BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sejak awal, wakaf kerapkali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak
seperti tanah, pohon, bangunan, maupun sumur untuk diambil airnya,
sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Padahal
wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah
mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan istilah lain.
Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah,
disyari’atkan pada tahun kedua hijriyah. Para ulama berpendapat bahwa
peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang
dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khaththab terhadap tanahnya di Khaibar.
Menurut

keterangan

Ibnu

Umar,

kemudian

sahabat

Umar

r.a.

menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya,
sabilillah, Ibnu sabil dan kepada para tamu. (Suparman Usman, 1994 : 27)
Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam
di seluruh wilayah nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama
juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti
masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai
wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan
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banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf.
(Rozalinda, 2015: 236)
Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak
mendapat perhatian para cendikiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf
tunai). Dalam sejarah Islam, wakaf tunai berkembang dengan baik pada zaman
Bani Mamluk dan Turki Usmani.
Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh
sebelum Indonesia merdeka. Namun, peraturan-peraturan yang ada waktu itu
belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis
peraturannya. Maksudnya, pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan itu
masih sangat sederhana dan tidak mencakup banyak aspek dari wakaf itu
sendiri. Kemudian dari aspek legalitasnya, peraturan tentang wakaf pada masa
lalu belum ada yang setingkat undang-undang. Setelah era reformasi bergulir,
ada banyak peraturan perundang-undangan baru dibuat. Salah satunya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lahirnya undang-undang No. 41 tahun 2004, salah satunya didasari fatwa
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang,
(11/5/2002).
1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang
tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang
dibolehkan secara syar'i.
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5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan, dan atau diwariskan.
Wakaf merupakan salah satu instrument filantropi dalam Islam yang
bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarkat. Dengan pemanfaatan
wakaf tersebut, suatu negara diharapkan dapat dipengaruhi tingkat kestabilan
ekonominya,

baik

aspek

pendapatan

negara

maupun

pendapatan

masyarakatnya.
Dan menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf
uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta
warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan.
Adapun aset tanah wakaf di Indonesia mencapai 435 ribu persil dengan luas
sekitar 436 ribu hektare, yang jika diuangkan nilainya bisa lebih dari Rp200
triliun. (http://bwi.or.id , akses 20 Maret 2017)
Potensi yang demikian besar sudah selayaknya dikelola dengan baik untuk
memperkuat perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan komitmen dari
seluruh pemangku kepentingan, yaitu regulator, lembaga keuangan, dan
birokrat. Dan sudah seyogyanya program wakaf ini khususnya di Indonesia
untuk didukung demi kemaslahatan bersama.
Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf yang besar. Tapi, potensi itu
belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi wakaf yang
bersumber dari donasi masyarakat atau wakaf uang. Jenis wakaf ini membuka
peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat
dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.
Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara
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profesional. Padahal, wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda
tak bergerak.
Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disingkat BPD
DIY merupakan bank daerah Yogyakarta yang beroperasi untuk wilayah
Yogyakarta. BPD DIY memiliki unit layanan syariah pada tahun 2007 dan
merupakah salah satu bank yang terdaftar dalam LKS-PWU. Sampai saat ini
BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di
seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7
kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment
point, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM, serta 4 kantor layanan
syariah. Kantor layanan syariah BPD DIY menjadi mitra BWU/T (Badan
Wakaf Uang/Tunai) sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan SyariahPenerima Wakaf Uang), sehingga dana wakaf yang masuk ke BPD DIY Syariah
sebagai dana wakaf akan dikelola BWU/T sebagai nadzir.
Praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY
Syariah telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2006.
Di Yogyakarta sendiri ada beberapa Nadzir wakaf tunai yang merupakan
lembaga resmi diantaranya Dompet Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia
(RZI), Dompet Peduli Umat-Daarut Tauhid (DPU-DT), Lazismuh, Al-Azhar
Peduli, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY dan
sebagainya.
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Wakaf tunai khusunya di BWUT (Badan Wakf Uang/Tunai) MUI DIY yang
bekerjasama dengan BPD DIY Syariah sudah memiliki jumlah pasar yang luas
untuk di DIY, dengan melihat banyaknya BPD DIY yang sudah ada di semua
kabupaten di Yogyakarta dan dapat melayani layanan syariah. BWUT telah
memiliki beberapa lokasi binaan untuk menyalurkan dana wakaf uang, yaitu
1. Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul
2. Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman
3. Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul
4. Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
5. LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta
6. Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul
7. Kelompok Ngudi Rejeki Mlati Sleman
8. Kelompok Difabel Pandak Bantul
9. Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo
10. Kelompok Difabel Galur Kulon Progo
11. Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo
Dimana lokasi-lokasi tersebut telah terbantu dengan adanya dana wakaf
tunai yang dikelola oleh BWUT. Bisa dilihat dana wakaf tunai yang ada pada
BPD DIY Syariah dari awal berdirinya hingga tahun 2017 sampai bulan juni
telah tercatat dana wakaf sebesar Rp 598.938.140,Dana tersebut sangatlah besar untuk di kelola secara optimal, dana tersebut
sudah membantu kaum fakir dan miskin di sebagian daerah di Yogyakarta.
Oleh karena itu dibutuhkan banyak wakif untuk meningkatkan jumlah harta
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wakaf tunai, dengan banyaknya wakif akan banyak pula masyarakat yang
membutuhkan terbantu.
Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk
menyusun skripsi yang berjudul “WAKAF TUNAI SEBAGAI SUMBER
FUNDING

