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MOTTO 

 

َه اْْلَْرضِ  اآ اَْخَزْجىَا لَُكْم مِّ  يَآَيُّهَا الَِّذْيَه  اََمىُْىآ اَْوفِقُْىا ِمْه طَيِّبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممَّ

ُمىا اْلَخبِْيَث ِمْىهُ تُْىفِقُْىَن َولَْستُْم بِاَِخِذْيِه اِآلَّ اَْن تُْغِمُضىا فِْيِه َواْعلَُمْىآ اَنَّ   ْلَتَيَمَّ

 َ َغىِيُّ َحِمْيد   ّللاَّ  

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang 

baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah 

kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan 

ketahuliah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)
1 

                                                 
1
 Al-Qur’an, 2: 267. 
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ABSTRAK 

Zulfazri, Navidatul Fadliroh. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan 

Wakaf Tidak Produktif ke Wakaf Produktif di Yayasan al-Imron Irsyad Kota 

Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata kunci: wakaf, pengalihan dan pengembangan 

 

Salah satu lembaga yang mengelola dan memanfaatkan aset wakaf secara 

produktif adalah Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun. Lembaga ini mengoptimalkan 

potensi wakaf dengan inovatif, kreatif, berkomitmen dan profesional. Yayasan Al Imron 

Irsyad Kota Madiun selaku pihak manajemen juga melakukan pengalihan wakaf tidak 

produktif ke wakaf produktif. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap tindakan pengalihan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 

pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota 

Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Di sini peneliti berusaha mendalami dan memahami bagaimana 

Yayasan Al-Imron Irsyad melakukan pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf 

produktif kemudian menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini 

di lakukan di Yayasan Al-Imron Irsyad Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Penulis 

memilih melakukan penelitian di sini karena aset wakaf yang ada di Yayasan Al-Imron 

Irsyad cukup banyak yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada beda pendapat dari beberapa madzab terhadap pengalihan wakaf 

tidak produktif ke wakaf produktif. Namun berdasarkan ijtihad ulama ditetapkan bahwa 

dibolehkan melakukan pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif dengan 

syarat wakaf dikelola secara profesional dan hasilnya sepenuhnya untuk mauquf ‘alaih. 

Hasil pengelolaan wakaf oleh Yayasan Al-Imron Irsyad antara lain digunakan untuk: (1) 

sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan; (3) bantuan kepada 

fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) kemajuan dan peningkatan 

ekonomi umat/warga masyarakat; dan (5) kemajuan kesejahteraan umum yang tidak 

bertentangan dengan syari’ah. Bentuk-bentuk usaha pengelolaan wakaf produktif yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad meliputi: guest house, persawahan, dan 

peternakan. Untuk mendukung keberlangsungan aset wakaf dibutuhkan dana dari 

sumber tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha produktif yang ada di yayasan.  

Pengembangan aset wakaf Yayasan Al-Imron Irsyad dicapai melalui beberapa upaya, 

yaitu: bekerja sama dengan dinas, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil 

wakaf, pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru, pemanfaatan harta benda 

wakaf, pemanfaatan hasil finansial yang diperoleh, pengembangan melalui al-ijarah, 

pengembangan wakaf produktif dalam bidang pertanian, pengembangan wakaf 

produktif melalui suatu unit usaha, dan pengembangan melalui usaha pelatihan dan 

peternakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut:  

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 }d ض ‘ ء

 }t ط b ب

 }z ظ t ت

 ، ع th ث

 gh غ j ج

 f ف }h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dh ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 w و s س

 h ه sh ش

 y ي }s ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup pendek menggunakan”a”, “i”, “u”. Untuk 

menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a>, i>, dan u>. Contoh: Abu> Mu>sa>, H{adi>th s{ah{i>h. 
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3. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu >t }ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan iz{a>fah ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan mud{a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na’at danmud{a>f ilayh: sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah 

b. Mud{a>f: mat{ba’at al-‘a>mmah 

2. Bunyi diftong dan konsonan rangkap ditransliterasikan seperti:  

او   = aw  او = ū 

 ī = اي  ay = اي

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf “waw” yang didahului 

dhammah dan huruf ya‟ yang didahului kasrah seperti tersebut dalam tabel. 

3. Penulisan bacaan panjang ditransliterasikan seperti:  

ا  = ā   اي = ī   او = ū 

Penulisan kata sandang ditransliterasikan seperti:  

ال  = al-   الش = al-sh   وال = wa،'l- 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taimiyah bukan Ibnu Taymiyah, Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan 

Inna al-di >na „inda Alla>hi al-Isla>mu, Nih{a>yat al-H{ikmahbukan Nih{a>yatu al-

H{ikmati. 
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6. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertasydid) 

ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan ta’ marbu >t {ahmaka 

transliterasinya adalah iyah. Jika ya‟ bertasydid berada di tengah kata, 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. al-Ghazali, al-Nawa>wi. 

b. Ibn Taymiyah, al-Jawziyah. 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi 

berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan tempat ibadah, 

tempat persinggahan musafir, tempat menyebarkan ilmu dan lain- lain. Di masa 

Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah peranan wakaf tidak hanya terbatas pada 

pengembangan tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi juga menyediakan 

biaya operasional majelis ilmu, pendidikan, kesejahteraan guru dan hal lainnya. 

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wa- qa- fa berarti 

menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri. Kata waqafa- yaqifu- waqfan 

sama derngan kata habasa- yahisu- tahbisan yang maknanya terhalang untuk 

menggunakan. Kata waqaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak 

dipindah milikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, 

disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan 

hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.
1
 Sedangkan 

definisi wakaf menurut Undang-Undang adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk  kesejahteraan umum 

menurut Syariah.
2
 

                                                             
1
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7. 

2
 Depatremen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang- 

Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 

2006Tentang Pelaksanannya (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 3. 



2 

 

Dengan kata lain, wakaf berarti menahan harta baik secara abadi 

maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan 

memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil 

secara berulang ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan 

tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.
3
 

Dengan definisi di atas, wakaf bisa diaplikasikan pada barang, 

manfaat atau hak bernilai materi karena semua itu adalah termasuk harta, bisa 

bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir karena tabiat 

barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh waqif.
4
 

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan 

harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan 

keagamaan yang telah diatur oleh syari‟at Islam.
5
 Dari penjelasan tersebut, 

jelas bahwa selain berdimensi vertikal (antara manusia dengan Alloh), wakaf 

juga mempunyai dimensi horizontal, yakni hubungan sosial antara manusia 

dengan manusia lainnya. Dimensi sosial dari perwakafan mempunyai arti 

bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau 

tidak langsung kepada masyarakat.
6
 Dimensi sosial ini menuntut agar wakaf 

sebaiknya dikelola bukan oleh individu atau pribadi, tetapi perlu lembaga yang 

profesional untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia umumnya masih didominasi pada 

penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, 

                                                             
3
 Ibid. 

4
 Ibid.,8. 

5
  Usman Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Dar al-Ulum Press, 

1994),  1. 
6
  Achmad Djunaidi, dkk., Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2013), 89. 



3 

 

musholla atau langgar.
7
 Selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf 

gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan 

sebagainya. Dengan mekanisme pembentukan panitia yang bertugas 

mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-

sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf 

yang dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, sumbangan 

bahan atau kalau berupa uang, uang itu dibelikan bahan bangunan untuk 

membangun masjid atau rumah sakit.
8
 

Sedangkan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia, yakni 

memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan hingga memperoleh 

keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan sesuai tujuan wakaf, 

misalnya disalurkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan dakwah, 

masih sangat sedikit. Fakta ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan 

Imam Suhadi. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa 68% tanah wakaf di 

Indonesia digunakan untuk membangun tempat ibadah, 8,51% untuk 

membangun sarana pendidikan, 8,40% untuk kuburan dan 14,60% untuk lain-

lain.
9
 

Kesungguhan pemerintah dalam mengelola wakaf terbukti dengan 

disahkannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam 

pasal 42 dan 43 undang undang tersebut, lembaga wakaf dituntut untuk dapat 

mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

                                                             
7
  Achmad Djunaidi, dkk., Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, 23. 

8
  Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 

1988).  96. 
9
  Achmad Djunaidi, dkk., Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2013), 65. 
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peruntukannya, dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan 

secara produktif.
10

 

Peran nazhir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan 

mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak 

menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat 

bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf 

agar tetap terjaga dan terurus.
11

 Manajemen wakaf yang ideal menyerupai 

manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil 

wakaf.
12

 

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menerangkan dalam bukunya 

Hukum Wakaf, bahwa tugas nazhir adalah mengelola harta wakaf, bekerja 

sama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang 

berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, 

serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, dan memperbaiknya 

jika terjadi kerusakan.
13

 

Salah satu lembaga yang mengelola dan memanfaatkan aset wakaf 

secara produktif adalah Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun. Lembaga ini 

mengoptimalkan potensi wakaf dengan inovatif, kreatif, berkomitmen dan 

profesional. Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun selaku pihak manajemen 

juga melakukan pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif. Hal ini 

                                                             
10

  M. Attamimy, dkk., Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf 

(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 14. 
11

  Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah 

Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, 54. 
12

  Andy Agung Prihatna, dkk., Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, 139. 
13

  Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama 

dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, 

diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk. (Depok: IiMaN Press, 2004), 478. 
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menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

tindakan pengalihan fungsi tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Wakaf Produktif di Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun”. Penulis 

ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana Yayasan Al Imron Irsyad Kota 

Madiun menjalankan perannya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf 

secara produktif. 

 

B. Rumusan masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan 

sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan 

“Wakaf Produktif” yang ada di Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun, 

dengan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan wakaf tidak 

produktif ke wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun? 

2. Bagaiamana pengembangan wakaf produktif di Yayasan Al Imron Irsyad 

Kota Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan wakaf tidak 

produktif ke wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun. 

2. Mengetahui pengembangan hasil wakaf produktif di Yayasan Al-Imron 

Irsyad Kota Madiun. 
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D. Telaah Pustaka 

Persoalan wakaf bukanlah hal baru banyak buku, makalah dan skripsi 

yang mengkajinya, di antaranya skripsi yang membahas tentang wakaf adalah  

1. “Tinjauan Maslahah Terhadap Metode Istinbat Fatwa MUI tentang 

wakaf tunai”, karya Binti Masrurah. Dalam skripsi ini membahas tentang 

penerapan fatwa tentang wakaf tunai MUI dalam menggunakan maslahah 

sebagai metode istinbst hukum yang didasarkan pada pendapat Imam 

Madzhab yang cenderung membolehkan tunai serta mempertimbangkan 

pendapat Imam Syafi‟i,  yang membolehkan wakaf dengan dinar dan 

dirham dan tetap merujuk pada dalil- dalil qat‟i yaitu al- Qur‟an dan al 

hadist.
14

 

2. “Study Kritis Wakaf Uang Menurut UU No 41 Tahun 2004”, karya 

Muhamad Gufron Sultani. Skripsi ini membahas uang sebagai objek 

menurut UU No 41 tahun 2004dan analisa pembatasan waktu dalam 

wakaf menurut UU No 41 tahun 2004. Pertama, uang sebagai objek 

wakaf dalam UU No 41 Tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan 

umum wakaf menurut hukum Islam. Wakaf uang memiliki nilai abadi 

yaitu uang diqiyaskan dengan benda bergerak lainnya sebagai benda 

produktif, sehingga nilai pokok dari uang tersebut tidak berubah, yang 

mana uang tersebut dapat diinvestasikan dan hasilnya dimanfaatkan 

sebagai wakaf. Dampak social dan ekonominya dapat meningkatkan 

kemampuan kaum duafa melalui berbagai disiplin kerja dan peningkatan 

pemberdayaan UKM. Kedua, pembahasan jangka waktu wakaf uang 

                                                             
14

 Binti Masruroh, “ Tinjauan Maslahah Terhadap Metode Istinbat fatwa Majlis Ulama 

Indonesia(MUI) Tentang Wakaf Tunai”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 63. 
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yang ada di UU No 41 tahun 2004 adalah boleh menurut Imam Malik 

yaitu jika dibolehkan memanfaatkan uang untuk sementara waktu tetapi 

menurut ulama madzhab selain Imam Maliki wakaf adalah untuk selama- 

lamanya dan terus- menerus.
15

 

3. “Tinjauan Fiqih Terhadap pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga 

Menejemen Infaq ( LMI ) cabang magetan” karya Mu‟azizah yang 

membahas tentang tinjauan fiqih terhadap uang yang menjadi objek 

wakaf dan pemanfaatan objek wakaf dilembaga menejemen infaq ( LMI ) 

magetan. Pertama, tinjauan fiqih terhadap uang sebagai objek akad 

dibenarkan, karna uang termasuk benda bergerak hal ini merujuk pada 

beberapa pendapat Ulama seperti Imam al- Zuhri mutaqaddimin dari 

ulama madzhab Hanafi dan sebagian dari ulama madzhab Syafi‟i yang 

membolehkan wakaf dengan benda bergerak. Kedua, tinjauan fiqih 

terhadap pemanfaatan objek wakaf di lembaga menejemeninfaq (LMI) 

cabang Magetan diperbolehkan, karena pemanfaatannya berupa 

pembelian al- Quran yang kemudian disalurkan ke masjid- masjid dan 

mushola, karena sejalan dengan abu yusuf ( Hanafiyah ) dan berdasarkan 

pendapat ulama ,madzhab bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan 

adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan 

tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. 
16

 

Dari hasil penulusuran di atas, penulis belum menemukan karya tulis 

yang membahas tentang pengelolaan wakaf produktif, yang fokus 

                                                             
15

Muhammad Gufron Sulthani Hakim,” Study Kritis Tentang Wakaf Uang Menurut 

Undang- Undang No 41 Tahun2004”, (Skripsi, STAIN ponorogo, 2008), 72- 73. 
16

 Mu‟azizah,” Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga 

Menejemen Infaq Cabang Magetan”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 20011), 55-61. 
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penelitiannya sama dengan yang akan penulis teliti. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan dan 

penyaluran wakaf produktif yang ada di Yayasan Al-Imron Irsyad di 

kecamatan Kartoharjo kota Madiun. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research)yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di tengah 

masyarakat.
17

Di sini peneliti mendatangi secara langsung yayasan Al-

Imron Irsyad di kecamatan Kartoharjo kota Madiun, dan mencari tahu 

bagaimana aset wakaf produktif yang ada. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia.
18

Di sini peneliti berusaha mendalami dan memahami bagaimana 

pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad dan melihat 

secara langsung proses pengelolaan danpengembangannya. 

