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KATA PENGANTAR 

 

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  

Tinggi, Pasal 45 Pengabdian  kepada  Masyarakat  merupakan  

kegiatan sivitas  akademika  dalam  mengamalkan  dan  

membudayakan  ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai 

dengan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 45. 

Setiap dosen memiliki tugas pokok Tridarma Perguruan Tinggi 

yang di dalamnya termasuk Pengabdian kepada Masyarakat. Namun, 

tidak semua dosen mendapatkan hibah pendanaan dari kementerian 

maupun lembaga. Berbagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat seringkali dilakukan secara mandiri. Selain dosen, 

mahasiswa juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat berama dosen.  Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dilakukan demi 

pengembangan wawasan dan penerapan keilmuan untuk 

menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. 

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini 

menjelaskan mekanisme pengelolaan Pengabdian kepada 

Masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang 

dananya berasal dari pengabdi sendiri, baik oleh dosen maupun 

mahasiswa. Pedoman ini memuat penjelasan rinci tentang tata cara 

pengajuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan 

hasil kegiatan pengabdian. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat 

bagi pengabdi, pengelola universitas, dan pihak-pihak yang terkait. 

 

Langsa 17 September 2021 

FEBI IAIN Langsa 

 

Dr.Safwan Kamal, M.E.I 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Pemikiran 

Pengabdian  kepada  Masyarakat  memiliki  beragam bentuk, jenis, 

pendekatan, dan mekanisme aksi. Di Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IAIN Langsa, Pengabdian kepada Masyarakat telah 

menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan Community 

Engagement (CE) antara kampus dengan masyarakat. 

Bentuk-bentuk  CE  yang  ada  dalam  tupoksi  PPM  antara  lain 

Kuliah Kerja Nyata atau lazim dikenal sebagai KKN, yang mengalami 

ekstensifikasi   dan   diversifikasi   pada   model,   sistem, cakupan 

wilayah, dan manajemen programnya. KKN dan segala derivasinya 

adalah metode partisipatori CE yang aktor utamanya adalah mahasiswa. 

Dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN 

harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan 

target tertentu (selengkapnya akan dijelaskan dalam pedoman 

tersendiri). 

Selain KKN, yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PPM 

adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari 

Tridarma Perguruan Tinggi. Namun, dibandingkan dengan KKN 

mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki sistem, 

mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda. Terdapat tiga  model 
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Pengabdian kepada Masyarakat  yang  ditawarkan  oleh  Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Semua jenis Pengabdian kepada Masyarakat 

tersebut dimaksudkan agar civitas akademika  di  lingkungan  IAIN 

Langsa,  memiliki pilihan menu pengabdian sesuai kompetensi dasar dan 

minatnya. Meskipun pembagian tersebut tidak akan mampu 

mengakomodasi seluruh ide-ide pemberdayaan dan pengabdian yang 

ada, tetapi paling tidak, variansi dari berbagai model Pengabdian kepada 

Masyarakat ini akan menjadi pemantik bagi gerakan-gerakan  akademik  

berbasis  pengabdian. 

B. Tujuan 

Tujuan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat adalah: 

1. Membantu  para  dosen  (individu  dan  kelompok)  yang  concern 

dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mengelaborasi suatu 

kawasan khusus dengan model pemecahan masalah dan 

pemberdayaan khas; 

2. Menghasilkan kegiatan pengembangan   yang  terintegrasi  dengan 

visi  dan  misi  lembaga  Perguruan Tinggi; 

3. Menjadi pedoman pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. 
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C. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup pedoman ini terdiri dari: 

1. Mendeskripsikan  visi,   misi,  dan  tujuan  IAIN Langsa dalam konteks 

Pengabdian kepada Masyarakat 

2. Menjelaskan  tahapan-tahapan  proses  kegiatan,  mulai  dari 

penetapan  isu  pokok  program,  sosialisasi, pelaksana program, 

dan monitoring serta evaluasi; 

3. Menginformasikan    kualifikasi    sistem    penilaian,    sistem 

pertanggungjawaban laporan akhir dalam hal substansi. 
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BAB II 

PROGRAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

A. Gambaran Umum Program 

Pengabdian kepada Masyarakat   merupakan   bagian   Tridarma 

Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh dosen. Pengabdian kepada Masyarakat bukan hanya suplemen 

dan komplementer. Program Pengabdian kepada Masyarakat harus 

terstruktur, terprogram, sistematis, dan sesuai dengan visi dan misi 

fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Langsa. 

Dengan  motivasi    ini   diharapkan   dosen   dapat   menjadikan 

program   Pengabdian  kepada  Masyarakat    sebagai   platform    baru 

dalam  melakukan  kerja  akademik.  Secara  pragmatis,  perubahan  ini 

justru akan membantu dosen sendiri meningkatkan kinerja dan karier 

akademiknya. Sementara itu, untuk mahasiswa, Pengabdian kepada 

Masyarakat ini akan membantu dalam mengimplementasikan keilmuan 

yang dipelajari di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. 

B. Fokus Program 

 Secara umum program  pengabdian kepada masyarakat  ini dibagi 

menjadi tiga jenis,  yaitu:  (1) Pengabdian kepada Masyarakat  berbasis  

Kemitraan (mandiri); (2) Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

Riset; dan, (3) Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi dengan 

KKN. 
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1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan 

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kemitraan merupakan 

bagian dari kerangka besar Pengabdian kepada Masyarakat. 

Program ini diinisiasi oleh sivitas akademika IAIN Langsa, baik 

dosen maupun mahasiswa yang dilakukan secara individu atau 

kelompok. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis  Kemitraan    

memiliki  dua  jenis kegiatan,  yaitu sebagai berikut: 

a. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Interdisipliner 

Pengabdian  kepada  Masyarakat  Interdisipliner  adalah 

kegiatan yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau 

mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang 

keilmuan, program studi, dan fakultas yang berbeda. Proses 

pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan 

pemberdayaan dapat komprehensif dengan pendekatan yang 

multidisiplin. Dengan pendekatan interdisipliner dapat 

ditemukan atau dibangun pendekatan baru atau menemukan 

metode pemecahan masalah  baru yang dapat 

diimplementasikan di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Pengabdian kepada Masyarakat  Berbasis Prodi 

Pengabdian   kepada   Masyarakat   Berbasis   Prodi   adalah 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang para 

inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa 
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yang tergabung dalam  prodi  tertentu.  Tujuan  dari  

Pengabdian  kepada Masyarakat berbasis Prodi agar 

program studi tertentu  mampu melakukan  pengembangan  

dan  pendalaman ilmu di bidangnya. Dengan demikian, 

program studi dapat   melakukan kritik atau pengayaan  atau  

malah  menemukan  teori  baru  untuk melakukan 

penyelesaian permasalahan di lokasi pengabdian. Dan 

program ini dapat di gagas secara mandiri jika tidak adanya 

dana dari pihak penyelenggara PKM atau dengan mencari 

sumber dana dari pihak lembaga terkait atau stakeholder. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menaungi 

program   ini memiliki idealisme bahwa seluruh program   ini   

menjadi   garda depan IAIN Langsa di desa-desa, daerah-

daerah pinggiran, atau kawasan lain yang urgen 

mendapatkan pendampingan. Dengan prinsip ini diharapkan 

kehadiran program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

melalui  maupun program lain, dapat memberikan efek   

berantai-berlipat   (multiplier-effect)   kepada masyarakat luas 

dan menyatukan antara elit (intelektual) dengan masyarakat 

(massa). 

