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ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM WAKAF UANG DI LEMBAGA DOMPET
DHUAFA REPUBLIKA

Oleh:

NURCAHYATI

Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan Islam yang membuka peluang
terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan
sosial. Prosedur mengenai wakaf uang dalam pelaksanaannya belum banyak
diketahui oleh masyarakat, padahal dalam pelaksanaannya sangat penting
diperhatikan agar harta wakaf dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang
lebih banyak terhadap peningkatan kesejahteraan umat, oleh karena itu penulis
ingin melakukan penelitian dengan pokok bahasan, (1) prosedur pelaksanaan
wakaf uang menurut hukum Islam, (2) pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan
Lembaga Dompet Dhuafa Republika, (3) kelebihan dan kekurangan dengan
adanya wakaf uang bagi masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe
penelitian deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis empiris, data
yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) prosedur pelaksanaan wakaf uang menurut
hukum Islam yaitu (a) pendaftaran wakaf uang oleh waqif dengan hadir di LKS
PWU untuk menyetorkan dan menjelaskan asal-usul uang yang diwakafkan, (b)
menyatakan kehendak waqif secara tertulis berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf
kepada nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU disaksikan dua orang saksi, (c)
Pejabat LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang untuk diberikan kepada
waqif dan tembusannya kepada nazhir (e) LKS-PWU mendaftarkan wakaf uang
kepada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkannya SWU
dan ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan, (2) Pelaksanaan wakaf
uang di Dompet Dhuafa Republika terkadang masih berdiri sendiri dan belum
sepenuhnya melibatkan LKS-PWU, namun dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 dan
Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana wakaf uang



harus dilakukan melalui LKS-PWU (3) kelebihan dan kekurangan wakaf uang
bagi masyarakat, diantaranya wakaf uang dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menciptakan
kestabilan ekonomi Negara, namun aset wakaf sulit berkembang karena terjadinya
penumpukan dana, turunnya nilai uang karena inflasi, dan hilangnya aset wakaf
karena itikad tidak baik pengelolanya.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum, Wakaf, Uang, Mauquf Alaih.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam

membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan.

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf

produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ruang

lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada

wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka dewasa ini waqif

dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik

berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga,

kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Selain memproduktifkan harta wakaf konvensional yang ada selama ini, objek

wakaf dapat diperluas dengan menjadikan uang sebagai objek wakaf, oleh karena

itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek

wakaf dengan istilah cash wakaf, waqf al-nukud, yang dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan wakaf uang, dan sebagian lagi ada pula yang

menterjemahkannya dengan wakaf tunai.1

1Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
hlm. 103.



2

Wakaf uang belum banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun realitas di

masyarakat wakaf uang ini telah lama dipraktikkan, namun dalam akadnya tetap

disebutkan wakaf tanah, misalnya untuk pembelian tanah pertapakan

pembangunan masjid seluas 1000 meter persegi dengan harga Rp.

100.000.000.00,- yang kemudian tanah seluas 1000 meter persegi tersebut dibagi

menjadi 1000 kapling, dengan demikian diperoleh harga Rp. 100.000.00,- per

meternya. Selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf tanah

dengan cara per meternya. Dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf

tanah dengan cara per meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan waqif

membayar sesuai jumlah meter yang hendaknya diwakafkannya. Realitas tersebut,

meskipun akadnya dilakukan dalam bentuk wakaf tanah, namun yang diberikan

waqif dalam bentuk uang.2

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahwa

uang merupakan suatu variable penting dalam pembangunan ekonomi

masyarakat. Di samping itu, masyarakat memerlukan pengaturan yang

komprehensif tentang wakaf yakni meliputi wakaf uang, wakaf benda bergerak

dan wakaf produktif lainnya, selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah

Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang disahkan oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan perwakafan, khususnya yang

berkenaan dengan wakaf benda yang bergerak sebagai tindak lanjut dari Fatwa

Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan wakaf uang tanggal 11 Mei

2 Ibid.
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2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang, 3 artinya di sini selain adanya fatwa

MUI yang telah disebutkan di atas, bahwa diperbolehkan wakaf uang yang ada di

Indonesia diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang

wakaf.4

Lahirnya undang-undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut tidak lagi terbatas

pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf,

undang-undang baru ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu

tertentu walaupun sebaiknya penyerahan wakaf itu adalah untuk selamanya.

Setidaknya dua hal ini merupakan sesuatu yang baru dan sekaligus menunjukkan

perbedaan nyata jika dibandingkan dengan definisi wakaf yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pengaturan mengenai wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991. 5

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang

wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola

wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari

masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, Dompet Dhuafa Republika, dan

lembaga wakaf nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang tentang

3 Ibid., hlm. 104.
4 Melky Wahyudi, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf uang Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2010, hlm. 16.

5 Suhrawardi K. Lubis Op., Cit., hlm. 77.
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Wakaf pada tahun 2004 yaitu Badan Wakaf Indonesia.6 Wakaf uang juga

melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai mediator.

