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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas 

penelitian dengan judul “Penanaman Nilai Kreatifitas Kerja Santri Dan Sikap 

Dermawan Santri Melalui Pelibatan Pengelolaan Wakaf Produktif (studi di 

pondok pesantren Al-Amien) Kota Kediri)” sejauh ini yang penulis ketahui 

belumlah ada, jika ada hanya sedikit saja. Banyak tulisan mengenai 

pengelolaan wakaf baik berupa buku, artikel, tesis, maupun jurnal akan tetapi 

yang membahas sangat rinci tentang penanaman nilai ktereatifitas kerja dan 

sikap dermawan santri melalui pelibatan pengelolaan wakaf produktif belum 

ada.  

1. Pengelolaan Wakaf Produktif 

a. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa (fi’il 

madhy, yaqifu (fi’il mudhari’) dan waqfan (isim mashdar) yang secara 

estimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. 

Kata waqafa dalam bahasa arab adalah sinonim dari kata habasa (fi’il 

madhy), yahbisu (fi’il mudhari’) dan habsan (isim mashdar) yang 

menurut etimologi adalah menahan. Dalam hal ini yang perlu 

dicermati dan perlu diingat bahwa Rasulullah saw. Menggunakan kata 

al-habs menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya 
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digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.9 Menurut istilah 

wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang 

mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.10 

Dalam pasal 1 Udang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariat.11 Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang 

memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-

lamanya atau berbatas waktu demi kepentingan ibadah dan 

kepentingan sosial ekonomi lainnya. Undang-Undang ini tampaknya 

mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik 

tentang wakaf.12 Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun 

harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk 

dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.13 

 

 

                                                 
9 Suhrawadi K. Lubis, DKK., Wakaf & Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hal. 3-4 
10 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hal. 51 
11 Ibid, hal. 153-154. 
12 Rozalinda, Manajemen …………….., hal. 18. 
13 Devi Megawati, Jurnal: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota 

Pekanbaru, 2014,  hal 11. 



16 

 

b. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam Al-Qur’an, kata wakaf sendiri tidak disebutkan secara 

eksplisit, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an 

dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Diantaranya 

terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267. 

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن 

 ۖ   ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ب آِخِذيِه إ لَّا َأن ُتْغِمُضوا ِفيِهَوَلا َتَيمَُّموا اْلَخب يَث ِمْنُه ۖ  اْلَأْرض  

 (  ٢٦٧َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغن يٌّ َحِميٌد  )

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji” (267)14 

Sedangkan dalam QS Al-Baqarah/2: 261 mengandung 

keutamaan berinfaq dijalan Allah. 

 ۖ  َبَتة ۖ  للَِّه َكَمَثل  َحبَّةٍ  َأنٱِفي َسب يل   ۖ  َلُهموَٰۖ  لَِّذيَن ُينِفُقوَن َأمٱمََّثُل 

ٍُ َحبٍَّ ۖ  ُبَلٍۖ  َع َسَناب َل ِفي ُكلِّ ُسنۖ  َسب ۖ  مِّْاَئ اللَُّه ُيضَٰٱَو ۖ   ۖ  ُءۖ  ِعُف ِلَمن َيشةَ

 ٢٦١ِسٌع َعِليٌم  للَُّه وَٰٱَو

                                                 
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, Syaamil Quran : Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Bogor, Sygma, 2009), hal. 45. 
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Terjemahnya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 

kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

mengetahui” (261)15 

Menginfakkan harta yang dicintai termasuk perbuatan amal 

jariyah (wakaf). Dalam QS Ali Imran/3: 92 menyebutkan. 

َفإ نَّ  ۖ  ءۖ  َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشي ۖ  ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن ىَٰب رَّ َحتَّۖ  لٱَلن َتَناُلوْا 

 ٩٢  ۖ  َعِليم ۦللََّه ب ِهٱ

Terjemahnya: 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya” (92)16 

Secara umum ketiga surah di atas menyatakan agar 

menginfakan harta dijalan Allah, beramal saleh, tolong menolong 

sebagai tanda bukti keimanan seseorang Meski tidak satupun terdapat 

kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan 

sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada 

                                                 
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Syaamil Quran : Al-Qur’an …………., hal. 44. 
16 Ibid. hal. 62.. 
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oranglain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda 

diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu 

(terus-menerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.17 

Kata tanfiqu pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, 

yaitu mengandung makna menginfakkan harta dijalan kebaikan, 

sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan harta dijalan 

Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.18 

Dari berbagai hasil pemikiran para ulama Islam terkait dengan 

ijma’ dan qiyash perwakafan merupakan kumpulan yurisprudensi 

hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab fiqh (fiqh ijtihadi). Fiqh 

ijtihadi tersebut adalah ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum 

wakaf yang secara prinsipil (ushuli) tidak ada perbedaan pendapat 

mengenai wakaf, tetapi secara cabang (far’i) ada perbedaan 

pendapat.19  

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang 

menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum 

wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun 

demikian, ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sedikit itu mampu 

menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’ur 

Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan 

                                                 
17 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin Press, 2011), 

hal. 56-57. 
18 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2015), hal. 

