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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

1. Judul Pengabdian 

kepada Masyarakat 

: PPM Pendampingan Waqfraiser sebagai upaya 

pengumpulan wakaf dana abadi organisasi Wanita Islam di 

Jawa Timur 

2. Tim Pelaksana   

 N0 NAMA JABATAN Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi 

Waktu 

(jam/ming) 

 1 Dra.Kurnia Agustina 

Anggraeni,Ak,MM,MSA 

Ketua Akuntansi Unitomo 10 

 2 Jajuk Suprijati, SE, MM Anggota 1 Ekonomi 

Pembangunan 

Unitomo 8 

 3 Mustika Winedar, 

SE.,Ak.,MM 

Anggota 2 Akuntansi Unitomo 8 

 4 Afra Suryanita Sari  Anggota 3 Mahasiswa 

Ekonomi 

Pembangunan 

Unitomo 2 

 5 Nurul Fauiah   Mahasiswa 

Akuntansi 

Unitomo 2 

3. Obyek(khalayak sasaran) Pengabdian kepada organisasi Wanita Islam 

4. Masa Pelaksanaan 

 Mulai : bulan : Nopember           tahun : 2020 

 Berakhir : bulan : Januari                  tahun : 2021 

5. Biaya hibah 

• Tahun ke 1     : Rp 5.000.000,- 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : 

Surabaya 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

1. Wanita Islam : Sebagai organisasi yang melaksanakan pengumpulan wakaf dana 

abadi 

2. Biro Konsultan Wakaf : Sebagai lembaga yang memberikan konsultasi tentang 

wakaf uang 

8 Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan 

Berdasar hasil analisis langsung terhadap situasi mitra dapat diidentifikasi permasalahan 

yaitu : 

1. Mitra memerlukan dana dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari dalam 

jumlah yang cukup besar. 

2. Mitra dihadapkan pada kurangnya dana yang diperlukan 

3. Mitra memerlukan pendamping dan pengetahuan agar dana abadi yang diperlukan 

dapat terkumpul untuk memenuhi kebutuhan organisasi 

4. Mitra belum memahami tata cara pengumpulan wakaf dana abadi 

Solusi yang ditawarkan adalah dihadirkan narasumber yang kompeten untuk mendampingi 

dan memberikan ilmu tentang wakaf dana abadi serta membentuk waqfraiser 

9 Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada manfaat yang diperoleh) : 

Waqfraiser dibentuk dalam rangka mengumpulkan dana abadi Wanita Islam dengan 

memfasilitasi ibu-ibu yang mau mewakafkan dananya.Adapun dana wakaf yang diperoleh 

akan dipakai untuk tujuan : 

1.Pengembangan dan peningkatan pendidikan 

2. Pemberian bea siswa 
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3.Permodalan dan pendanaan usaha  melalui BMT 

10. Rencana luaran berupa jasa, system, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 

ditargetkan : 

Luaran yang ditargetkan berupa : 

• Terkumpulnya dana abadi Wanita Islam melalui waqafraiser 
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RINGKASAN 

 

      Wakaf uang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 

Januari 2010 dan diharapkan gerakan wakaf uang dapat berakselerasi dengan cepat untuk 

mendukung masyarakat Indonesia mencapai Indonesia yang lebih baik. Wakaf uang adalah 

wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 

alaih atau pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai 

pernyataan kehendak wakif atau pihak yang berwakaf. 

       Melalui wakaf uang organisasi Wanita Islam bekerja sama dengan YEWI (Yayasan Edukasi 

Wakaf Indonesia) yang merupakan konsultan wakaf berusaha untuk meningkatkan literasi dan 

partisipasi masyarakat dalam perwakafan khususnya wakaf uang. Hal ini dilakukan     untuk bisa 

membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengembangkan program-program sosial 

keagamaan. 

Untuk membantu terkumpulnya dana abadi wanita islam maka dibentuklah waqfraiser  yang 

merupakan pengurus wanita Islam dan diharapkan dapat mendekati anggota wanita islam di 

daerah untuk mensukseskan program tersebut. Tema yang dipakai adalah berwakaf dengan 

mudah karena hanya dengan lima puluh ribu saja semua orang dapat berwakaf. 

Luaran yang dapat dicapai adalah peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut 

berwakaf sehingga program yang direncanakan wanita islam berupa pengembangan dan 

peningkatan pendidikan, pemberian bea siswa , permodalan dan pendanaan usaha melalui BMT 

dapat tercapai 
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PRAKATA 

 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah 

Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)  yang berjudul “PPM PENDAMPINGAN 

WAQFRAISER SEBAGAI UPAYA PENGUMPULAN WAKAF DANA ABADI 

ORGANISASI WANITA ISLAM DI JAWA TIMUR  dapat diselesaikan. Kami menyadari 

bahwa laporan PPM ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Rektor Universitas Dr.Soetomo  yang telah memberikan pendanaan penelitian bagi dosen 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas. 

2. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah mengelola dana pengabdian 

dengan baik sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian laporan pengabdian 

masyarakat. 

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr.Soetomo yang juga telah memberi 

dukungan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat 

4. Ketua Wanita Islam Jawa Timur Ibu Dr.Nur Sayidah yang telah memberikan kesempatan 

kepada kami sebagai anggota waqfraiser di Jawa Timur 

5.  Pihak-pihak lain yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu 

terselesaikannya laporan pengabdian ini. 

