-Zuhri yang menjelaskan bahwa 
orang yang mewakafkan uang  seribu Dinar 
dengan cara menyertakan modal kepada 
pedagang (busineesman), maka keuntungannya  
disalurkan untuk masyarakat miskin dan keluarga 
terdekat (al- Bukhari,1422H; Ibnu Batāl, 2003; 
al-‘Asqalāni,1405H;  al- ‘Ainī, w.855H). Kitab-
kitab hadist juga memuat pendapat Imam al-
Ansarī  yang menjelaskan bahwa boleh hukumnya 
seseorang mewakafkan barang apa saja yang dapat 
ditakar dan dapat ditimbang. Untuk wakaf  uang 
cara pengelolaanya adalah menginvestasikannya 
dengan akad Mudārabah dan hasil keuntungannya 

disalurkan sesuai tujuan diwakafkannya uang 
tersebut. Sedangkan untuk sesuatu yang dapat 
ditakar dan ditimbang, cara mewakafkannya 
adalah dengan menjual barang tersebut 
terlebih dahulu dan dana hasil penjualannya 
diinvestasikan dengan akad Mudārabah atau 
mubāda’ah (al-Najjārī, 2004). Seseorang dapat 
mewakafkan satu ikat biji gandum dengan tujuan 
supaya dapat di pinjam oleh fakir miskin untuk 
ditanam sebagai benih dan hasil pertaniannya 
untuk diri mereka sendiri, kemudian setelah 
mereka mampu mengembalikan pinjaman 
seikat biji gandum tersebut dari hasil pertanian 
mereka, maka selanjutnya seikat biji gandum 
tersebut dipinjamkan lagi untuk fakir miskin 
lainnya secara terus menerus dan abadi nilainya. 
Dengan mekanisme pembayaran dan praktik 
seperti diatas, maka wakaf uang ini diperbolehkan 
hukumnya (al-Najjāri, 2004; Ibnu al-Humām, 
w.861H; Khasarū, 885H; al-Tharāblisī, 1902; Ibnu 
Najīm, w.970H; Afandī,1078H).

D. Model Pengelolaan Wakaf Uang di Beberapa 
Manca Negara
Qahaf  (2004) menjelaskan bahwa model 

baru pengelolaan wakaf uang masa kini 
adalah mengembangkan dana wakaf dalam 
bentuk investasi diberbagai perusahaan baik 
dalam kontrak bagi hasil maupun penyewaan. 
Pengelolaan wakaf uang ini bisa berbentuk salah 
satu dari tiga bentuk wakaf uang yaitu; 1- Badan 
wakaf membolehkan dirinya menerima langsung 
dari wakif dana wakaf untuk mendanai proyek 
wakaf tertentu, 2- Wakif menentukankan dirinya 
sebagai pihak yang menginvestasikan uang, seperi 
deposito, 3- Sebuah panitia pengumpul infak dan 
shadaqah untuk membangun wakaf sosial, seperti 
panitia pembangunan masjid.

Cizakca (2004) menjelaskan bahwa tata 
kelola wakaf uang pada dinasti Ottoman di 
Turki 20% berhasil bertahan selama lebih dari 
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satu abad (abad ke15-16 M) yang manajemen 
penggalangannya memakai formulir yang berisi 
biodata dan keterangan wakaf. Dana wakaf uang 
dapat diinvestasikan pada tiga sektor akad yaitu 
akad rabah, , dan muamalah isariyyah. Mannan 
(1999) menjelaskan bahwa sertifikat wakaf 
uang yang diterbitkan oleh Social Investment 
Bank Ltd (SIBL) di Bangladesh bertujuan untuk 
memberdayakan warisan keluarga kaya untuk 
kepentingan masyarakat dan dapat menggantikan 
pajak penghasilan untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan 
dalam bentuk satuan kecil, sehingga terjangkaulah 
sebagian besar umat muslim untuk pastisipasi. 

Khademolhoseini (2008) menjelaskan  bahwa 
ada beberapa model pengelolaan wakaf uang yang 
telah dipraktikkan di beberapa negara di dunia 
yaitu:  

a. Model penanaman saham wakaf (waqf 
shares model), yaitu model wakaf publik 
yang telah dipraktikkan di Malaysia, 
Indonesia, Sudan, Kuwait dan Inggris.

b. Model wakaf uang perusahaan (corporate 
cash-waqf model), yaitu: model wakaf 
publik yang telah dipraktikkan di Malaysia 
khususnya di Kumpulan Wakaf  an- Nur 
1998, di Turki pada yayasan Sabanci 1974, 
di Pakistan pada yayasan Hamdard  1953,  
dan di Afrika Selatan  pada yayasan awqaf 
national  2000,  wakif  wakaf uang model 
ini bisa individu ataupun badan hukum.  

c. Model produk simpanan (deposit product 
model), yaitu model wakaf publik yang 
telah dipraktikkan di Bangladesh pada dua 
bank, Sosial Investment Bank Ltd (SIBL) 
dan Islamic Bank Bangladesh Ltd. (IBBL).  

d. Model reksadana wakaf (waqf mutual fund 
model), yaitu model wakaf gabungan yang 
telah dipraktikkan di Indonesia pada Batasa 
Dompet Dhuafa . Reksadana ini dikelola 
oleh managemen aset modal Batasa (Batasa 

Capital Asset Management).  
e. Wakalah dengan dana wakaf (wakalah 

with waqf fund), yaitu model wakaf publik 
yang telah dipraktekkan di Pakistan dan 
Malaysia.  

Mohsin (2012) menjelaskan praktik 
pengelolaan wakaf uang dengan methode waqf-
shares(wakaf saham) diberbagai manca negara 
diantaranya:

a. Wakaf saham  di Malaysia, Pada awal 
tahun 1990 an program wakaf saham 
telah memainkan perannya dalam 
mengumpulkan dana yang diperlukan 
untuk pengembangan proyek yang 
bermanfaat bagi masyarakat Malaysia. 
Program wakaf saham ini telah diadopsi 
oleh dua institusi dakwah Islam yaitu; 
yayasan YADIM dan yayasan YPEIM. 
Proses skema wakaf saham secara umum di 
Malaysia adalah 1- Wakaf saham diterbitkan 
oleh Dewan Islam Negeri sebagai Nazhir 
dengan harga penjualan berkisar antara 
RM 1, RM 5 dan RM 10 persaham, 2- 
Wakif tidak berhak menerima laba dari 
program wakaf ini tetapi  menerima salinan 
sertifikat wakafnya, 3- Dewan Islam Negeri 
mengarahkan modal yang terkumpul 
kepada proyek yang ditetapkan.

b. Wakaf saham  di Sudan, telah 
dipraktikkan sejak 1990 sebelum Malaysia 
mempraktikkannya ketika pemerintah 
Sudan memisahkan kementrian urusan 
agama dengan wakaf. Seperti halnya 
Malaysia, Dewan Islam Negeri Sudan 
mendorong segala lapisan masyarakatnya 
untuk berpartisipasi dalam wakaf 
uang dengan membeli wakaf saham 
seharga mulai dari SP 1, SP 5 dan SP 
10 persaham, dengan proses skemanya 
yaitu; 1- Wakaf saham diterbitkan oleh 
The Sudaness Waqf Corporation sebagai 

Nazhir, 2- Wakif membeli Wakaf saham 
dengan mendapatkan sertifikat wakaf, 3- 
korporasi wakaf menginvestasikan dana 
yang terkumpul dalam akad Muḍārabah 
melalui bank Islam, 4- Pendapatan laba 
dari hasil investasi disalurkan pada bidang 
amal yang ditetapkan oleh korporasi wakaf.

c. Wakaf saham  di Kuwait, telah dimobilisasi 
oleh pihak swasta yaitu The Non-
Govermental Organizations (NGOs) 
yang mempromosikan pertumbuhan dan 
pengembangan program wakaf uang, 
salah satunya adalah the Internasional 
Islamic Charitable Organizations (ĪCO) 
berdiri sejak 1986 di Kuwait dan telah 
mempraktikkan program wakaf ini dengan 
tujuan utamanya adalah membantu negara-
negara miskin seperti membangun masjid, 
pusat pendidikan, persediaan air bersih 
dan lain sebagainya. Adapun proses skema 
wakaf saham di Kuwait yaitu; 1- Wakif 
memilih proyek wakaf yang ia inginkan, 
2- Harga wakaf saham bervariasi dari KD 
5, KD 300 dan KD 600, 3- Wakif dapat 
menyimpan dana wakafnya pada rekening 
lembaga keuangan ĪCO, 4- Dana yang 
terkumpul akan dīnvestasikan oleh ĪCO 
dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
program tersebut diatas.

d. Wakaf saham  di Inggris, telah digerakkan 
oleh organisasi amal dan kelompok 
kesetiakawanan yaitu institusi bantuan 
untuk masyarakat muslim (Islamic 
Relief) yang bergerak dibidang swasta 
yang didirikan tahun 1984 dengan tujuan 
mengurangi penderitaan fakir miskin, 
menanggulangi bencana dan keadaan 
darurat, pengembangan infrastuktur dan 
menyantuni anak yatim. Islamic Relief telah 
menerapkan wakaf uang dibawah lembaga 
The Waqf Future Fund (WWF) dengan 

berbagi proyek jangka panjang untuk 
kemaslahan umat. Adapun mekanisme 
untuk berpartisipasi dalam program wakaf 
ini dibuat secara individu dan bersama yaitu; 
1- Wakaf saham  diterbitkan oleh Islamic 
Relief sebagai Nazhir, 2- Nazhir menyiapkan 
daftar proyek investasi dan wakif memilih 
maukuf alaihnya, 3- Wakif membeli saham 
seharga $ 1.900 persaham, 4- Wakif tidak 
berhak menerima keuntungan apapun, 
hanya menerima suatu tanda terima saja, 
5- Rasio laba modal terlebih dahulu dipilih 
oleh wakif, 6- Islamic Relief mengirimkan 
laporan pencapaian program wakaf setiap 
tahunnya.

E. Teori, Model Dan Mekanisme Penggalangan 
Dana Wakaf Uang (Fundraising)
Unsur-unsur dan tahapan pengelolaan wakaf 

uang meliputi; penggalangan dana, pemanfaatan 
dan investasi dana, serta distribusi hasil 
keuntungan investasi. Sebagaimana Furqon (2012) 
menjelaskan bahwa kata pengelolaan mencakup 
penggalangan dana atau fundrising, investasi dan 
distribusi hasil wakaf uang yang dilakukan oleh 
LKS-PWU.

Definisi fundraising adalah suatu kegiatan 
penggalangan dana dari individu, organisasi, 
maupun badan hukum.  Fundraising juga 
merupakan proses mempengaruhi masyarakat 
(calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan 
dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf 
maupun untuk sumbangan pengelolaan harta 
wakaf.  Tujuan utama dan paling mendasar dari 
fundraising wakaf uang adalah mengimpun 
dana wakaf uang, selain memperbanyak atau 
menambah wakif wakaf uang, juga meningkatkan 
citra Nazhir, memelihara relasi, dan meningkatkan 
kepuasan wakif (Abdullah, 2009).

Salah satu instrumen penting dalam 
penggalangan dana wakaf adalah sertifikat 
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wakaf uang yang bertujuan untuk menfasilitasi 
pemberdayaan rumah tangga  yang kaya dalam 
menumbuhkan investasi dan kesejahteraan 
sosial. Tabungan uang dari masyarakat yang 
berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan 
melalui penukaran sertifikat wakaf uang dan 
dipergunakan  untuk berbagai tujuan termasuk  
pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. 
Sertifikat wakaf uang dapat diterbitkan dalam 
bentuk paket sumbangan uang dengan pecahan 
yang relatif kecil (contoh; Rp 1 juta) sehingga 
sertifikat wakaf uang sanggup dibeli oleh sebagian 
besar masyarakat muslim, bahkan setifikat wakaf 
uang dapat dibuat dalam pecahan yang lebih 
kecil lagi (Rp 10 ribu sampai 100 ribu) (Mannan, 
2001).  Adapun model dan bentuk sertifikat wakaf 
uang sekurang-kurangnya memuat keterangan 
mengenai:  nama LKS penerima wakaf uang, 
nama wakif, alamat wakif,  jumlah wakaf uang,  
peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf,  nama 
Nazhir yang dipilih,  alamat nazhir yang dipilih,  
dan tempat tinggal penerbitan sertifikat wakaf 
uang ( P.P.No. 42 tahun 2006).

Mannan (2001) menjelaskan bahwa  
mekanisme penggalangan dana wakaf uang secara 
garis besar adalah; 1-Wakaf uang diterima sebagai 
sumbangan sesuai dengan syariah dan bank 
harus mengelola wakaf tersebut atas nama waqif, 
2-Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan 
rekeningnya harus terbuka dengan nama yang dīsi 
oleh wakif, 3-Wakif bebas memilih tujuan-tujuan 
sebagaimana  yang telah ditentukan oleh bank atau 
tujuan lain yang sesuai dengan syari’ah, 4-investasi 
wakaf uang selayaknya menerima tingkat (rate) 
keuntungan  tertinggi yang ditawarkan bank 
dari waktu ke waktu, 5- Kuantitas wakaf uang 
tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang 
akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang 
telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan 
yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis 
ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh 

akan bertambah terus, 6-Wakif dapat meminta 
bank mempergunakan keseluruhan profit untuk 
tujuan-tujuan yang telah ia tentukan, 7-Wakif 
dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, 
atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan 
sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit 
pertama kalinya sebesar jumlah uang yang 
ditentukan, 8-Wakif dapat juga meminta kepada 
bank merealisasikan wakaf  tunai pada jumlah 
tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif 
ke bank, 9-Setiap setoran wakaf uang harus 
diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf 
tersebut  mencapai jumlah  yang ditentukan 
barulah diterbitkan sertifikat. 

Secara rinci unsur-unsur dan model 
penggalangan dana wakaf uang di Indonesia 
adalah sebagai berikut:
1. Kehendak dan ikrar wakif
Wakif yang akan mewakafkan uangnya mengisi 

formulir pernyataan kehendak wakif sebagai 
akta ikrar wakaf (AIW) yang ditanda 
tanganinya, selanjutnya menyetor uang 
kerekening Nazhir yang ia pilih melalui LKS-
PWU dengan jumlah yang sesuai dengan AIW 
(BWI, 2015:71). Wakif datang langsung ke 
LKS-PWU dan menjelaskan kepemilikan dan 
asal usul uang yang akan ia setorkan secara 
tunai (psl 22 P.P. No. 42/ 2006) serta wakif 
dapat mewakafkan uang untuk jangka waktu 
tertentu. Pada saat jangka waktu tersebut 
berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah 
pokok wakaf uang kepada wakif  atau ahli 
waris penerus haknya melalui LKS-PWU (psl 
27 PP No.42/2006).

Formulir AIW yang harus diisi oleh wakif adalah 
data yang terdiri dari; nama dan identitas 
wakif, nama dan identitas Nazhir, nama dan 
identitas saksi, jumlah nominal, asal usul 
uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf 
(psl 2 Permenag No.4/2009).

2. Dana dan paket pecahan sertifikat wakaf uang

Aset dan dana wakaf  yang disetor oleh wakif 
adalah aset uang berbentuk mata uang 
rupiah. maka aset uang yang masih dalam 
bentuk uang asing dikonversi terlebih dahulu 
kedalam uang rupiah (psl 22 P.P. No. 42 tahun 
2006). Dana yang disetor oleh wakif paling 
sedikit Rp 1 juta untuk memperoleh sertifikat 
wakaf uang (SWU) dalam jangka waktu 
tak terbatas, paling sedikit Rp 10 juta untuk 
jangka waktu tertentu paling kurang 5 (lima) 
tahun,  paling sedikit Rp 1 milyar jika wakif 
menentukan sendiri Mauquf alaih-nya (BWI, 
2015:70). Sedangkan jumlah dana wakaf yang 
disetorkan langsung ke Nazhir BWI paling 
sedikit Rp 100 juta dilakukan di LKS-PWU 
dan diperuntukkan bagi kepentingan umum 
(BWI, 2015).

Jika wakif tidak memungkinkan untuk menyetor 
uang sejumlah dana minimal tersebut maka 
wakif dapat menyetor uang secara kolektif 
yaitu lebih dari satu wakif dalam jangka 
waktu selamanya dan diperuntukkan bagi 
kepentingan umum. Formulir AIW dan 
sertifikat wakaf uang kolektif dibuat dalam 
satu copy dengan dilampiri daftar nama 
wakif dan diadministrasikan oleh BWI (BWI, 
2015). Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan 
oleh LKS-PWU disesuaikan dengan jangka 
waktu dan jumlah dana yang diserahkan. 
Untuk sertifikat wakaf uang dalam jangka 
waktu tertentu dibekali alat pengaman untuk 
mencegah pemalsuan (BWI, 2015).

3. Nazhir sebagai penerima amanat
Nazhir yang berhak menerima dana wakaf dan 

amanat dari wakif adalah Nazhir wakaf uang 
yang telah terdaftar  pada BWI dan telah 
melakukan kontrak kerjasama dengan LKS-
PWU (BWI, 2015). BWI sebagai pengawas dan 
pembina juga bisa bertindak sebagai Nazhir 
wakaf uang untuk jumlah dana yang besar 
paling kurang Rp 100 juta dan juga untuk 

dana wakaf dari wakif yang tidak menukarkan 
bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat 
wakaf uang (BWI, 2015).

Pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir meliputi; 
setoran dana wakaf, investasi dan dan distribusi 
hasil investasi. Tujuan Nazhir menerima 
dana wakaf dan menginvestasikannya adalah 
untuk optimalisasi perolehan keuntungan 
dan pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam 
mengelola wakaf uang Nazhir membedakan 
pengelolaan antara wakaf dalam jangka 
waktu tertentu dengan wakaf untuk waktu 
selamanya. Untuk wakaf dalam waktu 
tertentu yang jatuh temponya Nazhir segera 
memenuhi pembayarannya kepada wakif 
yang bersangkutan dengan jumlah dana yang 
utuh tanpa terkurangi (BWI, 2015).

4. LKS-PWU sebagai tempat penyetoran dana 
wakaf

LKS-PWU menyerahkan sertifikat wakaf uang 
kepada wakif setelah proses setoran dan ikrar 
wakaf dilakukan secara langsung sudah selesai. 
Penyetoran dana wakaf oleh wakif atau Nazhir 
lewat LKS-PWU dapat dilakukan secara tidak 
langsung, namun hanya untuk jenis wakaf 
uang yang jangka waktunya tak terbatas dan 
diperuntukan bagi kepentingan umum (BWI, 
2015).

Dalam melayani setoran dana wakaf uang 
tidak langsung LKS-PWU menyiapkan 
sistem on-line penerimaan wakaf uang yang 
menggunakan electronic channel (seperti; 
ATM, Phone Banking, Internet Banking, 
dan Mobile Banking) yang didalamnya 
mengandung informasi; Daftar nama Nazhir 
yang akan dipilih oleh wakif, daftar denominasi 
wakaf uang, formulir AIW, dan persetujuan 
setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. 
Maka LKS-PWU menyiapkan sertifikat wakaf 
uang dari setoran wakif yang dilakukan 
tidak langsung berdasarkan informasi yang 
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diperoleh secara on-line, dan wakif dapat 
menukar bukti setoran dana wakaf kapada 
LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat 
wakaf uang setelah LKS-PWU memverifikasi 
data dan bukti transaksinya (BWI, 2015).

F. Teori, Model dan Mekanisme Pemanfaatan 
dan Investasi Dana Wakaf Uang
Pemanfaatan dan investasi wakaf uang adalah 

manajemen pengelolaan wakaf uang pasca kegiatan 
fundraising agar dapat berfungsi dan bermanfaat 
bagi kebutuhan masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak lansung. Pemanfaatan dana pokok 
wakaf uang secara langsung bisa disalurkan 
kepada masyarakat yang membutuhkan dengan 
akad pinjaman tanpa bunga dengan dikembalikan 
lagi secara utuh dana pokoknya, sedangkan 
pemanfaatan dana wakaf uang secara tidak 
langsung dilakukan kegiatan investasi terlebih 
dahulu kemudian hasil keuntungan investasinya  
disalurkan kepada masyarakat. Sebagai mana al-
Hasan (1985) telah membagi pemanfaatan wakaf 
uang menjadi dua metode yaitu  metode Qardl al 
Hasan dan metode Ististmaar (investasi). 

Fanani (2011) menjelaskan bahwa pengelolaan 
dan pengembangan atas harta benda wakaf 
uang hanya dapat dilakukan melalui investasi 
pada produk-produk LKS dan/atau instrumen 
keuangan syariah. Berbagai alternatif investasi 
yang dapat dilakukan oleh LKS diantaranya: 
investasi Mudārabah, investasi musyarakah, 
investasi ijārah, dan investasi murābahah. Senada 
dengan pendapat itu Siregar (2011) menjelaskan 
bahwa dana wakaf harus disetorkan oleh wakif atau 
Nazhir melalui LKS-PWU sebagai pemanfaatan 
dan investasi  dengan beberapa produk perbankan 
syari’ah, yaitu Giro wadi’ah,  Tabungan wadi’ah, 
Tabungan Mudārabah,  Diposito Mudārabah 
dan Mudārabah mukayyadah. Produk-produk 
ini ada yang bersifat simpanan dana saja (Giro 
wadi’ah,  Tabungan wadi’ah) ada pula yang bersifat 

investasi tidak langsung (Tabungan Mudārabah,  
Diposito Mudārabah) maupun investasi langsung 
(Mudārabah mukayyadah). Namun proses ini 
akan lancar dan terus meningkat jika terjadi  kerja 
sama antara kementrian agama, BWI, Nazhir dan 
LKS-PWU dalam sebuah program penggalangan 
dana(fundraising) wakaf uang. 

Adapun investasi  wakaf uang adalah investasi 
atau penyertaan modal dari dana wakaf yang 
terkumpul untuk proyek-proyek produktif bagi 
kemaslahatan umat melalui investasi secara 
langsung dan tidak langsung (psl. 11 Per.BWI 
/1/2009). Dengan rincian model sebagai berikut :
5. Investasi langsung adalah investasi wakaf 

uang yang lakukan oleh Nazhir langsung 
pada pelaksana proyek kegiatan ekonomi 
bisnis. Investasi langsung yang aman bagi 
Nazhir adalah melalui deposito di bank 
syari’ah dengan ekspektasi bagi hasil yang 
paling menguntungkan. Investasi langsung 
diluar perbankan syari’ah yang dilakukan 
oleh Nazhir sangat beresiko tinggi, sehingga 
sebelum melakukan investasi langsung pada 
proyek-proyek tertentu maka Nazhir terlebih 
dahulu mengecek dan mempelajarinya 
persyaratannya sepert; 1- kesesuian proyek 
dengan syari’at Islam, 2- tingkat kelayakan 
proyek memenuhi syarat sesuai  prinsip 5 
C (Character, Condition, Capital, Capacity, 
Collateral) dan 3 P (People, Purpose, 
Payment), 3- Sumber pengembalian dapat 
dihitung berdasarkan studi kelayakan (BWI, 
2015). 

6. Investasi langsung yang dilakukan oleh Nazhir 
melalui produk LKS dengan akad mudharabah 
muqayyadah dan dijamin oleh Cash Collateral 
yang dananya diperoleh dari manfaat investasi 
kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah dana wakaf yang 
diinvestasikan. Selain investasi dapat dijamin 
oleh Cash Collateral juga dapat dijamin oleh 

asuransi syari’ah. Maka Nazhir menunjuk 
suatu lembaga atau perorangan sebagai 
pelaksana proyek untuk menerima dana wakaf 
sebagai pembiayaan (BWI, 2015). 

7. Investasi tidak lansung adalah investasi 
wakaf uang yang lakukan Nazhir melalui 
lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan 
kelembagaan dan menguntungkan, seperti 
; Bank syari’ah, BMT, Koperasi syri’ah dan 
lembaga keuangan syari’ah lainnya. Adapun 
kriteria kelayakan LKS yang memenuhi syarat 
adalah; 1-Paling kurang telah beroperasi 
selama 2 tahun, 2- memiliki kelengkapan legal 
formal, dan 3- menyertakan laporan audit 
independen selama 2 tahun terakhir (BWI, 
2015).

G. Teori, model dan mekanisme distribusi hasil 
keuntungan investasi wakaf uang
Makna distribusi secara bahasa adalah 

penyaluran atau pembagian (penyebaran) dan 
pengiriman kepada beberapa orang atau ke 
beberapa tempat. Dan juga dapat berarti pembagian 
barang keperluan sehari-hari (terutama dalam 
masa dalam darurat) oleh pemerintah kepada 
pegawai negeri, penduduk dan lain sebagainya 
(KBBI, 2001). Maka distribusi hasil keuntungan 
investasi wakaf adalah penyaluran, pembagian 
dan penyebaran manfaat hasil investasi wakaf  oleh 
Nazhir kepada masyarakat yang membutuhkan 
terutama untuk keperluan konsumsi sehari-
sehari dan masyarakat yang terdampak bencana 
alam secara prioritas. Pembagian ini ada yang 
merupakan program Nazhir seperti dana hasil 
wakaf uang yang tidak ditentukan maukuf alaih-
nya oleh wakif dan pembagian hasil yang sudah 
ditentukan maukuf alaih-nya oleh wakif Ketentuan 
tujuan-tujuan penyaluran (maukuf alaih) yang 
dapat dipilih oleh wakif maupun Nazhir dalam 
pembagian hasil keuntungan investasi wakaf 
telah dipaparkan  oleh  Mannan (2001) yaitu;  

untuk  diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami/
istri, tetangga, saudara kandung, peningkatan 
standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang 
cacat, peningkatan standar hidup penduduk 
hunian kumuh, membantu pendidikan anak 
yatim/piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan 
modern, pengembangan sekolah dan madrasah, 
kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, 
membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit 
tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan 
rumah sakit dan bank darah, membantu program 
riset pengembangan dan pendidikan untuk 
menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan 
masalah-masalah sosial non-muslim, serta 
membantu proyek-proyek untuk penciptaan kerja 
yang penting untuk mengapus kemiskinan dan 
hal-hal lain yang diperbolehkan syari’ah.

Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf 
uang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; 
secara langsung dan secara tidak langsung dengan 
penjelasan model sebagai berikut:
i. Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf 

uang secara langsung adalah program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
secara langsung dikelola oleh Nazhir wakaf.  
Program yang akan dilakukan Nazhir tersebut 
harus sesuai dengan syari’ah dan memenuhi 
kelayakan komunitas sasaran program serta 
berdampak pada pengurangan kemiskinan 
dan membuka lapangan pekerjaan. Juga 
program tersebut harus dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan 
program berkesinambungan dan mendorong 
kemandirian masyarakat (BWI, 2015).

 Program program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat secara langsung 
yang dapat dilakukan oleh Nazhir wakaf 
adalah; 1- Program sosial dan umum berupa 
pembangunan fasilitas umum seperti 
jembatan, penataan jalan setapak umum dan 
MCK umum, 2- Program pendidikan berupa 
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pendirian sekolah komunitas dengan biaya 
murah untuk masyarakat tidak mampu dan 
pelatihan keterampilan, 3- Program kesehatan 
berupa bantuan pengobatan gratis bagi 
masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil 
dan menyusui, 4- Program ekonomi berupa 
pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, 
penataan pasar tradisional dan pengembangan 
usaha pertanian dalam arti luas, 5- Program 
dakwah berupa penyediaan da’i dan mubaligh, 
bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan 
marbot masjid/mushalla (BWI, 2015).

ii. Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf 
uang secara tidak langsung adalah program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
melalui kemitraan dengan lembaga 
pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria 
kelayakan kelembagaan dan professional 
(BWI, 2015). Diantara lembaga-lembaga yang 
dapat memenuhi kriteria layak dan profesional 
adalah sepert; Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS), lembaga kemanusiaan nasional, 
lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, 
yayasan atau organisasi kemasyarakatan, 
perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU 
melalui program CSR,  dan lembaga lain baik 
bersekala nasional maupun internasional 
yang melaksanakan program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
syari’ah (BWI, 2015).

 Adapun kriteria kelayakan dan profesionalme 
yang memenuhi syarat dari lembaga-lembaga 
sosial diatas adalah; 1-memiliki kelengkapan 
legal formal lembaga atau yayasan sesuai 
peraturan perundang-undangan, 2- Paling 
kurang telah beroperasi selama 2 tahun, 3- 
Memiliki pengurus yang berkarakter baik, 
4- Menyertakan laporan audit independen 
selama 2 tahun terakhir, dan 5- Memiliki 
program yang jelas dan memberikan dampak 
manfaat jangka panjang (BWI, 2015).

H. Kesimpulan
Model dan mekanisme pengelolaan wakaf 

uang di Indonesia dapat disimpulkan menjadi tiga 
tahapan, dengan rincian  sebagai berikut:
a. Tahapan penggalangan dana, dengan model 

dan metode yaitu; 
1. Dana yang dapat diwakafkan bisa beraneka 

ragam jenis yaitu;  dilihat dari bentuknya 
ada 2 macam ( berbentuk uang  Rupiah 
dan surat berharga), dan dilihat dari jangka 
waktunya juga 2 macam ( dana temporer 
dan dana abadi ).

2. Calon wakif dapat terdari dari perorangan, 
organisasi maupun badan hukum, dan 
hanya calon wakif perorangan yang boleh 
mewakafkan dananya berjangka waktu 
sementara (temporer), sedangkan calon 
wakif organisasi maupun badan hukum 
harus mewakafkan dananya dalam jangka 
waktu tak terbatas (abadi).

3. LKS-PWU atau perbankan syari’ah juga 
bisa bertindak sebagai wakif dalam bentuk 
badan hukum yang disepakati dalam AD/
ARTnya yang dananya dapat di ambil dari 
hasil usaha bersih perbankan sebelum 
pembagian deviden.

4. Calon wakif mendatangi LKS-PWU dan 
mengisi akta ikrar wakaf (AIW) serta 
menyetor nominal wakaf atas nama 
rekening (giro/simpanan wadi’ah) Nazhir 
(terdaftar di BWI) yang ia pilih dan 
mengucapkan shighat berikut menanda 
tangani AIW, atau menggunakan layanan 
elekronic channels (ATM, phone banking, 
internet banking, dsb.) yang disediakan 
oleh LKS-PWU.  

5. Calon wakif juga bisa mendatangi Nazhir 
yang selanjutnya Nazhir akan menyetornya 
ke LKS-PWU.

6. LKS-PWU mencetak dan  menyerahkan 

sertifikat wakaf uang berikut AIW sesuai 
jumlah nominal yang ada kepada wakif 
serta menyerahkan tembusan sertifikat 
kepada Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, 
dan kemudian mendaftarkan wakaf uang 
kepada menteri agama atas nama Nazhir.

