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BAB I

PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat syummul

(sempurna), yang mencakup masalah aqidah, ibadah, muamalah berlandaskan

Iman, Islam dan Ihsan (Siddiqi, 1979). Timbulnya permasalahan disebabkan oleh

perilaku manusia yang tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan Allah SWT.

Persoalan yang menjadi latar belakang masalah penelitian, yaitu lemahnya

manajemen dan akuntabilitas institusi-institusi wakaf, kurangnya sosialisasi wakaf

kepada masyarakat, rendahnya produktifitas dan kurangnya studi tentang wakaf,

selain kurangnya pengembangan teori dan hukum wakaf. Penelitian ini fokus pada

pembentukan standar Islamic Corporate Governance (ICG) dengan tujuan untuk

meningkatkan kinerja nazhir dan kesejahteraan duafa’ serta pengembangan ilmu

akuntansi dan manajemen Islam.

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan jalan keluar yang sangat potensial bagi kemelut

ekonomi dan kemiskinan, yang harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk

mencapai kesejahteraan ummat. Namun sampai saat ini pemberdayaan wakaf

masih lemah di banyak negara Islam, sehingga memerlukan perbaikan manajemen

di berbagai bidang untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi ummat.

Banyak institusi-institusi wakaf di berbagai negara yang sukses dan ber

kembang pesat dari waktu ke waktu, antara lain Warees (Singapore); Waqf Future

Fund (bagian dari Islamic Relief, London); Awqaf SA (South Africa); World Waqf

Foundation (WWF/ IDB); Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF/Kuwait);

Dompet Duafa’ Republika (Indonesia) dan lain-lain. Institusi-institusi tersebut

menjadi contoh bagi institusi yang belum berkembang.
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Isu-isu Institusi Wakaf yang sedang terjadi dari hasil penelitian meliputi:

1. Lemahnya manajemen dan professionalitas harus segera diantisipasi dengan

peningkatan teori maupun praktik, bersamaan dengan penyusunan konsep dan

standar Islamic Corporate Governance bagi institusi-institusi Islam semuanya

(Rahman; Rahim, 1998; Basri & Nabiha, 2010; Hasan Sahid, 2010).

2. Lemahnya dana operasional dan pengembangan wakaf. Hal tersebut dapat

diantisipasi melalui wakaf uang dengan melakukan sosialisasi (Tabligh

wakaf), untuk mengantisipasi paradigma wakaf benda tidak bergerak yang

melekat dalam pemahaman masyarakat selama ini ( Rozalinda, 2010; Hasan;

Sahid, 2010; Basri; Nabiha, 2010; Masyita, 2005; Tanim, 2009)

3. Nazhir seringkali kurang mampu dan kurang profesional, bahkan seringkali

wakaf dikelola oleh non-muslim. Hal ini membutuhkan regulasi wakaf tentang

profesionalitas institusi wakaf dan kriteria nazhir (Hoexter, 1998).

4. Penentuan nazhir harus mempertimbangkan nama baik, akhlak, reputasi dan

keahliannya, termasuk iman dan keperduliannya terhadap agama dan

masyarakat, sehingga dapat dipercaya untuk mengelola dana wakaf. Hal ini

membutuhkan kerjasama masyarakat dan regulator setempat (Assegaf, 2013).

5. Banyaknya aset wakaf yang terbengkalai dan hilang, sehingga terputus

manfaatnya bagi wakif dan juga mauquf alaih karena tidak dikelola dengan

baik. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab antara lain, tindakan wakaf

tanpa registrasi dan dokumentasi serta praktik akuntansi yang tidak amanah

dan lemahnya akuntabilitas (Sabit & Hamid, 2004; Hasan Sahid, 2010)

6. Aset menganggur, tidak produktif dan tidak sesuai kebutuhan merupakan

persoalan lain dalam manajemen harta wakaf (Tim Departemen Agama, 2004).
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7. Penghasilan wakaf tidak mencukupi untuk biaya operasional yang dibutuhkan

karena rendahnya produktifitas dan profesionalitas serta banyaknya

penyelewengan pada institusi wakaf (Abdullah, 2010, Karim, 2010).

Besarnya gap antara ekspektasi dan kenyataan harta wakaf, membutuhkan

tindakan revitalisasi wakaf melalui sosialisasi wakaf, profesionalitas dan

produktifitas institusi wakaf dengan menciptakan budaya “dinamis, transparan,

produktif dan inovatif” dalam sistem governance yang menyeluruh disertai

dengan implementasi nilai-nilai Islam.

