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ABSTRAK
Tulisan ini akan menekankan pentingnya Waqf pembangunan sarana air bersih pada kawasan
yang mengalami krisis air bersih, dan kawasan yang dilanda bencana alam di pelosok Indonesia.
Pada masa ini , Akses kepada air bersih di Indonesia masih menjadi masalah besar, sama ada dari
sisi bekalan mahupun akses untuk mendapatkannya. Pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat menyebabkan pemakaian air pun semakin tinggi, sehingga keperluan terhadap kuantiti
dan kualiti air pun turut meningkat pula. Air yang tercemar menyebabkan pelbagai penyakit,
bahkan menjadi penyebab kematian. Badan Kesihatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa
sebanyak 1.7 juta kanak-kanak meninggal dunia akibat cirit-birit yang disebabkan persekitaran
yang tidak sihat, terutama kerana air yang tercemar. Oleh itu, kertas kerja ini menawarkan
penyelesaian alternatif untuk meringankan keadaan seperti ini, melalui program Waqf pembinaan
sarana air bersih. Penyelidikan ini juga akan menjelaskan cara dan konsep Waqf membina
kemudahanair bersih, serta prinsip pengedaran Waqf. Peranan waqf dalam kes ini sangat
diperlukan dan mempunyai kesan yang sangat baik kepada masyarakat. Air bersih bagi seorang
muslim, terlebih di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi suatu yang tidak
boleh diabaikan, kerana banyak kewajipan-kewajipan agama yang sukar dilaksanakan tanpa air
bersih. Inilah yang menyebabkan pengasas BWA dan para pendermanya bergerak untuk
menyalurkan kekayaan dan harta mereka untuk manfaat saudara-saudara seiman mereka
mendapatkan air bersih. Kaedah penulisan ini berdasarkan kaedah kualitatif, dengan sumber data
primer diperoleh dari wawancara kepada pengurus Badan Waqf Al-Quran (BWA) dan beberapa
testimoni dari masyarakat yang menerima bantuan Waqf produktif tersebut, terutama mereka
yang telah merasakan langsung kesan daripada Waqf sarana air bersih tersebut. Selain itu penulis
juga melakukan kajian literatur untuk melengkapi penjelasan mengenai Waqf ini dan sejarah
penerapannya sejak Zaman Kegemilangan Islam dahulu. Artikel ini akan berkongsi pengalaman
dari Lembaga Al-Quran Waqf (BWA) dari segi pengedaran kemudahan air bersih dengan konsep
waqf. Juga akan memaparkan beberapa contoh dimasa sahabat yang berkenaan dengan tema
kajian ini, diantaranya Kisah Sahabat Mulia Uthman Bin Affan yang meWaqfkan Telaga Rauma,
dan Kisah Saad Bin Ubadah yang menggali sendiri perigi demi diperuntukan kepada ibundanya
yang baru sahaja meninggal dunia. Penulis berharap kajian kecil ini dapat menyumbang kepada
peningkatan kualiti hidup rakyat Indonesia dan dunia Islam, dengan menjadikan Waqf sebagai
gaya hidup Muslim. Disamping itu, di era kapitalis yang telah menjadikan masyarakat hidup
materialistik, tentu peranan waqf sangat diharapkan sebagai wujud kepedulian para donatur
(dermawan) untuk membantu ekonomi dan taraf hidup saudara-saudara muslim kita agar hidup
lebih layak.
Kata kunci: Waqf Produktif, Institusi, Air Bersih, Dermawan
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PENDAHULUAN
Waqf memainkan peranan penting dalam masyarakat Islam. Peranan waqf telah berkembang
dengan mantap sejak penubuhannya, bukan hanya memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi
juga dapat membiayai perbelanjaan awam. Contohnya termasuk pendanaan masjid, kubur,
hospital, sekolah, yatim piatu, gudang, roti, kilang dan yayasan amal, pendidikan atau agama lain
(Fayzee, 1974; Mahamood, 2006). Waqf juga digunakan untuk menyokong warga tua dan lemah;
menyediakan bantuan untuk kemiskinan; dan juga untuk menjaga haiwan (Al-Dardir, 1986; Kahf,
1999; Spuler, 2015; Mahamood, 2006), pertanian dan hortikultur, dan sumber air (Moshe, 1997;
Fayzee, 1974; Kahf, 1999, 1998; Gibb dan Bowen, 1957; Al-Shoumil, 1998; Al-Fadhli, 1998;
Mahamood, 2006). Semua contoh waqf ini didedikasikan oleh pengasas mereka, tanpa mengira
sama ada mereka awam atau pegawai tinggi (Makdisi, 1981; Baer, 1997; Gibb dan Bowen, 1957;
Tibawi, 1978; Kozlowski, 1985; Mahamood, 2006).
Pembaca pastinya tidak asing dengan istilah waqf. Dalam bahasa Waqf berasal dari perkataan
waqafa-yaqifu-waqfan yang bermaksud berhenti (Mujieb, 2002: 414). Kerana itu harta yang telah
diwaqfkan maka statusnya telah berhenti pemilikan, ia tidak boleh diwarisi, tidak boleh
diniagakan, tidak dapat dipajak, tidak boleh ada levi dan seterusnya karena harta itu telah
dipindahkan ke harta Allah, maka ia dapat digunakan oleh siapa saja termasuk mereka yang
mewaqfkannya (M. Daud, 1998).
Sistem waqf merangkumi sistem lama yang bermula sejak Rasulullah, dan rasul sendiri yang
segera memberikan contoh endowmen ini. Masjid Nabawi, sebagai contoh, tanah yang berdiri
untuk masjid itu mulanya adalah milik dua orang anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah dan
kemudiannya diwaqfkan oleh Nabi, selepas masjid dibina di atasnya. (Esposito, 2009; Mundzir:
2004). Oleh itu, jika umat Islam hari ini mewarisi tanah mereka untuk membina masjid, untuk
pemakaman Islam adalah betul. Tetapi apa yang kita lupakan adalah bahawa Nabi pernah berkata
"waqf terbaik adalah air". Kerana itulah Sa'ad bin Ubadah ketika ibu tercinta meninggal, ia
menggali sebuah sumur seorang diri dan berkata "ini adalah untuk ummu Sa'ad". Begitupula
dengan kisah sumur legendaries yang diwaqfkan oleh Sahabat Mulia Ustman Bin Affan, Sumur
Raumah, sumur inilah yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Madinah, yang
sebelumnya harus membeli air dengan harga yang tidak murah kepada seorang Yahudi. Ustman
pun harus membayar sumur tersebut dengan nilai yang sangat tinggi yaitu 30.000 Dirham (USD
124,740). Sehingga hari ini selepas 1500 tahun, telaga itu tidak pernah kering, airnya masih
sangat jelas dan berlimpah, dan masih digunakan untuk mengalirkan taman-taman tamar. Sudah
tentu, selama 15 abad Ustman Bin Affan, yang telah meninggal dunia, masih menerima pahala
dari sumbangan terbaiknya itu (Abdul Ghani, 2005).
Waqf pasti mempunyai kelebihan terhadap infaq dan sadaqah lain seperti zakat, misalnya, jika
zakat terbatas, maka pemberian endowmen (waqf) tidak terbatas, jika zakat memindahkan
pemilikan dari manusia ke manusia lain, sementara waqf berpindah dari makhluk kepada khalik
(Abdurrohman, 2013). Ini adalah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh harta waqf, ketika
harta itu menjadi milik Allah swt, maka betapa diberkati harta itu, ketika seseorang mewarisi
tanah, tanah itu milik Allah, ketika seseorang memberi beratus-ratus kuda perang, kuda yang
digunakan milik Allah, ketika seseorang mewaqfkan bangunan, bangunan itu milik Allah, pasar
yang diwaqfkan, menjadi pasar Allah. Oleh itu, adalah wajar selama berabad-abad tamadun Islam
E-BOOK OF MASJID, ZAKAT AND WAQF MANAGEMENT 2018 (IMAF 2018) (E-ISBN 978-967-13087-4-5)
4TH DECEMBER 2018, BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Page 25