19. 
19 Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan ………………, hal. 57 
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hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar 

hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, 

dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti 

qiyash dan lain-lain.20 

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam Undang-undang RI 

Nomor 41 tahun 2004 terdapat pada : 

1) Pasal 2, bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.21 

2) Pasal 3, berbunyi bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 

dibatalkan.22 

c. Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf 

Dalam terminology fiqih, rukun dalah sesuatu yang dianggap 

menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lagi rukun 

yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, sempurna  

atau tidak sempurna tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi unsur-

unsur yang adal dalam perbuatan wakaf itu sendiri.23 Adapun unsur-

unsur atau rukun wakaf atau rukun wakaf, yaitu: 

1) Orang yang berwakaf (waqif) 

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah 

setiap wakif ahrus mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu 

                                                 
20 Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Wakaf, 2006), hal. 14-15. 
21 Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf, bab II, pasal 2, hal. 2. 
22 Ibid. 
23 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 

59. 
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melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah 

dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan dan 

tidak terpaksa berbuat.24 

2) Benda yang diwakafkan (mauquf) 

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan 

lama dipergunakan, dan hak milik wakif sendiri.25 

3) Tujuan/tempat diwakafkan  harta itu adalah penerima wakaf 

(mauquf’alaih) 

Mauquf’alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, 

hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian 

dari ibadah.26 

4) Pernyataan / lafaz penyerahan wakaf (sighat) / ikrar wakaf 

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukaan dengan 

tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami 

maksudnya. 27 

5) Ada pengelola wakaf (nadhir) 

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk 

memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan perwakafan, mengurus dan mengawasi harta wakaf 

pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif 

                                                 
24 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat ………………………….., hal. 59 
25 Ibid, hal. 60. 
26 Ibid, hal. 62. 
27 Ibid. 
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menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik 

perseorangan maupun organisasi.28 

6) Ada jangka waktu 

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan 

umum menurut syariah.29 

d. Pengertian Wakaf Produktif 

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi 

wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, 

hingga mampu menghasilkan 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.30 Pada dasarnya wakaf itu 

produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat 

memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimama hasilnya 

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang 

yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab 

                                                 
28 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat ………………………….., hal. 63. 
29 Ibid, hal 65. 
30 Mundzir Qahaaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 161. 
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mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun 

itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf 

ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak 

pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan 

yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, 

seperti kuburan, masjid dll.  

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah 

titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini 

secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf 

bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, 

bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf 

bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nadzir 

wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-

undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta 

wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan 

wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Melakukan 

pengelolaan wakaf produktif pada hakekatnya adalah melakukan 

kegiatan manajemen, sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif 

harus ada perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.31 

                                                 
31 Dahwan, Jurnal: Pengelolaan Benda Wakaf Produktif, 2008, hal, 71 
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e. Pengelolaan Wakaf Produktif 

Dalam rangka pengembangan wakaf produktif, kualitas 

pengelolaan wakaf harus ditopang oleh nadzir yang memiliki 

pengetahuan tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam. 

Teori manajemen islam memberi injeksi moral dalam manajemen, 

yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berprilaku, baik dalam 

organisasi, maupun dalam masyarakat. Prinsip tersebut digali dari Al-

Quran dan Hadis. Pada dasarnya definisi manajemen, baik islam 

maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap ilmu 

sekaligus seni kepemimpinan.32 Dengan demikian manajemen 

merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan 

mengerahkan sumberdaya organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan . Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai 

upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif 

dan efisien.  

Dalam menghadapi permasalahan terkait pengelolaan wakat 

secara produktif diperlukan nadzir wakaf yang bermutu dan terampil 

mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan agar harta benda wakaf yang 

dikelola dapt berkembang dan lebih banyak manfaat yang dihasilkan 

dari pengelolaan tersebut. Ketrampilan dalam pengelolaan wakaf 

produktif sangat diperlukan untuk mencaai efisien dan efektif dalam 

                                                 
32 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal. 73 
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pengelolaan harta benda wakaf. Salah satu cara memproduktifkan harta 

benda wakaf salah satunya dengan dikelola melalui usaha yang dapat 

menghasilkan laba. Dan dari laba tersebut dapat dirasakan oleh umat 

islam yang membutuhkan.  

f. Wakaf Uang 

Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud 

dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 

orang, lembaga atau badan hukum dala bentuk tunai. Dalam pengertian 

tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga. 

Pada wakaf tunai, uang pokoknya akan diinvestasikan secara terus-

menerus sehingga umat akan selalu mempunyai dana yang terus ada. 

Dana tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya 

jumlah wakif yang beramal. Keuntungan dari investasi pokok itulah 

yang akan dijadikan sumber dana bagi kebutuhan rakyat miskin. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih 

fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 

(empat) manfaat keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf 

benda tetap lain, yaitu:33 

                                                 
33 Abdul Ghofur Al-Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Cet. II; 

Yogyakarta: Pilar Media, 2004), hal. 95-96 
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1) Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang 

memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana 

wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebi dahulu. 

2) Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa 

mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah 

untuk lahan pertanian. 

3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga 

pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis 

dalam menggaji civitas akademika ala kadarnya. 

4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam 

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung 

pada Negara yang semakin lama semakin terbatas. 

Adapun tujuan wakaf uang adalah:34 

1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang 

berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada 

para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai. 

2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf 

tunai yang dapat diatasnamakan orang-ornag tercinta, baik yang 

masih hidup maupun yang sudah meninggal.  

3) Meningkatkan investasi dan mentransformasikan tabungan sosial 

menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal 

sosial. 

