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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Penanaman Nilai Kreatifitas Kerja dan Sikap Dermawan Kepada Santri 

Melalui Pelibatan Pengelolaan Wakaf Produktif  

Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelola 

harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen 

wakaf produktif 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 mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Hal 

ini menunjukkan berapa pentingnya manajemen, terutama aspek perencanaan 

yang komprehensif dan terprogram. Dengan demikian ketersediaan nazhir 

wakaf bermutu dan terampil mutlak diperlukan. 

a. Perencanaan 

Setiap aktivitas manajemen diawali dengan perencanaan. 

Begitupula saat mengawali suatu kegiatan sangat penting untuk membuat 

sebuah perencanaan yang matang. Proses pemikiran dan penentuan secara 

matang terhadap sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang 

ditentukan dalam tahap ini. Perencanaan menjawab pertanyaan tentang 

bagai mana sebuah lembaga akan bergerak kedepan dan apa yang kan 

dilakukan suatu lembaga di masa sekarang atau di masa yang akan datang. 

Dalam mejalankan amanah yang diterima dari Badan Wakan 

Indonesia (BWI) untuk mengembangkan dana wakaf, pondok pesantren 
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Al-Amien juga membuat sebuah perencanaan dalam mengelola dana 

wakaf tersebut. Awalnya pondok pesantren Al-Amien mengelola dana 

wakaf tersebut digunakan untuk mebuat sebuat perternakan sapi.125 Dalam 

mengelola pertenakan sapi tersebut, pondok pesantren Al-Amin hanya 

melibatkan masyarakat sekitar pondok pesantren untuk mengelola 

pertenakan tersebut. 

Seiring dengan berjalannya waktu serta melihat potensi dari santri-

santrinya, pondok pesantren Al-Amien berencana untuk membuat suatu 

lembaga wakaf. Dalam membuat sebuah lembaga wakaf, pondok 

pesantren Al-Amien bekerja sama dengan LAZNAS (Lembaga Amil 

Zakat Nasional) BSM Umat. Bentuk kerjasamanya berupa, Lembaga yang 

dibuat oleh pondok pesantren menggunakan SOP (Standar Operasional 

Procedure) dan SOM (Standar Operasional Manacement) dari LAZNAS 

BSM Umat. LKMS yang dibuat oleh pondok pesantren Al-Amien adalah 

BWM. Dalam penanaman nilai kreativitas kerja dan nilai dermawan santri 

di pondok pesantren Al-Amien, santri-santri yang berkompeten dilibatkan 

dalam mengelola wakaf produktif di BWM. Tujuannya agar santri 

mendapat pengalaman pekerja dan memiliki sikap murah hati.  

Dalam pelibatan santri dalam mengelola wakaf produktif, santri 

diharapakan dapat mempraktekan ilmu yang didapat di bangku kuliah 

maupun di pondok pesantren mengenai pengelolaan wakaf. Dengan 

                                                 
125 Faisal Hak Ketua BWI Jatim, dalam seminar di IAIN Jember dengan tema 

Profesionalitas SDM Dalam Mempercepat Zakat dan Wakaf di Indonesia, Jember, 1 April 2018. 
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pembinaan dari pengurus pondok pesantren serta pelatihan yang dilakukan 

diharapkan santri yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di BWM akan 

bisa mempraktekannya di masyarakat kelak sesudah keluar dari pondok 

pesantren. 

Dalam pengelolaan wakaf produktif diharapakan santri bisa lebih 

dermawan. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga 

nantinya para santri lebih bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dari 

pengalaman yang didapat santri diharapkan bisa tukar pengalaman dengan 

orang lain sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih ringan 

tangan khususnya mengajak untuk berwakaf. 

Penanaman sikap dermawan 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.126 

 

                                                 
126 Fifi Nofiaturrahmah, Jurnal: Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, 

2017, hal. 314 
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b. Pelaksanaan 

Dalam menjalankan LKMS yaitu BWM, pengurus pondok 

pesantren mengacu pada buku SOP dan SOM: Standar Operasional 

Procedure dan Manacement Untuk LKM Syariah – Bank Wakaf Mikro 

yang disusun oleh LAZNAS BSM Umat. Selain belajar dari buku tersebut 

santri juga diberi pelatian pengelolaan wakaf produktif.  

Wakaf produktif yang dikelola oleh BWM yaitu berupa wakaf 

uang, sehingga agar produktif wakaf uang tersebut digunakan untuk 

pembiayaan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren yang membutuhkan 

untuk usaha. Akad yang digunakan adalah qad, dimana orang yang 

meminjam uang dari BWM tidak dikenakan bunga. Sehingga 

mempermudah masyarakat atau santri yang ingin membuka usaha atau 

mengembangkan usahanya. Seperti LKMS yang lain, BMW milik pondok 

pesantren Al-Amien juga diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

Sehingga santri yang ikut dalam pelatihan tidak sembarangan dalam 

mengelola dana wakaf tersebut.  

