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MOTTO 

 

ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبلَ  ٍة َمَثُل اَّلِذْيَن ُيْنِفقُْوَن أْمَوالَُهْم ِفي َسِبْيِل هللِا َكَمَثِل َحبَّ

ٍة َوهللاُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َوهللاُ َواِسٌع َعلِيمٌ ِمائَ  ُة َحبَّ  

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261) 

 

  



 

vii 
  

KATA  PENGANTAR 

 

 ِبْسِم الّلِه الرَّ ْحَمِن الرَّ ِحْيمِ 

ْيّن, َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َسيِِّد ااْلَحمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعا َلِمْيَن, َوِبِه  نَيا َوالدِّ َنْسَتِعْيُن َعَلي اُُمْوِر الدُّ
 األَنِْبَياِء َواْلُمْر َسِلْيَن َوَعَلى َأِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْينَ 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SA, yang telah 

mengeluarkan kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan menuju zaman yang 

penuh dengan ilmu pengetahuan dan zaman yang penuh dengan hidayah sehingga 

kita dapat berjalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Skripsi ini dengan judul “Studi Pengelolaan Harta Wakaf Badan 

Kesejahteraan Masjid Kabupaten Demak” tidak akan selesai dan tersusun 

sedemikian rupa tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT dan bimbingan, 

kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan berterimakasih kepada 

yang terhormat: 

1. Kepada Ayahanda (Abah Chamim) tercinta yang selalu memberikan 

dukungan baik berupa moril maupun materil, dan Ibunda tercinta (Ibu 

Munasiroh) untuk motivasi serta kasih sayangnya. 
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2. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Uniersitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin soleh M. Lib. Selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

4. Bapak Choeroni AM, SHI,MA.g.  Selaku ketua Jurusan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak.Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Selaku Sekretaris 

Jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

6. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku Wali Dosen yang telah 

memberi bimbingan dan arahan dalam perkuliahan  

7. Bapak Drs. Yasin Arief s.,SH.,MH.selaku Dosen Pembimbing 

yangtelah meluagkan waktu, mencurahkan tenaga dan fikiran untuk 

membimbingpenulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Demak yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Kepada para senior-senior yang telah memberikan dukungan baik 

moril maupun yang lain, dalam proses jenjang kaderisasi di Unissula. 

10. Kepada sahabat-sahabat PMII angkatan 2013 (sahabat Azzam, Jauhar, 

Alvin, Rois, Atho’, Faris, Fatika, Mukhlis, Syukron, Samsul, Afif, 

Huda, Susi, Yanti, Ratna, Retno, Purna, Farikin, Nailul, Aini, Nurul, 

Afifi I., Arif K., Ria. Yang menjadi sahabat seperjuangan di Organisasi 

ini), dan sahabat PMII 2014 (sahabat Agus, Huda, Lana, Nanang, 
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Mujib, Ning Syifak, Emy, Yuni, Nabila, Nawa, Dhika, Shofiah, 

Aminun, dkk) 

11. Kepada sohib-sohibati UKM UPI-SA, Sedulur-sedulur IMADE 

Unissula, sahabat-sahabat Pengurus BEM dan BLM FAI,  dan teman-

teman Syariah angkatan 2013, serta Pengurus SEMA-PT yang 

dipimpin sahabat Yasir Mubarok.   

Penyusun juga menyadari Skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan 

apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, 

perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung 

Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang 

telah Bapak/ Ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti 

dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. 

Ahirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari 

pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

khazanah keilmuan kita. 

Akhir kata sempurna hanyalah milik Allah SWT, penyusun menyadari 

bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sangat jauh sempurna. Oleh karena 

itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun 

harapkan. Penyusun berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan. 

Semarang, 10 September 2018  