Hasil atau temuan para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa  masalah

utama dalam institusi wakaf  adalah lemahnya manajemen dan ihtisab

(akuntabilitas) serta distribusi hasil wakaf, terutama institusi wakaf pendidikan

(Ihsan, 2007; Zaki, Daud dan Zuina, 2006; Assegaf, 2013). Institusi wakaf

kebanyakan tidak professional dalam mengelola dana amanah tersebut, tidak

menyusun laporan keuangan sebagai indikasi lemahnya ihtisab dan juga kendali

serta transparansi kepada publik dan wakif. Ihtisab dan transparansi mempunyai

arti menyajikan informasi kepada masyarakat yang memotivasi mereka agar lebih

banyak berwakaf  karena kepercayaan dan kejelasan alur dana wakaf (Qahf,

1998; Kuran, 2001; Masyita, 2005; Tanim, 2009; Kablawi, 2007; Hasan dan

Syahid, 2010; Syamsiyah, 2010 dan Noraini, 2009).

Hasil riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2006)

menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf Indonesia terletak pada aspek

manajemen konvensional yang sampai saat ini belum dioptimalkan, baik sistem

sosialisasi maupun sistem akuntansi dan manajemennya.
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Pencatatan aset pada institusi wakaf tidak lengkap, manajemen tidak

sistematik dan lemahnya sistem informasi menyebabkan dana dan maslahah

wakaf tidak berkembang dengan baik (Rahim, 1999; Kuran, 2001; Syamsiyah,

2010; Basri dan Nabiha, 2010 dan Noraini, 2009; Assegaf, 2013). Di lain pihak,

Cordery & Morley, 2005; Yacob, 2005 dan Ihsan, 2007 mendapati peningkatan

akuntansi wakaf pada State of Islamic Religious Council’s (SIRC) Malaysia,

namun belum ada laporan keuangan wakaf yang memadai dan juga belum ada

pemisahan jenis aset wakaf. Para peneliti mensinyalir hal tersebut disebabkan

belum adanya standar akuntansi Islam bagi badan sosial, dan menyarankan

antisipasinya dengan aplikasi standard of reporting practice (SORP 2005) Inggris

pada institusi wakaf untuk sementara sampai terbentuknya standar akuntansi bagi

badan sosial Islam.  SORP 2005 antara lain berisi: 1) internal financial control, 2)

transparency and reporting, 3) management of funds 4) Code of Good

Governance.

Selain lemahnya manajemen, dana wakaf  juga kurang produktif serta

kecilnya pertambahan wakaf baru, terutama dari wakaf uang yang masih belum

ditangani dengan baik. Paradigma wakaf benda tetap masih kuat melekat dalam

pemahaman masyarakat yang masih sulit menerima wakaf uang sebagai wakaf

yang sah. Beberapa mazhab masih beranggapan bahwa wakaf adalah benda tetap

yang tidak habis dikonsumsi pokok wakafnya, sedangkan wakaf uang bentuknya

sudah berubah dari uang menjadi barang yang menyebabkan tidak sahnya wakaf

uang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sosialisasi bahwa wakaf

uang adalah sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Uang tersebut

tidak digunakan langsung, melainkan hasil pengelolaannya saja yang di
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distribusikan. Untuk itu diperlukan tabligh (sosialisasi) wakaf yang efektif dan

berkelanjutan terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk revitalisasi wakaf uang

(Assegaf, 2011).

Berdasarkan identifikasi masalah wakaf tersebut, maka dibutuhkan

peningkatan dan pengembangan manajemen institusi Islam dalam bentuk Islamic

corporate governance (ICG) sebagai standar manajemen bagi organisasi Islam

untuk optimalisasi maslahah wakaf melalui peningkatan kinerja nazhir.

