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DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama : Abdul Kholil 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 45 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Al- Basit 

Alamat : Mudal RT. 02 RW. 03 Merak Kec. Dempet                 

Kab. Demak 

 

2. Nama : K. Sarno 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 46 

Pekerjaan : Petani 

Diwawancarai sebagai :  Nadzir 

Alamat : Mudal RT. 01 RW. 03 Merak Kec. Dempet                 

Kab. Demak 

 

3. Nama : H. Mad Sholeh 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 60 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Darul Al- Taqwa 

Alamat : Menawan RT. 05 RW. 01 Merak Kec. Dempet 

Kab. Demak  

 

3. Nama : Rio Santoso 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 32 

Pekerjaan  : Guru 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Al- Basit 



 

 

Alamat : Mudal RT. 02 RW. 03 Merak Kec. Dempet                 

Kab. Demak 

 

4. Nama : KH.Sya‟roni 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 55 

Pekerjaan  : Guru 

Diwawancarai sebagai : Nadzir 

Alamat : Menawan RT. 06 RW. 01 Merak Kec. Dempet 

Kab. Demak  

 

5. Nama : Sukardi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 47 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Baitus Salam 

Alamat : Merak RT. 02 RW. 02 Merak Kec. Dempet                

Kab. Demak 

 

6. Nama : Burhanudin 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 49 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Nadzir 

Alamat : Mudal RT. 04 RW. 03 Merak Kec. Dempet Kab. 

Demak 

 

7. Nama : H. Nur Kholis, S.Ag, M.S.I 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 46 

Pekerjaan  : PNS 



 

 

Diwawancarai sebagai : Kepala KUA Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak 

Alamat : Ngaluran rt03/rw02 Karanganyar Kab. Demak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Nama : Abdul Kholil 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 45 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Al- Basit 

Alamat : Mudal RT. 02 RW. 03 Merak Kec. Dempet 

Kab. Demak 

 

Tanya : Assalamu‟alaikum pak 

Jawab : Wa‟alaikumsalam silahkan masuk mbak 

Tanya : Pak saya mau menanyakan perihal wakaf  

Jawab : Oo ya monggo mbak 

Tanya : Siapakah yang mewakafkan tanah wakaf disini  dan tujuan wakaf ini 

untuk apa pak? 

Jawab : Begini mbk,ceritanya kalau tentang wakaf di dusun Mudal kelurahan 

Merak ini Yang kami kelola ada 2 mbk, yaitu wakaf yang dipergunakan 

untuk tempat ibadah yaitu masjid dan yang satunya wakaf bentuk sawah 

(BKM), Dan yang mewakafkan sawah itu bernama ibu Srilah. Dari 

ikrar beliau sawah ini diperuntukan untuk kesejahteraan masjid disini. 

Dan yang tanah untuk pembangunan masjid yang mewakafkan ibu dar.  

Tanya : Apakah tanah wakaf ini sudah bersertifikat dan sudah terdaftar di KUA 

setempat pak? 

Jawab : Sudah mbak, sejak tahun 1985. Waktu itu kebetulan warga sini ada 

yang jadi penghulu namanya bpk Uzair, yang kemudian menyarankan 

untuk segera mendaftarkan di KUA. Dan ikut membantu prosesnya 

Tanya : Bagaimana dan pengembangan wakaf  pengelolaan wakaf disini pak? 

Jawab : Untuk pengelolaan masjid ya karna ini kan  dipedesaan mb tidak seperti 

wakaf di kota, jadi pengelolaannya dengan cara yang sederhana, setiap 

jum‟at ada kotak amal jum‟at dan ada amal jariyah yang biasanya dari 



 

 

masyarakat disini menitipkan uangnya yang ddiniatkan untuk ahli 

kuburnya dan amal yang lainnya. Dari sini pengurus masjid yang 

memegang bendahara untuk menyimpan uang tersebut. Dan uang itu 

dipergunakan untuk menfasilitasi masjid missal untuk membeli alat 

kebersihan dan untuk pembangunan masjid. Dan kalau sawah ( BKM ) 

ini juga nya untuk kesejahteraan masjid. 

Tanya : Bagaimana system pengelolaan sawah ( BKM ) pak? 

Jawab : Untuk system sawah ini dengan cara bagi hasil mbk, dan yang 

menggarap sawah ini bapak Suyono, beliau sudah bertahun-tahun garap 

sawah ini, yang mana sawah ini pertahun mendapatkan panen 3x hasil 

panennya, 2x panen padi dengan hasil 1x panen sebesar Rp. 6.000.000,-  

dan 1x panen kacang hijau sebesar Rp. 3.000.000,- dari hasil semuanya 

dibagi menjadi 2 untuk yang menggarap dan untuk masjid. Dari hasil 

panen tersebut dimasukkan dalam kas masjid yang mana nantinya untuk 

menfasilitasi kesejahteraan masjid.  

Tanya : Terimakasih geh pak atas informasinya wassalamu‟alaikum 

Jawab : Geh mbak sama sama ,wa‟alaikumussalam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Nama : H. Mad Sholeh 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 60 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Darul Al- Taqwa 

Alamat : Menawan RT. 05 RW. 01 Merak Kec. Dempet 

Kab. Demak 

 

Tanya : Assalamu‟alaikum pak  

Jawab : Wa‟alaikum salam mbak monggo masuk  

Tanya : Pak saya mau menanyakan perihal wakaf disini? 