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset 

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset adalah 

bentuk Pengabdian kepada Masyarakat dengan metode riset 
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yang model pencapaian tujuannya mengandalkan satu 

pendekatan dan metodologi tertentu. Program ini dimaksudkan 

untuk mempertajam   dan   memperkaya   model pengabdian 

kepada masyarakat oleh kalangan akademisi. Pengabdian 

kepada Masyarakat  Berbasis  Riset  dapat diinisiasi   oleh   

kelompok   dosen   dari  berbagai  disiplin  ilmu maupun dari satu 

rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya  atau memperkuat    

teori    pemberdayaan      tersebut,      maka   bentuk Pengabdian 

kepada Masyarakat Berbasis Riset ini berupa pendampingan  

dan  atau  advokasi.  Sementara  itu,  metode  yang disarankan 

untuk Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset adalah 

PAR dan CBR. 

3. Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN 

Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN merupakan 

program yang diinisiasi oleh dosen, dan proses pelaksanaannya 

diintegrasikan dengan agenda dan program KKN Mahasiswa. 

Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN diarahkan 

pada model pemberdayaan partisipatif dengan aktor kelompok 

mahasiswa KKN dan dosen pendamping secara kolaboratif. 

Adapun outcome- nya terjadinya proses transformasi ilmu 

pengetahuan di aras mahasiswa dan dosen dalam beragam 

bentuk seperti: ruang partisipasi, dialog publik, serta eksekusi 

suatu program pengabdian. 
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Buku panduan ini lebih menguraikan model pengabdian 

kepada masyarakat yang berbasis kemitraan namun dalam 

konsep yang di selenggarakan secara mandiri. 

C.  Bentuk Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan 

dengan berbagai bentuk, di antaranya: 

1. Pembelajaran   kepada  Masyarakat,      yakni       suatu      kegiatan 

yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan 

kemampuan,   potensi   dan   aset   masyarakat,   termasuk   dialog, 

lokakarya, dan pelatihan. 

2. Pendampingan   kepada   Masyarakat,   yakni   kegiatan   pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif 

agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra. 

3. Advokasi,    yakni    kegiatan    Pengabdian    kepada    Masyarakat 

berupa  menumbuhkan  kepekaan  sosial,  politik, dan budaya, serta 

kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh 

hak- hak sebagai warganegara.       

4. Pemberdayaan Ekonomi, yakni kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  

kesejahteraan  dan pendapatan. 

5. Layanan    kepada    Masyarakat,     yakni     penyediaan     

layanan masyarakat seperti    layanan    keagamaan,    
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kesehatan,    mediasi, resolusi  konflik,  konsultansi  (psikologi,  

keluarga,  hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), 

pelatihan, penelitian,  dan lain- lain. 

6. Uji coba, adaptasi,  serta  penerapan  Teknologi  Tepat  Guna 

(TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan 

hasil penelitian (action research) ataupun teknologi 

sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang 

terdapat pada suatu komunitas masyarakat, misalnya 

pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, 

dll. 

7. Kegiatan   sosial   yang   bersifat   karitatif,   seperti   bantuan   

untuk korban bencana alam dan sosial 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

A. Identifikasi Permasalahan Sasaran 

Masyarakat   yang   menjadi   sasaran   dari   program   

Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki beberapa indikator 

berikut. 

1. Masyarakat   memiliki   kebutuhan    untuk   diintervensi   dengan 

program tertentu, sehingga dengan intervensi tersebut 

masyarakat akan mengalami transformasi sosial, budaya, 

ekonomi, dan sebagainya; 

2. Masyarakat   memiliki   kelemahan-kelemahan   struktural   

seperti: akses   kepada   sumber-sumber   kesejahteraan,   

lembaga-lembaga sosial ekonomi, peluruhan sosial, dan 

sebagainya. 

3. Masyarakat     memiliki     kriteria     terisolasi   secara     geografis, 

sosiologis, dan ekonomi; marginal secara sosial dan budaya; 

kurang terberdayakan  secara  politik  dan  ekonomi;  mengalami  

problem akses kepada sumber-sumber kesejahteraan; serta 

terjadi kontestasi ruang yang mengancam tatanan sosial, 

budaya, dan bahkan agama masyarakat. 
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Indikator  awal  ini  sangat  dinamis.  Artinya,  selama  memenuhi 

unsur akademik, sasaran dari pengabdian kepada masyarakat 

dapat bertambah. 

 

B. Eksekusi Program 

Dalam  rangka  pencapaian  visi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

maka   seluruh   civitas   akademika   diharapkan   memainkan   

perannya sebagai penyuplai solusi (bersifat ilmiah  dan humanis), 

menginspirasi perubahan,   dan   menyebarkan   inspirasi positif   dari 

kampus kepada masyarakat. 

1. Pengelolaan Program 

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat   dibagi dalam tiga 

tahapan, yaitu sebagai berikut. 

a. Pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Monitoring dan evaluasi hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

2. Persyaratan     Pengajuan     Proposal     Pengabdian     kepada 

Masyarakat 

a. Proposal  Pengabdian  kepada  Masyarakat  wajib  dikirim  ke 

LPPM IAIN Langsa. 

b. Alokasi waktu Pengabdian kepada Masyarakat   maksimal 10 

jam/minggu (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
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Departemen    Pendidikan    dan    Kebudayaan    RI    Nomor 

48/DJ/Kep/1983, tanggal 6 Juni 1983 dan Surat Dirjen Dikti 

Nomor: 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999). 

c. Usul Pengabdian kepada Masyarakat   harus relevan dengan 

bidang  ilmu  pengabdian.  Setiap  usulan  pengabdian  hanya 

terdiri dari satu ketua dan maksimal empat anggota. 

d. Usul  Pengabdian  kepada  Masyarakat     dapat  diikuti  oleh 

seluruh dosen dan mahasiswa IAIN Langsa. 

e. Setiap pengusul diharuskan melengkapi curriculum vitae yang 

terbaru dengan membubuhkan tanda tangan. 

f. Usul  Pengabdian  kepada  Masyarakat    dibuat  dalam  

bahasa Indonesia, menggunakan kertas A4 dengan cover 

warna, besar huruf  (size) 12pt,  jenis  huruf (font) Time New 

Roman, 1½ spasi, dijilid (binding) rapi. 

g. Proposal  diserahkan  sebanyak  satu  eksemplar  kepada 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IAIN Langsa. 

h. Usul Pengabdian kepada Masyarakat   yang diajukan harus 

diketahui oleh Dekan dan disetujui oleh Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN 

Langsa   setelah   persyaratan   nomor   satu   telah dilakukan. 

(Lembar Pengesahan Terlampir) 
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3.   Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 

Luaran kegiatan ini dapat berupa jasa, metode, produk/barang, 

dan atau paten. 

4.   Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  maksimal  

dilakukan selama satu semester. 

5.   Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Tindak  lanjut  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  

dapat berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HKI, video 

dokumenter, atau yang lainnya. 

C.  Format Penulisan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 

Penulisan proposal Pengabdian kepada Masyarakat 

mengikuti alur sebagai berikut: 

1. Halaman Sampul 

Sampul muka Pengabdian kepada Masyarakat diberi 

warna sampul cover berwarna dan memiliki estetika 

background sesuai dengan tema yang di angkat. Format 

selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. (Terlampir). 

2. Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan dapat dilihat di bawah ini. (Terlampir) 

3. Daftar Isi 
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BAB 1 Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal 

berikut: 

a.  Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan. 

