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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan, dan untuk 

melakukan kebaikan tersebut manusia diberi peluang untuk beribadah, menjalin 

hubungan baik dengan sesamanya  dalam hidup bermasyarakat (muamalah) dan 

dengan lingkungannya. Manusia harus melaksanakan ibadah menurut apa yang 

diperintahkan dan menjauhi larangan-laranganNya. Sebagai makhluk sosial, 

manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga tidak ada nash 

yang melarangnya untuk melakukan perbuatan tersebut. 

Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti 

kecuali tiga perkara; yaitu, shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

sholeh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bahwa shadaqah 

jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir dan dapat 

dirasakan manfaatnya didunia, bahkan Allah akan senantiasa selalu mengalirkan 

pahalanya tiada putus meskipun orang yang beramal telah meninggal dunia 

(Ahmad Azhar Basyir, 1987:7). Dan salah satu bentuk dari amal jariyah yang 

dianjurkan adalah wakaf. Walaupun amal jariyah dalam hadist tersebut tidak 

secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi wakaf termasuk amal jariyah. 

Karena wakaf merupakan salah satu sarana untuk dipergunakan sebagai 

penyaluran penggunaan rizki yang diberikan kepada Allah SWT.  

Hukum Islam mengartikan wakaf sebagai pemisahan suatu harta benda 

seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perorangan yang 

dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan Allah SWT, sehingga benda-

benda tersebut tidak boleh di hutangkan, dikurangi atau dilenyapkan (Imam 

Suhadi, 1985:3). Secara tradisional, pemahaman masyarakat apabila disebut 

wakaf  terus tertuju kepada sebidang tanah yang dipergunakan untuk lahan 

pekuburan, masjid atau madrasah. Sehingga semakin banyak hasil harta wakaf 

yang dapat dinikmati oleh yang berhak, maka makin besar pula pahala yang 

akan mengalir kepada wakif, karena penggunaan benda tersebut untuk tujuan 
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tertentu yang berguna untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan 

ajaran agama Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Mengingat perkembangan jaman yang semakin pesat dalam paradigma 

baru wakaf yang terdapat di dalam UU Wakaf, wakaf tak hanya berhubungan 

dengan ibadah. Wakaf memiliki hubungan dengan pemberdayaan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Dan wakaf juga ternyata kini tak berhenti pada wakaf 

tanah tetapi sekarang ini berkembang apa yang disebut dengan wakaf tunai 

sebagai salah satu aplikasi dari wakaf produktif. Kajian wakaf produktif ini telah 

banyak dilakukan, antara lain oleh Forum Zakat (2006) yang menekankan 

perlunya wakaf dikembangkan secara produktif. Forum Zakat mendapati umat 

Islam sekarang ini sedang berada dalam keterpurukan kemiskinan yang akut. 

Oleh karena itu, wakaf yang ada harus ditujukan kepada upaya yang lebih 

menghasilkan. Forum zakat juga menegaskan wakaf produktif ini harus 

memiliki dua visi yang mesti berjalan seiringan, pertama; visi menghancurkan 

struktur-struktur sosial yang timpang, dan kedua; menyediakan lahan subur 

untuk mensejahterakan umat Islam (http://suhrawardilubis.multiply.com) 

Wakaf uang ini diperbolehkan yang disampaikan oleh Tim Penyusun 

Buku Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. Selain mendukung alasan 

yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang, Tim juga mengungkap alasan 

lain, yaitu: pertama; karena tujuan wakaf untuk memperoleh manfaat yang 

berterusan, maka uang dipandang cukup memenuhi syarat untuk itu, kedua; 

wakaf merupakan ijtihadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-

nash hadis tentang pertanyaan Umar berkaitan pemanfaatan tanahnya di 

Khaibar, dan hadis-hadis lain. Selain itu tidak ditemukan nashnya dalam Al-

Qur’an. Tim juga mendapati bahwa sepanjang menyangkut masalah muamalah, 

pintu ijtihad tetap terbuka luas. Karena itu, sepanjang tidak ada larangan dalam 

al-Qur’an dan Hadis tentang wakaf uang, maka atas dasar maslahah mursalah 

wakaf uang dibolehkan. Karena mendapatkan manfaat yang besar bagi 

kemaslahatan umat Islam.  

Wakaf tunai yang berupa uang tunai ini bersifat lebih fleksibel dan 

pendistribusiannya tidak mengenal batas wilayah. Perkembangan perwakafan di 
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Indonesia sendiri cenderung lamban bila dibandingkan dengan negara muslim 

lainnya, seperti Malaysia, Bangladesh Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam 

di Timur Tengah lainnya. Baru  tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia 

telah memutuskan melalui fatwanya bahwa wakaf uang diperbolehkan. Dengan 

demikian wakaf tunai menjadi terbuka lebar dan umat muslim menjadi semakin 

mudah untuk mewakafkan sebagian harta miliknya. Terbentuknya wakaf ini 

merupakan gerakan baru dalam konsep ekonomi Islam yang dipercaya mampu 

mengangkat tingkat ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan terbentuknya 

yayasan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi Islam dengan 

menawarkan pengelolaan atas harta wakaf. (Rochmat Soemitro, 1993:175). 

 Yogyakarta pelaksanaan terhadap wakaf tunai juga sudah melembaga, 

terbukti sudah ada beberapa lembaga ekonomi Islam, yayasan, dan atau 

Lembaga Amil Zakat yang menawarkan produk wakaf tunai. Walaupun tidak 

semua yayasan, lembaga amil zakat ataupun lembaga ekonomi Islam khususnya 

Lembaga Ekonomi Syariah yang telah melaksanakan program wakaf tunai. 

Tetapi beberapa diantara mereka sudah mulai merencanakan untuk menggalang 

dana dari masyarakat melalui wakaf tunai ini yang sudah ada di Surakarta seperti 

Rumah Zakat Indonesia cabang Surakarta, dan lembaga keuangan syariah 

lainnya. Lembaga tersebut tidak hanya menyediakan penyaluran zakat, infak, 

shodaqah dan wakaf, bahkan menawarkan program baru yaitu wakaf tunai. 

Salah satu alternatif untuk menuju pengembangan harta wakaf di tanah 

air adalah bagaimana menggalang dana wakaf yang berbentuk uang. Mengingat 

harta wakaf sangat berperan dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat. Harta 

wakaf dapat membantu pendanaan dan pembiayaan dalam pendirian yayasan-

yayasan, operasional masjid, dan membantu terlaksananya proyek-proyek 

pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan 

kesehatan bagi kaum duafa dan penghapusan kemiskinan. Dengan demikian 

dapat menunjukkan bahwa wakaf telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 

sosial. 

Potensi wakaf yang produktif perkembangannya tidak terbatas pada 

benda tetap saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang atau lebih dikenal 
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dengan wakaf tunai (cash waqaf). Karena uang bersifat lebih fleksibel dan 

pendistribusiannya tidak mengenal batas wilayah, sehingga masyarakat miskin 

yang tersebar di seluruh daerah dapat menikmati harta wakaf tersebut. Wakaf 

uang dipandang sebagai salah satu solusi yang membuat wakaf menjadi lebih 

produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar 

saja tetapi merupakan bentuk yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk 

kebaikan dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, wakaf uang juga dipandang 

dapat memunculkan hasil yang lebih baik. 

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah 

peraturan baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf untuk merespon perkembangan baru dalam hal wakaf, undang-

undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur 

masalah perwakafan. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan 

mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau 

belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini 

(Abdul Ghafur, 2006:52). 

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini, 

karena undang-undang ini mengatur substansi lebih luas dan lengkap bila 

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.  Dalam 

pengelolaan wakaf tunai ini pun terkadang menimbulkan permasalahan. 

Diantaranya adalah bagaimana pendistribusian dan pemanfaatannya, mengingat 

harta wakaf tunai berbentuk uang, dimana uang disini adalah sesuatu yang habis 

sekali pakai jika dipergunakan atau diperbelanjakan. Oleh sebab itu bagaimana 

pengelolaan potensi ekonomi harta wakaf agar sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukan wakaf untuk kepentingan dan kesejahteraan umum seperti yang 

tercantum dalam undang-undang. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis berusaha 

untuk menyusun penulisan hukum ini dengan judul: “IMPLEMENTASI 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF  TUNAI  DI  KOTA SURAKARTA”. 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf  Tunai di Kota Surakarta? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai di 

Kota Surakarta? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 

dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai di Kota Surakarta. 

b. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

mengimplementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf tunai di Kota Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun penulisan hukum untuk memenuhi salah satu persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya. 

c. Untuk mendalami teori–teori yang telah penulis peroleh selama menjalani 

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk masuk kedalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk 

praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar 

dapat ditegakkan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. 

 

 

E.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang 

bersifat empiris, yaitu berusaha meneliti hukum dalam pelaksanaannya di 

lapangan (law in action). 
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2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala–gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986;10). Penulis 

berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan nyata tentang 

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf terhadap Pelaksanaaan Wakaf Tunai di Kota Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data–data yang diperlukan, maka Penulis 

mengambil   lokasi penelitian di Departemen Agama Surakarta, Yayasan Al-

Iklas Surakarta, Baitul Ma’al At Tamwil Annur (BMT Annur) Surakarta. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 

melalui penelitian lapangan. 

b. Data Sekunder 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 

langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 

5. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi 

penelitian, dalam hal ini  adalah Departemen Agama Surakarta, Yayasan 

Al-Iklas Surakarta, Baitul Ma’al At Tamwil Annur (BMT Annur) 

Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder,  

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan 

6. Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting 

dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan 

sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab secara 

langsung baik lisan maupun tertulis dengan Bapak M. Nasiruddin Kepala 

bagian perwakafan di Departemen Agama (DepAg) Surakarta, Bapak 

Anzhori pimpinan Laziz yayasan Al-Iklas Surakarta, Bapak Priyo Budi 

Santoso, SE. direktur BMT Annur Surakarta. 

b. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat 

teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, 

dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil 

penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy 

J.Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan  model  analisis interaktif 

(interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa 

melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik 

kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, 

sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan 

benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. 

Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah: 

a. Reduksi Data 

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang 

bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul dari catatan dan 
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pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan 

akhir penelitian selesai. 

b. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilaksanakan. 

c. Menarik Kesimpulan  

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal 

yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, 

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). 

 

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data: 

 

 

 

  

 

Gambar.1 

 

Gambar : 1 Bagan Model Analisis Interaktif 

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat 

sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara 

kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu 

penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses itu komponen–komponen 

tersebut akan didapat yang benar–benar mewakili dan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 

disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa adanya sesuai dengan  

masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, 

kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi 

berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13) 

 

Pengumpulan data 

Penarikan kesimpulan 

Penyajian data Reduksi data 
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F.   Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis 

menjabarkan dalam bentuk sistemtika skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum 

Tentang wakaf, Tinjauan Umum Tentang wakaf di Indonesia, 

tinjauan umum tentang rukun dan syarat wakaf, Tinjauan Umum 

Tentang wakaf tunai. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan 

pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap 

Pelaksanaaan Wakaf Tunai di Kota Surakarta dan Kendala-kendala 

apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap 

Pelaksanaaan Wakaf Tunai di Kota Surakarta 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang 

diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan 

bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan 

pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi 

semua pihak. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf 

Sesungguhnya umat manusia telah mengenal beberapa bentuk praktek 

pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan 

batasan makna wakaf. Hal ini karena pada dasarnya umat manusia sudah 

menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaannya, 

sehingga mendorong mereka untuk membangun tempat peribadatan. Hal 

tersebut merupakan kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya 

agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan ibadah. Oleh sebab itu, 

mereka memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya 

untuk menyumbang secara sukarela tanah dan hartanya untuk membangun 

tempat peribadatan tersebut. Dan hal ini secara substansial sama dengam 

wakaf dalam Islam. Contoh tempat-tempat yang didirikan dari wakaf 

misalnya tiga Masjid ini, yaitu Masjidil Haram di Mekkah, Masjid Nabawi di 

Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerussalem yang merupakan tempat ibadah 

dan pemanfaaatannya untuk kepentingan orang yang menjalankan ibadah di 

dalamnya (Ahmad Rofiq, 1997:497). 

Pada zaman dahulu manusia telah mengenal berbagai macam wakaf 

sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini. Setiap 

masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia 

secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat ibadah 

adalah sebagai contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. 

Begitu juga dengan mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat seperti tanah dan 

bangunan juga sering dipergunakan masyarakat umum. (Mudzir Kahar, 

2005:3). Sehingga meskipun tidak memakai istilah wakaf tetapi pada 

hakekatnya termasuk wakaf karena ketiganya didirikan untuk maksud 

kebajikan yaitu sebagai tempat ibadah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 
 

12 
 

Dalam perkembangan sejarahnya, wakaf tidak jarang dan tidak sedikit 

yang mengamalkannya, sehingga pantas jika wakaf memiliki peran penting 

terhadap sejarah dan peradaban Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

wakaf berasal dari masyarakat Islam sendiri. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan jika misalnya ada bangunan yang disumbangkan untuk amal 

kebajikan seperti pada jaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama Islam (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik). Hal ini sebagai 

realisasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 49 ayat 3 Undang-

Undang Pokok Agraria menghendaki Peraturan Pemerintah untuk mengatur 

dan melindungi tanah milik secara lebih rinci dan jelas. 

Menurut Imam Abu Hanifah  istilah wakaf adalah menahan harta yang 

dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang 

mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT. 

Menurut Imam Malik, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari 

pada kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan 

tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada 

pihak yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta 

tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Iman Syafi’i dan Ahmad bin 

Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan 

wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan 

apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan 

cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tujuan 

(tukar menukar), atau tidak. Jika wakif wafat harta yang diwakafkan tersebut 

tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya ( http://suhrawardilubis.multiply.com). 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau 
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menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan 

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). 

Praktek wakaf dalam Islam memberikan sistem ekonomi lebih mudah, 

independen dan bersifat anjuran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-

Qur’an al Karim yang artinya: 

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Ali Imran: 261). 

 
 Al-Qur’an dan Al Hadist didalamnya terdapat dasar-dasar bagi 

pendirian harta wakaf. Meskipun dalam Al-Qur’an tidak mengatur secara 

spesifik dan tegas tentang wakaf tetapi para ulama mengambil beberapa ayat 

yang dianggap mempunyai kandungan makna atau pemahaman (penafsiran 

konstekstual atas ayat Al-Qur’an) yang dianggap sesuai untuk dijadikan 

sebagai landasan bagi perbuatan wakaf tersebut. Seperti yang terdapat dalam 

Surat Ali Imran Ayat 92, Al-Baqarah ayat 267, Al-Maidah ayat (2) (Helmi 

Karim, 1993:104). 

Pengambilan ketentuan mengenai wakaf sebagaimana yang dilakukan 

para ulama tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya tidak ada ketentuan 

hukum bagi pelaksanaan wakaf. Namun karena dalam kenyataannya wakaf 

dianggap sebagai alternatif bagi peningkatan taraf hidup orang-orang yang 

kurang mampu dan dianggap sebagai suatu perbuatan mulia, maka ketentuan 

mengenai wakaf tersebut digunakan untuk menyakinkan para pewakaf, bahwa 

apa yang mereka lakukan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh 

agama. Orang yang mengurus wakaf itu dapat memakan hasil tanah wakaf 

tersebut dimaksudkan sekedar untuk keperluan hidupnya sendiri beserta 

keluarganya dalam batas-batas yang pantas (Ahmad Azhar Basyir, 1987:7). 

Pendapat lain mengatakan perwakafan pertama setelah adanya Sabda 

Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa apabila seseorang 
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meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali tiga hal: yaitu sadaqah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang selalu mendoakan orang 

tuanya. Keluarnya fatwa MUI ini, setelah terlebih dahulu mendengarkan 

pandangan dan pendapat rapat komisi fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 23 

Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan 

penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, 

dengan memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat dari Ibnu Umar. 

Selanjutnya pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 11 

May 2002 tentang rumusan definisi wakaf, yakni: “menahan harta yang dapat 

dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak 

melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal; menjual, 

memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu 

yang mubah (tidak haram) ( http://suhrawardilubis.multiply.com). 

Salah satu bentuk dari amal jariyah yang dianjurkan adalah wakaf. 

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam wakaf. Ada wakaf yang 

khusus diberikan kepada keluarga dan ada juga wakaf yang ditujukan untuk 

masyarakat. Pada prinsipnya wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Wakaf ahli atau Wakaf Keluarga 

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada 

orang-orang tertentu baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya 

seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya 

untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. 

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta 

wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. 

Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali karena si wakif akan 

mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari 

silaturahminya. 

Bila wakif tidak mempunyai ahli waris maka dikembalikan kepada 

syarat utama bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, 

dengan demikian meskipun anak turunannya atau orang-orang yang 

dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf tidak mampu 
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mempergunakan benda wakaf tersebut, maka harta wakaf tetap menjadi 

harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif yang lebih jauh atau 

dipergunakan untuk kepentingan umum.  

Bila harta wakaf itu berupa barang produktif, maka sebaiknya 

diberikan kepada kerabat yang fakir miskin (wakaf ahli). Tetapi bila harta 

wakaf berupa barang konsumtif, maka sebaiknya diberikan atau 

diwakafkan untuk kepentingan umum (Wakaf Khairi). Dan sebaiknya 

dalam ikrar wakaf ahli disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, 

kemudian fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat tidak ada 

lagi (punah), maka wakaf ini langsung diberikan kepada fakir miskin.  

b. Wakaf  Khairi atau Umum 

Wakaf Kahiri atau wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula 

ditujukan untuk kepentingan umum, dan tidak dikhususkan untuk orang-

orang tertentu. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan 

pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak 

yatim dan lain sebagainya. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan 

amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang 

pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama 

harta wakaf masih dapat diambil manfaatnya. 

Wakaf Khairi atau umum ini lebih banyak manfaatnya karena 

hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan 

salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan 

pembangunan masyarakat umum. Dalam Wakaf Khairi ini, si wakif dapat 

juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan. Seperti wakaf masjid 

maka si wakif boleh saja menggunakan masjid itu, misalnya mengerjakan 

sholat di masjid itu. 

Wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan pada kaum 

muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelola 

secara baik, sehingga harta wakaf itu tidak dapat diambil manfaatnya 

secara maksimal. Walaupun ada beberapa macam wakaf lainnya seperti 

wakaf pada diri sendiri, wakaf terhadap non-muslim dan sebagainya. 
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Semua macam wakaf ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari dua 

macam wakaf sebelumnya dan semua dianjurkan oleh syariat yang 

diperuntukkan semata-mata untuk kebaikan. 

 

2. Tinjauan Umum tentang Wakaf di Indonesia 

Secara garis besar Islam telah mempengaruhi peradaban Indonesia sejak 

kedatangannya melalui ajaran perwakafan, sehingga ada baiknya jika melihat 

gambaran mengenai ajaran wakaf Islam di Indonesia. Karena wakaf sudah 

mengalami proses evolusi dalam sejarah Islam. Contoh tiga bangunan masjid 

terbesar didunia yang merupakan wakaf yaitu: Masjidil Haram di Mekkah, 

Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerussalem yang berdiri 

sebelum kedatangan Islam, yang kemudian ada yang menyebutkannya 

sebagai bangunan wakaf karena berfungsi untuk amal kebajikan. Maka di 

Indonesia ditemukan adanya tanah preman di Lombok dan tanah pusaka 

(tinggi) di Minangkabau, Huma Serang di masyarakat suku Badui di Cirebon, 

Banten Selatan yang merupakan tanah wakaf (Muhammad Daud Ali, 

1988:79). 

