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KAT A SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASY ARAKA T ISLAM 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izinnya kita 
dapat berupaya meningkatkan pelayanan kehidupan beragama termasuk pelayanan di bidang 
perwakafan. 

Salah satu upaya strategis yang di lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Agama adalah mengembangkan pemetaan wakaf melalui sistem informasi wakaf (SIW AK), 
sehingga mendapatkan hasil yang positifterhadap kehidupan sosial dan ekonomi ummat Islam. 

Dalam kaitan ini, Pemerintah terus berupaya agar pengelolaan wakaf mempunyai 
legalitas yang kuat. Disamping itu, sebagai langkah ke depan perlu dikembangkan suatu sistem 
pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang 
terjadi, serta garis kebijakan pemerintah. Pengadaan referensi wakaf yang disusun oleh 
Direktorat Pemberdayaan wakaf tak lain merupakan bagian dari upaya mendorong 
pemberdayaan wakaf dalam melaksanakan pemetaan wakaf melalui sisten informasi wakaf 
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dewasa ini. 

Untuk itu, kami menyambut baik penerbitan "Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf' 
ini karena memuat substansi yang perlu disosialjsasikan untuk operator SIWAK. 

Dengan kehadiran "Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf' ini diharapkan perhatian 
terhadap pemberdayaan wakaf lebih meningkat dan terarah sejalan dengan harapan kita bersama. 

Semoga Allah SWT memberikan niat baik dan upaya yang kita lakukan. Amin .. 



KA TA PENGANTAR 
DIREKTUR PEMBERDA YAAN WAKAF 

[Modul Aplikasi SIWAK] 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya 
kami dapat menerbitkan "Modul Aplikasi Sistem lnformasi Wakaf'. Salah satu kegiatan 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf adalah menyajikan data tanah wakaf yang akurat, akuntabel dan 
dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan 
keputusan oleh pimpinan. 

Untuk dapat menyajikan data yang akurat dan akuntabel diperlukan suatu sistem 
pengelolaan pendataan yang berbasis Layanan Teknologi Informasi (IT). Layanan teknologi 
informasi yang ada pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf yaitu sistem informasi wakaf 
(SIWAK), yang dapat diakses melalui http:bimasislam.kemenag.go.id 

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pemahaman masyarakat terhadap sistem 
informasi wakaf (SIWAK), kami menyusun "Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf'. Modul 
ini dimaksudkan sebagai pedoman praktis bagi operator SIWAK, disamping itu juga merupakan 
petunjuk teknis bagi aparat Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan. 

Dengan kehadiran "Modul Aplikasi Sistem lnformasi Wakaf' ini diharapkan perhatian 
terhadap pemberdayaan wakaf lebih meningkat dan terarah sejalan dengan harapan kita bersama. 

Semoga Allah SWT memberikan niat baik dan upaya yang kita lakukan. Amin .. 

;;..;--.::..:L~~ ' Juni 2015 
Pemberdayaan Wakaf 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai bangsa yang besar bahwa salah satu hal penting yang perlu dicatat yang 
membawa perubahan fundamental dan monumental dalam kemajuan perwakafan adalah 
lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang selain membawa perubahan 
kebijakan dan paradigma perwakafan yaitu diakomodirnya wakaf benda bergerak berupa uang 
dan wakaf benda bergerak selain uang, sehingga wakaf di Indonesia sekarang ini tidak lagi 
dipahami secara tradisionaljkonvensional hanya benda tidak bergerak berupa tanah untuk 
kepentingan ibadah dalam bentuk masjid, musholla, madrasah/ sekolah, rumah yatim piatu, 
kuburan dan lain sebagainya yang memang kontribusinya luar biasa dari aspek pembangunan 
spiritual di Indonesia. 

Dalam kondisi yang demikian, sesungguhnya di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam 
lainnya, seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lainnya masih ada satu lembaga yang sangat 
potensial untuk dikembangkan di Indonesia yakni wakaf, karena wakaf yang apabila dikelola 
secara produktif dapat membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat. 
Peruntukkan dan pengelolaan wakaf cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan 
ibadah dapat dimaklumi, karena memang ada beberapa masalah yang dihadapi dalam 
pengelolaan wakaf. Masalah tersebut antara lain: 

a. Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan 
bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu gugat tanpa izin Allah. Atas 
pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf 
untuk diberdayakan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah 
mahdhah. 

b. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah. 
Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat 
prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambilkan dari dana
dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti 
di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya 
yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf. 

c. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf 
secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bag ian dari instrumen 
pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf 
produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk 
kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. 

d. Belum optimal paham, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para 
pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para 
pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan 
memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. 

e. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir peran 
sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. 
Profesionalisme Nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas lebih karena faktor kepercayaan 
dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif 
belum dimiliki. 

f. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stakeholders dalam pemberdayaan wakaf secara 
produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, dan tokoh agama. 
Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artfisial yang belum 
menyentuh pada aspek kerjasama konkret, terencana, dan masif . 

• 
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Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menandai dimulainya era 
kebangkitan wakaf di Indonesia karena wakaf di Indonesia bervariasi dan dibagi menjadi 2 (dua) 
bagian besar: 

a. Wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yang meliputi: hak atas tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang 
belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan 
benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan; dan 

b. Wakaf benda bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, dan benda bergerak lain 
sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain
lain sebagainya. 

Dalam konteks pengelolaan wakaf tidak terlepas dari manajemen lembaga wakaf. Manajemen 
lembaga wakaf yang ideal, menurut Sherafat Ali Hashmi, menyerupai manajemen perusahaan. 
Ini mengandung arti pola manajemen perusahaan dapat diaplikasikan terhadap manajemen 
wakaf. Dalam hal ini, peranan kunci terletak pada eksistensi Nazhir, dan juga tim kerja yang solid 
untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Sebagai bahan studi perbandingan dengan 
negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait 
dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan di negara 
yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura 
misalnya, aset wakafnya, jika dikurskan, berjumlah $ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis 
Ulama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura 
(WAREES). Kalau mereka bisa, mengapa Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim 
terbesar di dunia ini tak mampu. Masyarakat Islam Indonesia mampu melakukan, bahkan lebih 
dari itu, jika benar-benar serius mengangani hal ini. Apalagi, pemberdayaan dan pengelolaan 
wakaf di Indonesia sudah diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat 
progresif dalam mengakomodir hukum fiqih. Kalau begitu, sekarang tinggal action saja, tak perlu 
banyak wacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang 
menangani perwakafan di Indonesia, kini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah berdiri. Tinggal 
bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang. 

Wakaf uang yang merupakan bagian penting dari kebijakan negara dan dari segi infrastruktur 
dan instrumennya telah lengkap dan oleh Presiden RI. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
dengan dihadiri Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono dan Kabinet Indonesia Bersatu ke II, para ulama 
dan tokoh masyarakat serta undangan resmi lainnya, pada tanggal 8 Januari 2010 bertempat di 
Istana Negara Jakarta telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, yang sekaligus pada 
kesempatan itu Presiden SBY sebagai pewakif uang pertama. 

Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden SBY tersebut sangat visioner telah 
melihat jauh ke depan, baik secara implisit maupun eksplisit bagaimana potensi wakaf uang di 
Indonesia; dan pencanangan wakaf uang oleh Presiden SBY itu merupakan perhatian luar biasa 
setelah Islam masuk di Indonesia yang telah berabad-abad lamanya dan setelah 65 tahun 
merdeka. Sejarah akan mencatat dan akan terus dikenang bukan hanya oleh umat Islam tetapi 
juga bangsa dan negara; dan akan lebih dikenang lagi mana kala wakaf uang yang telah launching 
oleh Presiden SBY itu berhasil dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, hasilnya 
untuk kesejahteraan dan kemajuan umat, bangsa dan negara Indonesia. 
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Konsep wakaf uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat 
menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat. Perbincangan tentang 
wakaf kerapkali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon 
untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Wakaf dalam bentuk benda bergerak 
yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan 
Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru mengemuka 
belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang saat ini cukup ramai diperbincangkan adalah 
wakaf uang atau lebih sering disebut sebagai wakaf tunai. Wakaf tunai dikatakan dapat menjadi 
alternatif yang baik dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat yang dapat membantu untuk 
mengurangi kemiskinan. 

Karena bagaimanapun wakaf di Indonesia dalam prespektif ke depan, ini merupakan proyeksi 
yang sangat besar dan menjanjikan untuk pembangunan umat, bangsa dan negara Indonesia 
baik skala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pelurusan dan penyempurnaan UU 
Nomor 41 Tahun 2004 itu juga sebenarnya suatu keharusan. Kalau tidak, pembangunan wakaf 
di Indonesia tidak smooth dan bisa overlapping serta terjadi gesekan-gesekan dan lain 
sebagainya ke depan, cepat atau lambat kebijakan dan gerakan serta image yang mulai bangkit 
dan maju di Indonesia ini untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan dan 
pemberdayaan umat, bangsa dan negara yang terjadi malah kontra produktif dalam 
menyelesaikannya, semua pihak harus kondusif dan kontruktif sesuatu pada tempatnya. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap 
wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa 
mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut 
masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara 
optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya 
pemerintah tersebut perlu didukung kerjasama, sinergi, dan keseriusan semua pihak yang terkait 
(stakeholders). 

Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama 
berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan 
wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Kementerian 
Agama memiliki fungsi dan tugas yang bisa dijabarkan sebagai berikut: 

a. Regulator: Memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundangan-undangan perwakafan 
yang dianggap relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun danjatau 
mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik yang bersifat internal 
maupun eksternal. 

b. Motivator: Memberikan motivasi, rangsangan ataupun stimulan khususnya terhadap lembaga
lembaga pengelolaan wakaf yang ada agar maksimal kesejahteraan banyak. 

c. Fasilitator: Memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para Nazhir, Wakif, 
calon Wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan 
pengawasan kelembagaan. 

d. Public Service: Melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. 
Bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Kementerian Agama berupa dibukanya akses 
informasi, kebijakan, pelayanan administrasi wakaf, dan membantu berbagai persoalan, 
pengembangan dan pembinaan wakaf. 
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e. Administratif: Memproses dan mengadministrasikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bagian 
integral dan upaya pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang 
berwujud tanah maupun lainnya. 
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II. TENTANG SISTEM INFORMASI WAKAF 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor 
termasuk perwakafan. Meskipun bidang perwakafan merupakan bidang yang sangat penting, 
akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Sebagai contoh, dari sebagian banyak 
kantor urusan agama diseluruh Indonesia belum seluruhnya mengadopsi sistem komputerisasi. 
Masih banyak kantor urusan agama di tanah air yang masih menggunakan sistem analog. Dan 
kebanyakan masih bersifat paper oriented. Disisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi 
informasi marupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi 
sebagian masalah derasnya arus manajemen informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat 
ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. 

Nampaknya penerapan teknologi informasi dalam bidang perwakafan mutlak diterapkan dalam 
era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar tanah wakaf di 
tanah air banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, maka Kementerian Agama RI 
dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan pihak yang paling 
berperan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah tersebut adalah 
penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan 
dengan sistem manual, diantaranya seperti memiliki kemampuan dalam penyimpanan data dalam 
jumlah yang lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan sistem manual, serta memiliki 
konektivitas antar daerah maupun antara daerah dan pusat secara lebih cepat. Disamping itu hal 
ini berkaitan dengan karakteristik data perwakafan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang 
terkait dengan masalah perencanaan, penyusunan anggaran, dasar pengambilan keputusan dan 
keamanan harta benda wakaf. 

Pengelolaan data perwakafan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) 
yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor Pusat, Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kaupaten/Kota dan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan. Disamping sifat data perwakafan tersebut, juga pengelolaan 
perwakafan secara elektronik ini untuk mewujudkan good governance yang akhirnya akan 
berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar 
instansi pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam saat ini memiliki jenis basis data sesuai Akta Ikrar Wakaf 
(AIW) sebagai berikut: 

a. Data spasial (objek hak) 
b. Data Yuridis (data textual) beserta riwayat wakif/nazhirnya 
c. Peruntukan Tanah Wakaf 
d. Status Tanah Wakaf 

Dari berbagai basis data yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut, sering kali ditemui beberapa permasalahan 
perwakafan yang signifikan sering ditemui dari data tekstual maupun data spasial analog 
diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen tidak terdapat di dalam bundel; 
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b. Dokumen sedang dalam proses sertifikasi, tetapi tidak ada informasi dokumen mana yang 
sedang diproses; 

c. Tidak ada informasi dokumen sudah dipindahkan ke desa/kelurahan yang lain, karena adanya 
pemekaran wilayah 

d. Dokumen hilang 
e. Data tidak lengkap, (nama wakif/nazhir dan alamat lokasi) 
f. Pemberian penomeran tidak sesuai dengan blanko AIW 
g. Luas masih belum sesuai dengan obyek 

Maka berdasarakan permasalahan seperti tersebut diatas, perlu perubahan sistem dari analog ke 
digital merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Kementerian Agama RI dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sendiri telah mulai melakukan pembangunan 
database perwakafan secara elektronik pada tahun 2013. Diharapkan kedepan, seluruh Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kaupaten/Kota dan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan, diseluruh Indonesia dapat menerapkan sistem komputerisasi secara 
online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-masing 
Kementerian Agama Daerah dengan Kementerian Agama Pusat. 

Beberapa layanan online yang telah dikembangkan oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) 
diantaranya seperti peta online, dan informasi status tanah wakaf. Layanan lainnya yang masih 
dikembangkan diantaranya adalah layanan AIW Online dengan menyiapkan layanan e-form 
sebagai sarana pengisian form pendaftaran perwakafan secara online. 

Pelayanan pendataan tanah wakaf dan penyusunan basis data penguasaan dan 
pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, ecommerce dan e
payment. Hal ini dijadikan sebagai landasan bagi Kementerian Agama RI dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam menyiapkan 
sistem elektronik dalam penggunaan sistem komputer secara luas yang 
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai Sistem Informasi 
Wakaf (SIWAK) adalah mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, 
mengolah dan menginformasikan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai perwakafan 
di seluruh Indonesia secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada awal pembuatan sistem informasi wakaf hingga sekarang telah mengalami beberapa kali 
pengembangan. Pengembangan yang dilakukan dari mulai versi desktop aplikasi hingga versi 
web aplikasi. Masing-masing versi aplikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Kementerian Agama 
Republik Indonesia pada kondisi saat itu. 

Kondisi sekarang data-data tanah wakaf yang tersebar dari sabang hingga merauke. Ketika 
organisasi membutuhkan data mengenai tanah wakaf maka data tersebut harus diminta ke 
daerah-daerah yang memiliki data tersebut. Kondisi tersebut menjadikan masalah tersendiri 
ketika data-data tersebut dibutuhkan tidak tersedia setiap saat. 



[Modul Aplikasi SIWAK] 

Adanya kebutuhan data tentang tanah wakaf yang sangat dinamis membuat organisasi 
mengembangankan Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) versi web. Aplikasi SIWAK 
diharapkan dapat mengkonsolidasi atau menghimpun data-data tanah wakaf yang tersebar dari 
sa bang hingga marauke menjadi satu . Dengan terkumpulnya data-data tanah wakaf menjadi satu 
memudahkan organisasi mendapatkan data kapan saja secara cepat. Sehingga dengan adanya 
aplikasi SIWAK dapat membantu organisasi dalam hal kebutuhan data-data tanah wakaf. 

Cara mengakses aplikasi Siwak dapat mengunakan Personal Computer (PC), Notebook/ Laptop, 
Mobil Tablet. Aplikasi SIWAK dapat diakses dari berbagai macam platform operating sistem (OS) 
Windows, Mac OS X, Linux, Android. Syarat perangkat untuk dapat mengakses aplikasi SIWAK : 

a. Dalam komputer telah terinstal salah satu browser Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, 
Google Crome. 

b. Komputer mempunyai koneksi internet. Koneksi internet dapat menggunakan Modem atau 
Jaringan Network/ LAN. pastikan sudah terhubung ke internet melalui Modem atau LAN. Klik 
browser Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Google Crome. 

c. Alamat aplikasi 

http: //siwak.kemenaq.qo.id I 
http: //simbi.kemenaq.qo.id/siwak 
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III. MENAMPILKAN DATA TANAH WAKAF 

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa aplikasi SIWAK dapat di akses denganmenggunakan 
browser. Langkah-langkah menampilkan data tanah wakaf sebagai berikut: 

a. Membuka browser Mozilla/ Internet Explorer/ Chrome/ Safari/ Opera. 
b. Ketik alamat aplikasi Siwak : 

http: //siwak.kemenag.go.id 
http: //simbi.kemenag.go.id/siwak 
pada browser lalu tekan enter. Tempat browser dan tempat mengetik alamat aplikasi SIWAK 
dapat dilihat pada gambar 1.0 

+ Q fntl o• I Sto~rhortntttoddttU 

... * ('J 
History Mll'ketplace Add·ons Syn< 

Gambar 1.0 

0 
Opt1ons 

~ll!"'•*e• ~ = 
mozilla 

® RHtore Previous Session 

Gambar browser dan tempat mengetik alama aplikasi Siwak 
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c. Tampilan awal Aplikasi SIWAK dapat dilihat pada gambar 1.1 

I· Uigln· ' 

Data Tanah Wakaf A 

~ ... 