7. Nazhir wakaf  dapat terdari dari perorangan, 
organisasi maupun badan hukum, maka 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan LKS-
PWU ataupun perbankan syari’ah dapat 
terdaftar dan bertindak sebagai Nazhir, 
sehingga bank syari’ah LKS-PWU dapat 
mendistribusikan langsung hasil investasi 
dana wakaf kepada maukuf alaih yang 
dituju wakif.

b. Tahapan pemanfaatan dan investasi dana, 
dengan model dan metode yaitu; 
1. Pemanfaatan dana pokok wakaf uang 

dapat digunakan langsung oleh Nazhir 
wakaf sebagai modal investasi bisnis 
dengan persyaratan; sesuai aturan syari’at 
Islam, pertimbangan dan studi kelayakan 
bisnis, investasi paling aman, Nazhir 
berwawasan dunia bisnis dan usaha, akad 
sesuai dengan kemaslahatan wakaf, serta 
transparansi dan laporan berkala kepada 
publik.

2. Investasi dana wakaf yang sesuai dengan 
syariat dapat dilakukan dengan berbagai 
kontrak bisnis, yaitu; akad Mudharabah, 
Ististnaa’, Musyarakah Matanaaqishah, 
dan Ijarah muntihiyah bit Tamlik.

3. Pemanfaatan dana pokok wakaf dengan 
methode investasi bisnis syari’ah tersebut 
dapat melalui dua sektor yaitu sektor 
perekonomian riil berbasis syari’ah dan 
sektor keuangan syari’ah.

4. Sektor perekonomian riil berbasis syari’ah, 
dalam manajemen resiko investasi dana 
pokok wakaf tersebut harus diasuransikan 
pada asuransi syari’ah dan dapat memilih 

investasi pada perusahaan yang sudah kuat 
dan mapan terutama perusahaan makro 
ataupun perusahan milik pemerintah 
untuk menghindari kerugian, kontrak 
yang dapat dipakai adalah mudharabah 
muqayyadah, Ististna’,dan Ijarah 
muntahiyyah bit tamlik. 

5. Investasi dana wakaf juga bisa dilakukan 
secara tidak langsung melalui lembaga 
keuangan syari’ah yang terbagi menjadi 
dua bidang yaitu bidang perbankan syari’ah 
dan bidang non perbankan syari’ah.

6. Bidang perbankan syari’ah, prosesnya 
adalah Nazhir menarik dana dari LKS-
PWU untuk di investasikan ke dalam 
produk perbankan syari’ah yang tidak 
terdaftar sebagai LKS-PWU dengan 
kontrak tabungan mudharabah, 
diposito mudharabah dan mudharabah 
muqayyadah.  

7. Investasi dana pokok wakaf bidang non 
perbankan syari’ah harus diasuransikan 
pada asusransi syari’ah dan dilakukan 
studi kelayakan bisnis karena diperlukan 
perusahan keuangan yang mempunyai 
kredibilitas dan akuntabilitas yang kuat 
meliputi lembaga keuangan berbasis 
syari’ah.  

c. Tahapan distribusi hasil keuntungan investasi, 
harus disalurkan untuk pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan model dan 
metode yaitu; 
1. Hasil keuntungan investasi dana pokok 

wakaf dari berbagai bidang bisnis 
tersebut harus didistribusikan sesuai 
dengan keinginan wakif atau persetujuan 
penggunaannya yang ditawarkan oleh 
Nazhir saat terjadinya ikrar wakaf (jika 
jumlah dana wakaf cukup besar).

2. Hasil keuntungan investasi dana pokok 
wakaf juga bisa digunakan untuk biaya 
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kepentingan umun dan biaya lainnya yang 
sesuai syari’ah seperti biaya membantu 
kaum dhu’aafa’ (fakir miskin, yatim piatu, 
gelandangan dan lain sebagainya).

3. Hasil keuntungan investasi wakaf juga 
dapat didistribusikan untuk menyediakan 
fasilitas umum (tempat ibadah, jalan, 
jembatan dan lain sebagainya) biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, biaya 
operasional dan bagian Nazhir sebanyak 
10% dari keuntungan, serta biaya premi 
asuransi investasi wakaf.

Model dan Mekanisme pengelolaan wakaf 
uang tersebut dapat di gambarkan dengan skema  
sebagai berikut:
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Hazm, Cet. I, Bairūt.
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Al-Najjari, Burhan al-Dīn Muhamad bin Aḥmad 
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Abstract

The study conducted by Tati Rohayati on Waqf Studies in Indonesia 2000-2016: 
Bibliography Studies in the book Waqf Phenomena in Indonesia: Challenges in the direction 
of Productive Waqf, experiencing a progressive increase from year to year. This raising begins 
with the emergence of Law No.41 of 2004 on Waqf. Not only that, Tati’s findings also show 
more waqf studies on sociological approaches. If examined further, the increase of waqf 
studies is in line with the development of philanthropy that has developed in the Indonesian 
society. In this sense, the development of waqf study in academic discourses, depicted in 
dissertation, scientific papers, theses, journal articles and books, is due to the impact of 
the growing philanthropic movement in Indonesia. This article specifically reviews journal 
articles from the Al-Awqaf Journal of Indonesian Waqf Board (BWI) with the objective of 
looking at how the writings about waqf developed in Al-Awqaf Journal published by BWI? 
What is the role of Al-Awqaf journal? Has it impacted the development of awqaf study 
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  ملخص

إن الدراسة التي قامتها تاتي روحاياتي عن "دراسة الوقف في إندونيسيا من عام 
: دراسة قائمة المراجع في كتاب (ظاهرة الوقف في إندونيسيا: 2016إلى  2000

التحدي إلى الوقف المنتجة)" تدل أن دراسة الوقف تتطور دائما مع تطور 
هذا فحسب، فإن نتيجة بحثها تدل أن دراسة الوقف قد تقرب إلى نهج الزمان. ليس 

إجتماعي. إذا أمعن النظر فإن تلك التطور في دراسة الوقف تتماشى مع تطور 
اإلحسان في مجتمع اإلندونيسي. بمعنى أن تطور دراسة الوقف في ميدان 

ابة في المجالت أكاديمية مثل الموجودة في الرسالة الدكتوراة أو الماجستر أو الكت
والكتب هو بسبب حركة اإلحسان التي تتطورت في إندونيسيا. هذه الكتابة تعيد 
النظر عن الكتابات الموجودة في مجلة األوقاف لدى هيئة األوقاف اإلندونيسية 

)BWI .بهدف النظر عن تطور كتابة الوقف في تلك المجلة من ناحية أكاديمية (
وهل تتأثر ذلك على تطور دراسة الوقف من  كيف دور مجلة األوقاف في ذلك؟

ناحية أكاديمية؟ وكيف اتجاه دراسة الوقف في مجلة األوقاف؟ حسب منهج 
الوصفي والتحليلي مع دراسة المراجع والحوار، تجد هذه الكتابة أن دراسة الوقف 
في مجلة األوقاف تدور حول دراس الحكم. تطور مجلة األوقاف في تقلب بين 

ازل وهذا بنظر إلى عدد الكتابة في كل طبعة. هذه المجلة سوف تكون العالي والن
  منار اإلهتمام للمهتمين في دراسة الوقف بشرط أن تدير المجلة بشكل جيد.

قائمة المراجع، الوقف، مجلة األوقاف، هيئة األوقاف  كلمات مفتاحية:
  اإلندونيسية.
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from the academic side? And how is the trend of waqf study in Al-Awqaf journal? By using 
descriptive method, analysis, literature review and interview, this paper found that the study 
of waqf in Al-Awqaf Journal is dominated on law studies. The development of Al-Awqaf 
journals has been experiencing ups and downs, it can be seen from the inconsistency in the 
number of articles published in every single edition. In addition, the journal Al-Awqaf will 
be an orientation for waqf study if the journal is well managed.

Keywords: Bibliography, Waqf, Al-Awqaf, Waqf Board of Indonesia

Abstrak

Studi yang dilakukan oleh Tati Rohayati tentang Kajian Wakaf di Indonesia 2000-
2016: Studi Bibliografi dalam buku Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantanga menuju 
Wakaf Produktif, mengindikasikan bahwa kajian wakaf terus mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diawali dengan lahirnya Undang-undang No.41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak hanya itu, temuan Tati juga memperlihatkan bahwa 
studi wakaf lebih pada pendekatan sosiologis. Jika ditelisik lebih jauh, peningkatan 
kajian wakaf tersebut sesungghnya sejalan dengan perkembangan filantropi yang sudah 
berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.  Dalam artian, perkembangan kajian 
wakaf dalam diskursus akademis, yang tergambar pada karya ilmiah disertasi, tesis, 
artikel jurnal maupun buku, hal ini dikarenakan mendapat imbas dari gerakan filantropi 
yang sedang berkembang di Indonesia. Artikel ini secara khusus mereviu artikel jurnal 
dari jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tujuan ingin melihat 
bagaimana perkembangan tulisan wakaf dalam Jurnal Al-Awqaf yang di terbitkan oleh 
BWI? Bagaimana peran jurnal Al-Awqaf? Sudahkah berdampak pada perkembangan 
kajian wakaf dari sisi akademis? Serta bagaimana tren kajian wakaf dalam jurnal Al-
Awqaf? Dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis serta kajian pustaka dan 
wawancara, tulisan ini menemukan bahwa kajian wakaf di Jurnal Al-Awqaf didominasi 
pada kajian hukum. Perkembangan jurnal Al-Awqaf mengalami pasang surut, terlihat 
dari tidak konsistennya dalam jumlah artikel yang dipublikasikan setiap satu edisi. Serta, 
ke depan jurnal Al-Awqaf akan menjadi kiblat bagi kajian perwakafan jika jurnal mampu 
dikelola dengan baik.

Kata kunci:  Bibliografi, wakaf, Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia

A. Pendahuluan
Dari sisi kaca mata ekonomi, wakaf merupakan 

salah satu instrumen yang dapat meningkatkan 
kegiatan ekonomi sehingga mampu mengurangi 
kemiskinan di Indonesia. Merujuk data dari Badan 
Pusat Statistika (BPS), jumlah masyarakat miskin 
berdasarkan propinsi secara keseluruhan sebanyak 
28,41 juta (Maret 2016). Jumlah penduduk miskin 
yang tersebar di perkotaan sebesar 10.339.79 dan di 
pedesaan sebesar 17665.62.1  Masalah kemiskinan 
ini tentu harus mendapatkan solusinya, salah 
satunya dengan wakaf. Hal ini diperkuat dengan 
pendapat dari Dr. Raditya Sukmana yang 

1.  https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119, diakses 
pada Rabu, 12 September 2017, 11:03 Pm.

mencatat bahwa signifikansi peranan pemerintah 
untuk mengakomodasi masyarakat dalam 
berwakaf, menurutnya paling tidak ada empat 
sektor yang sangat layak untuk dibantu oleh 
wakaf, yaitu pendidikan (pembangunan sekolah), 
kesehatan (rumah sakit), infrastruktur (jalan 
raya, pembangkit listrik, pengairan) dan Masjid. 
Apabila empat sektor ini dibiayai dengan wakaf, 
cukup membantu meringankan beban APBN 
pemerintah dan mampu mengurangi kemiskinan 
di Indonesia.2

Berbeda jika menelisik wakaf dari kaca mata 
sejarah, perkembangan wakaf di Indonesia 

2. Tarmizi Tohor. Peran Pemerintah dalam Pengembangan BWI. 
Disampaikan pada Rakornas BWI Se-Provinsi pada 5-7 September 2017.

mengalami fase kebangkitan sekitar tahun 2000-
an. Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf menjadi jawaban bagi masa depan 
perwakafan di Indonesia agar dapat diberdayakan 
secara lebih produktif dan mandiri. Selain itu, 
wakaf yang dinilai hanya berkaitan dengan 
benda tidak bergerak, seperti yang terdapat pada 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta 
Peraturan Dasar Agraria yang terangkum dalam 
UU No.5 Tahun 1960 yang hanya mengatur benda 
tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak 
untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti 
masjid, mushalla, pesantren dan lain-lain saat 
ini telah terjawab dengan adanya fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan 
wakaf uang pada tahun 2002. Selain itu, pada 
penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42 tentang 
pelaksanaan UU wakaf, mulai dari pembentukan 
nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. 
Perkembangan wakaf dari tahun ke tahun terus 
mengalami perubahan ke arah lebih baik.

Pekembangan wakaf yang semakin baik, 
rupanya direspon positif oleh pemerintah 
dengan mengeluarkan Kepres RI No. 75/M 
untuk membentuk lembaga yang konsen pada 
perwakafan yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
Terbentuknya BWI ini, tentunya menjadi semangat 
dan harapan tersendiri bagi umat Islam, terutama 
dunia wakaf. Pengelolaan wakaf yang terlembaga 
diharapkan mampu meningkatkan perekonomian 
Indonesia menjadi lebih baik. Ke depan, peluang 
wakaf akan terus meningkat, dilihat dari, pertama, 
besarnya volume potensi wakaf (wakaf produktif, 
wakaf uang, asuransi, dan investasi); kedua, 
perkembangan zaman tanah wakaf banyak yang 
hilang diruislag/ disengketakan / terutama di 
kota-kota besar yang mempunyai nilai eknomis 
dan strategis; ketiga, BWI telah menjadi mitra 
kerja DPR Komisi VIII; dan keempat, dalam 
menyusun perencanaan program dan anggaran 
telah berkoordinasi antara Kemenag, BWI, DPR, 

dan pihak terkait. 3

Kemudian, lahirnya BWI, hal ini menjadi 
implikasi baik, tidak hanya bagi perkembangan 
wakaf tapi juga pada perkembangan karya ilmiah 
di Indonesia. Geliat tulisan wakaf terus mengalami 
peningkatan setelah BWI resmi didirikan. Para 
akademisi juga mulai tertarik untuk mengkaji 
tema wakaf. Terlihat beberapa karya ilmiah, yang 
mencoba menggali tentang perkembangan wakaf 
dan peran wakaf di beberapa daerah, Jawa, Aceh, 
Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta dan 
daerah lainnya. Hasil penelusuran yang ditemukan, 
baik dalam bentuk buku, tesis, disertasi maupun 
jurnal, bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk 
mengembangkan perekonomian di Indonesia. 
Dalam artian bahwa lahirnya BWI menjadi 
penanda awal formalitas mekanisme pengelolaan 
wakaf di Indonesia. 

Pertanyaannya sekarang, bagaimana peran 
jurnal internal BWI, Al-Awqaf? Sudah hampir 
10 tahun jurnal Al-Awqaf berkiprah dalam kajian 
wakaf secara akademis, setiap dua kali dalam 
satu tahun jurnal ini menerbitkan artikel yang 
cukup konsen pada kajian wakaf. Sudahkan 
artikel jurnal di Al-Awqaf memberi pengaruh 
pada perkembangan wakaf di Indonesia? Atau 
setidaknya bagi para pegiat wakaf di daeah maupun 
di kota? Oleh karenanya artikel ini berusaha untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara 
umum. 

B. Metodologi
Artikel ini disusun untuk melihat bagaimana 

perkembangan tulisan wakaf dalam Jurnal Al-
Awqaf yang di terbitkan oleh BWI? Bagaimana 
peran jurnal Al-Awqaf? Sudahkah berdampak 
pada perkembangan kajian wakaf dari sisi 
akademis? Serta bagaimana tren kajian wakaf 
dalam jurnal Al-Awqaf? jenis pendekatan studi 

3. Tarmizi Tohor. Peran Pemerintah dalam Pengembangan BWI. 
Disampaikan pada Rakornas BWI Se-Provinsi pada 5-7 September 2017.

USER
Sticky Note
footnote ke 2di bawah footnote ke 1

USER
Highlight
footnote ke 3 disebelah kiri bawah 



4342

 Studi Bibliografi Wakaf di Jurnal Al-Awqaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tahun 2008-2016 - Tati Rohayati Volume 10 No. 1 Edisi Juli 2017

dan tema apa yang banyak di gunakan? Artikel 
ini juga di susun secara deskripsi analisis dengan 
metode wawancara dan studi pustaka serta melalui 
media online. Situs yang khusus digunakan yaitu 
website BWI, www.bwi.ir.id dan OJS Al-Awqaf, 
https://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/issue/
archive. 

Beberapa tahapan dalam proses penulisan arti-
kel ini yaitu, pertama, penulis mengklasifikasikan 
dan mendata berapa jumlah artikel jurnal yang 
diterbitkan dari tahun 2008 sampai tahun 2016; 
kedua, penulis mendata kajian apa yang banyak 
digunakan oleh para penulis di jurnal Al-
Awqaf dan mengurutkannya berdasarkan tahun 
tertinggi ke terendah; ketiga, penulis memilih dan 
mereview artikel jurnal berdasarkan tema yang 
banyak ditulis.

C. Badan Wakaf Indonesia dan Jurnal Al-Awqaf 
Badan Wakaf Indonesia atau disingkat 

BWI adalah lembaga negara independen yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini 
dibentuk dalam rangka mengembangkan dan 
memajukan perwakafan di Indonesia.4  BWI juga 
merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai 
media untuk memajukan dan mengembangkan 
perwakafan nasional maupun international. Pada 
saat minimnya kajian dan penelitian tentang 
model wakaf maka fungsi BWI menjembatani 
untuk menyusun dan membuat roadmap wakaf 
kerjasama dengan stakeholders seperti Bank 
Indonesia (BI), MOU dengan IDB, MOU yayasan 
wakaf dan beberapa universitas terkemuka di 
Indonesia, kerjasama melalui dukungan program 
kerja pelaksana divisi BWI dengan stakeholder 
bersinergi dan bersosialisasi memajukan 

4. Sumber http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html, 
akses

perwakafan. 5

Tujuan BWI untuk mengembangkan dan 
memajukan perwakafan di Indonesia ini, didukung 
dengan dibentuknya jurnal Al-Awqaf. Jurnal Al-
Awqaf yang diketuai oleh Amelia Fauzia adalah 
jurnal wakaf dan ekonomi Islam yang dibentuk 
oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan (Libang) 
BWI dengan tujuan untuk membuat kontribusi 
pada sisi akademis. Jurnal ini juga secara umum 
dibuat untuk mendapatkan informasi terkini 
tentang pengembangan wakaf di Indonesia. Selain 
jurnal Al-Awqaf, Divisi Litbang juga melakukan 
penelitiian untuk melihat bagaimana efektifitas 
wakaf dan mendapatkan gambaran mengenai 
pengaturan tentang pengelolaan wakaf di 
Indonesia serta dapat memberikan masukan untuk 
mengoptimalkan pengelolaan wakaf tersebut. 
Output dari hasil penelitian diharapkan dapat 
menjadi rujukan bagi pemerintah dan para pegiat 
wakaf sekaligus dapat juga sebagai sumber untuk 
memperkaya Undang-undang Wakaf nomor 41 
tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 
tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
nomor 41 tahun 2004 tersebut.

Beberapa riset yang pernah dilakukan oleh 
Badan Wakaf Indonesia, diantaranya adalah: a) 
Sejarah perwakafan di daerah Kabupaten Gresik 
(2010); b) Potensi wakaf produktif di DKI Jakarta 
(2012); c) Fenomena masjid di atas tanah bukan 
wakaf (2012); d) Review undang-undang wakaf 
nomor 41 tahun 2002 (2013); dan e) Fenomena 
wakaf makam di Indonesia (2015).6 

Kembali ke Al-Awqaf, jurnal ini terbit setahun 
dua kali, Juni dan Desember. Terhitung dari tahun 
2008 hingga tahun 2016 baru 111 artikel jurnal 
yang telah diterbitkan di jurnal Al-Awqaf.7  Secara 
rinci kriteria penulisan artikel jurnal dijelaskan di 

5. Fauzia, Amelia, Nani Al Muin, Endi Aulia Gardian, Tati Rohayati. 
Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif. Jakarta: 
Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2017

6 . Ibid, hal. viii
7.  Sumber http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/focusandscope, akses 

Rabu, 13 September 2017. 08.27 am.

website BWI. http://jurnal.bwi.or.id/index.php/
awqaf/about/submissions.8 Susunan pengurus 
jurnal bisa dilihat di website Jurnal Al-Awqaf.9  
Gambaran mengenai fluktuasi artikel jurnal bisa 
dilihat pada bagan berikut.

Dari tahun 2008 hingga tahun 2016, jumlah 
artikel jurnal di Al-Awqaf sebanyak 111 artikel. 
Tahun 2008 yang merupakan awal mula jurnal ini 
dibetuk, hanya 6 artikel jurnal yang diterbitkan 
dan temanya pun masih terpokus pada kajian 
hukum. Tahun 2009 jumlah artikel mengalami 
peningatan dari enam menjadi 14, di sini terlihat 
Al-Awqaf berusaha konsisten dengan angka 14 
untuk dua kali terbit, artinya satu edisi berjumlah 
7 artikel. Namun, tidak berlaku pada tahun 
setelahnya, jurnal Al-Awqaf malahan tidak terbit 
sama sekali di tahun 2010. Justru mengalami 
peningkatan, dalam arti ketidak konsistenan 
pada tahun 2011, jumlah artikel sebanyak 22 
artikel, ini dikarenakan pada tahun tersebut ada 
satu edisi khusus pada bulan September, artikel 
jurnal ditulis dalam bahasa Inggris. Jurnal mulai 
konsisten di tiga tahun, yaitu 2013; 2014; 2015 dan 
2016, dengan jumlah artikel masing-masing 14.

Lantas, apa yang menjadi kendala jurnal Al-
Awqaf dalam proses menerbitkan jurnal tersebut. 
Berdasarkan wawancara dengan pengelola editor 
Al-Awqaf, Nani Almuin, banyak kendala yang 

8. Sumber http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/submissions, 
akses Rabu, 13 September 2017. 08.29 am.

9.  http://jurnal.bwi.or.id/index.php/awqaf/about/editorialTeam

dihadapi BWI dalam menerbitkan jurnal di Al-
Awqaf diantaranya; pertama, minimnya minat 
para penulis yang mengirim artikel ke jurnal 
Al-Awqaf, artinya perlu menginformasikan 
kembali kepada khalayak ramai terutama bagi 
para akadmisi pengkaji wakaf; kedua, minimnya 
staf pengelola jurnal menjadi penghambat proses 
penerbitan artikel jurnal edisi selanjutnya; ketiga, 
minimnya dana seringkali menjadi kendala 
tersendiri dalam proses publikasi. 10

Selain melihat kuantitas artikel jurnal, penulis 
juga mengklasifikasikan pendekatan artikel wakaf 
yang banyak ditulis di jurnal Al-Awqaf, berikut 
tabelnya.

Berdasarkan keterangan di atas, kajian wakaf di 
jurnal Al-Awqaf banyak ditulis dengan pendekatan 
hukum sebanyak 34%; kemudian tidak kalah 
banyak juga ditulis dari sisi ekonomi sebanyak 
33%, sisanya berturut-turut dari sisi sosial, politik, 
sejarah dan Psikologi yaitu 22%; 6%; 5% dan 1%. 
Data diatas tentu menjadi bahan referensi bagi 
pengelola jurnal maupun para pengkaji wakaf, 
bahwa tulisan wakaf di jurnal Al-Awqaf perlu 
memberikan keseimbangan/pemerataan dari 
pendekatan yang diambil, hal ini dilakukan agar 
perkembangan wakaf dan ekonomi Isalm bisa 
dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang 
keilmuan. 

10. Wawancara dengan Nani Almuin, pengelola editor Al-Awqaf, pada 
10 September 2017. 09.15 am.
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Sticky Note
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USER
Sticky Note
footnote pindah keselah kiri bawah 
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D. Review Bibliografi Wakaf di Jurnal Al-Awqaf
Pada reviu ini dilakukan pengklasifikasian 

awal tulisan berdasarkan kajian tema yang ditulis, 
tidak dilakukan berdasarkan edisi terbit. Tidak 
semua artikel yang berjumlah 111 ini direviu, 
hanya beberapa saja yang dilakukan reviu. Proses 
pemilihan ini berdasarkan pada tema yang banyak 
ditulis atau bisa juga tema yang unik dan menarik. 
Berikut dua tema hasil reviu artikel wakaf di jurnal 
Al-Awqaf.

Kontribusi Gender dalam Wakaf
  Berdasarkan hasil reviu dari 111 artikel 

jurnal di jurnal Al-Awqaf, ada 5 artikel yang 
khusus membahas tentang kaitan gender dan 
wakaf, gender yang dimaksud di sini adalah 
peran perempuan. Meneurut hasil reviu, 
sepanjang sejarah Islam, perempuan memiliki 
kontribusi dan peran yang strategis dalam 
pemerintahan termasuk dalam bidang wakaf. 
Tidak hanya sebagai pengelola, wanita juga 
berperan aktif dalam mengembangkan wakaf. 
Berikut ke lima tulisan tersebut.

Ibrahim, Muhammad Anwar (2012). “Peran 
Nazhir Perempuan”. Jurnal Al-Awqaf, Vol. 
V No. 1 Januari 2012, h. 1-10. Artikel ini 
secara rinci menjelaskan tentang peran 
nazhir perempuan dalam wakaf dengan 
menggunakan pendekatan hukum undang-
undang. Temuan Ibrahim bahwa, dalam 
manajemen pengelolaan wakaf (nazhir) 
tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan, siapapun bisa menjadi nazhir, 
hal ini tidak bertentangan dalam kajian fiqih 
dan UU wakaf.  Dalam UU Wakaf RI tahun 
2004, mengukuhkan kesepakatan ulama 
bahwa pelaksanaan wakaf menurut adanya 
empat unsur asasi wakaf yaitu (wakif, Mauquf, 
Mauquf Álaih dan Shighah, Nazhir dan jangka 

waktu wakaf). Selain itu, dalam kajian fiqih 
dan UU Wakaf sepakat bahwa perempuan 
dapat dan layak menjadi Nazhir wakaf, selama 
memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagi 
Nazhir.

Tholhah Hasan, Tolhah (2012). “Kiprah Kaum 
Wanita dalam Wakaf ”. Jurnal Al-Awqaf, Vol 
V, No. 1 Januari 2012, hal. 11-18. Dengan 
pendekatan hukum fikih, peran perempuan 
dapat memberikan pengaruh yang positif 
dan signifikan baik dalam upaya peningkatan 
kualitas ketaqwaan umat maupun dalam 
upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan 
peradaban. Terlihat adanya ekspansi gerakan 
wakaf oleh perempuan sekitar 25% mereka 
berwakaf dengan harta benda yang dimiliki 
bahkan 15% dari kaum wanita menjadi nazhir 
wakaf. Salah satu aktifitas sosial yang banyak 
diminati adalah dalam bidang pendidikan 
dan pelayanan sosial untuk kecerdasan dan 
kesejahteraan. (Konteks sejarah peradaban 
Islam masa Rasulullah). Islam menanamkan 
“semangat berbagi”.

Lubis, Amany (2012). “Peran Perempuan dan 
Perluasan Budaya Wakaf ”. Jurnal Al-Awqaf, 
Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 19-31. Artikel 
ini menjelaskan tentang peran perempuan dan 
perluasan budaya wakaf masa dinasti Mamluk, 
Artikel ini ditulis dengan pendekatan sejarah. 
Temuan artikel ini bahwa Pada masa dinasti 
Mamluk, tercatat 30% para administrator 
wakaf (nazhir) adalah perempuan. Perempuan 
dipercaya oleh para penguasa Mamluk dan 
kadi untuk mengelola harta wakaf, mengawasi 
pelaksanaan wakaf, santunan bagi yatim piatu 
dan kasus-kasus sosial dari kepengurusan 
baitul mal.

Rozalinda. “Peran wakaf dalam pemberdayaan 
ekonomi perempuan”. Jurnal Al-Awqaf Vol 
V, No. 1 Januari 2012, hal. 32-52. Artikel ini 
menjelaskan tentang peran wakaf dalam 
pemberdayaan ekonomi perempuan dengan 
pendekatan ekonomi temuan artikel ini bahwa 
peran wakaf dalam pemberdayaan perempuan 
yaitu memberikan pelatihan, konsultasi usaha, 
peningktakan keterampilan baik dalam hal 
teknis usaha seperti organisai, administrasi/
akutansi usaha, maupun peningktakan 
kualitas produk, akses kepada sumber-sumber 
produktif, informasi pasar, peluang usaha, 
juga peningkatan kesadaran perempuan atas 
hak-haknya diligkungan kerja, keluarga, 
sosial, hukum, maupun politik.

Achiria, Siti (2012). “Wakif Perempuan dalam 
Perspektif Psikologi Sosial”. Jurnal Al-
Awqaf. Vol V, No. 1 Januari 2012, hal. 53- 70. 
Artikel ini mengkaji bagaimana perilaku 
perempuan dalam menghadapi stimulus 
berwakaf, berdasarkan persepsi, motivasi 
dan sikap dengan menggunakan pendekatan 
sikologi. Temuannya bahwa altruisme wakaf 
pada perempuan dari perspentif psikologi 
sosial dapar diarahkan berdasarkan persepsi, 
motivasi dan sikap yang sesuai dengan 
orientasi perempuan, sehingga self confidence 
perempuan menjadi wakif semakin 
meningkat, selain itu perempuan berdaya 
beli yang menerapkan rasionalitas konsumsi 
Islam, salah satunya untuk wakaf, semakin 
menunjukan peningktan, salah satu buktinya 
yaitu peran aktif perempuan yang menjadi 
wakif di BWUT MUI DIY. Peningkatan itu 
menunjukan bahwa kesadaran perempuan 
untuk berwakaf semakin tinggi dan patut 
untuk terus didukung melalui berbagai 
kesempatan dengan berbagai pendekatan.

Peran Nazhir dalam Wakaf

Aziz, Muhammad (2014). “Kompetensi Nazhir 
Dalam Mengelola Wakaf Produktif.” Jurnal 
Al-Awqaf. Edisi Januari 2014.  Artikel ini 
membahas tentang kompetensi nazhir dalam 
mengelola wakaf produktif degan pendekatan 
hukum fikih. Menurut Aziz, sebagai lembaga 
keuangan publik Islam yang dianggap paling 
kuat dan kokoh, wakaf (khususnya wakaf 
produktif) seharusnya mampu menjadi 
bagian dari media untuk mensukseskan 
pengentasan kemiskinan di suatu wilayah, 
namun sampai hari ini belum banyak dapat 
diandalkan, hal itu dikarena bebearapa factor, 
salah satunya adalah peran nazhir yang 
kurang optimal. Untuk itu, dalam kajian ini 
yang hendak dikupas adalah, bagaimana 
bagaimana kompetensi nazhir, baik secara 
fiqih atau secara administratif dalam rangka 
mengelola wakaf produktif? Temuan tulisan 
ini bahwa beberapa kompetensi yang harus 
dimiliki oleh nazhir, antara lain; kompetensi 
diniyah dan kompetensi kifayah. Kompetensi 
diniyah meliputi tiga hal, yaitu; kompetensi 
ilmiyah diniyah, kompetensi amaliah syar’iah 
dan kompetensi da’wiyah. Sedangkan kifayah 
adalah kompetensi yang mengacu kepada 
kemampuan nazhir dalam memelihara, 
menjaga, melindungi, memanfaatkan, 
mengembangkan, menginvestasikan dan 
mendistribusikan hasil atau keuntungan 
wakaf kepada pihak-pihak yang berhak 
menerimanya.