1. Uraikan aspek produksi dan manajemen usaha mitra. 

2. Ungkapkan  selengkap  mungkin  termasuk  seluruh  

persoalan yang dihadapi mitra. 

b. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha 

1. Jelaskan potensi dan peluang usahanya. 

2. Uraikan juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan 

manajemen usaha. 

3. Ungkapkan seluruh persolan keberadaan sumberdaya saat 

ini. 

c. Untuk Masyarakat Umum 

1. Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu 

layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

2. Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini 

(konflik, sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, 

buta bahasa dan lain-lain). 

3. Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. 

d. Mengacu  kepada  butir  Analisis  Situasi,  uraikan  

permasalahan mitra yang mencakup hal-hal berikut: 
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1. Untuk pengusaha mikro/jasa layanan: penentuan 

permasalahan prioritas mitra baikproduksi maupun 

manajemen yang disepakati bersama. 

2. Untuk     kelompok     calon     wirausaha     baru:     penentuan 

permasalahan prioritas mitra, baik pada produksi maupun 

manajemen, untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

3. Untuk Masyarakat Umum: penentuan persoalan prioritas 

mitra dalam   aspek   sosial,   budaya,   religi,   mutu   layanan   

atau kehidupan masyarakat yang didapatkan dari hasil 

observasi. 

e. Justifikasi pengusul bersama mitra disampaikan secara jelas 

dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk 

diselesaikan selama pelaksanaan program. 

f. Permasalahan  bersifat  spesifik,  konkret  serta  benar-benar 

merupakan permasalahan prioritas mitra. 

BAB 2. TARGET DAN LUARAN 

Jenis   luaran   yang  akan   dihasilkan   sesuai   dengan   rencana 

kegiatan baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha ditulis 

dengan jelas. Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikasi dan 

sejenisnya, maka perlu dinyatakan spesifikasinya. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode  pelaksanaan  kegiatan  menjelaskan  solusi  yang 

ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini. 

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, penentuan permasalahan 

prioritas mitra, baik produksi maupun manajemen yang disepakati 

bersama. 

2. Untuk Kelompok Calon Wirausaha Baru, penentuan permasalahan 

prioritas mitra, baik produksi maupun manajemen untuk 

berwirausaha yang disepakati bersama. 

3. Untuk Masyarakat Umum, persoalan prioritas mitra dalam aspek 

sosial, budaya, religi, mutu layanan, atau kehidupan bermasyarakat 

dinyatakan sesuai hasil observasi. 

4. Justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan 

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan 

program diuraikan dengan jelas. Permasalahan bersifat spesifik, 

konkret,  serta  benar-benar  merupakan  permasalahan  prioritas 

mitra. 

5. Metode   pendekatan   yang   ditawarkan   untuk   menyelesaikan 

persoalan  mitra  program  yang  telah  disepakati  bersama  untuk 

kedua   aspek   utama   dalam   kurun   waktu   realisasi   program 

diuraikan. 

6. Metode   pendekatan   yang   ditawarkan   untuk   menyelesaikan 

persoalan sosial, budaya, religi dan lain-lain yang telah disepakati 
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bersama (untuk mitra masyarakat nonproduktif secara ekonomis) 

diuraikan. 

7. Pedoman  kerja untuk  mendukung realisasi  metode  yang 

ditawarkan diuraikan. 

8. Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas 

persoalan pada kedua aspek utama disampakan dengan jelas. 

9. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program disampaikan secara 

detail. 

10. Jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan, 

baik dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua 

aspek utama) dijelaskan. 

11. Jika   luaran   berupa   produk   atau   barang   atau   sertifikat   dan 

sejenisnya, maka perlu menyampaikan spesifikasinya. 

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Hal-hal yang harus di lakukan pada bagian ini yaitu : Jenis kepakaran yang 

diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra 

dijelaskan, dan juga perlu disampaikan personalia dari pakarnya masing-

masing. 

BAB 5. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana 

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan. 

 



18 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan  

urutan  abjad  nama  pengarang,  tahun,  judul  tulisan,  dan sumber. Hanya 

pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan pengabdian yang 

dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran A. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah 

ditandatangani (terlampir). 

Lampiran B. Gambaran kegiatan yang akan dilakukan kepada kedua mitra 

Lampiran C. Peta lokasi wilayah kedua mitra 

Lampiran D.  Dua  buah  Surat  Pernyataan  Kesediaan  Bekerja sama 

dari kedua mitra yang bermeterai Rp 10.000,00. 
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BAB IV 

HASIL AKHIR SUBSTANSI DAN PELAPORAN 

 

A. Gambaran Umum 

Substansi     pelaporan     merupakan     kewajiban     yang     harus 

dilakukan  oleh  setiap  penerima  program  Pengabdian  kepada 

Masyarakat. Setiap pengusul (individu dan kelompok) wajib 

membuat laporan kegiatan beserta analisis atas kegiatan tersebut. 

Laporan juga   merupakan   bentuk   pertanggungjawaban   atas 

kredibilitas dan reputasi dari pengusul. Oleh karena itu, pembuatan 

laporan ini harus dilakukan secara serius dan mencerminkan kerja 

akademik, bukan bantuan sosial. 

 

B. Struktur Laporan Substansi Kelompok 

Bab I Pendahuluan (15-20 halaman) 

1.1 Pendahuluan 

Pada  bagian  ini,  dijelaskan  mengenai  permasalahan  umum 

yang terjadi di masyarakat, khususnya pada aspek yang sudah 

disentuh oleh Pengabdian kepada Masyarakat ini. Standing 

positions program yang dilakukan/dipilih,  dibandingkan  dengan 

program   serupa   di tempat lain dijelaskan dengan rinci. Uraian 

argumen  mengapa  program  ini  dianggap  memiliki  keunggulan, 
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dan hasil kondisi permasalahan di lapangan disampaikan secara 

detail.Jika program merupakan bagian dari sebuah kegiatan 

besar, maka perlu penjelasan secara   singkat   program   

tersebut,   serta gambarkan  pada bagian mana Pengabdian 

kepada Masyarakat ini mengisi ruang kegiatan. 

Asumsi-asumsi akademik utama yang mendasari kegiatan 

dijelaskan dengan rinci. Selanjutnya, penjelasan mengenai 

kerangka  transformasi seperti apakah  yang diinginkan  oleh tim 

jika program ini dilaksanakan. 

Jika kegiatan ini membasiskan diri pada suatu teori tertentu, 

maka penjelasan permasalahan yang dapat dijangkau dalam 

teori tersebut  dicantumkan.  Selanjutnya,  dapat  ditulis  harapan  

yang ingin dicapai ketika kegiatan ini selesai. Rumusan masalah 

yang dijawab dalam kegiatan Pengabdian kepada   Masyarakat   

ini   dijelaskan   dengan   detail,   termasuk perbaikan perumusan 

masalah/manfaat sesuai kondisi lapangan. 

 

1.2 Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat 

Metodologi    merupakan    alat    yang    melayani    akademisi 

dalam melakukan kerja  akademik. Sebagai bagian dari kegiatan 

akademik dan bukan Bansos (Bantuan Sosial), maka 

Pengabdian kepada   Masyarakat   juga   harus   berbasis   pilihan   

metodologi tertentu.  Khusus  untuk  Pengabdian  kepada  
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masyarakat Kompetitif Berbasis Riset Metode Pemberdayaan 

hanya menggunakan metode PAR atau CBR. Bagian ini 

mencantumkan penjelasan tentang pendekatan dan metode 

yang dipilih untuk mendukung kegiatan. Narasi ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi dari teori Pengabdian kepada 

Masyarakat yang mendasari kegiatan dicantumkan dengan jelas. 