berdiri, berdiri teguh, kuat tidak terkalahkan hanya dengan pembiayaan dengan konsep waqf,
ternyata kekuatan semua asset itu berada di bawah pemilikan Allah swt. Yang Maha Kuat.
Oleh itu, para ulama mengatakan bahawa amalan Shadaqatun Jaariyah tidak akan terganggu
walaupun pemilik jiwa telah hilang, itu tidak lain adalah Waqf. 1 Sahabat Nabi saw Jabir Bin
Abdillah mengatakan “Tidak ada seorangpun dari sahabat nabi yang punya harta, kecuali pasti
member waqf” (al-Khasshaf, 1904). Persoalannya adaklah aktiviti ini boleh dijalankan dalam era
ini? Kerana sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, yang diketahui agak miskin pun mempunyai
aset yang diwaqfkan. Jawapannya adalah sangat mungkin, selagi dunia bukan matlamat utama
kehidupan umat Islam saat ini. Rasulullah saw, pernah bersabda:
َضيْت
َ ص َّد ْقتَ فَأَ ْم
َ َ َو َما ت, ََما لَبِسْتَ فَأ َ ْبلَيْت
Apa yang kamu pakai akan Rosak, dan Apa yang kamu bagikan akan abadi (Hr. Muslim, No.
2958)
KEHEBATAN WAQF
Waqf adalah konsep lama yang dahulu sangat menakutkan musuh-musuh Islam, karena waqf
dalam sejarahnya memiliki peranan cukup penting dalam mendanai peradaban Islam. Umat Islam
dahulu dari sejak lahir hingga wafatnya dapat hidup hanya dengan pendanaan waqf (Esposito,
2009). Ketika mereka lahir, mereka dilahirkan di Bimaristan (hospital) yang dikendalikan oleh
seorang Dokter Pakar yang dibiayai dari aset waqf (Ibn Abi Usaybi'ah, 1270), Sebaik sahaja
melahirkan dan kembali kerumah, bayi itu diberikan bantuan dari harta waqf, lalu setelah berusia
2 tahun, Khalifah memberikan air susu yang dialirkan ditaman-taman istana bagia siapa sahaja
memerlukan. Tidak hanya susu, Istana Khalifah juga memberikan air gula bagi yang memerlukan
gula (Esposito, 2009). Begitu bayi itu tumbuh besar, dia belajar di sekolah waqf, selesai sekolah
dia menikah, keperluan pernikahan seperti pakaian, pernak pernik, minyak wangi diberikan dari
waqaf, bahkan dalam Islam dahulu kreativiti konsep waqf untuk pernikahan sangat banyak,
bahkan selepas menikah merekoa boleh tinggal dirumah waqf, boleh bekerja di tempat waqf,
berdagang di pasar waqf dan akhirnya meninggal dan dikuburkan di tanah waqf dengan kafan
waqf (Joseph, S, and Najmabadi, A: 2003; Esposito, 2009).
Kebesaran dan kehebatan inilah yang membuat Umat Islam dahulu tidak pernah melacurkan
dirinya kepada musuh Islam, kerana hanya dengan harta waqf mereka dapat hidup dengan
sejahtera, ini tidak ditambah dengan sumber pendapatan lain yang lebih besar, seperti ghanimah
dan fa'i. Begitulah kehebatan kaum muslim zaman dahulu.

1

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ٍِ
ِ
ص َدقَ ٍة َجا ِريٍَة
َ إِذَا َم
َ َع َع َملُهُ إِالَّ م ْن ثَالَثَة م ْن
َ سا ُن انْ َقط
َ ْات ا ِإلن

“Apabila manusia mati, amalnya terputus kecuali 3 amal, (salah satunya): sedekah jariyah…” (HR. Muslim 4310, Nasai 3666).