BWM yang dikelola pondok pesantren AL-Amien buka jam 07.45 

WIB dan mulai operasional jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB. Santri 

yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif hanya 2 santri saja. 

Masing masing ditempatkan ditempat yang berbeda. Ada yang diposisi 

supervisor dan teller. Santri tersebut bekerja saat tidak ada jam kuliah. 

Sehingga santri tidak terbebani dalam kegiatan perkulihannya.  
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Perencanaan yang dilakukan Pondok Pesantren AL-Amien juga 

mengacu pada 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.127 Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan 

BWM yang strategis dan kulifikasi tugas kepada santri sesuai 

kemampuannya. 

c. Kendala 

Namun seringkali sebuah organisasi dalam pelaksanaan 

programnya dihadapkan oleh kendala-kendala sehingga dapat 

menghambat jalannya pelaksanaan program tersebut. Selain itu kendala-

kendala bahkan juga bisa membuat kegagalan dalam suatu program, 

kegagalan yang dimaksudkan tidak sesuainya atau tidak tercapainya target 

dan tujuan yang telah ditentukan. Tentunya hal yang sedemikian itu perlu 

segera diantisipasi dengan mencarikan solusi yang tepat dalam 

menghadapi kendala-kendala yang ada. Penanganan yang tepat serta 

pemberian solusi yang tepat akan bisa segera menyelesaikan kendala-

kendala yang ada dalam pelaksanaan program. 

Dalam penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan 

kepada santri melalui pelibatan pengelolaan wakaf produktif oleh pondok 

pesantren Al-Amien terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala 

yang dihadapi yaitu santri yang terlebat dalam pengelolaan wakaf kurang 

                                                 
127 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal 107. 
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berkompeten. Karena santri yang terlibat pengelolaan wakaf produktif 

berlatar berlatar belakang jurusan ekonomi syariah, jadi masih ilmu umum 

mengenai ekonomi yang didapat sehingga pengalaman terkait pengelolaan 

wakaf produktif masih sedikit. Oleh karena itu dari pihak pondok 

pesantren mengadakan pelatihan untuk para santri yang terlibat 

pengelolaan wakaf produktif agar kemampuannya terasah. Selain buku 

SOP dan SOM menjadi pedoman dalam pengelolaan wakaf di BWM 

pelatian tersebut sangat mendukung untuk mengembangkan kreatifitas 

kerja santri dalam mengelola dana wakaf di BWM. 

d. Penilaian 

Pembinaan dan pengembangan santri dalam pengelolaan wakaf 

produktif di BWM adalah salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan 

diri dengan perubahan dan pengembangan santri. Karena itu, perlu 

dilakukan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh santri. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat pengembangan santri 

dalam pengelolaan wakaf di BWM adalah dengan cara melihat hasil 

penilaian kinerjanya. 

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.128 Sama halnya yang dilakukan Pondok 

Pesantren Al-Amien, terkait penilaian atas keberasilan pondok pesantren 

                                                 
128 Rozalinda, Manajemen Wakaf ……………, hal 120-121. 
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dalam memberi bimbingan terhadap kreativitas kerja dan sikap dermawan 

santri dengan menelibatkan santri dalam pengelolaan wakaf produktif di 

BWM. Penilaian terhadap kreatifitas kerja dan sikap dermawan santri 

dilakukan untuk mengetahui sejauhman perkembangan santri tersebut 

dalam beberapa kurun waktu terlibat dalam mengelola wakaf produktif di 

BWM. Sehingga pondok pesantren bisa mengetahui kekurangan apa yang 

harus diperbaiki dalam diri santri tersebut. 

B. Manfaat Penanaman Nilai Kreatifitas dan Sikap Dermawan Kepada 

Santri Melalui Pelibatan Pengelolaan Wakaf Produktif 

Sebelum mengelola wakaf produktif lebih jauh, santri diharapkan 

mengerti apa yang dimaksud dari wakaf produktif itu semdiri. Pendapat santri 

mengenai wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan wakaf dari 

umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu 

menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Pendapat kedua santri tersebut 

hampir sama yaitu wakaf produktif adalah suatu wakaf yang harus dikelola 

secara lebih agar dana wakaf dapat diambil manfaatnya bagi seseorang yang 

membutuhkan. Dana wakaf yang digunakan oleh seseseorang haruslah 

kembali ke lembaga dengan jumlah yang sama, apabila usaha yang dijalankan 

berjalan lancar alangkah baiknya seseorang yang menerima dana wakaf 

memberi sebagian hasil dari usahanya untuk diberikan kepada lembaga 

tersebut. 