Harus disadari pula bahwa pengelolaan dana wakaf uang merupakan dana publik

yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan accountable, 7 agar

konsep wakaf uang dapat diterima dan dipahami secara lebih cepat, sosialisasi

pengembangan wakaf produktif kepada masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf

uang dan juga prosedur yang  diberlakukan juga bukanlah masalah yang

sederhana, pemahaman yang sudah melekat di masyarakat tentang bentuk wakaf

yang tidak produktif dan terbatas pada fungsi-fungsi tertentu membutuhkan proses

pembelajaran sekaligus pembuktian yang membutuhkan energi yang tidak sedikit,

karena dituntut peran strategis badan wakaf Indonesia dalam mereposisi peran

wakaf agar dapat menjawab problematika sosial yang dialami masyarakat.8

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, terlebih setelah

lahirnya undang-undang tentang zakat, membuktikan bahwa peran dan potensi

dana umat dalam pembangunan sangatlah potensial. Berdasarkan kondisi ini,

maka Dompet Dhuafa tergerak untuk mengambil inisiatif membentuk institusi

Tabung Wakaf Indonesia. Ia berfungsi selaku pengelola wakaf (nazhir wakaf)

khususnya wakaf uang sekaligus mengalokasikan wakaf secara tepat dengan

profesionalitas dan amanah.9

6 Fahmi Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, La_Riba, Vol. IV,
No. 1, Juli 2010, hlm. 9.

7Siah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di
Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 213.

8Ibid., hlm. 214.
9 http://www.tabungwakaf.com , diakses pada hari senin, 7 Agustus 2017, pukul 11.46

WIB.
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Penulis membahas mengenai pelaksanaan wakaf uang tersebut, dengan cara

melakukan penelitian pada Lembaga Dompet Dhuafa Republika yang terletak di

Jakarta Selatan, dimana Dompet Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang

dibentuk oleh masyarakat pada tanggal 8 Oktober 2001. Lembaga ini mempunyai

misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shadaqah,

dan Wakaf (ZISWAF). Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Republika, dengan

adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa

memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti hal nya

rumah-rumah sakit konvensional. 10

Penulis sangat tertarik dengan tema Wakaf Uang karena ingin melihat bagaimana

memahami dan menganalisis tata cara pelaksanaan wakaf uang, yang dalam

pelaksanaannya sangat penting diperhatikan agar harta wakaf dapat memberikan

manfaat yang lebih banyak dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan

umat diperlukan strategi agar tujuan tersebut tercapai untuk mendorong

pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, maka penulis akan

membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI HUKUM

WAKAF UANG DI LEMBAGA DOMPET DHUAFA REPUBLIKA”.

B. Permasalahan

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan wakaf uang menurut Hukum Islam?

10 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.
111.
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2. Bagaimanakan pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan Lembaga Dompet

Dhuafa Republika?

3. Apakah kelebihan dan kekurangan dengan adanya wakaf uang bagi

masyarakat?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum

wakaf uang. Kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang prosedur pelaksanaan

wakaf uang menurut hukum Islam, pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan

Lembaga Dompet Dhuafa Republika, serta kelebihan dan kekurangan dengan

adanya wakaf uang bagi masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan wakaf uang menurut

hukum Islam.

2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan

Lembaga Dompet Dhuafa Republika.

3. Mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dengan adanya

wakaf uang bagi masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
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Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran

dan pengetahuan ilmu hukum keperdataan terutama dalam bidang hukum wakaf

uang khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan

pelaksanaan wakaf uang menurut hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai  prosedur,

pelaksanaan serta manfaat pelaksanaan wakaf uang.

b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan

tentang wakaf uang khususnya bagi masyarakat dan lembaga yang ingin

melakukan wakaf uang agar sesuai dengan prosedur yang dianjurkan.

c. Terhadap nazhir yang mengelola wakaf uang tersebut, agar mendapat

wawasan yang lebih untuk mengembangkan wakaf tersebut menjadi wakaf

yang lebih produktif lagi.

d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Definisi Wakaf dan Dasar Hukumnya

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan

langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan

kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi

umat,11 dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa

bertambah hingga akhir zaman. Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf

terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai

belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok

pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan

kelangsungan hidupnya oleh wakaf. 12

Sebelum lebih jauh membahas mengenai wakaf, maka agar lebih secara kaffah13

dalam memahami wakaf, penulis akan memulainya dari definisi wakaf tersebut,

11 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015,
hlm. 1.

12 Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, de Jure, Vol. 2,
No. 2, Desember 2010, 1.

13 Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dijelaskan bahwa Allah SWT
memerintahkan umatnya untuk masuk kedalam agama Islam secara keseluruhan. Makna dari kata
keseluruhan itulah yang disebut kaffah (totalitas) ayat tersebut menggambarkan kepada kita
mengenai makna dari Muslim yang Kaffah, yakni menjadi muslim yang tidak “setengah-setengah”
atau menjadi muslim yang “sungguhan,” bukan “muslim-musliman”. Diakses dari
http://www.kompasiana.com/nanangrosidi/apa-itu-muslim-yang-kaffah_552b835e6ea834767d8b 4
56e. Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 10.46 Wib.
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oleh karena itu, mengenai masalah wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada

khususnya, tidak mungkin melepaskan pembicaraan tentang wakaf menurut

hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut, seperti lazimnya dalam

kitab-kitab fiqh, pemahaman terkait ini dimulai dari pendekatan bahasa.

