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Gara Wakaf
nggi

BWI
di Per

CIRE.BO\ - llsdin \\ irL'1l'

lndonesia ( B\\'l ) llelic{rt]'llr

p Sektor
uruan Ti

Tatane rnclihat. Potelsi wakaf

di lAIi Cirebon saogat be"ar'

Hal itu daPat dihitung darr

iumlah pegawai. baik Pendrdlk
dan kependidikan di kampus

setemDat. "Misalkan satu

orang wakaf RPl0 ribu alau

Ro50 ribu saja sesuar t$gKal
nendapataonya. Tidak harus

uiug-ujug tangsung besar' dan

,rinp kecil dulu," teranenya
' aitir,vu. imbuh Tatang'
progra; rlakaf ini daPatt
'berlalan dan dana iu akan

ahadi. SelaniutnYa. dana

tersebut daPat dimanfaatkan

di sektor riil. sepertr untuK

oembiaYaan sektor-sektor
;konomi Yang Produktil untuk

alumni dan masYarakat'
"sektor finansial itu bisa

di deDosito dan kalau Yang
hanvai di obligasi saYa lihat"'

imbuhnva.
Tatang inemaParkan, Yang

bisa diberi PembiaYaan darr

wakaf tunai ini bisa sangat

fleksibet. Bahkan' untuk
oembagian keuntungan Pun
sLrdah 

-ditentukan SePerti

Kelika disinggung Penggunaan

dana wakaf dengan rencana

transformasi lAlN Cirebon
dari Satuan Kerja (Satker)
Penerimaan Negara Bukan
Paiak (PNBP) menjadi Badan

I ivanan Umum (BLU)'
Tatane mengungkaPkan. dana

wakai ini di luar lembaga

oemerintahan.
Sehingga, kata dia. sislem

oengelolaan dananYa Pun
i,erhida. Untuk itu.jrka lembaga

wakaf ini bagian dari IAIN
Cirebon. maka akan ada ststem

akutansi Pemerinlah Yang terkait

lembaga keuangan.
"Ini di luar 1e mbaga

{ nemerintahan). TaPi
iimbaga.tYa ( IAIN SYekll

Nurjati Cirebon) blsa

menggunakan dana Yang
terkumoul itu," jelasnYa'

Bahkan. Tarang menjelaskan'

lernbaga wakaf swasta ml

nun biia meniadi Pihak Yang

membackuP. membantu'
memi nj a m ka n. sert a^

memanfaatkan dana wakat

ini terkait BLU tersebut

notensi wakaf di Perguruan
iineei. Hal itu disirmpaikan
oii[i Pendataan. Scnillkast'
dan Ruislagh BWl. Tatang

Astarudin Pada sem tnar

Manaiemen Wakaf dan

PeraniorYa Pada Perguruan

Tinggi yang diselenggatakan
IAIN Svekl Nu{atr LtreDon or

Grage i{otel. Senin (1 l/10)'
Menurut Tatang. Perguruan

tinggi PunYa Potensi *aLal
vans besar. Salah satunYa ot

i,Lt Cirebon' jika kamPus

keagamaan negeri satu-salunYa

di wilavah Ciayumajakunlng
ini daPat mengelolan-Ya'
maka wakaf tersebut akan

meniadi dana abadi Yang bisa

-.rdrkung visi misi dan

kegiatan di IAIN Cirebon 
,

"wakaf ini kan srtatnYa aDaor'

Capital expenditure (belanla

modalI dalam ekonoml. t(atau

zakat ttu operational expendimre

(pengeluaian operasional l" jelas

dia dalam PemaParannYa'
Maka. laaiut Tatang. lbarat

sebuah Perusahaan Yang hanYa

memilili dana oPcrastonal

saia, ma*a Perusahaan
terscbut tidak memiliki modal

tetao. Sehingga. damPaknY a

oerusahaan tersebut tidak
fapat berjalan dengan. stabrl'
"Kedua-duan\a harus ada Jaol'

capitcl crPenditure-ll t a ada

kuat. opelatiotral exPe[dlture
juga te;sedia. ltu bisa kuat dan

abadi," rerangnYa'
Untuk Itu, TalanC $enegaskan'

dengan drna wakal lnt

oiha-kn1 a mengirginkan daPat

ierbentuknYa suatu slstem

ekonomi Yang berkeabadian
dan keaditan. "Itu Yang krta

dorone ke IAIN Secara teorl

sudah-PunYa' kesadaran sudah

ada, tinggal melaksanakan dan

melestarikan," ujamya'

untuk natlzir atau Pihak Yang
mcncrirna $ akaf. Ilan) c

mendaDat 10 Persen dari

keuntungan Yang diPeroleh
''Dan 90 Persennya untul(

masyarakat Yang mendaPat
n"m'bialaan itu." PaPamya'' 

Se ta in itu. Tatang
rlenerangla n. dana u akal

inr Dun blsa digunakan
untui kegiatan Pendidikan
lria mencontohkan kampus-

kamDus besar Yaog lelah
menselolal dana sakaf untuk

Iesi;tan rersebut.
Siperti. kata dia. Al-Azhar'

oxford. dan Stanlord Yang
memiliki dana abadi cukuP

besar yang dig!nakan untuk

membackuP kegiatan-kegratan

kampus. baik untuk beasiswa

maupin riset.

"Bisa l untuk BLU), tapi

ini dana Pihak ketiga, bukan

dana negara. Kdn nanlt aoa

anrannya. bagi hasilnYa heraPa'

Jadi nanli ada keuntungan untux

lembaga wakaf dan terutama

IAIN 1-SYekh Nurjati Cirebon)

Karena ini dari mereka sendlrl

dan untuk mereka," jelasnYa

Setelah itu, kata Tamng'

iika tembaga wakaf ini sudah

iesmi terbennrk. rnaka tinggal

melak-ukan gerakan wakaf dl

IAIN Cirebon.
"Jika lembaga wakaf ini mau

menerima lembaha wakaf dari

masvarakat, Lan bisa lembaga

wak;f ini menerima wakaf dan

masYarakat Maka. lemabaga-

ini harus menjadi nadzir wakal

rrano dan mengurus izin dart

BWi," PungkasnYa (wan)

WAKAF. Bw| g"rip 
""no, 

wakal di perguruan tinggi tantaran punya potensi tinggi penghimpunan

pengelolaan dina abadi'
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