Hal senada mengenai wakaf produktif menurut Mundzir Qahaaf adalah 

sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan 
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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.129 

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pondok peantren Al-

Amien masih berbasis mikro, dana wakaf yang dikelola hanya digunakan oleh 

masyarkat sekitar pondok pesantren dan satri pondok pesantren yang ingin 

membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Akan tetapi tidak semua 

orang dapat menggunakan dana wakaf tersebut, hanya orang-orang tertentu 

yang sudah berhasil dipilah oleh BWM. Orang menerima dana wakaf haruslah 

orang yang cocok dan sesuai kriteria seseorang yang berhak menerima dana 

wakaf menurut BWM.  Hasil dari pengelolaan wakaf produktif digunakan 

untuk kepentingan pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren 

khususnya untuk pendidikan santri pondok pesantren Al-Amien.  

Melibatkan santri dalam pengelolaan wakaf produktif di BWM suatu 

pilhan yang tepat yang dilakukan pondok pesantren Al-Amien. Santri yang 

ikut dalam pengelolaan wakaf produktif dapat mempraktekkan ilmu ang sudah 

didapatkannya disini. Selain itu santri akan mendapat pengalaman yang baru. 

Sudah tepat apabila pondok pesantren Al-Amien mengikut sertakan santrinya 

dalam mengelola wakaf produktif di pondok pesantren.  

                                                 
129 Mundzir Qahaaf, Manajemen Wakaf …………….,  hal. 161. 
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Tidak semua santri ikut serta dalam mengelola wakaf produktif 

tersebut. Hanya santri yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah dengan 

jurusan ekonomi syariah saja selain itu hanya dipilih 2 santri saja yang akan 

terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif. Santri yang telah terpilih untuk 

ikut dalam penanaman kreatifitas kerja dan sikap dermawan melalui pelibatan 

pengelolaan wakaf produktif harusla berbanga diri dan merasa lebih 

bertanggung jawab.  

Seperti tujuan dari pelibatan santri dalam mengelola wakaf produktif 

ini diharapkan kreatifitas kerja santri semakin terasah. Dari pelatin-pelatian 

yang dilakukan pondok pesantren santri akan mendapat lebih banyak 

pengalaman dan semakin lebih professional. Selain nilai kreatifitas kerja yang 

ditanamkan kepada santri ada juga sikap dermawan yang juga ditanamkan 

kepada santri. Sikap dermawan bukan hanya sikap untuk mendonasikan uang 

saja akan tetapi rasa kepedulian untuk membantu sesame juga. Beda 

penempatan di BWM, Anis Alfiah yang di posisikan di bagian teller kurang 

mendapat bagian untuk terjun kemasyarakat langsung sehingga sikap 

dermawannya kurang menningkat. Sedangkan Nizar Nazarullah sikap 

dermawannya semakin meningkat, karena ia lebih sering terjun langsung ke 

lapangan.  

Kreatifitas dan sikap dermawan yang ditanamkan kepada santri oleh 

pondok pesantren Al-Amien sangat ditrima oleh santrinya. Tidak ada rasa 

enggan untuk terlibat dalam mengelola wakaf produktif. Santri sangat antusias 

dalam pelibatan pengelolaan wakaf produktif. Selain menambah pengalaman, 
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santri juga mendapat pemahaman betapa sulit perjuangan hidup. Dengan 

adanya penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan, santri tidak 

hanya mengaji saja di pondok pesantren. Santri semakin banyak medapat ilmu 

di luar lingkup pesantren. Khususnya ilmu pengelolaan wakaf yang semakin 

modern.  

Manfaat yang diterima oleh santri dari penenaman nilai kreatifitas 

kerja dan sikap dermawan melalui pelibatan pengelolaan wakaf produktif, 

santri mendapat banyak pengalaman dari lingkup lembaga keuangan seperti 

OJK dan LAZNAS. Pengalaman tersebut bisa digunakan setelah selesai 

menimba ilmu di pondok pesantren Selain itu, santri dapat mengenalkan 

tentang pengelolaan wakaf produktif pada masyarakat. Sehingga masyarakat 

mengerti bahawa wakaf juga bisa digunakan untuk pembiayaan.  

Masih jarang pondok pesantren yang terlibat dalam pengelolaan dana 

wakaf yang melibatkan peran santri dalam pengelolaannya serta memberi 

wawasan baru bagi santri untuk meningkatkan kreatifitas kerja dan sikap 

dermawannya. Patut bebangga diri bagi santri yang terpilih untuk terlibat 

dalam pengelolaan wakaf produktif. Santri dapat menggambil manfaat dari 

pengelolaan wakaf tersebut untuk kehidupan yang baru setelah keluar dari 

pondok pesantren. 


