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HASIL WAWANCARA 

 

 Sejarah berdirinya Sinergi Foundation 

Pada 14 Oktober 2002, embrio Yayasan Semagi Sinergi 

Umat didirikan oleh Prof. Dr. KH. Miftah Faridl, yang sekaligus 

menjadi Ketua Dewan Pembina. Adapun pendirian Yayasan 

tersebut disaksikan langsung di depan Notaris Hybridawati 

Wargahadibra, SH. 

Dalam kiprahnya di tengah masyarakat, embiro Yayasan 

Semai Sinergi Umat telah meluncurkan beragam aktifitas program 

pemberdayaan yang inspiratif dibidang kesehatan, pendidikan, 

ekonomi dan santunan. Sinergi perkembangan lembaga, yang 

berbanding lurus dengan kompleksitas problematika umat yang 

mengemuka, menuntut perubahan format kelembagaan, sebagai 

bentuk penyelarasan. Karenanya, dalam rapat resmi Dewan 

Pembina tanggal 17 Februari 2011, embrio Yayasan Semai 

Sinergi Umat berubah menjadi Yayasan Semai Sinergi Umat 

(Sinergi Foundation).  

Perubahan tersebut menjadi formil diserahkan dalam Akta 

Notaris Nomor 24, tanggal 17 Februari 2011, yang dibuat oleh Evi 

Hibridawaty, SH. Dan diputuskan oleh Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

AHU-5622.AH.01.05. Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran 

Dasar Yayasan Pasal 1 dan Pasal 5, yaitu perubahan nama 

menjadi Yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation. 



 Visi dan misi Sinergi Foundation? 

Lembaga sinergi foundation memiliki visi “Tak berhenti berbagi 

manfaat untuk negeri”. Hal ini yang menjadikan sinergi 

Foundation lebih baik dalam pengelolaan dan berusaha 

semaksimal mungkin agar tujuan dari wakaf dapat terenuhi 

secara sempurna. Yang dikhawatirkan wakif kecewa dengan 

semua program yang kita miliki dan tidak mau lagi untu 

melakukan wakaf, karena kecewa dengan Sinergi Foundation. 

Sinergi Foundation memiliki misi yang sangat bagus dalam 

mengajak para wakif untuk melakukan wakaf. 

Misi : 1.Mendorong mewujudkan masyarakat yang mandiri dan  

 berkarakter. 

2.  Menginspirasi generasi untuk senantiasa peduli dan 

berbagi. 

3.  Membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak 

yang peduli terhadap kebangkitan 

 Struktur organisasi Sinergi Foundation? 

Ketua dewan pembina:     Prof. Dr. KH. Miftah Faridl. 

Anggota dewan pembina:    H . Rahmat Badruddin. 

                                              Drs. H. Erie Sudewo MDM. 

H. Achmad Noe’man. 

DR. KH. Saiful Islam  Mubarak, Lc. 

KH. Athian Ali. 

Dewan Syari’ah SF:              M. Da’i, Lc, MA. 

Dr. Tata Fathurrohman, SH., MH 

 

 

 

 



 Program-program yang dimiliki lembaga wakaf online? 

Sinergi Foundation memiliki banyak program, agar 

masyarakat bisa memilih sendiri, program yang sesuai dengan 

yang diinginkan, tetapi kalau wakif masih saja belum faham 

dengan program-program yang kita miliki wakif bisa bertanya 

dengan kami secara langsung, karena lembaga wakaf kami online 

dari jam 08.00-17.00 seperti jam kerja biasa, bisa secara langsung 

menghubungi fia telephone. 

1. Diantara program yang dimili Sinergi Foundation  

 Pendidikan 

Salah satu yang diyakini dapat memutus rantai 

kemiskinan. Pendidikan adalah hak semua insan, yang tidak 

harus dibatasi strata sosial. Meski begitu, realita berkata, 

pendidikan berkualitas hanya milik segelintir manusia yang 

bergelimang harta. Jika dianggap tidak memiliki prestasi 

memadai, yang lemah sudahlah tetap di pinggiran saja. Menjadi 

penonton setia, sembari berurai air mata, melihat pertunjukan 

kemewahan di tengah lumpur penderitaan yang tiada habisnya. 

Diantara program pendidikan adalah: 

a. Beasiswa pemimpin bangsa. 

b. Beasiswa pegiat dakwah. 

c. Sekolah untuk semua. 

d. Pesantren terapis. 

e. Teacher learning center (TLC). 