Kata wakaf adalah bentuk masdhar (kata dasar) dari kalimat waqafa-yaqifu-

wafqan ( وفقا-یقف-وقف ). Dikatakan (dalam bahasa Arab) وقف “waqafa”, maksudnya

seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk masdhar dari kata ini adalah (وقوف),

seperti halnya kalimat ( قعود-قعد ). Maka kata “waqafa” sebagai fi’il laazim (kata

kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk mashdarnya “wuquufun”,

sedangkan kata “waqafa” sebagai fi’il muta’addi (kata kerja yang membutuhkan

objek), yang maknanya “auqafasy syai-a” (menghentikan sesuatu), bentuk

mashdarnya “waqfun”, seperti kata “man’a-yamna’u-man’an”. Wakaf menurut

bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-

habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini

berkembang menjadi “habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah,

sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin

diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan

digunakan untuk kebaikan,14 sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih al-

Utsaimin menjabarkannya secara terminologi, yaitu: “Tahbiisul Ashl wa Tahbiilul

Manfa’ah”. (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). 15

14 Adijani Al-Alabii, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 25.

15 Syaikh Muhammad bin Shalih bin al-‘Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan wasiat,
penerjemah [Asy-Syarhul Mumti’ Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah], diterjemahkan oleh
Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, hlm. 5-6.
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Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula

bukan tempat menyerahkan (nazhir), tetapi menjadi milik Allah SWT. 16 Kitab-

kitab fiqh pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan

lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (ppemeliharaan atau pengurus wakaf)

atau kepada suatu badan pengelola, dengan ajaran Islam.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, menyatakan :

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran agama
Islam”. 17

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum

mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Terakhir, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa,

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, wakaf didefinisikan dengan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.18

Jika Pasal 1 (1) PP No. 28/1977 dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu

adalah tanah milik, sedangkan pada Instruksi Presiden Nomor 1/1991 Pasal 215-

16 Wati Rahmi Ria, Nunung Rodliyah, Muhamad Zulfikar, Hukum Islam (Suatu
Pengantar), Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, Hlm. 191.

17 Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
18 Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam
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229 lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu

bukan saja tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda

tetap yang disebut dengan al-aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya’,

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, para

ulama dan cendekiawan berpendapat mengenai definisi wakaf.19

1. Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan

pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut ‘airah

atau comodate loan untuk tujuan amal saleh, dari uraian lain dapat dicatat

bahwa wakaf ialah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai

milik oleh orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu

bila hakim belum mengumumkan harta itu sebagai wakaf, atau disyaratkan

dengan ta’liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Menurut kedua pengikut Abu Hanifa-Qadhi Abu Yusuf dan Imam

Muhammad-wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum

benda Tuhan Yang Mahakuasa sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir

dan berpindah kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk satu tujuan, yang

hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

3. Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf

itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan

19 Rozalinda., Op., Cit., hlm. 15.
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dengan perkataan, “Saya telah wakafkan (waqaftu)”, sekalipun tanpa diputus

oleh hakim.

4. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengartikan bahwa wakaf seorang pemilik memperuntukkan

harta benda miliknya kepada pihak yang berhak dengan shigat tertentu

selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf.

5. Mazhab Syafi’i

Ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab Syafi’i mengenai wakaf.

Muhammad Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj mengartikan wakaf

sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh

barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan waqif serta dimanfaatkan

pada suatu yang diperbolehkan agama. Ibrahim Al-Bajury dalam Hasyiah Al-

Bajuriy alaa Ibn Qasim Al-Ghuzy menyatakan bahwa wakaf adalah

penahanan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan

dapat diambil manfaatnya serta bendanya tetap dan tidak boleh dijual serta

digunakan pada jalan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah. Syekh

Zainuddin Al-Malibary dalam kitab Fath Al-Mu’in menjelaskan bahwa

menurut syara wakaf adalah menahan harta yang bias dimanfaatkan dalam

keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasharufannya

diserahkan untuk keperluan yang mudah dan terarah.
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6. Syi’ah

Sara’iu’I Islam merumuskan wakaf sebagai suatu kontak, yang hasil atau

akibatnya merupakan penekanan asal (pokok) dari suatu benda dan

membiarkan bebas hasilnya.

7. Ash-Shan’aniy

Menurut Ibn Ismail Ash-Shan’aniy dalam Subulus Salam, wakaf menurut

istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

menghabiskan atau merusak bendanya (‘ain-nya) dan digunakan untuk

kebaikan.

8. Koesoemah Atmadja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan pada suatu

barang/keadaan barang telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu

lintas masyarakat, untuk kepentingan seseorang/orang tertentu atau seseorang

yang maksud/tujuannya/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang

mati.