PENCCUNMN TANAH WAKAf 0 196.783 Lokasi 

........ : 2t.09" 

~~-~ 
~-~~-Aglma Rep~C~kl-

1-

; __ ~ 

Gambar 1.1 
Tampilan awal aplikasi SIWAK 

Jumlal'l Tan.all wakaf 

C3 24.733,31 Ha 

LUas Tanatl wakaf 

li 68,84 % 

Benertlftkat 

2 

~ 

-

• 
-------

Pada tampilan awal aplikasi siwak terbagi menjadi 4 bagian data yang menampilkan data 
dalam bentuk grafik dan angka. Maksud dari bagian-bagian tersebut adalah : 

1. Data dalam grafik penggunaan tanah wakaf seluruh Indonesia. 
2. Data jumlah lokasi tanah wakaf seluruh Indonesia. 
3. Data luas tanah wakaf seluruh Indonesia dalam satuan hektar. 
4. Data persentasi tanah wakaf bersertifikat. 
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d. Menu aplikasi SIWAK terbagi menjadi 4 yaitu beranda, info terkini, data, hubungi kami. 
Maksud dari menu-menu tersebut adalah : 

1. Beranda 

Data Tanah Wakaf A 

MUShOlla .El 

Menu 

PENGGUNMN TANAH WAKAF 

........ : 29.09" 

Otretclorat Peml>erdayaan Wal<af 
Oiretelorat ~ Blmblngan Masyarakallslam 

Kemenler1an Agama Repul>lk 1.-.esia 

Gambar 1.2 

0 196.783 Lokasi 

Jumlah Tanah Wakaf 

(3 24.733,31 Ha 

Luas Tanah Wakaf 

li 68,84 % 

Bersertlftkat 

Tampilan awal atau beranda aplikasi SIWAK 

Ketika menu beranda di klik maka akan kembali ke tampilan awal aplikasi SIWAK. 
Tampilan awal siwak dapat sepeti gambar 1.2. 
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2. Info terkini 

Info Ter1<ini 

Info 'TMklnl 

NU Oflllll* -IIM9 lleft~l'llllaft 
05-~· .. er~ 
.w<ARTA-PetlgutuS Pusall~a waq&l Clan Pe<Wlanan llaiiOialul Ula<nll (lVIPIIU) opii!W$ waJtaf uang 
dapal rnooyejalll~n '""'90 rAJ Set>at>, 1>a11ya W31ga NU yang mau rMWal<allcan harta ~<.et<ayaannya Dana 
wakal uang yang terk\JmpUI atcan .,...ad! """ unt 

B;o(<J selengllapnya 

--llaftt-LJIII Oc'l.t,go-~14.8y~ 

W...kal uang ~ sa'-' S<ltu lerobOsan penlong daJilm pe-lan dl tanah "" ()eftgan <ld<Jnya waJtaf 
uang -_,yang -lftl te<bengblailliSII-~,...,. $Ualu proye~<wakal prOd~ 
yang tenlu $1J0 memoutuhl<an mOdal 

Oaca Selengr<apnya 

-'llllcallg- Mulll DilloftOUII 
os.too•"'~'•.er~ 

KAANlGAHYAA-AI<htr ~yang laiU l<lla dol1eti<>N<an dengan IOSah se«ang IUI<ang b«al< yang 
mewallall<an tanaMya l<lnl "' tanah wat<af yang te<lel.ill< dl Desa WOOOrejO GondangrejO Karnnganyar Jawa 
Tengah ltu SUdah nUal O>OangUrl triMfiO 

• 2 3 f.lel<l» p., 013 

Gambar 1.3 

1 · ~ · 1 

Terung_, 

- <ld<lllb ~yang dllai<UIIan
(pNI< yang--t) untuK~ 
seoaotan a1au -.ru~~an narta- yang 
d~ uniUk ~ lba<lahelan 

keSejallte<aan masy..aklll untuie ~· 

Luas Tanall \Yakat 

24 !170,02Na 

201209l~ 

Tampilan info terkini aplikasi SIWAK 

Info terkini ketika di klik akan membawa user ke halaman informasi perwakafan. 
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3. Data 

JUMlAH TANAH WAI<AF INDONESIA 201.21 S lokasl 

n• --------------------------------------------------------------

1 1~ -------------------------·~--------------------------------

i,~ --------------------------·.r-~--------------------------------
0 - --• .I • .-..IlL•·~~·~"'!"-__,"" ... _~~-·..._ _______ ~ -· • ACDI • SUMAlUIA UTMA • SUM4TUIA IWIAT . ltiAII • JAMII • -lUIA SQATAH • WOliUI . IANI'I.'NG . KIP. IAI«lKAIII.InKO 

. ID'IJlAIJAHRIIoii . OKIJAI(MTA . JAWAIIAIIAT . jAWATtHGAH . DIYOGYAIWtTA . JAWATIIIUR . IAN!lN . IAU . IAJSATINGGMAIAII.U 

. IAJSA TINGGMA TIMUII . ICAUIWifAN IWIAT . IWJNAHI'AH TDIGAH . IWJMAHTAN SIIATAN • ~AN 1IIIUII • SUlAWESI UTMA 

• SlUMS! Tt7CiAH • 5UIAWESI SllATAH • SlUMS! TINGGMA • GaiOHTioi.O • SlJIAMSIIMAT • NALUIW • MAliJKU UTMA • P-··--T 
Menampllkan Data Per Kabupaten/ Kota 

lUAS TANAH WAI<Af INOONE51A 24.971,81 ~ 

~----------------------------------------

r-.. 
! ,_ ---------llf-------- --·...,--------------------------------

. _. . SUMATSIAVfARA . SVMATSIA-T . ltiAII . JA'181 · -TUA5a.ATAH . IIEHCiaiW -~ · · IC(p, 8AHQ(AIGJTWI(; 

. Kfl'I.UUAHitMI1 • 0•1JAIWtTA . JAWAIIAIIAT . JAWATDCiAH . DIYOGYAIIAIITA . JAWATMJit · - • a.w . IAJSATEHCCAIIA-T 
• NUS& TINGGMA "- • tr,IUMAN\'AN -T • IWJNAHI'AH Tt7CiAH .I(AUMANI'JV< SEI.t>TAN . IWJIUM'.UO "- • SUlAWESI UT.IAA 

• SUUMsl Tt7CiAH • SIUliiiSI SEI.t>T.IN • SUUMsl TU«<CARA . GOIIOHTAI.O · SIA.A-IMAT • MAWKII • MAWIW UTMA • ·-··--T 
Menampilkan Data Per Kabupaten/ Kota 

Gambar 1.4 
Tampilan grafik tanah wakaf 

Ketika Menu Data diklik maka akan tampil submenu Grafik dan Tabel. Submenu grafik 
akan menampilkan data tanah wakaf dalam bentuk grafik seluruh propinsi di Indonesia 
seperti pada gam bar 1.4. Proses menampilkan data dalam bentuk grafik per kabupaten/ 
Kota. Pilih nama propinsi yang diinginkan selanjutnya klik proses maka akan tampil data 
per kabupaten/ kota seperti tampak pada gambar 1.5. 



[Modul Aplikasi SIWAK] 

..;ili•ok - 1--1 ~- j -.-~ I l•lofn·l 
Grafik Jumlah dan Luas Tanah Wakaf 
Provinsi Aceh 

JUMIAH TA.NAHWAIW' PIIOVINSIIICth I .JIO Lobsl 

- ---------------------------------------------------------------

• ..._.AIDI.OCO<SIUT"" . _..AIDI.ot:IJc- . ...... ttH.ot:IJc\"tHC.GaM • .-TO<.ot:tJc_,. • ..._.AIDIACIM-
• UIUMJDI.tiCot IAAAT • KAIUPATtH ACDIIESAK . ltAIUMJtN Na • llrA&Jf'AlDI MDI tn"NlA . a:Aillf'Amt SWEJAU[ . lr.AarATOf ..uN 

• oar•-ACV< • oar•- • rout.AHC:SA • ....,.•nH"'-VOu.G • rora....,._wt: •--ACV<~YA 
• ....,ATIN..-~TA . ....... At'DIACIMIW.Af""YA · -fllo.<CIHT- · -fllo-- · -1'1>4-)0YO 
. lOTA......,........ . CMA 

-.......-.-.... -
LUAS TA.NAH WAKAF PltOVINSI A.ctll 3.350.43 Ha 

~------------------------------------------------------------

~ ------------------------.. ----------------------------------
1_ -----------1----------------
j 

. ...... ATfN..COCSIUT"" . ...... ATIH.<CIH- • ..._.ATfNACOITIHCI:AM • .-tO<oaH_,. • ....,._l'fNACO<"r!NUoll 

. UIUPAJtNIIC.OfiUA.T • ....._.,\T~ACIHifSU . kAIUP'AnHfUI: . ltAIUI'AttHAClHUT.MA . KAIUPA1DI5IMOA.\II: . lrAillr.ATOtlft'UN 

• oar•-AQM • oar•- • ror..t.AHC:SA • -"""'vou.o • o<OT• -wt: • -.w.rouaHJlYA 
• ....,._TIN-~TA . -ATIHAWIIW.A1 """' . ........ TOIIoC(J<T- ·-fO<!IHIA-• .-.,f(N PIOOI)OVA 
• lOTA.._..uss.wM •c-

~ ........... ...., ___ ......,....,..__ 
-~---

Gambar 1.5 
Gambar grafik tanah wakaf per kabupaten/ kota 

Proses menampilkan data dalam bentuk grafik per kecamtan. Pilih nama kabupaten/ 
kota yang diinginkan selanjutnya klik proses maka akan tampil data per kecamatan 
seperti tampak pada gambar 1.6. 
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..;l!'ieak - 1·-1 Oolo· l ..._._ l 
Grafik Jumtah dan Luas Tanah Wakaf 
Kabupaten Aceh Selatan • Provlnsl Aceh 

.. 

.. 
J r .. 