2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini di lakukan di Yayasan Al-Imron Irsyad Kecamatan 

Kartoharjo Kota Madiun. Penulis memilih melakukan penelitian di sini 

karena aset wakaf yang ada di Yayasan Al-Imron Irsyad cukup banyak, di 

                                                             
17

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PRESS,2010), 6. 
18

 Ibid., 9. 



9 

 

antaranya aset wakaf produktif yang akan menjadi objek dalam penelitian 

ini. 

3. Data dan Sumber Data  

 Data dalam penelitian ini meliputi tentang latar belakang berdirinya 

Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun, struktur organisasi dan 

kepengurusan, serta pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di 

Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun. Sedangkan sumber data penulis 

menggunakan sumber manusia dan benda, yang meliputi pengurus 

Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun, dokumentasi, arsip-arsip, dan 

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis, menganalisis terhadap gejala-gejala tersebut terpusat kepada 

maknanya, maka analisis yang dilakukan harus menggunakan kebudayaan 

yang berlaku di masyarakat sebagai kerangka acuannya.
19

 

a. Wawancara 

Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, wawancara 

umum terarah, wawancara terbuka yang standar dengan pihak Yayasan 

Al-Imron Irsyad Kota Madiun, untuk mengetahui bagaimana cara 

nadzir dalam menghimpun dana, mengelola, dan memanfaatkan hasil 

wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Al-Imron Irsyad Kota 

Madiun.
20

 

                                                             
19

 Ibid., 76. 

 
20

 Ibid.  
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b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang ada di Yayasan Al-Imron Irsyad 

Kota Madiun. Mengamati dan melihat cara nadzir dalam menghimpun, 

mengelola dan memanfaatkan hasil wakaf produktif, dan hal-hal lain 

yang menjadi pendukung untuk sumber data.
21

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi diharapkan membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data atau informasi dari surat-surat berharga, pernyataan tertulis, dan 

sejauh mana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad 

Kota Madiun, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, 

pengembangan maupun pemanfaatannya.
22

 

5. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing,kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai 

menghimpun data di lapangan
23

 yaitu memeriksa kembali semua data 

yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan 

makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan/ kelompok kata.
24

 Kegiatan ini menjadi penting 

karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum 

                                                             
21

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 224. 
22

 Ibid., 225. 
23

 Etta Mamang Sangadji dan Sopia, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 124. 

 
24

 Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153. 
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memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, 

tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu 

keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing.
25

 

b.  Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang 

diperoleh dari kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika dalam pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
26

 

c. Penemuan hasil data, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-

teori, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir 

yang jelas dan objektif.
27

 

6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti 

yang diuraikan dari data.
28

 

 Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan 

mengikuti cara yang disarankan Miles dan Huberman, sebagaimana 

dikutip Emzir
29

 yaitu: reduksi data, display data dan conclution 

(mengambil kesimpulan). 

                                                             
 

25
 Sangadji, Metodologi Penelitian, 200. 

 
26

 Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153.  
27

 Singarimbun, Masri dan Sofyan Efeendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3IES, 1981), 191. 
28

Basrowi dan Suwandi, MemahamiPenelitianKualitatif (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 20. 
29

Emzir, MethodologiPenelitianKualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 

2010), 129. 
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a. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-

hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

b. Display data ialah menyajikan data dalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian yang dapat dipahami secara jelas. Dengan ini lebih 

memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data 

yang telah ada. 

c. Conclution yaitu dengan mengambil kesimpulan yang merupakan 

langkah ketiga dalam proses analisis. Dalam hal ini penulis akan 

menggunakan metode deduktif. 

Metode deduktif yakni pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum 

dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus. 
30

 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, 

maka pembahasan di kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan skripi ini secara 

detail adalah 

Bab I yang berisikan pendahuluan memberikan gambaran umum 

dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode 

Penelitian (terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi 

                                                             
30

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
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penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data), 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan kajian teori, sebagai pedoman yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian, yaitu teori tentang pengalihan 

wakaf dari wakaf tidak produktif ke wakaf produktif, konsep wakaf produktif 

dan juga pengembangan wakaf. 

Bab III berisi tentang hasil penelitian mengenai gambaran secara 

umum tentang sejarah berdirinya Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun, 

struktur yayasan, upaya yayasan dalam menghimpun dana, pengelolaan dan 

pengembangan wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun. 

Bab IV, berisi analisa Hukum Islam terhadap pengelolaan dan 

pengembangan wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun. 

Bagian ini merupakan yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas 

dan di analisa mengenai praktek pgalihan wakaf dan pengembangan wakaf 

produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun dengan berdasarkan teori-

teori dan fakta yang ada dan akan diketahui bagaimana pengalihan wakaf dan 

pengembangan wakaf produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun. 

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

hasil analisa bab IV, pendapat dari penulis, saran-saran dan krtik membangun 

yang diharapkan oleh penulis. 
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BAB  II 

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF 

 

A. Pengertian Wakaf Produktif 

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat 

mampu berproduksi.
1
 Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap 

yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya 

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk 

dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. 

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua 

macam: 

1. Wakaf langsung (wakaf tidak produktif), yaitu wakaf untuk memberi 

pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf 

masjid yang disediakan sebagai tempat sholat. Wakaf sekolah yang 

disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk 

mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-

benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan 

menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. 

Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi 

generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi terdahulu untuk 

mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi 

manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut. 

                                                             
1
Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Arkol, 1994), 626, 

dan lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 702. 
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2. Wakaf  produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan 

produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan dan 

jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi 

keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada 

orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf 

produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual 

dan hasilnya dipergunakan sesuai tujuan wakaf.
2
 

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain 

untuk kepentingan ibadah mahdah, juga menekankan perlunya pemberdayaan 

wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).
3
 

 

B. Dasar Hukum Wakaf Produktif 

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan asSunnah yang 

menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf 

yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, 

ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli 

fikih Islam. Sejak masa Khulafa‟u Rasyidin sampai sekarang, dalam 

membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad 

mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam 

(termasuk dasar hukum wakaf produktif) ditetapkan sebagai hasil ijtihad, 

dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas 

dan lain-lain. 

                                                             
2
 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), 22-23. 

3
Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Jakarta: Mitra 

Abadi Press, 2006), 90. 
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Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para 

ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-

ayat al-qur‟an dan al Hadits. Diantara dalil tersebut antara lain. 

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:261 

                        

                              

Artinya:Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas 

(karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
4
 

 

2. Menurut as Sunnah 

Hadist diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a No. 1000.
5
 

عمر قال: قال عمر للنيب صل اهلل عليو وسلم ان املأـ ـة  عن ابن
سهم اليت يل خبري مل اصب ماالقط أعجب ايل منها قد أردت 
ان اتصدق هبا؟ فقال النيب صل اهلل عليو وسلم: احبس احبس 

 اصلها وسبل هتا )رواه البخاري ومسلم(
Artinya: Diriwayatkan dari Ibn Umar, ia mengatakan: Saya mempunyai se-ratus saham 

di khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi 

seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya.  Nabi SAW mengatakan 

kepada Umar “Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan 

jadikan buahnya sedekahkan untuk sabililillah. 

 

C. Macam-macam Wakaf yang Potensial sebagai Wakaf Produktif 

1. Wakaf Tunai/Uang 

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu 

solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang 

                                                             
4
  Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 

2005), 44. 
5
  M. Nashiruddin Al-Abani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 47. 
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di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang 

dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. 

Definisi wakaf yang dikemukakan para fuqahâ‟ klasik memberi 

kesan bahwa harta wakaf terbatas pada benda tidak bergerak yang dalam 

praktiknya mengarah kepada bentuk wakaf yang cenderung statis dan 

konsumtif. Akan tetapi, Imâm al-Zuhri memberi fatwa untuk 

membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang 

tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk 

kesejahteraan umum. 

Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut waqf 

al-nuqûddan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah cash waqf. 

Menurut Ridwan el-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam 

bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan 

saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, 

Singapura dan lainnya. Pada zaman Pemerintahan Dinasti Usmani di 

Turki, wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan 

perawatan aset wakaf. 

Di  masyarakat  Indonesia  wakaf  tunai  memang  masih  belum  

populer.  Hanya beberapa lembaga yang menjalankan program tersebut, 

diantaranya Baitul Mal Muamalat. Sejak Nopember 2001 Baitul Mal 

Muamalat sudah melakukan kajian-kajian mengenai masalah wakaf uang 

tunai. Follow updari kajian itu BaitulMal Muamalat dan Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) membuat tim bersama untuk menyusun secara teknis 

program wakaf tunai muamalat (waqtumu)dan mereka telah 
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merampungkan tugasnya. Program baru Baitul Mal bekerjasama dengan 

BMI “waqtumu” ini telah diluncurkan pada Mei 2002 yang lalu. 

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan 

antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang 

sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seorang tidak harus 

menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang 

memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa 

berwakaf. Di samping itu wakaf dalam bentuk uang tunai mempunyai 

keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan 

penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat. Wakaf uang 

tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi 

termasuk di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial 

termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan 

wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang 

berbeda, di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta 

pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya. 

Madzah Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan 

wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi yang artinya, “Abu 

Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi‟i tentang kebolehan wakaf dinar 

dan dirham.” 

Dari Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy wa 

adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang 

karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan 

banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. 
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Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf 

berupa uang tunai yang tidak  dapat dipindah tangankan dan dibekukan 

untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah 

pokoknya. 

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikena. Munculnya 

gagasan wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan 

persepsi umat Islam yang berbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf 

tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak 

seperti tanah, melainkan aset lancar.
6
 

Tujuan wakaf uang adalah (1) membantu penggalangan tabungan 

sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi 

kekeluargaan diantara umat, (2) meningkatkan investasi sosial dan 

mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, (3) 

menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial 

mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan 

kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan 

dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar‟i, misalnya 

uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha sehingga secara hukum 

tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha 

yang dilakukan oleh nazhir / pengelola. 

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara 

terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi 

usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha 

                                                             
6
Depag RI, 2007: 34. 
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yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima 

manfaatnya (ditentukan /tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak 

menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh. 

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, wakaf uang dapat 

dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini 

memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga 

seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai 

hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus dilindungi oleh lembaga 

penjamin (Asuransi Syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan 

usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, 

sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak hilang.
7
 

 

2. Sertifikat Wakaf Tunai 

a. Implikasi Sertifikat Wakaf Tunai 

Wakaf tunai dapat dipandang sebagai suatu tanggung jawab 

sosial yang dapat menggantikan pajak penghasilan di banyak negara 

Muslim. Sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai 

bentuk penyerahan dan sertifikat wakaf tunai dapat menggantikan 

sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek 

sosial yang strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial, dimana kegiatan-kegiatan tersebut memang 

sudah selayaknya dilakukan oleh orang-orang kaya.
8
 

Disamping itu wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai 

investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan 

                                                             
7
 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf , 46. 

8
  M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Jakarta: Ciber-PKTTIUI, TT), 40. 
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menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta di bidang 

pendidikan, kesehatan dan riset. Dikarenakan deposit wakaf tunai 

hanya dilakukan sekali saja, maka bank dapat menginvestasikannya 

dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, 

menengah, dan panjang sebagai berikut.
9
 

1) Investasi jangka pendek: kredit mikro dan investasi perusahaan 

kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan 

keluarga, dan lain-lain; 

2) Investasi jangka menengah: industri kerajinan, industri tenun, 

industri garmen, peternakan, dan lain-lain; 

3) Investasi jangka panjang: berbagai industri berat. 

 

b. Sasaran-sasaran Sertifikat Wakaf Tunai 

Sasaran-sasaran sertifikat wakaf tunai yaitu:
10

 

1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan 

wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf; 

2) Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan 

menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati 

orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat 

hubungan kekeluargaan orang-orang kaya; 

3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan 

tabungan masyarakat menjadi modal; 

                                                             
9
  Ibid. 

10
  Ibid., 41. 
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4) Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama 

golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang 

diambilkan dari golongan kaya; 

5) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung 

jawab sosial mereka terhadap masyarakat; 

6) Membantu pengembangan social capital market; 

7) Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan 

membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

c. Target Investasi dari Sertifikat Wakaf Tunai 

Seseorang dapat membeli sertifikat wakaf tunai dengan 

maksud untuk memenuhi target investasi sedikitnya meliputi 4 

(empat) bidang, yaitu: (1) kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi 

(dunia-akhirat); (2) kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-

akhirat); (3) pembangunan sosial; dan (4) membangun masyarakat 

sejahtera, yaitu jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan 

sosial bagi si kaya.
11

 

1) Kemanfaatan bagi Kesejahteraan Pribadi (Dunia-Akhirat) 

Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariah yang akan 

terus mengalir pahalanya. Wakaf tunai sebagai sodaqoh/jariyah 

memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai 

kesejahteraan dunia dan akhirat. 