PERBANKAN

SYARIAH

DALAM

MENDORONG

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme wakaf tunai?
2. Bagaimana peran wakaf tunai dalam funding perbankan syariah?
3. Bagaimana peran funding wakaf tunai melalui perbankan syariah dalam
mensejaherakan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui mekanisme wakaf tunai
2. Mengetahui peran wakaf tunai dalam pemberdayaan masyarakat melalui
perbankan syariah
3. Mengetahui dampak wakaf tunai terhadap masyarakat

D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
atau kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu :
1. Bagi Akademik
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi
penelitian yang lain yang sejenis diwaktu yang akan datang. Penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi sarana mengaplikasikan teori yang sudah
didapat, khususnya pada seberapa besarnya pengaruh atau dampak wakaf
tunai di masyarakat.
2. Bagi Peneliti
a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh
selama masa perkuliahan.
b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam menganalisis serta
memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat dan perbankan
syariah.
3. Bagi Pembaca
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep
dalam pemecahan masalah khususnya bagi mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada

masalah terkait, khususnya mengenai penyaluran dana wakaf tunai.

E. Sistematika Penulisan
Untuk memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka
sistematika penulisan ini dikelompokkan menjadi IV (empat) bab, yaitu:
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Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, bab ini berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.
menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka
berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari
penelitian ini, serta kerangka teori yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian ini.
Bab II menjelaskan tentang metode penelitian, menjelaskan tentang metodemetode yang digunakan peneliti uantuk menyusun penelitian ini sehingga
menghasilkan penelitian yang baik.
Bab III menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, bab ini menguraikan
hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup obyek
penelitian dan hasil penelitian.
Bab IV menjelaskan penutup, berisi kesimpulan, sara-saran atau
rekomendasi.

F. Tinjauan Pustaka
Dalam telah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu
tentang wakaf tunai baik pengembangan, pengelolaan maupun pelaksanaan
wakaf tunai. Beberapa penelitian tersebut antara lain :
1.

Skripsi yang berjudul“Strategi Pengembangan Wakaf Uang Tunai / Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Studi Kasus: Badan Wakaf Uang/Tunai
MUI Daerah Istimewa Yogyakarta” disusun oleh Julasfi Warraihan (2015)
mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas
bagaimana tentang strategi pengembangan wakaf tunai sebagai
pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan menyimpulkan untuk menggiatkan
sosialisasi dengan media sosial dikarenakan lebih efektif dan optimal.
2.

Skripsi yang berjudul “Dinamika Pengembangan Wakaf Tunai di Daerah
Istimewa Yogyakarta” disusun oleh Adistya Vio (2016) mahasiswi
Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana
dinamika pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta serta kendala
pengembangan wakaf tunai di BPD DIY Syariah dan BMT BIF
Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Upaya
pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta saat ini masih berlangsung
secara dinamis, artinya pengembangannya masih terus berjalan dengan
adanya lembaga-lembaga nāzhir wakaf yang cukup besar dari MUI DIY
yaitu BWU/T MUI DIY serta para nazhir-nazhir lain di BMT se-DIY.
Sedangkan di BMI BMT BIF Yogyakarta, sosialisasi, pemasaran hingga
pengelolaan dikelola sendiri karena BMT lembaga penerima wakaf serta
nazhir, sehingga pengembangannya sedikit lebih lambat.