Kelemahan pemberdayaan wakaf dari temuan-temuan penelitian di atas,

dapat digolongkan dalam beberapa penyebab yaitu: 1) Lemahnya manajemen dan

profesionalitas (akuntansi dan ihtisab) institusi wakaf. 2) Minimnya studi tentang

wakaf serta pengembangan hukum dan teori wakaf  (Hoexter, 1998; Kahf, 1998;

Rahim, 1999; Cizacka, Murat, 2004; Rozalinda, 2010; Masyita et, al, 2005; Basri,

Nabiha, 2010; Hassan and Shahid, 2010; Tanim, 2010; Alina Alias, 2011). 3)

Lemahnya tabligh (sosialisasi) wakaf sebagai edukasi dan motivasi masyarakat

tentang maslahah dan hukum  wakaf menyebabkan kecilnya amalan wakaf

(Rozalinda, 2010; Assegaf, 2011). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat

diambil kesimpulan bahwa kesuksesan institusi wakaf sangat tergantung pada tata

kelola institusi Islam (ICG) misalnya akuntabilitas, profesionalitas  serta metode

fund raising wakaf (Winoto, 2008).

Secara hukum, wakaf bersifat kekal (dawam al-intifa’), sehingga nilai

wakaf tidak boleh habis atau digunakan langsung pokok wakafnya. Dengan cara

tersebut nilai wakaf akan semakin berkembang dan akumulatif baik dari hasil

produksi  maupun pertambahan wakaf  baru, sehingga semakin meningkatkan

maslahah wakaf secara keseluruhan.   Wakaf uang bersifat kekal selama dijaga
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dan dikelola secara profesional. Pengertian kekal bukan berarti kekekalan harfiah

atau bentuk fisiknya, namun yang harus dijaga adalah kekekalan “nilai pokok”

uang tersebut tidak digunakan secara langsung, tetapi dibuat produktif dan

hasilnya untuk dana sosial dan duafa’.

Imam al-Zuhri memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham untuk

pembangunan sarana dakwah, kegiatan sosial, dan pendidikan umat Islam.

Bahkan di Turki wakaf uang baru dikenal masyarakat pada abad ke-15 (Thoha, M,

2006). Wakaf uang bersifat fleksibel, ringan, produktif  dan tepat bagi negara-

negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Orang

dapat berwakaf dengan sedikit uang menurut kemampuan, namun secara

akumulatif menjadi dana raksasa karena luasnya jangkauan wakaf (Mannan, 2005;

Thoha, Mahmud, 2006. p. 17-18; Nasution, 2008).

Allah mewajibkan manusia berbagi rizki secara adil dengan dasar tolong

menolong, sebagaimana tercantum dalam al-Quránal Karim bahwa rizki adalah

salah satu ujian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Nya, antara lain surat

adz-Dzariyat (51):19 bahwa dalam kekayaan mereka terdapat hak para peminta

dan terhalang. Juga dalam surat Al- Hasyr ayat 7:

آ  ُ أَفَآءَ مَّ َّ ُسولِ فَلِلَّھِ ٱْلقَُرىٰ أَْھلِ ِمنْ َرُسولِھِۦَعلَىٰ ٱ ٱْلقُْربَىٰ َولِِذىَولِلرَّ
َمىٰ  ِكینِ َوٱْلیَتَٰ ۚ◌ ِمنُكمْ ٱْألَْغنِیَآءِ بَْینَ ُدولَةًۢ یَُكونَ َال َكىْ ٱلسَّبِیلِ َوٱْبنِ َوٱْلَمَسٰ

ُكمُ َوَمآ  ٰ ُسولُ َءاتَ ُكمْ َوَمافَُخُذوهُ ٱلرَّ ٰ َ َوٱتَّقُوا۟ ۚ◌ فَٱنتَھُوا۟ َعْنھُ نَھَ َّ َ إِنَّ ۖ◌ ٱ َّ ٱ
ٱْلِعقَابِ َشِدیدُ 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang
berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul,
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang
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dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Surat Al-Imran: 92 menjelaskan kecintaan manusia terhadap harta dan perintah

menafkahkannya baik dalam bentuk shadaqah, infaq dan qurban. Infaq1

mempunyai kriteria yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 267, Bahwa harta

yang dinafkahkan harus yang “terbaik” bukan yang tidak disukainya, agar amal

tersebut diterima Allah SWT. Sesungguhnya seorang Muslim yang baik akan

memberikan miliknya yang terbaik dan bermanfaat untuk mencari Ridha Allah

SWT (Imtiyaz, 2009, p. 11). Pada dasarnya manusia enggan memberikan

hartanya kecuali hamba yang takwa dan memahami bahwa berinfaq di jalan Allah

akan mendapat balasan berlipat ganda beserta ridha Allah SWT di dalamnya.