 

                                                             
11

  Ibid., 49. 
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2) Kemanfaatan bagi Kesejahteraan Keluarga (Dunia-Akhirat) 

Sertifikat wakaf tunai dapat dibeli untuk menjamin 

perbaikan kualitas generasi penerus melalui pelaksanaan 

program pendidikan, pernikahan, dan lain-lain; karena bank 

akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari 

sertifikat wakaf tunai tersebut. Oleh karena itu program tesebut 

akan dapat menjamin kesejahteraan bagi generasi mendatang. 

 

3) Pembangunan Sosial 

Sertifikat wakaf tunai juga menawarkan peluang yang 

unik untuk membantu masyarakat. Melalui profit dari wakaf 

tunai, seseorang dapat membantu memberikan bantuan yang 

berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-

lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, 

sekolah, kursus, akademi, dan universitas. Pembelian sertifikat 

ini dapat membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, 

riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan, dan 

perawatan kesehatan bagi si miskin dan penghapusan 

kemiskinan. Melalui wakaf tunai, dapat dibentuk badan 

pendidikan di universitas yang kemudian didanai 

operasionalnya. Disamping itu wakaf tunai dapat digunakan 

untuk memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa. Oleh 

karena itu kemanfaatan dari wakaf tunai bersifat abadi; berbeda 

dengan derma yang sifatnya temporer. 

 



24 

 

4) Membangun Masyarakat Sejahtera  

Wakaf tunai merupakan wahana bagi tercapainya 

kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, 

sehingga membantu terciptanya hubungan harmonis dan kerja 

sama yang baik. Sehingga diharapkan melalui sertifikat wakaf 

tunai akan diperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi 

dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. 

 

3. Wakaf  Saham 

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu 

menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan 

dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi 

yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. 

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan 

terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah (1) deviden 

yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik 

saham, (2) Capital gain yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual 

harga belinya, dan (3) manfaat non materiel yaitu timbulnya kerusakan/ 

memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.
12

 

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga 

keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat 

dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang 

                                                             
12

  Jaih Mubarok, Wakaf  Produktif (Bandung: Simbiosa RekatamaMedia, 2008), 129. 
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bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. 

Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau 

Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan 

manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf 

diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari 

riba. 

 

4. Wakaf Obligasi Syariah  

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada 

pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ fee, 

serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi 

syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah 

sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang 

yang waktunya terbatas/ jatuh tempo. 

Pemilik/ pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi 

ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi 

syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijaroh karena 

terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah 

akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal 

menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, 

sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam 

bentuk aset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil 
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manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban 

memberikan imbalan kepada pemilik harta.
13

 

 

5. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  

SBSN secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) 

yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing yang di jamin pembayarannya imbalan/ 

margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. 

Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara 

mendaftarkannya ke LKS-PWU/ SBSN guna menerbitkan akta dan 

sertifikatnya. SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai 

nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang 

diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang 

berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, 

ijaroh, musyarokah, dan lain-lain.
14

 

 

6. Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam 

UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan 

satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

                                                             
13 Ibid., 133-135. 
14

 Ibid., 136-145. 
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terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama. 

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana 

penghubung kejalan umum. Hak Milik Atas Rumah Susun adalah hak 

milik perseorangan dan terpisah. Pemilik atas satuan rumah susun 

dibuktikan dengan akta yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun 

yang terdiri atas: (1) salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah 

bersama, (2) gambar denah tingkat rumah susun yang menunjukkan 

satuan rumah susun yang dimiliki, (3) pertelaan besarnya bagian hak atas 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Semuanya 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak milik atas satuan 

raumah susun dapat beralih dengan cara perwakafan atau dengan cara 

pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yamg berlaku. 

Pemindahan hak atas satuan rumah susun dilakukan dengan akta pejabat 

pembuat akta tanah dan didaftarkan pada kantor pertanahan/ agraria 

kabupaten/ kota setempat. 

Fungsi utama rumah, rumah susun/satuan rumah susun adalah 

sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, jika seseorang atau pihak 

tertentu mewakafkan satuan rumah susun fungsi utamanya adalah tempat 

tinggal. Tetapi jika pihak atau para pihak yang berhak menerima manfaat 

mereka dapat menyewakan kepada pihak lain dan mereka dapat 

memanfaatkan uang sewanya. Wakaf satuan rumah susun akan bernilai 
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ekonomis jika keberadaannya menjadi pelengkap para nazhir dan pihak-

pihak yang berhak menerima manfaat wakaf satuan rumah susun.
15

 

 

7. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh 

hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.
16

 

Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, hak milik industri terdiri 

dari paten, merek, desain produk industri, kedua, hak cipta terdiri dari 

karya ilmiah, karya sastra dan seni.
17

 Sebagai contoh pengalaman 

empiris, Hanafi (alm) salah seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan 

Gunung Djati telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI korkom 

IAIN SGD dan Nasuka Purnawirawan telah mewakafkan bukunya 

tentang teori sistem yang diterbitkan oleh prenada media (Jakarta) ke 

program pasca sarjana UIN Sunun Gunung Djati Bandung.
18

 

 

D. Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para 

nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, 

salah satu di antaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para 

mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 

para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia 

nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. 

                                                             
15

 Ibid., 87-92 
16

 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 203. 
17

  Richard B Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 

67-68. 
18

 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hal. 101   
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Bentuk pengelolaan yang kita lihat dapat merealisasikan syarat-syarat 

kelayakan dan pengawasan sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta 

setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada 

pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat 

dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan 

pendanaan. Dengan kata lain, bentuk pengelolaan ini menyerupai pengelolaan 

yayasan (corporation) yang bekerja sesuai dengan kebijaksanaan pasar dan 

menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya 

dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. 

Adapun bentuk pengelolaan swasta yang kita usulkan untuk 

mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut: 

1. Pengurus langsung yang terdiri dari satu orang biasa dan badan hukum 

atau satu orang dari dewan yang terdiri dari beberapa orang. 

2. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah 

memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus 

wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk 

lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan 

standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga 

memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh 

kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan 

pengembangannya.
19

 

Di sisi lain, pengelolaan swasta juga berhubungan dengan harta atau 

proyek wakaf satu-satunya, tanpa menyatukan harta wakaf yang satu dengan 

                                                             
19

Ibid., 328.  
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yang lainnya dan tanpa mendirikan yayasan pusat yang mengurus semua 

wakaf di suatu negara atau di sektor ekonomi tertentu. 

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat 

dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah  harta produktif, dimana 

pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitasnya, yayasan ekonomi 

yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus  dapat mengurangi 

penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dikerjakan. Sebab 

hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan 

bahwa harta itu bukan miliknya.
20

 

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang 

selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung 

masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek: 

a. Kepemimpinan.  

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-

otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. 

b. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran.  

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, 

bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga 

banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik. 

c. Operasional pemberdayaan.  

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak 

memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi 
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pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum 

maksimal. 

d. Pola pemanfaatan hasil.  

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang 

bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. 

e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. 

 Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya 

operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik 

yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan. 

Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan 

paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus 

ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan 

modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan  seperti:
21

 

a. Kelembagaan.  

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-

tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang 

khusus mengelola wakaf  dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf 

Indonesia. 

b. Pengelolaan operasional  

Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan 

keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan 
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operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil 

tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. 

c. Kehumasan.  

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting 

antara lain dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang 

dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk 

kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif 

yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan 

ibadah wakaf menjadi tertarik. 

d. Sistem keuangan.  

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan 

manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan 

auditing. 

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam 

lembaga kenazhiran profesional adalah:  

a. Transparansi, menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang 

pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah di tinggalkan, maka 

kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memberi 

peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali, adanya 

transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan 

tradisi untuk menutup kemungkinan tindakan korupsi, manipulasi, dan 

lain-lain. Oleh sebab itu, transparansi adalah aspek penting yang tidak 

terlepaskan dalam  rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-

nilai Islam.  



33 

 

b. Publik accountability (pertanggung jawaban umum) merupakan wujud 

dari pelaksanaan sifat amanah dan kejujuran, karena kepercayaan dan 

kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat 

kelak. 

 c. Aspiratif (mau mendengarkan dan mengakomodasikan seluruh 

dinamika lembaga kenazhiran ). Seorang nazhir yang dipercaya 

mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial 

yang melibatkan partisipasi baik banyak kalangan. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara 

sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan sehingga mengurangi bahkan 

menutup potensi-potensi yang berkembang yang mungkin jauh lebih 

baik dan sempurna. 

E. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pengelolaan wakaf produktif adalah pengelolaan yang memberikan 

pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk 

merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi 

pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan 

yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu,  tujuan pengelolaan 

wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target 

ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu 

dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut: 
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a. Meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar 

mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf.
22

 

b. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan 

administrasi 

c. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, 

penyalahgunaan amanah, dan lain sebagainya, hingga pada batas 

yang sekecil mungkin. 

2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan 

dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan 

mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf 

merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai 

tujuan kebaikan. Perawatan pokok harta wakaf dapat dilakukan dengan 

mengonsentrasikan  pada investasi jangka panjang dan resiko kecil, yaitu 

dengan cara membuat berbagai macam bentuk investasi dan dengan 

syarat tetap menjaga syarat-syarat para wakif, mengetahui kondisi dan 

pengecualian yang menurut fikih bisa keluar dar syarat yang telah 

ditetapkan oleh wakif. Sebagaimana juga dituntut untuk selalu aktif 

mengikuti perkembangan dunia investasi dan kondisi pasar.
23

 

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan 

wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam 

akte wakaf  maupun berdasarkan pendapat fiqih dalam kondisi wakaf 

hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi 

kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil 
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tersebut. Karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak 

atas manfaat wakaf secara detil, baik itu perorangan maupun umum yang 

berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana 

juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus 

berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk 

mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan 

situasi dan kondisi. 

4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenan dengan jenis 

investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf,  pengenalan 

objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk pengelolaan dan seluk-

beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
24

 

5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka 

untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan 

dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun 

dengan cara memberi keteladanan. 

Himbauan untuk membentuk wakaf baru dan mendorong masyarakat 

untuk itu, pada hakekatnya adalah tujuan sampingan bagi pengurus wakaf 

produktif. Bahkan tujuan ini merupakan tujuan sosial yang bersifat umum dan 

bukan menjadi tugas khusus pengurus harta wakaf produktif. Dulu, tugas ini 

dilakukan oleh para Ulama, da‟i, imam masjid, pemimpin dan penguasa, serta 

tokoh masyarakat selama kurun waktu yang sangat panjang. Dalam hal ini 

Rasulullah SAW menasehati Umar RA untuk membentuk wakaf baru di 

Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah 
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yang dilakukan oleh Utsman RA  berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. 

Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak 

selamanya karena adanya lembaga wakaf  yang secara khusus mendorong 

pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum 

ada. 

Dengan kata lain, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat 

dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus 

dengan Kementerian Wakaf atau Kementerian Urusan Agama Islam dan 

lainnya dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian 

Penerangan. Sebagaimana juga terikat dengan unsur-unsur sosial aktif yang 

digerakkan oleh manusia. 

Jadi peranan pengurus wakaf produktif terbatas pada  memberikan 

pandangan untuk mendorong para wakif baru. Karena itu, kita tegaskan 

bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan  saran 

dan mengajak para dermawan untuk  membentuk wakaf baru. Barang kali 

yang perlu ditambahkan di sini  bahwa pengurus wakaf menyalurkan 

sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu 

masuk ke dalam syarat wakif. Misalnya membuat tujuannya secara umum 

untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan 

pada umumnya. Sebab pengarahan wakaf itu sendiri pada hakekatnya adalah 

salah satu bentuk dari kebaikan.
25
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F. Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif 

1. Al-Ijarah 

Penerapan al ijarah dalam pengelolaan benda wakaf produktif, 

nazhir adalah pihak pertama sebagi pihak yang menyewakan, sedang 

penyewa adalah pihak kedua yang mengambil manfaat barang yang 

disewa dengan kewajiban memberi imbalan yang besarnya telah 

disepakati kepada pihak pertama. 

Konsep sewa (ijârah) mulai berkembang dan dijadikan sebagai 

faktor bisnis sejak zaman Nabi dan dikembangkan masa Khalifah Umar. 

Ijârah berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian (iwath). 

Teknik  pelaksanaannya  yaitu  Bank  Syariah  sebagai  nazir  

wakaf  dalam  hal pengelolaannya, melalui akad ijârah berfungsi sebagai 

muajjir, wakaf sebagai ma‟jûr(objek) dan penyewa sebagai musta‟jirdan 

harus menentukan harga sewa/manfaat sewa (ajrah) dan ijâb qabûl. 

