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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1 Simpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang 

dijalankan oleh BWI cukup beragam, sehingga cakupan penghimpunan menjadi 

lebih luas dan masyarakat lebih mudah ketika ingin berwakaf. Kemudian dalam 

penyalurannya BWI telah merealisasikan beberapa program dan masih terdapat 

program yang masih berjalan untuk penghimpunannya. Pengelolaan CWLS sudah 

berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, realisasi CWLS dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah terwujud dan tersalurkan ke 

berbagai bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun tidak semua 

program CWLS dijalankan oleh BWI, terdapat beberapa program yang imbal hasil 

manfaatnya disalurkan kepada lembaga-lembaga nazhir yang terdaftar BWI untuk 

dikelola oleh lembaga tersebut dan disalurkan kepada mauquf ‘alaih sesuai dengan 

programnya. 

 

VI.2 Keterbatasan  

 Pada proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa 

keterbatasan, antara lain: 

1. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat penelitian berlangsung 

mengakibatkan peneliti tidak bisa melakukan wawancara secara langsung 

dengan informan dan observasi secara mendalam ke lokasi penelitian 

sehingga wawancara dilakukan secara virtual. 
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VI.3 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang 

dan program CWLS pada Badan Wakaf Indonesia, sebagai berikut. 

1. Teoritis  

Peneliti berharap akan lebih banyak lagi penelitian kualitatif mengenai wakaf 

uang dan CWLS untuk bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya karena 

wakaf uang dan program CWLS masih terus akan berkembang setiap tahunnya. 

2. Praktis 

a. Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga nazhir nasional diharapkan 

dapat mengembangkan lebih banyak realisasi program CWLS yang 

disalurkan dalam berbagai bidang pemberdayaan masyarakat, terutama 

pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

b. Diharapkan realisasi program melalui CWLS dapat terus ditingkatkan 

dan dapat menjangkau seluruh masyarakat di setiap daerah di 

Indonesia. 

c. Diharapkan para stakeholders CWLS terus mendukung program ini 

hingga berdampak luas ke seluruh masyarakat. 
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