Pelaksanaan dan pengaturan perwakafan di Indonesia dalam beberapa 

kurun waktu, yaitu: 

a. Perwakafan sebelum kemerdekaaan 

Lembaga perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh 

orang-orang Indonesia. Walaupun lembaga perwakafan merupakan 

lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah 

merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya 

lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupannya. 

Di samping itu oleh pemerintah kolonial dahulu telah pula dikeluarkan 

berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan perwakafan, antara 

lain: 

1) Surat Edaran Sekretaris Governement pertama tanggal 31  1905, 

Nomor 435 sebagaimana termuat di dalam Biljiblad 1905 Nomor 

6196. Dalam Surat Edaran ini sekalipun tidak diatur secara khusus 
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tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah tidak 

bermaksud melarang atau menghalang-halangi orang Islam memenuhi 

keperluan keagamaannya. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para 

Kepala Wilayah di Jawa dan Madura kecuali Daerah Swapraja, 

sepanjang belum dilakukan pendaftaran tanah-tanah atau rumah 

ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam daftar 

tersebut diuraikan asal-usulnya, ada pekarangannya atau tidak serta 

ada wakafnya atau tidak. Kecuali itu Bupati diwajibkan pula untuk 

benda-benda tak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran 

umum, baik dengan nama wakaf ataupun dengan nama lainnya. 

2) Surat Edaran dari Sekretaris Governement tanggal 4 Juni 

1931 No. 1361/A, yang dimuat dalam Biljiblad 1931 Nomor 125/3. 

Surat Edaran ini memuat ketentuan bahwa untuk mendapat suatu 

register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta 

wakaf ini. Untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang 

menilai permohonan itu hanya dari segi tempat harta tetap itu dan 

maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang 

diizinkannya dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh Ketua 

Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada 

Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan 

kepada Kantor Landrente. 

3) Surat Edaran Sekretaris Governement tanggal 24 

Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam 

Biljblad tahun 1934 Nomor 13390. Surat Edaran ini sifatnya 

mempertegas apa yang disebutkan dalam Surat Edaran sebelumnya, 

yang isinya memberikan  wewenang kepada Bupati untuk memimpin 

dan menyelesaikan perkara, jika untuk tanah-tanah wakaf tersebut ada 

persengketaan, asal diminta oleh para pihak yang bersengketa.  

4) Surat Edaran Sekretaris Governement tanggal 27 Mei 

1935 No. 1273/A sebagaimana termuat dalam Biljblad 1935 Nomor 

13480 Surat Edaran ini pun bersifat penegasan terhadap surat-surat 
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edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, 

sebagai realisasi dari ketentuan Biljiblad Nomor 6169/1905 yang 

menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Dengan kata 

lain setelah perwakafan itu diketahui oleh Bupati, maka dengan 

demikian Bupati dapat mendaftar tanah wakaf tersebut dalam suatu 

daftar yang telah tersedia, khususnya untuk meneliti apakah ada suatu 

peraturan umum yang dilanggar dalam pelaksanaan maksud tersebut. 

b. Perwakafan setelah Kemerdekaan 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945, peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang 

dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda masih terus diberlakukan, 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945: 

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. 

Adapun beberapa petunjuk tentang perwakafan, yaitu petunjuk dari 

Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 

tentang petunjuk mengenai wakaf. Dan pada tanggal 8 Oktober 1956 juga 

dikeluarkan Surat Edaran No. 5/D/1959 mengenai Prosedur Perwakafan 

Tanah. 

Beberapa peraturan perwakafan di atas dirasakan kurang memadai 

dan masih ada kelemahannya, yaitu belum memberikan kepastian hukum 

mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh sebab itu, dalam rangka penertiban dan 

pembaharuan sistem hukum agrarian kita, permasalahan mengenai 

perwakafan tanah ini mendapat perhatian khusus, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 49 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi: 

1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui 

dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah 

yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan 

dan sosial. 
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2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960  tersebut, menghendaki Peraturan Pemerintah untuk 

pengaturan perwakafan tanah milik lebih rinci dan jelas. Hal ini baru 

terpenuhi setelah 17 tahun kemudian (1977) yaitu setelah dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

c. Perwakafan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik, maka peraturan produk Belanda beserta 

ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Dan pada tahun itu pula dikeluarkan beberapa peraturan 

pelaksanaannya, antara lain: 

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977 

tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik 

tertanggal 26 November 1977. Inti dari peraturan ini adalah semua 

tanah yang diwakafkan supaya didaftarkan di Sub Direktorat Agraria 

Dati II, juga diatur tentang biaya dan pencatatan dalam sertifikat. 

2) Peraturan Menteri Agama (PerMenag) Nomor 1 Tahun 1978 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 10 Januari 1978. 

3) Instruksi Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) Republi Indonesia Nomor 1 Tahun 1978 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik, 

tertanggal 23 Januari 1978. 
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4) Keputusan Menteri Agama (Menag) Nomor 73 Tahun 1978 tentang 

Pendelegasian Wewenang kepada Kantor Wilayah (Kanwil) 

Departemen Agama (Depag) Propinsi atau setingkat di seluruh 

Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

Kep./D/75/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan-Peraturan Perwakafan Tanah Milik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur 

tentang Perwakafan Tanah dan tidak mengatur perwakafan selain tanah, 

lebih sempitnya lagi yaitu tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya 

untuk kepentingan umum. Dengan adanya peraturan perwakafan tanah 

milik, maka urusan perwakafan menjadi lebih mudah, tertib dan aman dari 

kemungkinan terjadi perselisihan dan penyelewengan. Dan juga 

diharapkan pula perwakafan tanah milik menjadi suatu hal yang 

bermanfaat dan mensejahterakan umat Islam dan rakyat Indonesia.  

d. Perwakafan setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf 

Melihat potensi wakaf yang sangat besar bagi perkembangan 

kehidupan umat maka sebagai upaya untuk menuju pengembangan harta 

wakaf yang produktif di tanah air ini adalah bagaimana menggalang dana 

umat dalam bentuk wakaf. Untuk merespon masalah tersebut, pada tanggal 

27 Oktober 2004 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang secara 

khusus mengatur tentang wakaf. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, 

semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru 

berdasarkan Undang-Undang ini. 
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3. Tinjauan Umum tentang Rukun dan Syarat Wakaf 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004  tentang 

Wakaf Pasal 6 mengatakan bahwa syarat wakaf ditambah 2 (dua) hal lagi, 

yaitu: 

a. Ada pengelola wakaf (nadzir) yang bertanggungjawab terhadap harta 

wakaf tersebut. 

b. Ada jangka waktu wakaf. 

Yang pada umumnya rukun wakaf yang harus dipenuhi adalah : 

a. Ada orang yang berwakaf (wakif) 

b. Ada harta yang diwakafkan (mauquf) 

c. Ada tempat ke mana harta itu diwakafkan atau tujuan wakaf (mauquf 

‘alaihi). 

d. Ada pernyataan atau akad wakaf (siqhat) 

Dari tiap-tiap unsur wakaf tersebut harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Orang yang Mewakafkan (wakif) 

Wakif harus mempunyai kecakapan ‘tabbaru’ yaitu melepaskan 

hak milik tanpa imbalan materi. Artinya orang yang dikatakan mempunyai 

kecakapan ber-Tabbaru, bila dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah 

pengampuan dan tidak terpaksa. figh Islam mengenal adanya Baliqh dan 

Rasyid. Baligh menitikberatkan pada umur, sedangkan Rasyid 

menitikberatkan pada kematangan jiwa dan pertimbangan akalnya. (Hendi 

Suhendi, 2005:243).  

Tentang beragama Islam atau tidak, tidak menjadi syarat wakif, 

dengan demikian seseorang beragama non-muslim misalnya mewakafkan 

tanahnya untuk mendirikan rumah sakit, dipandang sah (Imam Suhadi, 

1985:23). Syarat untuk dapat menjadi wakif ditentukan dalam Pasal 8 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan 

hokum, pemilik sah harta benda wakaf, memenuhi ketentuan organisasi 

untuk mewakafkan harta benda milik organisasi tersebut berdasarkan 
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anggaran dasar organisasi tersebut, memenuhi ketentuan badan hukum 

untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum tersebut berdasarkan 

anggaran dasar badan hokum yang bersangkutan. 

b. Barang atau Harta yang Diwakafkan (Mauquf) 

Wakaf dipandang sah apabila harta wakaf memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1) Harta bernilai, hak milik wakif murni dan tahan lama dipergunakan. 

2) Harta wakaf dapat berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan 

tetapi dapat juga berupa benda-benda bergerak. Seperti modal uang 

yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dan lain 

sebagainya. 

Ahmad Azhar Basyir lebih menekankan pada syarat harta yang 

diwakafkan itu merupakan harta yang bernilai, milik wakif dan tahan 

lama dipergunakan. Ia mengatakan juga bahwa harta wakaf dapat 

berupa uang yang dijadikan sebagai modal usaha perdagangan, 

sehingga keuntungan inilah yang disedekahkan kepada tujuan wakaf. 

Uang yang diwakafkan itu juga dapat digunakan untuk memberikan 

modal usaha kepada orang lain dan keuntungannya dapat dibagi. 

Keuntungan yang menjadi bagian pemilik inilah yang dibagikan 

kepada mereka yang berhak menerima atas harta wakaf tersebut. 

(Ahmad Azhar Basyir, 1991:10). 

3) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika 

terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak 

pemilikan dengan cara tabbaru. 