Akad ini sangat cocok untuk wakaf barang tidak bergerak dan 

juga banyak dipraktekkan pada barang bergerak. Harga sewa merupakan 

hasil dari sewa, tentulah akan berkembang terus bila dikelola dengan 

baik, minimal 90% setelah 10% untuk nazir dapat diperuntukkan untuk 

tujuan wakaf oleh si wakif. Hal ini perlu pembukuan yang dilakukan 

nadzir sehingga pada akhir tahun tutup buku manfaat wakaf dapat 

disalurkan, sedangkan harta wakaf tetap terpelihara dengan baik tanpa 

rusak. 
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2. Al-Muzara‟ah 

Al-Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan 

pertanian dengan petani penggarap untuk menanaminya dengan 

pembagian hasilnya seperti masing-masing memperoleh separoh, atau 

salah satu pihak memperoleh sepertiga dan sebagainya menurut 

kesepakatan. Nazhir berperan sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak 

lain adalah petani penggarap. Pembagian hasil menurut kesepakatan, 

namun demikian harus didasarkan kepada nilai keadilan dan 

pertimbangan yang ma'ruf dalam masyarakat. 

 

3. Ijarah al-a'mal 

Ijarah al-a'mal atau perburuhan yakni akad antara pihak yang 

menyewa (musta'jir) dan pihak yang disewa (ajir) untuk melakukan sewa 

menyewa terhadap jasa tenaga kerja melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan upah atau gaji yang telah disepakati. Dalam pengelolaan benda 

wakaf produktif, nazhir adalah pihak yang menyewa tenaga kerja atau 

sebagai musta'jir dan pihak lain sebagai ajir adalah pihak yang 

melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati. 

Pihak penyewa yang dalam hal ini adalah nazhir wajib 

memberikan upah gaji yang telah disepakati kepada pihak yang disewa. 

Pekerja yang disewa (ajir) adalah pekerja yang betul-betul cakap atau 

profesional memiliki kompetensi untuk mengelola benda wakaf yang 

diamanatkan kepada nazhir, memiliki ethos kerja dan dedikasi yang 

tinggi sehingga dari kinerjanya akan mampu menghasilkan keuntungan 

yang maksimal. 
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4. Al-Murabahah 

Dalam murabahah satu pihak menjual barang kepada pembeli 

dengan harga asal (harga dari penjual sebelumnya) ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam 

pengelolaan benda wakaf, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian 

antara nazhir yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak lain selaku 

penjual. 

 

5. Mudharabah 

Salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh 

syara„ adalah menyalurkannya dengan cara memberikan modal kepada 

seseorang atau lembaga. Modal (wakaf) tersebut kemudian dikelola 

dalam suatu usaha yang layak, bentuk akadnya adalah mudhârabah, dana 

(dalam hal ini wakaf) dan kerja (mudhârib) dapat bekerja sama dengan 

prinsip bagi hasil antara Bank dan pekerja yang hailnya dibagi sesuai 

dengan kesepakatan, tentulah bank sebagai pengelola (shâhib al- mâl) 

yang diamanahkan mengembangkan wakaf tersebut, hasilnya setelah 

dibagi dengan pekerja (mudhârib) dengan cara mengambil cost dari harta 

wakaf.
26

 Sedangkan pembagian bersih antara Bank Syariah sebagai nazir 

wakaf telah mengambil 10% dari hasil bersih, maka 90% dari hasil bersih 

merupakan keuntungan yang diperuntukkan sesuai tujuan wakaf oleh si 

wakif, ini dilakukan dan dihitung pada akhir pembukuan setiap tahunnya, 

sehingga manfaatnya dapat mengalir secara terus menerus dan 
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manfaatnya dapat diambil dan disalurkan pula secara kontinyu untuk 

kesejahteraan umat Islam. 

6. Istibdal 

Istibdal berasal dari kata badala, dalam kamus Al Munawwir 

dikatakan badala yabdulu badlan: merubah, baddala al syaia: 

mengganti, tabaddala: berubah, istabdala: menggantikan.
27

 Istibdal 

menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu 

yang lain. Dalam wakaf yang dimaksud istibdal adalah mengganti harta 

yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau 

memang mesti diganti (Nazih Hammad: 2008, 51).
28

 

Para fukaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, sah dan 

tidaknya apabila muwakif mensyaratkan bolehnya istibdal harta yang 

diwakaf kan. menurut Mazhab Maliki dan Hanafi adalah sah. Mazhab 

lain mengatakan tidak sah dan batal wakafnya. Sedangkan menurut 

Muhammad bin Al Hasan dari Mazhab Hanafi wakafnya sah namun 

syaratnya batal.
29

 

 

G. Pengalihan Wakaf Tidak Produktif ke Wakaf Produktif 

Sebenarnya menurut pandangan ulama madzhab empat, persoalan 

pengalihan harta wakaf cukup dinamis dan fleksibel, namun masyarakat 

Indonesia terkenal dengan kuatnya memegangi pendapat Imam Syafi‟i. 

Sebagai perbandingan pandangan mengenai hal  ini bisa lihat sebagai berikut:  
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Apabila harta wakaf sudah tidak memberi manfaat lagi, seperti: wakaf 

sebidang tanah ditanami jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah lagi. 

Atau kurang memberi manfaat, seperti: wakaf sebidang tanah sawah untuk 

ditanami padi, akan tetapi bila ditanami padi kurang baik hasilnya. Bolehkah 

dengan harta lainnya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:
30

 

1. Menurut Ulama Hanafiyah  

Dalam penukaran harta wakaf, mereka membagi menjadi 3 (tiga) 

macam: 

a. Bila si wakif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa 

dirinya atau pengurus harta wakaf (Nazhir) berhak menukar, maka 

penukaran harta wakaf boleh dilakukan. Tapi Muhammad 

berpendapat bahwa : “wakafnya sah, sedang syaratnya batal”. 

b. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak 

menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil 

manfaatnya, misalnya: wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak 

ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka 

dibolehkan menukar harta wakaf dengan seijin hakim. 

c. Jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, 

tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih 

banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda 

pendapat, Abu Yusuf berpendapat: “boleh” menukarnya karena lebih 

bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang 

dimaksud oleh si wakif. Hilal dan kamaluddin bin al-Himam 
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berpendapat : “tidak boleh” menukarnya sebab hukum pokok dari 

wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat. 

Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau memang ada ijin 

atau syarat dari si wakif. 

2. Menurut Ulama Malikiyah 

Golongan Malikiyah berpendapat “tidak boleh” menukar harta 

wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan 

rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang 

berpendapat “boleh” asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika 

dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. 

Sedangkan untuk benda bergerak, golongan Malikiyah 

“membolehkan”, sebab dengan adanya penukaran maka benda wakaf itu 

tidak akan sia-sia.  

3. Menurut Ulama Syafi’iyyah 

Imam Asy-Syafi‟I sendiri dalam masalah tukar menukar harta 

wakaf hampir sama dengan pendapatnya Imam Malik, yaitu sangat 

mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi‟i berpendapat: 

“tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. 

Tapi golongan Syafi‟iyyah berbeda pendapat tentang benda wakaf 

benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: 

a. Sebagian menyatakan “boleh” ditukar agar harta wakaf itu ada 

manfaatnya. 

b. Sebagian menolaknya. 
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Dalam kitan al-Muhadzdzab diterangkan: “apabila ada orang yang 

mewakafkan pohon korma, kemudian pohon itu kering (mati) atau 

binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid kemudian roboh 

atau rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat:  (a) tidak boleh dijual, 

seperti halnya masjid, (2) boleh dijual, karena yang diharapkan dari 

wakaf adalah manfaatnya. Jadi lebih baik dijual daripada dibiarkan 

begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid masih 

dapat ditempati sholat walalupun dalam keadaan roboh.  

4. Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal 

Imam Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta 

wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf lainnya. Pendapat Imam 

Ahmad lebh lunak dibandingkan dengan pendapat Imam Malik dan 

Imam Syafi‟I, walaupu tidak selunak pendapat Imam Abu Hanifah.  

Lebih jelasnya beliau menyatakan bahwa menjual masjid itu 

diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok 

perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung 

jama‟ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu 

roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti 

ini masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun 

masjid yang lain.  

Diantara pendapat para ulama madzhab tersebut yang cukup “ngotot” 

mempertahankan harta wakaf dalam keadaan apapun adalah Imam Malik dan 

Imam Syafi‟i. Masyarakat muslim Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan di 

atas adalah penganut setia madzhab Syafi‟iyyah yang sangat mencegah 
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adanya tukar menukar harta wakaf. Keyakinan yang kuat dan turun temurun 

itu sampai saat ini cukup dominan di lingkungan masyarakat kita, sehingga 

tanah-tanah yang tidak strategis secara ekonomis sebagaimana di atas tidak 

terkelola secara baik. 
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BAB  III 

PELAKSANAAN WAKAF PRODUKTIF 

DI YAYASAN AL-IMRON IRSYAD KOTA MADIUN 

 

A. Kondisi Geografis Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Yayasan Al-Imron Irsyad yang berada di Jl. Tawang Sakti RT. 01 / 

RW.01 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Sekitar 

3Km dari Terminal Purbaya Madiun ke arah barat.  

Dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah utara : Desa Tawang 

Sebelah selatan : PT KAI  

Sebelah barat : Desa Tawang 

Sebelah timur : Sungai  

B. Sejarah berdirinya Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Yayasan Al-Imron Irsyad berdiri atas tanah wakaf dari Mbah 

Muslimin sejak tahun 1800an. Mbah Muslimin wafat aset wakaf tersebut 

dikelola oleh Mbah Ali Imron dan menjadi generasi kedua dalam mengelola 

wakaf, Mbah Ali Imron merupakan anak dari Mbah Muslimin. Generasi 

ketiga adalah Mbah Irsyad, beliau adalah anak dari Mbah Ali Imron. Mbah 

Jamal adalah pengelola yang ke empat dan beliau adalah anak dari Mbah 

Irsyad. Generasi kelima adalah Mbah Soewondo, di generasi inilah Yayasan 

Al-Imron Irsyad ini di daftarkan ke KUA untuk mendapatkan akta ikrar 

wakaf dengan nomor: W.2 / 10 . X / 2011. Mbah Soewondo meninggal dunia 

1 tahun lalu dan sekarang Yayasan Al-Imron Irsyad dikelola oleh Bapak Joko 

Susanto selaku adik dari Mbah Soewondo. 
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Secara resmi yayasan ini berdiri pada tanggal 6 Mei 2001 dengan 

nama Yayasan Al Imron berdasarkan Akta Notaris Agus Wahyu Lambang 

Prabowo, SH. No. 05 Tanggal 16 Mei 2001. Pada tanggal 11 Agustus 2007 

berubah menjadi Yayasan Al Imron Irsyad Berdasarkan Akta Notaris Novita 

Puspitarini, SH. No. 1 Tanggal 11 Agustus 2007. Perubahan ini untuk 

menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Penandatanganan 

penyerahan tanah wakaf Yayasan dilakukan di kantor KUA Kecamatan 

Kartohardjo pada tanggal 28 Nopember 2011. 

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, di bidang 

Kemanusiaan dan di bidang Keagamaan.  

 

C. Pengurus Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Dewan Pembina 

Ketua : Drs. H. Soewondo 

Wakil Ketua : Dra. Hj. Ary Soemary 

Anggota :  Ir. H. Djoko Susanto, MSc 

 Ir. H. Prawito Mualim 

 H. Pra Sugirianto, SE 

 Dr. H. Widiyanto D Surya, MSc 

 

Dewan Pengawas 

Ketua : Hj. Asih S Kurniati 

Anggota :  Hj. Roesmiati 

 Hj. Mien Darmini 

 Pramesti Mardiah 
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Badan Pengurus 

- Ketua Umum : Ir. H. Djoko Susanto, MSc 

- Ketua I : Tomi Hariyanto 

- Ketua II : Yudi Satrianto 

- Sekretaris : Anton Dwi Hartanto 

- Sekretaris : Yuli Widyawati 

- Sekretaris : Hilda Silvia 

- Bendahara Umum : Susy Ekawati Widiyanto 

- Bendahara : Pratuti Djuariah 

- Bendahara : Julis Sapturini 

 

Bidang-bidang 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

- Koordinator : Syarif Hidayat 

- Anggota : Reny Budilestari, Riskha Adam, Elbie Yudha 

Pratama 

 

Bidang Sosial dan Kesejahteraan 

- Koordinator : Yogi Sudrajat 

- Anggota : Sumanto Linggaputra, Rony Budiprakoso, Ginanjar 

Danu Utomo 

 

Bidang Keagamaan 

- Koordinator : Tri Hardianto 

- Anggota : Akhbar Widiatmoko, Dony Setiawan, Setianto 

Ramaputra 

 

D. PKBM Al-Imron Irsyad 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Imron Irsyad adalah 

satuan pendidikan non formal sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang 

dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dimana secara khusus 
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berkonsentrasi pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PKBM berfungsi mengembangkan 

potensi masyarakat dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap. 

PKBM Al Imron Irsyad digagas dan didirikan oleh Yayasan Al Imron 

Irsyad bersama masyarakat yang berlokasi di atas tanah wakaf Yayasan 

seluas 8.000 meter persegi di jalan Tawang Sakti RT. 01/ RW. 01 Kelurahan 

Tawang Rejo, Kecamatan Kartohardjo Kota Madiun. 

