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ABSTRAK 

 

Ani Nurbayani. Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Upaya 

Memakmurkan Umat di Wakaf Daarut Tauhid. 

 

Persoalan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari berbagai problema yang 

berkembang, dimulai dari masih melekatnya paham masyarakat dalam 

melaksanakan wakaf berdasarkan paham Syafi’iyah dan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat khususnya wakaf tanah dan juga masih memahami wakaf 

yang bersifat konsumtif, selain itu dalam pengelolaan, pengembangan dan 

pemberdayaannya belum sepenuhnya menerapkan manajemen yang baik, 

sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara seperti Mesir, Arab 

Saudi, Yordania, Turki dan Bangladesh yang pengeloaan dan pemberdayaan 

wakafnya telah menerapkan manajemen yang baik serta produktif sehingga dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta nazhir yang mengelola wakaf belum 

sepenuhnya profesional. Wakaf Daarut Tauhid sebagai salah satu lembaga wakaf 

untuk mengoptimalkan, mengelola, mengembangkan dan memberdayakan wakaf 

produktif. Lembaga ini mempunyai tujuan menjadi lembaga wakaf  yang amanah 

dan profesional dalam mengelola wakaf produktif. Dengan demikian, bagaimana 

sasaran, tujuan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemberdayaan wakaf 

produktif di Wakaf Daarut Tauhid. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sasaran dari 

pemberdayaan wakaf produktif, tujuan dari strategi pemberdayaan wakaf 

produktif dan mengetahui hasil yang diperoleh dari strategi pemberdayaan wakaf 

produktif dalam upaya memakmurkan umat. 

Penelitian ini berfokus kepada strategi pemberdayaan wakaf yaitu cara 

untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam peningkatan nilai guna wakaf secara 

produktif. Dari strategi-strategi pemberdayaan ini harus dapat menjawab 

pertanyaan mendasar mengenai apakah sasaran dan tujuan dari pemberdayaan 

wakaf produktif.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis dan akurat mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam 

pemberdayaan wakaf secara produktif dalam upaya memakmurkan umat. 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data nya, melalui observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan reduksi data 

kemudian klarifikasi data lalu verifikasi data dan langkah terakhir yaitu menarik 

kesimpulan. 

Hasil penilitian menunjukkan bahwa dana wakaf yang telah terhimpun  

diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-

sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi 

umat. Meskipun dalam penyediaan sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya 

menjangkau masyarakat secara luas. 

Dari berbagai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi-strategi pemberdayaan dana wakaf di wakaf Daarut Tauhid dilaksanakan 

secara produktif, meskipun kemakmuran umat belum sepenuhnya tercapai.  