Novalita, Helza (2012). “Kedudukan Nazhir 
Wakaf Menurut Undang-undang No. 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” 
Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2012. Tulisan 
dengan pendekatan huum ini melihat bahwa 
berdasarkan pasal 60 ayat 1, bagian tersebut 
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mengatakan bahwa bagian itu adalah kekayaan 
yang berkembang, kepemilikan saham sebagai 
kekayaan tumbuh memberi hak kepada 
pemiliknya, dan dapat bergantung pada setiap 
orang. Pemindahan dan pemilikan saham 
adalah salah satu karakteristik perusahaan 
yang membedakan perusahaan ini dari 
federasi sipil atau masyarakat bantuan hukum 
lainnya. Pengalihan saham bisa dilakukan 
untuk tujuan wakaf. Menurut pasal 16 tentang 
peraturan wakaf dan bagian no 21 tentang 
undang-undang wakaf, bagian tersebut 
dapat dianggap sebagai kekayaan tumbuh 
yang dapat disumbangkan berdasarkan 
peraturan wakaf di bagian 1 no 4, Nazhir - 
dalam persepsi Islam - adalah orang yang 
menerima kekayaan dari ‘’ Wakif ‘’ - yang 
menyumbangkan kekayaannya untuk Islam 
- untuk menangani dan mengelola kekayaan 
berdasarkan hukum Islam, maka dalam bagian 
11 tentang peraturan wakaf, tugas nazhir 
adalah mengelola, mengembangkan dan 
memperluas kekayaan wakaf sesuai dengan 
Tujuan dan fungsinya, selain itu, dia juga 
memiliki tanggung jawab untuk melindungi 
dan mengendalikan kekayaan wakaf dan juga 
melaporkan segala sesuatu ada hubungannya 
dengan kekayaan wakaf ke Rumah Wakaf 
Indonesia.

Tolhah, Hasan (2011). “Pemberdayaan Nazhir.” 
Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2011. 
Tulisan ini membahasa tentang bagaimana 
pemberdayaan nazid dengan pendekatan 
hukum. Menurut Tolhah, nazhir memiliki 
posisi strategis dan fungsi dalam pengelolaan 
dan pengembangan wakaf, oleh karena itu 
kapanpun dan dimanapun Nazhir sangat 
dibutuhkan. Di Indonesia peran Nazhir 
tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan 
memuaskan kecuali di beberapa tempat. 

Ada banyak sekali Nazhir yang tidak bisa 
berfungsi dengan baik dan tidak bisa 
melakukan pengelolaan wakaf seperti yang 
diharapkan. Banyak dari mereka mengabaikan 
properti wakaf, menyalahgunakan properti 
wakaf untuk kepentingannya sendiri, atau 
memanipulasi kekayaan wakaf properti. 
Jadi peran Nazhir telah berubah dari peran 
melindungi peran destruktif. Temuan 
tulisan ini bahwa ada beberapa faktor yang 
menyebabkan ketidakberdayaan Nazhir 
dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya, 
yaitu faktor pengetahuan, faktor pengasuhan, 
faktor rekrutmen, remunerasi (faktor ujrah), 
faktor kompetensi dan faktor surveilans. 
Nazhir yang bekerja sebagai pekerjaan paruh 
waktu adalah 84%, dan mereka yang bekerja 
penuh waktu hanya 16%. Nazhir individu dan 
tradisional adalah 66%, Nazhir profesional 
atau organisasional adalah 16%, dan Nazhir 
dari badan hukum adalah 18%. Dari angka 
ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
sifat wakaf di Indonesia pada umumnya 
dikelola oleh Nazhir yang tidak profesional. 
Melihat kenyataan masalah Nazhir tersebut, 
program peningkatan kualitas Nazhir yang 
ditujukan untuk mendorong Nazhir menjadi 
profesional Nazhir yang memiliki kompetensi 
memadai adalah suatu keharusan untuk 
memberdayakan wakaf di masa sekarang 
dan masa depan, terutama dengan orientasi 
“produktif wakaf “dan” wak af tunai “, yang 
membutuhkan keterampilan manajerial dan 
keahlian baru dalam administrasi perbankan.

Utsman, Hafidz (2011). “Peran nazhir dalam 
Mengelola Wakaf Uang.” Jurnal Al-Awqaf Edisi 
Januari 2011. Tulisan ini membahas tentang 
peran nazhir dalam mengelola wakaf uang 
dengan pendekatan kajian hukum UU wakaf. 
Menurut Utsman, potensi pembangunan 

wakaf di Indonesia jauh lebih besar, baik 
dalam jumlah wakaf properti tetap atau 
bergerak, daripada di negara-negara Timur 
Tengah. Potensi ini akan sia-sia jika tidak bisa 
dikelola dengan baik dan tepat. Banyak ahli 
dan pemikir Islam Indonesia telah mengetahui 
potensi wakaf uang yang bisa dikumpulkan 
oleh lembaga / badan wakaf di Indonesia 
yang jumlahnya bisa mencapai miliaran per 
tahun. Salah satu kunci sukses pengelolaan 
wakaf adalah Nazhir profesional. Sehubungan 
dengan tugas tersebut, dalam pasal 11 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf disebutkan bahwa tugas Nazhir adalah 
untuk mengelola harta wakaf, mengelola 
dan mengembangkan wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi dan penetapan, mengawasi 
dan melindungi harta wakaf, melaporkan 
kinerja tugas kepada Dewan Wakaf Indonesia. 
Melalui pembangunan berkelanjutan, 
wakaf tunai Nazhir akan dapat memperoleh 
kemampuan untuk meningkatkan wakaf 
tunai, mengamankan administrasi wakaf, 
pengelolaan dan pengembangan wakaf 
uang, investasi wakaf tunai, manajemen 
risiko, pelaporan dan pendistribusian hasil 
pengelolaan wakaf. Kas wakaf Nazhir sama 
seperti kapten kapal untuk wakaf tunai, juga 
seorang manajer di perusahaan wakaf uang. 
Dengan demikian Nazhir memiliki tanggung 
jawab untuk mensosialisasikan wakaf uang, 
untuk meningkatkan wakaf uang, untuk 
mengelola wakaf, membuat rencana, dan 
mengelola dan memberdayakan wakaf tunai 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Djamil, Fathurrahman (2011). “Standarisasi 
dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia.” 
Jurnal Al-Awqaf. Edisi Januari 2011. 
Tulisan ini membahwa tentang standarisasi 
dan profesionalisme nazhir di Indonesia 

dengan pendekatan kajian hukum. Menurut 
Djamil, nazhir profesional harus memenuhi 
persyaratan yang ditentukan baik oleh syariah 
Islam, hukum positif wakaf dan pengetahuan 
manajemen dan bisnis modern. Dengan 
demikian Nazhir akan dapat melaksanakan 
tugas dan kewajibannya dalam mengelola 
wakaf secara optimal sesuai dengan harapan 
waqif pada khususnya dan masyarakat muslim 
pada umumnya. Jadi, pengalaman pengelolaan 
wakaf properti yang tidak produktif yang 
terjadi di masa lalu harus dihindari. Oleh 
karena itu dalam kasus Nazhir ada beberapa 
istilah yang paradigmanya harus diubah, 
mulai dari pengelolaan konsumtif sampai 
manajemen produktif, mulai dari Nazhir 
tradisional yang didasarkan pada kepercayaan 
saja kepada profesional Nazhir yang direkrut 
berdasarkan keahlian di bidangnya masing-
masing, dan Nazhir individu untuk menjaga 
kelembagaan Nazhir agar mudah akuntabilitas. 
Standardisasi Nazhir wakaf profesional dapat 
digambarkan sebagai berikut: memiliki 
pengetahuan tentang hukum wakaf dari 
pandangan syari’at dan perundang-undangan 
negara Republik Indonesia, jujur, dapat 
dipercaya dan adil, Memiliki kecerdasan 
emosional dan spiritual. Temuan tulisan 
ini bahwa tujuan pembentukan Nazhir 
profesional adalah untuk meningkatkan 
kelayakan produksi properti wakaf sampai 
mencapai target ideal untuk mendapatkan 
keuntungan sebanyak mungkin untuk tujuan 
wakaf dengan cara meningkatkan hasilnya 
dengan mencoba mendapatkan sebanyak 
mungkin hasil produksi dan wakaf investasi.

Adam, Wahidudddin (2011). “Signifikansi Peran 
dan Fungsi Nazhir.” Jurnal Al-Awqaf. Edisi 
Januari 2011. Tulisna ini membahas tentang 
peran dna fungsi naszhir dari pendekatan 
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hukum. Menurut Adam, nazhir dalam  aktivitas 
wakaf bukan merupakan salah satu prinsipnya 
(rukun). Namun, dalam pelaksanaan 
atau pelaksanaan pengelolaan asetnya, 
Nazhir memiliki peran yang sangat sentral. 
Pengembangan dan penurunan pengelolaan 
aset wakaf tergantung pada nazhir. Karena 
itu, tidak semua orang layak menjadi Nazhir. 
Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi jika 
seseorang atau institusi ditugaskan sebagai 
Nazhir. Kriteria tersebut harus dipenuhi agar 
Nazhir dapat melaksanakan amanat yang 
diberikan oleh waqif. Di antara timbangan 
yang harus memikul tanggung jawab 
Nazhir adalah mengelola dan memelihara 
harta wakaf, melaksanakan syarat wakif, 
melestarikan dan membela harta wakaf, 
membayar kewajiban karena pengelolaan 
wakaf, mendistribusikan hasil pengelolaan 
wakaf wakaf, serta memperbaiki kerusakan 
aset untuk restorasi manfaat. Itulah amanat 
yang harus dipeluk. Jika di tengah jalan, 
Nazhir tidak bisa melaksanakan amanat, dia 
mungkin dipecat.

Sula, Syakir (2011). “Kerjasama Nazhir dengan 
Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf 
Uang di Indonesia.” Jurnal Al-Awqaf. Edisi 
Juli 2011. Artikel ini menjelaskan bentuk 
kerjasama antara Nazhir dan Bank Syariah 
untuk memperluas perbandingan dana 
tunai wakaf antara Indonesia, Bangladesh, 
dan Jordania dengan pendekatan ekonomi. 
Menurut Syakir, usaha perbankan keuangan 
di Indonesia mencakup 3 (tiga) kegiatan 
utama dalam pengembangan dana kas wakaf: 
mengumpulkan dana, mendistribusikan 
dana, dan memberikan layanan lain. Selain 
mengumpulkan dana Bank Syariah, usaha 
perbankan keuangan berperan sebagai 
manajer investasi dalam pengelolaan dana kas 

wakaf, yang mengelola investasi dana nasabah, 
dengan menggunakan perjanjian perbankan 
sesuai syariah. Tidak banyak perbedaan 
antara pengelolaan dana kas wakaf dan lahan 
wakaf. Nazhir bertugas melakukan investasi 
sesuai syariah dengan satu syarat: nilai 
nominal uang yang diinvestasikan, tidak boleh 
diturunkan. Dan hasil investasi dialokasikan 
untuk biaya nazhir (jumlah maksimum 10%) 
dan untuk masyarakat sejahtera (jumlah 
minimum adalah 90%). Nazhir memiliki 
kepercayaan kepada Bank Syariah untuk 
membangun kerjasama dalam kemitraan 
dalam mengumpulkan atau mengelola dana 
kas wakaf, karena sebagai pengelola dana, 
Bank Syariah memiliki jaringan yang luas, 
pengalaman jaringan informasi, dan peta 
distribusi. Model institusi pengelolaan wakaf 
di Jordania diklasifikasikan sebagai model 
yang sangat produktif, baik dalam bentuk 
uang maupun aset wakaf tanah. Metode 
pengumpulan dana kas wakaf di Jordania 
tidak hanya melalui Bank Syariah, namun bisa 
langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, 
Majelis Tinggi Wakaf hanya menggunakan 
Bank Syariah sebagai lembaga pengumpulan 
dana wakaf. Hal ini untuk mengakomodasi 
beberapa waqif yang tidak dapat memberikan 
dana kas wakaf langsung kepada nazhir. Jadi, 
para donatur dapat menyumbang dengan 
mengunjungi kantor Bank Syariah atau 
dengan mentransfer ke rekening nazhir.

Saefudin Jahar, Asep (2011). “Nazhir Wakaf 
Uang di Indonesia.” Jurnal Al-Awqaf. Edisi 
Juli 2011. Tulisan ini menjelaskan tentang 
majunya pengelolaan dana tunai wakaf yang 
berada di bawah nazhir di Indonesia dengan 
pendekatan fikih. Menurut Asep, nazhir 
memiliki peran penting, namun ada dua jenis 
nazhir yang berbeda dalam kaitannya dengan 

dana kas wakaf, secara praktis. Pertama, nazhir 
individu atau institusi, yang mengelola dana 
kas wakaf secara langsung. Dalam kasus ini, 
dana kas wakaf telah dikonversi ke objek atau 
properti produktif, untuk hasil yang lebih baik. 
Alasannya, jumlah dana kas wakaf diperoleh 
dari beragam donatur, jadi akan jauh lebih 
produktif yaitu akumulasi dan diubah menjadi 
produk wakaf berbeda. Kedua, nazhir dana 
kas wakaf adalah lembaga pembiayaan syariah 
sendiri, yang juga memproduksi sertifikat 
dana kas wakaf. Di sini, uang itu disimpan 
dalam bentuk tertentu, dan dikelola oleh bank 
dengan hati-hati. Model pertama menjadi 
lebih kuat di Indonesia. Lembaga wakaf 
(nazhir) mengelola dana kas wakaf untuk 
tujuan produktivitas yang diinvestasikan di 
bidang properti, seperti dalam kasus Tabungan 
Wakaf Indonesia. Kembali ke fenomena dana 
kas wakaf di Indonesia, peran Majelis Wakaf 
Indonesia (BWI) menjadi sangat strategis 
dalam memeriksa seberapa baik pengelolaan 
dana kas wakaf, di bawah penyelenggaraan 
lembaga nazhir.

Dua tema wakaf diatas merupakan tema 
yang sering ditulis oleh para akademisi/pengkaji 
wakaf. Tentu, edisi selanjutnya untuk jurnal BWI 
diharapkan agar mengkaji tema lain dengan 
pendekatan yang berbeda pula, dengan begitu 
kajian tulisan wakaf akan semakin bervariasi. 
Selain itu, dua tema ini menandakan bahwa 
permasalahan wakaf masih menjadi isu yang 
bagus untuk dikaji dan ditelusuri kembali. Tema-
tema lain juga kan penulis review di edisi tulisan 
selanjutnya.

Kesimpulan tentang Masa depan Jurnal Al-
Awqaf: Tantangan dan Peluang

Ke depan, jurnal ini tentu diharapkan menjadi 
kiblat bagi kajian perwakafan, lebih luas kajian 

filantropi dan ekonomi Islam di Indonesia. 
BWI dalam hal ini Divisi Litbang harus mampu 
mengelola jurnal Al-Awqaf dengan baik. Tentu 
dibutuhkan orang yang konsen untuk mengurus 
jurnal tersebut sehingga konsistensi dalam 
menerbitkan artikel jurnal di setiap edisi dan 
tahun pun sesuai dengan yang diharapkan. 
Mengingat BWI yang menjadi pusat sumber bagi 
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saja internal BWI yang menikmati hasil penelitian 
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masyarakat umum pun dapat mengakses dengan 
mudah tanpa berbayar. Upaya ini ditempuh dalam 
rangka untuk mensyiarkan perkembangan wakaf 
di Indonesia.

Dalam kaitan proses penerbitan jurnal, banyak 
kendala yang dihadapi, tidak saja pada hal terkait 
teknis, namun pada substansi isi jurnal juga. 
Minimnya para penulis membuat jurnal ini 
sering terlambat dalam menerbitkan. Menurut 
Nani Almuin selaku managing editor jurnal Al-
Awqaf bahwa kendala mempublikasikan artikel 
jurnal Al-Awqaf ini karena kekurangan SDM, 
sehingga dibutuhkan orang yang memang benar-
benar fokus pada jurnal. Tapi kedepan, berharap 
segala kendala yang dihadapi mampu diselesaikan 
dengan baik, sehingga perkembangan wakaf pun 
dapat diakses olah masyarakat luas, tidak hanya 
bagi para pengkaji wakaf tapi juga masyarakat 
pada umumnya.
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Abstract

This study describes about Nazhir waqf in Bengkalis should be given an intention. The 
result of this study discovers that competency of Nazhir effects through quality of waqf, this 
can be analyzed through the accountability of Nazhir. The case of waqf land in Bengkalis 
is not well managed, because of the development of waqf is identically with the facility of 
Mosque, Mushola, School and Graveyard. The potency of waqf in Bengkalis is too small, 
from eight districts in Bengkalis, there are only 280 locations that have AIW/APAIW and 
waqf certificate which are recorded in the Bengkalis Ministry of Religious Affairs.

The qualitative method is the methodology of this research. The primary data is taken 
from questionnaire in the eight districts in the Bengkalis. Data analysis uses the path 
analysis with application of Lisrel. This research recommends to government in order to 
give intention to the Nazhir waqf in Bengkalis, the Ministry of Religious and other related 
parties should give coaching in the development capacity of knowledge and competency of 
waqf management in Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis selayaknya 
mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat agar 
melakukan pembinaan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi 
pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis.  dan membuktikan bahwa eksistensi dan 
akuntabilitas nazhir berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. 

A. Pendahuluan
Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, 

tetapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan 
secara optimal. Kementerian Agama RI tahun 
2014 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia 
berjumlah 435.396 lokasi dengan luas tanah 
sebesar 4.492.464.287 m2. Dari data tersebut 
yang telah bersertifikat 287.026 lokasi, sisanya 
sebanyak 148.370 lokasi belum bersertifikat, dari 
jumlah tersebut 48% memiliki nilai ekonomi 
tinggi yang dapat diberdayakan agar menjadi 
sumber ekonomi untuk dapat mengatasi masalah 
sosial, krisis ekonomi dimasa sekarang dan masa 
mendatang yang dihadapi bangsa. (Sumber 
: Kementerian Agama Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Tahun 2015). Sayangnya tanah wakaf ini 
sebagian besar didiamkan hanya sebagian kecil 
yang dimanfaatkan, seperti untuk fasilitas rumah 
ibadah, kuburan dan sarana pendidikan.

Hasil penelitian BWI potensi wakaaf di 
Jakarta tercatat ada 5000  (lima ribu) lebih 
lokasi tanah wakaf yang tersebar di berbagai 
kotamadya. Banyak di antaranya diperuntukkan 

sebagai tempat ibadah (mushalla atau masjid), 
pemakaman umum, maupun lembaga pendidikan 
Islam. Namun sayang, masih banyak tanah wakaf 
tersebut tidak berdampak pada kemajuan ekonomi 
masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan 
dengan melibatkan beberapa lembaga wakaf di 
Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat empat tipe lembaga wakaf dilihat dari sisi 
potensi dikembangkan menjadi wakaf produktif. 
Empat tipe tersebut adalah: 1) wakaf dengan aset 
besar dan potensi nazhir tinggi, 2) wakaf dengan 
aset besar dengan potensi nazhir cukup, 3) wakaf 
dengan aset kecil dan potensi nazhir tinggi, dan 4) 
lembaga wakaf yang tidak memungkinkan untuk 
diproduktifkan. Pengelompokan ini berangkat 
dari kesesuaian antara tingkat produktifitas 
dengan potensi nazhir dan aset yang ada di 
setiap tanah wakaf. Potensi nazhir mengacu pada 
pemahaman nazhir tentang wakaf produktif, 
gaya kepemimpinan, jaringan kerja, dan tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada mereka (trust).

Minimnya wakaf investasi adalah disebabkan 
oleh minimnya kemampuan nazhir dalam 
berinvestasi. Nazhir tidak memiliki kompetensi 

Eksistensi dalam penelitian ini diwakili oleh variabel pemahaman dan kompetensi yang 
dihubungkan secara langsung terhadap variabel kualitas wakaf, maupun melalui variabel 
akuntabilitas nazhir. 

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas 
wakaf di Kabupaten Bengkalis, melalui akuntabilitas Nazhir. Sementara variabel lainnya 
tidak berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas wakaf di 
Kabupaten Bengkalis. Di kabupaten Bengkalis, wakaf belum terkelola dengan baik. Saat 
ini wakaf masih identik dengan tanah yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, 
Madrasah dan tanah perkuburan. Potensi wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung 
sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada jumlah AIW/APAIW serta sertifikat 
wakaf yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 
280 wakaf saja. 

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dimana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari angket yang 
disebar pada 8 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Analisis data menggunakan analisis 
jalur dengan aplikasi Lisrel. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Nazhir wakaf di 
Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini 
adalah Kementerian Agama Pusat agar melakukan pembinaan dalam mengembangkan 
kapasitas pengetahuan dan kompetensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis. 

Kata kunci : 
Wakaf, Nazhir, Akuntabilitas, Eksistensi Wakaf
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  ملخص

تشير هذا البحث أن ناظر الوقف في مدينة بنجكاليس يجب أن يؤخذ باإلهتمام. نتيجة 
البحث تجد أن مهارة الناظر تتعلق بجودة الوقف ويحلل ذلك بوسيلة مسؤولية الناظر. 
األراضي الموقوفة في بنجكاليس لم يدير جيدا. تطور الوقف حاليا ما زال يدور حول 

أو األراضي للمقبرة. إن إمكانية الوقف في مدينة  الوسائل في المسجد أو المصلى
 AIW/APAIWمناطق في المدينة تكتب عدد  8بنجكاليس منخفضة بالتعديد. من 

 280وشهادة الوقف المكتوبة عند مكتب وزارة الشؤون الدينية بمدينة بنجكاليس 
  موقع الوقف فقط.

يث أن المعطيات أما منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكمي ح
مناطق بمدينة بنجكاليس. تحليل  8المقبولة هي من اإلستمارات الموزعة في 

. توصي البحث أن ناظر )lister application(المعطيات يستخدم تطبيقة ليسرايل 
الوقف في مدينة بنجكاليس يجب أن يهتمه الحكومة. فعلى الوزارة لشؤون الدينية وأية 

  ية المهارة والمعلومات عن إدارة الوقف في مدينة بنجكاليس.متعلقة أن تقوم بترق جهة

  الوقف، الناظر، المسؤولية، وجود الوقف. كلمات مفتاحية:

 

                    Abstract 

This study describes about Nazhir waqf in Bengkalis should be given an intention. 
The result of this study discovers that competency of Nazhir effects through quality of waqf, 
this can be analyzed through the accountability of Nazhir. The case of waqf land in 
Bengkalis is not well managed, because of the development of waqf is identically with the 
facility of Mosque, Mushola, School and Graveyard. The potency of waqf in Bengkalis is 
too small, from eight districts in Bengkalis, there are only 280 locations that have 
AIW/APAIW and waqf certificate which are recorded in the Bengkalis Ministry of Religious 
Affairs. 

The qualitative method is the methodology of this research. The primary data is 
taken from questionnaire in the eight districts in the Bengkalis. Data analysis uses the path 
analysis with application of Lisrel. This research recommends to government in order to 
give intention to the Nazhir waqf in Bengkalis, the Ministry of Religious and other related 
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dalam berinvestasi wakaf, sehingga yang 
muncul adalah wakaf-wakaf yang tidak bernilai 
ekonomis. Untuk menghadapi permasalahan 
ketidakberdayaan pengelolaan wakaf, wakaf 
perlu didekati dengan konsep kewirausahaan 
sosial. Menurut Abdul Jamil, Mantan Dirjen 
Bimas Islam Kemenag RI, belum produktifnya 
aset wakaf di Indonesia, karena nazhir belum 
memiliki kemampuan berwirausaha.  Hal 
senada disampaikan oleh Deputi Bidang 
Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, 
Meliadi Sembiring, bahwa Pengelola wakaf yang 
disebut nazhir harus berjiwa wirausaha guna 
mengembangkan harta wakaf. Hasil laba dari 
pengembangan harta tersebut dimanfaatkan bagi 
pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Wilayah Sumatera tepatnya propinsi Riau 
menjadi objek penelitian dan pengkajian eksistensi 
nazhir wakaf, dengan memilih Kabupaten 
Bengkalis yang notabene adalah daerah terkaya 
di propinsi Riau, memiliki objek wisata terindah 
terdiri dari penduduk Melayu, Jawa dan Tionghoa, 
daerah ini menjadi salah satu wialayah strategis 
untuk pengembangan wakaf.  Namun pada 
kenyataan yang ada beberapa tanah wakaf yang ada 
di Bengkalis belum terkelola dengan baik kearah 
produktifitas atau yang bisa di komersialkan 
sehingga menambah nilai investasi harta wakaf, 
sampai saat ini wakaf masih identik dengan tanah 
yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, 
Madrasah dan tanah perkuburan. Kabupaten 
bengkalis terdapat 8 (delapan)  kecamatan, 
adapun jumlah tanah wakaf sebanyak 280 lokasi, 
yang sudah sertifikat 133, dan AIW/APAIW 147 
parsil (data kemenag kab. Bengkalis, 2017). Dari 
semua data yang terhimpun peruntukannya 
rumah ibadah. 

Data diatas menunjukan bahwa potensi 
wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung 
sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada 
jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf 

yang tercatat di Kantor Kementerian Agama 
kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf 
saja. Sementara itu, distribusi dari tanah wakaf 
berdasarkan peruntukannya yang di gunakan 
untuk Masjid adalah sebanyak 38,84 persen, 
untuk Mushalla 17,57 persen, untuk sekolah 16,87 
persen untuk fasilitas sosial lainnya 14, 76 persen 
dan 9,49 persen untuk tanah perkuburan atau 
makam. Dengan demikian jelas bahwa wakaf di 
kabupaten ini belum memiliki potensi yang luas 
sebagai mana yang diharapkan.

Dalam konteks belum berkembangnya potensi 
wakaf, maka peran Nazhir amat dipentingkan, 
karena kunci pengelolaan wakaf terletak pada 
eksistensi pengelola wakaf, terutama Nazhir dan 
tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran 
wakaf (Sherafat Ali Hasymi, 1987 : 21). Apabila 
wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan 
menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi 
mendanai dan mengembangkan perekonomian 
umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat 
ditentukan oleh baik buruknya manajemen 
pengelolaan wakaf. Dengan demikian, Nazhir 
hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk 
mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, 
sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan 
peran sosial untuk pengembangan wakaf. 

Problem mendasar dalam stagnasi 
perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf 
yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas 
Nazhir yang tidak profesional. Jika perwakafan 
ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh 
dibiarkan dan harus segera diatasi. 

Demikianlah halnya dengan potensi wakaf 
di Kabupaten Bengkalis yang belum terkelola 
dengan maksimal, salah satu faktor yang menjadi 
sorotan yakni eksistensi Nazhirnya. Padahal, 
Kabupaten ini dihuni oleh mayoritas muslim, 
sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau 
dengan julukan Kabupaten terkaya dimana APBD 
nya mencapai lebih dari empat triliun rupiah 

pertahun. Wilayahnya mencakup daratan bagian 
timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, 
dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota 
kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya 
berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari 
Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada 
tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan 
bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. 
Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri 
di kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar 
Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang 
menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama 
dengan gas. ((Sumber : Bengkalis Dalam Angka 
Tahun 2015). Tulisan ini mencoba mengukur 
sejaub mana eksistensi dan akuntabilitas nazhir 
wakaf di kabupaten Bengkalis, hal ini di uji melalui 
metode deskripsi melalui tingkat pemahaman dan 
kompetensi yang dimiliki oleh nazhir kabupaten 
Bengkalis.

B. Metode 
Desain penelitian yang digunakan adalah 

dengan desain penelitian yang mempunyai 
sifat explanatory research. Dalam penelitian ini 
terdapat beberapa variabel yang mempunyai 
hubungan sebab akibat, antara lain:  pemahaman 
dan kompetensi Nazhir, akuntabilitas pengelolaan 
wakaf dan kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis.  
Menurut Cooper dan Schindler (2003) 
Explanatory Research merupakan  gambaran dari  
penelitian yang menjelaskan  hubungan antara 
dua variabel  atau lebih yang disebut juga sebagai 
studi korelasional. Dan dalam suatu penelitian 
harus menggunakan teori dan hipotesa yang dapat 
menjelaskan pengaruh antara beberapa variabel 
yang di teliti.  

Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian eksikstensi dan 

akuntabilitas Nazhir wakaf di Kabupaten 
Bengkalis terdri dari 280 nazhir, Namun sampel 

yang diambil sebanyak 150, pengambilan dengan 
sampel dengan cara acak yang tersebar di 8 
(delapan)  Kecamatan Kabupaten Bengkalis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kondisi Umum Wakaf di Kabupaten 
Bengkalis 
Di kabupaten Bengkalis, wakaf belum 

terkelola dengan baik. Sampai saat ini wakaf 
masih identik dengan tanah yang disediakan 
untuk fasilitas Masjid, Mushala, Madrasah dan 
tanah perkuburan. Kondisi itu tergambar dari 
table berikut ini :

Tabel C.1
Data Tanah Wakaf Rumah Ibadah Se 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016
NO KECAMATAN AIW/APAIW SERTIFIKAT JUMLAH

1 Bengkalis 36 24 60

2 Bantan 37 14 51

3 Bukit Batu - 39 39

4 Siak Kecil - 41 41

5 Rupat 50 8 58

6 Rupat Utara 10 3 13

7 Mandau 14 - 14

8 Pinggir - 4 4

JUMLAH 147 133 280

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, 2017

Data diatas menunjukan bahwa potensi 
wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung 
sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada 
jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf 
yang tercatat di Kantor Kementerian Agama 
kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf 
saja. Sementara itu, distribusi tanah wakaf 
berdasarkan peruntukannya di kabupaten 
Bengkalis terlihat pada diagram berikut ini :

Tabel C.1
Data Tanah Wakaf Rumah Ibadah Se 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016
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Tabel C.3
Tingkat Kompetensi Nazhir Wakaf di 

Kabupaten Bengkalis

Sumber : data olahan dari angket penelitian

Table diatas melihatkan bahwa Kompetensi 
Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis cukup 
tinggi dimana 55,3 persen responden menilai 
tinggi, 37,3 persen sedang dan 7,3 persen 
menilai rendah.