Dukungan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Aplikasi 

Teknologi (Center for Human Resource Development and Apllied 

Technology) disingkat CREATE yang berlokasi di Bogor sebagai mitra akan 

membantu manajemen organisasi dan SDM, pengembangan program 

manajement pelatihan serta mengakses informasi pendanaan. 

Kehadiran PKBM Al Imron Irsyad di Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun diyakini mampu menggerakkan dan melibatkan partisipasi 

masyarakat untuk mengelola program pendidikan dan pelatihan guna 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

1. Visi dan Misi PKBM Al-Imron Irsyad 

Visi PKBM Al Imron Irsyad adalah menjadi mitra masyarakat 

menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera dan bermartabat. 

Sedangkan misi PKBM Al Imron Irsyad yaitu: 

a. Menyelenggarakan layanan pembelajaran dan pelatihan berbasis 

kebutuhan masyarakat; 
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b. Menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini, dan 

pendidikan agama Islam; 

c. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; 

d. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dan lintas pelaku terkait 

kegiatan di bidang pendidikan. 

2. Tujuan PKBM Al-Imron Irsyad 

a. Merencanakan dan mengelola potensi pendidikan luar sekolah; 

b. Melibatkan masyarakat dalam program pendidikan luar sekolah; 

c. Menyukseskan program wajib belajar 9 tahun; 

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan basis ekonomi melalui 

pelatihan dan pendampingan. 

3. Pengurus PKBM Al Imron Irsyad 

- General Manager : Widiyanto Dwi Surya 

- Deputy General Manager : Tomi Hariyanto 

- Manager Rumah Pintar : 
 

- Manager Pendidikan dan Pelatihan : 
 

- Manager Unit Usaha Produktif : 
 

 

Asisten Manager Rumah Pintar : Ummi Khultsum 

Asisten Manager Program Kejar Paket : Ibu Eko 

Asisten Manager TK dan PAUD: : 
 

Asisten Manager Unit Usaha Produktif:  : Adi Darmawan 

 

4. Program PKBM Al Imron Irsyad 

Program yang diselenggarakan oleh PKBM Al Imron Irsyad 

meliputi: 
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a. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

Bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca 

masyarakat serta tempat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, 

TBM Al Imron Irsyad mendukung peningkatan program 

pemberantasan buta aksara. TBM menyediakan berbagai bahan 

bacaan baik koran, majalah, tabloid, buku, kamus, ensiklopedia, 

buku tentang budaya nusantara. Juga menyediakan bahan bacaan 

ilmu pengetahuan praktis (yang bersifat aplikatif) dan buku pelajaran 

agama. Selanjutnya, TBM akan berperan sebagai tempat layanan 

informasi, memperluas wawasan, hiburan yang edukatif, pembinaan 

watak dan moral, serta tempat belajar keterampilan.  

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Menyelenggarakan PAUD baik melalui jalur pendidikan 

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudlatul Athfal 

(RA), maupun jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok 

bermain (KB). Program PAUD bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan anak sesuai tahap perkembangannya. Sasaran PAUD 

PKBM Al Imron Irsyad adalah anak yang termasuk kelompok usia 

3-6 tahun. 

c. Pendidikan Non Formal – Kejar Paket 

Kejar Paket adalah jalur pendidikan non formal ditujukan 

untuk masyarakat umum atau anak usia sekolah yang tidak dapat 

atau belum menikmati pendidikan formal dan usianya sudah lebih 

tua. Jenis pendidikan non formal ini berjenjang seperti pendidikan 
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formal, yaitu Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan 

Paket C setara SLTA. 

d. TPA dan TK Islam Terpadu 

Kegiatan Tempat Pendidikan Agama (TPA) Islam dalam 

lingkup yayasan Al Imron Irsyad sudah dilaksanakan dengan 

memanfaatkan keberadaan Masjid Al Imron. Pendidikan Agama 

Islam untuk anak-anak di lingkungan Kecamatan Kartoharjo akan 

ditingkatkan menjadi TK Islam Terpadu. 

e. Pelatihan dan Pendampingan 

Pelatihan dan pendampingan diselenggarakan oleh PKBM Al 

Imron Irsyad untuk menyiapkan masyarakat memperoleh bekal 

keterampilan untuk bekerja dan berusaha sendiri. Berbagai pelatihan 

yang dilaksanakan meliputi pelatihan agribisnis (pertanian, 

peternakan dan pengolahan hasil), keterampilan hidup, 

kewirausahaan.  Sasaran pelatihan tersebut adalah pemuda, orang 

dewasa, dan ibu-ibu. Keterlibatan pemerintah, industri, praktisi dan 

LSM akan diutamakan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan. 

Produk hasil karya masyarakat misalnya jilbab lukis dan bros 

monte dipasarkan oleh yayasan dengan sistem bagi hasil. 

f. Unit Usaha Produktif 

Untuk mendukung keberlangsungan PKBM dibutuhkan dana 

dari sumber tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha produktif 

yang ada di lingkungan PKBM. Selain untuk sumber dana, unit 

usaha produktif akan menjadi sarana pelatihan bagi masyarakat di 
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antaranya: unit usaha batako, peternakan ayam, peternakan kambing, 

toko serba ada (mini market) serta persawahan. Usaha produktif 

dilaksanakan untuk menyejahterakan dan memberdayakan 

masyarakat dengan sistem bagi hasil. 

 

E. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Wakaf yang dikelola Yayasan Al-Imron Irsyad merupakan wakaf dari 

Mbah Muslimin sejak tahun 1800 an. Secara resmi wakaf tersebut didaftarkan 

ke KUA pada tahun 2011 dengan nomor W.2/10.X/2011. Sedangkan secara 

hukum Islam, harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Alloh dan tidak 

boleh diklaim secara pribadi. Walaupun hal ini tidak banyak dibahas dalam 

Fiqih Islam, namun untuk menghindari permasalahan, maka 

pengadministrasian harta benda wakaf menjadi penting. Sementara untuk aset 

lain berusaha untuk dijaga agar tidak rusak dan tidak habis, sebisa mungkin 

aset wakaf dikembangkan.  

Yayasan Al-Imron Irsyad dalam mengelola wakaf yang bertindak 

sebagai nadzir adalah pihak Yayasan Al-Imron Irsyad sendiri. Dengan 

demikian ketua Yayasan sekaligus merangkap sebagai ketua nadzir, begitu 

juga organ-organ yang ada di bawah kewenangannya. Dalam kesehariannya 

wakaf dikelola oleh Bapak Djoko Susanto. 

Aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Imron Irsyad berupa tanah 

seluas 8.440 m
2
 beserta bangunan di atasnya yaitu masjid, rumah, dan tempat 

usaha produksi batako, serta peternakan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan 

adalah pengajian di masjid, program PKBM, Rumah Pintar, TBM (Taman 
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Bacaan Masyarakat), PAUD, TK, Pelatihan dan Pendampingan serta Unit 

Usaha Produksi (produksi Batako dan Peternakan).  

Bentuk-bentuk usaha pengelolaan wakaf produktif yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad meliputi: 

1. Guest House 

Guest House merupakan usaha yayasan untuk menyewakan 

sebagaian ruangan rumah milik yayasan untuk tamu atau masyarakat 

yang akan menginap. 

 

2. Persawahan 

Memproduktifkan wakaf sawah dengan cara mengajak 

masyarakat sekitar untuk mengelola sawah yang menjadi aset yayasan. 

Sedangkan bentuk kerja samanya adalah bagi hasil panen. 

 

3. Ternak Ayam dan Kambing 

Memberdayakan masyarakat dengan usaha ternak dan kambing 

dengan sistem bagi hasil. Awalnya masyarakat yang berminat diberi 

induk ternak untuk dikembangkan. Sedangkan pemasaran dibantu oleh 

yayasan dan hasil penjualan dibagi antara yayasan dan masyarakat. 

 

F. Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota 

Madiun 

Untuk mendukung keberlangsungan PKBM dibutuhkan dana dari 

sumber tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha produktif yang ada di 

lingkungan PKBM. 
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Selain untuk sumber dana, unit usaha produktif akan menjadi sarana 

pelatihan bagi masyarakat di antaranya: unit usaha batako, peternakan ayam, 

peternakan kambing, toko serba ada (mini market), dll. 

Perkembangan aset wakaf Yayasan Al-Imron Irsyad dicapai melalui 

beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut: 

1. Pengembangan Aset Wakaf 

Pengembangan aset wakaf diutamakan pada pengembangan ke 

arah peningkatan kualitas aset yang dimiliki. 

2. Bekerja Sama dengan Dinas  

Kerja sama dengan dinas pendidikan di antaranya melalui PKBM 

dan Rumah Pintar.  

3. Pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf 

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Yayasan telah menghasilkan 

keuntungan finansial. Sebagian keuntungan finansial yang diperoleh 

dipergunakan untuk membeli aset-aset baru untuk melengkapi fasilitas-

fasilitas yang telah ada. 

4. Pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru 

Sebagian warga masyarakat sekitar atau dari luar kota ada yang 

terarik mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf, 

khususnya masjid yang berada di lingkungan yayasan. 

5. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf 

Pemanfaatan wakaf terbagi menjadi dua, yaitu: pemanfaatan harta 

benda wakaf secara langsung dan pemanfaatan dari keuntungan finansial 

yang dihasilkan dari unit-unit usaha yang diselenggarakan. Harta benda 
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yang dimanfaatkan secara langsung di antaranya masjid beserta segala 

perangkat shalat, dan area parkir. Masjid dan peralatan shalat  tentunya 

dipergunakan untuk kegiatan warga binaan yayasan dan masyarakat 

sekitar. Disamping itu ruangan-ruangan yang masih kosong juga 

dimanfaatkan, misalnya untuk guest house. 

6. Pemanfaatan Hasil Finansial yang Diperoleh 

Adapun keuntungan finansial yang dihasilkan dari unit usaha 

yang diselenggarakan digunakan untuk membantu mensubsidi 

pendidikan di lingkungan Yayasan yang berupa TK dan Play Group, 

membiayai kegiatan keagamaan yang di selenggarakan di lingkungan 

yayasan. 

Keuntungan fianansial yang dihasilkan dari unit usaha yang 

diselenggarakan belum bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih luas 

dan bervariatif, hanya digunakan sebatas untuk hal yang telah disebutkan 

di atas. Namun rencana ke depan keuntungan finansial yang dihasilkan 

untuk pengembangan aset wakaf yang telah dimiliki. 

7. Pengembangan melalui Penyewaan 

Pengembangan melalui penyewaan adalah dalam bentuk guest 

house. 

8. Pengembangan wakaf produktif dalam Bidang Pertanian 

Pengembangan wakaf produktif dalam bidang pertama yang 

utama adalah persawahan. Usaha persawahan digarap oleh masyarakat 

sekitar dengan sistem bagi hasil. 
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9. Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha 

Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha terdiri 

dari pembuatan batako dan pembangunan ruko. Usaha pembuatan batako 

sudah berjalan agak lama, tetapi berhenti karena karyawannya pindah ke 

Surabaya. Sedangkan usaha pembangunan ruko untuk saat ini masih 

dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kedua usaha tersebut 

mengakibatkan Yayasan Al-Irsyad Imron merekrut warga masyarakat 

sekitar untuk menjadi karyawan di unit usaha tersebut.  

10. Pengembangan Melalui Usaha Pelatihan dan Peternakan 

Pelatihan yang oleh Yayasan Al-Imron Irsyad sering dilakukan 

dalam bentuk-bentuk kursus kerajinan bagi warga masyarakat sekitar. 

Hasil kerajinan dibeli dan dijual kembali oleh yayasan. Usaha peternakan 

yang dikembangkan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad adalah ternak 

kambing. Praktek usaha ternak kambing yaitu dengan memberikan bibit 

ternak ke warga masyarakat sekitar yang berkenan untuk dipelihara. 

Pihak yayasan akan membeli ternak hasil usaha masyarakat dan menjual 

kembali.  
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BAB  IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN FUNGSI 

WAKAF DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN  

AL IMRON IRSYAD KOTA MADIUN 

 

 

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Fungsi Wakaf Tidak 

Produktif ke Wakaf Produktif di Yayasan Al Imron Irsyad Kota Madiun 

Ada beda pendapat dari beberapa madzab terhadap pengalihan wakaf 

tidak produktif ke wakaf produktif. Namun berdasarkan ijtihad ulama 

ditetapkan bahwa dibolehkan melakukan pengalihan wakaf tidak produktif ke 

wakaf produktif dengan syarat wakaf dikelola secara profesional dan hasilnya 

sepenuhnya untuk mauquf „alaih. 

Memang ini menjadi kendala sekaligus tantangan bagi Nazhir dan 

prospek perwakafan secara umum. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah 

ini sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengelola tanah-

tanah wakaf yang tersedia di lingkungan umat Islam. Tentu saja tidak cukup 

sekedar menyegarkan kembali pemahaman umat Islam tentang wakaf itu 

sendiri, tapi yang paling penting dan mendesak adalah bagaimana SDM 

perwakafan mampu mengelola, mengembangkan, mendistribusikan dan 

menjaga agar wakaf tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat Islam 

khususnya dan umat lain pada umumnya. 

