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ABSTRAK 

Durratun Nafisah, NIM 11210004, 2015. Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Al-

Mustaqim (Studi Kasus Wakaf Di Yayasan Al-Mustaqim Desa Kaliakah 

Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali). Skripsi. Jurusan 

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Wakaf, Yayasan Al-Mustaqim 

Yayasan Al-Mustaqim terletak di daerah mayoritas menganut agama Hindu. 

Yayasan masih berjalan meskipun banyak hambatan yang menjadi penghalang dalam 

pengelolaan wakaf. Yayasan yang memiliki beberapa lembaga pendidikan, usaha dan 

sosial ini merupakan wakaf. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik rumusan 

masalah yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim. 2) 

Bagaimana pengembangan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim? 

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian empiris penelitian yang berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi di 

lapangan sebagai data primer. Sedangkan literatur yang berhubungan dengan fokus 

penelitian dan dokumentasi penelitian sebagai data skunder. Data yang telah 

terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan tahapan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim mengelola wakaf 

sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya. Tujuan pengelolaan yayasan untuk 

mensejahterakan masyarakat dan memberikan ilmu yang baik buat anak bangsa. 2) 

Pengembangan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim dimulai sejak tahun 1991 hingga 

sekarang.  Yayasan Al-Mustaqim memiliki lembaga pendidikan, usaha dan sosial. 

Yayasan Al-Mustaqim memiliki lembaga sosial dan pendidikan yaitu TK/RA, MTs, 

SMA, PAUD dan pondok pesantren. Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim menyalurkan 

hasil wakaf kepada yayasan dan santri pondok pesantren al-mustaqim. Yayasan Al-

Mustaqim terletak di daerah mayoritas umat Hindu. Hal ini masalah dalam 

pengelolaan wakaf. Masalah utama dalam pengelolaan wakaf adalah ekonomi. 

Mayoritas masyarakat Hindu memberikan dana mereka buat kebutuhan mereka. 

Dilihat dari sisi umat beragama tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan wakaf 

karena sebagai umat beragama desa ini memiliki rasa kerukunan yang sangat tinggi. 

Selain itu, dukungan dari masyarakat juga membuat Yayasan Al-Mustaqim masih 

mengembangkan yayasannya hingga sekarang. 