3.

Jurnal yang berjudul “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada
Bank BPD DIY Syariah” disusun oleh Hendro Setyadi (2017) Universitas
Islam Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana Bank BPD DIY
Syariah mengelola dan mengembangkan wakaf uang/tunai berdasarkan PP
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no. 42 tahun 2006 pasal 48. Hasil penelitian ini disimpulkan praktik
pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah telah
sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006.
Dari beberapa tinjaun pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini
memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui, dan mencari informasi tentang seberapa besar
dampak atau pengaruh wakaf tunai pada masyarakat dan perbankan syariah
khususnya di Indonesia.

G. Kerangka Teori
1. Wakaf Secara Umum
a. Pengertian Wakaf
Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “WAQOFA”
yang berarti “Menahaní” atau “Berhenti” atau ”Diam ditempat” atau
“Tetap berdiri”. Kata “WAQOFA”-“YAQIFU-WAQFAN”
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat
tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang
beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika
mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mazhab,
seperti Abu Hanafi, Malik, Syafii dan imam-imam lainnya. Menurut
Mazhab Syafii menjelaskan bahwa wakaf merupakan menahan harta
yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan harta
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tersebut

dengan memutuskan kepemilikan barang dari pemiliknya

untuk hal yang diperbolehkan. Menurut Mazhab Hanafi menjelaskan
bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang
lain dan disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah (habsul
‘aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah). Sedangkan
menurut Malikiyah wakaf yaitu memberikan manfaat sesuatu, pada
batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam
kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan atau pengandaian
(Anshori, 2005:7-10).
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1, wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran islam. Sementara itu, dalam pasal 1
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan bahwa
wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.
Dengan demikian, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang
dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan melembagakan untuk
selamanya guna keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan
ajaran Islam (Rozalinda, 2016: 224-225).
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b. Dasar Hukum
Berkaitan dengan persyariatan wakaf secara khusus, nash yang
menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur’an dan hadis tidak
ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun
hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian
rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar pensyariatan wakaf
adalah :
A. Qs. Ali Imran, 3 : 92

ْ يم
ْ ع ِل
َ ْلَنْْتَنَالُواْال ِبرْْ َحتىْتُن ِفقُواْ ِمماْت ُ ِحبُّونَْْ َو َماْتُن ِفقُواْ ِمنْْشَيءْْفَإِنْْالل ْهَْ ِب ِْه
Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

B. Qs. Al-Baqara, 2 : 261

ْل
ِْ سنَابِلْفِيْ ُك
َْ ْسب َْع
ِْ َ لْالل ِْهْ َك َمث
ِْ سبِي
ُْ َ َمث
َ ْْلْ َحبةْْأَنبَت َت
َ ْلْالذِينَْْيُن ِفقُونَْْأَم َوالَ ُهمْْفِي
ْع ِليم
ْ فْ ِل َمنْْيَشَا ُْءْْۗ َو
ُْ ضا ِع
ْ سنبُلَةْْ ِمائ َ ْةُْ َحبةْْْۗ َو
ُ
َ َْْللاُْ َوا ِسع
َ َُللاُْي
Artinya“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui.”
C. Hadis (HR. Muslim no. 1631)

سلَّ َم قَا َل إذَا َماتَ ابنْآدم
َ صلَّى الله
َ
َ علَرْه َو
َ ع ْن اَب ْي ه َري َْرة َ أ َ َّن َرس ْول الل ِْه

َ َإ ْنق
صدَقَة َجاريَة ا َ ْو ع ْلم ي ْنتَفَع به أ َ ْو َولَد
َ ع ْنه
َ ط َع
َ ع َمله إ َّالَ م ْن ث َ َلثَة إالَ م ْن
)صالح يَدْع ْو لَه (رواهْمسلم
َ
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Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw,
telah bersabda: “Aapabila seorang anak Adam meninggal dunia,
maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu
yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’akan orang
tuanya.”