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu 

konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok 

tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Wakaf 

produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu 

dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan 
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surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, 

seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah 

dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana 

abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

dilakukan dengan mengalih fungsi wakaf yang tidak produktif ke wakaf 

produktif. Keproduktifannya terletak pada pemanfaatan harta benda wakaf 

yang tidak secara langsung tetapi digunakan sebagai sarana usaha 

(diinvestasikan) kemudian keuntungan finansial dari usaha tersebut yang 

didistribusikan kepada yang berhak (mauquf „alaih).  Dalam hal ini cara yang 

dilakukan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad sebagai nadzir dalam mengelola aset 

wakaf yang ada dengan cara menyewakan beberapa aset yayasan dengan 

sistem bagi hasil. Di samping itu Yayasan juga menjadikan sebagian ruangan 

sebagai guest house.  

Landasan hukum bagi wakaf produktif, di antaranya: 

1. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Ibn Umar Ia berkata: Umar bin 

Khattab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian Ia mendatangi 

Rasulullah Saw, maka saya katakana kepadanya,"Saya mendapatkan 

tanah, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang 

lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang bisa Engkau perintahkan 

kepada saya? Beliau bersabda,"Apabila kamu mau, kamu bisa menahan 

pokoknya dan mendermakan hasilnya." Maka Umarpun mewakafkan 

tanah itu, yang tidak untuk dijual atau diberikan, melainkan hasilnya 



59 

 

dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan musafir. Tidak 

berdosa bagi orang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara 

yang baik, bukan untuk menumpuk dan berlebihan (Bukhari, 1986b:325). 

Dalam riwayat lain Nabi Saw bersabda tentang wakaf Umar:"Tahanlah 

pokoknya dan salurkan hasilnya." Umar juga telah mewakafkan tanah 

Tsamagh dan Wadi a-Qura dan telah mencatatnya sebagai wakaf yang 

ditulis oleh Mu'aqib dengan kesaksian Abdullah bin a Arqam. Bersamaan 

dengan wakaf tersebut, ia telah mewakafkan budak yang dipekerjakan 

pada tanah itu. 

2. Usman bin Affan juga pernah mewakafkan hartanya, ketika menyambut 

seruan Rasulullah Saw untuk membeli sumur Raumah sebagaimana 

diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai dari Abu Salamah bin 

Abdurrahman dan Ahnaf bin Qais. Dalam sebagian riwayatnya, 

Rasulullah bersabda, barang siapa yang membelinya (sumur raumah), 

dan menimba bersama-sama kaum muslimin di sumur itu dengan baik, 

maka ia akan mendapatkan surga (Bukhari, 1986a:163). 

3. Ali Ali bin Abi Thalib juga pernah mewakafkan tanah di Yanba' dan 

Wadi al-Qura . demikian juga Thalhah, Hazzam ra., Faimah binti 

Rasulullah, Hakim bin Hazzam. 

4. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Anas ia berkata "Abu 

Thalhah adalah orang anshar yang paling kaya di Madinah. Harta yang 

paling disukainya adalah Bairuha yang letaknya berhadapan dengan 

masjid. Rasulullah masuk ke dalamnya dan meminum airnya jernih. Anas 

berkata, "Ketika ayat ini turun:"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
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kebajikan (yang sempurna) …" Abu Talhah segera beranjak menghadap 

Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Allah 

Swt. Telah berfirman,"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 

cintai' (Ali Imran:92) harta yang sangat saya sukai adalah Bairuha, maka 

saya akan menjadikannya shadaqah lillahi ta'ala. Saya mengharapkan 

kebaikan darinya dan menyimpannya di sisi Allah, maka pergunakanlah 

wahai Rasulullah sebagimana Allah memerintahkan Engkau. Ia 

berkata:"Rasulullah kemudian bersabda:"Beruntunglah, sesunguhnya itu 

harta yang beruntung, dan saya telah mendengar perkataanmu, serta saya 

berpendapat agar kamu shadaqahkan kepada para kerabat. Abu Thalhah 

berkata;"Akan saya laksanakan wahai Rasulullah."Maka Abu Thalhah 

membagi Bairuha kepada kerabat dan sepupu-sepupunya (Imam Malik, 

tt.:150). 

5. Dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihayah, Ibn Katsir menulis kisah 

Mukhairik, orang yang beragama Yahudi yang telah menunaikan janjinya 

kepada Rasulullah Saw. Ketika Madinah diserang pada masa peperangan 

uhud. Mukhairik telah terbunuh bersama sebagian kaum Muslimin yang 

mempertahankan Kota Madinah. Ketika akan berangkat perang, ia 

berkata,"Jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk 

Muhammad saw untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah Swt." Harta 

itu berupa tujuh areal perkebunan dan telah diterima Rasulullah Saw. 

Dan hasilnya untuk kepentingan kaum Madinah (Ibn Katsir, 1994:30). 
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Dari hadits-hadits di atas mengisyaratkan bahwa wakaf yang 

dilakukan oleh Umar, Utsman, Ali dan Mukhairik adalah wakaf produktif. 

Produktivitasnya terlihat dari harta yang mereka wakafkan adalah berupa 

tanah kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk, 

dimana hasil dari produk tersebut didistribusikan kepada yang berhak, 

sementara pokoknya masih utuh. Hal ini juga bisa difahami dari saran Rasul 

kepada Umar:"Tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya." Demikian juga 

ketika Umar mewakafkan tanah Tsamagh, Umar mewakafkan budak untuk 

dipekerjakan pada tanah tersebut sehingga menjadi produktif. Dari hadits-

hadits di atas maka bisa disimpulkan bahwa wakaf produktif sudah ada 

semenjak zaman Nabi Saw. 

Mengelola wakaf tidak seperti mengelola sedekah atau zakat. Dua 

bentuk sumbangan ini harus disalurkan secara langsung kepada mustahik. 

Sedangkan untuk wakaf, sesuai petunjuk Nabi SAW, kita harus menahan 

pokok hartanya dan menyedekahkan hasilnya. Oleh karena itu pengelolaan 

dan pengembangan hartanya memakan waktu yang relatif lama. Hasil 

pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Al-Imron Irsyad antara lain 

digunakan untuk: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan 

pendidikan; (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, 

beasiswa; (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat/warga masyarakat; 

dan (5) kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan 

syari‟ah. 

Wakaf yang dikelola Yayasan Al-Imron Irsyad merupakan wakaf dari 

Mbah Muslimin sejak tahun 1800 an. Secara resmi wakaf tersebut didaftarkan 
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ke KUA pada tahun 2011 dengan nomor W.2/10.X/2011. Sedangkan secara 

hukum Islam, harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Alloh dan tidak 

boleh diklaim secara pribadi. Walaupun hal ini tidak banyak dibahas dalam 

Fiqih Islam, namun untuk menghindari permasalahan, maka 

pengadministrasian harta benda wakaf menjadi penting. Sementara untuk aset 

lain berusaha untuk dijaga agar tidak rusak dan tidak habis, sebisa mungkin 

aset wakaf dikembangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul Fiqih: 

 الضََّرُر يُ َزالُ 
Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

1
 

Dalam hadits tidak dikemukakan besaran biaya operasional yang 

berhak dipakai oleh nazhir wakaf. Nabi hanya bersabda, “tahan pokoknya 

dan sedekahkan hasilnya.”
2
 Artinya secara hukum Islam, masih ada 

kelonggaran dalam hal persentase penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf 

untuk operasional. 

Yayasan Al-Imron Irsyad dalam mengelola wakaf yang bertindak 

sebagai nadzir adalah pihak Yayasan Al-Imron Irsyad sendiri. Dengan 

demikian ketua Yayasan sekaligus merangkap sebagai ketua nadzir, begitu 

juga organ-organ yang ada di bawah kewenangannya. Dalam kesehariannya 

wakaf dikelola oleh Bapak Djoko Susanto. 

Aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Imron Irsyad berupa tanah 

seluas 8.440 m
2
 beserta bangunan di atasnya yaitu masjid, rumah, dan tempat 

usaha produksi batako, serta peternakan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan 

                                                             
1
  Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), 13. 
2
  Muslim, Shahih Muslim, 717. 
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adalah pengajian di masjid, program PKBM, Rumah Pintar, TBM (Taman 

Bacaan Masyarakat), PAUD, TK, Pelatihan dan Pendampingan serta Unit 

Usaha Produksi (produksi Batako dan Peternakan).  

Bentuk-bentuk usaha pengalihan fungsi wakaf tidak produktif ke 

wakaf produktif yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad 

meliputi: 

1. Guest House 

Guest House merupakan usaha yayasan untuk menyewakan 

sebagaian ruangan rumah milik yayasan untuk tamu atau masyarakat 

yang akan menginap. 

2. Persawahan 

Memproduktifkan wakaf sawah dengan cara mengajak 

masyarakat sekitar untuk mengelola sawah yang menjadi aset yayasan. 

Sedangkan bentuk kerja samanya adalah bagi hasil panen. 

3. Ternak Ayam dan Kambing 

Memberdayakan masyarakat dengan usaha ternak dan kambing 

dengan sistem bagi hasil. Awalnya masyarakat yang berminat diberi 

induk ternak untuk dikembangkan. Sedangkan pemasaran dibantu oleh 

yayasan dan hasil penjualan dibagi antara yayasan dan masyarakat. 

Berdasarkan pengalihan fungsi wakaf tidak produktif ke wakaf 

produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun diketahui bahwa wakaf 

yang pokok (tanah, masjid, dan rumah) adalah tetap dan hanya mengambil 

manfaat (hasilnya). 
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Dalam hukum Islam, pengelolaan harta wakaf peruntukannya adalah 

untuk kemaslahatan umat dan umum, boleh dilakukan oleh siapa saja, selama 

si wakif tidak mensyaratkan secara jelas dan tujuannya tidak bertentangan 

dengan aturan agama Islam. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan 

dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana 

yang tertuang dalam al Qur‟an surat al Maidah ayat 2: 

                            

                          

                    

                          

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 

keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

 

Ulama‟ Madhab Hambali dan Maliki mengatakan kekuasaan atas 

barang wakaf berada di tangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala 

orang-orang itu diketahui secara pasti, tetapi bila tidak diketahui, maka 

kekuasaan tentang barang wakaf itu berada di tangan hakim. Hanafi 

mengatakan kekuasaan atas barang wakaf tetap berada pada pewakaf, 
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sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. 

Sedangkan Imam Syafi‟i dan ulama mazhab Imamiyyah mensyaratkan bahwa 

wali wakaf itu harus adil, harus bisa dipercaya yang tidak dikenakan jaminan 

atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai menjaganya. Dan 

apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya maka kekuasaan 

tersebut berada pada hakim. Hakim boleh menanganinya sendiri atau 

melimpahkan kepada orang lain.
3
 

Perwakafan yang terjadi di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

bila ditinjau menurut hukum Islam yang dilakukan wakif adalah sah karena 

sudah memenuhi rukun dan syarat perwakafan. Namun yang terjadi adalah 

pengalihfungsian penggunaan wakaf tidak/kurang produktif (tanah dan 

rumah) untuk lebih produktif dan hasilnya yang dimanfaatkan untuk mauquf 

„alaih. 

 

B. Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Al-Imron Irsyad Kota 

Madiun 

Untuk mendukung keberlangsungan aset wakaf dibutuhkan dana dari 

sumber tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha produktif yang ada di 

yayasan. 

Selain untuk sumber dana, unit usaha produktif akan menjadi sarana 

pelatihan bagi masyarakat di antaranya: unit usaha batako, peternakan ayam, 

peternakan kambing, toko serba ada (mini market), dll. 

Pengembangan aset wakaf Yayasan Al-Imron Irsyad dicapai melalui 

beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut: 

                                                             
3
  Muhammada Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera 

Basritama), 411. 
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1. Pengembangan melalui istibdal. 

Istibdal merupakan salah satu strategi bagi pengembangan aset 

wakaf. Khususnya pengembangan ke arah peningkatan kualitas aset yang 

dimiliki. 

2. Bekerja Sama dengan Dinas  

Kerja sama dengan dinas pendidikan di antaranya melalui PKBM 

dan Rumah Pintar.  

3. Pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf. 

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Yayasan telah menghasilkan 

keuntungan finansial. Sebagian keuntungan finansial yang diperoleh 

dipergunakan untuk membeli aset-aset baru untuk melengkapi fasilitas-

fasilitas yang telah ada. 

4. Pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru. 

Sebagian warga masyarakat sekitar atau dari luar kota ada yang 

terarik mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf, 

khususnya masjid yang berada di lingkungan yayasan. 

5. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf 

Pemanfaaan wakaf terbagi menjadi dua, yaitu: pemanfaatan harta 

benda wakaf secara langsung dan pemanfaatan dari keuntungan finansial 

yang dihasilkan dari unit-unit usaha yang diselenggarakan. Harta benda 

yang dimanfaatkan secara langsung di antaranya masjid beserta segala 

perangkat shalat, dan area parkir. Masjid dan peralatan shalat  tentunya 

dipergunakan untuk kegiatan warga binaan yayasan dan masyarakat 
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sekitar. Disamping itu ruangan-ruangan yang masih kosong 

dimanfaatkan untuk guest house. 

6. Pemanfaatan Hasil Finansial yang Diperoleh 

Adapun keuntungan finansial yang dihasilkan dari unit usaha 

yang diselenggarakan digunakan untuk membantu mensubsidi 

pendidikan di lingkungan Yayasan yang berupa TK dan Play Group, 

membiayai kegiatan keagamaan yang di selenggarakan di lingkungan 

yayasan. 