Sebagian ulama memahami sedekah jariyah dengan waqf. An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menuliskan,
ْف
َّ ك
ُ ْجا ِريَةُ َو ِه َي ال َْوق
َ َِوَك َذل
َ الص َدقَةُ ال

Demikian pula sedekah jariyah, yang itu merupakan waqf. (Syarh Shahih Muslim, 11/85)

Keterangan lain juga disampaikan al-Khatib as-Syarbini – ulama syafiiyah – (w. 977 H). Dalam Mughni al-Muhtaj, beliau
mengatakan,
 فإن غيره من الصدقات ليست جارية، الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي

“Sedekah jariyah dipahami sebagai waqf menurut para ulama, sebagaimana keterangan ar-Rafi’i. Karena sedekah lainnya bukan
sedekah jariyah.” (Mughni al-Muhtaj, 3/522).
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Apabila Rasulullah saw membina pasarnya di Madinah dan kemudian mewaqfkannya untuk
dimanfaatkan oleh orang Islam, adakah kita kesan dari pasar waqf ini pada masa akan datang?
Hasilnya bukan sahaja membuat umat Islam makmur, bukannya hanya membuat tempat bagi
orang Islam bertransaksi dengan cara Islamik, tepapi menjadi senjata untuk menutup pasar
yahudi, seluruh pasar yahudi disekitaran madinah tutup hanya dalam masa 4 tahun. Maka
mengapa hari ini kuasa ekonomi umat Islam lemah? keinginan besar untuk memusnahkan pasaran
Yahudi tetapi menggunakan sistem Yahudi? Sepanjang sejarahnya, tamadun Islam, di mana-mana
rantau dan bandar, dari hujung hingga akhir hujung negara Islam selalunya waqf bukan sewa, dan
sepanjang itu pula kekuatan umat Islam baik dari segi ekonomi maupun politik amat dihormati
dunia (An-Nadawi, 1989). Hari ini, cuba tunjukkan satu sahaja, dimana ada pasar waqf?
Dari sini, marilah kita bayangkan jika konsep waqf digabungkan dengan dedikasi perkhidmatan,
sama ada dedikasinya kepada Tuhan mahupun perkhidmatan sosial. Masjid misalnya, walaupun
masjid hari ini dibina di atas tanah waqf, tetapi dalam aktiviti harian mereka, masjid memerlukan
kos operasi. Sebelum ini umat Islam, untuk kos operasi masjid tidak mengharapkan dari dana
sumbangan jemaah, kenapa? Kerana jumlah dana yang disumbangkan oleh masjid dari jemaah,
selalu terdapat dua kelemahan yang mungkin, Pertama, penderma ataupun Jemaahnya akan
meninggal dunia, sehingga pembiayaan akan terputus. Kedua, penderma ataupun Jemaahnya
berubah, atau keturunannya yang berubah. Oleh itu, walaupun sumbangan ini berterusan, ia tidak
menjadikannya sebagai sokongan utama, kerana ia tidak sistemik, sebaik sahaja donator berhenti
membagikan dana, maka ia selesai.
Begitu juga dengan sekolah, sekolah itu bukan mesin wang, sekolah itu bukan perniagaan,
sekolah itu adalah tempat khidmat sosial, ia menentukan generasi terbaik bangsa ini, maka ia
haruslah percuma, dan coraknya haruslah berkonsep endowmen, sehingga menjadi sistemik.
Begitu pula dengan hospital (Bimaristan), sebab orang sakit selalu ada sepanjang zaman, juga
tidak mungkin untuk menjadi sebuah perniagaan, oleh itu hospital tidak dapat ditutup. Jadi
kawasan perkhidmatan seperti ini, supaya kesinambungan berterusan, sokongan terbaik adalah
Waqf.
Begitu juga dengan air bersih, menurut data yang diringkaskan dalam perbincangan seterusnya,
pada masa ini, hampir satu daripada dua orang Indonesia tidak mempunyai akses kepada air
bersih, dan lebih daripada 70 peratus daripada 260 juta orang di negara ini bergantung kepada
sumber-sumber yang berpotensi tercemar (WorldBank, 2018). Keadaan ini sangat
membimbangkan, kerana isu air bersih akan memberi banyak kesan kepada perkara-perkara
ibadat, penyakit kulit, bahkan ke tahap pendidikan yang rendah, beribu-ribu kanak-kanak
berundur, kerana setiap hari mereka perlu berjalan dengan jarak berkilo-kilo meter untuk
membantu ibu bapa mendapat air bersih (BWA, 2018). Karena itu tidak ada cara terbaik dalam
menyelesaikan pelbagai persoalan ummah melainkan dengan konsep waqf.
Kemudian masalahnya ialah bagaimana konsep waqf berfungsi? Dalam sejarah Islam, ketika
orang-orang Muhsinin, orang-orang yang diberi kekayaan yang berlebihan oleh Allah SWT,
ketika membina sebuah madrasah (sekolah), membuat bimaristan (hospital), atau membina
masjid, mereka selalu membuat tempat-tempat di sekitar bangunan itu endowmen produktif, salah
satunya ialah pasar Struktur ini masih terlihat di bangunan-bangunan lama di semua bandar di
negara-negara Islam sehingga ke hari ini. Posisi masjid, hospital, atau sekolah selalu berada di
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tengah-tengah dan dikelilingi oleh berbagai jenis kegiatan yang merupakan endowmen, seperti
toko-toko (pasar), dapur umum (afran), tempat penginapan (alkhânât), kadang-kadang ada lahan
pertanian. Oleh itu, jika kita datang ke masjid, hospital atau sekolah kita perlu berjalan terlebih
dahulu, kita tidak akan dapat meletak kenderaan kita terus di sebelah masjid, kerana dalam sejarah
Islam semua aktiviti dalam bentuk pasar diwaqfkan untuk membiayai operasi masjid, hospital dan
sekolah (Raghib: 2009).
KONSEP WAQAF DALAM INSTITUSI BWA
Badan Waqf Al Qur'an adalah organisasi nirlaba (non-profit organization), berbentuk Lembaga
Swadaya Masyarakat. Brand Promise BWA : “Terpercaya dan Dapat Diandalkan”. Sedangkan
Brand Value: “Tanggap, Amanah, Kreatif, Komitmen, Kolaborasi”. Sebagai lembaga waqf, BWA