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan akhir 

ini. Semoga laporan pengabdian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. Untuk itu kami sangat terbuka dengan kritik dan saran dari para 

pembaca untuk lebih menyempurnakan laporan pengabdian kami 

 

 

                                                                                                                      Surabaya, Januari 2021 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Analisis Situasi 

      Dahulu hanya orang kaya yang dapat berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah 

atau bangunan . Kini tidak lagi, siapapun dapat berwakaf . Tidak harus tanah, uangpun dapat 

diwakafkan.Jika jumlah setoran wakaf uangnya mencapai Rp 1 juta atau lebih, wakif (orang yang 

berwakaf) akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). 

      Di perbankan syariah, wakaf uang merupakan produk baru. Posisi bank syariah dalam hal ini 

adalah sebagai penerima wakaf uang. Jadi orang yang hendak berwakaf, uangnya harus 

disetorkan melalui bank syariah, tidak boleh langsung diberikan kepada pengelola(nazhir). 

Karena produk ini masih baru, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahaminya. 

      Wakaf uang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 

Januari 2010 di Istana Negara  dan diharapkan gerakan wakaf uang dapat berakselerasi dengan 

cepat untuk mendukung masyarakat Indonesia yang lebih baik. 

      Dalam surat Ali Imron(3) ayat 92 menjelaskan “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 

kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui “. Dan dalam surat Al-

Baqarah(2) ayat 261-262 juga menyebutkan “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha 
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Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak 

mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan 

tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

       Hadist Nabi s.a.w : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “ 

Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal,  

yaitu kecuali dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan  atau anak sholeh yang 

mendoakannya” ( H.R.Muslim, al Tirmidzi, al Nasa “I dan Abu Daud). 

      Penjelasan diatas jelas sekali bahwa melakukan wakaf itu merupakan perintah dari Allah 

SWT dan apabila itu merupakan perintah maka harus dilakukan bagi umat muslim yang beriman. 

      Kehidupan berbangsa, mengajarkan bahwa kehidupan saling tolong menolong sudah 

mengakar dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila, pada sila ke lima mengajarkan 

bangsa Indonesia untuk suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Selain gemar 

memberikan pertolongan, butir lain dari sila kelima Pancasila adalah jauh dari sikap pemerasan 

pada pihak lain, artinya dalam kegiatan perekonomian tidak ada praktek ijon, rentenir, 

perampasan terhadap hak orang lain dan lain sebagainya yang merugikan baik secara ekonomi, 

harkat dan martabat orang lain.Sila kelima dari Pancasila ini merupakan cerminan budaya asli 

bangsa Indonesia untuk saling tolong menolong yang harus selalu dijaga dan dirawat agar 

tercapainya kemakmuran masyarakat Indonesia. 

       Berdasarkan ajaran dalam Alqur’an dan Hadist Nabi serta kearifan lokal yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia yang sudah dijelaskan diatas PW Wanita Islam Jawa Timur mengajak anggota 

yang ada di PD dan PC Wanita Islam Jawa Timur untuk melakukan kegiatan nyata yang 
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bermanfaat untuk umat dalam meningkatkan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. Program yang ditawarkan adalah dengan membentuk Wakaf Dana abadi 

Wanita Islam. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan misi mulia ini adalah bahwa 

anggota Wanita Islam belum ada yang berpengalaman dalam membentuk Wakaf Dana Abadi 

yang berupa wakaf uang, untuk itu perlu adanya pendampingan dari pihak yang berkompeten 

yaitu dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). 

       Adapun manfaat pembentukan Wakaf Dana Abadi Wanita Islam di Jawa Timur akan dipakai 

untuk tujuan pengembangan dan peningkatan pendidikan, pemberian bea siswa dan permodalan 

serta pendanaan usaha melalui BMT. Metode pelaksanaannya adalah diawali dengan 

melaksanakan edukasi dan literasi melalui kegiatan Webinar Nasional dengan menghadirkan 

narasumber yang berkompeten dibidang ini. 

 

1.2.Permasalahan Mitra 

       Wanita Islam sebagai mitra bekerja sama dengan pendamping ( yang juga merupakan 

pengurus) telah mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi dan berusaha untuk dipecahkan 

adalah : 

1.  Mitra memerlukan dana dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari dalam jumlah 

yang cukup besar. 

2. Mitra dihadapkan pada kurangnya dana yang diperlukan 

3. Mitra memerlukan pendamping dan pengetahuan agar dana abadi yang diperlukan dapat 

terkumpul untuk memenuhi kebutuhan organisasi 

4. Mitra belum memahami tata cara pengumpulan Wakaf Dana Abadi 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

2.1. Solusi Yang Disepakati dan Luaran 

       Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka solusi yang disepakati adalah 

dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidang wakaf uang. Narasumber tersebut 

adalah  Bapak Roy Renwarin, CWP, CWS dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) 

melalui webinar yang menjelaskan tentang  

1. Wakaf uang 

2. Tata cara pengumpulan Wakaf Dana Abadi Wanita Islam 

3. Tata cara pembentukan Waqfraiser 

Solusi yang disepakati dan luarannya, disajikan pada table berikut ini : 

Tabel 2.1.Solusi Yang Disepakati untuk Mengatasi Masalah 

No Solusi Yang Disepakati Luaran 

1. Menjelaskan apa, bagaimana dan 

manfaat wakaf uang 

Pengetahuan dan kecerdasan tentang wakaf 

uang 

2. Menjelaskan bagaimana tata cara 

pengumpulan Wakaf Dana Abadi 

Wanita Islam 

Pengetahuan dan kecerdasan mitra tentang 

tata cara pengumpulan Wakaf Dana Abadi 

Wanita Islam 

3. Menjelaskan tata cara pembentukan 

waqfraiser 

Pengetahuan dan kecerdasan mitra tentang 

tata cara pembentukan waqfraiser 
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 2.2.Target 

       Dengan mendasarkan pada permasalahan yang ada maka target yang ingin dicapai dengan 

diadakan Webinar Nasonal adalah : 

1 Memperkuat pengetahuan dan kecerdasan tentang wakaf uang dan manfaatnya 

2 Memahami tata cara pengumpulan Wakaf Dana Abadi Wanita Islam 

3 Terbentuknya Waqfraiser yang akan membantu pengumpulan Wakaf Dana Abadi Wanita 

Islam. 