-
-

1 

JUMIAH TAHAH WM.AF ~pattn Aetll StlaWI PROVlNSI Aet ft 279 LOkUI 

· ·-""" . ,...._ · -- . lW(T VI.W. . lW(TI(VoTAH · - · - · - . .................. . ............ ""'_ . ...... - . ............ -... . ......... ""' ..... ' . IW(J.._ • ..._,.. · ·-

LUAS TAHAH WAlt» ~pattn ACt11 ~atan PROVINSI Act ft I Of, S3 Ha 

~ lCOOOO - - --

! 
-----------

. ..... _ · - · - - . IWI(TI/I.fAA • cu.n!WITAH · - · - · - . ........... ....... . .......... ""'- . ...... ,.. . ............ ,... . ..................... , . ...... _ ...... ,.. . . ........ 

---_____ ....,.,_ _ 
_ AO.a._,__ 

Gambar 1.6 
Gambar grafik tanah wakaf per kecamatan 

Data grafik tanah wakaf per kecamtan dari kabupaten/ kota yang dikehendaki. Dalam 
grafik tedapat luas dan jumlah tanah wakaf. 
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Submenu Tabel 

"'1!1•nk - 1-- 1 om- I ~- I 
Jumfah Tanah Wakaf Sefuruh Indonesia 1!1 

II 
II ... _...,... I - 1 

• . 108 

tMO 

• _, s.c1a -... 
I r -;:-- ":;_- --------+-· ----;;:;;; - ., .... 

I ~ '· 
} .. 
I •· 

10. 

1 ••. 

1 1:1. -~ 
1ol. 0 I 'I'OGYAKARTA 

II 1:1. -TIUI 

17, MJ ,._ ..._ __ 
f--1-·--- -Ill. _,_,_ 

21. 

GO'I -

I •. ~ 201_.. 

2.1'2l1 1311,42 UIIJ I 

·--- es.ooo l 
7.2111 

211.GII uzz.oz 

I lUI 

...,.. - .• ..,. - 1~__:.~1 
· ·- - 1.21. 178-111 -~-+--·- - --+----t-----.--

1111 ,..,.. •• I :11,:10 ..... 
S.al 

--
-
ous 

•• 
UIS 

••• 

,.._ 2.-AZ 

••.m 

8.771 

163.11 

... '-- 20.'!._ 

m ·-- 1-----
53 37;:10 

:111111.7& -1.212 1 ,..,.. ·-
-- 1111 12.11 Ill - -

D . -- •• I 

---~---+-GCIAQ!fW.O-----------l------l-- - --l------1-'---21-"'_,...- - ~ 
at6 j - un - a .n 

10. ~ a nA $i 
:1.73 

-1-----

-
~,.,.., .... v.... ___ .....,......,.,.._ ------· 

Gambar 1.7 

1U 

12.1tl.20 

Tampilan data tanah wakaf dalam bentuk Tabel 

-14,a 

Submenu Tabel akan menampilkan data tanah wakaf dalam bentuk Tabel seperti pada 
gambar 1.7. 
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4. Hubungi kami 

='i•1:ulk - 1--1 0.0·1--1 l • i.OII" · 
Kontak Pesan 

-
L ---II -
l -

1 -----~--

--

-

-.--.-____ ..,..._ 
-~--

Gambar 1.8 
Tampilan form hubungi kami 

I _, 

----, 

--

Ketika menu hubungi kami di klik akan tampil form untuk menguhungi pengelola 
aplikasi SIWAK. Tampilah form dapat dilihat pada qambar 1.8. 

e. Menamoilkan data Jumlah Tanah Wakaf seluruh Indonesia berdasarkan wilavah orovinsi. 

""''ale - 1--1.-· 1 -.- I 
Data Tanah wakar • 

-- -- __ ..,_,_ 
llfto1dlnl _,.,..,...___ 

-"-~--
Gambar 1.9 

0 201 .232 LOIUlsi 

0 124.974,811Ha _,.... 
LUU Tenell Wlllm 

• ea.n "' 

Tampilan data tanah wakaf seluruh Indonesia 

Untuk menampilkan data tanah wakaf dapat dilakukan dengan mengklik angka pada jumlah 
tanah wakaf seperti terlihat pada gambar 1.9. 
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f. Data tanah wakaf provinsi 

1 

Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia(!] 

... _ _,_ 
1. iOCEH 

s. -

1. -.o.a.u 

• • VoMI'\H) 

t . -.-IWT\JNG 
11. OKI.wwn'A 12. --
13- J/11/fA-

t•. 01\'0GYoOIWITA 

15. J/11/fAllloiUR 

17. 8AU 

... HUSI<T'fHGGARABAAAf 

a . OOROHW.O 

u -

-

-
tMO 

·-
, ... , 

1.1161 

1.990 

1.9!11 -

16 

2.dt 

" 

191.~ 

-
ua 

1.122 

1.622 

2.791 

270 

31.11 

• • 103 

um 

:5.211 

11.1181 

1.117 

1..219 

1.117$ 

U12 

"' 

S1S 

112 

20.l'U.J1 

Gambar 1.10 

--

1.21iU7 

1 ..... 

17U2 

17U9 

1--1· 

12.11 -..... 
1 ... 7 

-m 
1.m 
,. 

2.005 .... 

135 

••. 11. 

2.11i1 

110 

m 

t.oa 

10 

313 

11 

211 

1.978 

11 

"' 
tS 

61.:1%7 

...... 

--
a .ts 

., .. , . .., 
1118,97 

10 ... 

ust ... 

'N$,00 

1U,78 

197M 

a ,te 

1&.11 

11.00 

,.,. 

Tampilan data jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia 
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Icon printer ~ berfungi untuk menampilkan versi cetak halaman yang tampil. Link nama 
propinsi berfungsi untuk menampilkan data per kabupaten/ kota. Klik icon printer maka akan 
tampil versi cetak data tanah wakaf per propinsi. Seperti pada gambar 1.11 

SISTEM I NFORMASI WAKAF 
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF 
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBUK INDONESIA 

Jumlah Tanah W.kaf Seluruh Indonesia 

-- -1. -

S. liiiiMJEIIA IINIAT 130.12 

:ua 1151_. 

s.-
I . -SBAWI 021 N,ll 

7. ~ ...... 211,'11 

2.1112 
I 

1.127 

I --
PM ._14lo 

210).01 $3.00~ 

10S,Z, 77--~I 
1.m 2A4.13 

:ua! • .•: 80.34~ 1 ~--
$3.70~ 244 

--
332.14 1 ·--~ 1 

-+ - +- - ",.,~L 312 

~,., 41,21~j ... .,.L 72$11~ 
7.817 UOU7 11,33!1 Ul5 2.400.01 31.17lo 

- 1 23.3S~ l 1!61 ..... 
i' 

71.1alo 131 

10. IIS'IUUOH- :zt.OO!I 7 .. 111.1& "·00~ 

GU1!1 1 '1111 &UO l 30.00~ 1 
12. Jlllf4~l 41315 . _.,.,, 6U3!1 16.104 2.316... 3U7~ 

.,_ r +-· mnl ~.-~ 

IS. I!Wfi!H 

17. 110&.1 

11.-~-

10.--~ 

ao. -
:z·~. , -,._ j 
ZZ. -SEUITNI 

zs. l-~ l 
M. MUWBIUWIA 

25. '--~ 

110. -
t 

31. --

32. -

57.DI 3.18t.OO 71,6$ "l 14..354 

7.140 

180 

1.4$0 

230 

711 

19,47 
I 

~ .. ;;_-. -.-~ ll,ZAr -
3.2:35 202.Ga $3-CJT,. 

1.1:11 17ll,t7 ~ 11.00,. J 
1.211 119.80 11,01 ,. 

13$ $7.14 71 ... ,. ! 
1.m 101.311 73.2211 

Ulll$1 3a.Ga 6&.64!1 1-

121 1 -1 .. r 
115 

111 

4 '1,012 

..... 

0.30 

111.22!1 

$3.71~ 
51,32,. 

52.&1,. ! 
IIU7!1 

..... ,. r 

- 20.80 7,12 ~ 

1.130~_ 511 .. _[~ 
2.811 117.10 .. ., " 

114 - I u.oo• 1 

m tO&.S ••~ , 

63 $7.30 [ 21./lllo 1 --
100 

11 

.•. , .. ,. .. 
-r ;-.... l .. .,.~ 
~r 41.2'~ - ..... ~ 
~.,. ! -t.aJ 

1l.$5 

~1 
n.Ge 

40,:13!1 ~ 

11,$7!1 ~ 

11.71lo 

19.14,.1 .... 
80,117 112 .,_ - 111 ... ,. ,.. 11 uol .,;,.] 
11'.15 121 11.U <11,6$,. 135 - 51,35,. 

~~. - - T 40 -;35 r =' ~.- -~ 1 ~ ~ .... -,~---.,-.!10-,.-~1 
---"--- - --~ ----------~--~----1-------t-· --~· - 1:11.701 12.Gf7,tl 11.74!1 82.171 ··= 31,211,. 