                                                 
34 Abdul Ghofur Al-Anshori, Hukum dan Praktik ……………,  hal 98-99. 
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4) Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggungjawab sosial 

mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan 

kedamaian sosial dapat tercapai. 

g. Manajemen sumber daya nazhir lembaga pengelola wakaf 

Dalam mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelola 

wakaf harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentaang 

manajemen wakaf dalam perspektif hukum islam. kemudian, ia 

mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan 

syariah, dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara 

professional sesuai dengan prinsip syariah, serta memiliki kemampuan 

melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya 

manajemen sumber daya manusia (SDM), terutama aspek perencanaan 

SDM yang komprehensif dan terprogram. Dengan demikian, 

ketersediaan nazhir wakaf yang bermutu dan teramplil mutlak 

diperlukan.35 

Pengelolaan SDM nazhir wakaf menjadi bagian yang sangat 

penting dari tugas manajemen organisasi wakaf. Seberapa baik SDM 

dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi wakaf dimasa yang 

akan datang. Sebaliknya jika SDM tidak dikelola dengan baik, 

efektivitas tidak akan tercapai. Sdm nazhir merupakan salah satu unsur 

yang paling vital dalam organisasi wakaf. 36 Proses manajemen SDM 

merupakan segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan 

                                                 
35 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal. 102. 
36 Ibid.  hal. 102. 
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mulai perencanaan SDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, 

penenmpatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan 

tenaga kerja.37 

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Setiap aktivitas manajemen biasanya diawali dengan 

perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan SDM nazhir dalam 

operasional perwakafan juga menjadi sebuah keharusan. 

Perencanaan SDM memberikan kerangka untuk memadukan 

pengambil keputusan di seluruh organisasi. Perencanaan SDM 

merupakan salah satu tipe perencanaan strategi, sama halnya 

dengan perencanaan keuangan, pemasaran, dan produksi.38 Ada 

beberapa langkah strategis perencanaan SDM, yaitu pertama, 

representasi dan refleksi rencana strategis perusahaan berkaitan 

dengan perencanaan SDM. Kedua, analisis kualifikasi tugas yang 

akan diemban oleh tenaga kerja.39 

Melalui perencanaan SDM, perusahaan dapat 

mengoptimalkan SDM yang ada sebaik mungkin sehingga 

efesiensi, efektivitas, serta produktifitasperusahaan dapat 

ditingkatkan. Dengan demikian, melalui perencanaan yang baik 

dirasa penting bagi efektivitas manajemen pada perusahaan. 

Melalui perencanaan SDM, dapat dirancang kebutuhan tenaga 

                                                 
37 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal 105. 
38 Ibid. hal 106. 
39 Ibid. hal 107. 



28 

 

kerja dimasa depan, baik dalam jumlah dan kualifikasinya untuk 

mengisi berbagai jabatan, maupun memperoleh tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan SDM dapat membantu 

perusahaan membuat sasaran-sasaran srategis yang bterfokus 

dengan memanfaatkan tenaga-tenaga berbakat dan trampil. 40 

2) Penilaian Kinerja 

Performance berarti daya guna melaksanakan kewajiban 

atau tugas. Sementara itu, kinerja berarti sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Penilaian 

kinerja adalah alat yang dipakai dalam penilaian kinerja 

karyawan.atau dengan ungkapan lain proses yang dipakai oleh 

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

karyawan. Penilaian kinerja dapat dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memberikan 

informasi kepada para karyawan secara individual tentang hasil 

pekerjaan mereka dipandang dari kepentingan perusahaan.41 

Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik bisa menjadi 

sumber informasi pengembangan. Data kinerja tentang 

produktifitas, hubungan karyawan, pengetahuan pekerjaan, dan 

dimensi-dimensi lain yang relevan dapat dikumpulkan melalui cara 

ini. Penilaian yang dirancang untuk tujuan-tujuan pengembangan 

lebih berguna dalam membantu pengembangan karyawan secara 

                                                 
40 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal. 108. 
41 Ibid. hal 120-121. 
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individu daripada penilaian yang dirancang untuk tujuan-tujuan 

administratif.42 

Kinerja mengaju pada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa 

baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Factor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada tiga, yaitu: 1) 

kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan yang 

mempengaruhi oleh bakat dan minat, serta factor kepribadian, 2) 

tingkat usaha yang dicurahkan yang dipengaruhi oleh motivasi, 

etika kerja, kehadiran, rancangan tugas, 3) dukungan organisasi 

yang diterimanya berupa pelatihan dan pengembangan, peralatan 

dan teknologi, standar kinerja, manajemen dan rekan.43 

2. Kreatifitas Kerja 

a. Pengertian Kreatifitas Kerja 

Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang 

tidak pernah dilihat, didengar, diraba, dan dicium sebelumnya.44 

Kreativitas berasal dari kata to create yang artinya membuat. Dengan 

kata lain, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat 

sesuatu, apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk. Kendati 

demikian, demi kebutuhan kita memahami pengantar atau makna-

makna dasar dari kreativitas, kita dapat melihat, membaca, 

                                                 
42 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal. 124. 
43 Ibid. 
44 Rahmat Aziz, Psikologi …………………, hal. 16. 
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memerhatikan, atau merujuk pada pemahaman yang sudah ada pada 

saat ini. Tanpa harus terpaku dengan devinisi yang ada, kita dapat 

memahami devinisi-devinisi dari para ahli bidang apapun, untuk 

dijadikan landasan dalam merumuskan pemaknaan dari kreativitas itu 

sendiri. Berdasarkan pertimbangan itu, kita dapat melihat kreativitas ke 

dalam empat aspek: 

a. Kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang 

ada dalam diri individu. Energi ini menjadi daya dorong bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. Menurut Robert Franken, ada tiga 

dorongan yang menyebabkan orang bisa kreatif, yaitu (a). 

Kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang baru, bervariasi dan lebih 

baik, (b). dorongan untuk mengomunikasi nilai dan ide, (c). 

keinginan untuk memecahkan masalah. Ketiga dorongan itulah 

yang kemudian membuat seseorang untuk berkreasi. Dengan kata 

lain, masalah kreativitas ini dapat dimaknai sebagai sebuah energi 

atau dorongan dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan 

tindakan tertentu. 

b. Kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses 

mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau 

proses yang tercermin dalam kelancaran, dan kelenturan dalam 

berpikir. 
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c. Kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain terhadap 

kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Maksud 

dari produk ini bisa dalam pengertian produk pikiran (ide), karya 

tulis, atau produk dalam pengertian barang. 

d. Kreativitas dimaknai sebagai person. Kreatif ini tidak dialamatkan 

pada produknya atau pada prosesnya. Tetapi kreativitas disini 

ditujukan pada individunya. Menurut Sternberg (dalam Sfifa 2007) 

seseorang yang kreatif adalah seseorang  yang  dapat berpikir 

secara sintesis, artinya dapat melihat  hubugan-hubungan di mana 

orang lain tidak dapat melihatnya, dan mempunyai kemampuan 

untuk menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai 

ataupun kualitas karya pribadinya, mampu menerjemahkan teori 

dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis sehingga mampu 

meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan 

dikerjakannya.45  

Bagi seorang pekerja, kreativitas dapat membantu 

meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

dan kesuksesan dalam karier atau pekerjaan. Orang yang kreatif akan 

selalu hadir dengan gagasan-gagasan baru agar ia dan juga perusahaan 

dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lebih efektif dan efisien. 

Kreativitas yang tinggi menjadikan posisi tawar menawar meningkat, 

yang amat mendukung lancarnya karier. Tetapi ingat, kreativitas 

                                                 
45 Momon Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, (Jakarta: Rajawali 

Perss, 2013), hal. 17-20 
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bukanlah sesuatu yang netral, dan harus diletakkan dalam konteks 

tertentu. Kreatif dalam konteks pekerjaan berarti melakukan sesuatu 

yang baru untuk memberi nilai tambah bagi tempat dimana seseorang 

bekerja. Tidak jarang pula ada kreativitas yang tidak memberi nilai 

tambah bagi pelanggan. 

b. Indikator Kreatifitas Kerja 

Ada tiga bahan dasar untuk memupuk kreatvitas. 

Bahan pertama dan terpenting adalah Keahlian dalam bidang khusus, 

atau keterampilan dalam hal tertentu. Keterampilan ini merupakan 

penguasaan dasar dalam suatu bidang. Jadi, dasar utama untuk menjadi 

kreatif adalah bisa menguasai bidang tertentu. Banyak orang yang 

memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, bakat adalah 

kecenderungan alamiah untuk mampu menghasilkan karya besar dalam 

bidang tertentu. Akan tetapi, tanpa pelatihan dalam keterampilan 

dalam suatu bidang, bakat yang paling menjanjikan sekalipun akan 

luntur. Sebaliknya, dengan pengembangan keterampilan yang layak, 

bakat yang biasa-biasa saja bisa menjadi basis bagi kretivitas. 

Bahan kedua adalah keterampilan berpikir kreatif, yaitu cara 

mendekati dunia yang memungkinkan untuk menemukan 

kemungkinan baru dan mewujudkannya hingga pelaksanaan akhir. 

Keterampilan berpikir kreatif ini mencakup kemampuan untuk 

membayangkan tentang kemungkinan yang beragam, seperti tekun 

dalam menangani persoalan, dan memiliki standar kerja yang tinggi. 
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Hal ini juga mencakup kemampuan untuk membalik sesuatu dalam 

pikiran. 

Unsur atau bahan ketiga atau bahan terakhir yang berfungsi 

untuk mematangkan kreativitas adalah kecintaan. Istilah psikologisnya 

adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu 

semata demi kesenangan melakukannya, bukan karena hadiah atau 

kompensasi. Motivasi ekstrinsik membuat seseorang melakukan 

sesuatu bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena melihatnya 

sebagai sebuah keharusan. Kreativitas mulai matang ketika seseorang 

termotivasi murni oleh kesenangan pada apa yang mereka lakukan. 

Ilmuwan yang paling sukses dan inovatif tidak selalu yang paling 

berbakat, tetapi ilmuwan yang didorong oleh rasa ingin tahu yang 

besar. Sampai pada tngkat tertentu, kecintaan yang kuat bisa 

mengimbangi kuatnya bakat. kecintaan menjadi dasar yang kemudian 

memunculkan ketekunan, orang yang peduli dengan kecintaan yang 

dalam tentang apa yang mereka lakukan tidak akan gampang 

menyerah. Jika seseorang bertahan dalam inovasinya, mereka akan 

terus maju. Seperti kata Edison, "Kegigihan merupakan kejeniusan 

tersendiri". Dengan demikian, hal penting yang harus diusahakan 

secara terus menerus untuk memicu keberhasilan adalah membangun 



34 

 

kreativitas diri secara maksimal. Dengan cara ini, maka bakat yang 

telah tergalih dapat diexplorasi dengan baik.46 

Kreativitas berarti keberanian untuk mengambil risiko, karena 

mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan 

hasilnya belum pasti. Tentu lebih aman jika memakai metode lama 

yang hasilnya sudah teruji. Ini berarti harus lebih berani melakukan 

kekeliruan secara berlebihan. Tentu saja harus mempertimbangkan 

segala risiko dan konsekuensi dengan cermat terlebih dahulu. Agar 

kreativitas meningkat, seseorang harus rajin mempelajari hal-hal baru. 

Tidak jarang solusi untuk memecahkan suatu masalah terinspirasi dari 

hal-hal yang baru dipelajari tersebut. Tidak ada salahnya pula jika 

seorang bergabung dengan bagian lain yang berbeda dengan latar 

belakang yang dimilikinya.  