2.3. Luaran Yang Dicapai 

 Luaran yang dicapai dalam pendampingan ini adalah : 

1. Semakin meningkat pengetahuan tentang wakaf uang dan manfaatnya yang dapat 

mendorong partisipasi untuk melakukan wakaf uang 

2. Semakin meningkat pemahaman tentang tata cara pengumpulan Wakaf Dana Abadi Wanita 

Islam 

3. Memudahkan tugas Waqfraiser dalam membantu pengumpulan Wakaf Dana Abadi Wanita 

Islam 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1.Metode Ceramah / Seminar/ Webinar 

       Kegiatan untuk mewujudkan atas solusi yang ditawarkan dan disepakati dilaksanakan 

dengan cara Webinar tidak tatap muka karena mematuhi standard new normal akibat adanya 

covid 19. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1.Tahapan Kegiatan 

No Kegiatan Indikator Hasil 

1. Webinar wakaf kontemporer “Wakaf 

untuk pemberdayaan Wanita Islam 

yang dilakukan oleh PP Wanita Islam 

pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan 

narasumber Bapak Roy Renwarin, 

CWP, CWS 

Informasi yang terkait dengan program yang 

akan dilaksanakan oleh PP Wanita Islam 

berupa pembentukan wakaf uang dana abadi 

Wanita Islam  

2. Webinar Launching Bunda Wakaf 

Wanita Islam “Syiar Dakwah, 

Pendidikan dan Penguatan Ekonomi 

Umat” yang dilaksanakan melalui 

zoom tanggal 25 Oktober 2020 dengan 

narasumber 

Launching Bunda Wakaf Wanita Islam dengan 

menunjuk ikon bunda wakaf yang pertama 

yaitu Nini Karlina 
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Prof.Dr.Ir.K.H.Mohammad Nuh, 

DEA, Roy Renwarin, CWP, CWS, 

Prof.Dr.Muhammad, M.Ag dan Nini 

Carlina 

3. Pertemuan melalui zoom Ibu Ketua 

PW Wanita islam Jawa Timur dengan 

ibu-ibu calon bunda wakaf/ waqfraiser 

tanggal 21 Nopember 2020  

Menentukan tujuan penggunaan dana wakaf 

abadi Wanita Islam dan membentuk waqfraiser 

di Jawa Timur sebanyak 6 orang yang akan 

memfasilitasi ibu-ibu yang mau mewakafkan 

dananya 

4. Webinar “Menghimpun waqaf untuk 

dana abadi Wanita Islam yang 

diselenggarakan PWWI Jatim pada 

tanggal 23 Desember 2020 jam 13.00 

WIB 

Partisipasi ibu-ibu pengurus wilayah dan 

daerah Wanita Islam Jawa Timur meningkat 

dalam rangka mengumpulkan dana wakaf 

abadi wanita islam 

5. Pengumpulan dana wakaf yang 

dilakukan oleh waqfraiser terhadap 

anggota Wanita Islam sesuai dengan 

wilayahnya masing-masing 

Sertifikat akta wakaf 

 

Metode yang digunakan dalam usaha meningkatkan pengetahuan mitra adalah dengan 

menggunakan metode ceramah / webinar, dimana narasumber menyampaikan materinya 

kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab. Adapun kinerja pengabdian dalam bentuk seminar 

ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mitra. 
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3.2.Kontribusi Setiap Anggota Dan Kepakarannya 

       Kegiatan PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) yang diusulkan ini akan dilakukan oleh 

tim yang terdiri dari 4 orang yang memiliki latar belakang ilmu akuntansi dan ekonomi 

pembangunan dan berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pelatihan 

ketrampilan, perancangan, pengembangan produk dan penerapan teknologi tepat guna. Susunan 

tim pelaksana dapat dilihat pada table 3.2.sebagai berikut : 

Tabel 3.2.Susunan Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat 

No Nama dan Jabatan dalam tim 

Pengabdian 

Bidang Keahlian Tugas 

1. Dra.Kurnia Agustina Anggraeni Ak, 

MM, MSA 

(Ketua) 

Akuntansi 1 Berkoordinasi dengan 

pengurus  PW dan PD 

Wanita Islam 

2 Melakukan pendampingan  

dalam Webinar bersama  

pengurus PW dan PD WI 

3 Menghimpun wakaf yang   

terkumpul 

2. Jajuk Suprijati, SE, MM Ekonomi 

Pembangunan 

1 Melakukan pendampingan   

dalam Webinar bersama  

pengurus PW dan PD WI 

2 Menghimpun wakaf yang   

  terkumpul 

3 Mustika Winedar,SE.,MM Akuntansi 1 Melakukan pendampingan   

dalam Webinar bersama  

pengurus PW dan PD WI 

2 Menghimpun wakaf yang  

terkumpul 
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3. Nurul Fauziah Mahasiwa 

Akuntansi 

1 Membantu dalam 

pelaksanaan   webinar 

2 Membantu menyusun 

laporan 

4. Afra Suryanita Sari Mahasiswa 

Ekonomi 

Pembangunan 

1 Membantu dalam 

pelaksanaan webinar 

2 Membantu menyusun 

laporan 
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BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

4.1.HASIL PENDAMPINGAN 

       Kegiatan pengabdian masyarakat dengan sasaran anggota Wanita Islam Jawa Timur 

telah berhasil membentuk dan mempunyai 6 (enam) orang waqfraiser yang akan 

memfasilitasi ibu-ibu anggota Wanita Islam di Jawa Timur yang mau mewakafkan 

dananya minimal sebesar Rp 50.000,-. Adapun dana yang terkumpul pada saat ini sudah 

mencapai sekitar Rp 54 juta untuk seluruh Indonesia dari jumlah yang ditargetkan sebesar 

Rp 100 milyar. Pencapaian yang perlu disyukuri karena dana tersebut akan digunakan 

untuk pengembangan pendidikan, pemberian bea siswa serta permodalan dan pendanaan 

usaha melalui BMT. Jika dilihat dari jumlahnya masih jauh dari target,  tetapi dengan 

keyakinan anggota dan pengurus, dana tersebut akan dapat tercapai. 

       Adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh Wanita Islam untuk memberikan 

informasi yang terkait dengan wakaf melalui kegiatan webinar yang dimulai sejak 

tanggal 25 September 2020 dengan tema “Wakaf untuk pemberdayaan wanita “. Dalam 

webinar ini dibahas tentang pengenalan wakaf uang yang bisa dilakukan oleh organisasi 

Wanita Islam dalam mengumpulkan dana untuk kegiatan syiar Islam sesuai dengan 

syariat dan diikuti oleh seluruh pengurus Wanita Islam baik pusat dan daerah. Melalui 

kegiatan webinar ini diputuskan untuk membentuk proyek dana abadi Wanita Islam dan 

siap menerima wakaf setiap hari Jumat. Adapun bentuk wakaf uang yang dilakukan ada 

dua bentuk yaitu wakaf kolektif dan wakaf abadi. Wakaf kolektif adalah wakaf uang yang 

dilakukan sebesar Rp 50.000,- dan kelipatannya, sehingga diharapkan dengan jumlah ini 
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setiap orang dapat berwakaf karena relative kecil jumlah dana wakafnya. Sedang untuk 

wakaf abadi adalah wakaf uang yang dilakukan minimal Rp 1.000.000,- dan 

kelipatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh PP Wanita Islam dan bekerja sama denga 

YEWI (Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia) dengan narasumber Bapak Roy Renwarin 

CWP, CWS. Literasi Perwakafan bisa dilihat di E-Book perwakafan ( 

https://pasifamal.id/wr/literatur-perwakafan?type=ebook) dan video Perwakafan ( 

https://pasifamal.id/wr/literatur-perwakafan?type=video) 

       Selain itu dilakukan kajian-kajian yang berkisar tentang wakaf uang dengan YEWI 

selaku narasumber dengan tema wakaf itu mudah, murah dan sederhana, tantangan dan 

peluang dalam perwakafan. Semuanya ini dilakukan untuk memberikan literasi dan 

pemahaman terhadap pengurus maupun anggota Wanita Islam baik pusat maupun daerah 

tentang wakaf uang, cara memperoleh dan cara mengumpulkan serta cara 

menggunakannya. 

       Setelah melalui proses literasi yang cukup lama maka pada hari Ahad 25 Oktober 

2020 diputuskan untuk melakukan Launching Bunda Wakaf Wanita Islam dan tema yang 

diusung Bunda Wakaf Wanita Islam untuk syiar dakwah, pendidikan dan penguatan 

ekonomi umat. Adapun narasumber yang ditampilkan adalah Jenderal TNI Fachrul Razi, 

S.I.P, SH, MH , selaku Menteri Agama RI, Prof.Dr.Ir.K.H.Mohammad Nuh,DEA selaku 

Badan Wakaf Indonesia Pusat, Roy Renwarin, CWP, CWS selaku YEWI (Yayasan 

Edukasi Wakaf Indonesia), Prof.Dr.Muhamad,M.Ag selaku Dewan Masjid Indonesia, 

Bank BTN Syariah dan NIni Carlina selaku duta Bunda wakaf 
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         Bismillahirrohmanirrohim           

      Assalamualaikum, wr. wb.        

 

Kami mengundang Bapak/Ibu Wanita Islam untuk hadir dalam acara LAUNCHING 

BUNDA WAKAF WANITA ISLAM "Syiar Dakwah, Pendidikan dan Penguatan Ekonomi 

Umat" yang akan dilaksanakan melalui ZOOM Meeting pada: 

 

Hari/ Tanggal :Ahad, 25 Oktober 2020 

Waktu : 07.30 - 12.00 WIB 

 

Keynote speaker : 

Jenderal TNI Fachrul Razi, S.I.P., S.H., M.H. 

(Menteri Agama RI) 

Narasumber: 

Prof. Dr. Ir. K.H Mohammad Nuh, DEA 

(Badan Wakaf  Indonesia (BWI) Pusat) 

Roy Renwarin, CWP, CWS 

(Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI)) 

Prof. Dr. Muhamad, M.Ag 

(Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY) 

Nini Carlina 

(Duta Bunda Wakaf) 

BANK BTN Syariah 

 

Pendaftaran: 

https://forms.gle/CCjrdFyHkfsBuhrW6 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/9495295078?pwd=cEVvZ2JpMWRhbWJiT2tWVWJEbGkrUT09 

Meeting ID: 949 529 5078 

Passcode: waqaf 

 

Demikian kami sampaikan, kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan. Atas perhatiannya 

kami ucapkan banyak terimakasih. 