Gambar 1.11 
Tampilan data tanah wakaf seluruh Indonesia versi cetak 
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g. Data tanah wakaf kabupaten/ kota 

~i•t.aL: ~ I wo~ I 0.·1 ~Kn I I·L··I 
Jumlah Tanah Wakaf 
Wilayah D K I Jakarta A 

............... ..._..,..._1 
I 

._.1*1 I No -K•••-....- Jlllltlll ._.,., .1111111111 Llaai*J ........ 
1. J 1\DTA .11\KARTA SEI.ATAH mJ. 33.2$ 230 21.881 107 11~ ~ 
2. KOTA.II\KARTA ~ 2C 1~.- 122 U 1 1t8 11.45 

$. I ICOTAJAKAATAPUSAT 
~ 

~ r 1a.es}- 1$1~-- $,~ 20.00 ., 
4. KOTA .11\KARTA UTARA t$ 15.51 • 2.66 2:5 12.85 

6. l KOTA .11\KARTA &AAAT 
. 

1..2113 ] 2uaJ 42.15 .., 
411 1 1~17 

6. I ~TEH KEP.SEAIBU 52 2.75 $7 1.&1 15 1,14 
---'-- .---=- 7 m 1 78,571 

- ---..-- susj 130.42 1.1117 112 L - ~ 

~~'\'IIIQII 
~ Jendellltli!K*1glll ~!slim 

Kemlnttflln ~ RtpMic lndOilesll 

Gambar 1.12 
Tampilan data tanah wakaf kebupaten/ kota 

Icon printer .;. berfungi untuk menampilkan versi cetak halaman yang tampil. Link nama 
kabupaten/ kota berfungsi untuk menampilkan data per kecamatan. Klik icon printer maka 
akan tampil versi cetak data tanah wakaf per kabupaten/ kota. Seperti pada gambar 1.13 

Jumlah Tanah Wakaf 
Wilayah D K I Jakarta 

SISTEM I NFORMASI WAKAF 
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF 
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

....... .._ .............. .. -~~~--..... - I "-Pill ,._ - "-1111,1 

1. lli01lUIUWfL\IE1ATM 337 33.2$ 230 107 11,2$ 

2>10 15 .• 122 11. ·--nc 2UO - 1~ U7 

., 1UI • 2.11 z 12.86 

1.28S Cl.lll 811' .... 4141 Q,l7 

ea 2.711 lR 1,11 Ill 1,14 - 2.7211 110,42 U17 1U7 t12 111M 

Gambar 1.13 
Tampilan versi cetak data tanah wakaf kabupaten/ kota 
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h. Data tanah wakaf kecamatan. 

~il~aaL:: - 1 -- 1 -· 1 ~- 1 , .... , 
Jumlah Tanah Wakaf 
Kota Jakarta Pusat • 0 K I Jakarta .. 
............--. 

I -- --Ji .. ---- - ....... - ..-.poq , - ... ,... 
II '· I- 1 75 1 1 ... ,., 1,00 " 0 ... , 

2. -- ,, 1,13 52 0.71 ' ~ 

II •· 1- l 1· l S.ll • I Ul 110 
_, 

.. - n; 2,.t& .. 1,111 1 o.a 

I .. -- I • I 1.12 eo j 1M • o.os j .. IIEIITfHG 

1:t 
0,111 a 0,7$ 

~t ~:1 
11 7·1-- I - ;;;r -

1.11 $.16 ... .. _ _, 
t:! 2.01 a .... 0.12 r- - - r= ;;c 3 =-r 1 ... I •l m=r= ,;) 

--_ __,_, _ __ __,...,.,.._ -..----
Gambar 1.14 

Tampilan data tanah wakaf kecamatan 

Icon printer .;. berfungi untuk menampilkan versi cetak halaman yang tampil. Klik icon 
printer maka akan tampil versi cetak data tanah wakaf per kecamatan. Seperti pada gambar 
1.14. 

Jumlah Tanah Wakaf 

SISTEM I NFORMASI WAKAF 
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF 
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBUK INDONESIA 
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Gambar 1.15 
Tampilan versi cetak data tanah wakaf kecamatan 
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i. Menampilkan daftar data tanah wakaf Kecamatan. Pastikan posisi pada halaman jumlah tanah 
wakaf kecamatan seperti pada gambar 1.14 
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Gambar 1.16 
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Tampilan data tanah wakaf kecamatan 

1. Klik pada kolom Jumlah atau Luas untuk menampilan seluruh daftar data tanah 
wakaf pada KUA yang dikehendaki. 

2. Klik pada kolom Sudah Sertifikat, Jumlah atau Luas untuk menampilan seluruh 
daftar data tanah wakaf yang sudah bersertifikat pada KUA yang dikehendaki. 

3. Klik pada kolom Belum Sertifikat, Jumlah atau Luas untuk menampilan seluruh 
daftar data tanah wakaf yang belum bersertifikat pada KUA yang dikehendaki. 
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Tampilah daftar tanah wakaf dapat dilihat seperti pada gambar 1.17. 
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Gambar 1.17 
Tampilan daftar tanah wakaf kecamatan 

1. Icon printer untuk melihat data versi cetak. 
2. Merubah tampilan data menjadi 10 atau 25 atau 50 atau 100 persatu halam. 
3. Form input untuk mencari data berdasarkan kata kunci yang dimasukan. 
4. Informasi jumlah data yang ada pada KUA. 
5. Navigasi untuk melihat data ke halaman berikutnya. 
6. Menampilkan profile tanah wakaf. 
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j. Menampilkan versi cetak daftar tanah wakaf ~ klik symbol print ~ . Tampilan seperti pada 
gambar 1.18. 

Oaftar Tanah Wakaf 

SISTEM I NFORMASI WAKAF 
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Gambar 1.18 
Tampilan daftar tanah wakaf versi cetak 
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k. Menampilkan profile tanah wakaf tanpa login user. Pastikan posisi tampilan pada daftar tanah 
wakaf kecamatan seperti gambar 1.17 -7 klik nama wakif tampilan profile tanah wakaf dapat 
dilihat seperti pada gambar 1.19. 
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Gambar 1.19 
Tampilan profile tanah wakaf 

1. Menampilkan data profile tanah wakaf. 
2. Menampilkan gambar foto tanah wakaf. 
3. Menampilkan peta lokasi tanah wakaf. 

I · ~ · 
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I. Menampilkan foto tanah wakaf tanpa login user. Pastikan posisi tampilan pada profile tanah 
wakaf seperti gambar 1.19 ~ klik tab foto tanah wakaf akan tampil foto tanah wakaf seperti 
pada gambar 1.20. 

- I -- I DG·I-KW I 
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-----------~--
Gambar 1.20 

Tampilan foto tanah wakaf 
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Maojld 

m. Menampilkan peta lokasi tanah wakaf tanpa login user. Pastikan posisi tampilan pada profile 
tanah wakaf seperti gambar 1.19 ~ klik tab peta lokasi tanah wakaf akan tampil peta lokasi 
tanah wakaf seperti pada gambar 1.21. 

..:;ht!Qk - 1--1- ·1 ....... - 1 
Profile Tanah Wakaf 

----------~--
Gambar 1.21 

Tampilan lokasi peta tanah wakaf 
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n. Menampilkan dokumen tanah wakaf 
Dokumen tanah wakaf dapat dilihat atau ditampilkan setelah terlebih dahulu login 
menggunkan user id dan password . Tampilan profile dapat dilihat seperti pada gambar 1.22. 
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Gambar 1.22 
Tampilan profile tanah wakaf dengan menggunakan Login user 

i 

i 
I 

Jika tab dokumen tanah wakaf di klik akan tam pi I dokumen-dokumen tanah wakaf yang telah 
di upload ke aplikasi. Tampilan dokumen tanah wakaf dapat dilihat pada gambar 1.23 
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Profile Tanah Wakat 
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Gambar 1.23 
Tampilan list dokumen tanah wakaf 

Menampilkan isi dokumen klik icon gambar yang diberi tanda merah. Jika diklik maka akan 
tampil dokumen seperti gambar 1.24 atau dokumen akan di download ke computer. 

-ICIIIIO.. _.....,. -... 
:.~~ ...... ......... .......... .. 

: .!1 .. ~ .~ .4! . 1!1 ...... .. .................... .. . 

;:btl~~:: : : : ::::::::::::::::: : : : 
Gambar 1.24 

Tampilan dokumen tanah wakaf 
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IV. PROSES ENTRI DATA 

Proses entri data tanah wakaf hanya dapat dilakukan oleh seorang operator/ user pada tingkat 
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dengan menggunakan User ID dan Password yang telah 
ditentukan dari Sub Direktorat Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 
Kewenangan pemilik User ID, yaitu dapat melakukan entri, edit dan delete data. Bagi yang belum 
mengetahuijmendapatkan User ID aplikasi SIWAK dapat mengubungi Subdit Sistem Informasi 
Wakaf. 

a. Proses Login User. 
Klik menu Login akan tampil form login seperti pada gambar 2.1. isi User ID dan Password 7 
klik Log In. 

Data Tanah Wakaf 

P£NCCUNMH TANAH WAXN 

DniiiDnt ,_ 411JW4\Wrilf 

-----~_.,...___ 

Gambar 2.1 
Tampilan form login user 
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b. Tampilan beranda setelah Login. 
Setelah login, maka akan tampak nama KUA sesusai pengguna User ID dan data tanah wakaf 
pada user yang bersangkutan seperti terlihat pada gambar 2.2. 