Narasi tersebut dilengkapi dengan alasan yang tepat, mengapa 

metode ini dipilih sebagai kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Strategi pelaksanaan dijelaskan sesuai dengan 

pengalaman di lapangan dengan tidak melewatkan aspek 

kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. 

 

1.3 Teori yang Dijadikan Dasar Pengabdian kepada Masyarakat 

Ada banyak teori-teori yang dipergunakan dalam 

menyukseskan program Pengabdian kepada Masyarakat. Teori- 

teori ini ada yang sifatnya sudah proven dalam melayani 

kebutuhan   para   Community   Workers,  ada  juga  yang  masih 

dalam taraf pematangan, atau juga masih taraf pembangunan 

(theory building). 

Bagi     kalangan     akademisi     yang     bekerja     di     tiga 

ranah (pengajaran, penelitian, dan pengabdian), penggunaan 

teori merupakan  keharusan karena  pekerjaan  akademik  

menuntutnya untuk mengasah, mengembangkan, atau 
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memperkuat teori. Jika seorang akademisi mengabaikan teori, ia 

sudah bertransformasi bukan lagi menjadi “kaum” akademik. 

Pada bagian teori ini, diperlukan penjelasan mengenai 

kerangka umum  dari teori, bangunannya,  keunggulannya,  serta 

tingkat atau gradasi kebutuhan dari teori   ini   dalam   melakukan 

tugas    akademik    Pengabdian kepada Masyarakat.  Setiap  tim 

pasti  memiliki  analisis   tersendiri   mengenai keunggulan   atau 

kelemahan  suatu  teori, termasuk teori yang  dipilihnya. Jika hal 

ini dijelaskan juga pada bagian ini, maka akan sangat membantu 

pembaca menganalisis teori tersebut. Selain itu, dengan 

menjelaskan kualitas teori tersebut, pembaca  dapat  memahami 

alasan-alasan dengan lebih terukur mengapa satu teori itu 

relevan dipergunakan pada kasus-kasus tertentu. 

Dalam  kebutuhan  dan  konteks  sosiologis   yang   berbeda, 

bisa saja Tim Pengabdian kepada Masyarakat ini sedang 

melakukan hibridasi teori yang diharapkan menghasilkan teori 

baru.  Teori  baru ini  yang  kemudian  mengarah  kepada potensi 

untuk mendapatkan pengakuan paten (HAKI). Tidak mustahil, 

model Pengabdian kepada Masyarakat yang diterapkan tersebut 

dapat membantu berbagai pihak untuk menjadikan masyarakat 

lebih baik dengan teori ini. 
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Bab II Gambaran Umum Subjek/Objek Sasaran (8-12 halaman) 

2.1 Gambaran Demografi Umum 

Pengabdian  kepada  Masyarakat   diletakkan   dalam   suatu 

arena   yang   jelas,   terukur,   dan  dapat     dijelaskan     secara 

akademik.     Pada     bagian     ini,     para     Pelaksana  Program, 

diharuskan memberikan gambaran menyeluruh mengenai: 

1. Gambaran Umum Masyarakat tempat program dilakukan. 

Unit deskripsinya adalah desa. Meskipun program dilekatkan 

kepada  lembaga  tertentu,  atau  kawasan  tertentu, namun 

proses pendeskripsiannya  tetap  berbasis  desa.  Oleh 

karena  itu,  data-data PODES (Potensi Desa) yang tersaji di 

BPS (www.bps.go.id) akan sangat bermanfaat dijadikan 

sebagai bahan gambaran. 

Pentingnya   menggambarkan   keadaan   penduduk   desa 

secara total, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat 

pendidikan,  tingkat  kesehatan,  dan  sebagainya  akan 

membantu bagi para pelaksana, manfaat dari program itu 

secara keseluruhan, misalnya jika program dilaksanakan 

menjangkau 50% penduduk miskin di desa tersebut, berarti 

akan memberikan manfaat kepada orang tersebut beserta 

keluarganya. Dengan demikian, gambaran program tersebut 

menjadi terasa sekali manfaatnya. 

http://www.bps.go.id/
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2. Lingkungan   tempat   tinggal   komunitas   juga   tidak   kalah 

penting digambarkan. Hal ini karena dalam beberapa kasus, 

keterbelakangan, minim akses, dan sebagainya, kadang- 

kadang dipengaruhi oleh posisi kawasan tersebut. 

2.2 Komunitas Sasaran Program 

Sama  dengan  bagian  atas,  hanya  dijelaskan  lebih  spesifik 

saja, dengan fokus kepada komunitas  penerima manfaat. 

 

BAB III Proses Pengabdian kepada Masyarakat (20-35 halaman) 

3.1 Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat 

Bagian  ini   berisi   penjelasan   tentang   proses   Pengabdian 

kepada Masyarakat yang dilakukan. Setiap tahapan dijelaskan dengan 

rinci dan detail sehingga pembaca dapat merasakan seolah-olah 

sedang berada bersama para pengabdi kepada masyarakat tersebut. 

3.2  Dinamika    Sosial,    Budaya,    Ekonomi    Masyarakat Dampingan 

Pada   bagian   ini   berisi   penjelasan       secara       analisis 

bagaimana    dinamika    masyarakat, misalnya  ketika program 

ditawarkan kepada mereka; apa reaksi mereka;  bagaimana opininya; 

adakah  penentangan  dari  pihak  lain atas program yang ditawarkan 

tersebut; bagaimana dinamika di dalam kelompok/komunitas sasaran 

sendiri; apakah langsung mengalir lancar, atau penuh kendala karena 

tidak sesuai antara program dengan kebutuhan. Selanjutkan, dapat 
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diuraikan bagaimana para pengabdi   kepada   masyarakat   ini   

mengatasi   permasalahan tersebut.  Selain  itu,  dalam  bagian  ini  hasil  

pemetaan  sosial, hasil FGD  dan seluruh  proses Pengabdian kepada 

Masyarakat di lapangan dijelaskan dengan detail. 

3.3 Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak 

Setiap program diharapkan tidak berjalan/bergerak sendiri, 

melainkan berjalan bersama  mitra.  Hal  ini  dimaksudkan  agar ketika 

proses terminasi program dilakukan, para mitra itu yang akan 

melanjutkannya. 

Proses untuk membangun mitra ini sangat penting dalam konteks 

Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, pada bagian ini 

dijelaskan bagaimana proses kemitraan   ini,   terjadi, berjalan,    saling    

berkontribusi,    dan    terus memeliharan komunikasi.    Selanjutnya, 

dijelaskan media    yang    membuat setiap entitas ini merasa nyaman 

dengan proses itu. 