Shadaqah merupakan perintah Allah kepada manusia untuk memberikan

sebagian rizki yang diberikan Allah di jalan yang diridhai-Nya sebagai pelaksanan

keadilan distributif atas rizki yang diberikan Allah. Sebagai contoh, qurban2 yang

dilakukan oleh Qabil dan Habil, salah seorang berkurban dengan hewan yang

cacat dan tidak disukainya, dan kurbannya ditolak Allah, sedang yang lainnya

berkurban dengan hewan terbaik dan paling disayanginya dan kurbannya diterima

Allah SWT.

1 Infaq mempunyai arti kata membelajakan harta secara umum, artinya baik dijalan Allah maupun
lainnya, baik wajib maupun sunnah, sehingga infaq merupakan istilah umum dan mencakup
shadaqah maupun waqaf maupun pengeluaran umum lain. Sedangkan shadaqah adalah
memberikan sebagian harta dijalan Allah yang tidak bersifat kekal karena digunakan langsung
pokok shadaqahnya

2 Qurban adalah suatu bentuk shadaqah yang dilakukan dengan ikhlas dalam bentuk hewan, untuk
dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Sedang infaq adalah shadaqah berupa benda
atau uang bagi masyarakat dan juga kaum miskin.
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Wakaf berbeda dengan shadaqah dari sisi kekekalannya, sehingga harta

wakaf akan selalu bertambah dan tidak mungkin berkurang, kecuali terjadi

penyelewengan, korupsi atau kerusakan permanen yang tidak dapat  diperbaiki,

misalnya  bencana alam. Harta wakaf tidak dapat diganti kecuali terpaksa dan

harus dengan tujuan yang sama dan dengan alasan menambah maslahah.

Sejarah mencatat bahwa  wakaf menjadi sarana  kesejahteraan ummat di

berbagai negara, misalnya di Turki, di mana wakaf berfungsi sebagai sumber

kesejahteraan masyarakat selama berabad-abad, sampai pergantian pemerintahan

yang  mengabaikan adat  istiadat dan kebiasaan  baik tersebut (yaitu berwakaf)

yang menyebabkan lemahnya amalan wakaf  (Kahf, 1998).

Sheila Nu Nu Htay, 2013 menyatakan bahwa berbagai judul dan topik

penelitian Corporate Governance (CG) belum mampu menyelesaikan masalah

pengembangan dan implementasi CG dengan baik, bahkan dengan keberadaan

pedoman dan juga teori CG.  Tiga teori dominan tata kelola perusahaan yaitu teori

keagenan, teori stewardship dan teori stakeholders telah direview  dan ditinjau

kembali (revisited), namun terbukti tidak ada teori CG yang mampu menangkap

sifat komprehensif dari “praktik CG” beserta celah teori yang ada. Dengan

demikian, terbukti bahwa pengembangan teori CG merupakan kebutuhan yang

sangat mendesak untuk mencari celah pengembangan teori tersebut, sehingga

mampu menciptakan CG yang efektif untuk diimplementasikan organisasi Islam.

Sheila mengusulkan pengembangan teori CG internasional dengan

pendekatan etis dan religius berdasarkan ajaran agama. Dalam bidang yang sama,

Lisa Ruhanen et al. 2010 meneliti isu governance dengan metode sintesis dengan
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analisis teori untuk membangun konsep governance yang efektif bagi

stakeholders. Analisis ini menemukan bahwa di samping body of literature yang

ditetapkan, masih terdapat kelemahan definisi konsep governance yang perlu

dijelaskan lebih dalam, terutama dalam dimensinya. Konsep governance bersifat

multidimensional, sehingga sulit dibangun suatu teori secara kritis. Lisa et al

(2010) menyarankan bagi penelitian yang akan datang lebih fokus pada

pembentukan teori bagi konsep governance.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas, institusi Islam sangat

membutuhkan Islamic Corporate Governance yang kuat untuk mencapai

pertumbuhan dan kesuksesan institusi Islam bagi kemaslahatan umat (Chapra,

2007; Lewis dan Iqbal, 2009). Akhlaq, keadilan, akuntabilitas dan kejujuran

merupakan dasar kesuksesan institusi Islam, karena faktor-faktor tersebut menjadi

dasar terciptanya transparansi dan motivasi peningkatan wakaf untuk

perlindungan terhadap kaum duafa’ (Malekian; Daryaei, 2011). Lewis dan Iqbal,

2009 menyatakan bahwa kunci pendekatan manajemen Islam adalah kebaikan

bersama dan saling tanggung (takaful).