Keuntungan fianansial yang dihasilkan dari unit usaha yang 

diselenggarakan belum bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih luas 

dan bervariatif, hanya digunakan sebatas untuk hal yang telah disebutkan 

di atas. Namun rencana ke depan keuntungan finansil yang dihasilkan 

untuk pengembangan aset wakaf yang telah dimiliki. 

7. Pengembangan melalui Al-Ijarah 

Pengembangan melalui Al-Ijarah dalam bentuk menyewakan 

guest house. Penerapan al ijarah dalam pengelolaan benda wakaf 

produktif, nazhir adalah pihak pertama sebagi pihak yang menyewakan, 

sedang penyewa adalah pihak kedua yang mengambil manfaat barang 

yang disewa dengan kewajiban memberi imbalan yang besarnya telah 

disepakati kepada pihak pertama. 

8. Pengembangan wakaf produktif dalam Bidang Pertanian 

Usaha Pertanian yaitu persawahan termasuk dalam 

pengembangan wakaf produktif model Al-Muzara‟ah. Al-Muzara'ah 

adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani 
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penggarap untuk menanaminya dengan pembagian hasilnya seperti 

masing-masing memperoleh separoh, atau salah satu pihak memperoleh 

sepertiga dan sebagainya menurut kesepakatan. Nazhir berperan sebagai 

pemilik lahan pertanian dan pihak lain adalah petani penggarap. 

Pembagian hasil menurut kesepakatan, namun demikian harus didasarkan 

kepada nilai keadilan dan pertimbangan yang ma'ruf dalam masyarakat. 

9. Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha 

Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha terdiri 

dari pembuatan batako dan pembangunan ruko. Usaha pembuatan batako 

sudah berjalan agak lama, tetapi berhenti karena karyawannya pindah ke 

Surabaya. Sedangkan usaha pembangunan ruko untuk saat ini masih 

dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kedua usaha tersebut 

mengakibatkan Yayasan Al-Irsyad Imron merekrut warga masyarakat 

sekitar untuk menjadi karyawan di unit usaha tersebut. Perekrutan 

karyawan tersebut termasuk dalam pengembangan wakaf produktif 

model Ijarah al-a'mal.  

Ijarah al-a'mal atau perburuhan yakni akad antara pihak yang 

menyewa (musta'jir) dan pihak yang disewa (ajir) untuk melakukan sewa 

menyewa terhadap jasa tenaga kerja melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan upah atau gaji yang telah disepakati. Dalam pengelolaan benda 

wakaf produktif, nazhir adalah pihak yang menyewa tenaga kerja atau 

sebagai musta'jir dan pihak lain sebagai ajir adalah pihak yang 

melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati. 
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Pihak penyewa yang dalam hal ini adalah nazhir wajib 

memberikan upah gaji yang telah disepakati kepada pihak yang disewa. 

Pekerja yang disewa (ajir) adalah pekerja yang betul-betul cakap atau 

profesional memiliki kompetensi untuk mengelola benda wakaf yang 

diamanatkan kepada nazhir, memiliki ethos kerja dan dedikasi yang 

tinggi sehingga dari kinerjanya akan mampu menghasilkan keuntungan 

yang maksimal. 

10. Pengembangan Melalui Usaha Pelatihan dan Peternakan 

Pelatihan yang oleh Yayasan Al-Imron Irsyad sering dilakukan 

dalam bentuk-bentuk kursus kerajinan bagi warga masyarakat sekitar. 

Hasil kerajinan dibeli dan dijual kembali oleh yayasan. Usaha peternakan 

yang dikembangkan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad adalah ternak 

kambing. Praktek usaha ternak kambing yaitu dengan memberikan bibit 

ternak ke warga masyarakat sekitar yang berkenan untuk dipelihara. 

Pihak yayasan akan membeli ternak hasil usaha masyarakat dan menjual 

kembali.  

Pengembangan wakaf produktif tersebut termasuk dalam model 

Al-Murabahah. dalam murabahah satu pihak menjual barang kepada 

pembeli dengan harga asal (harga dari penjual sebelumnya) ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam 

pengelolaan benda wakaf, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian 

antara nazhir yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak lain selaku 

penjual. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada beda pendapat dari beberapa madzab 

terhadap pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif. Namun 

berdasarkan ijtihad ulama ditetapkan bahwa dibolehkan melakukan 

pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif dengan syarat wakaf 

dikelola secara profesional dan hasilnya sepenuhnya untuk mauquf „alaih. 

Hasil pengelolaan wakaf oleh Yayasan Al-Imron Irsyad antara lain digunakan 

untuk: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan; (3) 

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) 

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat/warga masyarakat; dan (5) 

kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syari‟ah. 

Bentuk-bentuk usaha pengelolaan wakaf produktif yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Al-Imron Irsyad meliputi: guest house, persawahan, dan peternakan. 

Untuk mendukung keberlangsungan aset wakaf dibutuhkan dana dari sumber 

tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha produktif yang ada di yayasan.  

Pengembangan aset wakaf Yayasan Al-Imron Irsyad dicapai melalui 

beberapa upaya, yaitu: pengembangan melalui istibdal, bekerja sama dengan 

dinas, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, 

pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru, pemanfaatan harta 
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benda wakaf, pemanfaatan hasil finansial yang diperoleh, pengembangan 

melalui al-ijarah, pengembangan wakaf produktif dalam bidang pertanian, 

pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha, dan pengembangan 

melalui usaha pelatihan dan peternakan. 

 

B. Saran 

1. Perlu diupayakan pengelolaan dan pengembangan termasuk di adanya 

administrasi yang baik agar peran wakaf menjadi lebih optimal; 

2. Sangat diperlukan peran lembaga wakaf yang ada untuk meningkatkan 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif; 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut terkait 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk yayasan atau 

lembaga wakaf yang lain.  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Abani, M. Nashiruddin. Ringkasan Shahih Mulim. Jakarta: Gema Insani. 2005 

Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press. 

1988. 

Attamimy, M., dkk. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf. 

Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013. 

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: RinekaCipta, 

2008. 

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN 

PRESS,2010. 

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: CV. Asy Syifa, 

2000. 

Departemen Agama, Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. 

Depatremen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Undang- 

Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah 

nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya . Jakarta: Departemen 

Agama, 2007. 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. 

Djalaluddin, Ahmad. Manajemen Qu’ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam 

Kehidupan. Malang: UIN Press, 2007. 

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: 

Mitra Abadi Press, 2006. 

Djunaidi, Achmad, dkk. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: 

Kementerian Agama RI. 2013. 

Djunaidi, Achmad, dkk. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. 

Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013. 

Al Dubyan, Dubyan bin Muhammad, Al Mu’amalah Al Maliyyah Ashalah Wa 

Mu’ashirah, Arab Saudi: Maktabah Malik bin Fahd, 1432 H. 



 

 

Emzir. Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010. 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004. 

Hakim, Muhammad Gufron Sulthani. ” Study Kritis Tentang Wakaf Uang 

Menurut Undang- Undang No 41 Tahun 2004”. Skripsi, STAIN 

ponorogo, 2008 

Hammad, Nazih. Mu’jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Iqtishadiyyyah, 

Damaskus: Darul Qalam, 2008. 

Haq, Faishal dan A. Syaiful Anam. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. 

Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993. 

Hendry, Arisson, dkk. Perbandingan Syari’ah Prespektif Praktisi. Jakarta: 

Muamalat Institute, 1999. 

Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan 

Tata Kelola Wakaf di Indonesia). Bekasi: Gramata Publising. 2015. 

Kamal, Mustafa. Fiqih Islam Sesuai dengan Putusan Majlis Tarjih. Yogjakarta: 

Citra Karsa Mandiri, 2003. 

Manan, Abdul. Fiqih Lintas Madzhab. Kediri: PP Al- Falah Ploso Kediri, 2009. 

Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf Tunai. Jakarta: Ciber-PKTTIUI, TT. 

Masruroh, Binti. “Tinjauan Maslahah Terhadap Metode Istinbat fatwa Majlis 

Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Tunai”. Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2008. 

Mu’azizah, ” Tinjauan Fiqih Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga 

Menejemen Infaq Cabang Magetan”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011. 

Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008. 

Mugniyah, Muhammad Jawad. Alih Bahasa oleh Masykur A.B, et al. Fiqih Lima 

Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Syafi’i, Hambali, Jakarta: Lentera, 2010. 

Muhammad, Abu Bakar. Terjemahan Subulussalam Jilid 3. Surabaya: Al- Ikhlas, 

1995. 

Munawwir, A. W. Kamus Al Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 

Partanto dan Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Arkol,1994. 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,1989. 



 

 

Qahaf, Mundzir. al-Waqf al-Islami Tathawwuruh Idaratuh Tanmiyatuh. 

Damaskus: Dar al-Fikr. 2006. 

Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta Timur: Khalifa, 2005. 

Rahman, Asjmuni A. Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah). Jakarta: Bulan 

Bintang. 1976.  

Rozalinda. Menejemen Wakaf Produktif. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015. 

Rumi, Fuad. dkk. Manajemen dalam Islam. Ujung Pandang: LSI Universitas 

Muslim Indonesia, 1994. 

Sangadji, Etta Mamang dan Sopia, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008. 

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006. 

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efeendi. Metodologi Penelitian Survey. Jakarta: 

LP3IES, 1981. 

Suparman, Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Dar al-Ulum Press. 

1994. 

Wadjdy, Farid dan Mursyid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007.  

Yusanto, Muhammad Ismail. Pengantar Manajemen Syariat. Jakarta: Khairul 

Bayan, 2002. 

 

 





 

1 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode : 01/W-1/NF/2017 

Nama Informan : Dony Setiawan (Anggota Bidang Keagamaan) 

Tanggal : 07 Februari 2017 

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB 

Tempat Wawancara : Yayasan al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Topik Wawancara : Keadaan Geografis Yayasan al-Imron Irsyad Kota 

Madiun 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Keadaan Geografis 

Informan Yayasan Al-Imron Irsyad yang berada di jl. Tawang Sakti RT. 01 / 

RW.01 Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. 

Sekitar 3 Km dari Terminal Purbaya Madiun ke arah barat. Dengan 

batas-batas sebagai berikut. 

Sebelah utara : Desa Tawang 

Sebelah selatan : PT KAI  

Sebelah barat : Desa Tawang 

Sebelah timur : Sungai  
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Peneliti Sejarah berdirinya Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informan Yayasan Al-Imron Irsyad berdiri atas tanah wakaf dari Mbah 

Muslimin sejak tahun 1800an. Mbah Muslimin wafat aset wakaf 

tersebut dikelola oleh Mbah Ali Imron dan menjadi generasi kedua 

dalam mengelola wakaf, Mbah Ali Imron merupakan anak dari 

Mbah Muslimin. Generasi ketiga adalah Mbah Irsyad, beliau adalah 

anak dari Mbah Ali Imron. Mbah Jamal adalah pengelola yang ke 

empat dan beliau adalah anak dari Mbah Irsyad. Generasi kelima 

adalah Mbah Soewondo, di generasi inilah Yayasan Al-Imron Irsyad 

ini di daftarkan ke KUA untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dengan 

nomor : W.2 / 10 . X / 2011. Mbah Soewondo meninggal dunia 1 

tahun lalu dan sekarang Yayasan Al-Imron Irsyad dikelola oleh 

Bapak Joko Susanto selaku adik dari Mbah Soewondo. 

Secara resmi yayasan ini berdiri pada tanggal 6 Mei 2001 

dengan nama Yayasan Al Imron berdasarkan Akta Notaris Agus 

Wahyu Lambang Prabowo, SH. No. 05 Tanggal 16 Mei 2001. Pada 

tanggal 11 Agustus 2007 berubah menjadi Yayasan Al Imron Irsyad 

Berdasarkan Akta Notaris Novita Puspitarini, SH. No. 1 Tanggal 11 

Agustus 2007. Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan Undang-

Undang Yayasan. Penandatanganan penyerahan tanah wakaf 
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Yayasan dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kartohardjo pada 

tanggal 28 Nopember 2011. 
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Peneliti Pengurus Yayasan Al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informa

n 

Dewan Pembina 

Ketua : Drs. H. Soewondo 

Wakil Ketua : Dra. Hj. Ary Soemary 

Anggota :  Ir. H. Djoko Susanto, MSc 

 Ir. H. Prawito Mualim 

 H. Pra Sugirianto, SE 

 Dr. H. Widiyanto D Surya, MSc 

 

Dewan Pengawas 

Ketua : Hj. Asih S Kurniati 

Anggota :  Hj. Roesmiati 

 Hj. Mien Darmini 

 Pramesti Mardiah 

 

Badan Pengurus 

- Ketua Umum : Ir. H. Djoko Susanto, MSc 

- Ketua I : Tomi Hariyanto 

- Ketua II : Yudi Satrianto 

- Sekretaris : Anton Dwi Hartanto 
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- Sekretaris : Yuli Widyawati 

- Sekretaris : Hilda Silvia 

- Bendahara Umum : Susy Ekawati Widiyanto 

- Bendahara 1 : Pratuti Djuariah 

- Bendahara 2 : Julis Sapturini 

 

Bidang-bidang 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

- Koordinator : Syarif Hidayat 

- Anggota : Reny Budilestari, Riskha Adam, Elbie 

Yudha Pratama 

 

Bidang Sosial dan Kesejahteraan 

- Koordinator : Yogi Sudrajat 

- Anggota : Sumanto Linggaputra, Rony Budiprakoso, 

Ginanjar Danu Utomo 

 

Bidang Keagamaan 

- Koordinator : Tri Hardianto 

- Anggota : Akhbar Widiatmoko, Dony Setiawan, 

Setianto Ramaputra 
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Peneliti Keberadaan PKBM al-Imron Irsyad 

Informan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Imron Irsyad 

adalah satuan pendidikan non formal sebagai wadah atau lembaga 

pendidikan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk 

masyarakat dimana secara khusus berkonsentrasi pada upaya 

pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. PKBM berfungsi mengembangkan potensi 

masyarakat dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap. 