BAB IV Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (minimal 35 halaman) 

Pada   bagian   ini,   format   cukup   bebas,   tetapi   isinya   

minimal mencakup: 

a. Hasil  Pengabdian  kepada  Masyarakat   yang  terlihat,   baik  jika 

dinilai berhasil  atau  kurang berhasil  serta  peran  dan  kontribusi 

ilmu  pengetahuan  yang dipergunakan pada kegiatan; 
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b. Menjelaskan   hasil  uji  teoretis   Pengabdian  kepada  Masyarakat 

yang  dipergunakan.  Apakah ada  jarak  (gap)  antara  teori  yang 

dipergunakan dengan realitas di lapangan; 

c. Ada atau tidaknya  indikator  Pengabdian kepada Masyarakat yang 

baru.  Jika  ada,  apa  yang melatarinya; jika tidak ada mengapa; 

d. Bagaimana  hasil  kerja sama  atau  kemitraan  dengan  para  pihak 

serta tingkat kepuasan dari hasil kegiatan; 

e. Foto-foto  (diletakkan  di  dalam  narasi  setiap  bab,  tidak  perlu 

dipisah sebagai lampiran, dengan jumlah yang dibatasi sehingga 

tidak seperti cergam [cerita bergambar]) 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA 

C. STRUKTUR LAPORAN SUBSTANSI INDIVIDU 

Bab I Pendahuluan (5-10 halaman) 

1.1. Permasalahan 

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai permasalahan umum 

yang terjadi   di   masyarakat,   khususnya   pada   aspek   yang 

akan disentuh oleh Pengabdian kepada Masyarakat teritegrasi ini. 

Dijelaskan standing positions program   yang   dilakukan/ dipilih,   

dibandingkan   dengan   program serupa ditempat lain; mengapa 

program ini dianggap memiliki keunggulan, dan sebagainya. 
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Jika program merupakan bagian dari sebuah kegiatan besar, 

penjelasan secara singkat program tersebut perlu dicantumkan, 

serta   gambaran   pada bagian mana Pengabdian kepada 

Masyarakat ini mengisi ruang kegiatan perlu disampaikan. 

Penjelasan mengenai asumsi-asumsi akademik utama yang 

mendasari kegiatan disampaikan secara rinci. Selanjutnya, 

kerangka transformasi seperti apakah yang diinginkan oleh tim jika 

program ini dilaksanakan pun perlu disampaikan secara detail. Jika   

kegiatan   ini   membasiskan   diri   pada   suatu   teori tertentu,  

maka  perlu  penjelasan  mengenai  permasalahan  yang dapat  

dijangkau  dalam  teori  tersebut.  Selanjutnya,  dijelaskan harapan 

yang ingin dicapai ketika kegiatan ini selesai.  

1.2. Rumusan Masalah 

Tahapan ini, individu menguraikan rumusan masalah yang 

ditemukan di dalam obyek pengabdian. 

1.3. Tujuan Pengabdian 

Pada tahapan ini individu menguraikan tujuan dari 

dilakukannya pengabdian  

1.4. Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat 

Metodologi   merupakan   alat   yang   melayani   akademisi 

dalam   melakukan   kerja    akademik.    Sebagai    bagian    dari 

kegiatan  akademik dan  bukan Bansos (Bantuan  Sosial),  maka 
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Pengabdian kepada Masyarakat  juga  harus membasiskan pada 

pilihan metodologi tertentu. 

Pada bagian ini, berisi penjelasan mengenai pendekatan dan 

metode yang dipilih untuk mendukung kegiatan ini. Narasi ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi dari teori Pengabdian kepada 

Masyarakat yang mendasari kegiatan dipaparkan dengan detail. 

Paparan mengenai alasan yang tepat, mengapa metode ini dipilih 

sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, melengkapi 

penjelasan pada bagian ini. 

1.5. Teori yang Dijadikan Dasar Pengabdian kepada Masyarakat 

Ada banyak teori-teori yang dipergunakan dalam 

menyukseskan program pengabdian kepada masyarakat. Teori- 

teori ini ada yang sifatnya sudah proven dalam melayani kebutuhan   

para   Community   Workers,  ada  juga  yang  masih dalam taraf 

pematangan, atau juga masih taraf pembangunan (theory building). 

Pada bagian teori ini, dijelaskan mengenai kerangka umum dari 

teori, bangunannya, keunggulannya, serta tingkat atau gradasi 

kebutuhan dari   teori   ini   dalam   “melayani”   tugas akademik    

pengabdian kepada masyarakat.   Setiap  tim  pasti memiliki   

analisis     tersendiri     mengenai  keunggulan  atau kelemahan 

suatu teori, termasuk yang dipilihnya. Jika hal ini dijelaskan juga 

pada bagian ini, maka akan sangat membantu pembaca 

menganalisis teori tersebut. Selain itu, dengan menjelaskan 
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kualitas dari teori tersebut, maka dapat dipahami dengan  argument  

yang  lebih  terukur mengapa  satu  teori  itu mantap dipergunakan 

pada kasus-kasus tertentu. Dalam  kebutuhan  dan  konteks  

sosiologis  yang  berbeda, bisa saja Tim Pengabdian kepada 

Masyarakat ini sedang melakukan hibridasi teori yang diharapkan 

bisa menghasilkan teori baru. Teori baru ini yang kemudian 

mengarah kepada potensi untuk mendapatkan pengakuan paten 

(HAKI). Tidak mustahil, model Pengabdian kepada Masyarakat 

yang diterapkan dapat membantu berbagai pihak untuk menjadikan 

masyarakat lebih baik dengan teori ini. 

Bab II: Gambaran Umum Subjek/Objek Sasaran (4-10 halaman) 

2.1. Gambaran Demografi Umum 

Pengabdian kepada Masyarakat    diletakkan  dalam  

suatu arena   yang   jelas,   terukur,   dan  dapat     dijelaskan     

secara akademik.   Pada   bagian   ini,   para   pelaksana 

program, diharuskan memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai: 

1. Gambaran  Umum  Masyarakat.  Unit  deskripsinya adalah 

desa. Meskipun program dilekatkan kepada lembaga 

tertentu, atau kawasan tertentu, tetapi proses 

pendeskrisiannya  tetap  berbasis  desa.  Oleh  karena  itu, 

data-data PODES (Potensi Desa) yang tersaji di BPS 
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(www.bps.go.id) akan sangat bermanfaat dijadikan 

sebagai bahan gambaran. 

2. Pentingnya   menggambarkan   keadaan   penduduk   

desa secara total, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat 

pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya akan 

membantu bagi para pelaksana, manfaat dari program itu 

secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika program 

dilaksanakan menjangkau 50% penduduk miskin di desa 

tersebut, berarti akan memberikan manfaat kepada orang 

tersebut plus keluarganya. Dengan demikian, gambaran 

program tersebut menjadi terasa sekali manfaatnya. 

3. Lingkungan tempat tinggal komunitas juga tidak kalah 

penting digambarkan. Hal ini karena dalam beberapa 

kasus, keterbelakangan, minim akses, dan sebagainya, 

kadang dipengaruhi oleh posisi kawasan tersebut. 

2.2. Komunitas Sasaran Program 

Sama dengan bagian atas, hanya dijelaskan lebih 

spesifik saja, dengan fokus kepada komunitas  penerima 

manfaat. 

Bab III: Proses Pengabdian kepada Masyarakat (6-12  halaman) 

3.1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai bagaimana 

proses Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan. Setiap 

http://www.bps.go.id/
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tahapan dijelaskan dengan rinci dan detail, sehingga 

pembaca dapat merasakan seolah-olah sedang berada 

bersama para pengabdi masyarakat tersebut. 