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf selain harta benda milik wakif yang sah 

disebutkan juga sebagai berikut: 

1) Harta benda wakaf terdiri dari: 

a) Benda tidak bergerak 

b) Benda bergerak 
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2) Benda tidak bergerak meliputi: 

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar 

b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah 

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3) Benda bergerak meliputi: 

a) Uang 

b) Logam mulia 

c) Surat berharga 

d) Kendaraan 

e) Hak atas kekayaan intelektual 

f) Hak sewa 

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Tujuan Wakaf (Mauquf’Alaihi) 

Wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah 

merupakan salah satu perbuatan ibadah, maka tujuan wakaf (Mauquf 

‘alaihi) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah. 

Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori 

ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang 

dibolehkan (Mubah) menurut hukum Islam, yakni yang dapat menjadi 

sarana ibadah dalam arti luas.  

Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, tujuan 

wakaf harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk 

mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial seperti pembangunan 

panti asuhan atau mungkin untuk keperluan keluarga sendiri. Apabila 
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kelompok orang – orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat mauquf 

‘alaihi (tujuan wakaf) secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima 

setelah wakaf diikrarkan. Dan hendaknya ada organisasi (badan hukum) 

yang menerima harta wakaf jika untuk membangun tempat-tempat ibadah 

umum. 

d. Akad atau Pernyataan Wakaf (Shiqhat) 

 Shiqhat atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan tulisan, lisan 

atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan 

tulisan atau lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa 

saja, sedangkan cara isyarat hanya dipergunakan bagi orang yang tidak 

dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu saja pernyataan 

dengan isyarat tersebut benar-benar dimengerti oleh penerima wakaf. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

persengketaan di kemudian hari. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf akad 

atau pernyataan akaf itu sama saja dengan ikar yang artinya adalah 

pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tertulis 

kepada nazdir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

e. Pengelola Wakaf (Nazhir)  

Sejumlah uang yang diwakafkan akan dikelola oleh nazhir. Nazhir 

adalah pihak yang menerima harta harta benda wakaf dari wakit untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya 

siapa saja dapat menjadi nazhir asalkan ia tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum, dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir dapat 

meliputi: 

1) Perorangan,  

2) Organisasi atau 

3) Badan Hukum 

Tentu saja dalam mengelola harta wakaf, maka baik nazhir 

perorangan, organisasi atau badan hukum harus memenuhi persyaratan 
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yang telah ditentukan dalam undang-undang yang mengatur persoalan 

wakaf. Karena untuk menjamin dan mengawasi agar perwakafan dapat 

terselenggara dengan sebaik-baiknya. Negara juga berhak atas pengurusan 

harta wakaf. Sehingga untuk menjaga agar harta wakaf mendapat 

pengawasan dengan baik, menurut Pasal 12 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir dapat menerima 

imbalan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu atau mengambil 

sebagian hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10%. Nazhir juga berwenang 

melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan 

mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan oleh  wakif 

sebelumnya. 

f. Jangka Waktu Wakaf. 

Para ulama berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. 

Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga 

yang tidak. Oleh karena itu, ada diantara ulama yang membolehkan wakaf 

untuk jangka waktu tertentu. 

Setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dinyatakan 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 syirkah. Sehingga setelah 

dikeluarkannya ketentuan ini maka syarat itu berubah, yaitu wakaf 

sementara juga dibolehkan asal sesuai dengan kepentingannya. 

Sedangkan untuk syarat yang bersifat umum atau syarat syahnya 

amalan wakaf adalah sebagai berikut: 

1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa tergantung adanya suatu 

peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat 

lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 
 

26 
 

2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaknya wakaf itu disebutkan 

dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang 

mewakafkan harta benda miliknya tanpa menyebutkan tujuannya sama 

sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Namun bila seseorang 

mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, hal 

itu dipandang sah, sebab penggunaan benda-benda tersebut menjadi 

wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut. 

3) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak 

khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf 

yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf  berlaku seketika dan 

untuk selamanya. 

4) Wakaf tidak dibatasi jangka waktu tertentu sebab perbuatan wakaf 

berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang 

mewakafkan tanah untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf 

tersebut dipandang batal.  

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan 

bahwa: Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf 

uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut 

berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada 

Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) penerima wakaf uang. Pasal ini menjelaskan kebolehan wakaf 

muaqqat (dibatasi waktunya) dengan mengambil pendapat mazhab Maliki. 

Untuk memaksimumkan keberkesanan pengelolaan zakat dan wakaf, 

Menteri Agama Telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2001. Pasal 226 Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2001 mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Otoritas, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama dan 

menegaskan bahawa Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai 

tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) di bidang 

pengembangan zakat dan wakaf. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Pengembangan 

Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengembangan 

zakat dan wakaf 

b.  Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf 

c.  Pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf 

d.  Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan Amil Zakat, Lembaga 

Amil Zakat dan Nazhir Wakaf 

e.   Pembinaan pelayanan yang meliputi informasi, perizinan dan sertifikasi 

f.   Pelakasanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan 

g.  Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat (Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001). 

Dalam upaya mengoptimalkan keberkesanan pengelolaan zakat dan 

wakaf  Departemen Agama menetapkan beberapa program yang harus 

dilaksanakan oleh  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, yaitu: 

a.   Program motivasi dan sosialisasi zakat dan wakaf 

b.   Program Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan wakaf 

c.   Program Pemberdayan masyarakat dan peningkatan SDM (Departemen 

Agama) 

Guna menindak lanjuti program yang ditetapkan oleh Depatemen 

Agama maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melaksanakan 

program kegiatan yang berkaitan dengan wakaf yaitu: 

a.   Melakukan pendataan tanah wakaf; 

b.   Mengamankan tanah wakaf, melalui program sertifikasi tanah wakaf; 

c.   Menerbitkan buku-buku wakaf yaitu; 

1)   Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf 

2)   Panduan pemberdayan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia; 

3)   Fiqih Wakaf; 

4)   Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia  

d.   Memberikan bantuan biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf; 

e.   Mengadakan penataran/pelatihan pengelola wakaf (nazhir); 
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f.   Mengadakan studi banding pengelolan wakaf; 

g.   Menyelesaikan permasalahan tanah wakaf di seluruh Indonesia; 

h.   Memberikan rekomendasi tukar menukar tanah wakaf; 

i.    Mempersiapkan rancangan undang-undang wakaf dan PP pelaksanaan UU 

wakaf; 

j.  Menyusun buku pedoman pengelolaan wakaf uang. 

Rukun wakaf menurut H. Sulaiaman Rasjid, 1976:325 mengatakan 

bahwa: 

a. Yang berwakaf, syaratnya: 

1) Berhak berbuat kebaikan walau bukan islam sekalipun. 

2) Dengan kehendak sendiri, tidak sah kalau dipaksa orang lain 

b. Suatu yang diwakafkan, syaratnya: 

1) Kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya zat barang tidak rusak 

2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun bercampur dan tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lain 

 

4. Tinjauan Umum tentang Wakaf Tunai 

Pada hakekatnya wakaf tunai bukan merupakan instrumen baru, 

karena praktek wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam, walaupun 

istilahnya bukan wakaf tunai (Cash Waqaf). Adapun yang mendasari 

terbentuknya wakaf tunai adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 

Bukhari Muslim dari Ibnu Umar ra. Umar bin Khatab mempunyai sebidang 

tanah di Kaibar, suatu hari ia menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk 

penggunaan harta tersebut. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar bin Khatab 

untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, dan tanah tersebut 

tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan pada orang lain. 

Ditetapkannya pula bahwa hasil tanah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, 

keluarga-keluarga yang membutuhkannya, orang-orang yang sedang berada 

dalam perjalanan, para tamu, penuntut ilmu dan sebagainya (Naziroeddin 

Rachmat, 1964:43-44).  
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Selama ini secara tradisional masyarakat hanya mengenal wakaf 

berupa benda yang tidak bergerak. Umumnya berupa tanah dan bangunan 

yang lazimnya dipergunakan untuk tanah pekuburan, mesjid, dan madrasah. 

Masalahnya wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik di 

tengah-tengah masyarakat. Padahal wakaf tunai ini memberi kesempatan 

yang sangat luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersadaqah jariah, 

dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Bagaikan sumber mata 

air yang mengalir sampai jauh tiada pernah berhenti tanpa menungu menjadi 

orang kaya terlebih dahulu. Hal berbeda dengan amalan wakaf dalam bentuk 

tanah atau bangunan, baru dapat diamalkan dengan nilai yang relatif besar. 

Hanya dengan sejumlah uang tertentu sudah dapat berwakaf, dan nazhir akan 

mengeluarkan selembar sertifikat wakaf  sebagai bukti wakaf.  Intinya, wakaf 

tunai adalah berwakaf dengan sejumlah uang tertentu (termasuk surat 

berharga), yang bertujuan untuk menghimpun dana abadi umat yang 

bersumber dari umat Islam (http://suhrawardilubis.multiply.com). 

Para ulama Mahzab juga membolehkan wakaf tunai yang berupa uang 

dinar dan dirham. Mereka juga sepakat bahwa kebolehan wakaf untuk 

barang-barang bergerak seperti binatang dan sumber pangan jika 

pemanfaaatannya bisa diperoleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. 

Kemudian istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh M.A. 

Mannan, seorang pakar ekonomi syariah dari Bangladesh, melalui pendirian 

SIBL (Social Investment Bank Ltd) yaitu bank yang berfungsi mengelola 

dana wakaf. Dalam penelitian yang dilakukan oleh beliau berjudul 

“Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Specil Reference to 

Waqh In Bangladesh”. Ia mengatakan bahwa wakaf uang dikenal dalam 

Islam. Hal ini dapat ditemukan dalam era Ottonom Mesir. Sementara Negara 

Turki memiliki suatu sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf uang 

(www.halalguide.com). 

Wakaf tunai sebenarnya bukan persoalan baru dalam agama Islam. 

Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H), telah memfatwakan kebolehan wakaf 

uang (saat itu berupa dinar dan dirham) untuk pengadaan sarana dakwah, 
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sosial dan pembangunan umat. Kemudian dipopulerkan kembali oleh MA. 

Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) yang 

khusus didirikan untuk mengelola dana wakaf. Alasan mengapa wakaf tunai 

disebut sebagai sumber dana raksasa, adalah terbukanya peluang yang 

sebesar-besarnya kepada setiap orang (maupun kelompok, jamaah, korporat) 

untuk beribadah dalam bentuk shadaqah jariah (berwakaf). Sebab ibadah 

wakaf tunai ini dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa harus menjadi kaya 

terlebih dahulu. Melihat potensi raksasa ini, mestinya umat Islam harus lebih 

proaktif memikirkan secara serius langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk menggali potensi wakaf tunai. Dengan tergalinya potensi ini, sangat 

banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi 

umat Islam (http://suhrawardilubis.multiply.com). 

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 

2002 menetapkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Penetapan fatwa 

tentang kebolehan wakaf uang sebagai berikut: 

a. Wakaf  uang  (Cash wakaf/Akaf Al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk 

uang. 

b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

c. Wakaf uang hukumnya jawaf (boleh) 

d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara Syar’i. 

e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan dan atau diwariskan (http://suhrawardilubis.multiply.com). 

Legalitas wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 

telah pula dikukuhkan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Pasal 16 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa wakaf antara lain terdiri 

dari  uang, juga termasuk surat berharga. Jelas sudah bahwa wakaf dalam 

bentuk uang memiliki landasan hukum, baik dari sudut hukum Islam maupun 

dari sudut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan 

adanya pelaksanaan wakaf tunai ini maka bangsa ini dapat menjadi bangsa 
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yang mandiri, bebas dari intervensi asing yang merugikan bangsa dan bangsa 

ini menjadi bangsa yang bebas hutang bahkan menjadi negara yang anti 

hutang. Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui 

mobilisasi dana abadi yang dikelola secara profesional yang amanah dalam 

fund manajement-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf 

serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight. 

(Departemen Agama, 2004:142).  

Melihat potensi wakaf yang sangat besar bagi perkembangan 

kehidupan umat, maka sebagai upaya untuk menuju pengembangan harta 

wakaf yang produktif di tanah air ini adalah bagaimana menggalang dana 

umat dalam bentuk wakaf. Sehingga untuk merespon masalah tersebut, pada 

tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus 

mengatur tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua 

peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-

undang ini. 

Sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A. Manan dengan 

Social Investment Bank. Ltd. (SIBL). Operasionalisasi Sertifikat Wakaf 

Tunai sebagaimana yang diterapkan oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL) 

adalah sebagai berikut: 

a. Wakaf Tunai harus diterima sebagi sumbangan sesuai dengan syariah. 

Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif. 

b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka 

dengan nama yang ditentukan oleh wakif. 

c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal 

tidak bertentangan dengan syariah. 

d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi 

yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu. 
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e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan 

dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian 

keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan 

pada wakaf dan profil yang diperoleh akan terus bertambah. 

f. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profil untuk 

tujuan-tujuan yang telah ia tentukan. 

g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga 

menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan 

deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit-deposit 

berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau 

kelipatannya. 

h. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai 

pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif ke Social 

Investment Bank Ltd (SIBL) 

i. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah 

jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah 

diterbitkan sertifikat. 

j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau 

kembali dan dapat berubah. (www.google.com) 

Wakaf tunai yang berupa uang ini merupakan suatu fenomena yang 

banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini berkaitan dengan aset 

keabadian harta yang diwakafkan, tidak habis sekali pakai dan tidak 

berkurang nilainya. Sementara harta wakaf yang berupa uang dikhawatirkan 

habis ketika dipakai. Apabila uang digunakan untuk membeli barang atau jasa 

atau untuk membayar hutang, maka uang tersebut dianggap sebagai harta 

bergerak yang berhubungan dengan aset tetap. Sehingga bisa dikembangkan 

dan diambil keuntungannya saja untuk dibagikan atau difungsikan sebagi 

wakaf. Membicarakan uang adalah berbicara mengenai nilai bukan wujud 

bendanya itu. Jadi selama nilai pokoknya masih tetap, maka amalan wakaf 

uang tersebut dapat dibenarkan (Ahmad Rofiq, 2004: 346). 
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Sekarang dapat diketemukan bahwa harta wakaf yang berupa uang 

dapat digalang dari dana masyarakat. Yaitu dengan modal uang yang dapat 

digunakan dalam bentuk investasi terhadap kegiatan yang produktif. Dimana 

dana pokok wakaf tunai tersebut dipertahankan dan keuntungan dari investasi 

itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin di Indonesia. Karena 

masyarakat lapisan bawah saat ini sangat membutuhkan pemberdayaan 

seperti bantuan modal dan ketrampilan untuk berusaha keluar dari kemiskinan 

(www.modalonline.com). 

Sepintas wakaf tunai yang berupa uang memang tampak Zakat Infak 

Sedekah (ZIS). Perbedaannya yaitu dana pokok Zakat Infaq Sedekah (ZIS) 

dapat dibagi-bagikan secara langsung kepada pihak yang berhak 

menerimanya. Sedangkan pada wakaf tunai, uang pokoknya akan 

diinvestasikan secara terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu 

ada dan akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif 

yang beramal, dan keuntungan investasi dari uang pokok inilah yang akan 

mendanai kebtuhan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan instrumen wakaf 

tunai dapat melengkapi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) sebagai instrumen 

penggalang dana masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2006:90). 

Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf uang ditandai 

dengan munculnya UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006. Lebih  lanjut, Departemen Agama dalam rangka menyahuti 

keperluan dan alasan tersebut di atas, telah menumbuhkan Direktorat 

Pengembangan zakat dan Wakaf sebagai upaya untuk mengoptimalkan 

pengelolaan zakat dan wakaf demi terciptanya kesejahteraan sejati, baik di 

dunia maupun diakhirat kelak (Direktorat Jendral Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, 2004: 89-90). 

Adapun manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang bila dibandingkan 

dengan wakaf benda tetap yang lain adalah: 

a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki 

dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus 

menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 
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b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa 

dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan 

pertanian. Di Indonesia pun, wakaf produktif melalui wakaf uang ini bisa 

dilakukan juga dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang 

tersebar di seluruh tanah air utnuk kegiatan ekonomi bernlai tinggi. 

c. Dana wakaf uang bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan 

Islam yang cash flow nya kembang kempis. 

(http://suhrawardilubis.multiply.com) 

Sedangkan Rukun dan syarat dalam wakaf tunai dan wakaf benda 

tidak bergerak pada umumnya sama. Perbedaannya hanya terdapat pada 

objek wakaf. Dalam wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, maka nilai 

keabadiannya dapat dipertahankan secara lebih mudah karena fisik barang 

yang terlihat jelas. Namun wakaf uang dalam banyak hal sulit untuk 

dipertahankan keabadiannya. Artinya nilai nominal asal benda wakaf tersebut 

harus juga dipertahankan sebagaimana keabadian pada benda tidak bergerak 

karena hal ini adalah syarat sah dari benda wakaf itu sendiri, yakni 

diantaranya harus tahan lama. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKAF TUNAI 

LEMBAGA SYARIAH 

Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf (PPAIW) 

UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF 

BERTUGAS MENGELOLA WAKAF 
AGAR MENGHASILKAN SESUATU 
YANG BAIK UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM 
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Wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil 

manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan. Berwakaf bukun hanya seperti 

berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap 

diri sendiri. Karena ganjaran wakaf it uterus-menerus selama barang wakaf itu 

masih berguna.bagi masyarakat berguna untuk menjadi jalan menuju kemajuan 

yang seluas-luasnya juga dapat menghambat kerusakan. 

Di negeri-negeri islam jaman dulu dapat maju kedepan dengan pesat 

dikarenakan adanya wakaf. Hasil dari wakaf masih bias kita rasakan sampai 

dengan sekarang. Warisan nenek moyang kita yang masih dapat kita pergunakan 

dengan baik dan mestinya kita jaga dan kita lestarikan. 

Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu) harus kepada 

orang-orang tertentu yang disyaratkan orang yang berhak menerima wakaf. Orang 

yang berhak menerima wakaf adalah orang-orang yang yang berhak memiliki 

sesuatu. Wakaf tidak boleh diberikan kepada bayi yang masih ada dalam 

kandungan dan juga hamba sahaya. Wakaf sah apabila dijalan kebaikan misalnya 

kepada fakir dan miskin, ulama-ulama, murid-murid, sekolah-sekolah, untuk 

membiin jalan, jembatan, benteng, dan lain-lan yang penting untuk kemaslahatan 

kepentingan umum. 

Wakaf yang terang sah adalah kepada orang yang telah ada dan terus 

menerus tidak putus-putus. Wakaf itu hanya boleh digunakan dan diambil 

manfaatnya. Barang asli dari wakaf tidak boleh dijual, diberikan, atau 

dipusakakan. Tetapi bila manfaat wakaf itu tidak dapat digunakan maka wakaf 

tersebut bileh dijual dan uangnya dibelikan gantinya.contohnyaseperti menjual 

masjid dan uangnya dipergunakan untuk mendirikan masji yang baru ditempat 

lain. 

