
INOVASI LAYANAN SAHABAT WAKAF DAN NGOBAR WASKITA 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 

 

Gambaran singkat mengenai program Sahabat Wakaf dan Ngobar Waskita, dapat disaksikan 

melalui link youtube berikut ini : https://youtu.be/DiWTjshIFww 

 

Dokumentasi program Sahabat Wakaf dan Ngobar Waskita 

 

 

 

 



 



Kementerian Agama merupakan kementerian negara yang bertugas dalam 

menjalankan urusan pemerintahan dibidang agama, salah satunya adalah dalam hal 

penyelenggaraan zakat dan wakaf. Permasalahan terkait wakaf menjadi pekerjaan rumah 

(PR) tersendiri bagi Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Kota Semarang. 

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi wakaf, pendataan tanah wakaf 

yang belum up to date, kompetensi SDM nazhir, pengelolaan dan pemberdayaan tanah 

wakaf yang belum maksimal serta peningkatan status tanah wakaf menjadi bersertifikat 

wakaf. 

 Hal inilah yang menggugah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang untuk 

membuat suatu wadah yang berfungsi membantu masyarakat terkait permasalahan wakaf. 

Maka dibentuklah program Sahabat Wakaf dan Ngobar Waskita (Ngobrol Bareng 

Wakaf di Sekitar Kita).  

 Sahabat Wakaf beranggotakan Kepala KUA selaku PPAIW (Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf), Penyuluh Agama Islam PNS dan nonPNS di bidang wakaf dan pegawai 

pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Gara Zawa) Kantor Kementerian Agama Kota 

Semarang. Sahabat wakaf ini siap melayani masyarakat terkait permasalahan wakaf dengan 

biaya Rp. 0,- (nol rupiah). Sahabat wakaf aktif melaksanakan sosialisasi regulasi wakaf, 

memberikan layanan konsultasi dan bantuan terkait proses dan persyaratan Akta Ikrar 

Wakaf, pensertifikatan tanah wakaf, pendataan tanah wakaf melalui aplikasi SIWAK 

(Sistem Informasi Wakaf) dan berbagai layanan terkait wakaf. 

 Sedangkan Ngobar Waskita merupakan suatu forum diskusi terkait wakaf, antara 

masyarakat dan pemerintah dan atau lembaga terkait, seperti Kantor Kementerian Agama, 

Kantor Pertanahan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang. Melalui kegiatan 

Ngobar Waskita, kumpul bareng yang dikemas dalam bentuk ngobrol santai diharapkan 

dapat lebih mendekatkan diri antara aparatur negara dengan masyarakat dalam mengurai 

permasalahan terkait wakaf. 

 Program Sahabat Wakaf dan Ngobar Waskita dilaunching pada                      9 

Desember 2021 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Mukhlis 

Abdillah dan disaksikan oleh Kabid Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Kesra Pemkot Semarang, perwakilan Kantor 

pertanahan Kota Semarang dan Ketua Perwakilan BWI Kota Semarang. Dalam kegiatan 

launching ini diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota 

Semarang, anggota Sahabat Wakaf, tokoh agama, tokoh masyarakat dan takmir 

masjid/musholla serta aparatur pemerintah di lingkungan Kota Semarang.  

 Program ini juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi 

di lingkungan Kementerian Agama Kota Semarang khususnya dalam meningkatkan 

layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, efektif dan efisien. Sahabat Wakaf dan 

Ngobar Waskita makin mendekatkan layanan publik terkait wakaf kepada masyarakat 

karena Sahabat adalah orang yang dekat, tempat curhat, sedangkan ngobrol bareng 

merupakan wahana pemecahan solusi terkait wakaf dengan meninggalkan kesan 

formalitas, tidak terbatas ruang, tempat dan waktu. 

Sebagai bentuk publikasi program ini, akan diupload dalam website Kementerian 

Agama Kota Semarang Kota Semarang dalam bentuk audio visual dan podcast Ngobar 

Waskita dengan tema seputar wakaf. 

 

Efektivitas program Sahabat Wakaf dan Ngobar Waskita : 

1. Terurainya permasalahan terkait wakaf di lingkungan Kota Semarang; 

2. Terbentuknya sinergitas antara Kementerian Agama Kota Semarang dengan Pemkot 

Semarang, Kantor Pertanahan dan BWI Kota Semarang dalam penyelesaian 

permasalahan-permasalahan yang timbul terkait wakaf; 

3. Terpahaminya regulasi wakaf bagi masyarakat Kota Semarang; 

4. Meningkatnya pensertifikatan tanah wakaf di Kota Semarang; 

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Semarang melalui 

pemanfaatan wakaf produktif; 

6. Menurunkan sengketa wakaf di Kota Semarang. 

 

 


