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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia (Mahasiswa UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul Studi tentang Pengelolaan Wakaf

Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta, Tahun 2008.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf tunai terhadap lembaga

amil zakat Masjid Syuhada Bina Umat peduli tetap terjaga nilai pokok

wakafnya termasuk kategori wakaf produktif karena dapat

mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan

baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Badru Rohmat (Mahasiswa UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta) yang berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Uang

secara Produktif pada Baitul Mal Muamalat. Penelitian ini berfokus pada

harta wakaf berupa wakaf uang tunai maka harta wakaf tersebut dikelola

dan menyelenggarakan kerjasama pengelola dana wakaf secara bersama-

sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf

serta melaporkanya kepada wakif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta) yang berjudul Manajemen Wakaf Tunai (studi terhadap
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wakaf jariyah Badan Wakaf UII, Tahun 2005). Penelitian ini berfokus

pada manajemen wakaf tunai dan pengelolaan wakaf tunai terhadap Badan

Wakaf.

Ketiga penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat

diketahui penulis memiliki objek penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian

yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian penulis lebih berfokus pada

pengelolaan wakaf tunai dalam mekanisme pemberdayaan ekonomi di pondok

pesantren Hidayatullah serta dilihat pula dari lokasi penelitian yang berbeda.

Penulis juga menitiberatkan pada prespektif Ekonomi Islam. Adapun persamaan

yang dimilki yaitu mengkaji tentang wakaf tunai.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa- yaqifu yang artinya

berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna

menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara

bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf

yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah

haji.1 Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya

tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk

mendapat ridho Allah swt.2

1Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Jakarta : Pustaka Pelajar,
2007), h. 29.

2Departeman Agama RI, Pedoman Pengembangan Wakaf, h. 25.
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Dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam pengertian

wakaf, perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang

ditimbulkan, definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

a. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan sesuatu benda yang menurut

hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya

untuk kebajikan.3

b. Wakaf menurut Mahzab Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta

yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban mensedekahkan

manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.4

Wakaf dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentinganya daam keperluan ibadah dan kesejahteraan umum

menurut syariah.5

2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw; karena

wakaf disyariatkan setelah Nabi saw; berhijrah ke madinah, pada tahun kedua

Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurispundensi

Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf .

3 Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, h. 2.
4 Ibid, 2.
5Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1.
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Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali

melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw; ialah wakaf tanah milik Nabi saw;

untuk dibangun mesjid. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar

bin Khaththab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun

kesayangannya, kebun “Bairaha” selanjutnya disusul oleh Sahabat Nabi saw;

lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang

diperuntukan kepada anak keturunannya yang dating di Mekkah. Umar

menyedekahkan hartanya di Khaibar Ali bin Ali Thalib mewakafkan tanahnya

yang subur. Mu’az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang popular dengan

sebutan “Dar al-Anshar” kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin

Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah saw.6

Sedangkan proses awal terjadinya wakaf di Indonesia yaitu: Pertama, pada

Zaman Kesultanan. Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa

(khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, jo.

Besluit Govermen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6

November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di

Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid

(5% Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan

perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan

masjid-masjid tersebut. Kedua, pada Zaman Kolonial, pada zaman pemerintah

kolonial hanya mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur  tentang

6 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
,h. 4.
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persoalan wakaf. Ketiga pada Zaman Kemerdekaan pada saat itu perwakafan

umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan, karena

perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku

berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqih Islam. Di Indonesia sampai

sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur

masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan

Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen

Agama RI.7

Sejarah Awal Wakaf Tunai yaitu pada masa dinasti Ayyubiyah, di Mesir

perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya

sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai.

Tahun 1178 M/572 H, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan

misi mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang

Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai.

Tidak ada 10 penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar

bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun lazimnya bea cukai dibayar

dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan

dan diwakafkan kepada para fuqaha’ (juris Islam) dan para keturunannya. Selain

memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti

Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi

alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti

7http://skripsiiain.blogspot.co.id/2015/02/sejarah-wakaf-di-indonesia.html ,  di akses pada
tanggal 23 Juli 2016
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Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai

modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab Sunni untuk

menggantikan mazhab Syi’ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti

Fathimiyah. Salahuddin Al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara

untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk

pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi’i, madrasah mazhab Maliki, dan

mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan

pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’i dan kuburan Imam

Syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil. Mewakafkan

harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi boleh. Penguasa

sebelum Salahuddin, Nuruddin Asy-Syhaid mewakafkan harta milik negara.