PKBM Al Imron Irsyad digagas dan didirikan oleh Yayasan 

Al Imron Irsyad bersama masyarakat yang berlokasi di atas tanah 

wakaf Yayasan seluas 8.000 meter persegi di jalan Tawang Sakti RT. 

01/ RW. 01 Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kartohardjo Kota 

Madiun. 

Dukungan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan 

Aplikasi Teknologi (Center for Human Resource Development and 

Apllied Technology) disingkat CREATE yang berlokasi di Bogor 

sebagai mitra akan membantu manajemen organisasi dan SDM, 

pengembangan program manajement pelatihan serta mengakses 

informasi pendanaan. 

Kehadiran PKBM Al Imron Irsyad di Kecamatan Kartoharjo 
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Kota Madiun diyakini mampu menggerakkan dan melibatkan 

partisipasi masyarakat untuk mengelola program pendidikan dan 

pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 
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Peneliti Visi dan Misi PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informan Visi PKBM Al Imron Irsyad adalah menjadi mitra masyarakat 

menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera dan bermartabat.  

Sedangkan misi PKBM Al Imron Irsyad yaitu: 

a. Menyelenggarakan layanan pembelajaran dan pelatihan berbasis 

kebutuhan masyarakat; 

b. Menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini, dan 

pendidikan agama Islam; 

c. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; 

d. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dan lintas pelaku terkait 

kegiatan di bidang pendidikan. 
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Peneliti Tujuan PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informan Tujuan PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

a. Merencanakan dan mengelola potensi pendidikan luar sekolah; 

b. Melibatkan masyarakat dalam program pendidikan luar sekolah; 

c. Menyukseskan program wajib belajar 9 tahun; 

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan basis ekonomi 

melalui pelatihan dan pendampingan. 
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Peneliti Pengurus PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informa

n 

Pengurus PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

- General Manager : Widiyanto Dwi Surya 

- Deputy General Manager : Tomi Hariyanto 

- Manager Rumah Pintar : 
 

- Manager Pendidikan dan Pelatihan : 
 

- Manager Unit Usaha Produktif : 
 

 

Asisten Manager Rumah Pintar : Ummi Khultsum 

Asisten Manager Program Kejar Paket : Ibu Eko 

Asisten Manager TK dan PAUD : : 
 

Asisten Manager Unit Usaha Produktif:  : Adi Darmawan 
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Peneliti Program PKBM al-Imron Irsyad Kota Madiun 

Informan Program yang diselenggarakan oleh PKBM Al Imron Irsyad 

meliputi: 

a. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

Bertujuan untuk meningkatkan minat dan 

budaya baca masyarakat serta tempat untuk 

mendapatkan informasi. Selain itu, TBM Al Imron 

Irsyad mendukung peningkatan program pemberantasan 

buta aksara. TBM menyediakan berbagai bahan bacaan 

baik koran, majalah, tabloid, buku, kamus, 

ensiklopedia, buku tentang budaya nusantara. Juga 

menyediakan bahan bacaan ilmu pengetahuan praktis 

(yang bersifat aplikatif) dan buku pelajaran agama. 

Selanjutnya, TBM akan berperan sebagai tempat 

layanan informasi, memperluas wawasan, hiburan yang 

edukatif, pembinaan watak dan moral, serta tempat 

belajar keterampilan. 

  

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Menyelenggarakan PAUD baik melalui jalur 

pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak 
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(TK) atau Raudlatul Athfal (RA), maupun jalur 

pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain 

(KB). Program PAUD bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan anak sesuai tahap 

perkembangannya. Sasaran PAUD PKBM Al Imron 

Irsyad adalah anak yang termasuk kelompok usia 3-6 

tahun. 

 

c. Pendidikan Non Formal – Kejar Paket 

Kejar Paket adalah jalur pendidikan non formal 

ditujukan untuk masyarakat umum atau anak usia 

sekolah yang tidak dapat atau belum menikmati 

pendidikan formal dan usianya sudah lebih tua. Jenis 

pendidikan non formal ini berjenjang seperti pendidikan 

formal, yaitu Program Paket A setara SD, Paket B 

setara SMP dan Paket C setara SLTA. 

 

d. TPA dan TK Islam Terpadu 

Kegiatan Tempat Pendidikan Agama (TPA) 

Islam dalam lingkup yayasan Al Imron Irsyad sudah 

dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan Masjid 

Al Imron. Pendidikan Agama Islam untuk anak-anak di 

lingkungan Kecamatan Kartoharjo akan ditingkatkan 

menjadi TK Islam Terpadu. 

  

e. Pelatihan dan Pendampingan 

Pelatihan dan pendampingan diselenggarakan 

oleh PKBM Al Imron Irsyad untuk menyiapkan 

masyarakat memperoleh bekal keterampilan untuk 

bekerja dan berusaha sendiri. Berbagai pelatihan yang 

dilaksanakan meliputi pelatihan agribisnis (pertanian, 

peternakan dan pengolahan hasil), keterampilan hidup, 
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kewirausahaan.  Sasaran pelatihan tersebut adalah 

pemuda, orang dewasa, dan ibu-ibu. Keterlibatan 

pemerintah, industri, praktisi dan LSM akan 

diutamakan dalam kegiatan pelatihan dan 

pendampingan. 

Produk hasil karya masyarakat misalnya jilbab 

lukis dan bros monte dipasarkan oleh yayasan dengan 

sistem bagi hasil. 

 

f. Unit Usaha Produktif 

Untuk mendukung keberlangsungan PKBM 

dibutuhkan dana dari sumber tetap melalui berbagai 

kegiatan unit usaha produktif yang ada di lingkungan 

PKBM. Selain untuk sumber dana, unit usaha produktif 

akan menjadi sarana pelatihan bagi masyarakat di 

antaranya: unit usaha batako, peternakan ayam, 

peternakan kambing, toko serba ada (mini market) serta 

persawahan. Usaha produktif dilaksanakan untuk 

menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat 

dengan sistem bagi hasil. 
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Peneliti Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan al-Imron Irsyad Kota 

Madiun 

Informan Wakaf yang dikelola Yayasan Al-Imron Irsyad 

merupakan wakaf dari Mbah Muslimin sejak tahun 1800 an. 

Secara resmi wakaf tersebut didaftarkan ke KUA pada tahun 

2011 dengan nomor W.2/10.X/2011. Sedangkan secara hukum 

Islam, harta yang sudah diwakafkan menjadi milik Alloh dan 

tidak boleh diklaim secara pribadi. Walaupun hal ini tidak 

banyak dibahas dalam Fiqih Islam, namun untuk menghindari 

permasalahan, maka pengadministrasian harta benda wakaf 

menjadi penting. Sementara untuk aset lain berusaha untuk 

dijaga agar tidak rusak dan tidak habis, sebisa mungkin aset 

wakaf dikembangkan.  

Yayasan Al-Imron Irsyad dalam mengelola wakaf yang 

bertindak sebagai nadzir adalah pihak Yayasan Al-Imron Irsyad 

sendiri. Dengan demikian ketua Yayasan sekaligus merangkap 

sebagai ketua nadzir, begitu juga organ-organ yang ada di bawah 

kewenangannya. Dalam kesehariannya wakaf dikelola oleh 

Bapak Djoko Susanto. 

Aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Imron Irsyad 
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berupa tanah seluas 8.440 m
2
 beserta bangunan di atasnya yaitu 

masjid, rumah, dan tempat usaha produksi batako, serta 

peternakan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah pengajian 

di masjid, program PKBM, Rumah Pintar, TBM (Taman Bacaan 

Masyarakat), PAUD, TK, Pelatihan dan Pendampingan serta 

Unit Usaha Produksi (produksi Batako dan Peternakan).  

Bentuk-bentuk usaha pengelolaan wakaf produktif yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Al-Imron Irsyad meliputi: 

1. Guest House 

Guest House merupakan usaha yayasan untuk 

menyewakan sebagaian ruangan rumah milik yayasan untuk 

tamu atau masyarakat yang akan menginap. 

2. Persawahan 

Memproduktifkan wakaf sawah dengan cara 

mengajak masyarakat sekitar untuk mengelola sawah yang 

menjadi aset yayasan. Sedangkan bentuk kerja samanya 

adalah bagi hasil panen. 

3. Ternak Ayam dan Kambing 

Memberdayakan masyarakat dengan usaha ternak 

dan kambing dengan sistem bagi hasil. Awalnya masyarakat 

yang berminat diberi induk ternak untuk dikembangkan. 

Sedangkan pemasaran dibantu oleh yayasan dan hasil 

penjualan dibagi antara yayasan dan masyarakat. 
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Peneliti Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan al-Imron Irsyad 

Kota Madiun 

Informan Untuk mendukung keberlangsungan PKBM dibutuhkan 

dana dari sumber tetap melalui berbagai kegiatan unit usaha 

produktif yang ada di lingkungan PKBM. 

Selain untuk sumber dana, unit usaha produktif akan 

menjadi sarana pelatihan bagi masyarakat di antaranya: unit 

usaha batako, peternakan ayam, peternakan kambing, toko serba 

ada (mini market), dll. 

Perkembangan aset wakaf Yayasan Al-Imron Irsyad 

dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut: 

1. Pengembangan Aset Wakaf 

Pengembangan aset wakaf diutamakan pada 

pengembangan ke arah peningkatan kualitas aset yang 

dimiliki. 

2. Bekerja Sama dengan Dinas  

Kerja sama dengan dinas pendidikan di antaranya 

melalui PKBM dan Rumah Pintar.  

3. Pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf 

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Yayasan telah 
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menghasilkan keuntungan finansial. Sebagian keuntungan 

finansial yang diperoleh dipergunakan untuk membeli aset-

aset baru untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang telah ada. 

4. Pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru 

Sebagian warga masyarakat sekitar atau dari luar 

kota ada yang terarik mewakafkan sebagian hartanya bagi 

kepentingan wakaf, khususnya masjid yang berada di 

lingkungan yayasan. 

5. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf 

Pemanfaatan wakaf terbagi menjadi dua, yaitu: 

pemanfaatan harta benda wakaf secara langsung dan 

pemanfaatan dari keuntungan finansial yang dihasilkan dari 

unit-unit usaha yang diselenggarakan. Harta benda yang 

dimanfaatkan secara langsung di antaranya masjid beserta 

segala perangkat shalat, dan area parkir. Masjid dan 

peralatan shalat  tentunya dipergunakan untuk kegiatan 

warga binaan yayasan dan masyarakat sekitar. Disamping 

itu ruangan-ruangan yang masih kosong juga dimanfaatkan, 

misalnya untuk guest house. 

6. Pemanfaatan Hasil Finansial yang Diperoleh 

Adapun keuntungan finansial yang dihasilkan dari 

unit usaha yang diselenggarakan digunakan untuk 

membantu mensubsidi pendidikan di lingkungan Yayasan 

yang berupa TK dan Play Group, membiayai kegiatan 

keagamaan yang di selenggarakan di lingkungan yayasan. 

Keuntungan fianansial yang dihasilkan dari unit 

usaha yang diselenggarakan belum bisa digunakan untuk 

kegiatan yang lebih luas dan bervariatif, hanya digunakan 

sebatas untuk hal yang telah disebutkan di atas. Namun 

rencana ke depan keuntungan finansial yang dihasilkan 

untuk pengembangan aset wakaf yang telah dimiliki. 
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7. Pengembangan melalui Penyewaan 

Pengembangan melalui penyewaan adalah dalam 

bentuk guest house. 

8. Pengembangan wakaf produktif dalam Bidang Pertanian 

Pengembangan wakaf produktif dalam bidang 

pertama yang utama adalah persawahan. Usaha persawahan 

digarap oleh masyarakat sekitar dengan sistem bagi hasil. 

9. Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit usaha 

Pengembangan wakaf produktif melalui suatu unit 

usaha terdiri dari pembuatan batako dan pembangunan ruko. 

Usaha pembuatan batako sudah berjalan agak lama, tetapi 

berhenti karena karyawannya pindah ke Surabaya. 

Sedangkan usaha pembangunan ruko untuk saat ini masih 

dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kedua usaha tersebut 

mengakibatkan Yayasan Al-Irsyad Imron merekrut warga 

masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan di unit usaha 

tersebut.  

10. Pengembangan Melalui Usaha Pelatihan dan Peternakan 

Pelatihan yang oleh Yayasan Al-Imron Irsyad sering 

dilakukan dalam bentuk-bentuk kursus kerajinan bagi warga 

masyarakat sekitar. Hasil kerajinan dibeli dan dijual kembali 

oleh yayasan. Usaha peternakan yang dikembangkan oleh 

Yayasan Al-Imron Irsyad adalah ternak kambing. Praktek 

usaha ternak kambing yaitu dengan memberikan bibit ternak 

ke warga masyarakat sekitar yang berkenan untuk 

dipelihara. Pihak yayasan akan membeli ternak hasil usaha 

masyarakat dan menjual kembali.  
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