4. Akuntabilitas Wakaf di Kabupaten 
Bengkalis
Tingkat akuntabilitas Nazhir wakaf di 

Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini 
diukur dari beberapa dimensi diantaranya: 
Akuntabilitas Sumber daya Finansial, yang 
terdiri dari Pengembangan harta benda wakaf 
sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan 
ekonomi mauqufalaih, Pengembangan 
harta beda wakaf harus berdimensi 
bisnis, professional dan patuh syariah dan 
Pengelolaan harta benda wakaf harus memiliki 
standar akuntabilitas yang jelas serta dapat 
dipertangung jawabkan. Dimensi Efiensi dan 
Ekonomis, yang mengarah pada  pengelolaan 
wakaf, Nazhir harus berorientasi ekonomis,  
wakaf harus disalurkan kepada mauqufalaih 
secara tepat sasaran, efektif dan efisien serta 
Segala kerugian dalam pengelolaan wakaf harus 
ditanggung oleh Nazhir. Dimensi Kepatuhan 
Hukum dan Administratif, dijabarkan dalam  
mengelola wakaf harus mematuhi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, Nazhir 
harus terdaftar di Kementerian Agama atau 
Badan Wakaf Indonesia serta Nazhir harus 

membuat laporan pelaksanaan kepada 
Kementerian Agama atau Badan Wakaf 
Indonesia. Untuk melihat akuntabilitas Nazhir 
di kabupaten Bengkalis dalam mengelola wakaf 
dapat terlihat dari table berikut ini;

Tabel C.4
Akuntabilitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Sumber : data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel diatas akuntabilitas 
Nazhir dalam pengelolaan Wakaf di Kabupaten 
Bengkalis sudah baik, dimana 52 persen 
responden menilai akuntabilitas Nazhir dalam 
pengelolaan tersebut tinggi, 44,7 persen sedang 
dan hanya 3,3 persen saja yang menilai rendah.

5. Kualitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis
Tingkat Kualitas Wakaf di kabupaten 

Bengkalis pada penelitian ini ditentukan dari 
beberapa dimensi yakni: Dimensi Ibadah 
dimana Pengelolaan wakaf telah menunjang 
sarana ibadah dan kemaslahatan sosial mas-
yarakat. Pengelolaan wakaf telah menunjang 
dakwah dan syiar Islam ditengah masyarakat. 
Serta Pengelolaan wakaf telah membantu 
terwujudnya konsolidasi masyarakat terhadap 
kaum dhuafa dan anak yatim. Dimensi 
ekonomi, dimana Pengelolaan wakaf telah 
membantu kesulitan ekonomi masyarakat 
terutama kalangan miskin dan kurang mampu. 
Pengelolaan wakaf memberikan kemudahan 
kepada UKM, serta pedagang kecil untuk 
mengakses permodalan. Serta pengelolaan 
wakaf telah mampu meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Selanjutnya dimensi sosial, 
dimana pengelolaan wakaf telah membantu 

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, 2017

Diagram diatas menunjukan bahwa 
tanah wakaf di kabupaten Bengkalis secara 
berperingkat, yang di gunakan untuk Masjid 
adalah sebanyak 38,84 persen, untuk Mushalla 
17,57 persen, untuk sekolah 16,87 persen 
untuk pasilitas social lainnya 14, 76 persen 
dan 9,49 persen untuk tanah perkuburan atau 
makam. Dengan demikian jelas bahwa wakaf 
di kabupaten ini belum memiliki potensi yang 
luas sebagai mana yang diharapkan.

2. Tingkat Pemahaman Nazhir Wakaf di 
Kabupaten Bengkalis
Tingkat pemahaman Nazhir dalam 

penelitian ini ditentukan oleh berbagai 
dimensi ukur yakni pemahaman konsep wakaf, 
penghayatan ibadah wakaf dan penerapan 
wakaf. Ketiga dimensi ini masing-masing 
memiliki beberapa indikator yang selanjutnya 
dijadikan pertanyaan dalam angket penelitian 
ini. Untuk melihat tingkat pemahaman wakaf 
bagi Nazhir wakaf di kabupaten Bengkalis 
dapat terlihat dari table dibawah ini :

Tabel C.2
Tingkat Pemahaman Nazhir di Kabupaten 

Bengkalis

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid

Rendah
Sedang
Tinggi
Total

4 2.7 2.7 2.7

66 44.0 44.0 46.7

80 53.3 53.3 100.0

150 100.0 100.0

Sumber: data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan 
tingkat pemahaman Nazhir di kabupaten 
Bengkalis baik. Karena lebih dari separuhnya 
yakni 53,3 persen responden berada pada 
posisi tinggi, 44 persen sedang dan 2,7 persen 
rendah. Dengan demikian sudah sepantasnya 
wakaf di kabupaten Bengkalis dapat terkelola 
dengan baik. Karena salah satu sisi penting 
dalam pengelolaan wakaf adalah menyangkut 
tingkat pemahaman Nazhirnya. 

3. Tingkat Kompetensi Nazhir Wakaf di 
Kabupaten Bengkalis
Tingkat Kompetensi Nazhir dalam penelitian 

ini ditentukan oleh dimensi pengetahuan 
yang terdiri dari pengetahuan umum dan 
khusus Nazhir. Keterampilan sesuai Pasal 11 
UU No. 41 Tahun 2004, yakni  kemampuan 
dalam pengadministrasian harta benda 
wakaf, kemampuan dan pengalaman dalam 
mengelola harta benda wakaf sehingga mampu  
mencapai tujuan, fungsi dan peruntukannya; 
serta kemampuan dalam membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia. Dimensi Sikap, yakni Nazhir harus 
memiliki sikap kesolehan dan ketaatan dalam 
beragama,  memiliki sikap sidik, amanah tablig  
dan fatanah serta memiliki sikap entrepreneur, 
atau jiwa wirausaha. Untuk mengetahuai 
tingkat kompetensi Nazhir tersebut dapat 
terlihat dari table berikut ini:
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layak dipakai dalam penelitian ini karena 
memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5.2.1 Uji Linierita

5.2. Uji Linieritas
Suatu model regresi dikatakan memenuhi 

asumsi linearitas jika mempunyai nilai Variance 
Inflation factor (VIF) disekitar 1 atau tepat 1 
dan nilai Tolerance mendekati 1 atau tepat 
1. Kedua nilai ini dapat dilihat pada bagian 
Collinearity Statistics. 

Dari output di atas diketahui nilai pada 
variabel mempunyai angka VIF seluruhnya 
menunjukan lebih kecil dari 10. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa data bebas 
dari Collinearity.

6. Pengaruh Pemahaman Nazhir Terhadap 
Peningkatan Kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis
Berdasarkan pengujian jalur koefisien jalur 

substruktur-1 dengan rumus V4 = 0.20*V1 
- 0.13*V2 + 0.66*V3 terlihat bahwa  terdapat 
hubungan diantara tingkat pemahaman 
Nazhir terhadap Kualitas wakaf di kabupaten 
Bengkalis, dimana thitung 2,16 lebih besar dari 
ttabel 2,04. Sehingga hipotesa Ho ditolak, maka 
terdapat hubungan yang signifikan diantara 
tingkat pemahaman Nazhir terhadap kualitas 
wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan 
temuan penelitian yang dilakukan oleh Divisi 
Litbang BWI bekerjasama dengan Lembaga 
Penelitian UIN Jakarta terhadap pengelolaan 
aset wakaf di DKI Jakarta pada tahun 2012 
(8 tahun setelah terbitnya Undang-Undang 
tentang Wakaf) menyimpulkan bahwa peran 
Nazhir wakaf sangat besar. Sehingga secara 
umum pengelolaan wakaf masih jauh dari 
pengelolaan dan pengembangan wakaf yang 
investasi. Tepatnya, ada 87% dari total 5.661 
tanah wakaf di DKI Jakarta dalam bentuk 
rumah ibadah, dan pengelolaannya bergantung 
dari dana sedekah. Bahkan, tanah wakaf yang 
sudah masuk kategori wakaf investasi pun 
pengelolaannya belum maksimal.

Penelitian itu juga menegaskan bahwa 
Menciptakan nazhir yang memiliki kompetensi 
wirausaha sosial merupakan hal yang penting 
agar wakaf berperan sosial. Betapa pun strategis 
lokasi tanah wakaf, atau memiliki sumber 
dana yang banyak, jika tidak didukung oleh 
nazhir wirausaha, maka wakafnya akan tidak 
produktif. Permasalahannya adalah UU No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan 
rumusan yang jelas terkait dengan syarat 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 
nazhir. Seperti dalam Pasal 10 ayat (1) UU 

dalam pengembangan pendidikan dan 
kesehatan masyarakat. Pengelolaan wakaf telah 
berhasil mengurangi kemiskinan masyarakat 
serta Pengelolaan wakaf telah berdampak 
pada berkurangnya penyakit masyarakat dan 
kriminalitas. Untuk melihat tingkat kualitas 
Wakaf di kabupaten bengkalis, dapat terlihat 
dari table berikut ini:

Tabel C.5
Kualitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Sumber : data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel di atas, kualitas wakaf di 
kabupaten Bengkalis belum baik. Dimana lebih 
separoh responden menilai kualitas wakaf di 
kabupaten Bengkalis menilai sedang yakni 54 
persen, sementara hanya 39,3 persen menilai 
tinggi dan 6,7 persen menilai rendah.

Setelah melewati banyak proses pengujian 
model, maka pada bagian ini akan dilakukan 
pembahasan atas model Eksistensi dan 
Akuntabilitas Nazhir Wakaf di Kabupaten 
Bengkalis

Sebelum dilakukan pengujian analisis jalur 
terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih 
dahulu perlu dilakukan suatu pengujian 
untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran 
terhadap asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi 
yang akan digunakan adalah uji asumsi 
kenormalan, linearitas, homoskedastisitas, 
multikolonieritas, independensi, galat (error) 
tidak berkorelasi dengan variabel endogen, 
dan hanya ada satu arah kausal di dalam 
sistem. Uji asumsi tersebut digunakan untuk 
mengetahui apakah data memenuhi asumsi 
untuk dilakukannya analisis jalur apa tidak. 

Dibawah ini merupakan uji asumsi yang harus 
dilakukan sebelum melakukan analisis.

5.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 
variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. Salah satu metode untuk 
mengetahui normalitas adalah dengan uji 
Kolmogorov-Smirnov Test. Uji Kolmogorov-
Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah 
distribusi nilai-nilai sampel yang teramati 
sesuai dengan distribusi teoretis tertentu 
(normal, uniform, poison, eksponensial). Uji 
Kolmogorov-Smirnov beranggapan bahwa 
distribusi variabel yang sedang diuji bersifat 
kontinu dan pengambilan sampel secara acak. 
Adapun hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov 
sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Kolmogorov-Smirnov Test

Sumber : data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tampilan tabel di atas maka 
untuk nilai kolmogorov-Smirnov Z adalah 
0,940 dan nilai Asymp.Sig adalah 0,339. Lalu 
intepretasinya adalah bahwa jika nilainya di 
atas lebih besar dari 0,05 maka distribusi data 
dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. 
Berdasarkan Uji  menunjukkan bahwa uji 
kolmogorov-Smirnov Z model analisis jalur 
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No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan 
syarat-syarat sebagai nazhir perseorangan 
adalah (1) warga Negara Indonesia, (2) 
beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) 
mampu secara jasmani dan rohani, dan (6) 
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Secara epistimologi TSR temuan penelitian 
ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari 
perspektif Ω (Q.S), maka secara umum tidak 
terdapat ayat al-Quran yang menerangkan 
konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf 
termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang 
digunakan para ulama dalam menerangkan 
konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman 
ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang 
infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut 
antara lain:

“Hai orang-orang yang beriman! 
Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian 
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu 
menafkahkan sebagian dari apa yang kamu 
cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada 
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia 
kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah 
(2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan 
tentang anjuran untuk menginfakkan harta 

yang diperoleh untuk mendapatkan pahala 
dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat 
al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang 
berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang 
menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil 
wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang 
kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh 
tanah di Khaibar. Setelah ia meminta 
petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi 
menganjurkan untuk menahan asal tanah dan 
menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; 
“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia 
bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai 
Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di 
Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah 
saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari 
padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada 
saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: 
“Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan 
sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu 
Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, 
diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar 
menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk 
keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk 
orang yang berperang di jalan Allah, orang 
musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh 
digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak 
yang mengurusnya, seperti memakan atau 
memberi makan kawan tanpa menjadikannya 
sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah 
hadis yang diceritakan oleh imam Muslim 
dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; 
“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, 
maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 
dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), 
ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, 
dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, 

para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf 
sebagai satu amal jariah yang disyariatkan 
dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat 
menafikan dan menolak amalan wakaf dalam 
Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang 
senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para 
sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa 
awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan 
wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat 
Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. 
Oleh karena itu pihak pemerintah telah 
menetapkan Undang-undang khusus yang 
mengatur tentang perwakafan di Indonesia, 
yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 
tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-
undang tersebut, pemerintah juga telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 
42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang nomor 41 tahun 2004.

Sebagai sebuah ibadah yang berdimensi 
sosial ekonomi, maka wakaf memerlukan 
pengelolaan yang baik. Dalam hal ini dikelola 
oleh Nazhir wakaf yang memiliki pengetahuan 
mengenai wakaf. Dalam konteks tersebut 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, 
tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang 
sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat 
disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan 
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka 
tunggulah kehancuran itu.” (Bukhari – 6015)

Sementara itu Allah SWT berfirman 
yang artinya “Sesungguhnya Kami telah 
mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan 
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir 
akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat 
itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 
amat zalim dan amat bodoh.”(QS Al-Ahzab 72).

Dengan demikian maka (θ) yang dikehen-

daki adalah Nazhir yang memiliki pengetahuan 
dalam pengelolaan wakaf. Sehingga X (θ), 
sebagai proses suratik memungkinkan bahwa 
pengetahuan Nazhir tersebut harus sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat serta system-
sistem profesionalisme yang berkembang 
saat ini. Sehingga dengan Nazhir yang 
berpengetahuan dan terintegrasi dalam 
system yang ada itu X (θ), maka sebagai mana 
penelitian ini akan memungkinkan wakaf 
menjadi lebih berkualitas W(θ ,X (θ)), sebagai 
fungsi kesejahteraannya.

7. Pengaruh Kompetensi Nazhir Terhadap 
Peningkatan Kualitas Wakaf Di Kabupaten 
Bengkalis
Pengujian jalur koefisien jalur substruktur-1 

terlihat bahwa  tidak terdapat hubungan 
diantara tingkat kompetensi Nazhir terhadap 
Kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis, 
diamana thitung -1,38 lebih kecil dari ttabel 2,04. 
Sehingga hipotesa Ho diterima, maka tidak 
terdapat hubungan yang signifikan diantara 
tingkat kompetensi Nazhir terhadap kualitas 
wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan 
temuan Ahmad Furqon (2006), dimana  
penelitiannya tentang Nazhir Wakaf Berbasis 
Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin di Kota 
Pekalongan menyimpulkan bahwa nazhir wakaf 
berbasis wirausaha sosial, harus memiliki tiga 
kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan 
dan sikap, dan nazhir wakaf Bisnis Center 
Pekalongan belum memiliki kompetensi 
wirausaha sosial secara menyeluruh karena 
hanya sebagian kecil menempuh pendidikan 
formal kewirausahaan dan hanya sebagian kecil 
nazhir yang memahami ketentuan perundang-
undangan serta kurangnya pemahaman tentang 
mereka terhadap model pembiayaan modern 
oleh karena itu mereka masih cenderung 
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menerapkan system tradisional penyewahan 
dan tukar guling, namun pada prinsipnya 
mereka sudah memiliki jiwa wirausahan karena 
umumnya mereka berasal dari pengusaha 
tetapi mereka masih perlu pengetahuan yang 
dapat diperoleh melalui pelatihan.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian Ahmad Zainus Soleh (2014) yang 
menyimpulkan bahwa manajeman perwakafan 
dewasa ini mengalami perkembangan yang 
cukup pesat, baik dari segi penerimaan, 
harta benda wakaf, pengelolaan, peruntukan, 
hingga penyaluran hasil. Semua itu, sentral 
dari manajemen wakaf tersebut adalah 
nazhir. Prototipe nazhir wakaf yang dahulu 
dengan sekarang juga, seharusnya, berbeda. 
Tetapi, pada kenyataannya masih banyak 
nazhir yang belum dapat beradaptasi dengan 
perkembangan. Akibatnya, harta benda wakaf 
yang dikelolanya tidak dapat dimanfaatkan 
secara optimal. Bukan hanya itu, nazhir 
menemukan rintangan, bila regulasi yang 
menyangkut aset wakaf tidak dapat berjalan 
beriringan dengan semangat produktifitas 
dan efektifitas yang dikembangkan dalam 
pengelolaan wakaf produktif. Hal ini sebagai 
contoh dapat dirasakan dalam perkara istibdal. 
Perlu terobosan regulasi untuk meningkatkan 
peran nazhir dalam mengelola potensi wakaf 
menjadi produktif. 

Sebagaimana analisis TSR sebelumya pada 
bagian 4.4.1, maka dalam konteks ini teta (θ) 
yang dikehdaki adalah Nazhir yang memiliki 
kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Sehingga 
X (θ), sebagai proses suratik memungkinkan 
bahwa kompetensi Nazhir tersebut harus 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
serta system-sistem profesionalisme yang 
berkembang saat ini. Sehingga dengan Nazhir 
yang berkompetensi dan terintegrasi dalam 
system yang ada itu X (θ), maka sebagai mana 

penelitian ini akan memungkinkan wakaf 
menjadi lebih berkualitas W(θ ,X (θ)), sebagai 
fungsi kesejahteraannya. 

8. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan 
Wakaf Terhadap Peningkatan Kualitas 
Wakaf Di Kabupaten Bengkalis
Pengujian jalur koefisien jalur substruktur-1 

terlihat bahwa terdapat hubungan diantara 
akuntabilitas Nazhir terhadap Kualitas wakaf 
di kabupaten Bengkalis, dimana thitung 7,18 
lebih besar dari ttabel 2,04. Sehingga hipotesa 
Ho ditolak, maka terdapat hubungan yang 
signifikan diantara akuntabilitas Nazhir 
terhadap kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan 
Nurul Huda dkk (2014) dengan judul 
karyanya Akuntabilitas sebagai Sebuah 
Solusi Pengelolaan Wakaf.  Hasil analisis 
menunjukkan prioritas masalah pengelolaan 
wakaf terletak pada wakif menyerahkan harta 
wakaf langsung kepada personal bukan melalui 
lembaga pengelola wakaf. Solusi dari masalah 
pengelolaan wakaf adalah meningkatkan 
insentif nazhir dan pelatihan intensif bagi 
nazhir. Solusi yang ditawarkan tersebut 
menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan 
peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, 
sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan 
wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat.

Temuan ini juga menguatkan riset-riset 
sebelumnya seperti Menurut Fikri et al. (2010) 
lembaga Non Government Organization 
(NGO) memiliki banyak kelemahan terkait 
akuntabilitas, karena minimnya penyampaian 
informasi kepada masyarakat. Fikri et al. 
(2010) juga mengungkapkan bahwa rendahnya 
akuntabilitas NGO disebabkan, karena 
Interaksi antara NGO, donatur, dan masyarakat 

bukan semata murni hubungan ekonomi 
dan tidak selalu besifat formal (meskipun 
terkadang terdapat hubungan formal). 
Kepercayaan, emosi, kata hati, kontrak sosial, 
hubungan timbal balik, misalnya bercampur 
sehingga aturan formal untuk menentukan 
apakah organisasi akuntabel atau tidak sering 
kali menjadi bias. 

Riset yang dilakukan oleh Fikri et al. 
(2010) tersebut merupakan riset mengenai 
akuntabilitas NGO non keagamaan. Sementara, 
lembaga pengelola wakaf adalah NGO 
keagamaan. Riset sebelumnya yang membahas 
mengenai akuntabilitas NGO keagamaan 
adalah riset yang dilakukan oleh Randa et al. 
(2011).  

Riset sebelumnya mengenai akuntabilitas 
lembaga pengelola wakaf yang merupakan 
NGO keagamaan khususnya agama Islam 
adalah riset yang dilakukan Budiman (2011).  
Budiman (2011) melakukan penelitian 
mengenai Akuntabilitas Lembaga Pengelola 
Wakaf. Hasil penelitian Budiman (2011) 
menunjukkan bahwa Penerapan prinsip 
akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas 
merupakan proses dimana suatu lembaga 
menganggap dirinya bertanggung-jawab 
secara terbuka mengenai apa yang dilakukan 
dan tidak dilakukannya. 

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan 
dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan 
(involving), dan cepat tanggap (responding). 
Akuntabilitas dapat menumbuhkan 
kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga. 
Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang 
penting karena akan mempengaruhi legitimasi 
terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan 
demikian, akuntabilitas bukan semata-mata 
berhubungan dengan pelaporan keuangan dan 
program yang dibuat, melainkan berkaitan pula 

dengan persoalan legitimasi public (Budiman 
2011).

Sebagaimana analisis TSR sebelunya pada 
bagian  4.4.1, maka dalam konteks ini teta (θ) 
yang dikehdaki adalah Nazhir yang akuntabel 
dalam pengelolaan wakaf. Sehingga X (θ), 
sebagai proses suratik memungkinkan bahwa 
akuntabilitas Nazhir tersebut harus sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat serta system-
sistem profesionalisme yang berkembang saat 
ini. Sehingga dengan Nazhir yang akuntabel 
dan terintegrasi dalam system yang ada itu 
X (θ), maka sebagai mana penelitian ini 
akan memungkinkan wakaf menjadi lebih 
berkualitas W(θ ,X (θ)), sebagai fungsi 
kesejahteraannya. 

D. Simpulan 
Penelitian ini mencoba untuk melihat 

sejauh mana eksistensi dan akuntabilitas nazhir 
berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis. Dengan harapan peningkatan 
eksistensi yang ditandai oleh pemahaman dan 
kompetensi kepada Nazhir yang ditunjang 
dengan akuntabilitas pengelolaan wakaf, potensi 
serta kemanfaatannya menjadi meningkat. Maka 
berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat 
diambil  kesimpulan sebagai berikut  :

1. Pemahaman Nazhir memiliki pengaruh 
terhadap kualitas wakaf di kabupaten 
Bengkalis. Ini membuktikan bahwa 
Nazhir hendaklah memiiki pengetahuan 
dalam pengelolaan wakaf. Hasil penelitian 
dibuktikan dengan nilai koefisien jalur 
antar variabel sebesar 0,20. 

2. Kompetensi Nazhir dalam penelitian ini 
secara langsung tidak dapat dibuktikan 
bahwa memiliki hubungan terhadap 
kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis. 
Temuan ini tentu berbeda dengan banyak 
penelitian lainnya yang menyatakan bahwa 
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kompetensi berpengaruh pada kualitas 
pengelolaan wakaf.

3. Akuntabilitas Nazhir terbukti memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 
wakaf di kabupaten Bengkalis. Dengan 
demikian akuntabilitas sangat diperlukan 
dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten 
Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan 
dengan nilai koefisien jalur antar variabel 
yang signifikan sebesar 0,66. 

4. Secara serentak hanya kompetensi Nazhir 
yang berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan wakaf di kabupaten Bengkalis, 
sementara pemahaman Nazhir tidak 
dapat dibuktikan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan wakaf di 
kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian 
dibuktikan dengan nilai koefisien jalur 
substruktur-2  sebesar 0,47. 

5. Secara serentak hanya kompetensi yang 

tidak dapat dibuktikan berpengaruh 
terhadap kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis. Sementara pemahaman dan 
akuntabilitas Nazhir terbukti berpengaruh 
terhadap  kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan 
dengan nilai koefisien jalur substruktur-1 
dimana V1 ke V4 sebesar 0,20 dan V3 ke 
V4 sebesar 0,66.

6. Secara serentak kompetensi berpengaruh 
terhadap kualitas wakaf di Kabupaten 
Bengkalis, melalui akuntabilitas Nazhir. 
Sementara variabel lainnya tidak 
berpengaruh baik langsung maupun 
tidak langsung terhadap kualitas wakaf 
di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian 
dibuktikan dengan nilai koefisien jalur 
antar variabel yang signifikan dimana V2 
ke V3 sebesar 0,52; V3 ke V4 sebesar 0,66 
dan V2 ke 4 sebesar 13.48.
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Abstrak

Penelitian ini membahas tentang model pengelolaan wakaf produktif di Pondok 
Modern Darussalam Gontor dan peranannya dalam pengembangan Universitas 
Darussalam Gontor.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan secara 
deskriptif yang menjadikan Universitas Darussalam Gontor sebagai obyek penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan indepth interview serta dilakukan 
triangulasi data untuk menguatkan keakuratan data yang didapat dan dilanjutkan dengan 
analisis data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan 
Pondok Modern Darussalam Gontor adalah model campuran, yang menggabungkan 1 
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A. Pendahuluan
Paradigma wakaf produktif, merupakan 

sebuah upaya transformasi dari pengelolaan 
wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan 
wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau 
menambah manfaat wakaf (Mubarok, 2008, p.41).
Di Indonesia pengembangan wakaf terus menerus 
dilakukan dalam upaya meningkatkan kehidupan 
beragama. Wakaf dianggap potensial dalam 
kehidupan sosial ekonomi umat di masa sekarang 
dan masa depan (Tulus, 2004, p.11).

Hashmi (1987, p.56) mengungkapkan 
bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dan 
profesional oleh nazhir akan memberi hasil wakaf 
yang diharapkan dan dapat dijadikan alternatif 
sebagai sumber pembiayaan, salah satunya bidang 
pendidikan sebagai salah satu permasalahan sosial 
yang masih cukup krusial di Indonesia. Beberapa 
kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dalam 
upaya pembangunan bidang pendidikan, salah 
satunya Undang-Undang Dasar hasil amandemen 
mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN/
APBD diperuntukkan untuk bidang pendidikan, 
tetapi langkah pemerintah tersebut tidak banyak 
menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.

Penerapan instrumen wakaf sebagai bentuk 
kemandirian ekonomi dalam pendidikan di tingkat 
perguruan tinggi telah diterapkan di beberapa 
negara dengan hasil yang sangat memuaskan, 
misalnya di Mesir.Universitas Al Azhar diMesir 
merupakan lembaga pendidikan yang berhasil 
mandiri dalam pembiayaan operasional dan 
pelaksanaan pendidikan di Universitas tanpa 
harus bergantung pada pemerintah dan iuran 

mahasiswa.
Di Indonesia, salah satu lembaga pendidikan 

yang telah mengelola wakaf produktif dengan 
baik adalah Pondok Modern Darussalam Gontor, 
Ponorogo, Jawa Timur. Instrumen pengelolaan 
wakaf produktif di bidang pendidikan, meliputi 
pesantren dan universitas, telah diterapkan 
sejak lama di dalamnya. Perkembangan UNIDA 
Gontor dengan bantuan wakaf Pondok Modern 
Darussalam Gontor menarik perhatian peneliti 
untuk meneliti model pengelolaan wakaf produktif 
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 
serta peranannya dalam pengembangan UNIDA 
Gontor yang merupakan salah satu Universitas 
yang berusaha mandiri dengan wakaf sebagai 
sumber dana utamanya.

B. Tinjauan Teoritis
Mubarok (2008, p.16) mendefiniskan wakaf 

produktif sebagai proses pengelolaan harta 
wakaf untuk dapat menghasilkan barang atau 
jasa sebanyak-banyaknya dengan modal yang 
minimum. Menurut Mubarok (2008, p.16), wakaf 
produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yang 
berarti usaha dengan orientasi pada keuntungan 
hingga keuntungan tersebut dapat disalurkan 
kepada pihak yang berhak mendapatkannya, 
dengan demikian, dapat dikatakanbahwa wakaf 
produktif secara terminologi adalah transformasi 
dari pengelolaan wakafyang profesional untuk 
meningkatkan atau menambah manfaat wakaf, 
sedangkan Antonio (2009, p.25) mengatakan 
bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan 
wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: 

pengelolaan wakaf secara langsung dan produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf yang 
dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor secara langsung dan produktif 
berperan besar dalam pengembangan Universitas Darussalam Gontor secara penuh, 
terutama pada penyediaan fasilitas dan sarana pra sarana kampus.

Kata kunci: Wakaf, wakaf produktif, perguruan tinggi

pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas 
kesejahteraan nazhir dan asas transformasi & 
tanggung jawab (Mubarak, 2006, p.20).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang 
mengatur permasalahanperwakafan di Indonesia 
yang meliputi perwakafan semua benda, baik 
benda bergerak maupun benda tidak bergerak, 
menjelaskan bahwa jenis wakaf produktif terdiri 
dari benda tidak bergerak (tanah) dan benda 
bergerak (uang). Pengelolaan harta benda wakaf 
secara produktif dilakukan dengan berbagai 
cara diantaranya adalah Investasi, Penanaman 
Modal, Agrobisnis, Pertambangan, Perindustrian, 
Pengembangan, Perkantoran, dan Sarana 
Pendidikan dan atau usaha-usaha yang tidak 
bertentangan dengan syariat Islam.

Pengelolaan wakaf untuk pendidikan tidak 
terbatas dalam bentuk tanah kering dan bangunan, 
melainkan juga banyak ditemukan aset wakaf 
dalam bentuk perkebunan, pertokoan, hotel, dan 
lainnya yang dikelola dan hasilnya diwakafkan 
untuk pelaksanaan layanan pendidikan yang 
membutuhkan biaya besar. Berbagai madrasah 
dan perguruan tinggi didirikan dan berkembang 
dari hasil pengelolaan aset wakaf, seperti di Mesir, 
Turki dan negara-negara Islam lainnya (Kasdi, 
2015, p.15). Layanan pendidikan dan fasilitasnya 
yang berjalan melalui dana dari lembaga wakaf 
melayani masyarakat secara keseluruhan, baik 
Muslim maupun non Muslim. Hal ini sejalan 
dengan berbagai catatan dalam sejarah Islam 
terkait hubungan kuat antara perkembangan 
wakaf dengan perkembangan ilmu keislaman 
dan sains serta peranannya dalam kemajuan 
peradaban umat Islam (Iman, 2013, p.20).

