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PERPANJANGAN PENDAFTARAN 
CALON ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

PERIODE 2020 - 2023

1. Persyaratan
a. Warga negara Indonesia;
b. Beragama Islam;
c. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65

(enam puluh lima) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Bertakwa dan berakhlak mulia;
f. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
g. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan per-

wakafan nasional;
h. Tidak menjadi anggota partai politik;
i. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang; dan
j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

yang  diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

2. Berkas Lamaran
a. Surat permohonan menjadi Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI)

di tujukan kepada Panitia Seleksi;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Copy legalisir ijazah terakhir;
d. Daftar riwayat hidup (bermaterai 6000);
e. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah (asli);
f. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dan tidak ter-

libat dalam kegiatan politik praktis (bermaterai 6000);
g. Surat pernyataan tidak terlibat dalam organisasi terlarang (ber-

materai 6000);
h. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat 5
(Lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat
(asli);

i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus
dan/atau pegawai pengelola wakaf lain;

j. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah
ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak
2 (dua) lembar.

k. Surat rekomendasi dari organisasi lembaga atau badan (bagi
pendaftar yang diusulkan oleh organisasi, lembaga atau badan).

3. Pengiriman Berkas
a. Berkas dikirmkan ke alamat:  Panitia Seleksi Anggota Badan Wakaf

Indonesia Gedung Bayt Al-Quran lt.2, Jl. Pintu Utama TMII Jakarta
sampai tanggal 30 September 2020, pukul 15.00 WIB.

b. Panitia memberikan dispensasi bagi peserta untuk melengkapi
dokumen keterangan sehat (jasmani, rohani, dan bebas narkoba)
dan tidak pernah dihukum paling singkat 5 tahun dari pengadilan
negeri dapat dilengkapi dengan membawa dokumen tersebut saat
wawancara dan diserahkan kepada sekretariat Tim Pansel.

c. Bagi peserta yang sudah mengirimkan dokumen dan belum
lengkap, agar dapat melengkapi paling lambat tanggal 30 Septem-
ber 2020.

d. Berkas yang sudah dikirim kepada Panitia tidak dapat diminta  kem-
bali.

Jakarta, 18 September 2020

Ketua Panitia Seleksi Anggota BWI

Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si