Apabila masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dapat 

menyalurkannya ke lembaga-lembaga syariah. Untuk wakaf tunai bersifat 

fleksibel karena sifatnya benda bergerak. Karena sifatnya itu wakaf tunai bias 

diwakafkan dimanasaja. Lembaga syariah yang dipercaya dan di syahkan oleh 

pemerintah boleh mengurus wakaf tunai, masyarakat dapat mempercayakan wakaf 

tersebut di lembaga syariah itu. Wakif yang mewakafkan hartanya di lembaga 
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syariah harus mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan harta wakaf tersebut 

bersama dengan formulirnya. Setelah itu lembaga syariah memberikan sertifikat 

sebagai tanda terima harta wakaf tersebut kepada wakif. Lembaga syariah yang 

menjadi nazhir harus mendaftarkan harta wakafnya tersebut ke Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) paling lambat 7 hari setelah serah terima wakaf 

tersebut. Lembaga syariah hanya diperbolehkan untuk mengelola wakaf tunai 

tersenbut. Dan pengelolaannya diharuskan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf 

tersebut tidak boleh dijual, atau diberikan kepada siapa pun. Pengelola wakaf 

tunai ini diberi imbalan 10 % dari keuntungan bersih sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perwakafan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf terhadap pelaksanaaan Wakaf tunai di Kota Surakarta 

1. Pelaksanaan Penelitian di Departeman Agama Surakarta 

Pada tanggal 11 juli 2008 jam 09.30 WIB penulis berhasil melakukan 

wawancara dengan Bapak M. Nasiruddin, beliau adalah Kepala Bagian 

Perwakafan dari Departemen Agama Surakarta. Hasil wawancara yang 

penulis lakukan adalah bahwa mengenai persoalan wakaf tunai yang 

dilakukan oleh masyarakat di Surakarta belum begitu dirasa kedatangannya. 

Bahwan lembaga pemerintah ini samasekali belum pernah menangani wakaf 

tunai tersebut. Wakaf tunai di surakaeta masih begitu asing untuk dilakukan 

oleh masyarakan bahkan masyarakat banyak yang belum mengenal mengenai 

wakaf tunai ini. 

 Setelah penulis melakukan penelitian di Departemen Agama (Depag) 

Surakarta, penulis justru mendapatkan rekomendasi bahwa pelaksanaan 

wakaf tunai terdapat di lembaga-lembaga ekonomi Islam Non pemerintah 

yang berdiri secara mandiri. Karena Departemen Agama (Depag) Kota 

Surakarta selama ini belum pernah melaksanaan kegiatan wakaf tunai atau 

pelaporan dari masyarakat menyangkut wakaf tunai di Surakarta.  

Dengan demikian penulis mengambil beberapa contoh lembaga 

ekonomi Islam ataupun lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan umat 

yang sedang bahkan sudah melakukan proses perwujudan program wakaf 

tunai di kota surakarta. Sebagai perwakilan sampling dari penelitian yang 

penulis lakukan melakukan penelitian di dua tempat dari seluruh lembaga 

syariah yang ada di kota Surakarta penulis memilih yayasan Al-Iklas 

Surakarta dan BMT Surakarta. 
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2. Pelaksanaan Penelitian di Yayasan Al-Iklas Surakarta 

Yayasan Al-Iklas merupakan sebuah yayasan islam yang bergerak 

dibidang social. Yayasan ini melakukan berbagai kegiatan social dalam 

beberapa bentuk seperti kegiatan zakat, bakti social (baksos), yayasan ini juga 

membuka simpan - pinjam seperti koperasi dan yayasan ini juga melayani 

kegiatan wakaf termasuk juga dalam hal ini adalah wakaf tunai. Untuk 

kegiatan wakaf yayasan Al-Iklas memberi nama tersendiri pada bidang 

kerjanya yang merupakan unit yang berdiri sendiri tetapi dalam pengaswasan 

Yayasan Al-Iklas yang diberi nama Lazis. Melalui Lazis yang sedang 

berencana dan dalam proses mewujudkan program wakaf tunai, yayasan Al-

Iklasberencana menggunakan wakaf tunai tersebut untuk digunakan sebagai 

Investasi Niaga Al-Ikhlas. Niaga Al-Ikhlas ini adalah suatu unit usaha 

menggunakan harta wakaf yang diolahnya menjadi bidang usaha yang dapat 

menguntungkan. Dari kegiatan ini yayasan Al-Iklas dapat milik masjid yang 

terdiri dari kantin terpadu, toko buku, dan wartel. Dengan wakaf tunai maka 

akan menjamin bahwa unit usaha ini sepenuhnya milik umat, terbebas dari 

kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. 

Menurut Bapak Anshori selaku pimpinan Laziz mengatakan bahwa 

Niaga Al-Ikhlas berfungsi untuk melindungi unit usaha yang beroperasi di 

sekitar Masjid Al-Ikhlas. Di wilayah sekitar masjid ada beberapa pedagang 

kaki lima yang menjual berbagai jenis makanan ataupun produk yang 

diperdagangkan kepada masyarakat.tentunya barang yang diperdagangkan 

tersebut sesuai dengan standar kehalalan dan tidak menimbulkan hal-hal 

negative, baik terhadap kesehatan maupun mental konsumen, terutama anak-

anak. Oleh karena itu Niaga Al-Ikhlas berperan dalam mengontrol, 

mengawasi dan melindungi unit usaha yang beroperasi. Selain itu seluruh 

hasil usaha akan didistribusikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat dan 

dapat mengelola Masjid Al-Ikhlas agar lebih baik. 

Program wakaf tunai membuka kesempatan bagi siapa saja yang 

berminat untuk menjadi wakif tanpa memandang latar belakang sosial 
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tertentu. Dan besarnya dana wakaf sepenuhnya ditentukan atau sesuai dengan 

kesanggupan pihak wakif, tidak ditentukan jumlah minimal ataupun 

maksimalnya. Orang yang ingin mewakafkan hanya menyerahkan dana 

wakaf berapapun jumlahnya. Setelah seluruh proses serah terima wakaf 

selesai (sesuai dengan rukun dan syarat wakaf tunai) maka wakif akan 

menerima sertifikat wakaf dari Laziz Masjid Al Ikhlas sebagai bukti telah 

melakukan atau menyerahkan uangnya untuk di wakafkan sebagai harta yang 

akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. 

 

3. Pelaksanaan Penelitian di Baitul Ma’al At Tamwil (BMT) Annur 

Surakarta 

BMT Anuur sebagai Lembaga Keuangan Syariah berkhidmat pada 

pengentasan kemiskinan dan pembebasan pinjaman dari sistem riba. Sehingga 

pilihan produk jasa yang ditawarkan pada masyarakat adalah obligasi syariah, 

penyertaan musyarakah, deposito mudharobah, serta pilihan tabungan yang 

lain termasuk ada zakat dan wakaf tunai. 

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Surakarta yang sudah 

menerima pengelolaan harta wakaf yang sudah berjalan adalah BMT Annur. 

BMT Annur ini kantornya berada di Jalan DI. Pandjaitan Nomor 8 B, 

Surakarta. BMT Annur adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri sejak 

tanggal 2 Juli 1995 dan lembaga ini disahkan sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah yang berbadan hukum mulai tanggal 30 April 1997. 

BMT  Annur dalam menjalankan tugasnya sebagai: 

a. Lembaga Simpan Pinjam 

b. Lembaga Sosial 

c. Lembaga Sektor Riil. 

Program wakaf tunai sendiri baru ada setelah 2 (dua) tahun ini, 

tepatnya pada tahun 2006-2007, dan wakaf tunai itupun hanya dilakukan pada 

saat Bulan Ramadhan. Karena di bulan tersebut, masyarakat banyak yang 

menyedekahkan hartanya, agar dana tersebut dapat lebih produktif maka 

BMT Annur menawarkan kepada masyarakat agar hartanya tersebut dialihkan 
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melalui wakaf tunai, ini merupakan hasil dari wawancara dengan Bapak Priyo 

Budi Santoso selaku Direktur BMT Annur. 

Mulai tahun 2006 sampai akhir tahun 2007, BMT ini telah banyak 

menerima wakaf dari muslim. Semuanya dimanfaatkan untuk kepentingan 

dan kesejahteraan umat fakir miskin. Hasil yang sudah didapat dari kegiatan 

wakaf tunai yang dilakukan oleh BMT seperti untuk pembebasan tanah, 

pembangunan masjid, dan pengadaan buku-buku Islami yang merupakan 

salah satu pemanfataan dari wakaf tunai. 

Orang yang ingin mewakafkan uangnya di BMT Annur tidak dibebani 

dengan persyaratan yang menyulitkan, jadi asal sudah memenuhi syarat dan 

rukun wakaf, maka wakaf tunai tersebut sudah sah dilakukan. Adapun tehnis 

pelaksanaan wakaf tunai di BMT Annur menurut bagian marketingnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Wakif mendatangi langsung Kantor BMT Annur, atau jika tidak dapat 

dating sendiri, maka orang yang ingin berwakaf dapat hanya telepon 

Kantor BMT Annur dan petugas akan mendatangi rumah atau tempat 

dimana wakif tersebut berada. 

b. Wakif mengisi formulir yang telah disediakan. Di dalam formulir terdapat 

beberapa pilihan program yang ditawarkan, salah satunya adalah wakaf 

tunai. Dimana dana wakaf tunai bervariasi, semua terserah kepada wakif 

yang ingin mewakafkan hartanya berapa banyak. 

c. Wakif menyerahkan uang wakaf bersamaan dengan formulir pendaftaran 

wakaf tunai, dan sebagai buktipenerimaan wakaf, BMT Annur 

menyerahkan tanda bukti berupa selembar sertifikat uang yang berisi 

ucapan terima kasih telah mempercayakan wakaf tunai kepada BMT 

Annur. 

Lembaga BMT Annur sebagai Lembaga yang bergerak di bidang 

pengembangan ekonomi umat dan di bawah bimbingan manajemen dari 

Dompet Dhu’afa Republika, sebenarnya telah mengeluarkan sertifikat wakaf 

tunai sebesar Rp. 100.000.000,00. Di mana sertifikat wakaf tunai tersebut 

diterbitkan oleh Dompet Dhu’afa Republika. Sedangkan BMT Annur yang 
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berada di bawah bimbingan manejemen Dompet Dhu’afa Republika 

membantu menawarkan sertifikat tersebut kepada masyarakat. Tetapi dalam 

perjalanan waktunya, sampai sekarang sertifikat tersebut belum terjual, hasil 

wawancara dengan Bapak Priyo Budi Santoso, S.E. selaku Direktur BMT 

Annur  pada tanggal 12 Juni 2008 pukul 11.00 WIB. 