C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan obyek penelitiannya yaitu, Universitas 
Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-
lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dapat memanfaatkan 
berbagai alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang 
dikumpulkan pada pendekatan ini digolongkan 
manjadi data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh dan 
dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti 
yang berasal dari pengambilan sampel data 
di Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan 
Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor dan 
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, baik 
berupa hasil wawancara maupun dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh 
secara tidak langsung dari objek penelitian, seperti 
buku-buku atau literatur yang berhubungan 
dengan pengelolaan wakaf produktif. Hasil 
penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 
untuk memberi gambaran penyajian laporan 
tersebut. Pada penulisan hasil penelitian, peneliti 
menganalisa data yang sangat kaya tersebut dan 
sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sesuai dengan konsep wakaf produktif 

menurut Antonio (2009, p.45) bahwasannya 
pemberdayaan wakaf memiliki tiga ciri utama, 
yaitu: Pola manajemen wakaf yang harus 
terintegrasi, Asas kesejahteraan nazhir, dan Asas 
transformasi dan tanggungjawab, maka dapat 
dianalisa, bahwasannya Wakaf PMDG adalah 
sebagai berikut:

a. Konsep Pengelolaan Wakaf di PMDG 
adalah sbb:
1. Berdasarkan pola manajemennya, 
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Pimpinan PMDG menjelaskan bahwa 
pengelolaan Kopontren La Tansa 
menganut prinsip swakelola, yang 
berarti pondok melibatkan para guru 
dan santri dalam pengelolaan wakaf. 
Pola ini bertujuan supaya pengelolaan 
usaha-usaha tersebut tetap dipenuhi 
oleh jiwa kesantrian berupa keikhlasan, 
kejujuran, amanah, tanggung jawab, 
kesungguhan, pengabdian, dan 
kesetiaan. Pembangunan beragam 
unit usaha menjadi satu dari berbagai 
macam sarana pendidikan kemandirian 
untuk santri dan guru, serta bidang 
lainnya seperti: kewiraswastaan, 
keikhlasan, dan pengorbanan. Hasil dari 
pengelolaan unit usaha ini disalurkan 
untuk pendanaan kebutuhan pondok, 
termasuk santri dan guru. Ini merupakan 
bentuk pendidikan kemandirian yang 
terus dijaga oleh PMDG.

2. Dalam Pengelolaan Unit Usaha 
Kopontren La Tansa, YPPWPM 
menugaskan guru dan santri dalam 
operasionalnya. Hal ini adalah ciri khas 
dalam manajemen pesantren yang lebih 
ditujukan untuk pendidikan daripada 
tuntutan profesionalisme pekerjaan, 
maka ukuran standar professional 
dalam pekerjaan tidak dapat diterapkan 
secara utuh dalam pesantren.

b. Asas Kesejahteraan Nazhir. 
Panca Jangka PMDG atau program kerja 
PMDG kelima adalah kesejahteraan 
keluarga pondok. Keluarga pondok 
didefinisikan sebagai guru-guru yang telah 
berkeluarga dan mengabdikan hidupnya 
untuk pengembangan pondok secara 
langsung dalam pelaksanaan pendidikan 
dan pengajaran, serta bertanggungjawab 
terhadap hidup dan matinya pondok. 

Program ini mendapatkan alokasi dana 
sebesar 20% dari keuntungan berbagai unit 
usaha yang dikelola oleh pondok.

c. Asas Tranformasi dan Transparansi.
Asas Tranformasi adalah merupakan 
transformasi input menjadi output untuk 
menambah jumlah nilai atau manfaat lebih 
banyak. Berdasarkan analisa pengelolaan 
wakaf di PMDG, pola pengelolaan aset 
wakaf di PMDG yang menggunakan 
pola tradisional dan profesional meski 
secara tidak utuh secara bersamaan, dapat 
digolongkan dalam Pengelolaan Wakaf 
secara Semi-Profesional. Untuk Kasus 
Badan Wakaf PMDG Laporan Keuangan 
dilaporkan tiap tahun yang dipublikasikan 
ke Masyarakat Umum dalam bentuk Warta 
Dunia Gontor (Wardun).
Sesuai dengan ikrar wakaf yang telah 
diamanahkan dari Trimurti pendiri 
pondokkepada Badan Wakaf Pondok 
Modern, maka YPPWPM yang diberikan 
tanggung jawabuntuk mengelola dan 
mengembangkan tanah wakaf pondok, 
berusaha memberdayakantanah wakaf 
sebaik mungkin guna mendapatkan hasil 
yang diperuntukkan untuk penunjang 
jalannya kegiatan dan program-program 
pondok. 

Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam 
Gontor
1. Wakaf Tanah Kering dan Properti 

Pengelolaan dilakukan dengan menjadikan 
tanah kering sebagai tempat pendirian sarana 
dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Di 
atas tanah tersebut dibangun beragam bangunan 
yangdifungsikan untuk: sekolah, asrama santri, 
perkantoran, perpustakaan,laboratorium, masjid, 
balai pertemuan, fasilitas olah raga, seni dan 
keterampilanserta untuk perumahan guru dan 

dosen. Tanah-tanah kering yang tidak dipakai 
akan ditanami berbagai macam jenis tanaman, 
seperti tanaman hias, umbi-umbian dan lainnya 
(Zarkasyi, 2005, p.76).

3) Wakaf Uang dan Wakaf Tanah Kering
Pengelolaan dilakukan dengan mengelola wakaf 

uang sebagai modal dalam pendirian berbagai 
unit usaha dengan menyesuaikan perkembangan 
pondok, kebutuhan santri, kebutuhan keluarga 
pondokdan masyarakat sekitar. (Warta Dunia 
Pondok Modern Darussalam Gontor, 2013,p.80). 
Berikut adalah daftar unit-unit usaha PMDG:

Tabel 1.Unit-Unit Usaha PMDG
No. Nama Unit Usaha No. Nama Unit Usaha

1 Air Minum Latansa 15 Percetakan Darussalam

2 Apotek Latansa 16 Perkulakan

3 Latansa Food Court 17 Latansa Poultry

4 Distributor Center 
Mantingan 18 Selep

5 Es Krim Latansa 19 Toko Besi KUK

6 Kantin Azhar 20 Toko Buku

7 Latansa Transport 21 UKK

8 Darussalam Computer 
Center 22 Wartel Azhar

9 Konveksi 23 Wartel Gambia

10 KUK Palen 24 Wartel Sudan

11 Mie Ayam Latansa 25 Wisma Darussalam

12 Latansa Sport 26 Latansa Laundry

13 The Latansa 27 Gudang Kopontren

14 Pabrik Roti 28 Penggemuka Sapi

Sumber: Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, 2016.

Manajemen Pengelolaan Unit-Unit Usaha 
Manajemen pengelolaan berbagai unit usaha 

PMDG ditangani secara langsung oleh guru-
guru yang menjadi pengurus dan staf di setiap 
unit-unit usaha. Pimpinan pondok hanya sebagai 
pengawas jalannya unit usaha dan bertugas 
sebagai pengukur tingkat kesesuaian antara 
rencana-rencana yang telah ditetapkan, dengan 
hasil yang telah dicapai. Berikut iniadalah model 
pengelolaan unit usaha (Kopontren La-Tansa) 
dalam bentuk akad Mudlarabah:

Berdasarkan Gambar 1 menjelaskan 
bahwawakaf yang diterima dari waqif baik berupa 
uang maupun tanah yang diberikan secara tidak 
langsung kepada penerima wakaf yaitu para 
santri dan guru. Tanah wakaf dan Wakaf Uang 
yang diperoleh akan dikelola oleh Pengurus 
YPPWPM (1). Harta wakaf yang terkumpul akan 
diproduktifkan dalam bentuk akad Mudlarabah 
melalui Unit Usaha Kopontren La- Tansa (2). 
Pengelolaan melalui unit Usaha Kopontren 
tersebut akan memperoleh keuntungan (3). 
Keuntungan yang diterima akan dipergunakan 
untuk pembiayaan pendidikan dan pengajaran di 
PMDG, salah-satunya untuk menyediakan sarana 
dan prasarana pendidikan dan pengajaran (4). 
Sebagian keuntungan lagi dipergunakan untuk 
pengembangan harta wakaf itu sendiri, agar harta 
wakaf semakin bertambah salah-satunya untuk 
pembelian tanah baru di PMDG dan YPPWPM 
juga memberikan 20% dari keuntungan Unit 
Unit Usaha dan pertanian yang memang dikelola 
sendiri oleh guru untuk keperluan hidup mereka 
selain dari gaji guru yang diterima PMDG 
perbulan. (5).

Sistem keuangan unit-unit usaha Kopontren 
dipusatkan di bagian administrasi Pondok Gontor.
Uang kas yang hanya boleh disimpan di masing-
masing unit usaha hanya sebesar Rp 20.000.000 
(dua puluh juta rupiah).  Segala pengeluaran uang 
untuk keperluan apapun dari bagian administrasi 
ini, harus sepengetahuan Pimpinan Pondok. 
Pimpinan Pondok sama sekali tidak memegang 
uang pondok, tetapi mereka mengetahui dengan 
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jelas dan pasti seluruh persoalan keuangan pondok, 
baik melalui laporan dari bagian administrasi 
secara rutin ataupun langsung inspeksi ke bagian-
bagian unit usaha langsung.

Pengelolaan keuangan di Pondok Gontor 
diurus sepenuhnya oleh bagian administrasi, 
terdiri dari para guru yang juga berstatus 
Mahasiswa ISID. Demikian pula halnya keuangan 
diseluruh unit-unit usaha diurus oleh guru-
guru sendiri. Penunjukkan penanggung jawab 
keuangan tidak didasarkan pada kecakapan 
dan pengalaman bekerja dibidang administrasi 
(job skill), tetapi lebih pada sisi mentalskill: 
keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, 
kesungguhan, pengabdian dan loyalitas, yakni 
mereka yang memahami dan menghayati nilai-
nilai kepesantrenan. 

a. Wakaf Tanah Sawah 
Berikut penjelasan pengelolaan tanah-tanah 

sawah yang telah diwakafkan dan dikelola Yayasan 
dalam tiga bentuk usaha, yaitu:

a. Model Pengelolaan Wakaf PMDG Dalam 
Bentuk Akad Mukhabarah
Memakai sistem bagi hasil. Pembagian 

keuntungan antara pihak pemilik tanah dan 
penggarap/pengelola tanah dimusyawarahkan 
oleh kedua belah pihak di awal akad hingga 
mencapai kesepakatan bersama.

Pada Gambar 2 menunjukkan pengelolaan 
wakaf PMDG dengan akad mukhabarah. 
Dimulai dengan pengajuan syarat-syarat dari 

petani yang membutuhkan tanah sawah kepada 
YPPWPM (1). YPPWPM sebagai pemilik 
tanah akan menyediakan tanah, sedangkan 
bibit, pupuk dan pembiayaan diperoleh dari 
pinjaman YPPWPM (yang akan dikembalikan 
setelah panen) (2) dan Petani bermodalkan 
keahlian dan tenaga untuk Usaha Pertanian 
(3). Pembagian Hasil ditentukan sejak awal 
akad, berdasarkan kesepakatan antara kedua 
belah pihak antara Petani dan YPPWPM (4). 
Pembagian keuntungan setelah dipotong biaya 
bibit, pupuk dan pinjaman dari YPPWPM, 
dengan memakai sistem bagi hasil dengan 
pembagian 60% untuk YPPWPM dan 40% 
untuk petani (5). Bagi hasil usaha pertanian ini 
dilakukan untuk pengembangan harta wakaf, 
salah satunya yaitu melalui pembelian tanah 
wakaf baru (6). Hasil Wakaf juga disalurkan 
untuk membeli kendaraan sebagai fasilitas 
penunjang aktivitas pendidikan dan pengajaran 
di PMDG.
b. Model Pengelolaan Wakaf PMDG dalam 

bentuk Akad Ijarah.
Memakai sistem sewa tanah. Tanah wakaf 

akan disewakan kepada petani dan pembayaran 
dilakukan mengikuti musim tanaman. Berikut 
penjelasan dari model pengelolaan dalam 
bentuk akad Ijarah:

Gambar 3 di atas menjelaskan proses 
pengelolaan wakaf PMDG dengan Akad Ijarah. 
Dimulai dengan pengajuan permohonan atas 
penyewaan tanah oleh petani kepada YPPWPM 
(1). Peninjauan kembali syarat-syarat yang 
ditentukan untuk petani yang menyewa tanah 

oleh YPPWPM (2). YPPWPM menyetujui 
untuk memberi sewa tanah sawah wakaf jika 
syarat telah sesuai (3). Petani menyewa tanah 
sawah wakaf dari pihak YPPWPM dengan 
jangka waktu serta biaya sewa yang sudah 
ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak (4). (3) Model Pengelolaan Wakaf 
PMDG dalam bentuk sewa menyewa yang 
mengikuti hasil yang akan didapatkan, maka 
pihak penyewa akan melakukan pembayaran 
sesuai dengan total hasil yang didapatkan.

Kesimpulan dari tiga bentuk pengelolaan 
di atas, ternyata bentuk sewa tanah dan 
sewa mengikuti hasil panen, menghasilkan 
nilai yang lumayan besar dan sistem bagi 
hasil yang diterapkan Yayasan tidak begitu 
menguntungkan, maka mulai tahun ini, 
Yayasan mengharuskan para penggarap 
tanah milik pondok dengan sistem sewa agar 
membayar biaya sewa di muka sebesar ± Rp 1,5 
juta/tahun/petak (1400 m²), tergantung situasi 
dan kondisi tanah. Apabila kondisi tanah sangat 
baik dan produktif untuk ditanami, maka biaya 
sewa dinaikkan sedikit (Warta Dunia Pondok 
Modern Darussalam Gontor,2013,p.89).

Pendistribusian Hasil Wakaf Pondok Modern 
Gontor Untuk Pengembangan UNIDA Gontor
1. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Pra-

Sarana Pendidikan

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa 
hasil pengelolaan wakaf Pondok Modern Gontor 
merupakan sumber dana terbesar, yakni berkisar 
antara 60% hingga 100%, dalam perolehan aset 
tetap UNIDA Gontor meliputi fasilitas serta 
sarana dan prasarana kampus, dibandingkan 
dengan beberapa sumber dana lainnya.

2. Beasiswa

3. Sumbangan Terhadap Biaya Operasional 
UNIDA Gontor

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan bahwa 
sumber biaya operasional pada tahun 1963 hingga 
tahun 1983 secara keseluruhan diperoleh dari 
hasil wakaf PMDG hingga, hal ini disebabkan 
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UNIDA Gontor yang masih berstatus IPD 
(Institut Perguruan Darussalam) Gontor dan 
belum terpisah dari Pondok Modern Darussalam 
Gontor, baik secara lokasi serta pengelolaan 
administrasi keuangan. Mahasiswa UNIDA 
Gontor pada saat itu dibebaskan dari berbagai 
biaya karena merupakan pengajar di Pondok 
Modern Darussalam Gontor.

Pada Tahun 1993 hingga 2011 kampus UNIDA 
Gontor yang pada saat itu bernama Institut Studi 
Islam Darussalam (ISID) Gontor mulai didirikan 
dan memiliki lokasi terpisah dari PMDG, sehingga 
alokasi hasil pengelolaan wakaf PMDG untuk 
biaya operasional kampus berkurang dan banyak 
dipusatkan pada pembangunan pergedungan 
serta fasilitas kampus dan berlanjut hingga tahun 
2016 dimana semakin banyak jumlah mahasiswa, 
maka sumber biaya operasional kampus mulai 
banyak didapatkan dari SPP dan iuran mahasiswa, 
walaupun hasil wakaf PMDG tetap berkontribusi 
dalam pembiayaan operasional kampus.

Pembahasan
Berdasarkan berbagai uraian yang dijelaskan 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa distribusi hasil 
wakaf PMDG sangat besar dalam pengembangan 
serta pelaksanaan kampus UNIDA Gontor 
mulai dari awal berdiri hingga saat ini, berikut 
rinciannya:

Pada Gambar 8 di atas, persentase distribusi 
hasil wakaf PMDG untuk UNIDA sesuai dengan 
penuturan Setiawan Lahuri mengenai kontribusi 
PMDG terhadap pengembangan UNIDA Gontor. 
Menurut Setiawan, secara garis besar iuran dari 
para mahasiswa dan sumber dana lainnya hanya 
mampu menutupi biaya pelaksanaan perguruan 
tinggi sekitar 50%, sedangkan 50% sisanya 
diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf produktif 
dari PMDG. Apabila kekurangan sebanyak 
50% tersebut turut dibebankan kepada setiap 
mahasiswa tentunya akan sangat membebani, 
maka sesuai dengan pernyataan yang disampaikan 
Pimpinan Pondok bahwa jika hanya mengandalkan 
iuran mahasiswa untuk biaya penyelenggaraan 
pendidikan di UNIDA Gontor, pasti tidak akan 
cukup, maka dari itu PMDG dengan ciri khas 
kemandirian, berupaya memenuhi sendiri 
segala kebutuhan untuk lembaga pendidikan di 
bawahnya, termasuk UNIDA Gontor. Pernyataan 
ini bukan berarti bahwa PMDG maupun UNIDA 
Gontor tidak menerima bantuan dari luar.

Keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi 
di PMDG yang berdampak terhadap kemandirian 
UNIDA Gontor dapat dipastikan tidak hanya 
terfokus pada dunia materi saja, tetap termasuk 
non materi seperti masalah kesadaran, aktor dan 
peran kelembagaan. Hal ini menjelaskan bahwa 
aspek ekonomi berkaitan erat dengan aspek non 
ekonomi seperti pola pikir, kesadaran, persepsi, 
budaya masyarakat, dan lainnya.

Pengaruh Wakaf PMDG Terhadap Kemandirian 
UNIDA Gontor

Konsep yang membedakan pengelolaan 
UNIDA Gontor dengan perguruan tinggi lain, 
juga Pondok Modern Gontor sebagai yayasan 
dengan yayasan yang lain, terlihat dari aspek 
yayasan, dimana yayasan Gontor atau PMDG 
merupakan milik umat Islam dan UNIDA Gontor 
adalah salah satu bagian yang terintegrasikan 

dari sistem pendidikan yang ada di Gontor secara 
umum. Para pengurus UNIDA diberi amanah dan 
wewenang penuh oleh PMDG untuk mengelola 
kampus dengan asumsi bahwa wewenang ini 
hanya terbatas dalam aspek pengelolaan aktivitas 
pendidikan perguruan tinggi dan untuk aspek 
pengumpulan dana adalah wewenang Yayasan 
atau PMDG, maka para pengurus UNIDA Gontor 
dapat fokus dalam pengembangan pendidikan di 
universitas.

Hubungan ini juga diperkuat secara struktural, 
dimana rektor UNIDA Gontor merupakan salah 
satu anggota Badan Wakaf PMDG, maka dilihat 
dalam struktur Badan Wakaf, posisi rektor 
UNIDA Gontor, Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah 
Zarkasyi, adalah sejajar dengan posisi Pimpinan 
PMDG, tetapi dalam struktur PMDG secara 
umum posisi rektor UNIDA Gontor berada 
di bawah Pimpinan PMDG. Hal ini berakibat 
pada keterkaitan yang tinggi dalam komitmen, 
artinya semua yang berhubungan dengan UNIDA 
Gontor adalah wewenang rektor dan semua yang 
dilakukan rektor adalah dengan pengawasan dan 
persetujuan Pimpinan PMDG sebagai President 
of University.

Pola hubungan UNIDA dengan Gontor atau 
dengan PMDG, menunjukkan bahwa UNIDA 
adalah bagian yang terintegrasi dengan sistem 
pendidikan Pondok Modern Gontor, maka semua 
aset yang dimiliki oleh UNIDA Gontor adalah milik 
PMDG, artinya adalah semua pengembangan aset 
atau sarana yang ada di UNIDA Gontor disupport 
murni oleh Gontor. PMDG memiliki komitmen 
besar untuk membantu semua kebutuhan 
pengembangan UNIDA, hal ini menunjukkan 
pola hubungan dan garis komunikasi yang kuat.
Konsep bersama yang dipegang teguh oleh semua 
pihak, sehingga semua pengembangan wakaf 
yang ada di PMDG sepenuhnya digunakan untuk 
pengembangan PMDG secara umum termasuk 
UNIDA Gontor di dalamnya.

E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
penelitian sebagai berikut:

1. Pondok Modern Darussalam Gontor 
(PMDG) telah menghimpun dana wakaf 
yang tidak hanya terbatas pada tanah 
(baik tanah kering maupun sawah) dan 
bangunan, tetapi juga menerima wakaf uang 
dan wakaf diri (jiwa). Model Pengelolaan 
wakaf yang dilakukan Pondok Modern 
Darussalam Gontor merupakan model 
campuran, dengan maksud wakaf dikelola 
secara langsung dan produktif. Sebagian 
Pengelolaan wakaf secara langsung, 
digunakan untuk kepentingan biaya 
operasional lembaga pendidikan yang ada 
di dalamnya, sedangkan pengelolaan wakaf 
secara produktif dilakukan melalui wakaf 
tanah dan wakaf uang serta tanah kering. 
Beberapa tanah ada yang disewakan, 
dikelola secara bagi hasil, dan ada pula 
yang digarap sendiri. Wakaf uang dijadikan 
sebagai modal usaha dan wakaf tanah 
kering untuk tempat pendirian unit unit 
usaha yang tergabung dalam Kopontren 
Latansa. Aspek sosial dalam pengelolaan 
wakaf juga tampak melalui ditribusi hasil 
wakaf yang tidak hanya digunakan untuk 
keperluan pendidikan Pondok Modern 
Darussalam Gontor, tetapi juga memberi 
kesejahteraan masyarakat sekitar Pondok 
Modern Darussalam Gontor. Penugasan 
para guru serta santri sebagai unsur 
pendidikan dalam pengelolaan wakaf juga 
menjadi salah satu ciri khas pengelolaan 
wakaf di Gontor yang selalu dijaga.

2. Hasil pengelolaan wakaf produktif 
Pondok Modern Darussalam Gontor 
(PMDG) yang terus berkembang setiap 
tahun berperan besar dalam kemajuan 
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. 
Hal ini disebabkan hasil pengelolaan 
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wakaf produktif PMDG menjadi sumber 
dana yang kuat dan utama dalam 
pengembangan UNIDA Gontor, yang 
dibuktikan melalui subsidi PMDG untuk 
biaya operasional kampus dan biaya 
pembangunan dari PMDG secara penuh. 
Seluruh aset tetap yang dimiliki UNIDA 
Gontor merupakan kontribusi dari PMDG 
yang tidak dibebankan kepada mahasiswa. 
Hal ini merupakan konsep bersama yang 
dipegang teguh oleh semua pihak, sehingga 
semua pengembangan wakaf yang ada 
di PMDG sepenuhnya digunakan untuk 
pengembangan PMDG secara umum 
termasuk UNIDA Gontor di dalamnya.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran 

dari penulis adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka meningkatkan budaya 

tertib organisasi dan administrasi, sistem 
manajemen keuangan satu atap dan 
mekanisme pengawasan organisasi perlu 
ditinjau kembali. Hal ini diperlukan 
untuk kemudahan pengukuran dan 
evaluasi tingkat kesuksesan setiap unit, 
serta menghindari adanya suatu konflik 
kepentingan yang disebabkan adanya 
rangkap jabatan dalam suatu lembaga.

2. Perlunya penugasan para ahli sebagai 
pengawas atau pembimbing dalam 
pengelolaan wakaf secara profesional, 
sehingga dapat meningkatkan hasil wakaf 
produktif Pondok Modern Darussalam 
Gontor.

3. Model pengelolaan wakaf produktif di 
Pondok Modern Darussalam Gontor untuk 
UNIDA Gontor dapat dijadikan acuan 
bagi Yayasan Pengelola Perguruan Tinggi 
ataupun lembaga pengelola pendidikan 
lainnya untuk menopang kemandirian 

sebuah lembaga pendidikan sehingga tidak 
menggantungkan harapan pada pemberian 
bantuan dari pihak lain.
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Abstract

 One of the institutions that implement socialized waqf is Indonesian Waqf Board. 
In disseminating the Indonesian Waqf Board has been done to the public Indonesia is 
certainly no easy thing. Therefore, it needs the right communication strategy in order to 
achieve an understanding of the function of Waqf Board itself. Of the background issues 
that have submitted the question arises, how a communication strategy that had been done 
by the Waqf Board Indonesia (actors) in disseminating / promoting the Waqf Board itself 
to the public? Forms of research that the researchers used was a qualitative approach with 
a descriptive analytical method that aims to make a systematic description, factual and 
accurate about the facts and the properties of the population or a particular object. This 
study aims to describe good communication strategy, in socializing or promote in order to 
achieve a more focused understanding. In accordance with the times today, many in the 
media to communicate the product in the form of goods and services. One is an interactive 
marketing (interactive marketing) is the marketing of mouth (word-of-mouth marketing), 
contained in the communication mix.

Keywords: Communication, socialization and Communications Mix

Abstrak

Salah satu lembaga wakaf yang melaksanakan pensosialisasian adalah Badan Wakaf 
Indonesia. Dalam mensosialisasikan  Badan Wakaf Indonesia yang telah dilakukan kepada 
masyarakat Indonesia tentu tidak hal yang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan 
strategi komunikasi yang tepat agar tercapai pemahaman terhadap fungsi Badan Wakaf  

itu sendiri.  Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan muncul pertanyaan, 
bagaimana strategi komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia 
(pelaku) dalam mensosialisasikan /mempromosikan Badan Wakaf itu sendiri kepada 
masyarakat? Bentuk peneltian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif analitis yaitu bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 
faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang baik, dalam 
mensosialisasi atau mempromosikan agar tercapainya pemahaman yang lebih terarah. 
Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak media dalam mengkomunikasi 
produknya baik berupa barang dan jasa. Salah satunya adalah   pemasaran interaktif 
(interactive marketing) yaitu pemasaran dari mulut ke mulut (word-of-mouth marketing), 
yang terdapat dalam Bauran komunikasi.

Kata Kunci: Komunikasi, Sosialisasi dan Bauran Komunikasi 

A. PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang Masalah

Saat ini, jasa semakin mendominasi perekonomian 
dunia. tentu saja, keterampilan mengelola dan 
memasarkan jasa menjadi semakin penting. 
Antara teori dan dunia praktik yang sering 
dialami oleh akademisi dan pelaku bisnis 
selalu tidak sesuai sesuai dengan kenyataan. Ini 
terbukti dari berbagai persoalan yang dihadapi 
yang mana banyak dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya  ada pengaruh  dari dalam 
perusahaan itu sendiri  dan juga faktor–faktor dari 
luar contohnya : pemerintah dan masyarakat pada 
umumnya. Pemerintah dalam hal ini berperan 
sebagai  mengatur kebijakan-kebijakan  yang 
harus ditaati oleh badan usaha-badan usaha baik 
perorangan,organisasi dan badan usaha, dimana 
aturan-aturan harus dijalankan, sementara ada 
aturan-aturan tersebut menjadi  tantangan yang 
harus disikapi yang positif oleh badan usaha atau 
sejenisnya. 

Dalam  penulisan ini yang  dimaksudkan  
dengan   masyarakat adalah sebagai konsumen,  
dimana harus mendapatkan informasi/
komunikasi yang jelas dan akurat, supaya  
mendapatkan,  apa yang diharapkannya  selama 
ini  dari  promosi atau sosiliasasi dari produk 
(barang atau jasa) tersebut atau juga pelayanan 
yang ditawarkan kepada masyarakat,  apabila 

informasi tersebut dikomunikasikan dengan baik  
maka sebagai masyarakat atau konsumen dapat 
mengatur pola kebutuhan dan keinginan sesuai 
dengan kebutuhan mereka. 

Keseluruhan bentuk pelayanan atau informasi 
yang disediakan oleh pelaku dalam hal ini Badan 
Wakaf Indonesia selaku penyedia pelayanan 
dalam menjalankan  Badan wakaf baik  harta yang 
bergerak (uang atau perhiasaan berharga) dan 
tidak bergerak ( bangunan atau tanah ), berusaha 
untuk memberikan  kinerja organisasi pelayanan 
secara baik, dan produk layanan yang berkualitas 
dengan dimensi-dimensi berupa kemudahan, 
kecepatan, ketepatan, dan keadilan serta 
memberikan rasa keamanan dari aspek legitimasi 
yang diberikan dan sekaligus sebagai jaminan dari 
produk (barang atau jasa). 

Namun demikian, didalam kenyataan 
dimasyarakat  umumnya masih merasa kurang 
mendapatkan informasi, sarana atau media 
tersebut, dikarenakan salah satunya kurangnya  
sosialisasi yang maksimal terhadap masyarakat.  
Kita juga harus menyadari dimana sebagian besar 
masyarakat Indonesia pada umumnya masih 
minim dalam ilmu pengetahuan dan minim juga 
ditingkat pendidikannya, dan apabila ditinjau dari 
sudut lokasi atau wilayah Indonesia itu sendiri 
adalah Negara kepulauan yang mana sebagian 
besar pendudukan Indonesia banyak yang tinggal 
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 ملخص

األوقاف التي تعمل على التنشئة اإلجتماعية هي هيئة األوقاف اإلندونيسية. التنشئة إحدى هيئة 
اإلجتماعية عن هيئة األوقاف اإلندونيسية ليس سهال. لذلك يحتاج إلى السياسة المحدد لتوصيل 
الفهم عن وظيفة هيئة األوقاف نفسها. من هذه سؤال، كيف كانت سياسة التوصيل التي قامت بها 

وقاف اإلندونيسية في توصيل المعلومات عن نفسها إلى المجتمع؟ هذا هو البحث النوعي هيئة األ
ويستخدم الباحث في هذا البحث بطريقة الوصفي النقدي وهي تهدف إلى الوصف الترتيبي 
والواقعي والتقيقي عن الوقائع واألوصاف من مجموعة نطاق البحث أو الموضوع المعين. 

صف عن سياسة التوصيل الجيد في التوصيل أو التحضير كي تصل تهدف هذا البحث إلى الو
إلى الفهم المعين. مع تطور الزمان اآلن كثير من الوسائل اإلعالمية تقوم على إعالم نفسها سواء 

) وهي interactive marketingكان عن األشياء أو الخدمة ومنها ما يقال باإلعالم المتفاعل (
  ) التي توجد في مزج اإلتصالت.word of mouth marketingاإلعالم باألفواه (

اإلتصاالت، اإلعالم، مزج اإلتصاالتكلمات مفتاحية:   
 
 

Abstract: 
 One of the institutions that implement socialized waqf is Indonesian Waqf Board. In 
disseminating the Indonesian Waqf Board has been done to the public Indonesia is 
certainly no easy thing. Therefore, it needs the right communication strategy in order 
to achieve an understanding of the function of Waqf Board itself. Of the background 
issues that have submitted the question arises, how a communication strategy that 
had been done by the Waqf Board Indonesia (actors) in disseminating / promoting 
the Waqf Board itself to the public? Forms of research that the researchers used was 
a qualitative approach with a descriptive analytical method that aims to make a 
systematic description, factual and accurate about the facts and the properties of the 
population or a particular object. This study aims to describe good communication 
strategy, in socializing or promote in order to achieve a more focused 
understanding. In accordance with the times today, many in the media to 
communicate the product in the form of goods and services. One is an interactive 
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didaerah-daerah yang terpencil sehingga masih 
kurangnya menerima informasi, tehnologi dan 
infrastruktur yang masih belum terintegrasi 
dengan baik. Hal ini dilihat dari banyaknya, 
pelayanannya lambat, tidak sederhana, 
memerlukan waktu yang cukup lama, cenderung 
tidak efisien, cenderung biaya tinggi, bahkan 
masyarakat ada yang menganggap pelayanan 
cenderung dipersulit dan ditambah lagi dengan  
peraturan-peraturan yang membuat masyarakat 
kurang paham serta  mendapatkan informasi atau 
penjelasan  yang tidak secara berkesinambungan 
hal ini akan menjadi pengaruh bagi masyarakat 
untuk membeli, menginvestasikan modal atau 
mewakafkan hartanya. 