Dalam hadis lain diceritakan, bahwa Umar ibn Khatab
mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang
sebagai salah satu bentuk pensyariatan wakaf. Dalam hadis alBukhari diceritakan :

َّ ع ْنه َما أ َ َّن ع َمرابْن ْالخ
ضا ب َخ ْرِبَر
ً اب ا َ ْر
َ ص
َ ي الله
َ
َ َ َطاب أ
َ ع ْن أَبى ع َم َر َرض
صِبْت
َ صلَّى الله
َ علَرْه َو
َ َ سلَّ َم يَ ْست َأْم َره ف ْر َها فَقَا َل يَا َرس ْول الله إني أ
َ ي
ُّ فَأَت َى النَِّب
ُّ َضا ب َخ ْرِبَر لَ ْم اَصبْ َم ًاال ق
َس ع ْندَى م ْنه فَ َما ت َأْم ْر به قَا َل إ ْن شئْت
ً أ َ ْر
َ ط أ َ ْنف
صدَّقَ بها َ بها ع ْمر أَنَّه الَ يِباَع َوالَ ي ْوهَب
ْ َ َحِبَسْتَ أ
َ َ صدَّ ْقتَ بها َ َقا َل فَت
َ َ صلَها َ َوت
سِبرْل الله
َ صدَّقَ ب َها ف ْي ْالفقَراَء َوف ْي ْالق ْربَى َوف ْي الرقَاب َوف ْي
َ َ َوالَ ي ْو َرث َوت
ْ لى َم ْن َولرَ َها أ َ ْن يَأْك َل م ْن َها ب ْال َم ْعر ْوف َوي
طعم
َّ سِبرْل َوال
َ ضرْف الَ جنَا َح
َ َوابْن
َ ع
َ
غر َْر مت َ َمول
Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab
mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi
Saw. Untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar
berkata, “ Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar.
Namun. Aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau
perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab, “Jika
kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan
hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak
bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan
kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang
yang berjihad di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang
yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah
tersebut dengan cara yangma’ruf dan memakannya tanpa
maksud memperkaya diri. (HR al-Bukahari)
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c. Sejarah Wakaf
Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan
dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai
dengan pembangunan Masjid Quba’ , yaitu masjid yang dibangun atas
dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam
Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah
ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari
Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi
yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli
oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana
disebutkan dalam buku “Sirah Nabawiyah”. Dengan demikian,
Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para
sahabat

juga

telah

membantu

beliau

dalam

menyelesaikan

pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri
beliau (Qahaf, 2000:6).
d. Macam-macam Wakaf
Menurut Qahaf (2005:161-162), wakaf terbagi menjadi
beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan
penggunaan barangnya, yaitu :
1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, antara lain:
a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (Khairi), yaitu apabila
tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
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b) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk
memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya,
dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau
miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
c) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya
untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2) Wakaf berdasarkan batasan waktunya, terbagi menjadi dua macam
yaitu:
a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang
bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya,
atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf
abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk biaya
perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa
barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi
syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara
juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi
batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3) Wakaf berdasarkan penggunaanya, terbagi menjadi dua macam
yaitu:
a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan
untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah
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untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati
orang sakit dan lain sebagainya.
b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan
untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan
tujuan wakaf.
e. Wakaf Tunai
Sejarah wakaf di Indonesia sendiri sejalan dengan penyebaran
Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah
Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan
tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk
menyerahkan tanahnya sebagai wakaf (Rozalinda, 2015: 236).
Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash
Waqf yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas
idenya. Dalam beberapa literatur lain, Cash Waqf juga dimaknai
sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan
sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan Cash Waqf sebagai
wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan, Cash Waqf
akan diterjemahkan sebagai wakaf uang (Hasan, 2011:20).
Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama
(Djunaidi dkk.,2007a:3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf
yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk
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konten. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( 2008: 85) tanggal 11 Mei
2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.
Dalam definis diatas, maka dijelaskan bahwa wakaf tidak lagi
terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat
berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian,
definisi MUI diatas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang
(Hasan, 2011:21-22).
f. Peraturan Wakaf Tunai
Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang
isinya sebagai berikut :
(a) Wakaf uang (cash waqaf / waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai.
(b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
(c) Wakaf uang hukumnya jawaz (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.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal
28-31 berbunyi :
Pasal 28
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui
lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
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Pasal 29
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana di maksud dalam
Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak
Wakif yang dilakukan secara tertulis.
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud 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 kerja sejak diterbitkannya Sertifikat wakaf Uang.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum wakaf uang
adalah boleh baik menurut undang-undang maupun agama (Anshori,
2005: 93).
g. Pengelolaan Wakaf Tunai
Setelah umat Islam memasuki sepuluh pertama pada abad ini,
banyak wakaf Islam yang dikelola dengan cara yang bisa disebut
sebagi berikut: (Qahaf, 2000:297)
1) Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung
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2) Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang
menyerupai yayasan wakaf
3) Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim
dan berada dibawah pengawasannya
Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk
memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan
perwakafan tersebut. Sebagai pemegang amanat, Nazhir memiliki
tanggungjawab bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta
wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.
Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi
hak Wakif, tetapi boleh juga Wakif menyerahkan hak pengawasan
wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.
Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaikbaiknya, Negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu dengan
mengeluarkan Undang-undang yang mengatur persoalan wakaf,
termasuk penggunaannya.
Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat
sebagai berikut:
1) Beragama Islam
2) Telah baligh /dewasa
3) Dapat dipercaya
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4) Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusanurusan harta wakaf
5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila,dsb)
Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, hak menunjuk orang
lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan Wakif agar terjalin
keserasian dengan prinsip hak pengawasan pada Wakif itu sendiri.
Apabila orang yang mempunyai hubungan dengan Wakif tidak ada,
baru diperbolehkan menunjuk orang lain.
Menurut Pasal 10 ayat (3) UU 41/2004, badan hukum hanya
dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nazhir perseorangan (dalam Pasal 10 ayat (1) UU 41/2004), yaitu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