Nuruddin mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan

oleh ulama pada masa itu, Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa

mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz).

Argumentasi kebolehannya ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan

negara. Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja

boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Tetapi yang banyak

diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung

perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Juga, pada masa dinasti Mamluk

terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembag-lembaga

agama. misalnya mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal

ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan

Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.
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Dinasti Mamluk memanfaatkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf, yaitu wakaf

keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial,

membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang

fakir dan miskin. Wakaf yang digunakan untuk lebih menyemarakkan syi’ar Islam

adalah wakaf untuk sarana di Haramain, Mekkah dan Madinah seperti kain

Ka’bah (kiswatul ka’bah). Raja Shaleh bin al-Nasir misalnya membeli desa Bisus

lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti

kain kuburan Nabi saw; dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. Dinasti Mamluk

telah merasa bahwa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda

ekonominya, karena itu mereka memberi perhatin khusus terhadap wakaf. Bahkan

mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan Undang-undang Wakaf.

Undang-undang Wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja Al-Dzahir

Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), dimana dengan Undang-undang

tersebut Raja Al-Dzahir memilih hakim untuk mengurusi wakaf dari masing-

masing empat mazhab Sunni. Pada masa kekuasaan Al-Dzahir, perwakafan dibagi

menjadi tiga kategori: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh

penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf yang membantu

Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah

dilakukan oleh kerajaan Turki Usmani. Hal ini terjadi karena kerajaan Turki

Usmani mampu memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat

menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih

dinasti Usmani ini secara otomatis mempermudah dipraktikkannya Syariat Islam,
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misalnya peraturan tentang perwakafan. Diantara undangundang yang dikeluarkan

pada masa dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf,

yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang

tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan

wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya

realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundangundangan. Tahun 1287 H juga

dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah

kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari

implementasi undang-undang tersebut di 13 negara Arab masih banyak tanah

yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini. Wakaf terus dilaksanakan di

negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak

dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah

diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di

Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda

tidak bergerak. Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang

serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat

kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan

berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk

wakaf tunai, wakaf HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan lain-lain. Indonesia

juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf. Hal ini tampak dengan

diajukannya Rancangan Undang-undang Wakaf (RUU) yang sudah

ditandatangani presiden Megawati Sukarnoputri dan segera diundangkan dalam
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waktu dekat sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan

perundang-undangan wakaf yang terpisah.8

3. Jenis-Jenis Wakaf

Dilihat dari segi peruntukan ditunjukan kepada siapa wakaf, maka wakaf

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu,

seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga

disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang

tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang

berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjukan dalam

pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena

wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga

kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan

keagamaan atau kemayarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk

keperluan pembangunan Masjid, Sekolah, Jembatan, Rumah sakit, Panti

asuhan, anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak

manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak

terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat dari harta yang

diwakafkan. Seperti wakaf Masjid, maka wakif boleh saja beribadah

disana, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara memanfaatkan harta

8http://uinmedan.blogspot.co.id/2016/02/wakaf-tunai-dalam-perspektif-fikih.html?m=1
diakses tanggal 6 oktober 2016
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dijalan Allah swt., dilihat manfaat dan kegunaanya merupakan salah satu

sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan,

perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.9

4. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah,

namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam sumber hukum Islam. Di

dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan

tentang infak dan kepentingan umum. Landasan hukum al-Qur’an yang

menjelaskan tentang wakaf diantaranya yaitu:

a. QS.al-Hajj/22:77 sebagai berikut:

              
   

Terjemahnya:

‘’Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.’’

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus berakhlak mulia

agar selalu beruntung serta mendapat tempat keberuntungan berupa tinggal di

dalam surga untuk selama-lamanya.

b. QS.ali-Imran/3:92 sebagai berikut:

9 Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, h. 14-17.
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Terjemahnya:

‘’kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha
mengetahuinya”.10

c. QS.al-Baqarah/2:261 sebagai berikut:

              
           

Terjemahnya:

‘’Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang
menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah
melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah mahaluas
(karunianya) lagi maha mengetahui’’.

