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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah bangsa yang berpendudukan mayoritas memeluk 

agama Islam terbesar dengan poulasi diperkirakan sekitar 270 juta jiwa 

pada tahun 2020
1
, maka Indonesia memiliki potensi yang signifikan 

dalam meningkatkan amalan yang berlandaskan pada syariat Allah 

Ta‟ala untuk menyelesaikan problematika di indonesia. Banyak solusi 

yang dihadirkan dalam segi hal muamalah adalah ZISWAF ( Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan Wakaf) 

Pada Wakaf dalam istilah bahasa dipetik dari kosa kata bahasa arab 

yaitu wakf yang dapat diartikan habs(menahan) istilah wakf sendiri 

diambil dari  kata waqafa-  yaqifu- waqfan, yang memiliki makna sama 

dengan habasa-yahbisu-habsan (menahan). Kata wakaf sendiri 

menyinggung makna “mencegah,berhenti, mempersembahkan, berdiri, 

mengetahui”, lain sebagainya.
2
 

Wakaf selain sebagai sebuah perintah dari agama adalah sebagai 

upaya untukmensejahterakan masyarakat. Dalam fungsi lain, syariat 

wakaf dapat menjadi bekal di akhirat wakif (orang yang berwakaf) 

kelak. tanpa mempertimbangkan waktu dan manfaat materi bagi yang 

berwakaf. 

                                                           
1

Muhammad Idris. “Jumlah Penduduk Indonesia.” (Online), (https://data 

boks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlahpenduduk-indonesia-diproyeksikan-

mencapai-270-juta-pada-2020), diakses 11 Juni 2021. 
2
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah  (Kairo: Al-Fath I‟lam Al-Gharabi, 2001), hal. 433. 



2 
 

 

Seiring berjalannya waktu, reinterpretasi terhadap pelajaran wakaf 

terjadi karena semakin majunya persoalan-persoalan yang semakin 

kompleks. Yang penting, hipotesis wakaf harus didasarkan pada 

hipotesis modern tentang perubahan dan kemajuan zaman. Salah 

satunya yaitu wakaf produktif. yang dapat diartikan sebagai wakaf yang 

menguntungkan jangka panjang dan berkembang. Wakaf Produktif 

menurut Jaih Mubarak ialah perubahan dari administrasi wakaf umum 

menjadi administrasi wakaf mahir untuk memperluas atau 

meningkatkan manfaat wakaf. Wakaf yang produktif dapat berupa harta 

wakaf yang mampu memberikan manfaat baik dalam hortikultura, 

perindustrian, pertukaran dan administrasi agar memberikan manfaat 

kepada orang-orang yang masuk dalam kriteria syariat wakaf. 

mendorong sejauh mana peran yang diberikan oleh wakaf yang 

bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan umat Islam sehingga mampu 

mensejahterakan seluruh umat Islam di Indonesia
3
. Wakaf sendiri sudah 

diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terkait wakaf yang 

mana wakaf sudah memiliki legalitas hukum di Indonesia. Namun disisi 

ini, Indonesia masih menjadi langganan dalam menghadapi 

problematika kemiskinan. Data menunjukan bahwa angka kemiskinan 

di tanah air tidak pernah berkurang secara drastis secara data normatif 

atau empiris.  
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Tercatat pada Septembern2019 sebanyak 26,58njuta orang 

(10,12%), turun 1,19BjutaBorangBdibandingkanBkondisi pada Walk 

2019 sebanyak 27,77BjutaBorang (10,64%). Meski sempat menurun 

dari beberapa waktu belakangan ini, belum terlihat hal yang kritis. 

Dalam ekspansi, jumlah individu miskin di rentang provinsi lebih 

penting dibandingkan di daerah perkotaan, menunjukkan disparitas gaji. 

Tingkat pendudukBmiskinBdi perdesaan pada September 2019 sebesar 

13,47%, sedangkanBdiBperkotaanBsebesarB7,26%.
4
 

Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo, Salah satu langkah 

terobosan yang harus diperhatikan adalah penyempurnaan ajaran 

moneter Islam yang dikawal berdasarkan kerangka wakaf. Potensi 

wakafBdiBIndonesiaBsangatBluas, baikByangBtidak bergerak maupun 

bergerak menghitung benda wakaf dalam bingkai uang, himbaunya. 

Maka dari itu, Wakaf harus diciptakan menjadi inovasi yang dapat 

direalisasikan dengan nyata di tengah persoalan kehidupan di 

masyarakat.. Namun sebenarnya sedikit yang paham akan wakaf dan 

tidak memberikan pandangan yang signifikan dari kebanyakan lapisan 

masyarakat baik pemerintah, peneliti dan non-pemerintah. 
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 ini menjadi sangat ironi mengingat potensi di Indonesia sangat 

besar. Namun karena kurangnya optimalisasi yang dilakukan oleh 

berbagai lapisan masyarakat mengakibatkan Indonesia tertinggal. 

