


 
ABSTRAK 

 
Perwakafan harta wakaf produktif merupakan perwakafan yang jarang ditemui karena 

biasanya wakif mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah, sesuai dengan survey yang 
dilakukan tahun 1979-1989 yang didapati bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia 
peringkat palingbanyak adalah untuk membangun tempat-tempat ibadah, dalam hal ini masjid 
atau musolla. Urutan kedua adalah untuk usaha produktif yaitu tanah wakaf yang 
dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Pada urutan kegiga adalah untuk makam atau 
tanah wafak yang dikosongkan. Sedangkan tanah wakaf untuk kepentingan social menduduki 
urutan kelima setelah tanah wakaf untuk kepentingan agama termasuk madrasah, pondok 
pesantren dan bustanul athfal. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan penyusunan 
penelitian  ini  bersifat penilaian terhadap wakif yang mewakafkan tanahnya untuk 
kepentingan social dan nazir sebagai pengelolanya serta tanah wakaf produktif beserta 
hasilnya. Sumber data diperoleh melaui data primer dan sekunder, sedang pengumpulan 
datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan kualitatif dan metode analisa datanya menggunakan analisis induktif. 
 
 Pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di kecamatan Pleret 
semuanya dikelola oleh nazir tapi penggarapannya diserahkan kepada orang lain. Pengelolaan 
harta wakaf ini hasilnya belum optimal untuk kepentingan social tapi masih terbatas pada 
kepentingan kemakmuran masjid. Pengelolaan harta wakaf produktif ini dibolehkan menurut 
hukum Islam maupun Hukum positifkarena tidak bertentangan dengan peraturan yang telah 
ditentukan dan pengelolaan tanah pertania tersebut boleh dilaksanakan demi kemaslahatan 
dan kepentingan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewakafyaitu factor agama, 
budaya, social - ekonomi, dan pendidikan. 
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