3.2. Dinamika Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat 

Dampingan  

Bagian ini berisi penjelasan secara analisis dinamika 

masyarakat, misalnya ketika program ditawarkan kepada 

mereka, apa reaksi mereka;  bagaimana  opininya;  adakah  

penentangan dari    pihak    lain   atas   program   yang   

ditawarkan   tersebut; bagaimana dinamika di dalam 

kelompok/komunitas sasaran sendiri; apakah langsung 

mengalir lancar, atau penuh kendala karena “tidak nyambung” 

antara program dengan kebutuhan. Selanjutnya,   dijelaskan 

bagaimana para Pengabdian kepada Masyarakat ini 

mengatasi permasalahan tersebut. 

3.3. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak 

Setiap  program  diharapkan  tidak  berjalan/bergerak 

sendiri,  melainkan  bersama  mitra.  Hal  ini  dimaksudkan  

agar ketika proses terminasi program dilakukan, para mitra itu 

yang akan melanjutkannya. 

Proses  membangun mitra ini sangat penting dalam 

konteks Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, 

pada bagian ini dijelaskan  bagaimana  proses  kemitraan  ini,  



32 
 

terjadi,  berjalan, saling berkontribusi, dan terus memelihara    

komunikasi. Selanjutnya,  disebutkan  pula   media   yang   

membuat   setiap entitas ini merasa nyaman dengan proses 

itu. 

Bab IV: Evaluasi dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat  

(minimal 15 halaman) 

Pada   bagian   ini,   format   cukup   bebas,   tetapi   isinya   

minimal mencakup: 

a. Hasil  Pengabdian kepada Masyarakat  yang  terlihat,  baik  

jika dinilai berhasil atau kurang berhasil; 

b. Hasil  uji  teoretis  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang 

dipergunakan. Apakah ada jarak  (gap)  antara  teori  yang 

dipergunakan  dengan  realitas  di lapangan; 

c. Ada atau   tidaknya   indikator   Pengabdian kepada 

Masyarakat yang   baru.   Jika   ada,   apa   yang melatarinya; 

jika tidak ada mengapa. 

d. Foto-foto (diletakkan  di  dalam  narasi  setiap  bab,  tidak perlu 

dipisah   sebagai   lampiran,   dengan   jumlah   yang   dibatasi, 

sehingga tidak seperti cergam [cerita bergambar]). 

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi 
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HALAMAN PENGESAHAN 

PENGABDIAN DOSEN 

 

Judul Pengabdian :   Edukasi Wakaf Produktif bagi Masyarakat (Nazir dan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan 

indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil, 

bahkan meningkat. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan 

pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan 

sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang 

bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program social 

kemanusiaan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan 

pendayagunaan aset wakaf tersebut. Konsep wakaf masih belum terarah 

menjadi produktif. Maka, penggalangan aksi wakaf uang merupakan salah 

satu implementasi baru dalam mendayagunakan aset wakaf secara 

produktif. Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, 

wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang 

cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan 

peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum 

muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan 

sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan,pengembangan ilmu 

pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.Wakaf juga merupakan 

salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan 
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kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, 

wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam 

masuk di Indonesia. 

 Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta 

benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih 

ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian 

itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga 

sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta 

benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum 

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. 

1.2. Rumusan Masalah 

       Maksud pelaksanaan Kegaiatan Kajian Wakaf Produktif Tahun 2019  

sebagai berikut 

a. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan 

ekonomi dengan basis wakaf produktif 

b. Bagaimana wakaf produktif dalam perspektif fiqih  

c. Bagaimana peran masyarakat dalam berkontribusi terhadap 

pembangunan program wakaf produktif di Kota Langsa  

1.3. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap 

pembangunan ekonomi dengan basis wakaf produktif 
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b. Untuk mengedukasi masyarakat bagaimana wakaf produktif dalam 

perspektif fiqih  

c. Untuk mengedukasi bagaimana peran masyarakat dalam 

berkontribusi terhadap pembangunan program wakaf produktif di 

Kota Langsa  

1.4. Metode Pengabdian 

Dalam menapai tujuan pengabdian, maka pengabdian ini 

menggunakan metode esebagai berikut : 

a. Pemberian materi bagi masyarakat melalui jamah pengajian 

b. Menenalkan wakaf produktif 

c. Mempraktekkan pengelolaan wakaf produktif 

d. Memberikan pemahaman manfaat wakaf produktif 

e. Dan melakukan edukasis ecara berkelanjutan dan melakukan 

evaluasi. 

1.5 Teori Yang Dijadikan Dasar Pengabdian 

Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan 

modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian 

sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah 

pemberdayaan masyarakat. Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian 

Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko 

Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada 

di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut 
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dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta 

mengembangkan potensinya. Sementara dikutip dari penjelasan di buku 

Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan 

muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh 

suatu kelompok masyarakat.  

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui 

penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan 

mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang 

produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep 

pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut 

mencerminkan cara pembangunan yang bersifat peoplecentered, 

participatory, empowering, dan sustainable. Maksud konsep peoplecentered 

adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep 

participatory berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. 

Sedangkan empowering dan sustainable merujuk pada strategi pembangunan 

yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya 

berkelanjutan.  

Dalam bukunya yang berjudul Community Development, Creating 

Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997), Jim Ife 

menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka 
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sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari 

kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan 

erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep 

disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat 

dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-

strukturalis.  

Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), 

penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut. 

Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat 

menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, 

supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, 

pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarajat dengan 

memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, 

menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan 

memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan 

dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing 

secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif 

elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi 

kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang 

kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan 

konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite.  

Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena 

adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite. Ketiga, perspektif 
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strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih 

menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan 

struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses 

pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara 

fundamental serta hilangnya penindasan struktural. Keempat, perspektif Post-

strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang 

menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, 

pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan 

pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan 

pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat. Jim Ife juga 

mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan 

menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; 

kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya 

ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.  

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuyatan masyarakat dan 

ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi 

pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan 

melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun 

atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama 

terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik 

yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka 
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membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan 

penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam 

berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka 

membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan 

meningkatkan kekuatan mereka. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SUBYEK/OBYEK SASARAN 

 

2.1. Gambaran Demografi Umum 

Kota Langsa adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, 

Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. 

Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada tahun 

2021, jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan 

kepadatan 707 jiwa/km2.  

Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota 

Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi 

Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. 

Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa 

terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner atau 

makanan, dan kota wisata.  

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh lalu disusul oleh 

suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, 

dan suku Karo. Kota Langsa merupakan kota termaju dan terbesar di provinsi 

Aceh setelah kota Banda Aceh, kota ini juga merupakan kota terpadat dan 

teramai setelah Banda Aceh. Bahasa yang digunakan masyarakat kota Langsa 

adalah: Bahasa Melayu dan bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang 

dominan dipakai oleh masyarakat kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/2021
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menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar 

etnis, terutama untuk berbicara kepada pendatang luar provinsi Aceh.  

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan 

rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam 

kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari 

populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga 

Tionghoa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan 

penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang 

kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi 

Sumatra Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang 

strategis dan ramai imigran.  