memiliki Visi Misi Menjadi lembaga filantrophy waqf profesional, yang mampu mengembangkan
potensi waqf di Indonesia sesuai syariah untuk kepentingan kaum muslimin dan masyarakat. Serta
Menjadikan waqf sebagai Gaya Hidup Muslimin. Sedangkan Misi yang diemban oleh BWA
adalah Mengumpulkan dan mengedarkan Al Qur’an ke daerah-daerah tertinggal dan rawan
aqidah. Serta menyokong da'i di bahagian terpencil di negara ini dengan menjalankan bimbingan
dan pengajaran Al-Qur'an dengan kaedah yang membekas. Bukan itu sahaja, BWA juga berusaha
untuk membangunkan program sokongan inovatif yang menyentuh masalah asasi masyarakat
untuk menambah nilai kehidupan dan memberi manfaat kepada rakyat melalui program
endowmen.
SEJARAH BWA DAN LEGALITAS LEMBAGA
Rasul SAW. Bersabda: “Jika meninggal anak adam, terputuslah amalannya kecuali tiga hal.
Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya.”
(HR. Muslim). Al-Quran adalah panduan kepada jalan yang lurus dan memberikan berita baik
kepada setiap orang yang melakukan perbuatan baik. Al Quran juga merupakan panduan praktikal
(amaliy) bagi manusia apabila menjalani pelbagai aspek kehidupan mereka. Oleh itu mengajar Al
Qur'an di tengah-tengah masyarakat, dalam bentuk yang dilaksanakan adalah sesuatu yang
dharuri (penting). Waqf adalah ibadat sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan sahabat
beliau yang pahalanya mengalir secara berterusan sekalipun yang berwaqf (wakif) telah
meninggal dunia. Waqf juga merupakan sarana untuk membahagiakan orang yang kurang
bernasib baik hidupnya. Atas kesedaran ini, maka pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan
Profesional Muslim memulakan sebuah institusi yang dipanggil Badan Waqf Al-Quran (BWA)
dan direkodkan dalam Akta Notari H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tarikh 28 April 2005.
Pada 1 Juni 2006, BWA mendapat sambutan baik dan sokongan dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI), sesuai dengan Surat Cadangan MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006. Akta Pertubuhan
Perkumpulan Badan Waqf Al Qur'an di Notaris H. Rizul sudarmadi, SH. Mkn tarikh 12 Disember
2014 Nomor 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Disember 2014. Tanda daftar
Perkumpulan/Organisasi Sosial nomor: 01/10.1.0/31/74.01.1001/-1.848/2017 tarikh 13 September
2017 dengan NPWP: 80.905.824.1-015.000.
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Badan Waqf Al Qur'an adalah sebuah tim yang bekerja tanpa mengenal penat lelah untuk
membuat setiap sumbangan waqf yang diamanatkan dapat membawa manfaat yang besar kepada
orang lain. Mereka terdiri daripada Para innovator waqf Indonesia yang menubuhkan dan
membesarkan BWA, ada diantaranya Ust. H.M. Hari Moekti seorang yang hijrah dari dunia
hiburan sebagai rocker terkenal di Indonesia pada tahun 90-an, sejak hijrah pada tahun 2006
beliau mewaqfkan dirinya kepada Allah swt hingga akhir hayatnya dan wafat pada awal tahun
2018 lalu, dalam hal ini beliau diposisikan sebagai Pembina, sementara yang memimpin BWA
sejak awal hingga kini adalah Ust Heru Binawan, dan Operation Director dan Finance adalah Ust.
M. Ichsan Salam.
Quran Waqf adalah cara moden yang mudah dan praktikal untuk membantu orang lain. Salah satu
sifat seorang Muslim ialah dia gembira dapat membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri
melihat kesukaran yang dialami oleh saudaranya walaupun dia tidak mengenalnya. Islam
menggalakkan seorang Muslim untuk memberi perhatian kepada urusan saudaranya sebagai hadis
Nabi SAW: “Tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana
dia mencintai dirinya sendiri" (Hadis Riwayat Bukhari). Kerana itu, BWA memfasilitasi para
pemberi bantuan untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara nya sesama manusia di
seluruh pelosok negeri.
Program yang dijalankan oleh BWA dikelaskan sebagai solutif, inovatif dan unik, kerana dengan
cara ini BWA dapat membantu masyarakat dan individu yang memerlukannya, karena setiap
masyarakat dan individu mempunyai masalah dan solusi yang unik. Oleh itu, Badan Waqf Al
Quran cuba membantu mereka dalam projek yang sesuai dengan keperluan mereka. Terdapat
kampung-kampung yang memerlukan air bersih dan hanya boleh disiapkan dengan membuat
telaga yang dalam, tetapi terdapat lokasi lain di mana keperluan air bersih diselesaikan dengan
paip (pemasangan paip) dari mata air. Individu dan komuniti dalam projek itu adalah nyata,
mereka wujud dalam kehidupan sebenar, bukan hanya model untuk promosi pemasaran.
Berikut ini program-program kreatif yang telah dan sedang dijalankan oleh BWA yang kami
himpun dari kegiatan-kegiatan BWA:
1. Waqf AlQuran dan Pembinaan
Waqf AlQuran meupakan program pertama dan utama di Badan Waqf Al-Quran.
Sejak ditubuhkan 12 tahun yang lalu sampai Julai 2018, BWA telah berjaya
mengumpulkan dan mengedarkan 225.526 Mushaf AlQuran Waqf. Mulai dari ujung
timur Indonesia (Papua) hingga Wilayah paling Barat (Aceh), BWA berhasil
menelusuri daerah-daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan untuk meninggalkan
jejak dengan silaturrahim dan Al Quran.
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Gambar 12