 

Billahi Taufiq Wal Hidayah 

Wassalamualaikum, wr. wb 

 

Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M. Pd 

                  Ketua Umum PP Wanita Islam 

Undangan LAUNCHING BUNDA WAKAF WANITA ISLAM 

 

       Melalui bunda wakaf ini akhirnya semua pengurus dan anggota Wanita Islam 

mengetahui ada proyek yang harus dikerjakan bersama untuk menghimpun dana abadi 

guna membangun kemandirian wanita Indonesia melalui wakaf uang. Dana abadi adalah 

sekumpulan dana yang dikelola suatu lembaga untuk melaksanakan tujuan sosial yang 

ditetapkan oleh pendiri lembaga atau penyumbang dana. Dana abadi Wanita Islam ini 

nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksannan program dakwah, kesehatan, 

sosial, ekonomi dan pendidikan dengan tujuan tidak hanya menyejahterakan anggota 

Wanita Islam tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat 
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Indonesia sesuai dengan syariat. Dengan wakaf uang akan membatu mewujudkan 

generasi dan peradaban emas Indonesia. Dana abadi dalam bentuk wakaf uang akan 

dikelola pada rekening wakaf wanita islam yang telah bekerja sama dengan Nazhir 

Wakaf Uang Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta  dimana pokok wakaf 

uang akan diblokir di LKS PWU Bank BTN Syariah yang menjamin kelestarian pokok 

wakaf uang selamanya. Pihak yang berwakaf atau wakif akan menerima dua dokumen 

resmi bukti berwakaf yaitu sertifikat dan akta ikrar wakaf uang yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta ikrar wakaf uang (PPAIWU) Bank BTN Syariah. 

       Di Jawa Timur melalui rapat zoom yang diadakan oleh ketua PW Wanita Islam 

Dr.Nur Sayidah maka pada tanggal 21 Nopember 2020 tentang program Waqaf Dana 

Abadi Wanita Islam diputuskan bahwa dana waqaf yang nanti terkumpul dipakai untuk 

tujuan pengembangan dan peningkatan pendidikan, pemberian bea siswa, permodalan 

dan pendanaan usaha melalui BMT. Ini dilakukan karena organisasi Wanita Islam di 

Jawa Timur banyak yang memiliki sekolah serta para anggotanya yang bekerja sebagai 

wirausaha. Sehingga diharapkan dengan adanya dana abadi ini dapat menyelesaikan 

masalah yang mungkin terjadi dalam bentuk kekurangan dana bagi mereka para anggota 

Wanita Islam yang mengalaminya. 

       Dalam rapat zoom tersebut juga dibentuk waqfraiser / bunda wakaf untuk wilayah 

Jawa Timur sebanyak enam orang yaitu : 

1. Ibu Zamida yang akan memfasilitasi ibu-ibu dari PD Ponorogo,kabupaten/kota 

Madiun, Lumajang dan Jember.  

2. Ibu Kus Indiah yang akan memfasilitasi Ibu-ibu dari PD Kabupaten Kediri, Kota 

Kediri, Kabupaten Blitar. 
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3.  Ibu Yayuk akan memfasilitasi ibu-ibu dari PD Bojonegoro, Tuban, 

Lamongan/Babat.  

4. Ibu Kurnia akan memfasilitasi ibu-ibu dari PD Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, 

Batu. 

5.  Ibu Eny akan memfasilitasi Ibu-ibu dari PD Gresik, Tulungagung, Pasuruan ; 

6. Ibu Nur Sayidah akan memfasilitasi Ibu-ibu dari PD Magetan, Ngawi.    

        Diharapkan dengan adanya waqfraiser yang sudah dibentuk maka program waqaf 

dana abadi Wanita Islam nantinya dapat terkumpul yang akan dipakai untuk tujuan 

pengembangan dan peningkatan pendidikan, pemberian bea siswa, permodalan dan 

pendanaan usaha melalui BMT. Semuanya ini dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan mengembangkan program-program sosial keagamaan yang 

dilakukan organisasi Wanita Islam khususnya di Jawa Timur. 

        Kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi program waqaf PP Wanita 

Islam  yang mengundang ibu-ibu Pengurus Wilayah dan Daerah dari Wanita Islam yang 

berada di Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2020 pukul 13.00. Acara 

ini diadakan oleh PWWI Jawa Timur dengan tema menghimpun wakaf untuk dana abadi 

Wanita Islam dan dilakukan melalui zoom dalam rangka mengikuti protokol kesehatan 

dan masing-masing PD berpartisipasi sebanyak 5 orang.   

 Setelah melalui serangakaian literasi melalui Webinar tentang waqaf uang untuk 

menyakinkan dengan memperkuat hati dan pemahaman ibu-ibu anggota Wanita Islam 

tentang waqaf uang , maka pengurus pusat membuat gebrakan kegiatan tentang waqaf 

uang. Kegiatan waqaf Wanita Islam semakin dikuatkan dengan kegiatan yang dibuat oleh 

pengurus  WI Pusat dalam rangka memperinagati Milad Wanita Islam  yang  ke 59. 
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dimana dengan membuat kegiatan Waqaf serentak dan diusahakan memecahkan rekor 

muri dengan memperoleh sebanyak 5900 Waqif. 

 Kegiatan pemecahan rekor muri ini puncaknya dilakukan pada tanggal 25 April 

2021. Dalam acara ini, selain pemecahan rekor muri pencapaian 5900 waqif juga ada 

acara lain yang menyemarakkan Milad Wanita Islam yang ke 59. Acara dimulai dengan  

ceramah dari mama dede, dan semua acara direkam dalam chanel yuotube Wanita Islam. 