Sebagai salah satu komponen utama dalam 
mengkomunikasi suatu organisasi kepada 
masayarakat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang akan menjadi perencana sekaligus pelaku 
aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Mereka 
harus mempunyai potensi seperti ide-ide dan 
pikiran, keahlian, perasaan, keinginan, dan juga 
harus mempunyai latar belakang pendidikan yang 
baik, usia yang produktif, jenis kelamin dan lain-
lain yang sifatnya heterogen dan jika dibawa ke 
dalam suatu organisasi dapat dimanfaatkan dan 
dioptimalkan potensinya untuk mencapai tujuan 
organisasi tersebut.

Dalam mensosialisasikan atau pengenalan 
produk Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada 
masyarakat, BWI telah melakukan sosilisasai 
sudah cukup lama dan  juga telah membuka 
kantor perwakilan disetiap propinsi sampai 
dikabupaten diwilayah seluruh Indonesia, untuk 
mengkomunikasikan produk tentang perwakafan.

Menurut Philip Kotler (2009), bahwa kepuasan 
pelanggan merupakan suatu perasaan senang 
atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan antara persepsi atau kesannya 
terhadap kinerja (hasil) suatu produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan 

didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi 
bahwa suatu alternatif yang dipilih setidaknya 
memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

  Tentunya  Badan Wakaf Indonesia sebagai 
lembaga dan mempunyai sumber daya manusia-
nya yang sifat dan karakteristik yang cukup vital. 
Ada Empat karakteristik yang  dimiliki sesuai 
dengan contoh oleh Nabi Muhammad SAW 
dalam menyampaikan risalah kepada masyarakat 
waktu itu antaranya: Shiddiq, Amanah, Tablig dan 
Fatonah. 

Badan wakaf indoensia juga mempunyai 
filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf  
tersebut adalah mendasarkan fungsinya pada 
unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsân) dan 
persaudaraan (ukhuwwah), oleh karena itu 
diharapkan terjadinya  proses distribusi dalam 
penyampaian kepada masyarakat secara lebih luas, 
dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat 
untuk tujuan bersama. 

Badan Wakaf Indonesia pasti juga telah lama 
mensosialisasikan atau mengkomunikasi kepada 
masyarakat baik berupa komunikasi media online 
dan media cetak pasti dengan didukung kemajuan 
teknologi yang baik dan sumber daya berkualitas. 
Keunggulan dan kelemahan kedua media ini 
pasti ada. Media online adalah informasi berita 
bersifat up to date, real time, dan cenderung lebih 
praktis. Sedangkan keunggulan media cetak 
adalah memberikan informasi dengan lebih jelas 
dan mampu menjelaskan lebih kompleks. Hal ini 
terlihat dari penyajian informasi dalam media 
cetak yang disertai dengan foto atau gambar 
untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. 
Informasi yang diberikan media cetak bersifat 
investigasi, hal ini membuat pembaca lebih 
kritis dalam memuat berita yang disajikan oleh 
media cetak. Kelemahan dari media online, yaitu 
untuk mendapatkan berita harus terhubung  
dengan internet terlebih dahulu, dan kualitas 
isi berita belum tentu terjamin fakta dan aktual. 

Sedangkan kelemahan media cetak, lebih lambat 
penyampaian beritanya daripada media-media 
yang lain, karena harus melewati proses di cetak 
terlebih dahulu, bahkan berita yang terjadi hari 
ini baru bisa diterima oleh khalayak pada hari 
esoknya. 

Namun demikian bukan berarti media online 
dan media cetak akan punah didunia media,  Badan 
wakaf indonesia sendiri telah melakukan  dikedua 
media ini sesuai  dengan teori tentang promosi 
yang disampaikan pakar pemasaran, Kotler 
menyatakan bahwa “Promosi mencakup semua 
kegiatan yang dilakukan  oleh sebuah perusahaan 
untuk menginformasikan dan mempromosikan 
produknya ke pangsa pasar.”  

Badan usaha atau organisasi juga perlu 
mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi dari  
sumber daya manusianya, sehingga faktor tersebut 
sebagai pendukung dalam suatu bentuk usaha. 

Menurut Peter Drucker dalam menuju sumber 
daya manusia Berdaya (Kisdarto, 2002 : h. 139), 
menyatakan : 

Efektifitas adalah melakukan hal yang benar, 
sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara 
benar.

Atau juga dengan kalimat yang lain: efektifitas 
berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan 
efisiensi berarti bagaimana kita mencampur 
sumber daya secara cermat. 

Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan 
dapat diukur, sedangkan efektif mengandung 
pula pengertian kualitatif.  Efektif lebih mengarah 
ke pencapaian sasaran. Secara sederhana, 
dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti 
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 
telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan 
sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat 
tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan 
dan tidak, terutama menjawab pertanyaan 
bagaimana cara melaksanakannya dan berapa 
biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Efektifitas organisasi pada dasarnya adalah 
efektifitas individu para anggotanya di dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan 
peran mereka masing-masing dalam organisasi 
tersebut. Untuk mengukur efektifitas dan efisien 
organisasi administratif seperti halnya organisasi 
pemerintah (birokrasi), bukanlah hal yang mudah. 
Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur 
efektifitas dan efisiensi dari organisasi bisnis, yang 
tujuan utamanya adalah mencari profit, dimana 
input maupun output yang berupa profit usahanya 
dapat dinilai dengan uang (materi).

Menurut Gibson, dkk (1984) menyimpulkan 
kriteria efektifitas suatu organisasi kedalam tiga 
indikator yang didasarkan pada jangka waktu, 
yaitu:

1. Efektifitas jangka pendek, meliputi: 
produksi, efesiensi, dan kepuasan.

2. Efektifitas jangka menengah, meliputi: 
kemampuan menyesuaikan diri dan 
mengembangkan diri. 

3. Efektifitas jangka panjang : keberlang-
sungan / hidup terus.

Dengan  ilmu pengetahuan atau teori–teori yang 
telah diterangkan diatas seperti pengetahuan 
pemasaran dengan berbagai indikator media 
promosi atau sosialisasi  yang cukup baik dan 
ditambah dengan kualitas pengetahuan tentang 
sumber daya manusia yang baik juga, hal ini akan 
membuat komunikasi yang terjalin akan lebih 
baik lagi dalam menyampaikan program Wakaf.
Untuk itu maka penelitian ini ingin melihat 
Bagaimana cara membuat suatu perencanaan 
strategi komunikasi, berdasarkan kegiatan 
promosi/sosialisasi bidang perwakafan. 

B. KAJIAN TEORI
1.  Strategi 

Menurut Hutabarat dan Huseini (2008) 
menyatakan bahawa definisi  strategi dari 
aspek manajemen adalah: arah dan cakupan 
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jangka panjang organisasi untuk mendapatkan 
keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam 
dan lingkungan yang berubah untuk mencapai 
kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak 
yang berkepentingan (stakeholder). Strategi yang 
telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam 
program kerja yang  jelas pada tahap pelaksanaan 
strategi. Salah satu yang harus dibangun adalah 
arsitektur organisasi. Arsitektur organisasi 
berkaitan dengan jawaban terhadap tiga hal dasar, 
yaitu: siapa yang mempunyai kewenangan untuk 
memutuskan tentang hal apa, siapa memberi 
kontribusi apa dan bagaimana mengukurnya, dan 
siapa memperoleh apa dan berapa banyak. Banyak 
faktor mempengaruhi pelaksanaan strategi 
antara lain faktor komunikasi dalam organisasi, 
faktor sosialisasi, promosi, dan faktor sumber 
daya manusia. yang penting, organisasi harus 
memiliki komitmen yang tinggi terhadap proses 
pembelajaran terus-menerus.

2.  Komunikasi
llmu Komunikasi telah tumbuh dan berkembang 
seiring dengan kemajuan  teknologi komunikasi 
belakangan ini. Komunikasi yang dulunya dilihat 
hanya  dalam konteks pesan antar manusia 
secara terbatas, di abad 21 ini, komunikasi 
lebih dimaknai sebagai komoditas dan industri. 
Pesatnya perkembangan bisnis mempengaruhi 
perkembangan komunikasi secara signifikan. 
Membangun sistem komunikasi merupakan tugas 
paling penting yang pertama-tama dilakukan 
oleh seorang pemimpin selain menetapkan 
tujuan dan menciptakan sarana dan prasarana 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Semua kegiatan organisasi diawali dengan 
adanya komunikasi. Proses penetapan tujuan, 
pengerjaan tugas dan laporan dilakukan dengan 
menggunakan komunikasi. Menurut Gode 
(1969:5) yang dikutip oleh Wiryanto dalam 
buku Pengantar Ilmu Komunikasi, memberikan 

pengertian komunikasi adalah “It is a process that 
makes common to or several what the monopoly 
of one or some (Komunikasi adalah suatu proses 
yang membuat kebersamaan bagi dua atau lebih 
yang semula monopoli oleh satu atau beberapa 
orang)”. (Wiryanto, 2004 : 6). 

Sebagaimana yang dikutip oleh Wiryanto 
dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi. 
Menurut Harold D. Laswell cara yang baik untuk 
menggambarkan komunikasi adalah “Dengan 
menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who, 
Say What, In Which Channel, To Whom, With 
What Effect”. (Wiryanto, 2004 :7). Pertanyaan ini 
mengandung lima unsur dalam komunikasi yang 
menunjukkan studi ilmiah mengenai komunikasi 
cenderung untuk berkonsentrasi pada satu atau 
beberapa pertanyaan diatas :

a. Who (siapa), komunikator yakni orang 
yang menyampaikan mengatakan, atau 
menyiatkan pesan-pesan baik secra lisan 
maupun tulisan. dalam hal ini komunikator 
melihat dan menganalisa factor yang 
memprakasai dan membimbing kegiatan 
komunikasi.

b. Say What (mengatakan apa), pesan yaitu: 
ide, informasi, opini yang dinyatakan 
sebagai isi pesan dengan menggunakan 
simbol atau lambang yang berarti.

c. In which channel (melalui saluran apa) 
media ialah alat yang dipergunakan 
komunikator untuk menyampaikan pesan 
agar pesan lebih mudah untuk diterima 
dan dipahami, biasanya komunikator 
menggunakan pers, radio, televisi, dan 
lain-lain.

d. To Whom (kepada siapa) komunikan ialah 
orang yang menjadi sasaran komunikator 
dalam menyampaikan pesan. untuk itu 
seorang komunikator harus mengetahui 
betul sifat dan kondisi komunikan 
dimanapun berada

e. Effect (efek) yakni efek atau pengaruh 
kegiatan komunikasi yang di lakukan 
komunikator kepada komunikan, sehingga 
terlihat adanya perubahan yang terjadi 
dalam diri komunikan.

Berdasarkan uraian pengertian komunikasi 
di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pada 
dasarnya komunikasi itu merupakan proses 
penyampaian pesan dari seseorang atau kelompok 
(komunikator) kepada orang lain (komunikan), 
dengan harapan dapat menimbulkan perubahan 
sikap dan pendapat dari orang yang menjadi 
sasaran, komunikasi adalah bentuk interaksi 
manusia yang saling mempengaruhi satu sama 
lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas 
pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam 
hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.

3. Unsur-unsur Komunikasi 
Menurut Onong Uchjana Effendy dalam buku 
yang berjudul “Dinamika Komunikasi”, Unsur-
unsur komunikasi adalah: 

a) Komunikator (sumber). 
b) Pesan. 
c) Komunikan. 
d) Media atau saluran. 
e) Efek. 
f) Umpan balik. (Effendy, 2004 : 6). 
Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan 

sumber sebagai pembuata atau pengirim informasi 
anatarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu 
orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok 
misalnya partai, organisasi atau lembaga. 

 4.  Komunikasi Organisasi
Secara epistemologis terdapat ratusan uraian 
eksplisit dan implisit untuk menggambarkan 
definisi komunikasi. Komunikasi mengacu 
pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang 
mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi 

oleh gangguan (noice), terjadi dalam suatu konteks 
tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan  
ada kesempatan untuk melakukan umpan balik 
(DeVito, 1997). Shannon Weaver mengungkapkan 
bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi 
manusia yang saling pengaruh mempengaruhi 
satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. 
Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 
menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam 
hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi 
(Cangara, 2006). Organisasi didefinisikan sebagai 
suatu kumpulan (atau sistem) individu yang 
bersama-sama, melalui suatu hierarki pangkat 
dan pembagian kerja, berusaha mencapai tujuan 
tertentu (Rogers dan Rogers dalam Pace dan 
Faules, 2000). Secara harfiah organisasi itu berarti 
paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya 
saling tergantung atau paduan sistem, ada juga 
menamakannya sarana. Salah satu pengertian yang 
muncul dari Rogers dan Rogers (Effendy, 1990) 
organisasi dipandang sebagai suatu struktur yang 
melangsungkan proses pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan, dimana operasi dan interaksi 
diantara bagian  yang  satu  dengan  yang  lainnya  
dan  manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya 
berjalan secara harmonis, dinamis dan pasti. 
Esensi dari pengertian organisasi ialah penciptaan 
kerangka kerja bagi penampilan segala aktivitas 
untuk mencapai tujuan seefisien mungkin.

 Komunikasi organisasi adalah memadukan 
hubungan bagian-bagian dan garis-garis dari 
wewenang dan tanggung jawab, memberikan 
pengarahan dan melakukan koordinasi dan dapat 
menampung arus masuk-keluar dan pengolahan 
informasi, sehingga dapat melahirkan kebijakan 
yang mantap melalui kiprah bagian dan kelompok 
serta manusia yang berjalan lancar dan harmonis, 
serta lugas, tuntas dan pasti (Muhammad, 2001). 
Setiap organisasi yang didirikan memiliki fungsi-
fungsi khusus, diantaranya adalah meningkatkan 
produktivitas dengan tujuan untuk menganalisis 
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masalah, mengatasi masalah dan meningkatkan 
keluaran untuk meningkatkan efisiensi 
(kesesuiaian antara input dan output). Berdasarkan 
fungsi-fungsinya, Etzioni (1989) mengemukakan 
ciri-ciri utama organisasi, yaitu:

a. Mempunyai pembagian dalam pekerjaan, 
kekuasaan dan tanggung jawab.

b. Komunikasi sengaja direncanakan 
untuk dapat lebih meningkatkan usaha 
mewujudkan tujuan tertentu.

c. Pengendalian usaha-usaha organisasi 
mempunyai beberapa pusat wewenang yang 
berfungsi mengawasi serta mengarahkan 
seseorang mencapai tujuan.

d. Mempunyai prosedur penggantian tenaga 
mahir, anggota atau mereka yang menjadi 
pengurus organisasi.

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan 
organisasi terletak pada peninjauannya  yang  
terfokus  kepada  manusia-manusia  yang  terlibat  
dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu 
komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi 
apa yang berlangsung dalam organisasi, metode 
dan teknik apa yang dipergunakan, media apa 
yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-
faktor apa yang menjadi penghambat, dan lain 
sebagainya.

Menurut carl I Hovland dalam Efendy, 
(2003:12) “Komunikasi merupakan suatu proses 
dimana seseorang (komunikator) mengirimkan 
stimuli untuk mengubah perilaku dari orang 
lain (komunikan). Komunikasi dalam organisasi 
itu sendiri mempunyai hubungan dengan satu 
atau lebih dimensi-dimensi struktur organisasi 
(peran, status, kompleksitas teknologi, pola-pola 
otoritas, dan sebagainya). Komunikasi dengan 
luar organisasi (external communication) adalah 
pertukaran “message” antara organisasi atau 
masuknya arus informasi dari luar  (lingkungan 

kedalam organisasi). Komunikasi berfungsi 
mengendalikan perilaku anggota organisasi dalam 
berbagai cara,empat fungsi utama komunikasi 
dalam organisasi yaitu fungsi kendali, informasi, 
motivasi, dan penyampaian secara  emosional. 
Fungsi komunikasi secara internal tersebut 
akan berpengaruh pada diri anggota organisasi 
berupa kemunculan kesadaran diri terhadap 
organisasinya, antara lain pemahaman terhadap 
kinerja organisasi, srtuktur organisasi, dan 
reputasinya. Menurut Barnard dalam Mulyana 
dkk, (2011:205)  Proses komunikasi itu sendiri 
terdiri atas tiga varietas atau tipe yang sangat 
penting, yaitu informasi, persuasi, dan dialog. 

 5.  Informasi 
Informasi merupakan salah satu unsur dalam 
proses komunikasi, yang sering disebut dengan 
pesan. Informasi yang jujur dan terbuka bagi 
penerima pesan, baik di dalam maupun di luar 
organisasi akan menghilangkan kesalah pahaman 
dan dapat membina hubungan pribadi dan 
organisasional. Informasi yang jujur dan terbuka 
dapat menimbulkan dampak positif bagi iklim 
komunikasi dan organisasi dapat menimbulkan 
motivasi kerja ( Mulyana dkk, 2011 : 208 ). 

 6.  Persuasi 
Proses lain dalam proses komunikasi adalah 
persuasi yang secara sadar digunakan oleh 
seorang pimpinan untuk mempengaruhi orang 
lain yang menjadi penerima pesan/informasi 
(Smith, 2002:115). 

 7.  Dialog 
Dialog adalah interaksi dalam berkomunikasi 
secara mendalam dan penuh kesadaran antara 
para pelaku komunikasi (Smith,2002:116). Dialog 
merupakan usaha untuk mencapai pemahaman 
bersama di antara mereka yang berinteraksi.

 a. Bentuk-Bentuk Komunikasi
Para pakar ilmu komunikasi mengelompokkan 
pembagian komunikasi dalam bentuk yang 
bermacam-macam. Sebagaimana telah 
dipaparkan Mulyana dalam bukunya berjudul 
Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar bahwasanya 
komunikasi dilihat dari peserta komunikasinya 
terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1). Komunikasi Antar Personal
Komunikasi antarpribadi (interpersonal 
communication) adalah komunikasi antara 
orang-orang secara tatap-muka, yang 
memungkinkan setiap pesertanya menangkap 
reaksi yang lain secara langsung, baik secara 
verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus 
dari komunikasi antarpribadi ini adalah 
komunikasi diadik (dyadic communication) 
yang melibatkan hanya dua orang, seperti 
suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, 
guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri 
komunikasi diadik adalah:  Pihak-pihak yang 
berkomunikasi berada dalam jara yang dekat. 
Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim 
dan menerima pesan secara simultan dan 
spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal.
2). Komunikasi Kelompok
Kelompok adalah sekumpulan manusia yang 
mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi 
satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 
mengenal satu sama lainnya, dan memandang 
mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. 
Kelompok ini misalnya adalah keluarga, 
tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok 
diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau 
suatu komite yang tengah berapat untuk 
mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, 
komunikasi kelompok biasanya merujuk 
pada komunikasi yang dilakukan kelompok 
kecil tersebut (small group communication). 
Komunikasi kelompok dengan sendirinya 
melibatkan juga komunikasi antar pribadi, 

karena itu kebanyakan teori komunikasi 
antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi 
kelompok.
3). Komunikasi Massa
Komunikasi massa (mass communication) 
adalah komunikasi yang menggunakan media 
massa, baik cetak(surat kabar, majalah) atau 
elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh 
suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, 
yang ditujukan kepada sejumlah besar orang 
yang tersebar dibanyak tempat, anonym, dan 
heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, 
disampaikan secara cepat, serentak dan selintas 
(khususnya media elektronik). Komunikasi 
antar pribadi, komunikasi kelompok dan 
komunikasi organisasi berlangsung juga 
dalam proses untuk mempersiapkan pesan 
yang disampaikan media massa ini. DeFleur 
dan McQuails mendefinsikan komunikasi 
massa sebagai “suatu proses melalui mana 
komunikator-komunikator menggunakan 
media untuk menyebarluskan pesan-pesan 
secara luas dan terus-menerus menciptakan 
makna-makna serta diharapkan dapat 
mempengaruhi khalayak yang besar dan 
beragam dengan melalui berbagai macam 
cara.” Definisi lain datang dari Little John yang 
mengatakan “komunikasi massa adalah suatu 
proses dengan mana organisasi-organisasi 
media memproduksi dan mentransmisikan 
pesan-pesan kepada publik yang besar, 
dan proses di mana pesan-pesan itu dicari, 
digunakan, dimengerti, dan dipengaruhi 
oleh audien.” Ini artinya, proses produksi dan 
transmisi pesan dalam komunikasi massa 
sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan 
kepentingan audience.

 8.  Sosialisasi
Menurut beberapa ahli mendefinisikan sosialisasi 
sebagai berikut (Bagja. 2007:66):
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a. Edward Shils (1968) sosialisasi merupakan 
proses yang dijalankan seseorang atau 
proses sepanjang umur yang diperlu dilaui 
seseorang individu untuk menjadi seseorang 
anggota kelompok dan masyarakat memlau 
pembelajaran kebudayaan dari kelompok 
dan masyarakat tersebut.

b. Berger (1978) sosialisasi adalah proses 
seorang anak belajar menjadi seorang 
anggota yang berpartisipasi dalam 
masyarakat.

c. Horton dan Hunt (1987) sosialisasi adalah 
suatu proses seseorang menghayati norma-
norma kelompok tempat ia hidup sehingga 
timbullah diri yang unik.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu 
proses bagaimana seorang individu belajar 
menghayati berbagai macam nilai, norma, 
sikap dan pola perilaku dalam masyarakat 
sehingga ia dapat menjadi anggota masyarakat 
yang berpartisipasi. Pandangan lain mengenai 
sosialisasi adalah pada peran interaksi dalam 
proses sosialisasi yang tertuang dari dalam 
buah pikiran Charles H. Cooley dalam sunarto 
(2004:23) dimana seseorang berkembang melalui 
interaksinya dengan orang lain. Dengan demikian 
interaksi adalah hubungan timbal balik berupa 
aksi saling mempengaruhi antara individu dengan 
individu, antara individu dan kelompok dan 
antara kelompok dan kelompok. Untuk itu proses 
interaksi tingkah laku reaktif pihak lain, dengan 
demikian, ia mempengaruhi tingkah laku orang 
lain. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin 
terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu 
(Tim Mitra Guru, 2006:36-37): 

1. Adanya kontrak sosial
2. Adanya kontrak komunikasi

Selain itu sosialisasi dapat dilihat dari bentuk, tipe 
dan polanya:

a. Bentuk Sosialisasi
Sosialisasi dapat dibagi dalam dua bentuk, 
light, kelller dan Calhoun mengemukan bahwa 
setelah seseorang mendapatkan sosialisasi dini 
yang dinamakannya sosialisasi primer (primer 
socialization) dimana pada tahap-tahap awal 
kehidupan seseorang sebagai manusia. Berger 
dan Luckman menjelaskan sosialisasi primer 
sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu 
semasa kecil, dimana ia belajar menjadi anggota 
masyarakat. Hal ini dipelajari dalam keluarga, 
sosialisasi primer akan mempengaruhi seprang 
anak untuk dapat memebdakan dirinya dengan 
orang lain yang berada disekitarnya. Sekanjutnya 
ia akan mendapatkan sosialisasi sekunder dimana 
proses memperkenalkan individu kedalam 
lingkungan diluar keluarga, seperti sekolah, 
lingkungan bermain, dan lingkungan kerja.

b. Tipe sosialisasi
Ada dua tipe sosialisasi, pertama sosialisasi 
format yang terjadi memlalui lembaga-lembaga 
yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku 
dalam Negara, seperti pendidikan di sekolah dan 
pendidikan militer. Kedua tipe sosialisasi informal 
terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan 
yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, 
sahabat, sesame anggota klub, dan kelompok-
kelompok social yang ada di dalam masyarakat.

c.  Pola Sosialisasi
Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu 
sosialisasi repsetif dan sosialisasi partisipatoris. 
Sosialisasi represif (repressive socialization) 
menekankan pada penggunaan hukuman terhadap 
kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif 
adalah penekanan pada penggunaann materi 
dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada 
kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada 
komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal 
dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak 

pada orang tua dan keinginan orang  tua, dan 
peran keluarga sebagai significant other.

Sosialisasi partisipatoris (participatory 
socialization) merupakan pola dimana anak diberi 
imbalan ketika berprilaku baik. Selain itu, hukuman 
dari imbalan bersifat simbolik. Dalam proses 
sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan 
diletakan pada interaksi dan komunikasi bersifat 
lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak 
dan keperluan anak. Keluarga menjadi generalized 
other.

9. Promosi
Menurut Oesman (2010:27) tidak ada bauran 
pemasaran yang berhasil tanpa komunikasi 
yang baik. Unsur ini memiliki tiga peran utama, 
yaitu memberikan informasi dan nasehat 
yang dibutuhkan, membujuk konsumen 
sasaran dan mengingatkan mereka untuk 
melakukan pada waktu yang tepat. Menurut 
Umar (2002:35-36) promosi adalah tidak 
hanya membicarakan mengenai produk, harga 
produk dan mendistribusikan produk, tetapi 
juga mengkomunikasikan produk ini kepada 
masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-
ujungnya dibeli. Sedangkan menurut Murshid 
(2010:95) promosi adalah komunikasi yang 
persuatif, mengajak, mendesak, membujuk, 
meyakinkan. Menurut Kotler dan Armstrong 
(2008:63) promosi merupakan aktivitas yang 
menyampaikan manfaat produk dan jasa dengan 
tujuan membujuk pelanggan untuk membelinya.

Menurut Rangkuti (2001:28) kondisi 
promosi sangat dipengaruhi oleh bagaimana 
kita mempromosikan produk atau jasa yang kita 
tawarkan kepada konsumen. Promosi adalah 
biarkan produk tersebut mempromosikan dirinya 
sendiri kita tetap memerlukan promosi untuk 
memperkenalkan produk/jasa kepada konsumen. 
Pemikiran perlu digunakan dalam bisnis. Jangan 
biarkan produk itu mempromosikan dirinya 

sendiri.
Menurut Laksana (2008:133) promosi adalah 

suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang 
berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan 
untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, 
yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal 
sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat 
produk tersebut.

a. Tujuan Promosi
Tujuan utama promosi adalah untuk 
menginformasikan, mempengaruhi dan 
membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran 
tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 
Menurut Tjiptono (2008:221-222) pada umumnya 
kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan 
harus berdasarkan tujuan sebagai berikut:
1. Menginformasikan (informing), dapat   

berupa:
a. Menginformasikan pasar mengenai 

keberadaan suatu produk baru.
b. Memperkenalkan cara pemakaian yang 

baru dari suatu produk.
c. Menyampaikan perubahan harga kepada 

pasar.
d. Menjelaskan cara kerja suatu produk.
e. Menginformasikan jasa-jasa yang 

disediakan oleh perusahaan.
f. Meluruskan kesan yang keliru.
g. Mengurangi ketakutan atau ke khawatiran 

pembeli.
h. Membangun citra perusahaan.

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) 
untuk:
a. Membentuk pilihan merek.
b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu.
c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap 

atribut produk.
d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu 

juga.
e. Mendorong pembeli untuk menerima 
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kunjungan wiraniaga (salesman).
3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas:

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang 
bersangkutan dibutuhkan dalam waktu 
dekat.

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-
tempat yang menjual produk perusahaan.

c. Membuat pembeli tetap ingin walaupun 
tidak ada kampanye iklan.

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli 
jatuh pada produk perusahaan.

b. Bauran Promosi
Menurut Hamdani dan Lupiyoadi (2006:120) 
bauran promosi yang kita kenal mencakup 
aktivitas periklanan, penjualan perseorangan 
(personal selling), promosi penjualan, hubungan 
masyarakat (public relation-PR), informasi dari 
mulut ke mulut (word of mouth), pemasaran 
langsung (direct marketing), dan publikasi.  
Menurut Tjiptono (2008:222) bauran promosi 
adalah meskipun secara umum bentuk-bentuk 
promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-
bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan 
tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu 
atau sering disebut bauran promosi adalah:

1. Periklanan (Advertising)
Periklanan adalah merupakan salah satu bentuk 
promosi yang paling banyak digunakan perusahaan 
dalam mempromosikan produknya. Paling tidak 
ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja 
iklan yang dikeluarkan setiap perusahaan untuk 
merek-merek yang dihasilkannya.

2. Penjualan Perseorangan (Personal Selling)
Penjualan perseorangan adalah komunikasi 
langsung (tatap muka) antara penjual dan 
calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu 
produk kepada calon pelanggan dan membentuk 
pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 
mereka kemudian akan mencoba dan membelinya.

3. Publisitas (Publicity)

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran 
ide, barang dan jasa secara (non personal), yang 
mana orang atau organisasi yang diuntungkan 
tidak membayar untuk itu. Di samping itu, karena 
pesan publisitas di masukkan dalam berita atau 
artikel koran, tabloid, majalah, radio, televisi, 
maka khalayak tidak memandangnya sebagai 
komunikasi promosi.

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
Promosi penjualan adalah bentuk persuasi 
langsung melalui penggunaan berbagai intensif 
yang dapat diatur untuk merangsang pembelian 
produk dengan segera dan meningkatkan jumlah 
barang yang dibeli pelanggan.

c. Bauran Komunikasi Pemasaran
Bauran komunikasi menurut Kotler dan Keller 
(2009, h.174) adalah :

1. Iklan
Semua bentuk terbayar dari persentasi non 
personal dan promosi ide, barang  atau  jasa  
melalui  sponsor  yang  jelas.  Bentuk  paling  
dikenal  oleh masyarakat adalah melalui media 
elektronik dan media cetak.

2. Promosi Penjualan
Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 
percobaan pembelian produk atau jasa. Bentuknya 
seperti undian, hadiah, sampel dan lain- lain.

3. Acara dan pengalaman
Kegiatan dan program yang disponsori 
perusahaan yang dirancang untuk menciptakan 
interaksi harian atau interaksi yang berhubungan 
dengan merek tertentu. Bentuknya seperti festival 
seni, hiburan, acara amal dan lain-lain.

4. Hubungan masyarakat dan publisitas
Beragam program yang dirancang untuk 
mempromosikan atau melindungi citra 
perusahaan atau produk individunya. Bentuknya 
seperti donasi amal, pidato, seminar dan lain-lain.

5. Pemasaran langsung
Penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail, atau 

internet untuk berkomunikasi secara langsung 
dengan atau meminta respon atau dialog dari 
pelanggan dan prospek tertentu.

6. Pemasaran interaktif
Kegiatan dan program online yang dirancang 
untuk melibatkan pelanggan atau prospek 
secara langsung dengan atau tidak langsung 
meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau 
menciptakan penjualan produk dan jasa.

