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BAB  I 

PENDAHULUAN    

 

A. Latar  Belakang  Masalah  

Dalam  sejarah  Islam,  wakaf   dikenal  masa  Rasulloh  SAW  karena  

wakaf  disyari’atkan  setelah  Nabi  SAW  hijrah  ke madinah.  Ada  dua  

pendapat  yang  berkembang   tentang  siapa  yang  pertama  kali  

melaksanakan  syari’at  wakaf.  Menurut  sebagian  pendapat  ulama  

mengatakan  bahwa  yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf  adalah  

Rasulloh  SAW  yaitu  wakaf  tanah  milik  Nabi  SAW  untuk  dibangun  

masjid.  

Wakaf  merupakan  pranata  dalam  keagamaan  Islam  yang  mapan,  

Dilihat  dari  aspek  historis, tradisi  tanah  wakaf  ditanah  air  sesungguhnya  

telah  berlangsung  selama  berabad-abad  Bahkan  ttadisi  mewakafkan  tanah 

masuknya   tradisi  mewakafkan  tanah  sudah  berjalan  sejak masuknya  

islam  ke  nusantara.  

Perbincangan  tentang  wakaf  sering  kali  diarahkan  kepada. Wakaf  

tidak  bergerak  seperti  tanah,  bangunan,  pohon  untuk  diambil  buahnya,  

sumusr  untuk  diambil  airnya. Dan  dari  segi  pengalaman  wakaf,  dewasa  

ini  tercipta  suatu  gambaran  atau  persepsi  tertentu  mengenai  wakaf,  yaitu  

wakaf  itu  umunya  berwujud  benda  bergerak  khususnya  tanah  yang  

diatasnya  didirikan  masjid  atau  madrasah  dan  penggunaannya  didasarkan  

pada  wasiat  pemeberi  wakaf  ( Wakif ) dengan  Ketentuan  bahwa  untuk  
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menjaga  kekalan  tanah  wakaf  tidak  boleh  diperjualbelikan  dengan  

konsekuensi  bank-bank  tidak  menerima  tanah   Wakaf  sebagai  angguran .
1
 

 Dalam  eksitensi  perkembangan  wakaf  sebenarnya, Islam  

mengajarkan  kepada  umat  muslim  dengan  maksud  secara  universal  yang  

berorientasi  pada  kemaslahatan  umat. Dalam  perkembangan    

perekonomian  umat.  Hal  ini  didadsarkan  pada  peluang  yang  tersedia  

pada   bentuk-bentuk  wakaf  yang  ada.  Perkembangan  wakaf  produktif  

sebagai  salah  satu  benrtuk  distribusi  harta  wakaf.  Artinya,  wakaf  yang  

akan  disalurkan  mampu  menjadi  alat  pemberi  omset  ( pemasukan ) bagi  

pengembangan  nilanya ( pengenmbangan  nilai  wakaf  tersebut ). Seperti  

sebidang  tanah  yang  diwakafkan  dari  sesorang  (  wakif )  untuk  

kepentingan  masyarakat.  Kemudian  sebidang  tanah  tersebut  dijadikan  

lahan  bercocok  tanam  bagi  masyarakat  sekitar  dengan  penghasilannya  

akan  menjadi  penunjang  perekonomian  mereka.  Dalam  kasus  sperti  ini,  

maka  tanah   wakaf  tersebut  telah  menjadi  wakaf  produktif,  dan  

prospeknya  akan  semakin  baik  bagi  kemaslahatan  umat.  

Sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  dimana  tingkat  

perekonomianpun  mengalami  persaingan  yang  sangat  ketat  dan  menuntut  

manusia  untuk  selalu  pandai  memanfaatkan  peluang.  Dalam  tinjauan  ini,  

sejatinya  Islam  telah  menghadirkan  berbagai  tuntutan  untuk  

menghadapinya,  Salah  satu  diantaranya  dengan  memanfaatkan  harta   

harta  wakaf  menjadi  sesuatu  yang  produktif ( mengahsilkan )  bagi  

                                                 
1
 Drs.H. Sumuran  Harahap, M.Ag, MM, MH , Model  Pemberdayaan  Wakaf  Produktif, 

( Jakarta: Mei 2010 ), h. 8 
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masyarakat.  Jika  orang-orang  yang  bergelut  di  bidang  wakaf  ini  semakin  