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu 

tumbuh dan berkembangnya kreativitas di tempat kerja. seseorang 

dapat didorong untuk mengemukakan ide-ide perbaikan bagi tempat 

bekerjanya. Banyak sekali ide baru yang pada mulanya kelihatan tidak 

biasa bagi kebanyakan orang ternyata di kemudian hari dapat menjadi 

sumber inspirasi bagi orang lain dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia. Ide-ide ini hanya dapat muncul dari orang-orang 

kreatif yang memang secara terus-menerus mau mempelajari hal-hal 

baru dan tidak mudah menyerah oleh kesulitan yang dihadapi. 

                                                 
46 Ngainun Naim, Menjadi Guru Yang Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

hal. 247-249 
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3. Sikap Dermawan 

a. Pengertian sikap dermawan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa 

“kedermawanan” adalah kebaikan atau kemurahan hati terhadap 

sesama manusia. Istilah ini berasal dari kata “derma” yang berarti 

pemberian (kepada fakir miskin dan sebagainya) atas dasar kemurahan 

hati. Bisa juga kata “derma” bermakna bantuan harta, sehingga orang 

yang sering menyumbang hartanya disebut dermawan.47 Filantropi 

berasal dari dunia Barat yang berarti kedermawanan. Filantropi Islam 

bisa diartikan sebagai pemberian karitas (charity) yang berdasarkan 

pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan 

kemaslahatan bagi masyarakat umum. Dalam ajaran Islam, wacana 

filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam system teologi 

yang dimilikinya dan tellah dipraktekkan sejak dahulu dalam bentuk 

zakat, wakaf, dan sebagainya.  

Orang yang dermawan adalah orang yang senang jika bisa 

membantu orang lain yang sedang ditimpa kesusahan. Dengan 

memiliki sifat yang dermawan maka hidupnya akan lebih bahagia 

karena dengan kedermawanannya maka akan melapangkan dadanya. 

Secara sosial orang yang dermawan akan disenangi banyak orang, 

sehingga orang pun tidak enggan untuk bergaul dengannya. Sedangkan 

kebalikannya adalah sifat tamak. Orang yang tamak hidupnya selalu 

                                                 
47 Solihin, Kedermawanan……………., hal. 2 
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tidak tenang Bila kita ingin menyumbang atau berderma, kita tidak 

harus menungu datangnya musibah. Artinya, dengan atau tanpa 

musibah kegiatan berderma harus tetap dierukan atau dilaksanakan. 

Sebab agama Islam menempatkan kedermawanan sebagai perilaku 

luhur yang patut dijalaknkan oleh umatnya. Namun demikian, bila kita 

mencari kata “kedermawanan” dalam Al Qur’an maupun terjemahnya, 

kecil kemungkinan bisa bertemu. Kedermawanan hanya bisa 

ditemukan dalam kosakata Bahasa Indonesia. Sementara dalam Al 

Quran padanan atau persamaan kata yang cocok untuk 

“kedermawanan” adalah infak atau sedekah.48 

Dalam kehidupan ini kita menyandang dua status, yaitu sebagai 

makhluk individual dan makhluk sosial. Disebut makhluk individual, 

karena kita berhak menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan kita 

dan sekaligus bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Dalam hal 

ini, kita adalah makhluk merdeka. Jika merasa lapar, kita akan makan. 

Jika haus, kita akan minum. Jika ingin pandai, kita bisa belajar dengan 

sungguh-sungguh. Tanpa melakukan hal itu, mustahil apa yang kita 

inginkan akan tercapai. Namun, perbuatan kita dalam mengusahakan 

terwujudnya keinginan itu tentu berhubungan dengan orang lain. Ingin 

pandai tidak berarti harus belajar sendiri. Kita bisa bertanya dan 

berdiskusi dengan teman, misalnya. Dalam sebuah kelompok belaka. 

Singkatnya, kita hidup di dunia ini tentu selalu berhubungan dengan 

                                                 
48 Solihin, Kedermawanan……………., hal. 4 
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orang lain. Dengan hubungan itu, akhirnya akan tercipta keadaan yang 

saling membutuhkan antara sesama manusia. Inilah yang dimaksud 

status manusia sebagai makhluk sosial.  

b. Indikator sikap dermawan  

Wujud nyata manusia berstatus makhluk sosial adalah kita 

hidup dalam sebuah masyarakat. Hidup bersama dalam suatu aturan 

yang disepakati oleh mereka. Suka-duka dan susah-senang datang silih 

berganti, seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita senang, ada 

saatnya juga kita susah. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini kita 

harus mengasah kepekaan terhadap orang lain. Islam menganjurkan 

agar kita senantiasa membudayakan perilaku memberi. Dengan 

memberi, secara tidak langsung kita telah mengukuhkan kemuliaan 

dalam diri kita.  

Memberi sesuatu kepada orang lain takkan membuat diri kita 

hina. Justru sebaliknya, derajat kita akan terangkat dengan sendirinya. 

Memberi sesuatu atau berbagi harta kepada sesama manusia, akan 

membuat atau mengikat persaudaraan kepada sesamanya. Kenikmatan 

yang diberikan Allah kepada kita wajib kita syukuri. Bentuk syukur 

bukan hanya mengucapkan hamdalah, tetapi perlu ditampakkan dalam 

perbuatan. Bila mengucap hamdalah saja, kadar kesyukuran kita masih 

sebatas lisan. Tetapi bila sudah ditampakkan dalam perbuatan dan 
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memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan, itulah 

bentuk syukur yang hakiki.49 

Penanaman karakter kedermawanan bisa melalui metode 

keteladanan, nasihat, pembiasaan atau pemantauan, dan hukuman. 