Gambar 34

Gambar 23

Gambar 45

2. Program ini dilahirkan untuk menjadi sarana kebaikan yang akan selalu mengalirkan
manfaat duni akhirat bagi para wakif. Harta yang bernilai dari wakif seperti tanah,
hartanah, dan lain-lain dengan rakan-rakan lapangan, BWA membangunkannya
menjadi produktif dengan memperhatikan aspek ekonomi supaya hasilnya dapat
digunakan secara lestari untuk mengatasi pelbagai masalah sosial dan kemiskinan.
Gambar 66

Gambar 77

2

Kondisi al-Quran yang kami dapati di beberapada daerah terpencil ketika hendak mewaqfkan Quran
Quran yang diwaqfkan oleh BWA kepada pelajar di pesantren di Lombok
4
Tim BWA ketika melakukan distribusi Al Quran di Wakatobi, Sulawesi Tenggara
5
Tim BWA berfoto bersama pada saat distribusi 7000 al-Quran ke 4 wilayah di Aceh
6
Waqf BWA berupa kedai
7
Waqf BWA berapa perahu ketingting untuk nelayan
3
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3. Bantuan Pendidikan
BWA juga melaksanakan Program Indonesia Belajar guna membantu kanak-kanak
dengan kesulitan dalam pendidikan mereka sehingga mereka dapat kembali ke
sekolah, mencapai impian mereka.

Gambar 88
4. Waqf untuk Kemudahan Loji Tenaga
BWA juga mempunyai program waqf untuk pembinaan Pikohidro dan Loji Kuasa
Hidroelektrik Mikroelektrik di kampung-kampung yang belum dikuasai elektrik di
kawasan terpencil di Nusantara, program ini diberi nama Program Tebar Cahaya
Indonesia Terang. BWA menganggap program ini sebagai salah satu program waqf
keutamaan, ini kerana potensi aliran sungai di Indonesia agak besar, terdapat
sekurang-kurangnya 7,219 sungai, tetapi kurang dari 0.5% yang digunakan sebagai
Power Plants (data Kementrian PU, 2009)

Gambar 99

8
9

Penerima Beasiswa Program Indonesia Belajar
Peresmian waqf Mikrohidro di desa Ampiri, Sulawesi Selatan
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5. Waqf Khas
Program ini diilhamkan oleh banyak kawasan terpencil di nusantara yang belum
pernah disentuh oleh pembangunan, terutama masyarakat Islam di daerah pelosok dan
terpencil sana.Melalui program Waqf Khas ini, pasukan BWA berusaha memahami,
meneroka dan mencari penyelesaian kepada masalah masyarakat di kawasan terpencil
ini. Kemudian BWA merancang strategi penggalangan dana dari wakif agar project
tersebut dapat direalisasikan. Project solutif tersebut antara lain; transportasi darat dan
laut untuk para da’i dalam menjangkau daerah yang terpencil, penyediaan sarana
penangkapan ikan bagi nelayan dan lain-lain berupa pembangunan infrastruktur
masyarakat yang bersifat mendasar.

Gambar 1010
6. Waqf Air Bersih
Waqf air bersih adalah program yang sangat amat mendesak sepanjang waqf yang
BWA jalankan, memandangkan Indonesia adalah salah satu negara yang sering
dilanda bencana seperti gempa bumi, banjir, dan bahkan tsunami, dan masih terdapat
banyak kawasan yang belum berkembang di negara ini, sehingga keadaan ini air
menjadikan kotor dan tidak boleh diminum. Kami akan membincangkan butiran
mengenai air bersih secara terperinci di bahagian seterusnya.
KRISIS AIR BERSIH DI INDONESIA
Tahukan anda hingga saat ini, baru 29% masyarakat Indonesia yang dapat mengakses air bersih
melalui perpipaan. Jauh dari target pemerintah Indonesia hingga 2019, yaitu sebesar 60% (LIPI,
2016). Akibat air kotor yang tidak layak konsumsi itu, menimbulkan berbagai macam penyakit
seperti kolera, disentri, typus, hepatitis, berbagai penyakit kulit dan lain-lain. Korban terparah dari
krisis air bersih ini adalah anak-anak, yang tidak memiliki ketahanan dan kondisi tubuh sekuat
orang dewasa. Sementara untuk mendapatkan air bersih, memerlukan upaya berjalan kaki berkilokilo meter jauhnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Tini Thadeus mengatakan, hingga saat ini sudah 14 dari 22 kabupaten/kota di wilayah itu
mengalami kekeringan, Menurut Tadeus, kekeringan itu berdampak hampir merata di semua
daerah di provinsi yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste itu. Adapun 14 kabupaten
itu lanjut Tadeus yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS),
Malaka, Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah,
10

Waqf Motor Dakwah dan Kapal Kemanusiaan
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Sumba Barat Daya (SBD), Sumba Barat, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Lebih lanjut, Kompas.com
memberitakan, Sebanyak 375 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini krisis air
bersih akibat kekeringan, terutama di wilayah pesisir (kompas.com: 2016).

Gambar 1111
Yang lebih menyedihkan lagi, saat Tim BWA melakukan perjalanan menuju desa Mauleum di
Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, diketahui bahwa dari 239 kepala keluarga atau sekitar 2.096
jiwa penduduknya, 218 jiwa di antaranya adalah Muslim yang rata-rata mualaf. Muslim didaerah
Mauleum ini sudah bertahun-tahun kesulitan untuk berwudhu karena ketiadaan air, terutama di
musim kemarau. Ditambah lagi pengetahuan mereka tentang agama juga cukup terbatas.
Bila tiba musim kemarau, sungai benar-benar kering. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan
air adalah dengan mengantri di sumber mata air yang berada di puncak bukit yang berjarak sekitar
tiga kilometer dari desa. Warga harus mengantri di sana dari pagi, dan antrian baru berakhir pada
pukul tiga dini hari, setiap orang dijatah maksimal 15 liter sekali ambil. Sungguh tragis.
Beberapa daerah di Provinsi Aceh juga dilanda kekeringan akibat musim kemarau sejak beberapa
pekan terakhir. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak
kekeringan. Banyak sumur warga yang kering akibat musim kemarau berkepanjangan ini.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang,
kekeringan terjadi di sejumlah desa, seperti Desa Wono Sari, Desa Harum Sari, Desa Bandar
Setia, dan Desa Perkebunan Pulau Tiga, dimana ada sekitar 2.381 kepala keluarga (KK)
kekurangan air bersih. Menurut data BPBD Aceh Tamiang, kekeringan tersebut bahkan
berdampak pada gagal panennya sawah dan ladang milik warga (Kumpara: 2018)