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat,

menyangkut kedermawanan Usman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf ra yang

datang membawa harta mereka untuk membiayai perang tabuk. Bahwa ayat ini

turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji ilahi terhadap

10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Cipta Media,
2004).
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setiap orang menafkahkan hartanya dengan tulus. Di sisi lain, walaupun ayat ini

berbicara tentang kasus yang terjadi pada masa nabi Muhammad saw., sedangkan

ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim as yang jarak waktu kejadiannya

berselang ribuan tahun, tetapi dari segi penempatan uraian ayatnya ditemukan

keserasiaan yang sangat mengagumkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda,

ْنَساُن اْنقَطََع َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة ِمْن َصَدقٍَة َجاِریٍَة َوِعْلٍم یُْنتَفَُع بِھِ  إَِذا َماَت اْإلِ
َوَولٍَد َصالِحٍ یَْدُعو لَھُ 

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

5. Pola Pengelolaan Wakaf

a. Nazir Perorangan

Nazhir perorangan merupakan kelompok kerja yang terdiri dari 3 orang,

dalam mekanisme kerja nazhir penting dengan adanya mekanisme kerja yang jelas

dan perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan seperti,

ketua, sekertaris, bendahara. Mekanisme kerja nazhir perorangan secara intern

merupakan hubungan kerja antara pengurus dan secara ekstern hubungan kerja

dengan pemerintah dan masyarakat.

b. Nazhir Berbadan Hukum

Mekanisme kerja nazhir berbadan hukum mempunyai bentuk yang sama

dengan nazhir perorangan, seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-

masing pengurus. Perbedaanya adalah nazhir berbadan hukum perlu
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mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula

dalam hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak pemerintah, melainkan perlu

adanya hubungan organisasi di atasnya.

c. Pola Koordinasi

1) Nazhir Perorangan

Mengingat Nazhir diangkat oleh KUA atas saran Majelis Ulama maka

antara Nazhir dengan kepala KUA serta Majelis Ulama mempunyai hubungan

yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf

serta menyelesaikan jika ada persoalan.

2) Nazhir Berbadan Hukum

Bentuk organisasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya

namun harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah.11

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu lembaga pengelolaan wakaf akan berhasil, jika nazhir mempunyai

pengetahuan tentang wakaf dan tata cara pengelolaanya, mempunyai keterampilan

yang memadai untuk pengembangan wakaf dan mempunyai kepedulian terhadap

pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan umat.

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Adapun

rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun

tersebut:

11Tim Departemen Agama RI, Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nazhir),
h. 77.
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1. Wakif (orang yang mewakafkan)

2. Mauquf bih (barang yang diwakafkan)

3. Mauquf’alaih (orang/lembaga yang diberi wakaf)

4. Sighat (pernyataan/ikrar wakif untuk mewakafkan harta bendanya)

Sedangkan syarat-syarat wakif terdiri dari:

a. Syarat wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan bisa bertindak disini meliputi empat

macam kriteria yaitu:

1. Merdeka

2. Berakal sehat

3. Dewasa

4. Tidak di bawah pengampunan (boros/lalai)

b. Syarat Mauquf bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

1. Benda harus mempunyai nilai

2. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan

3. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi wakif

4. Benda tersebut telah menjadi milik wakif

c. Syarat Mauquf’alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun

syarat-syaratnya ialah:
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1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada

siapa ditunjukan wakaf tersebut.

2. Tujuan wakaf harus untuk ibadah.

d. Syarat Sighat akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk

menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan, adapun syarat

sahnya sighat adalah:

1. Sighat harus munjazah (terjadi seketika)

2. Sighat tidak diikuti syarat bathil

3. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu

4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang

sudah dilaksanakan.12

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana

disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan

mengelola harta wakaf sangat penting dlam perwakafan. Para mujtahid tidak

menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat

bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf baik yang bersifat perseorangan

maupun kelembagaan.

7. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi.

12 Faishal Haq dan Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia (Pasuruan:
Garoeda Buana Indah, 1993) ,h. 17-29.
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Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu

sistem transfer kekayaan yang efektif.

2. Fungsi Sosial.

Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan

akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.

3. Fungsi Ibadah.

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah

SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

4. Fungsi Akhlaq.

Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela

mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih

tinggi dari pada kepentingan pribadinya13

8. Hikmah Wakaf

Hikmah wakaf antara lain :

1. Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang

dimilikinya.

2. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski

telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya

harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.

