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Lembaga wakaf produktif sudah mulai banyak dan berkembang, mayoritas banyak 

lembaga wakaf produktif yang bersifat pendidikan, ibadah, sosial dan kesehatan. Hal ini tentu 

mendapat respon positif dari umat Islam setempat dalam mengembangkan berbagai sarana 

penunjang untuk mensejahterakan umat Islam. 

Sabilillah Medical Service mempunyai gagasan dan progres yang sangat bermanfaat 

dalam mengelola harta wakaf, dari beberapa harta wakaf yan g dikelola sebagian besar menjadi 

aset yang produktif dan menghasilkan baik berupa jasa atau profit oriented, salah satunya produk 

yang dikelola yaitu sebuah pelayanan kesehatan dengan nama Sabilillah Medical Service. 

Model pengelolaan wakaf jenis inilah yang membuat menarik untuk diteliti. Karena 

secara logika yang dimaksud dengan produktif ialah mengahasilkan keuntungan yang besar. 

Akan tetapi dalam realita yang terjadi, klinik tersebut lebih memberikan daya saing yang berbeda 

dengan memberikan harga pelayanan yang cukup murah dan pelayanan yang tidak kalah dengan 

tempat pelayanan kesehatan lainnya. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif-kualitatif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Metode analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Sabilillah dalam mengembangkan aset wakaf 

produktif dengan membangun empat sektor wakaf produktif yaitu Koperasi Masjid Sabilillah, 

Kantin Pujasera, Sabilillah Medical Service dan Tempat Penitipan Anak. Adapun pengembangan 

Sabilillah Medical Service sebagai salah satu wakaf produktif ialah pola manajemen pengelolaan 

pengembangan SMS  tersebut berbasis jasa dengan mengdepankan prinsip nilai kemanfaatan dan 

nilai sosial serta didukung dengan beberapa strategi dalam mengembangkan wakaf produktif, 

diantaranya: Sosialisasi tentang Klinik Sabilillah Medical Service, Meningkatkan kualitas dan 

pelayanan kesehatan, Melakukan kerjasama dan kemitraan untuk membangun Apotek, 

Membangun Kerjasama dalam menciptakan sarana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 

 