Gambar 1212
11

Seorang wanita asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT) Sedang Menyiduk air ke jerigen, untuk digunakan
oleh 5 orang keluarganya
12
Kondisi sumur yang keruh dan berminyak di sejumlah desa di Aceh Tamiang (Foto: Dok. BPBD Aceh Tamiang)
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Kepala Desa Bandar Setia, Jamaluddin, mengatakan banyak warga yang mengeluh akibat
kekeringan ini. Mereka terpaksa mencari air bersih dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
Jamaluddin mengakui, sejak puluhan tahun warga kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih.
Dia menyebut pemerintah telah memasang pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke
desanya sejak tahun 2016, namun hingga saat ini belum dioperasikan (kumparan.com: 2018).
Sementara itu, di Kota Banda Aceh, Persoalan air bersih ini sudah terjadi bertahun-tahun. Wali
Kota Banda Aceh Aminullah Usman berjanji masalah tersebut bakal diselesaikan tahun depan
(2019). Di kawasan Desa Lamdingin, Banda Aceh, air PDAM naik ke rumah dengan intensitas
kecil dan kerap macet. Warga harus menghidupkan pompa air agar air bersih mengalir ke dalam
rumah. Hal ini sudah terjadi dalam sebulan terakhir. Bahkan sejumlah masyarakat melakukan
demo ke kantor pemerintah kota Banda aceh menuntut agar krisis air bersih cepat terselesaikan
(rri.co.id: 2018)
WATER ACTION FOR PEOPLE
Sebagaimana kami jelaskan pada paragraph diatas bahwa hingga saat ini baru 29% masyarakat
Indonesia yang dapat mengakses air bersih dari perpipaan, dan ini tentu jauh dibawah target
pemerintah bahwa hingga 2019 bahwa akses air bersih dengan perpipaan mencapai 60 persen. Air
kotor yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat mengakibatkan berbagai macam penyakit
seperti typus, kolera, disentri, diare, hepatitis dan lain-lan. Korban terparah dari Krisis air bersih
adalah anak-anak, yang kondisi tubuhnya tidak sekuat manusia dewasa. Sementara untuk
mendapatkan air bersih yang layak konsumsi, memerlukan upaya berjalan kaki yang cukup jauh.
Karena itulah, sejak 2016 lalu BWA mencanangkan program waqf Water Action for People
(WAfP).
Program WAfP ini termasuk project besar di BWA, dengan nilai rata-rata diatas Rp. 800.000.000
Rupiah(USD 55,000) /per desa. Proses pelaksanaannya dirancang mulai dari tahap pra-kegiatan
(perencanaan), tahap pelaksanaan dan terakhir tahap evaluasi dan monitoring.
Pertama, Tahap Perencanaan. Ditahap perencanaan ini biasa dilakukan proses observasi, baik
kunjungan lapangan maupun study kasus. Intinya pada tahap ini, dilakukan survei terlebih dahulu,
dimana survei ini berfokus pada dua hal. Pertama, berkaitan dengan sarana air bersih.
Komponen-komponennya berupa ketersediaan air di daerah setempat, tingkat salinitas, akses
lokasi, kondisi tanah, bentang alam, dan lain sebagainya terkait aspek fisik. Kedua, kondisi sosial
masyarakat. Menyangkut kondisi masyarakat (kultur dan adat istiadat/budaya), kemungkinan
ketika sarana air bersih dibangun, apakah masyarakat mampu menjaga kelestarian air dan asset
waqf tersebut, sehingga tujuan dari pembangunan sarana air bersih tersebut yaitu sustainable
(berkesinambungan) dapat tercapai. Kemudian tim menyusun laporan dokumentasi lapangan
tersebut dalam bentuk sebuah proposal, lengkap dengan Rancangan Anggaran Biaya-nya (RAB).
Sementara output dari survei tersebut adalah dapat mengetahui apakah kegiatan pembangunan
sarana air bersih menguntungkan dari segi sosial atau tidak, dan teknologi apa yang akan
digunakan agar tepat guna, apakah pipanisasi, atau desalinasi atau teknologi lain yang efektif dan
efisien berdasarkan kasus/kondisi dilapangan. Proposal kemudian disusun dengan lengkap oleh
bagian perencanaan, dibawah divisi production. Selanjutnya ada divisi delivery yang nantinya
akan melaksanakan project-project yang direncanakan dan telah disetujui direksi. Setelah
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melakukan survey lapangan dan melakukan perencanaan matang, Selanjutnya akan ada project
conference. Kegiatan ini akan pemaparan hasil survey mereka selama dilapangan. Pemaparan ini
dilakukan didepan direksi (CEO), direktur program, direktur keuangan, dan direktur operasional,
untuk kemudian diputuskan apakah project ini bisa dijalankan atau perlu direvisi terlebih dahulu.
Pada project conference ini, project yang dirancang sudah memasuki tahap finalisasi, atau sudah
siap lepas landas. Setelah dari divisi production menyiapkan proposal, RAB, timeline kegiatan,
kemudian dieksekusi oleh divisi delivery (divisi pelaksana) sesuai timeline. Dalam tahap
perencanaan ini juga dibuat rekam project berupa tulisan dan video untuk melakukan kegiatan
fundraising. Kegiatan fundraising dilakukan sehingga mencapai 25% dari total keperluan dana
project yang direncanakan, baru kemudian projectnya mulai dijalankan. Kegiatan fundraising
berjalan kurang lebih 3-4 bulan, sampai kebutuhan biaya project terpenuhi. Bila ternyata berlebih,
akan dialihkan untuk kegiatan waqf yang lain. Setelah itu selesai, lanjut ke tahap pelaksanaan.
Kedua, Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini, BWA melibatkan pihak ketiga, yaitu warga/tokoh
setempat yang sering disebut “Mitra Lapangan”. Akad perjanjian yang dibuat dengan mitra
lapangan ini berupa Ujrah atau kontrak, dimana mereka di gaji/upah sampai project selesai 100
persen. Untuk pembangunan fisik pun, pihak BWA masih melibatkan pihak ketiga. Sementara