13http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html
diakses tanggal 10 September 2016
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3. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan

persiapan yang cukup . Maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta

yang pernah diwakafkan

4. Menopang dan mengerakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam,

baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.14

9. Perbedaan Wakaf, Shadaqah/Hibah

Wakaf Infak/shadaqah/hibah

Menyerahkan kepemilikan suatu

barang kepada orang lain

Menyerahkan kepemilikan

suatu barang kepada pihak lain

Hak milik atas barang dikembalikan

kepada Allah

Hak milik atas barang diberikan

kepada penerima

shadaqah/hibah

Objek wakaf tidak boleh diberikan

atau dijual kepada pihak lain

Objek shadaqah.hibah boleh

diberikan atau dijual kepada

pihak lain

Manfaat barang biasanya dinikmati

untuk kepentingan social

Manfaat barang dinikmati oleh

penerima shadaqah/hibah

Objek wakaf biasanya kekal zatnya Objek shadaqah/hibah tidak

harus kekal zatnya

14 http://pai-bp.blogspot.co.id/2015/03/hikmah-dan-manfaat-wakaf.html diakses tanggal
10 September 2016
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Pengelolaan objek wakaf diserhakan

kepada administratur yang disebut

nadzir/mutawali

Pengelolaan obejek

shadaqah/hibah diserahkan

kepada si penerima15

C. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf sering diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah,

bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya,

sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Diantara

wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang

dikenal dengan istilah cash waqf (wakaf tunai) jika melihat objek wakafnya yaitu

uang, lebih tepat kalau cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang.16

Wakaf tunai ini telah disepakati secara luas oleh pakar hukum Islam

bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi

wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang dapat

dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak

mengurangi jumlah pokoknya.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok

orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf

tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebutkan bahwa

15http://fullindo.blogspot.co.id/2015/04/makalah-wakaf-ekonomi-syariah.html?m=1
diakses tanggal 6 Oktober 2016

16http://www.wali songo.ac.id/view/paradigma pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
produktif di Indonesia, diakses pada tanggal 27 maret 2016.
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wakaf uang telah dipraktekan oleh masyarakat yang menganut Mahzab Hanafi.

Wakaf uang sangat penting untuk dikembangkan di negara-negara yang kondisi

perekonomianya yang kurang baik karena berdasarkan pengalaman diberbagai

negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan

masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Dalam undang-undang no.41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa

harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan

pada ayat 3 pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana

dimaksudkan pada ayat 1 adalah harta benda yang tidak bisa habis karena

dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas

kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.17Wakaf tunai dapat

berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi

sosial yang dikelola oleh Bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi Bank

wakaf.

2. Wakaf Tunai Dalam Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang

dapat diwakafkan oleh wakif, yang dulu sebelum adanya undang-undang ini

secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti

tanah dan bangunan, kini dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai

wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan

17http://kzichsan.blogspot.com/2012/06/pengertian-wakaf-tunai.html, diakses pada
tanggal 27 maret 2016.
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Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun Wakaf tunai dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur

dalam pasal 28 sampai pasal 31, yakni :

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga

keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29

1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28

dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara

tertulis

2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

3) Setrtifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2

diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan

Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda

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

diterbitkannya sertifikat wakaf uang.
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Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang

sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan

pemerintah.18

3. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

Manfaat wakaf Tunai dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainya,

kegunaan wakaf tunai jauh lebih baik dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang

tidak dimiliki oleh wakaf benda lainya.

a. Manfaat wakaf tunai memiliki uang empat keunggulan sekaligus

dibandingkan dengan wakaf benda lainya yaitu:19

1. Wakaf tunai jumlahnya bila bervariasi, seseorang yang memiliki

dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa

harus menunggu menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih

dahulu.

2. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong

bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah

untuk lahan pertanian.

3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga

pendidikan Islam yang cash flow terkadang naik turun dan

mengkaji civits seadanya.

18http://santrikeblinger.blogspot.co.id/2010/05/wakaf-tunai.html?m= diakses tanggal 6
Oktober 2016

19Usman Rahmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
,h.114.
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4. Pada giliranya umat Islam dapat lebih mandiri dalam

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung

pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin

terbatas.

b. Adapun yang menjadi tujuan wakaf tunai antara lain sebagai berikut:20

1. Melengkapi lembaga wakaf dengan produk wakaf tunai yang

berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada

para wakif sebagai bukti keikutsertaan.

2. Membantu penggalangan dana tabungan sosial melalui sertifikat

wakaf tunai yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik

yang masih hidup maupun yang masih meninggal, sehingga dapat

memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat Islam.