Pendistribusian wakaf tunai di BMT Annur adalah diklasifikasikan 

dan langsung dipergunakan untuk: 

a. Pembebasan tanah untuk Lembaga Pendidikan Bakti Insani. 

b. Pembebasan tanah Ponpes. 

c. Pembangunan dan Pengembangan Masjid dan Mushola. 

Dana operasional wakaf tunai adalah terikat, artinya semua dana 

wakaf yang terkumpul lagsung secara keseluruhan berikan kepada sektor riil 

yang telah ditentukan untuk dikelola. Sehingga BMT Annur tidak menerima 

imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda. 

Wakif (pewakaf) juga dapat menentukan sendiri sesuai keinginannya ingin 

dimanfaatkan untuk apa dan kepada siapa harta wakaf tersebut. Tetapi bila 

wakif tidak menentukan keinginannya, maka penggunaan wakaf tersebut 

menjadi wewenang pihak Lembaga BMT Annur yang pengelolaan hasil 

wakaf tersebut dan sesuai dengan kepentingan umat yang dianjurkan oleh 

Syariat Islam. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat bahwa dana yang 

masuk benar-benar dikelola sesuai dengan tujuannya, maka setiap bulannya 

BMT Annur memberitahukan kepada masyarakat melalui brosur yang 

diterbitkan oleh pihak BMT Annur sendiri. Brosur ini berisi mengenai rincian 

penerimaan dan laporan pengelolaan dana ZISWAF, hasil wawancara dengan 

Bapak Kusnanto, selaku bagian marketing BMT Annur pada tanggal 14 Juni 

2008 pukul 13.00 WIB. 

 

4. Pembahasan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pelaksanaaan Wakaf Tunai di 

Kota Surakarta 
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Wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada 

bagian kesepuluh ada empat pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 28, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31 dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”. 

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk pemerintah maupun yang swasta 

yang sudah disyahkan oleh pemerintah, Yayasan dan Organisasi Islam 

merupakan beberapa lembaga ekonomi Islam yang erat kaitannya dengan 

kesejahteraan umat yang diperbolehkan untuk mengurus wakaf tunai. 

Dari Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf dapat ditarik tiga kesimpulan penting tentang: 

a. Legalitas  wakaf tunai  sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi. 

b. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari’ah. 

c. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang ditunjuk oleh Menteri. 

Penunjukkan lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan 

wakaf uang karena lembaga keuangan tersebut dipandang mempunyai: 

a. Kemampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana waqaf. 

Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan & tingkat 

profitabilitas usaha, dengan melakukan. 

3) Analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan 

“spreading risk” dan “risk management” terhadap investasi yang akan 

dilakukan. 

4) “Market survey” untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk 

investasi 

5) Analisa kelayakan investasi,  

6) Penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi.  

7) Monitoring terhadap proses realisasi investasi,  

8) Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. 

b. Kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary. 

Hal ini membutuhkan teknologi & kemampuan SDM yang handal. 

Kemampuan ini dimiliki oleh bank yang bisnisnya adalah mengelola 
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rekening- rekening  nasabah. Teknologi bank  juga cukup memadai untuk 

menampung  banyak data base beneficiary 

c. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana. 

Bank syariah mempunyai sistem “profit distribution”, baik dengan 

konsep “pool of fund” maupun  “special investment” (Mudharabah 

Muqayaddah). Benefit  dana waqaf jika diijinkan oleh waqif dapat 

digunakan misalnya, sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi 

lemah. 

d. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan  dikontrol oleh 

hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau 

Departemen Keuangan. 

Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga 

kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia (BI) menjamin deposit 

masyarakat termasuk deposit waqaf. Bank syariah merupakan lembaga 

yang  mempunyai kecukupan aspek syariah atas operasional dan produk 

bank syariah. 

e. Kemampuan melakukan investasi dana waqaf. 

Tipe Investasi  : 

1) Investasi Jangka Pendek yaitu dalam bentuk “micro credit”.  

2) Investasi Jangka Menengah yaitu untuk industry / usaha kecil  

3) Investasi Jangka Panjang yaitu untuk industri manufaktur industri besar 

lainnya. 

Jadi berdasaikan analisa diatas menurut pendapat penulis sebenarnya 

yayasan Al-Iklas dan BMT mempunyai potensi untuk dapat menjadi sebuah 

lembaga syariah yang didapat dipercaya untuk mengelola harta wakaf tunai. 

Sedangkan Departemen Agama sebagai suatu instansi pemerintah diberikan 

kewenangan sebagai pengawas kerja lembaga syariah swasta dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap para wakif. Namun berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan sepertinya di Surakarta pelaksanaan wakaf 

tunai belum berjalan dan terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Karena dari 
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analisis penulis sendiri ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan apa 

yang diterapkan dalam kenyataan. Seperti halnya mengenai cara pendartaran 

wakaf tunai secara benar dan tempat pelaksanaan wakaf tunai juga 

pengeluaran sertifikat wakaf tunai. Akan tetapi penggunaan wakaf tunai 

secara keseluruhan telah mampu memberdayakan kepentingan umat di 

berbagai sektor riil dan hasilnya pun sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Alasan mengapa wakaf tunai harus melalui Lembaga Keuangan Syariah 

selain lembaga perbankan, insitusi reksadana syariah juga bisa menjadi 

pengelola wakaf tunai asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam Peranturan Pemerintah. Seperti yayasan Al-Iklas dan BMT juga dapat 

menjadi pengelola harta wakaf tunai. 

Mengenai masalah sertifikat wakaf uang sendiri seperti yang terdapat 

dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor  41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu “wakaf benda bergerak berupa 

uang diterbitkandalam bentuk sertifikat uang”. Bahwa sertifikat ini adalah 

sebagai bukti telah melakukan wakaf tunai. Penerbitan sebuah sertifikat 

wakaf uang oleh Lembaga Keuangan syariah sebagai bukti wakif telah 

mewakafkan benda bergerak berupa uang. Artinya seseorang yang berniat 

untuk mewakafkan uangnya, ia hanya datang langsung ke Lembaga 

Keuangan Syariah dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah 

disediakan. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama nadzir berhak 

untuk memanfaatkan uang tersebut untuk dialokasikan langsung untuk 

mendanai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. 

Permasalahan bagi Lembaga Ekonomi Islam yang memberlakukan 

wakaf benda bergerak (wakaf tunai) karena sertifikat wakaf tunai sendiri 

seperti apa wujudnya, apakah sertifikat tersebut ada ketentuannya tersendiri 

dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, karena selama ini 

masyarakat lebih percaya kalau legalitas suatu sertifikat itu sah apabila 

disahkan oleh pejabat yang berwenang misalnya notaris atau Departemen 

Agama. Berarti kalau benar memang begitu proses pendaftaran wakaf tunai 

memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi di beberapa lembaga ekonomi 
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Islam yang mulai memberlakukan wakaf tunai sudah menerbitkan sertifikat 

wakaf tunai tersebut, namun sertifikat tersebut hanya sebagai bukti saja 

kepada pewakif yang telah mewakafkan hartanya. Pada bagian kesepuluh 

BAB II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41 tahun 2004 tentang 

Wakaf memuat bagaimana pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang, 

yaitu: 

a. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga 

Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan syariah 

adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. 

b. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan 

pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis kepada 

Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud. 

c. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat 

wakaf tunai. 

d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta 

benda wakaf. 

e. Lembaga Keuangan Syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda 

wakaf berupa uang kepada Menteri sselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf. 

Berbeda dengan Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama 

nadzir ikut berperan dalam mendaftarkan harta benda kepada instansi yang 

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atas akta ikrar wakaf 

ditandatangani. Permohonan pendaftaran wakaf tunai ini diatur dalam Bab III 

Pasal 32 sampai Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatakan bahwa: 

a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir 

mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja atas akta ikrar wakaf ditandatangani. 

b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan menyerahkan: 
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1) Salinan akta ikrar wakaf 

2) Surat-surat dan, atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen 

terkait lainnya. 

c. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 

wakaf. 

d. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada Nadzir. 

e. Dalam hal benda wakaf ditukar atau diubah  peruntukannya, Nadzir 

melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mendaftarkan 

kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas 

harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukan yaitu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. 

f. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran 

harta benda wakaf. 

g. Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat 

harta benda wakaf yang didaftarkan. 

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW), tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf 

diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006. 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 

mengatakan Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan 

mengenai: 

a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang 

b. Nama Wakif 

c. Alamat Wakif 

d. Jumlah wakaf uang 

e. Peruntukan wakaf 

f. Jangka waktu wakaf 

g. Nama Nazhir yang dipilih 

h. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. 
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Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah yang dimaksud disini 

adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan instansi yang berwenang di 

bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan 

tugas pokoknya. Sehingga dapat disimulkan bahwa seorang wakif bisa datang 

ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatakan keinginannya untuk 

mewakafkan harta bendanya, karena salah satu peran atau tugas Kantor 

Urusan Agama (KUA) adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW). Tetapi untuk wakaf benda bergerak seperti uang maka Lembaga 

Keuangan Syariah yang berperan dalam pendaftaran harta wakaf tersebut. 

Dan dalam prakteknya pun Lembaga Keuangan Syariah ini tidak memerlukan 

Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Seperti 

mewakafkan benda bergerak mungkin tidak sesulit mewakafkan benda tetap, 

wakaf uang ini sifatnya lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilyah 

pendistribusiannya. Oleh sebab itu proses pendaftarannya pun sangat mudah. 

