
 

 

ABSTRAK 

 

Salwa Fadilah Said. Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Sebagai Penggerak 

Kesejahteraan Umat. (Studi Deskriptif pada Program Pemakaman Firdaus Memorial Park 

Sinergi Foundation Bandung). 

 

Indonesia merupakan Negara Islam terbesar di dunia. Tidak sedikit Lembaga Dakwah yang 

terbentuk di Negara yang mayoritas Muslim ini. Namun, peran dari keberadaan Lembaga 

Dakwah tersebut nampaknya kurang dirasakan oleh masyarakatnya sendiri khususnya dalam 

bidang kesejahteraan sosial. Cirinya sering sekali kita melihat masyarakat muslim yang kurang 

sejahtera dan hidup di bawah garis kemiskinan, dari sisi sosial pun masih minim. Sedangkan 

salah satu peran dari adanya Lembaga Dakwah itu tidak hanya untuk mensyiar tentang Islam 

saja kepada masyarakat, namun harus melihat juga kepada kesejahteraan yang di miliki oleh 

umat Islam itu sendiri. 

Tujuan diadakan penelitian ini, untuk mengetahui peran dari sebuah Lembaga Dakwah 

khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Maka disini penulis melakukan penelitian di 

Sinergi Foundation sebagai Lembaga Dakwah yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan 

(Wakaf Pro) dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan dana wakaf 

sebagai penggerak kesejahteraan umat, (2) Untuk mengetahui pemanfaatan hasil dari 

pengelolaan dana wakaf produktif. 

Teori strategi yang mengatakan bahwa sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai 

tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan 

internal dan sumber daya. Sesuai dengan teori ini, hadirnya lembaga Sinergi Foundation dapat 

membantu dan memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat akan arti berbagi 

dan memberi untuk kesejahteraan umat melalui Wakaf Produktif. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode kualitatif. Yaitu metode 

ilmiah atau scientific karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti empirik, objektif, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut dengan metode discovery, karena 

dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai IPTEK. 

Hasil penelitan menunjukan ada beberapa faktor yang menjadi penghamat dalam 

pengelolaan dana wakaf produktif di Sinergi Foundation. Salah satunya yaitu pemahaman 

masyarakat yang masih awam tentang wakaf produktif, sehingga membutuhkan usaha yang 

ekstra untuk memberikan pemahaman dan kepercayaan umat. Secara umum pengelolaan dan 

pemanfaatan hasil dari dana wakaf produktif yang dilakukan oleh Sinergi Foundation telah 

sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. 

 

 

 