2.1. Komunitas Sasaran Program 

Komunitas yang menjadi sasaran program ini adalah masyarakat yang 

tergabung dalam ibu-ibu pengajian di wilayah kota Langsa Kota Langsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
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BAB III 

PROSES KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

3.1. Tahap kegiatan 

Pada tahap persiapan kegiatan Kajian Wakaf Produktif Tahun 

2019, panitia pelaksana melakukan perencanaan dan penjadwalan 

kegiatan yang dimaksud. Dari hasil tersebut dibutuhkan beberapa 

tahapan yang harus dilaksanakan oleh panitia agar kegiatan Kajian 

Wakaf Produktif Tahun 2019 dapat berjalan. Tahapan-tahapan tersebut 

anatara lain: 

Beberapa hal yang harus disiapkan panitia pelaksana tersebut 

adalah:  

1. Penjadwalan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan Kajian Wakaf 

Produktif, 

2. Penentuan tempat kegiatan Kajian Wakaf Produktif  

3. Menginformasikan jadwal kegiatan kepada Pemateri, 

4. Mengumumkan kepada Peserta Pengajian,  

5. Pembuatan Absensi dan hal-hal yang dianggap perlu pada kegiatan 

tersebut. 

 

3.2. Pelaksanaan Kegiatan 

 Jadwal kegiatan Kajian Wakaf Produktif dilaksanakan dalam 

beberapa waktu yang berbeda dan tidak secara berturut-turut. Hal ini 

dikarenakan kajian yang dilakukan secara safari kebeberapa pengajian 
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ibu-ibu sekota Langsa. Dalam kegiatan ini melibatkan segenap jamaah 

majlis taklim ibu-ibu Kota Langsa yang dipimpin oleh salah satu Dai 

Kota Langsa. Pada kegiatan ini Pembicara atau Narasumber adalah 

Bapak Dr. Safwan Kamal M.EI dengan materi yang diangkat adalah 

“Membangun Ekonomi Berbasis Wakaf bagi ibu-ibu se Kota 

Langsa.”  
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BAB IV 

EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN 

4.1. Evaluasi 

Dari pelaksanaan kegiatan Kajian Wakaf Produktif Tahun 2019  yang 

dimulai pada hari Rabu, 15 Mei 2019 di beberapa majlis taklim se Kota 

Langsa sebagaimana uraian laporan diatas, maka dapat diinformasikan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai hasil evaluasi hasil 

penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud diantaranya adalah:  

1. Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai rencana , baik pada tahap 

persiapan maupun pada tahap pelaksanaan. 

2.  Seluruh agenda kegiatan dan materi yang dijadwalkan telah selesai 

dibahas sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan. 

 

4.2. Hasil Kegiatan 

Kegiatan ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, beberapa 

masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal wakaf produktif, pasca 

mengikuti kegiatan pengabdian ini mereka telah paham bahkan ada yang 

kemudian mempraktekkannya melalui lembaga kantong wakaf. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Upaya pengabdian masyarakat dalam meningkatkan edukasi 

masyarakat terkait wakaf produktif berjalan baik dan menuai hasil 

positif dimana masyarakat telah memahami konsep wakaf produktif.  

5.2. Rekomendasi 

Demikian laporan pelaksana kegiatan Kajian Wakaf Produktif 

Tahun 2019 ini disampaikan. Semoga kedepannya dapat menjadi 

acuan dan pedoman bagi pelaksana kegiatan selanjutnya.Disadari 

bahwa, dalam laporan kegiatan ini masih banyak kekurangan, 

terutama dalam penyusunan dan penempatan laporan. Atas 

kekurangan yang dimaksud, sangat diharapkan masukan dan arahan  

dari berbagai kalangan demi kesempurnaan laporan pelaksana 

kegiatan kedepannya. 

 

  Langsa, 27 Oktober 2019 

  Ketua Pelaksana 

Pengabdian 

 

  

Dr.Safwan Kamal,M.E.I 
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LAMPIRAN  

PENGABDIAN 

 

  

 



  SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS 

No Nama NIP/NIDN Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Jam per 

kegiatan 

 Uraian 

Tugas 

1. Dr.Safwan 

Kamal, 

M.E.I 

199005182020121011/ 

2018059002 

Ekonomi 

Islam 

4,2 jam  Memberikan 

materi 

Wakaf 

produktif 
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SURAT PERNYATAAN PENELITI/PELAKSANA 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Dr. Safwan Kamal, M.E.I 

NIP   : 199005182020121011 

NIDN   : 2018059002 

Pangkat Golongan : Asisten Ahli/III b 

Dengan ini menyatakan bahwa laporan pengabdian saya dengan judul “Edukasi 

Wakaf Produktif bagi Masyarakat  (Nazir dan Wakif) di kota Langsa” bersifat 

original dan belum pernah di biayai oleh IAIN Langsa atau institusi lainnya. 

 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
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BERITA ACARA PELAKSANAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 kami yang bertanda 
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 Dosen (pelaksana) : Dr.Safwan Kamal, M.E.I 
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 Judul   : Edukasi Wakaf Produktif bagi Masyarakat (Nazir  
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RINGKASAN MATERI 

MATERI KAJIAN WAKAF PRODUKTIF 

A. 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. 

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 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 Nazhir 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. 

Lampiran 82 



Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah 

menciptakan aset wakaf yang benilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan 

Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 

2010. Wakaf uang sebagi fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, 

alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi 

peruntukannya. 

 

B. Macam – Macam Wakaf Produktif 

1.      Wakaf uang 

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang 

dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi 

dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan 

suatu hasil yang lebih banyak. 

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, 

sebagaimana yang disebut Al –Mawardi : 

 عن ابو ثوروى الشا فعى جوازوقفها اى الد نا فى والد رهم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan 

dirham. 

Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab Al- fiqh islamy wa adilatuhu 

menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang  karena uang yang 

menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk 

kemaslahatan umat. 

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai 

berikut : 

a)      Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al – Nuqut ) Adalah wakaf yang dilakukan oleh 

sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. 

b)      Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga. 

c)      Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh ) 

d)     Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan 

secara syar‘i 



e)      Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah 

kan atau diwariskan. 

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan 

undang –undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur 

bolehnya wakaf berupa uang. 

               

2.      Wakaf uang tunai 

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa 

uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain 

kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. 

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah 

objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. 

Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah 

dilaksanakan oleh umat islam.[11]Manfaat wakaf uang tunai antaralain: 

a)      Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana 

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 

b)      Melalui wakaf uang, asset – asset berupa tanah - tanah kosong bisa mulai 

dimanfaatka dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. 

c)      Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga – lembaga pendidikan 

islam. 

 

3.      Sertifikat wakaf tunai 

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial 

dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah 

besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh 

individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial 

tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankkan 

syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut: 

 

https://www.blogger.com/blog-this.g#_ftn11


a)      Membantu dalam pemberdayaan tabungan social 

b)      Melengkapi jasa perbankkan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta 

membantu pengelolaan wakaf. 

 

4.      Wakaf Saham 

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu    menstimulus 

hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, Bahkan dengan modal yang 

besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar 

dibandingkan jenis perdagangan yang lain.   

 

C. Perkembangan Wakaf dibeberapa Bidang     

1. Bidang Dakwah  

Islam sebagai agama yang hanif mempunyai misi universal yang mampu 

melewati batas ruang dan waktu (Q.s. Saba`:28). Ada dua hal yang bisa dijadikan 

dasar atas keuniversalan risalah islamiyah ini 

a)      Ajaran islam. 

           Bila dilihat secara umum, ajaran islam mengajak manusia menuju fitrahnya 

. Dan ajaran-ajaran dalam islam pasti selaras dengan perkembangan waktu dan bisa 

diterapkan diberbagai tempat. 

b)      Mukjizat al-Qur’an. 

Al-Qur’an merupakan mukjizat abadi dan selalu menunjukkan kepada 

kebenaran baik lewat ajakan berfikir, dialog maupun langsung lewat keimanan. 