EllB I 
Data Tanah Wakaf 

3 4 
P£NGGUNAAN TANAH WAKAF 0 76 Lokasi 

Jumlah Tanah Wakaf 

....... :.,_.2:" 
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Gambar 2.2 
Tampilan beranda setelah login user 

1. Nama user yang login. 
2. Link untuk logout atau keluar dari login user. 
3. Data dalam grafik penggunaan tanah wakaf pada user yang bersangkutan. 
4. Data jumlah lokasi tanah wakaf pada user yang bersangkutan. 
5. Data luas tanah wakaf pada user yang bersangkutan dalam satuan hektar. 

· 6. Data persentasi tanah wakaf bersertifikat pada user yang bersangkutan. 
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Untuk memulai entri data, dengan mengklik menu data maka muncul submenu daftar tanah 
wakaf. Klik submenu daftar tanah wakaf tampilan seperti pada gam bar 2.3. 

1 

<J•t•ok 8Mnda 

Data Tanah Wakaf 

PENCCUNMN TANAH WAI<AF 

1. Menu data 

_._:0.0011 

Oirelllonll~
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Kemellleflin Agama ~ lnCione5la 

Gambar 2.3 
Menu menuju entri data tanah wakaf 

2. Submenu daftar tanah wakaf 

0 0 Lokasi 

Jumlah Tanah Wllkaf 

C3 O,OOHa 

Luas Tanah Wllkllf 

li 0,00% 

Bersertlftkat 

Gambar 2.3 menunjukan data pada KUA Mesuji menunjukan angka 0 (nol) atau belum terisi. 
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Data tanah wakaf akan tampil pada tabel jika sudah ada data yang pernah dimasukan. 
Gambar 2.4 menunjukan data tanah wakaf masih 0 (nol) belum ada data tanah wakaf yang 
di entri. 

Data Tanah Wakaf KUA MASUJI ill 

2 -- -- --
Sl-"lg0 10 00(0emle$ 

Gambar 2.4 
Tampilan data tanah wakaf 

1. Icon Add berfungsi untuk menambah data. 
2. Tabel data tanah wakaf yang ada pada KUA. 

-- -- ..... 
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c. Entri Data Tanah Wakaf 

Klik tombol Ia pada sebelah kiri atas tabel Data Tanah Wakaf. Form data tanah wakaf 
dapat dilihat seperti pada gambar 2.5. 
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Tampilan form tanah wakaf 
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Pengisian data-data pada form tanah wakaf sebagai berikut: 
- Propinsi 

Nama propinsi terisi otomatis sesuai KUA. 
- Kabupaten/ Kota 

Nama Kabupaten/ Kota terisi otomatis sesuai KUA. 
- Kecamatan 

Nama Kecamatan terisi otomatis sesuai KUA. 
- Kelurahan/ Desa 

Di isi nama Kelurahan/ Desa sesuai lokasi tanah wakaf berada. 
- Alamat 

Di isi alamat sesuai lokasi tanah wakaf berada selengkap-lengkapnya. 
- Nama Wakif 

Di isi nama wakif tanah wakaf sesuai AIW. Namwa 
- Nama Nazhir 

Di isi nama nazhir tanah wakaf sesuai AIW. 
- Pendidikan Nazhir 

Pilih pendidikan nazhir tanah wakaf sesuai data nazhir. 
- Status Sertifikat 

Pilih status tanah wakaf (Sudah Sertifikat atau Belum Sertifikat). 
- Nomor Sertifikat BPN RI 

Di isi nomor sertifikat tanah wakaf jika status tanah wakaf sudah bersertifikat. 
- Tanggal Sertifikat 

Di isi tanggal penerbitan sertifikat tanah wakaf jika status tanah wakaf sudah 
sertifikat. 

- Peruntukan Tanah Wakaf sesuai AIW 
Pilih peruntukan tanah wakaf sesuai dengan AIW. Pilihan pengisian : 

• Masjid 
• Musholla 
• Sekolah 
• Pesantren 
• Makam 
• Sosial lainnya 

- Nomor Akta Ikrar Wakaf 
Wajib diisi nomor AIW sesuai dokumen Akta Ikrar Wakaf. 

- Tanggal Akta Ikrar Wakaf 
Wajib diisi tanggal AIW sesuai dokumen Akta Ikrar Wakaf. 

- Luas Tanah Wakaf [M2] 

Wajib diisi luas tanah wakaf sesuai dokumen yang ada dalam satuan meterpersegi. 
Contoh pengisian : 

• Seribu Lima Ratus Meter ditulis dalam form 1500 
• Seribu Lima Ratus koma Tujuh Puluh lima Meter ditulis dalam form 1500.75 

- Luas Bangunan [M 2] 

Diisi sesuai data luas bangunan wakaf sesuai dokumen yang ada dalam satuan 
meterpersegi. Contoh pengisian : 

Seribu Dua Ratus Meter ditulis dalam form 1200 
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- Potensi Pengembangan Tanah Wakaf 
Pilih potensi yang dapat dikembangkan terhadap tanah wakaf. Maksud potensi 
adalah pengembangan peruntukan tanah wakaf selain di AIW yang mempunyai nilai 
ekonomis. 

- Latitude 
Di isi kordinat garis lintang selatan atau lintang utara. Pengisian dalam format 
decimal misalkan : 

Minus Enam koma Satu Tujuh Lima Delapan Sembilan Empat (-6.175894). 
- Longitude 

Di isi kordiant garis bujur timur atau bujur barat. Pengisian dalam format decimal 
misalkan: 

Satu Nol Enam koma Delapan Empat Tiga Satu Tiga Delapan (106.843138). 
- Keterangan 

Dapat diisi info, untuk memudahkan mengingat tanah wakaf yang dimaksud. Contoh 
nama masjid : Masjid Alhakim. 

lsi form data tanah wakaf dengan lengkap sesuai penjelasan diatas selanjutnya klik Simpan. 

Setelah data tersimpan pada tabel tanah wakaf akan tampak data yang baru saja di entri. 
Tampilan data dapat dilihat seperti pada gam bar 2.6. 

Data Tanah Wakaf KUA MASUJI ~ 1 

,_- - -T--
t. - - ...... tMWttl 

IG!C.IIASWI 
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ShOwing 1 IO 1 01 1 et'IU1eS 

Gambar 2.6 
Tampilan data tanah wakaf yang berhasil di Entri 

1. Icon print menampilkan versi cetak tabel tanah wakaf. 
2. Icon foto link untuk mengupload foto tanah wakaf. 
3. Icon dokumen link untuk mengupload dokumen tanah wakaf. 
4. Icon edit link untuk memperharui data tanah wakaf. 
5. Icon delete link untuk menghapus data tanah wakaf. 
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d. Edit Data 
Editing atau pembaharuan data dapat dilakukan setelah data di entri. Cara melakukan editing 
atau pembaharuan data dengan cara klik icon a edit pada sebelah kanan tabel 
Data Tanah Wakaf. Setelah diklik akan muncul form dengan data yang telah dientri. Silahkan 
lakukan editing atau perubahan pada data yang dikehendaki. Form edit data tanah wakaf 
dapat dilihat seperti pada gam bar 2. 7 
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Gambar 2.7 
Tampilan form edit data tanah wakaf 
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Edit atau perbaharui data yang dikehendaki selanjutnya klik tombol Simpan. Tata cara edit 
atau pembaharuan data tanah wakaf : 

- Propinsi 
Nama propinsi data tidak dapat di edit. 
Kabupaten/ Kota 
Nama Kabupaten/ data Kota tidak dapat di edit. 
Kecamatan 
Nama Kecamatan data tidak dapat di edit. 
Kelurahan/ Desa 
Edit nama Kelurahan/ Desa sesuai lokasi tanah wakaf berada. 
Ala mat 
Edit alamat sesuai lokasi tanah wakaf berada. 

- Nama Wakif 
Edit nama wakif tanah wakaf sesuai AIW. 

- Nama Nazhir 
Edit nama nazhir tanah wakaf sesuai AIW. 

- Pendidikan Nazhir 
Pilih pendidikan nazhir tanah wakaf sesuai data nazhir. 

- Status Sertifikat 
Pilih status tanah wakaf (Sudah Sertifikat atau Belum Sertifikat) . 

- Nomor Sertifikat BPN RI 
Edit nomor sertifikat tanah wakaf jika status tanah wakaf sudah bersertifikat. 

- Tanggal Sertifikat 
Edit tanggal penerbitan sertifikat tanah wakaf jika status tanah wakaf sudah 
sertifikat. 

- Peruntukan Tanah Wakaf sesuai AIW 
Edit peruntukan tanah wakaf sesuai dengan AIW. Pilihan pengisian : 

• Masjid 
• Musholla 
• Sekolah 
• Pesantren 
• Makam 
• Sosial lainnya 

- Nomor Akta Ikrar Wakaf 
Edit nomor AIW sesuai dokumen Akta Ikrar Wakaf. 

- Tanggal Akta Ikrar Wakaf 
Edit tanggal AIW sesuai dokumen Akta Ikrar Wakaf. 

