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ABSTRAK 

 

Andi Nur Fadhillah Arabia :  180104030272. Analisi Program Kerja 

WMUM  (Wakaf Modal Usaha  Mikro)  Pada ACT (Aksi Cepat Tanggap)  

Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Tahun 2021. Pembimbing  (I)  

Syaipul Hadi , S.IP.,MA. Pembimbing : (II)  Nur Falikhah, S.Ant, M.Sc 

Program Studi Studi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2022. 

Kata Kunci :  Analisis, Program kerja, Wakaf, Wakaf Modal Usaha Mikro 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program WMUM pada ACT yaitu 

bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM yang kesulitan dalam 

mendapatkan bantuan modal usaha dengan sistem Qordhul Hasan disertai dengan 

edukasi motivasi hidup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan Analisi program kerja WMUM pada ACT. Penelitian ini 

dilakukan di Kantor ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan Cabang 

Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara,  dan dokumentasi. Teknik Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian 

dianalisis secara deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah Branch Manager, 

Head of Program, pendamping UMKM berjumlah 2 orang, penerima manfaat 

program WMUM berjumlah 3 orang  dan relawan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan dalam penelitian 

ini, bahwa Analisis program kerja WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro) adalah 

suatu program pada ACT (Aksi Cepat Tanggap) Kalimantan Selatan cabang 

Banjarmasin yang berbentuk  bantuan  yang merupakan pinjaman modal usaha 

untuk para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman. WMUM 

(Wakaf Modal Usaha Mikro) menjadi solusi agar para pelaku UMKM dapat 

membangkitkan usahanya kembali dan meningkatkan perekonomiannya tanpa 

perlu terlibat dengan pinjaman yang mengandung unsur riba dan bunga dari 

pinjaman yang dapat menjerumuskan manusia untuk bermaksiat kepada Allah 

SWT.  

 WMUM (Wakaf Modal Usaha Mikro)  pada ACT (Aksi Cepat Tanggap)  

Kalimantan Selatan cabang Banjarmasin terlaksana dengan baik, dilihat dari 

perkembangan program dan respon para penerima manfaat yang merasa sangat 

terbantu dengan adanya program yang berbentuk pinjaman modal usaha yang 

menjadi solusi bagi para UMKM yang merasa sangat kesulitan mendapatkan 

modal usaha yang tidak menggunakan riba atau bagi hasil di dalam setiap kegiatan 

perdagangan. Kemudian analisis POAC yang digunakan dalam penerapan 

program WMUM seperti membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengawasan dalam program kerja secara keseluruhan. 

 