9. The Shorte Encyclopaedia of Islam

The Shorte Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf yaitu

memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak

menjadi milik pihak ketika. Barang yang ditahan haruslah benda yang tetap

zatnya, yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan

cara dan syarat tertentu, tetapi hasilnya dapat dipetik dan dipergunakan untuk

keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.
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10. Naziruddin Rachmat

Harta wakaf ialah suatu barang yang asalnya (zatnya) tetap, hasilnya dapat

dipetik dan empunya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu

dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk

keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.

11. Ensiklopedi Islam Indonesia

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia yang disusun oleh Tim IAIN Syarif

Hidayatullah yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Harun Nasution menyebutkan

bahwa wakaf berasal dari kata waqafa, yang menurut bahasa berarti menahan

atau berhenti. Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan

sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir atau

kepada pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan

untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, kemudian benda yang

diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik

tempat menyerahkan, melainkan sudah menjadi hak Allah (hak umum).

Adanya berbagai perumusan tentang pengertian wakaf yang dikemukakan di atas

menunjukkan betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf yang perlu

dikaji secara mendalam karena wakaf bukan hanya sekadar perbuatan hukum,

tetapi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang memerlukan sebuah

badan hukum penanggung hak dan kewajiban dari hukum wakaf tersebut.20

Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar

di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran dan tradisi

yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-

20 Siah Khosyi’ah, Op., Cit., hlm. 23.
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Qur’an maupun As-Sunah serta Ijma. Al-Qur’an memang tidak menyebutkan ayat

secara eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama

sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat

yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau

dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah Swt. Firman

Allah dalam Surat Ali’ Imran ayat 92 :

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal

itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Ali’ Imran: 92).

Buku Ilmu Fiqh yang disusun Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan

bahwa dalam Q.S. Ali’ Imran ayat 92, mengandung perkataan “tunfiqqu mimma

tuhibbuun” (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah

mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana diterangkan oleh hadis yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas r.a, hal ini menunjukkan bahwa

meskipun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat,

tetapi dari beberapa ayat Al-Qur’an, para ahli menyimpulkan bahwa Allah SWT

menghendaki adanya lembaga wakaf, di samping mengemukakan dalil atau dasar

hukum dari Al-Qur’an, para fukaha yang menyandarkan masalah wakaf pada

hadis atau sunnah nabi, di dalam kitab-kitab hadis, banyak hadis Rasulullah SAW.

yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf. Hadis yang masyhur, yang
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dijadikan dasar hukum atas wakaf oleh para ulama adalah hadis Ibn Umar sebagai

berikut :

“Dari Ibn Umar, bahwa Umar Ibn Al-Khaththab mempunyai sebidang
tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat
tentang harta itu seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku
telah mendapat sebidang tanah seperti itu. ‘Rasulullah berkata, ‘Jika
engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya. ‘Berkata
Ibn Umar, ‘maka Umar mewakafkan tanah itu dengan arti bahwa tanah
itu tidak boleh dijual lagi, dihibahkan dan diwariskan. ‘Umar
menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, budak, untuk
jalan Allah, orang terlantar, dan tamu. Tidaklah berdosa orang yang
mengurusinya (nazir) memakan sebagian harta secara wajar atau
memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan” (H.R. Bukhari
dan Muslim).

Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar

adalah wakaf yang pertama terjadi dalam Islam. Menurut Imam At-Tirmidzi,

hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari para sahabat Nabi SAW dan orang-

orang sesudah mereka, kemudian ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum

selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 261-262:

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).
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Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(Q.S. Al-Baqarah [2]: 262).

Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengutip al-kalabi yang mengatakan bahwa

ayat ini turun berkenaan dengan sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman

bin ‘Auf yang membelanjakan sebagian harta mereka di jalan Allah tepatnya

untuk mendanai perang Tabuk. Ayat di atas mengandung perumpamaan tentang

pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan

demi Ridho-Nya. Ia menjelaskan juga bahwa setiap kebaikan yang diberikan akan

dilipatkgandakan pahalanya sepuluh hingga 700 kali lipat.21

Dua peristiwa di atas terkait dengan turunnya Q.S. Ali’ Imran ayat 92 dan Q.S.

Al-Baqarah ayat 261-262, telah mengisyaratkan bahwa harta benda yang dapat

diwakafkan berupa benda tak bergerak (wakaf Umar Ra. atas tanahnya di

Khaibar) dan benda bergerak (wakaf Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin

‘Auf atas hartanya untuk mendanai perang Tabuk) sebagai harta yang dicintai

yang akan menjadi wasilah sampainya kepada kebajikan, dan ayat-ayat Al-quran

sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dipergunakan sebagai dasar umum

lembaga wakaf, hal ini sejalan dengan hadist Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh

Abu Hurairah, sebagai berikut:

21 M. Athoillah, Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikh
dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), Bandung: Yrama Widya, 2014. hlm.  8.
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Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali

tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang

sholeh” (HR. Muslim no. 1631).22

Para ulama sependapat bahwa yang dimaksud dengan (pahala) shadaqah jariyah

dalam hadist itu adalah (pahala) wakaf yang diberikannya di kala seseorang itu

masih hidup, di Indonesia wakaf yang selama ini dipraktikkan nyaris dipahami

secara sempit yakni hanya pada benda-benda tidak bergerak, oleh karena itu,

ketika berbicara mengenai wakaf, maka asumsi yang terbangun adalah tertuju

pada benda-benda seperti tanah, masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain.

B. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga,

bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana

mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya system ekonomi

syari’ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun

1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang

merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari’ah di Indonesia, seiring dengan

itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam. 23

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan

ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis,

disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf

22 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
23 Junaidi Abdullah dan Aristoni, “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi

Islam Yang Berkeadilan”, (Jurnal ZISWAF. Vol. 2, No. 1). hlm. 1-2.
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uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi

(dimensi sosial) dan kesejahteraan umat, namun istilah wakaf uang belum begitu

familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman

masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian

berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan

untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan

pendidikan semata. 24

Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu

mengatasi masalah kemiskinan, padahal benda yang bergerak, seperti uang

misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf

yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas

mulai muncul istilah cash waqf (wakaf uang). Wakaf uang dipandang sebagai

salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila

wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara

profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat,

memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.25

Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan

investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial.

Mengebai wakaf tunai dapat dirumuskan bahwa ”wakaf tunai” merupakan dana

atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui

penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat, dalam pengertian

lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat

24Fahmi Medias, Op., Cit., hlm. 1.
25 Ibid., hlm. 2.
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berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari’ah

yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi

untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat

digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang

halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. 26

Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang

tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain

kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah

pokoknya (substansi esensial wakaf), dalam pengertian yang lain, wakaf uang

adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan

hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah

surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Wakaf uang adalah wakaf

berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya

dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih (penerima wakaf).

Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf uang

sangat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham

ataupun didepositokan di perbankan syari’ah, serta keuntungannya disalurkan

sebagai hasil wakaf, dengan demikian wakaf uang yang diinvestasikan dalam

bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan

menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.27 Wakaf

uang bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari

26 Ahmad Syafiq, “ Wakaf uang Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil”, ZISWAF, Vol.1,
No.2, Desember 2014. hlm. 4.

27 Ibid. hlm 8.



21

peraturan yang melandasinya. Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002,

yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

2.  Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,

3.  Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

diperbolehkan secara syar’i;

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,

dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wacana dibolehkannya wakaf uang, seperti yang telah dijelaskan di atas,

memperlihatkan adanya upaya terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana

wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak

pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, hal itu jelas membuka

peluang baik pengelola wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi,

seperti syirkah¸mudharabah, dan sebagainya.28

Mengenai wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan,

tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut

beranjak dari persyaratan mauquf (benda wakaf) yang terkait dengan kekalnya zat

28Rozalinda, Op., Cit., hlm. 38.
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benda. Ini berarti wacana wakaf uang sudah diperbincangkan sejak zaman

klasik.29

Ulama Syafi’iyah, seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab

berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping benda

tidak bergerak, seperti tanah, namun mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan

dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan

sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur, ulama

dari kalangan Syafi’iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham, namun pendapat

ini ditepis oleh al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat

diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama, maka benda ini tidak bisa

diwakafkan. Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan, umumnya

para fukaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham)

karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah

fungsi uang sebagai standar harga. Al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh

al-Minhaj, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj ila

Ma’rifah Ma’ani al-Faz al-Minhaj mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan

harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas

dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.30

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah

menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku,

mushhaf, dan uang dengan mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda

29 Ibid, hlm. 34.
30Ibid.,
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yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Wakaf uang ini

dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan

keuntungannya disedekahkan pada mauquf alaih. Ulama Malikiyah berpendapat,

benda wakaf tidak hanya terhadap benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat

dilakukan terhadap benda bergerak, termasuk di dalamnya dinar dan dirham. 31

Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak

lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (habasta ashlaha wa

tashadaqta biha) (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna

yang diwakafkan adalah manfaat benda itu tahan lama (tidak lenyap ketika

dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang

yang akan diwakafkan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari

paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus

mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan

lama.32

2. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang

tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya

sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu

itu tidak mesti pula adanya hukum,33 sedangkan rukun berarti sudut atau tiang

penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam membentuk

sesuatu hal, tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri, dengan kata lain

31Ibid,. hlm. 35.
32 Ibid.,
33 Ruddy Pamungkas, Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study