7. Pemasaran dari mulut ke mulut
Komunikasi lisan, tertulis dan elektronik 
antar masyarakat yang berhubungan dengan 
keunggulan dan pengalaman pembeli atau 
menggunakan produk dan jasa. Bentuknya seperti 
orang ke orang atau chatroom.

8. Penjualan personal
Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 
pembeli prospektif untuk tujuan  melakukan  
presentasi,  menjawab  pertanyaan  atau  pengadaan  
pesan.

Bentuknya seperti penjualan, rapat penjualan 
dan lain-lain.

d.   Social Media
Menurut Thoyibie (2010), social media adalah 
konten berisi informasi, yang dibuat oleh orang 
yang memanfaatkan teknologi penerbitan, 
sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk 
memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan 
interaksi dengan sesama dan dengan khalayak 
umum. Dewasa ini, praktek pemasaran melalui 
social media mulai berkembang dan digunakan 
sebagai alat pemasaran produk mempromosikan 
merek dan brand suatu perusahaan. Social media 
merupakan tempat berkumpulnya orang-orang 
yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk 
mencari teman baru serta berinteraksi dengan 
teman lainnya secara online. Social media yang 
berkembang sangat pesat di negara Indonesia 
ialah Facebook dan Twitter.

1. Facebook
Facebook awalnya dibuat hanya menjadi 
channel penghubung antara mahasiswa Harvard, 
kemudian semakin terkenal hingga berhadapan 
langsung dengan Friendster. Dengan inovasinya 
menjadikan Facebook tidak hanya sebagai 
jembatan komunikasi tetapi juga sarana hiburan 
dengan ratusan game online, yang menjadikan 
Facebook melaju tak terkalahkan sampai saat ini.
2. Twitter
Menurut Zarella (2010), Twitter atau 
Microblogging adalah bentuk blogging yang 
membatasi ukuran setiap post-nya. Misalkan, 
Twitter updates hanya berisi 140 karakter. 
Pembatasan ini melahirkan fitur-fitur, protokol- 
protokol, dan perilaku unik di media ini. Dengan 
banyaknya selebriti dunia sekelas Justin Beibber, 
Lady Gaga, sampai Presiden Amerika Barrack 
Obama menggunakan Twitter sebagai sarana 
komunikasi kepada masyarakat luas, semakin 
mengukuhkan Twitter sebagai situs sosial 
media paling berpengaruh saat ini. Kemudahan 
untuk membuat sebuah account di social media 
merupakan salah faktor mengapa sangat banyak 
masyarakat menggunakan social media sebagai 
suatu alat komunikasi dengan dunia luar. Tak 
terkecuali perusahaan yang melihat peluang dan 
menggunakannya sebagai alat promosi penjualan 
dan media menyebarkan informasi.

e. Efektifitas Social Media
Social media marketing memungkinkan 
membangun hubungan sosial yang lebih personal 
dan dinamis dibandingkan dengan strategi 
marketing tradisional. Kegiatan social media 
marketing berpusat pada usaha membuat konten-
konten yang menarik perhatian dan mendorong 
pembaca untuk berinteraksi serta membagikannya 
dalam lingkungan jejaring sosial pertemanan 
mereka. Pengaruh social media berbeda-beda, 
akan tetapi yang umum terjadi adalah informasi 
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yang berasal dari social media akan memberikan 
pengaruh terhadap keputusan pembelian yang 
akan diambil konsumen.

2.6.  Word of Mouth

a. Marketing Communications 
Menurut Kenedy dan Dermawan (2006), 
marketing communications adalah kegiatan 
komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan 
pesan pada konsumen dengan menggunakan 
berbagai media, dengan harapan agar komunikasi 
dapat menghasilkan tiga tahap perubahan yaitu 
perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan 
perubahan tindakan yang dapat dikehendaki. 
Adapun jenis media yang dapat digunakan folder, 
poster, banner, flyer, televisi, radio, majalah, surat 
kabar, dan media-media lainnya. Definisi lainnya 
menurut Sulaksana Uyung (2003), marketing 
communications adalah proses penyebaran 
informasi tentang perusahaan dan apa yang 
hendak ditawarkannya (offering) pada pasar 
sasaran. Perannya sangat fital mengingat peran 
komunikasi dalam memfasilitasi hubungan antara 
perusahaan dengan pembeli prospektif.

b. Word Of Mouth
Word of mouth adalah komunikasi dari orang 
ke orang antara sumber pesan penerima pesan 
dimana penerima pesan menerima pesan dengan 
suka rela mengenai suatu produk, pelayanan 
atau merek. Menurut Word Of Mouth Marketing 
Association (WOMMA), dalam Harjadi dan 
Fatmawati, (2008) mendefinisikan word of mouth 
sebagai usaha pemasaran yang memicu konsumen 
untuk membicarakan, mempromosikan, 
merekomendasikan, dan menjual produk/merek 
kita kepada pelanggan lainnya. Komunikasi word 
of mouth seringkali dikenal dengan istilah viral 
marketing, yaitu sebuah teknik pemasaran yang 
digunakan untuk menyebarkan sebuah pesan 

pemasaran dari situs atau pengguna-pengguna 
kepada situs atau para pengguna lain, yang mana 
dapat menciptakan pertumbuhan citra merek 
yang potensial seperti layaknya sebuah virus. 
Sebagian besar proses komunikasi antar manusia 
dilakukan melalui word of mouth. Setiap hari 
seseorang berbicara dengan yang lainnya, saling 
bertukar pikiran, informasi, pendapat dan proses 
komunikasi lainnya. Pengetahuan konsumen 
tentang suatu produk lebih banyak dipengaruhi 
oleh word of mouth. Hal ini dikarekan informasi 
dari teman lebih dapat dipercaya dibandingkan 
dengan informasi yang didapatkan dari iklan. 
Menurut Kumar et al (2002) pelanggan yang 
paling berharga itu bukanlah pelanggan yang 
paling banyak membeli, melainkan pelanggan 
yang paling banyak berkomunikasi dari mulut 
ke mulut dan mampu membawa pelanggan yang 
lain untuk membeli di perusahaan kita, tanpa 
memperhatikan banyaknya pembelian yang 
pelanggan-pelanggan tersebut lakukan sendiri.

c. Menciptakan Word Of Mouth 
Untuk menciptakan word of mouth adalah 
bagaimana sebuah merek atau produk mempunyai 
sesuatu yang berharga untuk dibicarakan. Menurut 
Rossen (2000), menyatakan bahwa enam unsur 
yang harus dimiliki oleh suatu produk untuk bisa 
menghasilkan word of mouth secara positif dan 
terus menerus antara lain:

1) Produk harus mampu membangkitkan 
tanggapan emosional

2) Produk atau merek tertentu tersebut 
mampu memberikan efek delight atau excitement

3) Produk harus mempunyai sesuaatu yang 
dapat mengiklankan dirinya atau menginspirasi 
seseorang untuk menanyakan hal tersebut

4) Suatu produk menjadi lebih powerfull bila 
penggunaannya banyak

5) Produk harus kompetibel dengan produk 
lain

6) Pengalaman konsumen dalam 
menggunakan produk untuk pertama kalinya

C. Metodologi 
Menurut Poerwandari (2001), untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam dan khusus atas 
suatu fenomena serta untuk dapat memahami 
manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai 
makhluk subjektif, maka pendekatan kualitatif 
merupakan metode yang paling sesuai untuk 
digunakan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian ini 
dilakukan dengan studi kasus yang bersifat 
intrinsik, yaitu kasus yang diambil merupakan 
kasus yang menarik untuk diteliti.

Menurut Moleong (1998) studi kasus 
merupakan metode untuk menghimpun dan 
menganalisis data berkenaan dengan studi kasus. 
Sesuatu dijadikan studi kasus biasanya karena ada 
masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, 
tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun 
tidak ada masalah, melainkan karena keunggulan 
atau keberhasilannya. Tujuan dari studi kasus 
adalah untuk memberikan gambaran secara 
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta 
karakter yang khas dari kasus, ataupun status 
dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas 
tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat 
umum. 

Sedangkan menurut Moleong (2000) 
pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain. 
Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah.

1. Tahap Persiapan Penelitian 
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah 

membuat pedoman wawancara yang disusun 
berdasarkan teori-teori yang relevan dengan 
masalah penelitian ini. Pedoman wawancara ini 
berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 
nantinya dapat berkembang dalam wawancara. 
Pedoman wawancara yang telah disusun, sebelum 
digunakan dalam wawancara dikonsultasikan 
terlebih dahulu dengan yang lebih ahli atau 
significant other yang dalam hal ini adalah dosen 
pembimbing, peneliti melihat perbaikan terhadap 
pedoman wawancara dan mempersiapkan 
diri untuk melakukan wawancara. Karena 
peneliti telah mendapatkan subjek, selanjutnya 
peneliti membuat kesepakatan dengan subjek 
dan mengatur waktu serta tempat pertemuan 
selanjutnya untuk melakukan wawancara 
berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Peneliti 
juga perlu mempersiapkan tape recorder yang 
akan digunakan untuk merekam jalannya 
wawancara agar semua informasi akurat tidak ada 
yang terlupakan. 

2. Tahap Pelaksanaan 
Penelitian sebelum melaksanakan wawancara, 
peneliti perlu mengkonfirmasikan ulang pada 
para calon subjek penelitian untuk memastikan 
kesediaan mereka dan membuat kesepakatan 
mengenai waktu dan tempat pelaksanaan 
wawancara. Dalam melaksanakan wawancara, hal 
penting yang harus dilakukan sebelum memulai 
wawancara tersebut adalah dengan membangun 
rapport yang baik. Rapport sangat penting untuk 
membuat subjek merasa nyaman dan bebas dalam 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, 
sehingga informasi yang diberikan akan lengkap 
dan akurat. Rapport juga merupakan usaha untuk 
ice breaking atau memecahkan kebekuan atau 
kekakuan yang ada selama proses wawancara 
berlangsung. Dalam melakukan wawancara, 
peneliti berpatokan pada pedoman wawancara 
yang telah dibuat, serta merekam hasil wawancara 
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tersebut pada tape recorder yang telah disediakan. 
Peneliti juga melakukan observasi selama 
wawancara dengan memperhatikan dan mencatat 
tingkah laku subjek selama wawancara, interaksi 
subjek dengan peneliti dan hal-hal lain yang 
dianggap relevan sehingga dapat memberikan 
data tambahan terhadap hasil wawancara. 

Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, 
yakni metode survei, maka untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam penelitian 
ini, pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Teknik Telaah Dokumen
Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan 
sejumlah data dengan menggunakan bahan-
bahan tertulis (dokumen-dokumen), buku-buku 
atau arsip-arsip penting lainnya yang relevan 
dengan obyek dan masalah penelitian. Instrumen 
yang digunakan adalah panduan telaah dokumen. 

Teknik Wawancara
Salah satu metode pengumpulan data dengan 
jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi 
dengan cara bertanya langsung kepada responden. 
Adapun instrumen yang digunakan adalah 
pedoman wawancara. 

Alat Bantu Pengumpul 
Data Menurut Poerwandari (2001) peneliti 
sangat berperan dalam seluruh proses penelitian 
mulai dari memilih topik, mendekati topik, 
mengumpulkan data, analisis, interpretasi dan 
menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan tiga instrumen sebagai 
alat bantu untuk mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan, yaitu: 

a. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara yang digunakan peneliti 

berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun 
berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang 
terkait. Selain itu, pedoman juga berisi data pribadi 
partisipan. Pedoman wawancara digunakan untuk 
mengingatkan peneliti mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi stres yaitu faktor penyebab 
makro, faktor penyebab mikro, frustrasi, konfilk, 
tekanan, kritis, kesehatan fisik. Faktor yang 
mempengaruhi strategi coping yaitu keyakinan, 
kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 
sosial, dukungan sosial, materi. Bentuk-
bentuk stres yaitu Eustress, distress, systematis 
stress, psychological stress dan bentuk-bentuk 
coping stres yaitu problem-focused coping, 
emotionfocused coping sekaligus menjadi daftar 
untuk memeriksa apakah faktor-faktor yang 
mempengaruhi stres tersebut telah dibahas atau 
ditanyakan (Poerwandari, 2001). 

b. Pedoman Observasi 
Menurut Moleong (2000), pedoman observasi 
yang digunakan dalam bentuk catatan lapangan. 
Catatan ini berupa coretan seperlunya yang 
sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frase, 
pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, 
mungkin gambar, sketsa, sosiogram, dan lain-lain. 
Catatan ini berguna hanya sebagai alat perantara 
yaitu antara apa yang dilihat dan didengar. 
Menurut Poerwandari (2001), pedoman observasi 
yang digunakan dalam bentuk catatan lapangan. 
Catatan lapangan yaitu berisi deskripsi tentang 
hal-hal yang diamati, apapun yang dianggap 
oleh peneliti penting. Penulisan catatan dapat 
dilakukan dalam cara yang berbeda-beda, dan 
catatan lapangan mutlak dibuat secara lengkap 
dan informatif. Kemudian peneliti melakukan 
pencatatan secara berkelanjutan dan menuliskan 
langsung saat melakukan observasi di lapangan. 

c. Alat Perekam (Tape Recorder) 
Alat perekam ini digunakan untuk merekam 
semua pembicaraan. Penggunaan Tape Recorder 
dalam wawancara dapat digunakan setelah 

peneliti mendapatkan izin dari subjek untuk 
mempergunakannya (Sugiyono, 2005). 

d. Alat Tulis 
Alat tulis digunakan untuk menulis pada 
lembar observasi. Penggunaan alat tulis dalam 
wawancara dapat digunakan pada saat wawancara 
berlangsung.

3.2. Teknik Analisis Data
Menurut Marshall dan Rossman (dalam Desianty, 
1995), dalam menganalisa penelitian kualitatif 
terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
1. Mengorganisasikan Data 
Peneliti mendapatkan data langsung dari 
subjek melalui wawancara mendalam (in-depth 
interview), yang mana data direkam dengan tape 
recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian 
dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil 
wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk 
tertulis secara verbatim setelah selesai menemui 
subjek. Data yang telah didapat dibaca berulang-
ulang, agar penulis mengerti benar data atau hasil 
yang telah didapat. 
2. Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema 

Dan Pola Jawaban 
Dalam tahap ini dibutuhkan pengertian yang 
mendalam terhadap data perhatian yang penuh 
dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul 
di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan 
kerangka teori dan pedoman wawancara peneliti 
menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai 
acuan dan pedoman dalam melakukan coding. 
Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali 
membaca transkrip wawancara dan melakukan 
coding, melakukan data relevan dengan pokok 
pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan 
penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan 
atau dikategorikan berdasarkan kerangka 
analisis yang telah dibuat. Dalam penelitian 

ini, analisis dilakukan pertama-tama terhadap 
masing-masing kasus. Peneliti menganalisis hasil 
wawancara berdasarkan pemahaman terhadap 
hal-hal yang diungkapkan oleh responden. 
Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh 
peneliti dicoba  untuk dipahami secara utuh 
dan ditemukan tema-tema penting serta kata 
kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap 
pengalaman, permasalahan dan dinamika yang 
terjadi tiap-tiap subjek. Pada bagian kedua dari 
analisis, peneliti melakukan analisis antar kasus. 
Tujuannya untuk menangkap persamaan dan 
perbedaan antar subjek, menyimpulkan hal-
hal umum dan memberi perhatian pada hal-hal 
khusus yang ditemukan di antara subjek-subjek 
penelitian dengan mengacu kepada teori dan 
permasalahan penelitian. 
3. Menguji Asumsi atau Permasalahan Yang 

Ada terhadap Data 
Setelah kategori dan pola data tergambar dengan 
jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap 
asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. 
Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui 
analisis ditinjau kembali berasarkan landasan teori 
sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan 
antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. 
Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis 
tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat 
asumsi-asumsi mengenai hubungan antara 
konsepkonsep dan faktor-faktor yang ada. 
4. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data 
Setelah kaitan antara kategori dan pola data 
dengan asumsi terwujud penulis masuk ke dalam 
tahap penjelasan. Berdasarkan pada simpulan 
yang telah didapat dari kaitan tersebut, penulis 
perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain 
tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab 
dalam penelitian kualitatif memang selalu 
ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil 
analisis ada kemungkinan terdapat hal-hal yang 
menyimpang dari asumsi atau tidak terpikirkan 
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sebelumnya. Dalam tahap ini akan dijelaskan 
dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-
teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada 
bagian simpulan, diskusi dan saran. 
5. Menulis Hasil Penelitian 

Penulisan analisis data masing-masing subjek 
yang telah berhasil dikumpulkan, merupakan  
suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa 
kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah 
selesai. Dalam penelitian ini penulisan yang 
dipakai adalah presentasi data yang didapat yaitu, 
penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan 
wawancara mendalam dan observasi dengan tiap-
tiap subjek. Proses dimulai dari data-data yang telah 
diperoleh dari tiap dibaca berulang kali sampai 
penulis mengerti benar permasalahannya lalu 
dianalisis secara perorangan, sehingga didapatkan 
gambaran mengenai penghayatan pengalaman 
masing-masing subjek. Selanjutnya dilakukan 
interpretasi secara keseluruhan simpulan dari hasil 
penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya 
disingkat dengan BWI adalah sebuah lembaga 
independent yang mengembangkan perwakafan 
yang ada  diindonesia yang dalam sifat tugas 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta 
bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan 
Wakaf di Indonesia sudah lama berdiri tetapi 
dalam mengkomunikasi atau mensosialisaikan 
terhadap masayarakat perlu cukup waktu lama 
dan memerlukan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan bekerja keras supaya tujuan 
dalam mengkomunikasi/sosialisasi tercapai 
dengan maksimal dan terarah kepada masyarakat 
indonesia secara keseluruhan.
1. Strategi  Komunikasi dalam sosialisasi dan 

promosi Badan wakaf Indonesia 
Promosi dan Sosialisasi merupakan pengertian 

yang mencakup proses memahami dalam dua 
arah, yaitu: 
1) Masyarakat memahami siapa pengelola Badan 

Wakaf Inodnesia (BWI) dan keberadaan BWI 
dan

2) Pengelola BWI memahami masyarakat.  
Menurut pengertian pertama, definisi sosialisasi 
adalah: kegiatan yang dilakukan BWI untuk 
memperkenalkan diri dan mendiskusikan 
manfaat-manfaat yang diperoleh dari BWI bagi 
masyarakat. Pada pengertian ke dua, sosialisasi 
adalah proses pengelola BWI melebur dan 
memahami masyarakat.   Proses sosialisasi 
dapat dimaknai sebagai membuka pintu gerbang 
komunitas agar BWI dan programnya diterima 
dan mendapat sambutan dengan baik. Hal ini 
akan menentukan dukungan dan keterlibatan 
masyarakat. Keadaan demikian menjadi dasar 
yang kuat bagi terjalinnya hubungan kemitraan 
dengan masyarakat. 

Walaupun promosi sering dihubungkan 
dengan penjualan, tetapi kenyataannya promosi 
mempunyai arti yang luas. Promosi dapat diartikan 
sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk 
memberitahukan, membujuk atau mempengaruhi 
masyarakat untuk tetap menggunakan produk 
dan jasa yang dihasilkan.  Dalam kaitannya 
dengan BWI, kegiatan promosi yang dimaksud 
adalah suatu proses memberitahukan dan 
memperngaruhi masayarakat  untuk selalu 
memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh 
pengelola BWI. 

Menurut pengertian di atas, sosialisasi  
dilakukan pada tahap awal pendirian suatu BWI 
untuk membangkitkan kesadaran masyarakat 
terhadap keberadaan dan jasa layanan BWI.  
Setelah masyarakat memahami dan menerima 
program-program BWI,  kegiatan promosi secara 
terus menerus dilakukan  untuk mempertahankan  
keberadaan BWI. Pada dasarnya tujuan promosi 
dan sosialisasi BWI adalah membangun hubungan 

kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat 
dan lembaga yang ada di tingkat International dan 
Nasional. Melalui kerja sama yang erat, diharapkan 
masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat 
tidak hanya  menerima manfaat saja. Diharapkan 
masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih 
berarti. Namun, pada umumnya suatu aktivitas 
promosi dan sosialisasi mempunyai  tujuan 
sebagai berikut:
1. Memperkenalkan  Badan Wakaf Indonesia dan 

layanannya
Promosi diharapkan dapat menyampaikan 
pesan pada masyarakat yang dituju atau 
ditargetkan. Dengan demikian perlu dipilih 
cara yang sesuai dengan masyrakat yang 
ditargetkan. Langkah-langkah yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menentukan target audiens
- Menentukan jumlah target audiens
- Memilih media yang paling sesuai

2. Menarik perhatian
Aktivitas promosi harus dikemas dalam 
bentuk yang menarik perhatian, agar 
masyarakat tertarik dan menyimpan pesan 
yang disampaikan dalam memori pikiran 
mereka. Cara yang dilakukan pada umumnya 
memberikan sponsor pada suatu acara tertentu, 
menggunakan tokoh masyarakat setempat, 
menonjolkan keunggulan dari program-
program yang diperkenalkan.

3. Pemahaman
Promosi yang direncanakan dengan baik akan 
memudahkan masyarakat memahami pesan 
yang disampaikan kepadanya. Pesan yang jelas 
dan penggunaan media yang tepat dan kemasan 
cerita yang menarik mampu menyampaikan 
pesan kepada pengguna secara cepat dan tepat. 

4. Perubahan sikap
Setelah promosi dapat dipahami, organisasi 
mengharapkan suatu tanggapan dari calon 
pembeli terhadap promosi tersebut. 

5. Tindakan
Tujuan akhir  promosi adalah mempertahankan 
keberadaan organisasi  melalui peningkatan 
hasil yang dicapai akibat meningkatkan 
pengguna yang memanfaatkan barang dan 
jasa yang ditawarkan organisasinya. Oleh 
karena itu, tujuan akhir promosi adalah 
menimbulkan tindakan calon pengguna yang 
dituju untuk memanfaatkan barang dan jasa 
yang dipromosikan.  

Sosialisasi atau pemasyarakatan program adalah 
tahapan penting dalam program pengembangan 
masyarakat pedesaan. Kegiatan sosialisasi tidak 
hanya menyampaikan informasi tentang BWI dan 
jasa layanannya, tetapi juga mencari dukungan  
dari berbagai kelompok masyarakat. Agar layanan 
BWI sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dialog 
mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
yang dapat dilayani oleh BWI. Jadi proses 
sosialisasi merupakan proses untuk menyusun 
alas berdiri yang sama.

Setiap personalia pengelola BWI berkewajiban 
melakukan sosialisasi. Untuk itu, semua  anggota 
pengelola BWI yang ada dalam struktur organisasi 
perlu duduk bersama merencanakan dan membagi 
tugas sosialisasi. Setiap orang dapat memiliki 
peran yang berbeda. Adanya pembagian tugas 
yang jelas, membantu masyarakat memahami 
keberadaan masing-masing personalia dan 
manfaat keberadaannya bagi kepentingan 
masyarakat. Apabila setiap personalia berhasil 
membangun hubungan yang lebur diharapkan 
masyarakat akan mendukung BWI dan jasa 
layanan yang ditawarkan.

Proses sosialisasi dapat dibagi dalam beberapa 
tahapan sebagai berikut: 1) pengenalan BWI 
dan masyarakat pengguna, 2) kunjungan-
kunjungan, 3) melaksanakan kegiatan khusus, 
4) mendiskusikan temuan, dan 5) menyusun 
laporan. Urutan setiap langkah dapat dilakukan 
secara simultan.
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2. Pengenalan
Pengelola BWI berasal dari wilayah itu sendiri 
dan mengenal daerahnya dengan baik. Walaupun 
sudah dikenal oleh banyak pengguna, tetap harus 
memperkenalkan perannya sebagai pengelola 
BWI. Langkah yang perlu dilakukan adalah 
mempertanyakan diri sendiri: 
1. Apakah perannya sebagai pengelola BWI 

bermanfaat bagi masyarakat?
2. Apakah manfaat BWI bagi masyarakat?
3. Layanan apa saja yang disediakan BWI?
Pengenalan perilaku dan budaya masyarakat di 
wilayah kerja BWI dilakukan dengan mempelajari 
dan mengkaji dokumen/data sekunder, observasi, 
dan wawancara. Hal-hal yang perlu dipelajari dan 
diamati adalah:
1. Kondisi geografis dan kependudukan, mata 

pencaharian, budaya, sistem sosial, sumber daya 
alam, serta  pola komunikasi dan informasi. 
Selain itu, diamati pula perubahan-perubahan 
sosial yang sudah dan sedang terjadi. Data – 
data tersebut dapat diperoleh dengan mengkaji 
dokumen yang ada di lembaga pemerintahan 
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

2. Telaah data sekunder diperdalam dengan 
pengamatan secara langsung. Apakah informasi 
yang ada dalam dokumen sesuai dengan keadaan 
di lapang. Selain kegiatan kemasyarakatan, 
diamati pula keadaan, suasana, peristiwa, dan 
atau tingkah laku masyarakat.  Pengamatan 
tidak hanya dilakukan di wilayah yang mudah 
dikunjungi, tapi juga juga di wilayah terpencil.

3. Keberadaan kelompok-kelompok miskin dan 
marjinal, kaum perempuan, dan organisasi 
masyarakat yang ada.

4. Melalui wawancara yang dipandu dengan 
kuesioner, diamati perilaku komunikasi dan 
pencarian informasi, sumber informasi yang 
digunakan, tempat-tempat yang menjadi 
sumber belajar, bagaimana membangun suatu 
proses peningkatan kemampuan masyarakat 

dengan menggunakan sumber-sumber 
pembelajaran yang ada.

3. Melaksanakan Kunjungan
Setelah mempelajari tokoh kunci di wilayah kerja 
BWI, disusun jadwal kunjungan kunjungan: 
nama orang yang dikunjungi, apa yang akan 
disampaikan, dukungan yang diharapkan, tempat 
bertemu ddan waktu yang tepat untuk berkunjung. 
Kunjungan dapat dilakukan, baik secara formal 
maupun informal serta memanfaatkan kegiatan 
dan forum yang sudah ada.  Pada pertemuan secara 
personal maupun di dalam forum, diperkenalkan 
BWI dan layanannya. Pada kesempatan tersebut 
diluangkan pula waktu diskusi bagi masyarakat 
untuk mengenal lebih dalam BWI. Bagi pengelola 
BWI, diskusi juga dimanfaatkan untuk menyelami 
harapan, keinginan, dan dukungan masyarakat. 
Pada pertemuan tersebut, disebarkan pula leaflet, 
booklet,  dan cindera mata.

Pertemuan formal  merupakan forum diskusi 
yang diselenggarakan secara resmi, terjadwal, 
dengan jumlah peserta sesuai undangan. Pada 
umumnya, pertemuan ini diadakan oleh instansi 
pemerintah di daerah atau lembaga masyarakat 
setempat, termasuk lembaga investasi desa.

Sementara, pertemuan informal 
diselenggarakan tidak resmi dimana 
pemberitahuan disampaikan kepada peserta dari 
mulut ke mulut atau melalui papan pengumuman. 
Pertemuan informal secra tidak sengaja juga 
terjadwal, seperti majelis pengajian,  pertemuan 
balai desa, dan lain-lain.

Kunjungan ke lembaga formal dan nonformal
Waktu kunjungan yang dinilai tepat adalah pada 
saat ada pertemuan dimana pengelola diberi 
waktu untuk memperkenalkan diri, BWI, dan 
Jasa layanannya. Lembaga formal yang dapat 
dikunjungi adalah dinas-dinas dan pemda 
di kabupaten, kantor kecamatan, dan kantor 
desa. Pengelola BWI juga dapat meminta tokoh 

kunci, untuk dapat mengunjungi kelembagaan 
nonformal, seperti  kelompok kesenian, kelompok 
arisan, kelompok tani, karang taruna, wanita tani, 
dan kelompok keagamaan.

  Selain pengelola BWI mendatangi 
masyarakat pengguna, sosialisasi dapat pula 
dilakukan dengan mengundang individu atau 
kelompok masyarakat untuk datang ke BWI atau 
mengunjungi web site dari BWI. Setiap pengunjung 
yang datang diperkenalkan pengelolanya, BWI, 
dan jasa layanannya dalam pemanfaatan teknologi 
informasi untuk mencari informasi dan manfaat 
BWI bagi masyarakat.

4. Membuat  Kegiatan Khusus
Kegiatan khusus untuk memperkenalkan BWI 
dikemas dengan menarik dan sederhana tapi dapat 
memperkenalkan keberadaan BWI didalam dunia 
internasional dan nasional. Acara yang dapat 
digelar melakukan seminar-seminar  internasional 
dan nasional kepada kalangan akademisi 
maupun praktisi maupun masyarakat khususnya 
supaya terisolisasi dengan baik manfaatnya dan 
bagaimana mekanisme pengelolahan Badan 
Wakaf itu sendiri.

5. Mendiskusikan Temuan
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh tim dan 
setiap anggota tim mencatat temuan-temuan 
di lapang. Temuan-temuan tersebut kemudian 
didiskusikan secara berkala. Hasilnya dapat 
menjadi masukan bagi perbaikan program-
program yang telah dijalankan selama ini 
dan  supaya dapat dapat disosiliasikan secara 
berkesinambungan secara tepat dan memudahkan 
dalam pelaksanaan yang akan dilaksanakan BWI.

6. Menyusun Laporan Sosialisasi 
Pekerjaan yang paling sulit dilaksanakan adalah 
menyusun laporan tertulis hasil pengamatan, kajian, 
dan wawancara. Proses sosialisasi merupakan 

upaya mengetahui keadaan masyarakat pada awal 
pengembangan BWI dan mengusahakan agar 
keberadaan BWI dan layanannya dapat diterima 
masyarakat. Dokumentasi ini dapat dijadikan 
bahan untuk menyusun kelemahan, kekuatan, 
tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan 
Wakaf Indonesia itu sendiri dan menjadikan 
BWI sendiri bisa lebih konsisten lagi dalam 
mensosilisasikan program-program yang telah 
dilakukan BWI selama ini.

7. Strategi Bauran Komunikasi  dengan Word 
Of Mouth Marketing

Proses sosialisasi perlu dilanjutkan dengan pro-
mosi untuk meningkatkan pemanfaatan layanan 
yang disediakan BWI. Aktivitas promosi juga 
dapat dilaksanakan secara simultan dengan proses 
sosialisasi. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh 
pengelola BWI untuk melaksanakan promosi 
salah satu dengan cara word of mouth marketing. 
Word of mouth adalah komunikasi dari orang 
ke orang antara sumber pesan penerima pesan 
dimana penerima pesan menerima pesan dengan 
suka rela mengenai suatu produk, pelayanan 
atau merek. Menurut Word Of Mouth Marketing 
Association (WOMMA), dalam Harjadi dan 
Fatmawati, (2008) mendefinisikan word of mouth 
sebagai usaha pemasaran yang memicu konsu-
men untuk membicarakan, mempromosikan, 
merekomendasikan, dan menjual produk kita 
kepada pelanggan lainnya. Sebagian besar proses 
komunikasi antar manusia dilakukan melalui 
word of mouth. Setiap hari seseorang berbicara 
dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran, 
informasi, pendapat dan proses komunikasi 
lainnya. Pengetahuan konsumen tentang suatu 
produk jasa  lebih banyak dipengaruhi oleh word 
of mouth marketing. Hal ini dikarenakan informasi 
dari teman lebih dapat dipercaya dibandingkan 
dengan informasi yang didapatkan dari iklan.