Peraturan Pemerintah  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah dikeluarkan pemerintah melalui 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006.  Dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut  masalah cash wakaf diatur pada pasal  

22,23,24, 25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf 

uang. Pasal 22 RPP Wakaf tersebut menyebutkan : 

a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah 

b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, 

maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. 

c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 

1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang untuk 

menyatakan kehendak wakaf uangnya 

2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan 

3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU 

4) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai 

akta ikrar wakaf. 
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d. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil 

atau kuasanya. 

e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada 

Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta 

ikrar wakaf tersebut kepada LKS. 

Lembaga Keuangan Syariah Islam dituntut untuk tidak hanya 

berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam ataupun lembaga yang mengurusi 

masalah orang per orang saja, melainkan Lembaga Keuangan Syariah harus 

menjadi Lembaga yang mampu dalam penggalangan dana dan pengelolaan 

harta wakaf dari masyarakat. Sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat 

yang banyak. Oleh karena itu mengelola harta wakaf benda bergerak yang 

berupa uang ini, diharapkan dapat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah harus 

mempunyai kreatifitas dalam mengembangkan dana tersebut. Agar 

pengelolaan wakaf tunai dapat tepat sasaran. LKS Penerima Wakaf Uang 

bertugas: 

a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima 

Wakaf Uang 

b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang 

c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama nazhir 

d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama 

nazhir yang ditunjuk wakif 

e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis 

dalam formulir pernyataan kehendak Wakif 

f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut 

kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang 

ditunjuk oleh wakif 

g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf mengatur mengeani nazhir dan imbalan nazhir. Dalam peraturan 

sebelumnya hanya mengenal 2 (dua) macam nazhir, yaitu Nadzir Perorangan 
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dan Nazhir Badan Hukum. Sementara dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditambah lagi Nadzir 

Organisasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf) yang juga mempunyai persyaratan seperti pada Nadzir 

Perorangan dan Nadzir Badan Hukum. Selain itu pembatasan imbalan bagi 

Nadzir tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf tersebut, sesuai dengan Pasal 12 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Uraian-uraian yang penulis utarakan diatas dapat mempertegas 

terhadap disahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf sudah dapat berjalan di kota Surakarta ini. Meski 

penerapannya belum sepenuhnya sempurna namun sudah ada itikat baik dari 

lembaga-lembaga syariah untuk mau mengelola harta wakaf tunai yang 

dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini seperti halnya yayasan Al-Iklas dan 

BMT sudah menerapkan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan disini Departemen Agama 

merupakan suatu instansi pemerintah yang dipercaya untuk melakukan 

pendaftaran harta wakaf tunai dan pengeluaran sertifikat wakaf tunai atas 

nama wakif melalui perantara nazhir. 

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap 

Pelaksanaaan Wakaf Tunai di Kota Surakarta 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan wakaf tunai di Surakarta ini terjadi 

dikarenakan adanya:  

a. Faktor Sosial Masyarakat 

Selama ini masyarakat terbiasa menyalurkan harta bendanya hanya 

untuk zakat, infak dan shadaqah. Masyarakat berpendapat bahwa wakaf itu 

harus berwujud tanah dan bangunan, sehingga jika ingin bersedekah melalui 

wakaf, maka harus menunggu kaya dan mempunyai tanah terlebih dahulu. 

Padahal berwakaf dalam bentuk uang bisa juga dilakukan dan digunakan 
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untuk kesejahteraan umat. Dan dalam menyedekahkan hartanya, masyarakat 

lebih banyak minatnya di Bulan Suci Ramadhan. Memang sesungguhnya 

shadaqah yang paling utama adalah di bulan tersebut. Namun demikian 

bersedekah kapan saja bisa dilakukan.  

b. Belum Siapnya Sarana dan Prasana atau Lembaga Perwakafan Modern 

(Profesionalisme) 

Wakaf uang adalah jenis wakaf yang menuntut pengelolaan secara 

professional dan handal. Selain itu kesuksesannya juga tidak bisa melupakan 

faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana serta lembaga-lembaga yang 

pelaksanaan yang profesional pula. Khususnya lembaga-lembaga yang 

menangani masalah perwakafan. Jika melihat potensi wakaf tunai, maka 

dalam pelaksanaannya nanti akan sangat membutuhkan sarana dan 

prasasarana pengelolaan yang modern dan profesional. 

c. Kurangnya Sosialisasi tentang Wakaf Tunai 

Lembaga Keuangan Syariah salah satu lembaga wakaf yang telah 

membuka diri untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai. Namun demikin 

jenis wakaf ini bisa dikatakan belum popular di masyarakat khususnya 

yayasan yang mengelola Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Satu 

hal tentunya harus segera dibenahi adalah sosialisasi akan keberadaan dan 

keabsahan serta manfaat dari jenis wakaf uang ini. Kurangnya sosialisasi 

wakaf tunai dapat saja karena status tunai tersebut sehingga banyak lembaga 

wakaf yang masih maju mundur dalam mengelola wakaf tunai yang berupa 

uang ini. 

d. Belum Ada Sosialisasi dari Pusat 

Sosialisasi dari pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf tunai bagi 

kepentingan masyarakat juga sangat kurang. Walaupun undang-undang yang 

mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai yang tertuang di Undang-

undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah di 

sahkan. Namun antusiasisme masyarakat terhadap wakaf tunai belum melekat 

pada diri masyarakat, karena isi dari undang-undang tersebut belun dapat 

dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat. 
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e. Belum Ada Koordinasi Departemen Agama dengan lembaga syariat swasta 

maupun masyarakat. 

Koordinasi antara Departemen Agama dengan lembaga syariat swasta 

yang kurang. Karena pengeluaran sertifikat wakaf tunai hanya dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan dari lembaga syariat itu sendiri dan bukan dari instansi 

pemerintah. Sertifikat yang dikeluarkan hanya merupakan suatu simpul saja, 

hanya sebagai tanda bahwa wakif telah mewakafkan harta wakaf tunainya 

kepada lembaga syariah tersebut.seperti yang penulis teliti dalam lembaga 

syariah yayasan Al-Iklas dan BMT. Sehingga dalam pengeluaran sertifikat 

wakaf tunai yang menjadikan masyarakat ragu akan keabsahan sertifikat 

tersebut.  
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 

pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf terhadap pelaksanaaan wakaf tunai di Kota Surakarta 

a. Keberadaan wakaf uang dalam Perundang-undangan Indonesia telah 

menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini terbukti dengan telah 

diaturnya permasalahan wakaf uang dalam bentuk Undang-undang yaitu 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang 

ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006. Walaupun wakaf uang sudah dilaksanakan beberapa tahun 

belakangan ini, namun masih belum mendapat sambutan  berarti dari 

masyarakat dibandingkan dengan wakaf tanah. Hal ini terjadi disebabkan 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum wakaf uang 

ini. 

b. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan pengelolaan dan 

pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) adalah badan yang secara khusus mengurus/mengatur 

tentang wakaf. Namun Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu amanat 

dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf sudah berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum 

ada aturan dan ketetapan tersendiri yang dibentuk oleh Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) terutama mengenai keanggotaannya. Sedangkan 

sosialisasi wakaf tunai dalam masyarakat belum terlalu luas. 

c. Mengenai masalah sertifikat wakaf tunai sebagaimana yang terungkap 

dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, hanya 

sebagai tanda bukti telah melaksanakan wakaf tunai. Masalah legalisasi 
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sertifikat wakaf tunai yang seperti apa bukan menjadi permasalahan karena 

masyarakat sendiri juga masih bingung dengan bentuk legalisasi wakaf 

tunai. 

d. Pendaftaran wakaf dilakkukan di PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan 

harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja atas akta ikrar wakaf ditandatangani. Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) dengan menyerahkan Salinan akta ikrar wakaf, Surat-

surat dan, atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. 

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 

wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada Nazhir. Dalam hal benda 

wakaf ditukar atau diubah  peruntukannya, Nadzir melalui Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mendaftarkan kembali kepada 

Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda 

wakaf ditukar atau diubah peruntukan yaitu sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Menteri dan Badan 

Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. 

Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat 

harta benda wakaf yang didaftarkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tata cara pendaftaran dan 

pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 42 Tahun 2006. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pelaksanaan wakaf 

tunai di Kota Surakarta adalah: 

a. Perkembangan pemahaman wakaf tunai belum tersosialisasikan secara 

optimal. Selama ini masyarakat hanya mengetahui kalau menyedekahkan 

hartanya hanya bisa dilakukan melalui zakat, infaq dan shadaqah. Padahal 

wakaf dengan sejumlah uang pun bisa sah dilakukan. Sehingga kesadaran 

masyarakat untuk menyalurkan wakaf dalam bentuk uang masih kurang.  
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b. Belum adanya sosialisasi dari pusat mengenai Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf kepada masyarakat luas 

c. Belum Ada Koordinasi Departemen Agama dengan lembaga syariat 

swasta maupun masyarakat dengan baik 

 

B. Saran - Saran 

1. Mengingat potensi wakaf tunai terhadap perkembangan dan kesejahteraan 

umat yang demikian besar, maka pengelolaan wakaf hendaknya juga 

memperhatikan sistem manajemen modern yang diterapkan bagi lembaga 

yang mengelola atas harta wakaf. Mengingat wakaf tunai ini berbentuk uang 

maka diperlukan SDM yang lebih profesional dalam mengelola uang. Karena 

uang disini akan dipergunakan sebagai komoditas yang lebih produktif lagi, 

khususnya untuk kesejahteraan umum. 

2. Pemerintah lebih menggalang sosialisasi Undang-Undang tentang 

pengelolaan wakaf tunai ini kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat 

percaya dan yakin bahwa wakaf tunai ini dilindungi oleh undang-undang 

3. Lembaga Keuangan Syariah harus mampu mengelola wakaf tunai dengan 

sebaik-baiknya agar dapat meningkat sehingga dapat juga membantu 

perekonomian Bangsa Indonesia.  
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