Serta melalui pendekatan yaitu perilaku sosial dan perkembangan 

moral kognitif. Serta strategi yang digunakan melalui kegiatan rutin, 

spontan, keteladanan dan pengkondisian. Serta dalam bentuk 

penanaman yaitu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap teman 

dan adik kelas, peduli terhadap guru dan peduli terhadap lingkungan 

sosial. Yang mana penanaman karakter kedermawanan melalui 

kegiatan infak dan sedekah melalui kegiatan yaitu kegiatan sehari-hari 

seperti kegiatan infak harian, baksos, kerja bakti, menjenguk ketika 

ada teman yang sakit atau terkena musibah.50 

4. Penanaman Nilai Kreatifitas Kerja dan Sikap Dermawan 

Potensi wakaf produktif umat harus digarap secara serius, karena 

potensinya yang amat besar namun belum optimal digarap oleh umat 

selama ini. Padahal, institusi sosial keagamaan yang saat ini paling mapan 

dan mengakar adalah pesantren, karena ada faktor simbolik tokoh ulama di 

dalamnya. Hal ini harus bisa dicermati oleh pesantren dan diolah menjadi 

energi serta peluang untuk melakukan pendekatan kepada umat dalam 

kerangka fundraising wakaf produktif. Setiap pimpinan pesantren harus 

                                                 
49 Solihin, Kedermawanan……………., hal. 48-49 
50 Fifi Nofiaturrahmah, Jurnal: Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, 2017, 

hal. 314 
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menyadari hal ini. Wakaf produktif bisa digunakan untuk memacu 

peningkatan sumber daya umat, khususnya sumber daya manusia (SDM) 

pesantren. Karena wakaf produktif dapat diorientasikan untuk memacu 

pertumbuhan dan perkembangan fisik berupa sarana dan prasarana 

pendidikan di pesantren.51 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang 

mempelajari ilmu agama (tafaqquh fi al-dîn) dengan penekanan pada 

pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan 

kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid 

sebagai pusat kegiatan. Pondok pesantren pada masa ini yang merupakan 

lembaga pendidikan yang bersifat non formal mulai mengadakan 

perubahan-perubahan guna menghasilkan generasi-generasi yang tangguh, 

yang berpengalaman luas. Pesantren dikenal sebagai institusi pendidikan 

yang lahir dari masyarakat dari masyarakat. Namun , pesantren tidak 

hanya memiliki potensi pendidikan tetapi juga ekonomi. Ada tiga potensi 

di pesantren, yaitu potensi santri, potensi msyarakat sekitar pesantren dan 

potensi zakat dan wakaf umat. Apabila wakaf produktif diberdayagunakan 

disebuah pondok pesantren sehingga wakaf produktif di pesantren tersebut 

dapat berkembang dan berdaya guna dalam memfasilitasi berbagai 

kegiatan pondok pesantren serta menjadi salah satu instrument yang 

kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat.52 

                                                 
51 Anang Rilza Masyadi,  Artikel: Membangun Kemandirian Pesantren melalui Ekonomi 

Kreatif dan Pemberdayaan Ziswaf, 2016, Artikel diakses pada tgl 14 Desember 2018 dari 

http://tazakka.or.id 
52 Rozalinda,  Manajemen Wakaf ……………, (Jakarta: Raja Grafindo , 2015), hal. 321. 
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a. Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kreatifitas Kerja 

Santri 

Dalam pengelolaan wakaf produktif yang melibatkan santri 

pondok pesantren dapat menjadi jalan untuk menanamkan nilai 

kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri di pesantren tersebut. 

Pengelolaan wakaf produktif yang melibatkan santri dalam 

operasionalnya akan membangun potensi ada dalam santri tersebut. 

Membangun potenisi santri dalam neningkatkan kreatifitas kerja santri 

dapat dilihat apabila santri tersebut saat bekerja memiliki sifat suka 

mengambil resiko, memiliki gagasan baru, suka mempelajari hal baru 

dan tidak mudah menyerah. Kreatifitas kerja diperlukan agar bersaing 

dalam persaingan pasar. Kedepannya bisa menjadi wirausaha dan 

membuka lowongan pekerjan bagi umat islam.53 

b. Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Sikap Dermawan 

Santri 

Pengelolaan wakaf produktif akan menjadi wahana bagi 

terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, 

sehingga membantu terciptanya hubungan harmonis dan kerja sama 

yang baik.54 Peningkatan sikap kedermawanannya dapat dilihat apabila 

santri tersebut memiliki rasa tolong menolong yang tinggi, suka 

                                                 
53 Daqu Bisnis Nusantara. Artikel: Langkah Daarul Qur’an Membangun Kemandirian 

Ekonomi Umat. 2016, Hal. 21.  
54 M. A. Manan. Sertifikat Wakaf  Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, 

(Depok: CIBER, 2001), hal. 51. 
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membantu orang lain, tidak ragu-ragu untuk membelanjakan hartanya 

dijalan Allah serta ingin memajukan kesejahteraan umat. 
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B. Hasil Penelitihan Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis dan mengkaji tentang 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thoriq 2017 dengan judul “ 

Strategi Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren 

Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)”. Dalam 

penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana strategi nadzir dalam pengelolaan 

wakaf di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin. Penelitian tersebut termasuk 

dalam jenis penelitian studi kasus yang bertujuan mengetahui tentang strategi 

nadzir dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

kemudian data diolah dan dipilah–pilah untuk kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif–kualitatif. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah strategi nadzir dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren 