Jawab : Geh mbak silahkan saja 

Tanya : Bagaimana sejarah wakaf disini dan Siapakah yang mewakafkan tanah 

disini pak? 

Jawab : Ooo yang mewakafkan almarhum bapak saya, bapak Sodikun mbak, 

kalau sejarahnya dulu bapak saya mempunyai tanah kosong dan ingin 

dimanfaatkan untuk tempat ibadah yaitu masjid dan dari musyawarah 

keluarga akhirnya bapak memutuskan tanah ini untuk diwakafkan. 

Setelah diwakafkan akhirnya dari masyarakat setempat bergotong royong 

mendirikan masjid ini. 

Tanya : Tujuan wakaf untuk apa pak? 

Jawab : Yaa tadi mbak untuk tempat ibadah yaitu masjid 

Tanya : Apakah wakaf ini sudah bersertifikat dan sudah terdaftar di KUA pak? 

Jawab : Alhamdulillah sudah mbak, tahun 1994 

Tanya : Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf ini pak? 

Jawab : Dulu untuk membangun masjid ini mendapatkan dana sumbangan dari 

masyarakat disini. Sedikit demi sedikit Alhamdulillah ada kemajuan, 

dana yang terkumpul dari amal jariyah dan kotak amal jum‟at dari para 

warga dikumpulkan dan dibawa oleh bendahara dan jika sudah terkumpul 



 

 

cukup banyak bisa dipergunakan untuk pembangunan msjid. Dari sini 

pengurus masjid bermufakat untuk lebih mengembangkan untuk 

kesejahteraan masjid, yaitu diumumkan pada masyarakat yang ingin 

mewakafkan dengan cara wakaf tunai yang man nantinya untuk 

pengembangan masjid, dengan jalan ini Alhamdulillah dari masyarakat 

menyambut positif , dan yang akhirnya banyak yang menitipkan uangny 

untuk pembangunan.setelah terkumpul dari pengurus masjid memutar 

otak lagi untuk lebih mengembangkan dana tersebut dengan cara 

membeli sawah desa yang biasa disebut bengkok desa. Dengan membeli 

sawah bengkok desa diharapkan hasil panen dari sawah tersebut lebih 

maksimal lagi untuk pembangunan desa. Dan Alhamdulillah hasilnya 

lebih mamksimal mbak. 

Tanya : Apakah ada kendala dalam mengelolanya pak? 

Jawab : Waktu itu sawah tersebut digarap dengan system gilir mbak, jadi yang 

menggarap ya semua pengurus takmir masjid secara bergantian, akan 

tetapi hasil panen tidak bisa maksimal ya dikarnakan garapnya kurang 

diperhatikan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya yang mengelola 

/ menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut berdekatan dengan 

sawah saya sendiri ya Alhamdulillah hasilnya lebih maksimal, dari hasil 

sawah ini lebih berkembang lagi dana untuk pembangunan masjid mbak.  

Tanya : Matursuwun atas informasinya geh pak  

Jawab : Sama - sama mbak 

Tanya : wassalamu‟alaikum 

Jawab : Wa‟alaikumsalam  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Nama : Sukardi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur : 47 

Pekerjaan  : Petani 

Diwawancarai sebagai : Takmir Masjid Baitus Salam 

Alamat : Merak RT. 02 RW. 02 Merak Kec. Dempet 

Kab. Demak 

 

Tanya : Assalamu‟alaikum pak 

Jawab : Wa‟alaikumussalam  

Tanya : Bagaimana sejarah dan siapa yang mewakafkan tanah wakaf disini pak? 

Jawab : Kalau sejarahnya kurang paham mbk, yang saya tahu wakaf ini yang 

mewakafkan mbah koiron Rt 02/ Rw 02 mbak 

Tanya : Tujuan tanah wakaf ini untuk apa pak? 

Jawab : Menurut ahli warisnya mbah koiron mewakafkan tanah itu untuk 

dibangun masjid 

Tanya : Apakah sudah bersertifikat dan terdaftar di KUA ? 

Jawab : Alhamdulillah sudah mbak,tahun 1994 

Tanya : Bagaiman pengelolaan dan pengembangan wakaf ini pak? 

Jawab : Untuk pengelolaan masih dengan cara tradisional mbak ,seperti pada 

umumnya masjid dikelurahan ini.dana dari terkumpulnya amal kotak 

masjid setiap hari jum‟at dan dari sodaqoh jariyah warga dipergunakan 

untuk kebutuhan masjid. Dan masjid ini juga disokong atau mendapat 

bantuan dari wakaf sawah (BKM ) yang ditujukan untuk kesejahteraan 

masjid ini mbk. 

Tanya : Siapakah yang mewakafkan sawah tersebut pak? 

Jawab : Ibu srilah 

Tanya : Bagaimana system pengelolaan sawah tersebut pak? 



 

 

Jawab : Pengelolaan sawah tersebut dengan system lelang, jadi sebelum sawah 

tersebut digarap pengurus masjid mengumumkan lewat pengeras suara 

untuk para warga yang ingin mengikuti proses pelelangan tersebut, 

biasanya diumumkan lagi sebelum solat jum‟at dan dimulai setelah solat 

jum‟at. Proses pelelangannya yaitu dengan hasil lelang tertinggi dan itu 

yang menjadi pemenang lelang, 3 tahun ini yang memenangkan lelang 

yaitu bapak Hartoyo dengan harga RP.7.000.000,- Yang mana hasil uang 

lelang masak dalam kas masjid untuk menfasilitasi sarana prasarana 

masjid. 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