untuk aktifitas social, seperti aktifitas membangun masyarakat (social development), pembinaan
dan pembentukan organisasi pengelola asset waqf, serta pembinaan masyarakat secara umum
tentang pola hidup bersih dan sehat, ditangani oleh tim expert dari BWA. Ada tim yang memang
khusus diturunkan untuk melakukan tugas itu. Dalam tahap pelaksanaan ini, ditargetkan
projectnya selesai dalam waktu ±3 bulan. Nanti dilapangan akan disesuaikan, tergantung dari
tingkat kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Misal mendistribusikan mesin
untuk desalinasi, tentu akan waktu untuk mendistribusikan mesin tersebut butuh waktu 2 bulan
untuk sampai dilokasi. Kalau misalnya pipanisasi seperti di Jepitu (Gunung Kidul, Yogyakarta),
dimana tim harus menggelar pipa kedalam gua dengan tingkat resiko dan kesulitan yang sangat
tinggi, ini akan waktu yang cukup lama. Project sudah dimulai sejak September, kemungkinan
baru selesai di bulan Mei 2019 karena sulitnya medan yang harus dilalui oleh tim dilapangan.
Pada tahap pelaksanaan ini, tim BWA juga melaksanakan aktifitas monitoring, dimana disetiap
project yang dijalankan BWA selalu ada manager project yang menjadi PIC atau penanggung
jawab atas project yang sedang dijalankan. Project manager bertanggung jawab melakukan
monitoring sejauh mana sudah proses pembangunan terlaksana, sejauh mana kurva S (yakni kurva
yang menunjukkan dana, waktu, dan bobot pekerjaan suatu project untuk kepentingan
pengendalian) diimplementasikan, kegiatan monitoring untuk pencairan dana, pembelian bahanbahan, dan lain sebagainya. Kegiatan sosial masyarakat juga di monitoring langsung oleh project
manager, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menerima dan memahami bahwa sarana air
bersih yang dibangun itu bukanlah program dari pemerintah, atau dari partai politik tertentu,
tetapi dari harta waqf dimana asset tersebut harus dijaga supaya berkesinambungan dan
pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan ini,
akan dilakukan live report secara rutin, dimana tim dari Jakarta turun kelapangan melakukan
monitoring secara langsung, mengambil gambar dan video dalam rangka update project. Update
ini dilakukan untuk memberi informasi terutama bagi para wakif sejauh mana progress dari
project ini telat terlaksana. Update ini berupa video dokumentasi dan wawancara, yang diambil
dari lapangan dan di share (disebarkan) melalui website, facebook dan social media lainnya yang
memungkinkan dan mudah untuk diakses oleh publik. Setelah sarana air bersih tersebut selesai
dibangun, maka dilakukan peresmian. Peresmian biasa melibatkan wakif yang berkenan hadir.
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Dalam peresmian tersebut ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, Berkaitan dengan tanda
tangan MoU antara Pihak BWA dan masyarakat yang diwakili oleh pihak desa (Kepala desa).
Kedua, Melakukan Publik Hearing. Berupa sosialisasi akhir kepada masyarakat bahwa
pembangunan sudah selesai, organisasi pengelola aset waqf sudah dibuat, dimana orang-orang
nya akan diperkenalkan didepan. Sehingga masyarakat bisa sama-sama terlibat dalam menjaga
dan memelihara asset waqf tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bila
ada kendala dikemudian hari, masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan BWA atau mitra
lapang BWA yang ada dilapangan. Ketiga, Kegiatan dokumentasi dan reporting. Berupa
dokumentasi selama kegiatan peresmian, serah terima asset waqf, penandatangan MoU, sambutan
dari wakif baik perseorangan maupun CSR Perusahaan, dan testimony dari tokoh-tokoh setempat.
Ketiga, Tahap Evaluasi dan Monitoring. Setelah semua kegiatan dan project selesai, mulai dari
pembangunan fisik infrastruktur, sarana prasarana untuk mengalirkan air bersih maupun
pembangunan sosial masyarakat (Social development), akan dibuat laporan pertanggungjawaban
dan report bagi para wakif. Laporan pertanggungjawaban ini juga dibutuhkan oleh perusahaanperusahaan yang ikut serta dalam program BWA, yang mungkin CSRnya dimasukkan kedalam
kegiatan project nya BWA. Terakhir, dilakukan aktifitas monitoring secara berkala, misalnya
setiap 3 bulan sekali. Untuk memonitor sejauh mana penggunaan sarana air bersih yang telah
dibangun, kondisi fisik asetnya, kondisi masyarakat, keberdayagunaannya, dan lain-lain.
ACTION BWA
Badan Waqf Quran (BWA) sejak meluncurkan program Water Action for People (WAfP) pada
tahun 2006 hingga 2017, setidaknya telah sukses membangun 22 Sarana Air Bersih di Seluruh
Nusantara Indonesia. Project pertama Program WAfp pada tahun 2006 dibangun di Pesantren
Yarsi, daerah kesatuan adat kasepuhan Banten Kidul, Pontang – Banten. Program ini telah
membantuan ratusan santri dan warga masyarakat sekitar untuk keperluan air bersih seperti
minum, memasak mencuci pakaian, bersuci dan kewajiban ibadah lainnya yang haris dilakukan.
Adapun Project WAfP yang baru saja berhasil dan mengalirkan air bersih terdiri dari dua tahap,
Tahap Pertama yang diluncurkan pada akhir tahun 2016 lalu, berlokasi di kaki gunung Doro
Oromboha adalah daerah berbatu dengan lembah-lembah yang dalam dan terjal. Warga di daerah
tersebut mengalami krisis air bersih, karena tidak terdapat sumber air kecuali menggambil dari
sumber mata air yang berada di kaki gunung Doro Oromboha. Wilayah kaki gunung Doro
Oromboha Provinsi NTB ini meliputi 4 desa dan 1 dusun yakni desa Bumipajo, desa Ndano Na’e,