3. Meningkatkan investasi sosial dan memindahkan tabungan sosial

menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal

sosial.

4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial

mereka terhadap masyarakat sekitar, sehingga keamanan dan

kedamaian sosial dapat tercapai.

4. Potensi Wakaf Tunai (Wakaf Uang)

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang

dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi

dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas

20 Ibid, h.114.
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yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama

dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat

memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata

mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat

produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf

uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan

bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam

bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang

besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat

diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui

sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf

(waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat

tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen

muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka

umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus

menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil

jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya,

disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Model wakaf semacam ini akan

memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka

tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi wakif. Selain itu,
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tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat

optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar

untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat

diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa

dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan,

jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp

100 ribu perbulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap

tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana

wakaf sebesar Rp. 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim

yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100.000 perbulan maka akan diperoleh

pengumpulan dana wakaf sebesar Rp. 100 milyar setiap bulan, dan 1,2 triliun

pertahunnya. Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka

akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp

120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa. 21

5. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Perlu untuk diperhatikan bahwa kemajuan dan kemunduran wakaf

tunai di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para

pengelolanya. Nazhir dan Lembaga Wakaf adalah ujung tombak

pengembangan wakaf tunai, sehinggga kemampuan dalam aspek

manajemen menjadi suatu keharusan. Manajemen berfungsi mengurangi

21http://leafmyallif.blogspot.co.id/2012/10/makalah-wakaf-tunai.html, diakses pada
tanggal 27 september 2016
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hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan sebagaiman yang telah

diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya  bahwa kebaikan tanpa

organisasi akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir.22

Di bawah ini diuraikan empat fungsi manajemen yang sangat

menentukan dan strategis yang dapat dikembangkan dan diterapkan pada

pengelolaan wakaf tunai;

a. perencanaan atau planning, adalah kegiatan awal dalam sebuah

pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan

pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam Islam

planning dikenal dengan istilah musyawarah, dengan demikian,

planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan

untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang

dan penentuan strategi dan taktik  yang tepat untuk mewujudkan

target dan tujuan organisasi.23

b. Fungsi pengarahan (directing), yang merupaka proses implementasi

program agar bisa  dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam

organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan

tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi.24

22 Al-Hasyimi, Mukhtar al-Hadis wa al-Hukmu al-Muhammadiyyah (Cairo, Daar an-
Nasyr al-Misriyyah), h. 34

23 Farid wadjdy dan Mursyid,  Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang
hampir terlupakan) Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 177

24 Ibid, h. 177
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c. Pengorganisasian (Organizing) yaitu struktur dari wewenang atau

kekuasaan nazhir atau bisa diartikan dengan suatu kerangka tingkah

laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi

sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang  lebih

penting lagi adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam

organisasi bisa  bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai

tujuan organisasi.25

d. fungsi pengawasan (controlling) sebagai suatu proses yang dilakukan

untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah

direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan

terjadi. Penga- wasan harus ada dalam pengelolaan wakaf yang

meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran

terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang ditetapkan

dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi

penyimpangan, perbandingan antara hasil (output) yang dicapai

dengan masuknya (input) yang digunakan.26

Aspek penting  lainnya yang harus menjadi perhatian dalam

pengelolaan wakaf tunai secara profesional adalah aspek Sumber Daya

Insani (SDI) para pengelola. SDI diharapkan mampu menunjukkan kinerja

yang optimal. Para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi

25 Ibid, h. 177
26 Ibid, h. 177



34

dan kemampuan teknis guna merealisasikan tujuan yang  telah ditetapkan

dalam perencanaan. Kegiatan manajemen sumber daya insani adalah seputar

penentuan aktivitas karyawan, seleksi  calon karyawan, pelatihan dan peng-

embangan karyawan serta aktivitas lain terkait dengan awal masuk karyawan

hingga pensiun.27

Hubungan antar  karyawan dalam sebuah organisasi merupakan

aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat  non-materi

(kejiwaan, spiritual). Jika kebutuhan spiritual ini  dapat terpenuhi, akan

mendorong dan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih optimal. Mereka

melakukan itu semua dengan penuh keikhlasan dan semangat saling

membantu satu sama lain. Selain itu, budaya organisasi juga memberikan

pengaruh yang besar dalam suatu lembaga tidak terkecuali lembaga wakaf.

Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah

untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi

merupakan suatu kebutuhan.