Menurut Kumar et al (2002) pelanggan yang 
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paling berharga itu bukanlah pelanggan yang 
paling banyak membeli, melainkan pelanggan 
yang paling banyak berkomunikasi dari mulut 
ke mulut dan mampu membawa pelanggan yang 
lain untuk membeli di perusahaan kita, tanpa 
memperhatikan banyaknya pembelian yang 
pelanggan-pelanggan tersebut lakukan sendiri.

E. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  dan saran penelitian disajikan 

sebagai berikut:
1. Word of mouth marketing (WOMM)  

merupakan bauran komunikasi pemasaran 
yang semakin disadari kepentingan dan 
keberadaanya dalam aktivitas pemasaran. 
Berbagai penelitian pemasaran mengenai 
WOMM semakin mendapat perhatian.

2. Penggunaan WOMM sebagai bagian dari 
aktivitas pemasaran perlu difasilitasi dan 
dikelola dengan baik oleh pemasar dalam 
mendukung aktivitas komunikasi pemasaran. 
Hal ini hendaknya dilakukan secara integratif 
dan sinergis dengan bauran komunikasi 
pemasaran yang lain, dengan menggunakan 
konsep Integrated Marketing Communication.

3. Keefektifan  WOMM  semakin  penting  dengan  
meningkatnya  perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, yang mempercepat 
penyebaran WOMM.

4. Pengembangan WOMM bagi Badan 
Wakaf Indonesia, khususnya di Indonesia 
sangat relevan untuk dikembangkan, 
karena karakteritiknya yang mendukung, 
keefektifannya yang tinggi, dan biaya yang 
relatif efisien. Untuk itu pengembangan 
penelitian ke depan perlu semakin dilakukan.

5. Pengembangan BWI juga harus didukung 
kualitas sumber daya manusia yang cukup dan 
terampil dan memiliki jiwa entrepreneurship 
dalam mengembangankan program-program 
yang lebih inovatif lagi dalam mencapai tujuan 

yang maksimal dalam membantu program-
program pemerintah untuk memberikan 
peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan.

Daftar pustaka

Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. Menuju SDM 
Berdaya Dengan Kepemimpinan Efektif 
dan Manajemen Efisien, PT.Elex Media 
Komputindo, Jakarta

Bungin, Burhan. 2008.  Sosiologi Komunikasi 
(Teori, Paradigma, dan  Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: 
Prenada  Media Group. Changara. 

Drucker, Peter.  Menuju SDM Berdaya. Terjemahan 
Kisdarto, 2002:  h.139. 

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Teori dan Filsafat 
Komunikasi, Bandung : PT Citra Aditya 
Bakti.

Gibson 2003. Organizations : Behavior Structure 
Processes. Eleventh Edition. New 

York : Mc Graw Hill
Junaedi, Fajar (2007). Komunikasi Massa,  

Pengantar Teoritis . Yogyakarta, Penerbit 
Santusta. 

Hutabarat, Jemsly dan Martani Husein,  2006. 
Strategik ditengah Operasional. Jakarta PT. 
Elex Media Komputindo

Kotler dan Keller. 2009.  Manajemen Pemasaran. 
Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: 

Erlangga
Mulyana, dkk. (2011). Ilmu Komunikasi (sekarang 

dan Tantangan Masa Depan). Jakarta: 
KENCANA

Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. 
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia. Jakarta:

PEMUDA BERWAKAF

Oleh
Firda Camalia Hakim

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia
Email: firda_camalia@yahoo.co.id

Abstract

Islam is religion that gives merciful for the universe (Rahmatan lil alamin), it contains of 
social empowerment thought. One of observance which is related to the social empowerment 
is waqf. The Waqf is familiar observance for Moslem, however moslems who do waqf are 
richer and willingness for waqf. Nevertheless, moslems are poor but still have willingness, 
ability and skill can feel the pleasure and the beauty of waqf. The purpose of this study 
is to introduce of waqf for the moslem, especially for young generation who have social 
concerns, and ability and skill for waqf in the every sector of social. Young generation is 
a spearhead of Indonesian development, they have important role for poverty alleviation. 
They also can develop a social project such as philanthropy project in the globalization era. 
The young generation work in all they can do with their ability and skill in order to improve 
and prosper molems in Indonesia. This study wants to promote waqf that not only people 
are rich that can do the waqf, but also for young generation. The aim of this study also is to 
engage the young generation in order to understand how to do the waqf without cash. The 
waqf only needs willingness and sincerity in the all good activities according with their own 
abilities and skills.

Keyword: Waqf, Youth.

Abstrak

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (Rahmatan 
Lil’alamin) mengandung ajaran-ajaran yang berhubungan dengan kepentingan sosial. 
Salah satu ibadah yang berhubungan dengan kepentingan sosial adalah wakaf. Wakaf 
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  ملخص
تعاليم تتعلق بالمصالح المجتمع. وإحدى العبادة التي  اإلسالم كالدين رحمة للعالمين لديه

الوقف من ضمن العبادات المعروفة لدى المسلمين  تتعلق بالمصالح المجتمع هي الوقف. إن
لكنه يقضى غالبا عند المسلمين الذين لديهم اإلمكانية المالية واإلرادة للوقف. أما المسلمون 
الذين ليس لهم اإلمكانية المالية لكن لديهم اإلرادة للوقف وقليل من المهارة فلهم الفرصة 

ف المسلمين وخاصة الشباب منهم الذين لديهم لقضاء الوقف. هذه الكتابة تهدف إلى تعري
المهارة في أي مجال الحياة أن توقف مهارتهم. الشباب كرجال الغد في تنمية إندونيسيا 
لديهم الدور الهام في محو الفقر. من إحدى محاولتهم مثل بناء مشروع الكرم اإلجتماعي في 

المسلمين اإلندونيسين على عصر العولمة اآلن. قد يفعل الشباب بتشى الطرق كي تدفع 
ترقية كفائتهم النفسية حتى ترفع خيرتهم النفسية والبيئة حولهم. تهدف هذه الكتابة أيضا إلى 
المعرفة أن الوقف ليس على األغنياء فحسب وإنما الشباب الذين لديهم األموال والمحدودة 

باب على تزود الملومات لديهم اإلمكانة على الوقف. كما أن هذه الكتابة تهدف إلى دعوة الش
عن كيفية الوقف دون بذل األموال. فقط يحتاج إلى اإلرادة القوية للوقف واإلخالص في كل 

  عمل الخيرات قدر طاقتهم ومهارتهم.
  : الوقف، الشباب.كلمات مفتاحية

 
 
 

Abstract 
Islam is religion that gives merciful for the universe (Rahmatan lil alamin), it 
contains of social empowerment thought. One of observance which is related to the 
social empowerment is waqf. The Waqf is familiar observance for Moslem, however 
moslems who do waqf are richer and willingness for waqf. Nevertheless, moslems 
are poor but still have willingness, ability and skill can feel the pleasure and the 
beauty of waqf. The purpose of this study is to introduce of waqf for the moslem, 
especially for young generation who have social concerns, and ability and skill for 
waqf in the every sector of social. Young generation is a spearhead of Indonesian 
development, they have important role for poverty alleviation. They also can 
develop a social project such as philanthropy project in the globalization era. The 
young generation work in all they can do with their ability and skill in order to 
improve and prosper molems in Indonesia. This study wants to promote waqf that 
not only people are rich that can do the waqf, but also for young generation. The 
aim of this study also is to engage the young generation in order to understand how 
to do the waqf without cash. The waqf only needs willingness and sincerity in the 
all good activities according with their own abilities and skills. 
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merupakan ibadah yang sudah akrab dikenal dikalangan umat Islam, namun demikian 
wakaf kebanyakan dilakukan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan harta dan 
kemauan. Sedangkan bagi umat yang belum memiliki harta namun memiliki kemauan 
dan sedikit kemampuan dan keterampilan juga dapat merasakan nikmat dan indahnya 
berwakaf. Tulisan disini bermaksud memperkenalkan kepada umat Islam khususnya 
para pemuda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiliki keahlian dalam bidang 
apapun untuk mewakafkan keahliannya. Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan 
Indonesia memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. Upaya yang bisa 
mereka lakukan misalnya dengan membangun proyek kedermawanan sosial di era 
globalisasi ini. Para pemuda dapat melakukan berbagai cara agar umat muslim Indonesia 
senantisa memperbaiki dirinya agar memiliki kemampuan untuk menyejahterakan diri 
dan lingkungannya. Tulisan ini juga ingin mengangkat bahwa berwakaf tidak hanya bisa 
dilakukan oleh orang-orang berharta, namun para pemuda yang belum memiliki harta 
berlebih juga bisa berwakaf, dan mengajak kepada para pemuda agar mengetahui cara 
berwakaf tanpa mengeluarkan harta. Hanya membutuhkan keinginan/kemauan serta 
keikhlasan dalam melakukan hal-hal baik dalam bentuk apapun sesuai kemampuan dan 
keahliannya tanpa mengharapkan imbalan.

Kata kunci : Wakaf, Pemuda.

A. Pendahuluan

Wakaf. Kata itu tentu sudah akrab dan dikenal 
umat Islam. Secara harfiah, wakaf bermakna 
pembatasan atau larangan. Menurut Ensiklopedi 
Tematis Dunia Islam, wakaf adalah menahan 
suatu benda yang kekal zatnya, dapat diambil 
manfaatnya, dan dipergunakan pada jalan 
kebaikan. Wakaf merupakan salah satu bentuk 
ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim 
sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada 
sang pencipta, Allah SWT. Ibadah yang satu ini 
terbilang unik dan menarik. Menurut para ulama, 
pahala dan manfaat wakaf bisa lebih besar bagi 
diri orang yang mewakafkan hartanya karena 
pahalanya mengalir secara terus-menerus selama 
harta yang diwakafkan itu masih bermanfaat dan 
dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Wakaf 
adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, 
yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan 
di jalan kebaikan. (Rasjid, 2010). Dengan 
kata lain, saat mewakafkan sesuatu manusia 
dengan niat mencari keridhaan Allah dan guna 
meringankan beban serta kebutuhan hamba 
Allah, ia menyerahkan sebagian hartanya untuk 

hal-hal baik seperti pembangunan rumah sakit, 
sekolah, rumah bagi orang miskin, membantu 
anak yatim dan berbagai perbuatan baik lainnya. 
Poin penting di sini adalah harta yang diwakafkan 
harus dimanfaatkan sesuai dengan niat orang yang 
mewakafkannya tersebut. Harta yang diwakafkan 
tidak boleh diperjualbelikan. Dengan demikian, 
wewenang dan pandangan pemilik terhadap harta 
yang ia wakafkan tetap harus dihormati meski 
ia telah meninggal lama. Sementara orang lain 
tetap dapat mengambil manfaat dari harta yang 
diwakafkan dan pemilik terus mendapat aliran 
pahala.

Firman Allah SWT.:
“Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan”. (Al-Hajj:77).
“Kamu Sekali-kali tidak sampai kepada 

kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. 
(Ali Imran:92).

Sabda Rasulullah SAW:
Sesungguhnya Umar telah mendapatkan 

sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada 

Rasulullah SAW., “Apakah perintahmu kepadaku 
yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat 
ini?’ Jawab beliau, “Jika engkau suka, tahanlah 
tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.” 
Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar 
sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak 
boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan 
(diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.” (Riwayat 
Bukhari dan Muslim).

Inilah mula-mula wakaf yang masyhur dalam 
Islam. Berdasarkan perkataan Imam Syafii 
“Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus 
mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf 
pula.”

Di bawah ini yang dimaksud dengan wakaf 
sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama 
adalah sebagai berikut:
1. Muhammad al-Syarbini al Khatib berpendapat 

bahwa: “Penahanan harta yang memungkinkan 
untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya 
zal benda, dengan memutuskan (memotong) 
tasyaruf (penggolongan) dalam penjagaannya 
atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan 
adanya.” (Suhendi, 2008:239)

2. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin 
Muhamad al-Husaini dalam kitabnya Kifatul 
Akhyar adalah: “Penahanan harta yang 
memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan 
kekalnya benda, dilarang untuk digolongkan 
zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.” 
(Al-Din, 2007:119).

3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa: 
“Wakaf adalah menahan harta yang dapat 
diambil manfaatnya tidak musnah seketika, 
dan untuk penggunaan yang dibolehkan, 
serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha 
Allah.” (Basir, 1987:5).

4. Idris Ahmad berpendapat bahwa: “Wakaf 
adalah menahan harta yang mungkin dapat 

diambil orang manfaatnya, kekal zat (‘ain)–nya 
dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang 
telah ditentukan syara’ serta dilarang leluasa 
pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.” 
(Ahmad, 1986:156)

Adapun manurut John L Esposito dalam 
Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern 
menyebutkan, ide wakaf sama tuanya dengan 
usia manusia. Para ahli hukum Islam, menurut 
Esposito, menyatakan bahwa wakaf yang pertama 
adalah bangunan suci Ka’bah di Makkah, yang 
dalam Surah Ali Imran (3) ayat 96 sebagai 
rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat 
manusia. Menurut Esposito, dalam praktiknya, ide 
wakaf telah dikenal pada masa sebelum datangnya 
Islam. Selama beberapa abad, kuil, gereja, 
dan bentuk bangunan lainnya didirikan dan 
diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Lebih dari 
itu, para penguasa Mesir Kuno menetapkan tanah 
untuk dimanfaatkan para rahib (anggota tarekat 
atau ordo keagamaan yang mengikatkan diri 
dengan kaul pada hidup monastik kontemplatif 
dan berkarya di sebuah biara dengan klausura 
ketat yang disebut pertapaan. Mereka hidup hanya 
untuk mencari Allah dengan mendalami misteri 
ilahi dalam situasi keheningan), sedangkan orang-
orang Yunani dan Romawi Kuno menyumbangkan 
harta benda mereka untuk perpustakaan dan 
pendidikan.

B. Kelebihan Wakaf dari Amal yang Lain
Terlepas dari berbagai pandangan yang 

ada, adapun kelebihan wakaf dari amal yang 
lain menurut sabda Rasulullah SAW. Dari Abu 
Hurairah, “Sesungguhnya Nabi SAW. telah 
bersabda, ‘Apabila seseorang meninggal dunia, 
terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi 
kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: (1) 
sedekah (wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat (baik 
dengan jalan mengajar maupun dengan jalan 
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karang-mengarang dan sebagainya), (3) anak 
yang saleh yang mendoakan Ibu Bapaknya’.” 
(Riwayat Jama’ah ahli hadis, selain Bukhari dan 
Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut ada dua yang dapat penulis 
jadikan inti dari tulisan ini, (1). Jelaslah bagi kita 
bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah 
biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya 
terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena 
ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama 
barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap 
masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan 
yang seluas-luasnya dan dapat menghambat 
arus kerusakan. Lihatlah negeri-negeri Islam 
di zaman dahulu; karena adanya wakaf, umat 
Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah 
beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, hasil 
dari wakaf mereka itu masih juga kekal. Kita di 
zaman serba tercecer ini masih dapat merasakan 
manis dan lezatnya hasil wakaf mereka dahulu 
itu. Maka kalau sekiranya muslimin yang kaya 
sekarang sanggup mewakafkan harta mereka 
seperti orang-orang Islam dahulu, kita percaya 
bahwa mereka telah membuka satu jalan untuk 
kemajuan pembangunan dan beberapa tahun 
kemudian anak cucu kita akan memetik buahnya 
yang lezat. (2). Ilmu yang bermanfaat, amal 
yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Meskipun tidak kasat mata namun manfaatnya 
bisa dirasakan dan sangat dibutuhkan. Amal ilmu 
ini bisa berupa apa saja, yang memiliki nilai cukup 
berarti bagi upaya meningkatkan kesejahteraan 
umat. Jika dikaitkan dengan pembahasan wakaf, 
amal ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh para pewakaf 
yang notabene “tidak kaya”. “Tidak kaya” disini 
dimaksudkan bukan berarti orang yang tidak kaya 
tidak diperbolehkan untuk berwakaf. Dalam hal 
ini yang ingin ditekankan adalah bagaimana para 
pemuda yang memiliki ilmu dan keahlian untuk 
mengamalkan ilmunya dan keahliannya dalam 
hal wakaf.

C. Rukun Wakaf
1. Ada yang berwakaf. Syaratnya:

a. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia 
bukan Islam.

b. Kehendak sendiri; tidak sah karena dipaksa.
2. Ada barang yang diwakafkan. Syaratnya:

a. Kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya 
diambil, zat barang itu tidak rusak.

b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun 
musya’ (bercampur dan tidak dapat 
dipisahkan dari yang lain).

3. Ada tempat berwakaf (yang berhak menerima 
hasil wakaf tersebut)

4. Lafaz.
Dari rukun wakaf di atas dijelaskan tidak 

menyebutkan usia atau wajib yang sudah baligh. 
Namun, disyaratkan untuk pewakif adalah 
mempunyai kecakapan melakukan tabarru. Yaitu 
melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. 
Orang yang cakap melakukan tindakan tabarru 
adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. 
Oleh karena ini siapapun berhak berwakaf tanpa 
melihat usia, adapun pengertian baligh (dewasa) 
yaitu apabila padanya sudah ada salah satu sifat 
yang di bawah ini:

a. Telah berumur 15 tahun.
b. Telah keluar mani.
c. Telah haid bagi anak perempuan.
Dari Ibnu Umar, “Saya telah mengajukan diri 

kepada Rasulullah SAW. untuk ikut berperang 
pada waktu peperangan Uhud, sedangkan saya 
pada waktu itu baru berumur 14 tahun. Beliau 
tidak mau menerima. Pada waktu peperangan 
Khandaq saya mengajukan diri pula, saya waktu 
itu telah berumur 15 tahun. Maka beliau menerima 
saya untuk ikut dalam peperangan Khandaq itu.” 
(Sepakat ahli hadis)

Firman Allah SWT.: “Dan apabila anak-anakmu 
telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka 
meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum 
mereka meminta izin.” (An-Nur:59).

Anak-anak telah dianggap pandai apabila 
mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak 
lagi menyia-nyiakannya. Untuk mengetahui 
kepandaiannya hendaklah diuji dengan pekerjaan 
yang sering dilihatnya. Berarti misalnya anak 
pedagang diuji dengan jual beli, anak petani diuji 
dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan 
diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan 
perusahaan bapaknya. (Rasjid, 2010).

Sedangkan menurut Hurlock (1996), 
menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang 
menonjol dalam masa-masa dewasa awal sebagi 
berikut:
1. Masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. 

Masa dewasa awal merupakan masa 
pengaturan. Pada masa ini individu menerima 
tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang 
berarti seorang pria mulai membentuk 
bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai 
kariernya, dan wanita diharapkan mulai 
menerima tanggungjawab sebagai ibu dan 
pengurus rumah tangga.

2. Masa dewasa dini sebagai usia repoduktif. 
Orang tua merupakan salah satu peran yang 
paling penting dalam hidup orang dewasa. 
Orang yang kawin berperan sebagai orang tua 
pada waktu saat ia berusia duapuluhan atau 
pada awal tigapuluhan.

3. Masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. 
Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak 
masalah baru yang harus dihadapi seseorang. 
Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya 
berbeda dengan dari masalah-masalah yang 
sudah dialami  sebelumnya.

4. Masa dewasa dini sebagai masa ketegangan 
emosional. Pada usia ini kebanyakan individu 
sudah mampu memecahkan masalah-masalah 
yang mereka hadapi secara baik sehingga 
menjadi stabil dan lebih tenang.

5. Masa dewasa dini sebagai masa keterasingan 
sosial. Keterasingan diintensifkan dengan 

adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk 
maju dalam karir, sehingga keramahtamahan 
masa remaja diganti dengan persaingan dalam 
masyarakat dewasa.

6. Masa dewasa dini sebagai masa komitmen. 
Setelah menjadi orang dewasa, individu akan 
mengalami perubahan, dimana mereka akan 
memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki 
komitmen-komitmen sendiri.

7. Masa dewasa dini sering merupakan masa 
ketergantungan. Meskipun telah mencapai 
status dewasa, banyak individu yang masih 
tergantung pada orang-orang tertentu 
dalam jangka waktu yang berbeda-beda. 
Ketergantungan ini mungkin pada orang tua 
yang membiayai pendidikan.

8. Masa dewasa dini sebagai masa perubahan 
nilai. Perubahan karena adanya pengalaman 
dan hubungan sosial yang lebih luas dan nilai-
nilai itu dapat dilihat dri kacamata orang 
dewasa. Perubahan nilai ini disebabka karena 
beberapa alasan yaitu individu ingin diterima 
oleh anggota kelompok orang dewasa, individu 
menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial 
berpedoman pada nilai-nilai konvensional 
dalam hal keyakinan dan perilaku.

9. Masa dewasa dini masa penyesuaian diri 
dengan cara hidup baru. Masa ini individu 
banyak mengalami perubahan dimana 
gaya hidup baru paling menonjol dibidang 
perkawinan dan peran orangtua.

10. Masa dewasa dini sebagai masa kreatif. 
Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh 
ketentuan dan aturan orangtua maupun guru-
gurunya sehingga terlebas dari belenggu ini 
dan bebas untuk berbuat apa yang mereka 
inginkan. Bentuk kreatifitas ini tergantung 
dengan minat dan kemampuan individual.

Sedangkan dalam kerangka usia, WHO 
menggolongkan usia 10-24 tahun sebagai young 
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people, sedangkan remaja atau adolescence dalam 
golongan usia 10-19 tahun. Jadi pemuda identik 
sebagai sosok individu yang berusia produktif 
dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu 
revolusioner, optimis, berpikiran maju, memiliki 
moralitas, dan lain sebagainya.

D. Pemuda dan Wakaf
Dalam pembahasan kali ini, maksud dan tujuan 

penulis adalah bagaimana para pemuda bisa 
berwakaf dengan segala kemampuan dan keahlian 
mereka. Wakaf dalam arti sebenarnya adalah 
menahan harta, sedangkan wakaf tidak diwajibkan 
selalu hanya untuk yang berharta. Sedangkan, 
pada umumnya orang-orang yang berharta 
atau kelabihan hartalah yang banyak menjadi 
wakif atau pewakaf. Disini akan ditekankan 
bagaimana cara agar orang-orang yang belum 
berharta atau kelebihan harta bisa merasakan 
nikmatnya berwakaf. Seperti diketahui, wakaf 
untuk pendidikan telah menjadi bagian sejarah 
penting wakaf semenjak zaman dahulu dan terus 
berkembang hingga saat ini. Hal itu disebabkan oleh 
kebutuhan umat Islam akan layanan pendidikan 
yang bersifat primer dan memiliki kecenderungan 
semakin meningkat. Peran lembaga wakaf bagi 
layanan pendidikan tidak terbatas pada pendirian 
madrasah, tetapi juga pada pengembangan 
keilmuan dan pusat-pusat kajian yang dirintis dan 
didanai oleh lembaga wakaf. Sejarah Islam juga 
mencatat kontribusi lembaga wakaf dalam bidang 
sumber daya manusia yang menangani layanan 
pendidikan, seperti ulama, guru, penulis, peneliti, 
dan pakar. Buku-buku dalam bidang pendidikan 
dan keilmuan juga merupakan bagian yang tidak 
ditinggalkan oleh lembaga wakaf. Peran wakaf 
terhadap layanan pendidikan tetap berjalan 
meskipun perkembangan wakaf pada masa-masa 
sekarang ini tidak sepesat masa-masa sebelumnya. 
Warisan-warisan wakaf dalam bidang pendidikan 
yang saat ini masih dapat kita rasakan adalah 

maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang 
didasari oleh lembaga wakaf, seperti madrasah, 
pondok pesantren, dan lembaga-lembaga 
keilmuan Islam yang banyak ditemukan di kota-
kota besar, kota-kota kecil, bahkan hingga di 
pelosok desa dan kampung.

Disinilah kesempatan besar untuk para pemuda 
untuk mewakafkan keahlian dan kemampuan 
yang dimiliki, misalnya untuk pemuda yang 
memiliki latar belakang arsitektur dapat 
mewakafkan keahliannya dalam bidang arsitek 
untuk pendirian bangunan pondok pesantren, 
madrasah, masjid, sarana pendidikan, sarana 
ibadah, dan lain-lain. Pemuda yang memiliki 
keahlian dalam bidang kesenian kaligrafi, 
interior design, bisa mewakafkan ilmunya untuk 
memperindah bangunan-bangunan yang wakaf. 
Dan masih banyak keahlian-keahlian para 
pemuda yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini 
diwakafkan, tentu tanpa mengharapkan imbalan/
pamrih, yang hasilnya dapat dimanfaatkan demi 
kelangsungan sarana wakaf tersebut. Di samping 
itu, sarana-sarana umum yang dibangun dari hasil 
wakaf tersebut memerlukan perawatan fasilitas 
yang ada. Disini pula banyak kesempatan untuk 
para pemuda untuk mewakafkan keahliannya, bisa 
dalam bentuk perawatan tanaman, perawatan alat 
pengeras suara, perawatan buku-buku, perawatan 
kitab-kitab, perawatan Al-Qur’an, perawatan alat-
alat sholat dan lain sebagainya yang mana semua 
ini didapat dari hasil wakaf.

Dilain hal yang dapat dijadikan sebagai amal 
wakaf adalah ilmu, tidak sedikit para pemuda 
yang memiliki ilmu. Ilmu yang sudah dimiliki 
dapat diwakafkan dalam bentuk memberikan 
pembelajaran untuk para peserta didik di pondok 
pesantren yang dibangun dari hasil wakaf, 
misalnya pemuda yang memiliki ilmu dalam 
bidang seni (kaligrafi, nasyid, hadroh, tilawah, 
dan lain sebagainya), bidang kesehatan, bidang 
dakwah, bidang ekonomi, dan masih banyak lagi 

bidang-bidang ilmu yang dapat dijadikan sarana 
amal khususnya dalam wakaf.

Sebagai contoh, di usianya yang sudah tak 
muda lagi, Sobana masih punya cara agar 
waktu yang dimiliknya bermanfaat untuk umat. 
Usianya telah menginjak kepala tujuh namun 
semangatnya masih membara. Disaat kebanyakan 
orang seusianya beristirahat di rumah dan 
menikmati masa tuanya yang indah, Sobana 
lebih memilih untuk mewakafkan keahliannya 
untuk pembangunan Masjid Daarut Tauhiid 
Pimpinan K.H. Abdullah Gymnastian. Sobana 
tak hanya mewakafkan keahliannya di Masjid 
Daarut Tauhiid tetapi juga di masjid-masjid dekat 
rumahnya. Keputusannya tersebut rupaya sangat 
didukung oleh istri dan keempat anaknya. Sobana 
menilai, dengan usianya  yang semakin tua, sudah 
saatnya Ia memikirkan bekal di akhirat kelak. Dari 
sekian banyak orang yang berniat mewakafkan 
keahliannnya, Sobana adalah satu-satunya orang 
yang berusia lanjut. Berbekal pengalaman dan  
kemampuannya di bidang perencanaan, Sobana 
mantap mewakafkan keahliannnya tersebut. Uang 
transport dan uang makan yang telah menjadi hak 
nya pun turut diwakafkannya. (Yayasan Daarut 
Tauhiid).

Allah SWT. berfirman dalam Ali Imran ayat 
92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja 
yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.”

Nah, dari sedikit ulasan di atas dapat kita 
ketahui bahwa berwakaf bisa dalam bentuk 
apapun, bisa dengan uang tunai, bahan bangunan, 
perlengkapan masjid, perawatan fasilitas masjid 
dan keahlian. Dengan demikian, berwakaf sangat 
mudah dan setiap orang berkesempatan memiliki 
rumah di surga dengan cara dan kemampuannya 
masing-masing. Oleh karena itu sebagai generasi 
muda, jangan kalah dengan para orang tua yang 
rela menyumbangkan kemampuan dan sisa 
kekuatan tenaganya untuk berwakaf. So, wahai 
para pemuda, tunjukkan ke-wakaf-anmu!!!
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Petunjuk Penulisan Naskah

1)    Jurnal Al-Awqaf BWI hanya menerima naskah belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur  
        kekinian dan bersifat ilmiah.
2)    Judul makalah harus akurat, singkat, informatif, jelas dan mudah dipahami. Diketik dengan huruf
        besar, dihitamkan, kecuali pada nama latin.
3)    Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4)    Makalah diketik 1 1/5 spasi pada kertas A4, huruf Times New Roman 12, tidak   timbal balik,    
        dengan jumlah halaman makalah minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman, (tidak termasuk  
        lampiran dan daftar pustaka).
5)    Nama penulis dan alamat instansi dicantumkan dibawah judul
6)    Abstrak dibuat dalam dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), tidak melebihi 250 kata. 
        Ditempatkan sebelum pendahuluan, diketik miring (italic), dengan font arial 9, dengan jarak 1
        (satu) spasi
7)    Kata kunci dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), ditempatkan di bawah abstrak, terdiri dari 5 
        (lima) kata.
8)    Isi makalah minimal terdiri dari:
 -Pendahuluan (latar belakang, tujuan)
 -Metodologi
 -Hasil dan Pembahasan
 -Kesimpulan
 -Daftar Pustaka
9)    Pembahasan, menerangkan arti hasil penelitian bagaimana hasil penelitian yang dilaporkan dapat 
        memecahkan masalah, perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu serta kemungkinan 
        pengembangannya.
10)  Daftar pustaka, disusun alfabetis menurut sistem APA Format. Setiap nama pengarang diberi 
        nomor urut sesuai dengan urutan pemunculannya dalam naskah dan mencantumkan
 a.     Untuk buku: nama - nama penulis, editor, penerbit, tahun dan nomor halaman.
 b.    Untuk terbitan berkala: nama-nama penulis, judul tulisan, judul terbitan (disingkat sesuai
        dengan index medicus), volume, tahun, dan nomor halaman.
 c.     Internet: website, judul naskah, waktu unduh.
11)  Sistematika penyusunan naskah yang isinya bukan hasil penelitian hendaknya tetap merujuk 
        format yang telah diuraikan di atas. Penyesuaian dapat dilakukan seperlunya dengan cara 
         menghilangkan bagian-bagian seperti bahan dan metode, hasil penelitian dan sebagainya.

USER
Sticky Note
kalimat di atas kiri ini di hapus 