Analisis Pendapat Imam Syafi'i), Skripsi, Semarang: IAIN Semarang, 2011, hlm. 22.
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bahwa syarat ada karena sesuatu hal dan rukun adalah penyempurna dalam

melakukan ibadah tersebut sehingga antara syarat dan rukun hukumnya adalah

wajib.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat

wakaf tanah.34 Menurut Jumhur Ulama, madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali,

rukun wakaf itu ada empat perkara. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam “Mugni

al Muhtaj” empat rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (al-waqif),

benda yang diwakafkan (al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (al-

mauquf ‘alaih) dan sighat atau ikrar wakaf. 35

1) Waqif (orang yang berwakaf)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan “wakif

adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya”.36 Orang yang berwakaf

disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan

tindakan tabarru’ (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba

atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk dapat dipandang

cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni :

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka waqif harus berakal

ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf

yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan, karena dia

kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala

34 Rachmadi Usman, Op., Cit., hlm. 111.
35 Abduurrahman, Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara

Kita, Cet-4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994. hlm. 33.
36 Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya,

namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat para

ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja’fariyah, dan Zahiriyah, wakaf

yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia

sama keadaannya dengan orang gila, akan tetapi, Hanafiyah dan

Syafi’iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya

karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar

kemampuannya.

b. Balig

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur

(sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun), oleh karena itu, tidak sah wakaf

yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum

mumayiz.

c. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan

melakukan tindakan, karena itu, orang berada di bawah pengampuan

(mahjur), tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad tabarru’ tidak sah,

kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan

keinginan sendiri.

d. Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atau

tekanan dan paksaan dari pihak lain.

e. Waqif Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf
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Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada

dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta

orang lain dan harta yang dicuri.

Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia menyatakan bahwa waqif

itu terdiri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum

Indonesia, maupun asing. Badan hukum Indonesia yang dapat menjadi waqif

ialah badan hukum yang memenuhi ketentuan badan hukum untuk

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran

dasar badan hukum yang bersangkutan, dan badan hukum yang dimaksud

ialah badan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun

1963, sebagai berikut:

a. Bank negara;

b. Perkumpulan koperasi pertanian;

c. Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri;

d. Badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Waqif organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi

persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan

organisasi atau badan hukum, untuk mewakafkan benda wakaf miliknya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organsasi atau badan hukum

yang bersangkutan. 37

2) Mauquf (benda yang diwakafkan)

37 Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
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Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf, namun

mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang

boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqawwim). Syarat-syarat benda

wakaf setidaknya benda wakaf itu harus memenuhi persyaratan :

a. Mal Mutaqawwim (benda yang boleh memanfaatkannya menurut

syariat) tanpa membedakan benda bergerak dan tidak bergerak dengan

ketentuan benda tersebut merupakan benda yang tahan lama dalam

proses pemanfaatan (kekal), seperti yang disebutkan dalam Undang-

Undang Wakaf, yang menjelaskan :

“Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya

tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai

nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif”.38

b. Diketahui dengan jelas batasan, jenis, dan tempatnya secara pasti.

c. Benda yang diwakafkan dapat dimiliki dan dipindah-tangankan

kepemilikannya.

d. Merupakan benda milik yang sempurna dari waqif.

3) Mauquf ‘Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Pada hakikatnya wakaf memiliki tujuan yaitu untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT, dengan cara bertabarru’ untuk mendapatkan ridho-Nya. Namun

dalam kaitan dengan pelaksanaannya, maka tujuan wakaf yang dimaksud

disini dalam arti kepada siapa atau untuk apa wakaf tersebut diberikan. Hal

ini ditekankan pada segi pengelolaan wakaf tersebut, karena wakaf

38 Pasal 1 angka 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
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merupakan sadaqhah jariyah dimana amalnya tidak terputus walaupun orang

yang mewakaf telah meninggal dunia39 untuk itu diperlukan seseorang

(nazhir) agar dapat menjaga kebermanfaatan dari wakaf tersebut.

4) Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan Ikrar Wakaf yaitu :

“Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan

secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta

benda miliknya”. 40

Jumhur ulama bersepakat bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh seorang

wakif memberikan konsekuensi secara seketika bahwa harta benda yang

dimilikinya itu bukan menjadi hak miliknya lagi sehingga harta wakaf tidak

bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Menurut Undang-

Undang Wakaf dan peraturan pelaksananya, ikrar wakaf harus dinyatakan

secara lisan, jelas dan tegas. Ikrar wakaf yang diucapkan oleh waqif kepada

nazhir, dilakukan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dinyatakan secara lisan

dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.41

Disebabkan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah

39 “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara
yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no.
1631).

40 Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
41 Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa ikrar wakaf

dilaksanakan oleh waqif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi
dan dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.
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SWT, maka tentulah wakaf itu harus menunjukkan makna kehendak wakaf,

tidak hanya sekadar janji, dan tidak pula ada unsur khiyar dalam wakaf. 42

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menambahkan unsur atau

rukun wakaf, yaitu :

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai

pengelola wakaf (nazhir).

Pada wakaf uang nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena

berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas

dan integritas nazhir itu sendiri, oleh karena itu, sebagai instrumen yang

paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir harus memenuhi kriteria

yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Syarat nazhir

adalah :

1. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi

larangannya, ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama

selain Hanabilah.