 

 

 

 

Gambar 1: 

Link Vidio Puncak MILAD Wanita Isam Ke 59 
https://www.youtube.com/watch?v=dUoMK3Rc74Y 

 
 

 

 
 

Gambar 2: 

Acara Pembuka Ceramah Dari Mama Dede 

 

 Acara milad Wanita Islam yang ke 59 juga mendapatkan sambutan yang luar biasa dari 

beberapa tokoh masyarakat antara lain dari bapak Anis Baswedan Gubernur DKI Jakarta, dimana 

bapak Anis Baswedan berkenan memberikan ucapan Selamat kepada Wanita Islam pada Milad 

Ke 59 ini. 
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Anies Baswedan 

Gubernur DKI Jakarta 

 

Prof.Dr. Phil H. Kamaruddin 

Amin, MA. Direktorat Jendral 

Bimbingan masyarakat Islam 

Kementrian Agama RI 

Dr Ir Giwo Rubianto 

Ketua Umum Kowani 

Gambar 3: 

 Ucapan Selamat Dari Para Tokoh Masyarakat pada Acara Puncak Milad Wanita Islam Ke 59 

 

Masuk pada acara inti yang dipandu oleh duta Bunda Wakaf Wanita Islam Ibu Nini Karlina, SE, 

dimana pada acara inti ini diisi oleh Nara sumber yang kompeten di bidang waqaf. 

 

 

 

 

Pembawa Acara,Duta Waqaf WI : Nini Karlina,SE Ketua Wanita Islam Pusat :  
Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M. Pd 

Gambar 4: 

Acara Inti Acara Puncak Milad Wanita Islam  
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Roy Renwarin 

Yayasan 

Edukasi Wakqaf 

Indonesia 

(YEWI) 

 

Prof 

Dr.Ir.Muhamad 

Nuh DEA 

Ketua Bandan 

Pelaksana 

Badan Waqaf 

Indonesia 

 

 

Prof Dr.Din 

Syamsudin 

 

Slamet  Wahyudi 

(Branch Manger 

BTN Syariah ) 

 

 

Prof. Dr. H. 

Muhammad,M.

Ag, CIRB 

 Ketua Dewan 

Masjid 

Indonesia 

Yogyakarta 

 

Sepridani dari BI 

 Gambar 5: 

Narasumber Acara Puncak Milad Wanita Islam Ke 59 

 

 Hasil dari pemecahan rekor muri ini , memang masih jauh dari harapan, karena sampai 

dengan waktu yang ditetukan yaitu puku 07.00 – 12.00 WIB masih terkumpul 1305 waqif 

dengan total waqaf uang sebanyak Rp 69.100.000. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi Wanita Islam Dan YEWI sebagai supporter acara ini untuk lebih memperbaikinya. Kendala 

Teknis adalah kendala utama yang dihadapi dalam acara ini. Kurangnya koordinasi dan prediksi , 

sehingga Lembaga keuangan non bank ini (QRIS) mengalami kesulitan dalam menerima dana 

secara serentak dari ribuan waqif. Selain Kendala teknis juga ada kendala lain yang 

menyebabkan rekor muri ini belum terpecahkan karena banyak ibu-ibu anggota Wanita Islam 

yang belum menguasai teknologi online dan ada beberapa yang masih ragu dengan waqaf uang 

itu sendiri.  
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 Kurang suksesnya pemecahan rekor muri ini tentunya bukan akhir dari kegiatan inti dari 

program Wanita Islam dalam mensyiarkan waqaf uang pada masyarakat  dan anggota Wanita 

Islam. Untuk mengobati rasa kecewa maka kegiatan ini di perpanjang sampai dengan tanggal 29 

April 2021. Dimana pada tanggal 29 April 2021 bertepatan tanggal lahirnya Wanita Islam yang 

ke 59, dan pada hari itu juga diadakan acara secara simbolis penyerahan sertifikat Rekor MURI 

Wakaf Uang dengan Daring Pertama Menggunakan QRIS . 

 
Assalamualaikum wr wb, Kepada yth. 
1.  Pengurus Wilayah Wanita Islam 
2. Pengurus Daerah Wanita Islam 
3. Pengurus Cabang Wanita Islam 
4. Pengurus Ranting Wanita Islam 
5. Lembaga Otonom Wanita Islam 
 
Puncak Milad ke-59 Wanita Islam Tahun 2021 ditandai dengan Kegiatan Menuju Rekor MURI Wakaf 
Uang dengan Daring Pertama Menggunakan QRIS pada 25 April 2021, yang diselenggarakan oleh  
Pengurus Pusat Wanita Islam.  
Bersama ini kami mengundang ibu-ibu untuk hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat Rekor MURI 
Wakaf Uang dengan Daring Pertama Menggunakan QRIS  yang akan diadakan pada: 
Hari/tanggal : Kamis, 29 April 2021 
Waktu  : 08.00 - 11.30 WIB 
Media   : ZOOM Meeting 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/98529734647?pwd=Q0dPVjAwcWxvZ1pNYXRFRkVaQXQvZz09 
 
Meeting ID: 985 2973 4647 
Passcode: rekormuri 
 
Besar harapan kami Ibu berkenan hadir memenuhi undangan ini.  
 
Wassalamualaikum wr wb,  
Marfuah Musthofa, 
Ketua Umum PPWI 
 
 

 Undangan Puncak Milad WI ke 59 
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Gambar 6 

Penyerahan Rekor  Muri Pada Milad ke 59 Wanita Islam 

“Waqaf Uang Serentak Pertama Secara Daring” 

https://www.youtube.com/watch?v=2z4ZflKVSxk 

 

 Pada Puncak acara Milad Wanita Islam Ini jumlah waqif sudah sangat meningkat dua kali 

lipat lebih yaitu mencapai 4789 waqif  dengan total waqaf uang mencapai Rp 259.100.000. 

Sekali lagi ini belum mencapai dari harapan yang diinginkan yaitu 5900 waqif, tetapi ini adalah 

suatu pencapainya yang perlu diberikan apresiasi yang tinggi untuk ibu-ibu Wanita Islam dan 

para Waqafriser Wanita Islam.  