peka  dan  jeli  membaca  kedaan,  maka  harta  wakaf  akan  semakin  

berpotensi  untuk  menjadikannya  sebagai ( pelung  ekonomi )  dan  

mengahasilkan. 
2
 

Model  pengembangan  wakaf  produktif,  untuk  mengalokasikan  

sebagian  harta  bendanya  kebadan  pengelolaan  wakaf ( di Indonesia  

terdapat  Badan  Wakaf  Indonesia / BWI )  untuk  didayagunakan  secara  

produk  dan  bermanfaat. Sementera  para  pelaku  wakaf ( wakif )  juga  tidak  

perlu  khawatir  karena  dana  pokok  wakaf  ( wakif ) yang  mereka  

alokasikan  tidak  akan  mengalami  deglarasi  apapun. 
3
 

Kementerian  Agama  adalah  salah  satu  lembaga  atau  organisasi  

yang  ada  di Indonesia  Dimana  Lembaga  ini  bertujuan  untuk  menyatukan  

umat  beragama  yang  berada  di Indonesia. Didalamnya  terdapat  

pengelompokkan  atau  pengorganisasian  yang  mengatur  dan  mengelola  

tentang  umat  beragama.  Selain  untuk  menyatukan  umat  beragama  

Kementerian  Agama  juga  berfungsi  untuk  mengelola   wakaf.  Sebagai  

contoh  ditahun  2017  untuk  tanah  wakaf  di Kementerian  Agama  

Kabupaten  Kampar  sebanyak  6.569. 642, 04 M
2
  sartifikat  hasil  wakaf  

lainya  telah  banyak  diperdayakan  menjadi  lahan  perkebunan  sawit  dan  

karet.  Didasarkan  dengan  prinsip  utama  harta  wakaf  yaitu  demi  

kemaslahtan  umat .
4
 

                                                 
2
Surat  Al-Dzariyat  ayat :19 

3
Data  Tanah  Wakaf  Tahun  2017  di Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kampar 

4
Departemen  Agama  RI.  Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia  (  Jakarta:  

Proyek  Peningkatan  Pemberdayaan  Wakaf, 2004 ), h. 60 
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Oleh  karena  itu, pengelolaan  wakaf  produktif  sebenarnya  para  

nazhir  sangat  dibutuhkan  keahlian  kreativitasnya  dalam  manajemen  

banyak  terjadi  dimasyarakat  bahwa  tanah  yang  mungkin  dikelola  secara  

produktif  tersebut  dimanfaatkan  sama  sekali.  

Dalam   penelitian  ini penulis mencoba  melakukan  penelitian  terkait  

dengan  manajemen  wakaf  produktif  dan aplikasi  harta  benda  wakaf  yang  

diwakafkan  dapat  bermarnafaat  dan menguntungkan  secara material.  

Berdasarkan  latar  belakang  dan  fenomena  diatas,  maka  penulis  

tertarik  untuk  meneliti   permasalahan  ini  dengan  judul“ MANAJEMEN 

WAKAF PRODUKTIF  DI KANTOR  KEMENTERIAN  AGAMA  

KAB.  KAMPAR.  

 

B. Penegasan  Istilah   

Untuk  menghindari  terjadinya  kesalapahaman  dalam  memahami  

judul  penelitian  ini,  maka  penulis  memberi  batasan  dan  penjelasan  

istilah-istilah  yang  di  pakai  dalam  penelitian  sebagai  berikut: 

1. Manajemen adaah  suatu  proses  manajemen  yang  dilakukan  untuk  

mencapai  tujuan   suatu  organisasi   yang  dengan  menggunakan  sumber  

daya  agar  mencapai  tujuan   organisasi  yang  ditetapkan.
5
 

2. Wakaf   adalah   perbuatan  hukum  wakif   untuk  memisahkan   dan/ atau  

menyerahkan   sebagian  harta  benda  untuk  miliknya  untuk  

dimanfaatkan   selamanya    atau  untuk  jangka  waktu  tertentu   sesuai  

                                                 
5
E.K  Mocthar  Efendi, Manajemen  Suatu  pendekatan  Berdasarkan  Ajaran  Islam,  

Jakarta:  Bharata  Kaya  Aksara,  1996  Cet  ke-2 h. 6   
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dengan   kepentingan guna  keperlian  ibadah  dan  kesejahteraan  sesuai   

syari’ah .
6
 

3. Produktif  adalah  sesuatu  yang  bisa  menghasilkan  atau  mendatangkan  

keuntungan  secara  besar  atau  banyak 
7
 

Jadi  dalam  penegasan  Istilah   dapat  disimpukan  bahwa   yang  

dimaksud  dengan  judul  penelitian  ini  adalah  bagaimana   manajemen  

wakaf  produktif  yang  dilakukan  oleh  Nazhir  Kantor  Kementeriam  

Agama  Kabupaten  Kampar. 