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan

berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.

Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf

karena Umar bin Khatab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk

memelihara harta wakafnya.

3. Beragama Islam, namun di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan

Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak

42 Rozalinda., Op., Cit., hlm. 33.
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menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf, oleh karena itu, boleh

saja nazhir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima

wakaf boleh saja muslim dan non-muslim.

Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf,

karena inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas

nazhir. Nazhir bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama,

melainkan juga harus berkemampuan manajerial. UU Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan

badan hukum, 43 seperti uraian berikut :

1) Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling

sedikit 3 (tiga) orang,44 diisyaratkan :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Beragama Islam.

c. Dewasa, amanah.

d. Mampu secara jasmani dan rohani.

e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh waqif. Ia

wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat,

kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di

kecamatan tempat benda wakaf berada. 45

43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 7.
44 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.
45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.
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2) Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam dengan persyaratan :

a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak

benda wakaf berada.

c. Memiliki :

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.

2. Daftar susunan pengurus.

3. Anggaran rumah tangga.

4. Program kerja dalam pengembangan wakaf.

5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 46

Nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor

urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

3) Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 47 Ia harus memenuhi

persyaratan :

a. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

46 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10, jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

47 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.
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b. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota

benda wakaf berada.

c. Memiliki :

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum

yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

2. Daftar susunan pengurus.

3. Anggaran rumah tangga.

4. Program kerja dalam pengembangan wakaf.

5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang

merupakan kekayaan badan hukum.

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 48

Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan wajib didaftarkan pada

menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.

Masalah mengenai pengelolaan wakaf uang nazhirnya tidak bisa disamakan

dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh

kelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola

oleh lembaga yang professional yang diyakini mampu mengelola wakaf uang dan

memfungsikan wakaf sebagai mana mestinya. Berbagai persyaratan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diharapkan wakaf uang

yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai investasi sehingga hasilnya

dapat dirasakan oleh mauquf alaih terutama fakir miskin sehingga bisa membantu

program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Harta wakaf tentu

48 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10, jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.
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harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan

mempunyai manajerial yang handal.49

2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-

masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum

sahnya wakaf uang adalah :

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.

2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan

terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf

berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan

terang kepada siapa diwakafkan.

4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar,

artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah

dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

C. Gambaran Umum Mengenai Dompet Dhuafa Republika

Perkembangan wakaf uang di Indonesia, pasca keluarnya Undang-Undang No. 41

Tahun 2004 sebagai tindak lanjut dari fatwa MUI tentang wakaf uang mendorong

lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola wakaf uang pada lembaga

tersendiri, di antaranya Dompet Dhuafa Republika. Dompet Dhuafa Republika

adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat

harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF serta dana lainnya

49 Rozalinda, Op.,Cit, hlm. 45.
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yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak

berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum

kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli

kepada nasib dhuafa.50

Dompet Dhuafa Republika dibentuk oleh masyarakat pada tanggal 8 Oktober

2001. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

439 Tahun 2001, Dompet Dhuafa Republika pun dikukuhkan sebagai Lembaga

Amil Zakat, tingkat nasional dan saat ini Dompet Dhuafa Republika sudah

terdaftar di BWI sebagai nazhir wakaf uang.51

Profesionalitas Dompet Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program

kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan

internasional, tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak

berpunya dalam bentuk tunai, Dompet Dhuafa juga mengembangkan bentuk

program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan

bantuan bencana.

Demikianlah pembahasan singkat mengenai gambaran umum Dompet Dhuafa

Republika, yang saya kutip dari buku yang berjudul “Manajemen Wakaf

Produktif” dengan Dr. Rozalinda, M.Ag, di dalam bukunya telah dijelaskan secara

lebih rinci mulai dari pengertian wakaf uang, fungsi dari wakaf uang, manajemen

wakaf uang dan juga pengelolaan wakaf uang dengan skema investasi istibdal,

mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun melalui perusahaan investasi.

50 https://www.dompetdhuafa.org/about, diakses pada Februari 2018, pukul 14.15 WIB.
51 Rozalinda, Op., Cit., hlm. 249.
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D. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir

sebagai berikut:

a) Bagan kerangka pikir

Keterangan:

: alur berlakunya wakaf uang

a) Penjelasan Kerangka Pikir

Peraturan perundang-undangan ini dirasakan masih belum memadai

karena masalah wakaf selama ini terus berkembang. Karena

perkembangan zaman maka selain memproduktifkan harta wakaf

konvensional yang ada selama ini, objek wakaf dapat diperluas dengan

menjadikan uang sebagai objek wakaf, oleh karena itu, sebagian ulama

Undang-Undang No. 41

Tahun 2004 tentang

Wakaf

Fatwa MUI tanggal 11

Mei 2002 tentang

Wakaf Uang

Pelaksanaan Wakaf Uang

Prosedur Pelaksanaan

Wakaf Uang

Pelaksanaan Wakaf

Uang di Dompet

Dhuafa Republika

Kelebihan dan

Kekurangan

Wakaf Uang
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tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dan

tidak dapat disanggah bahwa uang merupakan suatu variable penting

dalam pembangunan ekonomi masyarakat, maka dari itu masyarakat

memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf yakni meliputi

wakaf uang, wakaf benda bergerak dan wakaf produktif lainnya yang

selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia.