  Pengurus Wilayah Wanita Islam juga memberikan penghargaan untuk Wilayah / daerah 

yang dapat menggerakkan para waqif terbanyak. Hasilnya Yogyakarta adalah wilayah terbanyak 

yang dapat mengerakkan waqifnya untuk berwaqaf .Untuk Daerah berturut-turut adalah PD WI 
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Kota Baubau, kota Bima dan Kota Jaya Pura. Selengkapnya untuk urutan pemenangnya sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Peringkat Perolehan Waqif dan Totsl Waqaf uang 

 

 

 

 

 

 

Suumber : Data YEWI diolah 

 

Pengurus Wilayah Jawa Timur dalam program waqaf uang dapat mengajak 342 waqif 

dengan total waqaf uang sebesar Rp 17.100.000 atau menyumbang sebesar 7.14% dari total 

waqif dan 6,9% dari total waqaf uang. Perolehan ini menempatkan Jawa Timur pada urutan ke 

empat atau harapan satu dalam mengerakkan waqif untuk berwaqaf uang. 

 Jawa Timur dalam program  waqaf uang ini mempunyai lima  program yang akam 

dibiayai dengan menggunakan dana abadi waqaf uang ini, kelima program tersebut adalah: 

1. Pendirian unit usaha di wilayah Wanita Islam Jawa Timur 

2. Dukungan permodalan usaha pengurus/anggota di wilayah Wanita Islam Jawa Timur 

3. Pemberian beasiswa 

4. Pelatihan Peningkatan kemampuan baca tulis Alqur’an dan Dakwah 

5. Pemberian bantuan peralatan ibadah di masjid dan musola di wilayah Wanita Islam 

Peringkat ke Pengurus Wilayah Total Waqif Total waqaf Uang 

(dalam Rp) 

1 PW WI Jokjakarta  538 26.900.000 

2 PW WI Jawa Barat  472 23.600.000 

3 PW WI Jawa Tengah  390 19.500.000 

4 PW WI Jawa Timur   342 17.100.000 

5 PW WI Kal. Tengah  303 15.100.000 

6 PW WI Sumatra Barat  264 13.200.000 



21 
 

 

Anggaran yang dibutuhkan dalam mendanai kelima program kerja di Jawa Timur adalah sebesar 

500 juta rupiah. Sementara perolehan dari para waqif adalah masih berjumlah 54.500.000 , masih 

seperlima dari target anggaran yang dibutuhkan. Sehingga bunda waqaf perlu untuk kerja lebih 

keras lagi. Sehingga akan segera dapat tercapai target waqaf uang sebesar 500.000.000 dan 

segera merealisasikan proyek yang dimiliki oleh PW WI Jawa Timur 

 

 

 

 
 
 

 Gambar 7 

Akun Dana Abadi Wanita Islam PW Jawa Timur 
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4.2. LUARAN YANG DICAPAI 

 Luaran yang dapat dicapai adalah semakin bertambah keshalehan sosial dan bertambah 

pengetahuan tentang wakaf uang yang mudah dan murah karena dengan hanya berwakaf Rp 

50.000,- dapat dilakukan oleh siapapun juga. Suatu hal yang penting adalah semakin termotivasi 

dan berkeinginan kuat untuk bisa melakukan wakaf yang dilakukan oleh semua orang khususnya 

bagi para anggota Wanita Islam khususnya di Jawa Timur. Sehingga dalam jangka panjang 

kebutuhan dana operasional organisasi Wanita Islam dapat terpenuhi melalui wakaf uang dana 

abadi Wanita Islam dalam melakukan syiar agama Islam. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

      5.1. SIMPULAN 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan   

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu   

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan  

umum menurut syariah (UU No 41 Tahun 2004). Dahulu hanya orang kaya yang dapat  

berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah atau bangunan, sekarang siapapun 

dapat melakukan wakaf karena uangpun sekarang dapat diwakafkan yang dikenal sebagai 

wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif 

dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauqul alaih (pihak yang menerima wakaf). Dan 

jumlah yang diwakafkan relative kecil mulai dari jumlah Rp 50.000,- dengan cara yang 

mudah sehingga ada pendapat  wakaf itu mudah, murah dan sederhana. 

2. Wanita Islam sebagai suatu organisasi independen mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan peran wanita di masyarakat sesuai dengan ajaran islam dalam bidang 

dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi maka diperlukan dukungan 

pendanaan yang cukup dan terus menerus agar tujuan yang dituangkan dalam visi dan 

misi organisai dapat menjadi nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Wanita Islam 

harus memiliki pendanaan jangka panjang yang akan dihimpun melalui mekanisme 

wakaf uang sebagai dana abadi wanita islam. Dana abadi adalah sekumpulan dana yang 

dikelola suatu lembaga untuk melaksanakan tujuan sosial yang ditetapkan oleh pendiri 
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lembaga atau penyumbang dana dan ini dilakukan oleh bank syariah.  Dan wanita islam 

bertujuan menyediaakan dana untuk kegiatan wanita islam  yang berusaha untuk 

meletakkan dasar bagi terwujudnya generasi dan peradaban emas Indonesia. 

3. Untuk membantu program waqaf dana abadi wanita islam di Jawa Timur maka PW WI 

Jawa Timur telah mempunyai 6 waqfraiser / bunda wakaf yang akan memfasilitasi ibi-ibu 

yang mau mewakafkan dananya. Tugas seorang waqfraiser adalah membantu 

pengumpulan dana wakaf abadi dari para anggota wanita islam dengan cara 

menghubungi ibu-ibu melalui literasi, edukasi dan memotivasi agar mereka mau 

berwakaf, hal ini tidaklah mudah apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi dengan 

keinginan yang kuat serta dorongan untuk melalukan amal ibadah yang pahalanya nanti 

akan mengalir terus semoga hal ini bisa dijalankan demi tercapainya tujuan organisasi 

Wanita Islam. 