 

C. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dicantum  diatas  

mengingat  permasalahn  sebagai  berikut : “  Bagaimana  Manajemen  Wakaf  

Produktif   Di Kantor  Kementerian  Agama   Kabupaten  Kampar. 
8
 

 

D. Tujuan  Penelitian  dan  Manfaat  Penelitian  

1. Tujuan  Penelitian 

Tujuan  penulis  ini  mengkaji  dan  mempelajari  manajemen  

wakaf  produktif  di kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kampar.  

2. Kegunaan  Penelitian  

a. Secara  Teoritis  

1. Penelitian  ini  berguna  untuk  memberikan  masukan  kepada  

nazhir  wakaf  di Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  

Kampar.  

                                                 
6
 Departemen  Agama  RI,  paradigm   baru  wakaf  di  Indonesia,  Direktorat  

Pemberdayaan  Wakaf, Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam :  2007, hal.1 
7
 Eko  Hadi  Wiyono,  Kamus  Bahasa  Indonesia  Lengkap,  Planata,  Surakarta, 2007, 

hal .958 
8
 Ibid, hal 52-54 
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2. Dapat  memberikan  informasi  kepda  para  dosen,  mahasiswa dan  

kalangan  akademis  lainnya.  

3. Untuk  memaksimalkan  keahlian  penulis  sebagai  akademis  yang  

berupa  menerapkan  ilmu  yang  telah  diperoleh  serta  

menuangkan  kedalam  hasil  penelitian. 

b. Secara  Praktis  

1. Sebagai  bahan  pertimbangan  Kementerian  Agama  dalam  

Pengelolaan  wakaf.  

2. Persyaratan  sebagai  tugas  akhir  untuk  mendapatkan  gelar  

sarjana  di  Jurusan  Manajemen  Dakwah  pada  Fakultas  Dakwah  

dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  

Kasim  Riau.  

 

E. Sistematika  Penulis 

Untuk  memahami  lebih  jelas  skripsi  ini,  di lakukan  dengan  cara  

mengelompokkan  materi  menjadi  beberapa  sub  dengan  menjadi  beberapa  

sistematika  penulisan  sebagai  berikut:  

BAB  I  :  PENDAHULUAN 

  Pada  bab  ini  berisi  tentang  pendahuluan,  dalam  hal  ini  

penulis  menguraikan  tentang  latar  belakang, Penegasan  

istilah, permasalahan  yang  berisi  identitas  masalah,  batasan  

masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  masalah,  tujuan dan  

kegunaan  penelitian,  dan  sistematika  penulis.  
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BAB II :  KAJIAN TEORI  DAN  KERANGKA BERFIKIR 

  Tinjauan  pustaka,  penelitian  terdahulu  dan  kerangka  berfikir,  

dalam  hal  ini  penulis  menguraikan  teori  yang  berhubungan  

dengan  permasalahan  

BAB  III   :   METODE  PENELITIAN 

  Metodologi  penelitian,  pada  bab  ini  di  uraikan  jenis  dan  

pendekatan  penelitian,  subjek  dan  objek  penelitian,  lokasi  

penelitian,  sumber  data,  informasi  penelitian,  teknik  

pengumpulan  data,  validasi  data,  dan  teknik  analisis  data.   

BAB  IV  :  GAMBARAN  UMUM  

  Pada  bab  ini  yaitu  terdiri  dari  sejarah  berdirinya  

Kementerian  Agama,  Struktur  Organisasinya,  dan  visi dan  

misi,  Program-programnya, Aktivitas, Tugas Pokok  dan  

Fungsi.  

BAB  V  :  HASIL  PEMBAHASAN 

  Bab  ini  memaparkan  mengenai  hasil  penelitian  dan  

pembahasan  serta  analisis  data  dan  hasil  penelitian.  

BAB  IV  : PENUTUP 

  Bab  ini  berisikan  tentang  Kesimpulan  dan  Saran 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