 



2. Sosial 

Pelayanan masyarakat merupakan program kreatif yang 

digagas untuk mengakomodir problematika sosial masyarakat 

dhuafa. Problem sosial merupakan tantangan manusia sebagai 

makhluk sosial, karena sebuah perencanaan sebagai langkah 

yang antisipatif, penting untuk menjawab tantangan-tantangan 

ke depan. Dengan potensi masyarakat yang demikian besar, di 

tengah tatanan kehidupan yang cenderung individual, maka 

paradigma pembangunan sosial tentu harus diupayakan 

mengarah pada visi: tak berhenti berbagi manfaat untuk negeri. 

Diantara program sosial adalah : 

a. Firdaus memorial park. 

b. Lembaga pelayanan masyarakat. 

c. SF rescue. 

d. Lembaga advokasi anti rentenir. 

3. Social business 

Paradigma bisnis yang terbengkalai menjadi profit, 

untuk memperkaya pribadi-pribadi atau kelompok semata. 

Sinergi adalah kunci yang dapat menghantarkan keberlanjutan 

sebuah cita-cita empati adalah mata rantai yang menautkannya. 

Diantara program sosial business adalah: 

a. Tabloid al-hikmah. 

b. Green kurban. 

c. Green akikah. 

d. Sebar nilai. 



e. Sentra domba sehat 

4. Kesehatan 

Diantara nikmat yang kerap terlupakan. Maka sehat 

adalah hak asasi setiap insan. Pemenuhannya adalah sebuah 

keharusan. Ketika diantara sesama belum mampu memenuhi, 

tak elok jika duduk berkala, tanpa peduli melakukan aksi nyata. 

Diantara program kesehatan adalah: rumah bersalin cuma-

cuma. 

5. Ekonomi 

Untuk berdaya, ekonomi menang bukan satu-satunya 

kata kunci. Tapi penting untuk independensi mahluk manusia. 

Berdiri tegak, dengan kepala tak lagi tertunduk. Menjejak bumi, 

dengan langkah dan keyakinan pasti. Untuk semata menjemput 

ridho-Nya. Diantaranya program ekonomi adalah: 

a. Lumbung desa. 

b. Mitra usaha berkah dan BMT. 

 Tata cara pelaksanaan wakaf online di Sinergi Foundation? 

Pelaksanaan wakaf online mudah dilakukan, wakif cukup 

mengisi formulir yang sudah disediakan lembaga wakaf online, 

tetapi sebelum mengisi formulir wakif terlebih dahulu melihat 

program-program yang ditawarkan lembaga wakaf. Lembaga 

wakaf online memiliki banyak program yang bisa dikatakan 

mereka memiliki terobosan baru, untuk menambah pengetahuan 

seseorang tentang perkembangan wakaf online dalam 

pengelolaan. Wakif masuk di wabset lembaga wakaf online, untuk 



memilihi program sesuai yang dipilih wakif. Ada banyak pilihan 

yang ditawarkan.  

Wakif bebas memilih program yang sudah disediakan 

lembaga wakaf. Formulir yang sudah disediakan diisi oleh wakif 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah semua sudah diisi oleh 

wakif, langkah selanjutnya wakif mengirim uang sesuai program 

yang dipilih, setelah uang dikirim wakif melakukan konfirmasi 

kepada lembaga online untuk mengecek uang yang sudah dikirim 

oleh wakif, sudah masuk atau belum uang yang dikirim wakif.  

Setelah uang masuk, lembaga wakaf online memberikan 

informasi lewat website yang dimiliki lembaga wakaf online. 

Seorang wakif dapat mengecek secara langsung didinding website 

lembaga online.  

 Keunggulan yang dimiliki wakaf online? 

Keungulan yang dimiliki lembaga wakaf online dari segi 

waktu, tidak memakan waktu yang lama, karena wakaf online 

memakai sistem online dimana wakif melakukan wakaf dengan 

mamakai sistem elektronik tidak memakan waktu, tetapi ada juga 

program yang kita miliki itu wakif dan lembaga kami bertemu 

secara langsung, bisa dikatakan wakaf yang kita miliki itu wakaf 

secara langsung. 

Tetpi terkadang banyak masyarakat yang lebih suka 

dengan wakaf online dari pada wakaf secara langsung, terutama  

bagi orang yang sibuk atau bisa dikatakan pekerja. 
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