Roudlotuzzahidin menggunakan atau merubah peruntukan terhadap bangunan 

bekas pondok pesantren menjadi ruang kelas Madasah Ibtidaiyah dan 

haltersebut diperbolehkan karena harta benda wakaf di pondok pesantren 

Roudlotuzzahidin tidak digunakan lagi.55 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy’ari 2016 dengan judul 

“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah 

bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren 

                                                 
55 Muhammad Thoriq, “ Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)” Skripsi 

(Surakarta, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2017). 
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Miftahul Ulum Al-Yasini dan bagaimana pengembangan wakaf produktif di 

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Penelitian tersebut 

termasuk dalam jenis penelitian studi kasus yang bertujuan mengetahui 

tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian data diolah dan dipilah–pilah untuk 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif–kualitatif. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengelolaan wakaf produktif di 

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini ini merupakan wakaf 

tanah dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasini seluas 1,815m2, kemudian 

diatas tanah tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar digunakan sebagai 

pertokaan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan. 

Dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko 

modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS). Seluruh 

unit usaha tersebut dibawah naungan koperasi pondok pesantren Al-Yasini 

(KOMPONTREN Al-Yasini) dan aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat 

ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 

Wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini 

mengalami pengembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS di 

Winongan pada tahun 2013 dan pada tahun  2015 di daerah Rangge, namun 

untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan 

pengembangan usaha tersebut hingga mencapai lima tiga daerah. Oleh sebab 

itu dengan legalnya badan hukum koperasi maka memberikan peluang besar 
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untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Al-Yasini dimasa mendatang. Yang terutama dalam masalah: 

1) Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar 

menjadi kegiatan kecil-kecil. Hal ini penting dimana melalui 

pengorganisasiann yang jelas yaitu yang berperan disini adalah para pengurus 

kopontren dapat menjadi balance terhadap kinerja pengurus, manajer disetiap 

unit, serta SDM yang telah dimiliki. 2) SDM yang masuk tidak sesuai, atau 

terkadang Human Eror terjadi pada SDM yang telah ada. Pengurus koperasi 

juga tidak menggunakan analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategi. 

Dalam melakukan pemasalah yang terkait dengan yang diatas maka pengurus 

yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan yang dimiliki, 

karena mereka menganggap bahwa kelemahan itu merupakan kekuatan yang 

dimiliki oleh koperasi, sehingga mereka tidak memikirkan tentang kelemahan 

yang mereka miliki. Karena belum semuanya berjalan dengan lancer dan 

sempurna.56 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham B, 2017 dengan 

judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Kabupaten Maros”. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana 

pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dan 

bagaimana Pemanfaatan hasil dari pengelolaan  wakaf produktif di Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros. Penelitian tersebut termasuk 

                                                 
56 Hasan Asy’ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, Skripsi (Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah UIN 

Maulana Malik Ibarahim, 2016). 
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dalam jenis penelitian studi kasus yang bertujuan mengetahui tentang 

pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data 

diolah dan dipilah–pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif–kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

Pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dikelola 

dan dikembangkan berdasarkan konsep “Manajemen Qalbu”. Konsep tersebut 

bertolak dari keyakinan bahwa manusia rela berkorban dan menunaikan 

amanah yang diembankan kepadanya dengan baik karena dorongan qalbunya. 

Berawal dari wakaf tanah Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla seluas 3,7 hektar 

dibangun di atasnya pondok pesantren yang juga hampir seluruh bangunannya 

merupakan wakaf dari tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. Agar menunjang 

ekonomi pesantren didirikan unit usaha mini market sebagai bentuk 

pengelolaan wakaf secara produktif, dengan bangunan dua lantai seluas 300 

m2. Selain itu pesantren juga telah merencanakan unit usaha lain yang dapat 

menunjang ekonomi pesantren dengan unit usaha laundry pesantren. 

Pemanfaatan hasil wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Di mana hasilnya di masukkan ke 

dalam dana kas operasional pesantren untuk mendanai setiap kegiatan-

kegiatan baik itu dari segi pendidikan secara madrasah maupun kepesantrenan. 

Selain itu hasilnya sangat berkontribusi terhadap pendidikan gratis di mana 
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santri yang dianggap kurang mampu tidak dibebankan biaya bulanan sama 

sekali.57 

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Tri Syamsul Alam 2018 dengan 

judul “Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren 

Darunnajah 2 Cipining”. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana 

pola fundraising yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 

Cipining, bagaimana potensi wakaf didaerah Bogor Barat khususnya di Desa 

Cipining, bagaimana pola pengelolaan harta wakaf yang diterapkan oleh 

Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining dan dampak seperti apa yang terjadi 

setelah mempraktekkan strategi fundraising yang digunakan oleh Pondok 

Pesantren Darunnajah 2 Cipining. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis 

penelitian studi kasus yang bertujuan mengetahui tentang strategi fundraising 

harta benda wakaf oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipinang dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data 

diolah dan dipilah–pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif–kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

Pesantren Darunnajah 2 Cipining sebagai lembaga pendidikan yang juga 

bergerak dalam bidang wakaf berhasil mengumpulkan berbagai harta benda 

wakaf selama kurang lebih 29 Tahun ini. Dan dalam hal wakaf, Pesantren 

membentuk sebuah tim yaitu Badan Wakaf Pesantren Darunnajah Cipining 

yang diketuai oleh Al-Ustadz Mustajab, dan diisi oleh personil yang terbilang 

                                                 
57 Muhammad Ilham B, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum Kabupaten Maros”, Skripsi (Makasar, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin, 2017). 
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mengerti akan wakaf dan profesional dalam pengelolaan harta benda wakaf. 