desa Rora dan desa Madawau serta dusun Karaku. Pada Tahap Pertama ini setidaknya telah
membantu 500 Kepala keluarga untuk mengakses air bersih sehingga dapat menjalani hidup lebih
sehat. Sementara untuk Tahap kedua telah terlaksana pada awal 2018 lalu dengan jumlah keluarga
yang terbantu sebanyak 550 kepala keluarga. Sehinggal total 1050 Kepala Keluarga di Provinsi
NTB telah terbantu mendapatkan air bersih dengan akses air mengalir langsung ke rumah-rumah
warga, dibanding sebelumnya mereka harus berjalan kali ke sungai-sungai yang jaraknyanya
cukup jauh dari pemukiman warga.
Terakhir, yang kini sedang dalam penggarapan oleh tim WAfP BWA adalah waqf air bersih untuk
Wilayah Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. Mendengar hasil wawancara langsung dari tim BWA
amat sangat dramatis dimana masyarakat disana terpaksa jalan sendiri-sendiri atau berkelompok
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di tengah teriknya matahari sembari membawa jerigen air maupun ember setiap musim kemarau
tiba, dan hal ini menjadi pemandangan sehari-hari di Desa Jepitu – Gunung Kidul. Mereka harus
berjalan untuk mendapatkan air di sekitar telaga Puring yang jaraknya sekitar 3 kilo meter dari
pemukiman terdekat. Sedangkan bagi yang tak sanggup membeli air atau pun berjalan kaki sejauh
itu, terpaksa mengkonsumsi air dari beberapa telaga terdekat yang keruh dan tak layak minum.
Desa Jepitu adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap tahunnya mengalami kekeringan. Curah hujan rata-rata
sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4–5 bulan, sedangkan
bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Padahal tiga bulan saja tidak turun hujan, krisis air sudah
melanda. Karena itulah Komunitas Merangkul Bumi (Kombi) bersama BWA menelusuri gua-gua
yang ada di Jepitu dan akhirnya mereka berhasil menemukan sungai bawah tanah di daerah
Pulejajar. Daerah Pulejajar ini berjarak sekitar 5,5 kilometer dari Jepitu. Menurut tim yang turun
ke gua tersebut, debit sungai bawah tanah di Gua Pulejajar ini pun cukup besar yakni 30 liter per
detik saat kemarau, sehingga diprediksi bisa mencukupi kebutuhan warga Jepitu yang selama ini
mengalami krisis air bersih.
Untuk mengangkat air dari mulut Gua Pulejajar memang memerlukan dana yang tidak sedikit
serta teknologi yang tepat, mengingat jarak Gua Pulejajar yang jauh serta selisih ketinggian yang
besar yakni hampir 200 Meter. Oleh karena itu, melalui program Water Action for People
(WAfP) Badan Waqf Al-Qur’an (BWA) berencana mengadakan proyek waqf membangun sarana
air bersih, mengangkat air dari mulut gua pulejajar sampai ke pemukiman warga. Insya Allah
proyek ini akan segera diluncurkan dalam waktu tidak lama lagi.
Menurut info dari BWA, Nilai Waqf yang diperlukan untuk pengerjaan Project Sarana Air Bersih
di Gunung Kidul adalah Rp 2,001,300,000 atau USD 136,000. Saat ini telah terkumpul harta waqf
sebesar Rp. 481.352.452,- atau USD 33,000 (sekitar 24% dari total dana yang diperlukan).
Sampai saat ini project masih berjalan, dengan target selesai di Bulan Mei 2019. Memang agak
lambat, mengingat tingginya resiko dan sulitnya akses masuk kedalam gua dimana disana terdapat
sumber air dan perpipaan yang akan dipasang.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, jelas bahwa ada banyak manfaat yang dapat diperoleh
dari pendirian sarana air bersih waqf ini. Tidak hanya menyelesaikan persoalan kesehatan yang
menjadi persoalan utama air bersih, tapi juga menyelesaikan banyak persoalan lain seperti
minuman, cucian, kebersihan lingkungan dan juga yang tidak kalah penting adalah kesucian bagi
seorang muslim ketika hendak beribadah kepada Allah swt. Bahkan Air bersih ini tidak hanya
dinikmati oleh satu dua keluarga, bahkan ribuan keluarga.
Temuan dari Badan Waqf al-Quran (BWA) menunjukkan bahwa Waqf dapat menjadi sumber
alternatif pendanaan untuk pembangunan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. Hal ini tentu didukung oleh pengalaman dari peradaban Islam sebelumnya, dari masa
kenabian, para sahabat, hingga kekhilafaahan Islam sepanjang abad hingga berakhir di Turki.
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Dengan penyajian konsep dan prinsip-prinsip untuk pembentukan sarana air bersih waqf di artikel
ini, kami berharap bahwa konten tersebut akan menarik bagi otoritas Bekalan Air yang relevan
secara global, khususnya kepada daerah-daerah tertinggal dan jauh dari perkotaan, dan juga untuk
para dermawaan yang memiliki sehingga dapat mengubah ide-ide perwaqfan air bersih ini
menjadi kenyataan.
Menurut pendapat kami, Pembanguan Sarana Air Bersih Waqf dapat membantu Pemerintah
dalam mengurangi kewajiban keuangannya dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat
melalui bantuan dana waqf. Selain itu, kami percaya bahwa pengalaman global yang luar biasa
dari badan waqf al-Quran yang disebutkan dalam pembahasan di atas dapat menjadi inspirasi bagi
otoritas Indonesia dan juga negara-negara lain untuk memiliki lembaga atau program pembinaan
air bersih berbasis waqf. Ini tidak diragukan lagi akan menjadikan BWA sebagai lembaga waqf
yang memimpin masa depan yang abadi (Permanent Feature).
Terakhir, bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa peran iman, bersamaan dengan moralitas
dan etika, merupakan aspek penting dan telah tertanam dalam praktik waqf dalam lingkup
penyaluran air bersih ini.
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