- Luas Tanah Wakaf [M2
] 

Edit luas tanah wakaf sesuai dokumen yang ada dalam satuan meterpersegi. Contoh 
pengisian : 

• Seribu Lima Ratus Meter ditulis dalam form 1500 
• Seribu Lima Ratus koma Tujuh Puluh lima Meter ditulis dalam form 1500.75 

- Luas Bangunan [M2] 

Edit sesuai data luas bangunan wakaf sesuai dokumen yang ada dalam satuan 
meterpersegi. Contoh pengisian : 

Seribu Dua Ratus Meter ditulis dalam form 1200 
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- Potensi Pengembangan Tanah Wakaf 
Edit potensi yang dapat dikembangkan terhadap tanah wakaf. Maksud potensi 
adalah pengembangan peruntukan tanah wakaf selain di AIW yang mempunyai nilai 
ekonomis. 

- Latitude 
Edit kordinat garis lintang selatan atau lintang utara. Pengisian dalam format decimal 
misalkan: 

Minus Enam koma Satu Tujuh Lima Delapan Sembilan Empat (-6.175894). 
- Longitude 

Edit kordinat garis bujur timur atau bujur barat. Pengisian dalam format decimal 
misalkan: 

Satu Nol Enam koma Delapan Empat Tiga Satu Tiga Delapan (106.843138). 
- Keterangan 

Edit info, untuk memudahkan mengingat tanah wakaf yang dimaksus. Contoh nama 
masjid : Masjid Alhakim. 

e. Menghapus Data 

Klik icon delete El pada sebelah kanan tabel Data Tanah Wakaf. 

Data Tanah Wakaf KUA MASUJI ~ 1 

- --IIIC.INIII 
-OCIM-111 -- - --

Gambar 2.8 
Tampilan daftar tanah wakaf 

Apabila icon delete di klik akan muncul form dengan data yang telah terisi seperti pada 
gambar 2.9. 

Perhatian A 
Cek dan pastikan kembali bahwa data-data tersebut akan dihapus dari database aplikasi 
SIWAK. Perlu di perhatikan jika data telah terhapus tidak dapat dikembalikan secara 
aplikasi tetapi data dapat di entri ulang seperti proses entri data diatas. Jika telah yakin 
data akan dihapus klik tombol Hapus. Maka akan diapus dari database aplikasi SIWAK. 
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Form hapus data tanah wakaf seperti gambar2.9. 

=<~et.nk - 1-· 1--1- 1 

Form Tanah Wakaf 

1---·----? I , ___ 
,_._._ .... 
-
---
---
___ p!llol _ __ ..-.q 

_ .... __ 
....,.... __ _ 
...... --~~~'~ 

·---

---
Gambar 2.9 

Tampilan form delete data tanah wakaf 
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f. Mengisi Dokumen Tanah Wakaf 
Type dokumen yang dapat disimpan dalam format pdf atau xps, untuk merubah dokumen 

kedalam format pdf atau xps lihat pada Bab VI. Klik icon dokumen D pada sebelah kanan 
tabel data tanah wakaf seperti tampak pada gam bar 2.10 

Data Tanah Wakaf KUA MASUJI Iii t .. 
'· -

Sl-.g110 1 ci1entrlos 

Gambar 2.10 
Tampilan daftar tanah wakaf 

-

Setelah klik icon dokumen akan tampil form dokumen tanah wakaf seperti gambar 2.11. 

1-

~lat.alt. - 1-· 1-- 1- 1 _ _..,_ 1--- 1 
llllllfl_.. -- ~ --- I -- ."""' ...... ! 

c-- t-

' -- ........ o.lniiMft : 

f-
~,..... .................. 

... ,.: ........... .,._., ..... _ 
[.-,.,; 

_, 
---t -LMMIII'! "----[ ... 

('.. ............... 

---._.. ____ ----
Gambar 2.11 

Tampilan form dokumen tanah wakaf 

lsi judul dokumen tanah wajaf, pilih file yang akan diupload dan beri keterangan yang 
menjelaskan mengenai dokumen tersebut (Jika ada) selanjutnya klik Simpan. Jika dokumen 
telah tersimpan akan muncul pada daftar dokumen. 
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g. Menambahkan Foto Tanah Wakaf 
Type gambar atau foto yang dapat disimpan adalah jpeg, bmp, png. Sebelum foto diupload 
terlebih dahulu foto di compres atau diperkecil ukurannya. Untuk proses memperkecil ukuran 

foto dapat dilihat pada Bab VII. Klik icon ~ pada sebelah kanan tabel data tanah wakaf 
seperti tampak pada gambar 2.12. 

Data Tanah Wakaf KUA MASUJI (i) ' 

- ---

Gambar 2.12 
Tampilan daftar tanah wakaf 

Setelah diklik icon foto akan tampil form foto tanah wakaf seperti gambar 2.13. 

~ - 1-· 1-- 1- 1 

Foto Tanah watc:af 

-- ---- ID .... Wibf : _,_ --- ........... : - ... , ... : ,._. ..... .,....., 
L-~ ..... -_,. -.....: --- -"'""""' ·- "'--........ 

------------
Gambar 2.13 

Tampilan form foto tanah wakaf 

lsi judul foto tanah wajaf, pilih file yang akan diupload dan beri keterangan yang menjelaskan 
mengenai dokumen tersebut (Jika ada) selanjutnya klik Simpan. Jika dokumen telah 
tersimpan akan muncul pada daftar foto. 
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V. Profile User 

Profile user berisi informasi mengenai user pengguna dan password. Profile user dapat di edit 
atau diperbaharui oleh user. 

a. Update Profile User. 
Klik nama user di sebelah kanan atas. Seperti tampak pada gambar 3.1 

~ - 1-· 1--1- 1 

Oala Tanal'l Wakaf 

- ·-
--,._,...,........,.._._._ ----

Gambar 3.1 

0 13& Loltl!$1 

---
0 6,10Ha 

-

Tamplian beranda menu profile user 

b. Tampilan profile user terdapat 2 (dua) link untuk merubah profile dan password dapat dilihat 
pada gambar 3.2. 

~ - 1-· 1-.... 1- 1 

ProNe User 

.... o t$010$ , \ll:lllftDIIt--~ ~....,_. .. ....... 

......... ......,..., ,~~1 ,....___ .... ......... 

...... IOJI' ~---Lclldlft, IQDI,.,.., 

-- OZ7• · 1t8I)I;ZI 

t.a. ,._ aeo .... ,._. 

'--........ . ..... ,.,..... 
... ,__ .....,.._OIIM - ... -

--------............. ..-.-..... --
Gambar 3.2 

Tampilan profile user 
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c. Edit profile 
Mengedit atau merubah profile user dapat dilakukan dengan cara, Klik Ubah Data Profile. 
Maka akan muncul from update profile user seperti pada gambar 3.3 . 

.(utank .....,. j Dill• 1--1- 1 

Update Profile User 

-KUA : 

L •u1os _, 

...... _, 

...... _,_, __ , 

' _....,___ 
---~....,._--.oo-·RiofU*-

Gambar 3.3 
Tampilan form profile user 

J 

I 

Silahkan perbaharui data-data pada form pada form yang telah disediakan, selanjutnya klik 
tombol Simpan untuk menyimpan data ke dalam database SIWAK. 
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d. Ubah password 
Untuk dapat merubah password klik ubah password, akan muncul form untuk merubah 
password seperti tampak pada gambar 3.4. 

"~~'t•ok - I Dolo· 1-.-. 1- 1 

Profile User 

----
e; 

---__ .....,.....,.,.._ ---...--
Gambar 3.4 

Tampilan form merubah password 

--1- 1 

Ganti password sesuai dengan password baru sesuai yang diinginkan. Selanjutnya klik tombol 
Simpan. 

e. Keluar 
Untuk keluar dari user aplikasi SIWAK Klik link Logout seperti tampak pada gambar 3.5. 

~ - - ·1--1- -...- 1(3 

Data Tanan walcaf 

0 136 LOIIasl 

-Tiftlll-
~ 6,10Ha 

• 94.85~ -

Gambar 3.5 
Tampilan beranda menu Logout 
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VI. PERSIAPAN UPLOAD DOKUMEN 

Bentuk digital dokumen tanah wakaf seperti AIW, APAIW, Sertifikat BPN, Pengesahaan Nadzir Dll 
sebelum di masukan dalam SIWAK perlu dibuat dalam satu format. Cara mempersiapkan 
dokumen tanah wakaf kedalam format yang sesuai. Langkah-langkah mempersiapkan dokumen. 

Langkah pertama yang dilakukan untuk merubah dokumen tanah wakaf dari fisik kerta menjadi 
digital dengan menggunakan scanner. Selain scanner digitalisasi dokumen tanah wakaf dapat 
menggunakan foto. Proses digitalisasi tidak akan dibahas dalam buku ini karena device atau 
perangkat scanner atau camera tidak sama setiap satuan kerja . Setelah hasil scan atau foto 
dokumen telah tersimpan dalam personal computer (PC) atau laptop selanjutnya dokumen 
tersebut diubah menjadi format pdf atau xps yang diperbolehkan apl ikasi SIWAK. 

