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Muqaddimah

• Wakaf dan pendidikan tinggi memiliki
simbiosis mutualisme sepanjang sejarah

• Pendidikan tinggi “berhutang” kepada wakaf
karena banyak kampus yang lahir dari support 
dana wakaf.

• Wakaf kemudian menerima “balas budi” dari
perguruan tinggi melalui kajian-kajian dalam
usaha merevitalisasi institusi wakaf



Cont’d

• Universitas memegang peran sentral
dalam pengembangan wakaf
mengingat fungsinya sebagai
knowledge producer

• Pendidikan tinggi juga mengambil
peran kunci dalam inovasi

• Agenda revival/revilatization, 
Modernization institusi wakaf lahir dari
rahim perguruan tinggi.



Pendidikan

• Pengembangan wakaf memerlukan
managerial skills

• Karenanya, perguruan tinggi punya peran
kunci dalam mencetak SDM yang berkualitas
di bidang wakaf.

• Wakaf menjadi bagian kurikulum atau
prodi→Manajemen waqf→menyiapkan
calon nazhir, regulator wakaf yang kompeten
dan profesional.



Penelitian

• Wakaf tidak lagi eksklusif menjadi
teritorinya kajian syariah

• Diperlukan multidisciplinary research : 
ekonomi, syariah, hukum, IT, arsitektur, 
sosiologi dan lainnya

• Penelitian lintas ilmu adalah usaha
untuk menemukan puzzle yang hilang
dalam gambaran utuh waqf yang ideal



Cont’d

• Peneliti Barat lebih sering melihat wakaf sebagai
artifact ketimbang the living practice

• Kebanyakan peneliti Muslim justru menghasilkan
agenda kebijakan dari studi tentang wakaf

• Oleh karena itu, riset-riset yang dilakukan di
perguruan tinggi seharusnya memiliki implikasi
pada kebijakan (policy agenda) bukan sekedar
menjadikan wakaf sebagai bahan kajian historis.



Cont’d

• Perlu memberikan trigger untuk
memperkaya riset di bidang wakaf melalui
pemberian research grant atau beasiswa
pada level  pasca sarjana terkait studi wakaf

• Menyediakan “rumah sendiri” bagi publikasi
bidang wakaf melalui jurnal ilmiah
bereputasi

• Memiliki data base hasil riset dan publikasi
wakaf→ Peran PAU



Pengabdian kepada masyarakat

• Aplikasi hasil-hasil riset di bidang wakaf
untuk membantu pengembangan wakaf.

• Edukasi masyarakat tentang Wakaf

• Pembentukan Lembaga Wakaf kampus



Our efforts at   

Pendidikan

• Wakaf bagian dari
kurikulum akuntansi
syariah

• Magang mahasiswa di
Lembaga wakaf

Penelitian

• Penelitian Dosen & 
Mahasiswa

• Publikasi dosen & 
mahasiswa

• Pusat Studi Wakaf & 
Filantropi Islam



Cont’d

Pengabdian Masyarakat

• Pendampingan Lembaga
Wakaf

• Lembaga Wakaf PNP

• Hibah & Wakaf hasil-hasil
research terapan
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