Dan berbagai strategi diterapkan oleh Pesantren demi terkumpulnya harta 

benda wakaf, seperti menggunakan dana dari usaha Pesantren yang mana 

usaha Pesantren tersebut dari pemanfaatan harta wakaf, kampanye wakaf di 

media sosial, mengajak para santri, karyawan, Asatidz, dan alumni untuk 

berwakaf di Pesantren, dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini 

Pesantren masih bisa melanjutkan aktifitas fundraising dan pengumpulan harta 

benda wakaf. Dalam prosesnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak Pondok 

Pesantren tidak akan mampu mengumpulkan harta benda wakaf sampai 

sebanyak saat ini. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung bagi suksesnya 

penerapan strategi fundraising ini, salah satunya karna Pesantren memiliki 

kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik 

generasi Bangsa dan Agama ini. Selain itu faktor SDM yang ada di dalam 

Badan Wakaf Pesantren yang tidak hanya faham tentang perwakafan saja, 

melainkan juga professional dalam mengelola harta benda wakaf sangat 

mendukung proses terkumpulnya harta benda wakaf Pesantren. Walau 

demikian ada berbagai hal juga yang menjadi penghambat penerapan strategi 

fundraising ini. Seperti, kurangnya SDM untuk mengelola, dan kurangnya 

pemahaman warga sekitar tentang betapa pentingnya wakaf. Adanya strategi 

karena sebuah organisasi menginginkan adanya kesuksesan dalam tujuannya 

itu. Sama halnya Pesantren Darunnajah Cipining yang menerapkan beberapa 

strategi fundraising dengan harapan agar tercapainya kesuksesan dalam 

penghimpunan harta benda wakaf. Dalam prosesnya, banyak strategi 
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diterapkan oleh Pesantren dan membawa sebuah dampak, entah itu baik 

ataupun kurang baik. Dalam hal penghimpunan harta wakaf yang berbentuk 

tanah, dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan mendapatkan dampak 

yang kurang baik, jika dilihat dari total tanah wakaf yang berhasil dihimpun 

dalam 29 Tahun ini yang terhitung hanya 46.17 Ha yang berhasil dihimpun 

Pesantren, hal ini bila dibandingkan dengan periode pertama yang berlangsung 

hanya 2 tahun, tapi Pesantren berhasil mengumpulkan sekitar 40.93 Ha tanah. 

Namun walaupun penerapan strategi fundraising ini kurang sukses dalam 

penghimpunan tanah wakaf, hal ini berbeda dengan penghimpunan harta 

benda wakaf lain seperti, mobil bak, motor tosa, bangku, meja, dan segala 

keperluan pembangunan Pesantren. Seperti yang dikatakan Narasumber 

bahwa penghimpunan berbagai harta wakaf ini dimulai dari Tahun 2010. 

Sampai saat ini sudah terhitung 7 Tahun Pesantren menghimpun berbagai 

wakaf tersebut dan berhasil menghimpun banyak harta benda wakaf.58 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Adilah Mahyaddin 2017 dengan 

judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabak 

Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat 

Mazhab”. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana pengelolaan 

wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo  Ponorogo dan bagaimana 

pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo  Ponorogo 

perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan fiqih empat Mazhab. Penelitian 

                                                 
58Aulia Tri Syamsul Alam, “Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok 

Pesantren Darunnajah 2 Cipining”, Skripsi ( Jakarta, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Syarif 

Hidayatullah, 2018). 
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tersebut termasuk dalam jenis penelitian studi kasus yang bertujuan 

mengetahui tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabak Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

dan Fiqih Empat Mazhab.  dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian data diolah dan dipilah–pilah untuk 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif–kualitatif. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengelolaan wakaf Produktif di 

Pondok Pesantren Wali Songo  Ngabar telah dilaksanakan dengan profsional-

produktif. Profesionalisme yaitu melalui pemberian dari masyarakat, aspek 

pengelolaannya, kenadzirannya dan pola kemitraan. Dan produktif yaitu 

dengan memproduktifkan sumber atau aset yang ada di Pondok Pesantren 

Wali Songo Ngabar dan saat ini sudah memproduktifkan beberapa unit usaha 

yakni: tanah untuk pertanian, kantin, WBC, laundry dan lain-lain. Dimana 

semuanya sangat produktif dan berkembang dengan pesat. Bila ditinjau dari 

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka, pengelolaan wakaf produktif di 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar hamper memenuhi segala ketentuan 

dalam Undang-Undang tersebut dan bila ditinjau dari fiqih empat mazahab 

maka, pengelolaan wkaf produktif di Pondok Pesantrn Wali Songo Ngabar 

telah sesuai dengan syariat. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal 

tersebut, namun mereka sepakat bahwa, harta benda wakaf haruslah harta 

benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta dikembangkan dalam 

bentuk usaha produktif dengan menggunakan instrument menurut syariat dan 

kemudian hasil wakaf produktif didistribusikan untuk sarana ibadah, 
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pendidikan, peningkatan SDM, menambah inventaris dan lain-lain yang tidak 

bertentangan dengan syariat.59 

Sedangkan skripsi penulis ini lebih mengarah ke seberapa besar 

pengaruhnya pengelolaan wakaf secara produktif dan penunaian zakat maal 

yang dilakukan oleh salah satu pondok pesantren terhadap peningkatan 

kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri pondok pesantrn tersebut, sehingga 

memiliki nilai distingsi dengan skripsi yang lainnya. 

 

                                                 
59 Nur Adilah Mahyaddin, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabak Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat 

Mazhab”, Skripsi (Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). 