           Adapun peranan wakaf dalam bidang dakwah tercermin dengan adanya 

pelaksanaan wakaf dalam masyarakat seperti pembangunan masjid, pendirian 

yayasan untuk keperluan riset keislaman dll. Kita tahu akan manfaat masjid bagi 

umat isalam karena ia merupakan  sentral kegiatan bagi pengembangan peradaban 

islam sekaligus sebagai tempat strategis bagi pencerahan ruhiyah dan ilmiyah. 

           Ketika dakwah membutuhkan orang-orang yang kapabel dalam bidang 

keilmuan dan tsaqofahmaka masjid adalah sarana yang strategis untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia tersebut. Maka wakaf untuk pembangunan 

masjid mengandung misi dakwah yang real dalam kehidupan bermasyarakat. 



Sebagai contoh adalah jami’ al-Azhar di Cairo, jami’ Zaitun di Tunisia dan jami’ 

Qurowiyyin di Fas Marokko. Pada perkembangan sejarahnya masjid-masjid 

tersebut akhirnya melebarkan perannya dengan mendirikan universitas-universitas 

yang pada nantinya menjadi pusat-pusat keilmuan terkemuka di dunia islam. 

           Disamping itu ada juga bentuk wakaf lain yang bisa untuk pengembangan 

dakwah yaitu wakaf untuk proyek penerjemahan al-Qur’an dan literatur-literatur 

islam kedalam berbagai bahasa. 

2.      Dalam bidang pengembangan dan pembangunan bagi kemajuan suatu kawasan atau 

daerah 

Peranan wakaf dalam masyarakat islam berlangsung dan mencapai 

puncaknya pada masa daulah Utsmaniyyah. Pada waktu itu wakaf berkembang 

sebagai suatu badan independen tanpa campur tangan pemerintah secara langsung 

dan badan ini menangani berbagai macam bidang. 

           Wakaf disamping memberikan konstribusi positif dalam bidang dakwah, ia 

juga berperan dalam menopang kemajuan pembangunan suatu daerah. Karena 

dengan terpenuhinya hal tersebut, stabilitas penduduk dalam suatu daerah akan 

tercapai. Pada sisi lain pengoptimalan garapan wakaf seperti ini juga harus 

didukung  oleh negara. 

Contoh real pengembangan wakaf bagi kemajuan pembangunan 

daerah  dalam sejarah adalah seperti apa yang ada masa daulah Zankiyah, daulah 

Ayyubiyah dan daulah Mamalik. 

 

D. Undang – Undang  tentang Wakaf  Produktif 

 

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, wakaf di Indonesia sudah 

diatur dalam beberapa peraturan. Demikian juga halnya paska Indonesia 

merdeka. Meskipun demikian peratu¬ran tersebut kurang memadai. Karena 

itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, persoalan perwakafan tanah 

mendapat perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang 

Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 



disebutkan bahwa untuk melindungi keberlangsungan perwakafan tanah, 

pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah 

tentang Perwakafan Tanah Milik. 

            Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam per¬wakafan 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 

29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menurut Prof. Hazairin, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, norma dasar yang tersebut dalam 

Pasal 29 ayat (1) Penafsirannya antara lain bermakna bahwa negara wajib 

menegakkan syariat Islam bagi orang Islam; syariat Nasrani bagi orang 

Nasrani; dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam 

pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara. 

Hal ini disebabkan, syariat yang berasal dari agama yang dianut warga 

negara kebutuhan hidup para pemeluknya. Di samping itu, Pasal 29 ayat (2) 

UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya 

untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama 

dan kepercayaannya itu. 

Berdasar Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut 

jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yang 

termasuk ibadah maliyah, ibadah berupa penyerahan harta yang dimiliki 

seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. 

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, 

tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar 

hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan baik, 

meru¬pakan kewajiban pemerintah mengatur masalah wakaf dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. 

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan tampak lebih jelas lagi dengan 

ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 ten¬tang Peradilan Agama. Dalam Pasal 

49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang Islam di bidang:  



a. perkawinan;  

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;  

c. wakaf dan sedekah. Dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No.7 Tahun 1989 

tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia berjalan tertib dan 

teratur. 

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan tersebut pada 30 

Nopember 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 

Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam 

masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (buku III) 

juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan.   

Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalarn 

melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya Kompilasi Hukum 

Islam tersebut tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. 

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkenaan dengan perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa tertib 

administrasi perwakafan di Indonesia meningkat. Sudah cukup banyak tanah 

wakaf yang bersertifikat. 

 

 

 



KANTONG WAKAF 
JALAN LORONG UTAMA 2 PB SEULEUMAK LANGSA BARO 

      KOTA LANGSA ACEH 

Email: Kantongwakaf@gmail.com HP: 082283348229 – 082274516209 

 

SURAT KEPUTUSAN 

Kantong Wakaf Kota Langsa 

No :  07/Kantong Wakaf/V/2019 

 
TENTANG 

PENETAPAN TIM NARASUMBER PADA KEGIATAN  

KAJIAN WAKAF PRODUKTIF  

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar sosialisasi  program Kantong wakaf 

maka dipandang perlu melakukan kajian waakf produktif kepada 

masyarakat Kota Langsa. 

b. Untuk maksud diatas, maka di pandang perlu diterbitkan Surat 

Keputusan  

Mengingat :  1. Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh 

   2. Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

   3. Anggaran Dasar (AD) Yayasan Pemberdayaan Wakaf Kota Langsa 

Memerhatikan : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pemberdayaan Wakaf Kota Langsa  

   2. Keputusan rapat pengurus Kantong Wakaf pada hari  

    Jumat 10 Mei 2019 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  

Pertama  :Menetapkan Nama-nama terlampir Sebagai Narasumber Kegiatan Kajian 

Wakaf Produktif selama 12 hari  

Kedua :Tugas dan tanggung jawab kegiatan kajian wakaf produktif 

dipertanggungjawabkan oleh panitia kantong wakaf. 

Ketiga  :Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Keempat :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki lagi 

sebagaimana mestinya dan keputusan ini berakhir ketika rekomendasi 

kegiatan ini sudah dilaporkan pada pengurus Kantong Wakaf 
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KANTONG WAKAF 
JALAN LORONG UTAMA 2 PB SEULEUMAK LANGSA BARO 

      KOTA LANGSA ACEH 

Email: Kantongwakaf@gmail.com HP: 082283348229 – 082274516209 

 

Lampiran : Surat Keputusan Tim Narasumber Kegiatan Kajian Wakaf Produktif  

Nomor          : 07/Kantong Wakaf/V/2019 

Tanggal : 10 Mei 2019 

Tentang : Penetapan Panitian Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Kajian Wakaf 

Produktif 

 

DAFTAR PANITIA PELAKSANA DAN  NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN 

WAKAF PRODUKTIF 

 

NO NAMA JABATAN 

1. M.Fauzi Ketua 

2. Muhammad Riza, Lc, MA Wakil Ketua 

3. Mutia Sumarni, MM Bendahara 

4. Dr.Safwan Kamal, MEI Pemateri 

5. Zainal Muttaqin, Lc, MHI Anggota 

6. Maisarah Anggota 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Langsa 

Pada tanggal : 10 Mei 2019 

KETUA KANTONG WAKAF 

 

 

FATHAHILLAH 

 

Tebusan : 

1. Ketua Yayasan PAWALA 

2. Penasehat Kantong Wakaf 

3. Arsip 

mailto:Kantongwakaf@gmail.com
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