Di samping pola manajemen dalam lembaga wakaf harus terdapat

pula model pengelolaan, yang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan.

Pendanaan merupakan suatu  usaha penggalangan dana masyarakat yang

dilakukan oleh nazdir. Di dalam dunia penggalangan dana sosial dikenal

dengan adanya ”prinsip 80-20”. Rumus ini mengkalkulasikan bahwa sebanyak

27 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 105
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80% dukungan dana bagi suatu lembaga lazimnya berasal dari donasi

personal tertentu dengan skala ekonomi yang mapan, sedangkan sisanya

yang 20% berasal dari umat.  Artinya mayoritas pendanaan suatu organisasi

sosial pada umumnya berasal dari segelintir orang dengan nominal jauh lebih

besar dari umumnya penggalangan dana yang berasal dari masyarakat

umum (kotak amal

6. Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf tunai adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk

kegiatan produksi dan hasilnya diberiakn sesuai dengan tujuan wakaf. Harta

wakaf tidak langsung digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ibadah.

Harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses

penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan)

atau proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan

untuk kemaslahatan umat (pembangunan, dan pengelolaan Mesjid, sekolah,

rumah sakit, pasar, sarana olahraga).28

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi Islam,

saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah

wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan,

pengembangan, pendanaan bagi masyarakatdalam rangka menuju kemandirian

finansial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.

28 Mundzir Qahaaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 161.
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7. Peran Pesantren Dalam Ekonomi Islam

Sejak berdiri pada abad ke 14 Masehi, pesantren memiliki fungsi sebagai

lembaga pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan

penjajahan. Pada tahun 1980, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan

Masyarakat (P3M), dunia pesantren mendapatkan tambahan fungsi baru, yaitu

sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang dijadikan

sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat misalnya pesantren

Darul Falah Bogor yang dijadikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat

kemudian menjadi luar biasa didunia pesantren.

Pertama, Peran strategis pesantren dalam ekonomi Syariah yang pertama

adalah peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah

kemasyarakat. Peran ini juga sangat strategis untuk menjadi ulama ekonomi Islam

yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah bagi Lembaga

Keuangan Syariah yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program

lembaga keuangan Syariah tersebut, sesuai dengan Islam.

Kedua, Peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi

syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis mengingat

masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-

hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi Islam dan

berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Pesantren juga berperan

sebagai lembaga produksi dan konsumsi, pesantren sebagai lembaga produksi

yang ditunjukan dengan adanya penguasaan terhadap tanah luas, memiliki tenaga
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kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang

yang diperlukan, menunjukan bahwa peantren merupakan salah satu produsen.29

Pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan

produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren beergerak dalam bidang industri

(kerajinan kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.

Pesantren sebagai lembaga konsumsi ditunjukan dari jumlah barang produksi

yang diserap oleh pesantren baik oleh santri sebagai peserta didik maupun

pesantren sebagai lembaga pendidikan, bila pesantren memiliki usaha produksi

maka bahan baku usaha produksi ini juga akan menyerap barang produksi yang

tidak sedikit.

8. Permasalahan Wakaf Tunai Di Indonesia

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum

berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:

a. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa

aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja.

Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan

pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung

seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan,

yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang

29http://kzichsan.blogspot.com.Peran-Pesantren-ekonomi-Islam.html, diakses pada
tanggal 27 maret 2016.
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tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini

juga bagian dari ibadah.30

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit.

Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak,

seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain

uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual,

dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU

No.  41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya

wakaf uang.

2. pengelolaan dan manajemen wakaf.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih

memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar

dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu

penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah

dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya

operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu,

kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang

berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia

karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah

ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan

manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada

30 Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika
Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.
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beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami

konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus

profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika

harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan

wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan

melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan

Wakaf Indonesia.31

3. Benda Yang Diwakafkan Dan Nazhir (Pengelola Wakaf).

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia

hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit

untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang  cukup

luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang

mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih,

harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan

uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah

nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada

kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang

dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh

nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang professional,

bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf,

termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian,

wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi

31 Ibid,
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sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada

zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai

kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti

melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta

wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan

wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini,

hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa

yang diperlukan masyarakat dan dalam memilih nazhir sebaiknya

mempertimbangkan kompetensinya.32

32 Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum
Islam Di Indonesia ( Jakarta, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Di Universitas Indonesia, 6
April 2009)