Cara merubah hasil scan atau foto dokumen tanah wakaf seperti berikut : 

a. Buka Picture Manager seperti tampak pada gambar 4.1 

Free Download Manager 

Games 

Google Chrome 

HP 
Intel 

Intel Corporation 

Lenovo 

Mag icDisc 

Ma intenanc.e 

Microsoft Office 

Microsoft Office 2010 Tools 

r§i Digital Certificate for VBA P 

[i] Microsoft Clip Organizer 

Microsoft Office 2010 Language 

Norton Internet Security 

Back 

I Search programs and fi!es P I 

Gambar 4.1 
Membuka program Microsoft picture manager 



[Modul Aplikasi SIWAK] 

b. Ubah tampilan picture manager menjadi Tumbnail View dengan mengklik icon seperti tampak 
pada gambar 4.2 . 

.... 
,... = = 

l -- - - - -·-
Gambar 4.2 

Tampilan film strip Microsoft picture manager 

Tampilan picture manager akan berubah menjadi Thumbnail view seperti tampak pada 
gambar dibawah 4.3. 

.... - -- --
4" .... ---

·-

- ... _ ..... 
= 

......... (Dt., - -----.-·---
Gambar 4.3 

Tampilan thumbnail view Microsoft picture manager 
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c. Memilih folder dokumen 
Pilih folder tempat dokumen atau foto dokumen tanah wakaf yang telah di scan seperti 

tampak pada gambar 4.4 

Ookumen 

Gambar 4.4 
Memilih folder tempat penyimpanan dokumen hasil scan 

d. Pilih Dokumen 
Pilih dokumen yang akan di ubah formatnya menjadi pdf atau xps. Seperti tampak terlihat 
pada gambar 4.5 

PilihDoku~n 

Gambar 4.5 
Memilih dokumen yang akan diubah bentuk file 



[Modul Aplikasi SIWAK] 

Cara memilih dokumen, tekan tombol Ctrl pada keyboard dan klik satu persatu dokumen 
menggunakan mouse. Setelah memilih dokumen yang diinginkan tekan tombol pada keyboard 
Ctrl P. Maka akan keluar dialog seperti pada gambar 4.6. 

How do you want to print your pictures? 

umen 

h6in.al 

1 of8 pag~s • 0 w 
Sx7in. (2) 

'opies of each picture: -1 -~ I ~fit picture to frame ~ 

ennt I I eance~ I 

Gambar 4.6 
Memilih format dokumen pdf atau xps 

Dokumen dapat diubah menjadi format xps atau pdf. Silahkan memilih seperti pada gambar 
diatas. Ukuran dokumen secara default akan berukuran letter dapat diubah ke A4 atau Folio. 
Silahkan pilih ukuran kertas yang diinginkan. 

Jika Microsoft XPS Document Writer tidak ada silahkan download ke 
http: //siwa k. kemenag. go .id/ download/ 
1. XPSEP XP & Server2003 32bi t-7 Windows XP 32 bit 
2. XPSEP Vista 32 bit -7 Windows Vista 32 Bit 
3. XPSEP Vista 64 bit -7 Windows Vista 64 Bit 
4. XPSEP XP & Server2003 64bit -7 Windows XP 64 bit 
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Merubah format menjadi Portrait. Merubah tampilan dari landscape dokumen dengan cara 
klik option seperti tampak pada gam bar 4. 7 

)rint Pictur~~ 

How do you want to print your pictures? 

rtnter. Paper 1i:e: 

o;;=._,=o""'PDF~c.-=or=:(P:<=ro=:SI;:=) ===;-1 ·' II Lett. · II 

FvN !H!JC photo 

I [OOj] 
I I I r.,,j h6 in. (2) 

!BDm w 
<~ (V l of8 pag6 Sx7in. (2) 

fit pictl.lre to frtme 

Gambar 4.7 
Cara merubah tampilan dokumen 

Klik option maka akan muncul option seperti gambar dibawah 4.8. 

Print Settings 

~Sharpen for printing 

~ Only show options that are compatible with my printer 

Certain combinations of paper type. paper size. and print quality may 
not print well or be available with all printers. limiting your options to 
only those that are compatible will give you the best results. 

Klik 

Gambar 4.8 
Option print file 

~ncel 

• 
;;; 
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Klik printer properties akan muncul option seperti gambar 4.9. 

I Adl:•nced... I 
()I( I I c.nce~ 

Gambar 4.9 
Gambar pilihan bentuk dokumen landscape atau portrait 

Pilih tab layout dan pilih orientation dari landscape ke Portrait selanjutnya kilik tombol Ok. 
Untuk membuat file menjadi xps klik tombol print seperti gambar 4.10. 

~ PrintPi 

How do you want to print your pictures? 

Gambar 4.10 
Print dokumen ke file xps 

m 
h6 in.aJ 

w 
S• l in.U) 

~ 

I Crinl Ill Conal I 
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Setelah tombol print ditekan maka akan muncul gambar 4.11. 

Or~ni:e • Now foldot 

• oalrtop --------------------------------------4 
Oownloods 

6 OneOriw 

Recent Pious 
I 

Settif.ut_SPN 

Pictures 

• VidtoS 

4 Homf9<oup 

· I 

• Hiclcfoldm I s- I I C.ncel I 

Gambar 4.11 
Pilihan tempat penyimpanan dokumen 

Pilih tempat penyimpanan dokumen. Misalkan lokasi tempat penyimanan adalah Documents. 
Setelah memilih lokasi penyimpanan klik tombol Save. Jika sukses maka dokumen telah 
tersedia di lokasi penyimpanan file. 

Hasil file yang telah dibuat jika dilihat hasilnya seperti gamar 4.12. 

I 

I 

I 
~,,au .. I 
~ I 

---· ---
......._ ..... ------

-- . 1 ... ~ ._ - ·-· .. -==-
I I I 
I I I I I I 

~'--, i-- =i .. ·-- = 1.::- .__._ --"1 
' ... . .. .... _l 

Gambar 4.12 

§tl K Yt P' IKAT 
C'f-'-~ltt:UUM--.u) 

Hasil conversi dokumen foto menjadi xps. 
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VII. RESIZE FOTO TANAH WAKAF 

Sebelum foto/ gambar tanah wakaf di upload ke dalam siwak perlu dilakukan resize image agar 
mudah pada saat upload ke dalam siwak. Tata cara resize dapat dilakukan dengan mengikuti 
tata cara dibawah. 

a. Buka Picture Manager seperti tampak pada gambar 5.1 

Free Download Manager 

Games 

Google Chrome 

HP 

Intel 

Intel Corporation 

Lenovo 

MagicDisc 

Maintenance 

Microsoft Office 

Microsoft Office 2010 Tools 

~ Digital Certific.ate for VBA Proj 

[I] Microsoft Cl ip Organizer 

Norton Internet Security 

~ Boa ck 

I Search programs and files P I 

Gambar 5.1 
Membuka program Microsoft picture manager 
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b. Picture manager 
Ubah tampilan picture manager menjadi Tumbnail stripfilm dengan mengklik icon seperti 
tampak pada gambar 5.2. 

r,,.. 

Gambar 5.2 
Tampilan stripfilm picture manager 

c. Edit Picture 
Klik menu edit picture pada menu disebelah kanan seperti tampak pada gambar 5.3. 

Gambar 5.3 
Menu edit picture 
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d. Resize Picture 
Setelah link edit picture di klik tampilan menu akan berubah seperti gambar 5.4 selanjutnya 
klik resize picture. 

e. Pilih size picture 

Gambar 5.4 
Resize picture 

...... .. c.-~ 
o a. 
.ft .......... 

l . ..... r.. ......... 

IT£: 

Pilih predefined width x height ukuran Web -large (640 x 480 px) seperti tampak 
gambar 5.5 

Gambar 5.5 
Pilih ukuran gambar 

.. 
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Setelah memilih Size klik tombol ok seperti tampak pada gambar 5.6. 

Gambar 5.6 
Proses merubah size picture 

f. Simpan foto dengan nama lain klik File -7 Save as -7 beri nama file -7 Save seperti tampak 
pada gambar 5.7 

rE~~~==~~;;;~~==-===:::---___];;"' ~ 
t .. Mralf 

-- ...... 

Gambar 5.7 
Proses menyimpan foto setelah resize 

-~-M-.Pt\n·~ ·o.w-
~ ...... ~ 
O...tllilllfliNitiJ&l . . ~ -~rlfii'9#Wi .... -

SM...-,_,......., __ 
OrfrW'-.t 641l4l7 ... --a=r. .., . ...,~ 

------*'0•6tclll(t.AI. 
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... -

Gambar 5.8 
Tampilan setelah rezise piture 

1. Original Picture/ Gambar asli dengan ukuran besar. 
2. Hasil simpan picture yang telah di resize. 

-- ~ ....... oli2:7 ... 
.... -.: tG•CZJ .... 

c..u 



[Modul Aplikasi SIWAK] 

VIII. Penutup 

Buku Modul Aplikasi Sistem lnformasi Wakaf ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pelaksana tugas/ operator dalam melakukan pendataan aset wakaf, sehingga 

terwujudnya pendataan yang baik dan benar, berdayaguna dan berhasilguna untuk 

mendukung pencapaian kinerja, manajemen dan informasi publik yang dapat 

d ipertanggu ngjawabkan. 

Dalam penyempurnaan buku Modul Sistem lnformasi Wakaf masih terdapat kekurangan 

penulisan, penyusunan dan penyajian data. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu untuk penyelesaian 

penyusunan buku Modul ini, semoga amal ibadah kita semua mendapat rahmat dan 

hidayah-Nya. 