1.2. Fokus Penelitian

Seluruh penelitian wakaf khususnya akuntansi dan manajemen, saat ini

mulai berkembang, namun masih bersifat temuan individual, parsial dan belum

berkelanjutan, sehingga belum menghasilkan temuan yang utuh untuk

diaplikasikan pada institusi-institusi Islam sebagai pedoman manajemen institusi

wakaf dalam rangka optimalisasi maslahah wakaf bagi duafa’.

Permasalahan dalam institusi wakaf saat ini meliputi dua masalah pokok,

yaitu mendesaknya kebutuhan terhadap standar tata kelola organisasi Islam (ICG)
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sebagai pedoman dalam pengelolaan dana sosial yang efektif dan efisien serta

bertanggungjawab. Permasalahan yang kedua adalah bahwa institusi wakaf

membutuhkan metode dan pelaksanaan sosialisasi (tabligh) wakaf yang efektif

sebagai informasi dan motivasi bagi masyarakat guna meningkatkan dana wakaf

dan manfaatnya bagi duafa’. Namun karena keterbatasan waktu dan agar dapat

dilakukan analisis mendalam, maka penelitian ini fokus dan dibatasi pada

pembentukan ICG saja yang sangat dibutuhkan saat ini dimana implementasinya

akan mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada.

Banyaknya temuan penelitian ICG sudah mampu menjawab kebutuhan

terhadap standar ICG bagi institusi wakaf. Namun karena temuan-temuan tersebut

masih bersifat temuan penelitian individual, maka dibutuhkan metode penelitian

yang dapat menggabungkan temuan-temuan tersebut secara sistematis agar

menjadi suatu temuan yang utuh dan terintegrasi sebagai standar ICG yang valid

dan dapat diimplementasikan dalam institusi wakaf secara bertanggungjawab.

Temuan-temuan penelitian tersebut harus diintegrasikan dengan tepat

melalui pendekatan Tawhidic dengan metode syuratic, dengan demikian

diharapkan akan diperoleh temuan penelitian ICG yang valid melalui proses

interaksi, integrasi dan evolusioner (IIE process) untuk optimalisasi mashlahah

wakaf serta pengembangan ilmu ekonomi dan akuntansi Islam, khususnya wakaf.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting tentang:

“Bagaimanakah membentuk standar Islamic Corporate Governance yang efektif

secara cepat sebagai jalan keluar atas permasalahan dalam institusi wakaf?”
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1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan membentuk

standar Islamic Corporate Governance (ICG) yang komprehensif dengan cepat

sesuai syariáh untuk mengatasi masalah-masalah dalam institusi wakaf. Dengan

demikian mashlahah wakaf yang sangat besar bagi duafa dan negara serta seluruh

alam dapat segera dicapai.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan

memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi wakif dan masyarakat Islam pada umumnya, penelitian ini bermanfaat

sebagai informasi dan motivasi berwakaf untuk ketakwaan kepada Allah SWT

serta manfaatnya yang besar bagi duafa’ dan juga negara.

2. Bagi Nazhir, standar ICG menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja agar

menjadi produktif dan bertanggungjawab atas amanah yang diembannya.

3. Bagi institusi wakaf, ICG merupakan dasar implementasi manajemen Islam

berbasis sosial relijius bagi peningkatan citra Nazhir dan manajer

professional

4. Bagi regulator, ICG merupakan dasar profesionalisme, sehingga regulasi

wakaf harus terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan fikih dan

manajemen kontemporer untuk optimalisasi mashlahah wakaf.

5. Bagi akademisi, studi ini memperkaya literatur, wawasan ekonomi, akuntansi

dan phylantrophy Islam, khususnya kajian wakaf dan akuntansi Islam.

6. Studi ini juga menghapus isu penurunan tambahan manfaat (marginal utility)

atas temuan-temuan  penelitian yang sama (repetitive findings) dan juga

pertanyaan penelitian yang sama (repetitive questions) dalam bidang tertentu.
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1.5. Penegasan Istilah

Islamic Corporate Governance adalah tata kelola organisasi Islam yang

digunakan sebagai standar dan pedoman operasional manajemen bagi institusi-

institusi Islam, khususnya institusi sosial Islam (non-profit oriented) seperti

institusi wakaf. Istilah “Corporate" di sini digunakan dengan dasar pemahaman

bahwa hukum Islam bersifat sempurna, universal dan berlaku untuk semua

manusia dalam keadaan apapun.

