
 
 

ABSTRAK 

MEKANISME PENGELOLAAN TANAH WAKAF YANG PRODUKTIF 

MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF 

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting 

dalam kehidupan mereka sehari – hari. Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara 

untuk mendapatkan hak atas tanah salah satunya adalah wakaf. Semakin luasnya 

pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf, menjadikannya  sangat penting dan 

sangat berpengaruh. Terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf 

produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Peran pengelola wakaf pun 

semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat 

rutinitas, melainkan juga mencari inovasi - inovasi baru dalam rangka 

mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Tujuan penelitian untuk 

mengetahaui mekanisme pengelolaan tanah wakaf yang produktif di Yayasan Panti 

Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh, mengetahui hambatan dan solusi dalam 

pengelolaaan tanah wakaf yang produktif di YPSAA Darul Farroh serta mengetahui 

implikasi yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan tanah wakaf 

yang produktif di YPSAA Darul Farroh.  

Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, metode ini 

digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma – norma dan aturan hukum 

yag terdapat dalam peraturan perwakafan yang berlaku.  

Hasil dari penelitian yaitu : (1) pengelolaan tanah wakaf di YPSAA Darul 

Farroh dilakukan dengan membuat sebuah panti asuhan bagi anak yatim dll (2) 

hambatan dan solusi dalam pengelolaan tanah wakaf di YPSAA Darul Farroh adalah 

sebagi berikut : masalah donasi yang kemudian bisa diatasi dengan cara membuat 

kerajinan, masalah perasaan yang kemudian diatasi dengan terus berdo’a, berusaha, 

tawakal, dan berikhtiar meyakinkan para masyarakat dan juga masalah pengetahuan 

nadzir di bidang wakaf yang dapat disiasati dengan terus menggali informasi dibidang 

perwakafan baik melalui media cetak atau media elektronik (3) implikasi atau 

dampak dari pengelolaan tanah wakaf di YPSAA Darul Farroh bagi masyarakat 

adalah Menumbuhkan jiwa sosial bagi seluruh masyarakat; Melatih diri untuk ikhals 

dalam beramal; Menumbuhkan jiwa saling tolong menolong antar sesama 

manusia;Memberikan sarana dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat 

manusia khususnya umat muslim yang ada di sekitar yayasan;Mempererat tali 

persaudaraan antar umat mannusia;Memberikan kehidupan yang lebih layak atau baik 

kepada masyarakat kurang mampu, anak yatim piatu dan anak terlantar yang ada di 

sekitar  Yayasan Panti Sosial Asuhan Anak (YPSAA) Darul Farroh; Mengharumkan 

nama baik Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
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