      5.2. SARAN 

1. Untuk mewujudkan pengumpulan dana abadi Wanita islam di Jawa Timur saat ini 

dilakukan dengan membentuk waqfraiser/bunda wakaf sebanyak 6 orang untuk seluruh 

Jawa Timur.Dalam masa mendatang idealnya waqfraiser / bunda wakaf dibentuk untuk 

masing-masing PD maupun PC agar lebih mendekati anggota-anggota yang berada di 

daerah dan ini tidaklah mudah karena banyaknya anggota yang sudah berusia tua dan 

kemampuan menggunakan teknologi yang terbatas. 

2. Selain lierasi dan edukasi tentang wakaf uang dan waqfraiser juga diperlukan edukasi 

tentang pemanfaatan teknologi informasi terkait pengoperasian HP karena proses 

pembayaran wakaf dilakukan dengan menggunakan system yang bisa diakses melalui HP 

dan bagi ibu-ibu dirasakan menyulitkan 
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3. Motivasi untuk berwakaf harus sering dilakukan baik yang dilakukan oleh pengurus 

maupun dengan mengundang narasumber yang ahli dalam bidang perwakafan dengan 

mengadakan pelatihan atau melalui kegiatan webinar. 
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REFERENSI 

Vidio tentang waqfraiser : https ://suitrepo.com/videos/66/play/Fyf87 

Tanya jawab wakaf uang , Ketua Badan Pelaksana BWI 

www.yewi.or.id Kajian wakaf itu mudah dan murah 

Video Youtube : https://youtu.be/wz7LVybgOGU 

Vidio Puncak Acara Milad Wanita Islam 25 April 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=dUoMK3Rc74Y 

 

Vidio Meyerahan secara simbolis sertifikat Muri 29 april 2021 :  

https://www.youtube.com/watch?v=2z4ZflKVSxk 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.yewi.or.id/


PENGURUS WILAYAH WANITA ISLAM JAWA TIMUR 
Nomor : 09/ST/PWWI-Jatim/XI 12020 

Ketua Wilayah Wanita Islam Jawa Timur dengan ini memberikan tugas kepada saudara: 

Nama : Dra. Kwnia Agustina Anggraeni,Ak. ,MM. ,MSA 

Jabatan : Bendahara Wanita Islam Jawa Timur 

Untuk menjadi bunda wakaf dan berperan serta aktif dalam menggerakkan , memberikan 
pelatihan dan penghlmpunan dana wakaf kepada anggota Wanita Isalm untuk pengembangan 
syiar Islam di linkungan Wanita Islam khususnya dan Masyarakat muslim pada umurnnya. 
Penugasan terhitung mulai 9 November 2020 

Demikian tugas ini diberikan kepada saudara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas 
ke rj asamanya disampaikan terimakasih: 

Surabaya. 9 November 2020 
(Ketua Umurn Pengurus Wilayah WI Jawa Timur) 

/-I 
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 Lampiran 1 : Surat Tugas Kurnia Agustina Anggraeni
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SURAT TUGAS 

PENGURUS WILAYAH WANITA ISLAM JAWA TIMSJR 
Nomor : 09/ST/PWWI-Jatim/XI 12020 

Ketua Wilayah Wanita Islam Jawa Timur dengan ini memberikan tugas kepada saudara: 

Narna : Jajuk Suprijati, SE.,MM 

Jabatan : Anggota Bidang Organisasi & Kader 

Untuk menjadi bunda wakaf dan berperan serta aktif dalam menggerakkan , memberikan 
pelatihan dan penghimpunan dana wakaf' kepada anggota Wanita Isalm untuk pengembangan 
syiar Islam di linkungan Wanita Islam khususnya dan Masyarakat muslim pada umumnya. 
Penugasan terhitung mulai 9 November 2020 

Demikian tugas ini diberikan kepada saudara untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas 
ke rj asarnanya disampaikan terirnakasih. A 

4. 

Surabaya. 9 November 2020 . 
(Ketua Umum Pengurus Wilayah WI Jawa Timur) 

, M.Si., Ak, CA 
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Lampiran 3 : Gambaran IPTEK 

 

 Waqaf uang di kumpulkan para waqif kepada Waqafriser yang sudah mempunyai akun 

pada akum waqaf uang, kemudian dana yang terkumpul menjadi Dana Abadi bagi Pengurus 

Wanita Islam yang dapat digunakan untuk membiayai semua kegiatan atau projeck yang 

direncanakan. Dimana penerima proyek ini adalah juga diutamakan dari anggota PW WI Jawa 

Timur , jadi program waqaf Wanita Islam itu dari anggota dan untuk anggota. Bila dikemudian 

hari kebutuhan anggota sdh terpenuhi atau dana abadi yang ada berlebih baru membantu diluar 

anggota Wanita Islam.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAQIF WAQAFRISER 
DANA ABADI 
PW WI Jawa 

Timur 
 

1 Pendirian unit usaha di 

wilayah Wanita Islam 

Jawa Timur 

2 Dukungan permodalan 

usaha 

pengurus/anggota di 

wilayah Wanita Islam 

Jawa Timur 

3. Pemberian beasiswa 

5 Pemberian bantuan 

peralatan ibadah di 

masjid dan musola di 

wilayah Wanita Islam 

4 Pelatihan Peningkatan 

kemampuan baca tulis 

Alqur’an dan Dakwah 



 

 

 

Lampiran 4 : Peta Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	image_001.pdf (p.1)