Menanggapi hal tersebut akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang

terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf,

khususnya yang berkenaan dengan wakaf benda yang bergerak sebagai

tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Wakaf Uang

tanggal 11 Mei 2002. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan

lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang

menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat seperti Dompet Dhuafa

Republika.

Wakaf uang belum banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun realitas

di masyarakat wakaf uang ini telah lama dipraktikkan, namun dalam

akadnya tetap disebutkan wakaf tanah. Realitas tersebut, meskipun

akadnya dilakukan dalam bentuk wakaf tanah, namun yang diberikan

waqif dalam bentuk uang. Maka dari itu perlunya mengetahui prosedur

wakaf uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar
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dalam pelaksanaannya dapat berjalan maksimal. Kemudian dampak baik

kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan wakaf uang

tersebut yang diterima oleh masyarakat.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris, dalam hal

ini normatif-empiris ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif

dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris, dalam penelitian ini

menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier dalam mengkaji dan

menelusuri peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan  wakaf uang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat

tertentu yang terjadi dalam masyarakat,52 untuk itu, pada penelitian ini akan

menggambarkan prosedur wakaf uang menurut UU wakaf, Fatwa MUI, KHI dan

memberikan gambaran terdahap pelaksanaan dari wakaf uang tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji pelaksanaan wakaf

uang pada sebuah lembaga yaitu di Lembaga Dompet Dhuafa Republika untuk

52 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
2004, hlm.53
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mengetahui apakah pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif-empiris ini, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa

peraturan perundang-undangan, dan dokumen, yang antara lain meliputi:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 11 Mei Tahun 2002 Tentang

Wakaf Uang

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

d. Kompilasi Hukum Islam Bab III Tentang Hukum Perwakafan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yang antara lain meliputi literatur yang

berhubungan dengan wakaf uang.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder, seperti internet, jurnal. Selain itu,

wawancara langsung dengan Bapak Parmuji Abbas selaku Asset

Development Manager Dompet Dhuafa juga akan dirasa perlu untuk
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dilakukan dalam penelitian ini agar mendapatkan jawaban dari rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana prosedur dan

pelaksanaan wakaf uang di Lembaga Dompet Dhuafa Republika dengan

merujuk pada Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta

peraturan pelaksananya. Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang

penulis perlukan telah diperoleh, barulah penulis dapat memberikan beberapa

saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna memaparkan mengenai wakaf

uang di Indonesia agar dapat dipahami oleh masyarakat khususnya dari segi

prosedur dan pelaksanaannya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, maka pengumpulan data

yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan, dalam hal ini penggunaan

kepustakaan di dalamnya seperti undang-undang, buku-buku, skripsi, jurnal.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada pihak yang relevan dengan

tema skripsi ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup

lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok

yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan
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dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan

penelitian yang dilakukan;

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sitematis

dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

G. Analisis Data

Dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut

perlu dianalisis. Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif,

yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang

berasal dari peraturan perundang-undangan atau literatur serta hasil wawancara

sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



V. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan wakaf uang yaitu waqif hadir di LKS-PWU dan

menyetorkan secara tunai sejumlah uang sekaligus menjelaskan kepemilikan

dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Waqif kemudian menyatakan (ikrar

wakaf) secara tertulis kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan

oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam

Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW kemudian diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang

untuk diberikan kepada waqif dan menyerahkan tembusannya kepada nazhir

yang ditunjuk oleh waqif. LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf

uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterbitkannya sertifikat wakaf uang dan pendaftaran tersebut ditembuskan

kepada BWI untuk diadministrasikan.

2. Pelaksanaan wakaf uang pada Dompet Dhuafa Republika melalui TWI saat ini

belum sepenuhnya dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf hal ini dikarenakan belum sepenuhnya melibatkan LKS-

PWU dalam pelaksanaan wakaf uang yang diamanatkan oleh Undang-Undang,

karena TWI juga memperbolehkan untuk waqif datang langsung ke TWI,
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selain itu TWI selain bertindak selaku nazhir juga mengeluarkan Sertifikat

Wakaf Uang yang seharusnya berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 LKS-PWU yang bertugas menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta

menyerahkan sertifikat tersebut kepada waqif dan menyerahkan tembusan

sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh waqif.

3. Kehadiran wakaf uang dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat di bidang ekonomi, mewujudkan tata sosial yang

berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan

menciptakan kestabilan ekonomi Negara. Sebagai instrumen keuangan wakaf

uang menghadapi masalah seperti tidak berkembangnya aset wakaf karena

terjadinya penumpukan dana (idle fund), turunnya nilai uang karena inflasi,

hilangnya aset wakaf baik karena mismanagement maupun itikad tidak baik

pengelolanya.
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