Belum ditambah dengan kesadaran masyarakat akan wakaf sangat 

minim lingkupnya. Banyak masyarakat yang masih belum mengerti 

konsep wakaf. Kebanyakan wakaf hanya dinisbatkan kepada Tanah, 

Makam, Pondok Pesantren dan Masjid. Sehingga masih bersifat 

konsumtif. Artinya bukan menghasilkan keuntungan yang bersifat 

ekonomis, justru memerlukan biaya untuk keberlangsunganya. Di era 

modern ini sistem digital sudah menjadi lebih canggih. Logo  adalah 

aset yang bisa dikembangkan sebagai benda wakaf karena logo adalah 

sebuah aset jangka panjang yang memberi pengaruh. Selain merupakan 

identitas, logo juga memiliki nilai lain seperti nilai rasa, nilai loyalitas, 

dan nilai ekonomis. Sebagai contoh PT Pertamina memiliki logo 

dengan harga sekitar USD 350.000 di tahun 2005, dan Logo Brand 

Xiaomi yang sekitar USD 30.000 di tahun 2021. Selanjutnya, peneliti 

ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Kajian Wakaf Logo 

Sebagai Wakaf Produktif Era Digital dalam 

PerspektifnMaqashidnSyariah” 
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B. RumusanBMasalah 

1. Bagaimana penerapan wakaf logo era digital? 

2. Bagaimana wakaf logo ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. UntukBmengetahuiBbagaimanaBpenerapan wakaf logo era digital. 

2. Untuk mengetahui bagaimana wakaf logo ditinjau dalam perspektif 

Maqashid Syariah. 

D. Manfaat Penelitian  

PenelitianBiniBdiharapkan mampu memberi manfaat, baikBdari 

segiBakademisBmaupunBpraktis. Adapun dari segi akademis dapat 

memberikanBmanfaatBkepada: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang ushul fiqih khususnya bidang ekonomi syariah 

terkait wakaf produktif, serta mempersiapkan diri dalam 

menerapkan informasi yang telah didapat selama berada ranah 

akademis. 

2. Bagi akademisi, guna mengimplikasi serta memperluas 

pengetahuan logis dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang 

relevan dikedepanya. 

3. Bagi Praktisi, Penelitian ini bisa bermanfaat bagi waqif guna 

mempermudah memahami serta mengamalkan ibadah wakaf di era 

digital dengan berwakaf logo digital dan sejenisnya. 
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E. MetodeBPenelitian 

1. JenisBdanBPendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan investigasi 

kepustakaan dan investigasi yuridis-normatif secara khusus 

menanyakan tentang menganalisis masalah, cara dan pengaturan 

wakaf produktif dalam zaman digital. Yuridis-Normatif, yaitu 

pendekatan yang menggunakan konsepsi positivis otoritatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa pendekatan yuridis-normatif. Secara 

normatif menyiratkan penyelidikan tentang memposisikan hukum 

sebagai kerangka penelitian yang lebih spesifik pendekatan melalui 

standar syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan 

yuridis menjelaskan bahwa analis menggunakan hukum dan 

kontrol sebagai premis pengantar untuk melakukan pemeriksaan 

anasisis. 

2.   Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data yang dijadikan sebagai data primer adalah Al - 

Quran, Hadits Nabi Muhammad Shalallahu „alaihi wa Salam, 

Pendapat Imam dan Ulama Tentang Wakaf Produktif dan 

Konsep Maqashid Syariah.    
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b. Data Sekunder 

adalah bukti hipotetis yang diperoleh melalui tulisan yang 

didapat dari pustaka yang relevan. penulis mengambil data dari 

pihak kedua seperti buku - buku pendukung yang berkaitan 

dengan judul, kitab - kitab fiqih, jurnal, serta penelitian yang 

relevanndengannpembahasannini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

data yang kumpulkan oleh penulis bersifat triangulasi, secara 

khusus memanfaatkan metode pengumpulan informasi yang 

berbeda dengan cara penggabungan. Diantaranya dengan melihat, 

menganalisis, dan memeriksa berbagai buku, undang-undang, 

komposisi atau sumber-sumber lain yang disusun yang berkaitan 

dengan topik dalam penelitian ini. sumber perpustakaan yang 

diambil ada yang bersifat primer dan ada pula yang sekunder. 

4. Metode Analisis Data 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif. 

Penggunaan pendekatan deskriptif  yaitu dimana data yang didapat 

dari cetakan pendukung yang relevan dengan tema penelitian ini, 

kitab - kitab fiqih, jurnal dan penelitian terdahulu dianalisa 

kemudian membentuk suatu kesimpulan terhadap objek penelitian. 

Sedangkan analisis induktif guna untuk menganalisis Dalil tentang 

wakaf produktif dengan pendekatan Maqashid Syariah. 
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5. Hipotesis 

a. Terdapat Kesesuaian ANALISIS WAKAF LOGO SEBAGAI 

WAKAF PRODUKTIF ERA DIGITAL 

b. Terdapat Kesesuaian ANALISIS WAKAF LOGO SEBAGAI 

WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF MAQASHID 

SYARIAH 

 