Korporasi Islam harus menjalankan usahanya berdasar hukum Islam

secara profesional, antara lain bertujuan untuk keadilan distributif disertai akkhlak

Islam. Keuntungan yang diperolehnya merupakan amanah dan titipan Allah yang

harus didistribusikan secara adil kepada duafa dan untuk kesejahteraan bersama

seluruh alam, atas tanggungjawab pribadi dan bukan untuk kehidupan yang

mewah. Dilain pihak institusi-institusi sosial Islam seperti wakaf juga

berkewajiban mengoperasikan usahanya berdasar hukum Islam secara profesional

untuk mengoptimalkan mashlahah dana yang memang bertujuan sosial dan

merupakan amanah Wakif tersebut, termasuk dalam mendistribusikan hasil

operasi dana wakaf kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukan

wakaf.

Dengan demikian dalam “corporate” maupun “social institution”

mempunyai hukum yang sama, sehingga standar Islamic corporate governance

bagi institusi wakaf tersebut berlaku untuk semua badan usaha Islam, baik sosial

maupun korporasi (individual).
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari tujuh bab sebagai berikut:

Bab pertama tentang latar belakang permasalahan wakaf, yaitu lemahnya

manajemen, akuntansi serta akuntabilitas dan profesionalitas institusi wakaf.

Selanjutnya dibahas fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat

dilakukannya penelitian.

Bab ke dua berisi kajian literatur tentang konsep-konsep wakaf, hukum

wakaf dari beberapa perspektif al-Qurán, as-Sunnah dan hukum positif. Jenis

wakaf, dasar-dasar teori Islam. Pembahasan selanjutnya adalah teori Islamic

corporate governance, manajemen Islam dari berbagai temuan penelitian, dari

sudut akuntansi, manajemen dan fikih berhubungan dengan unsur-unsur ICG.

Bab ke tiga memuat pembahasan kerangka konseptual penelitian, yaitu

langkah dan prosedur dalam melakukan sintesis temuan penelitian. Prosedur

tersebut meliputi studi normatif, yaitu studi al-Qurán dan as-Sunnah, Studi

teoritik, yaitu studi tentang teori-teori manajemen Islam serta teori Islamic

Corporate Governance (ICG). Selanjutnya dilakukan studi empiris tentang

institusi wakaf dan permasalahannya, sehingga melahirkan rumusan masalah.

Implementasi metode syuratic dilakukan untuk menyusun standar ICG.

Selanjutnya kerangka berfikir penelitian memuat logika dan langkah-langkah

pemikiran disertasi dengan metode syuratic menggunakan langkah-langkah meta

sintesis terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu.

Bab ke empat berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini dijelaskan

metode syuratic dengan pendekatan interactive integrative evolutionary  (IIE)

process, salah satu metode pengembangan ilmu Islam yang bersumber dari al-
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Qurán. Prosedur penelitian menggunakan metode meta-synthesis dengan

pendekatan systematic review yang merupakan metode konvensional sebagai

acuan tehnik dan mekanisme yang dapat digunakan bersamaan dengan metode

syuratic..

Bab ke lima memuat langkah awal analisis syuratic yaitu meta-synthesis-

interaksi (agregasi) yang berisi ringkasan temuan-temuan penelitian ICG dan etika

bisnis Islam dengan analisis hasil sintesisnya untuk diproses lebih dalam.

Bab ke enam memuat analisis meta-synthesis-integrasi dari hasil meta-

synthesis-interaksi dari bab sebelumnya. Pada bab ini dilakukan analisis berulang-

ulang dan detail untuk lebih fokus pada proses penemuan hasil sintesis ICG.

Berdasar hasil analisis syuratic-integrasi, maka dilakukan pembentukan standar

ICG secara keseluruhan sebagai solusi permasalahan yaitu hasil penelitian.

Bab ke tujuh merupakan simpulan, saran dan implikasi serta keterbatasan

penelitian. Bab ini menyimpulkan hasil (temuan) penelitian berupa standar ICG

institusi wakaf untuk peningkatan kinerja Nazhir. Dengan demikian, diharapkan

mashlahah wakaf bagi umat akan terus meningkat bersamaan dengan

peningkatan kinerja Nazhir dengan implementasi ICG secara kafah. Selain itu

dibahas pula saran dan implikasi penelitian serta peluang penelitian lanjut.
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