warga negara Indonesia;
beragama Islam;
dewasa;
amanah;
mampu secara jasmani dan rohani; dan
tidak terhalang

2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selain persyaratan tersebut, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, menyebutkan beberapa persyaratan lainnya, yaitu:
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1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan
Wakaf Indonesia(“BWI”) melalui Kantor Urusan Agama
setempat. Jika tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat,
pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama
terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di
provinsi/ kabupaten/kota.
2) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus
memenuhi persyaratan:
a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir
perseorangan;
3) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di
kabupaten/kota benda wakaf berada;
4) memiliki:
salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan
hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
1)
2)
3)
4)

daftar susunan pengurus;
anggaran rumah tangga;
program kerja dalam pengembangan wakaf;
daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf
atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
5) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Persyaratan-persyaratan

ini

dilampirkan

pendaftaran sebagai nazhir badan hukum.
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pada

permohonan

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan
baik, kepada Nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan
yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian
dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No.41 Th.
2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda
wakaf yang dikelolanya. Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal
yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syaratsyarat yang mungkin telah ditetapkan Wakif sebelumnya.(Anshori,
2005: 34).
2. Bank Syariah
Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah
lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu
lintas pembayaran. Serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip Syariah (heri, 2008).
Bank syariah yang di beberapa Negara biasa disebut Islamic Bank
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
yaitu aturan yang berlandaskan hukum Islam antara pihak bank dan pihak
lain untuk menyimpan dana dan atau kegiatan pembiayaan usaha atau
kegiatan yang lainya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam (Sulhan
dan Ely, 2008:125). Berikut merupakan perbedaan produk bank syariah dan
bank konvensional.
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Tabel 1.1 Produk Bank Syariah
Nama Produk
Giro iB (Rupiah

Skema Keuangan
Titipan

dan USD)
TABUNGAN iB
Tabungan Ib

Fleksibel :
Titipan/Penyertaan
Modal

Tabungan

Fleksibel :

Haji/Umrah iB

Titipan/Penyertaan
Modal

Tabungan

Penyertaan Modal

Pendidikan iB
Tabungan

Penyertaan Modal

Perencanaan iB
Tabungan Arisan

Penyertaan Modal

iB
DEPOSIT iB
Deposito iB

Penyertaan Modal

(Rupiah dan USD)
Deposito Special

Penyertaan Modal

Investmen Deposit

untuk Proyek

iB

Tertentu Sesuai
Keinginan
Nasabah/Investor

Jasa Bank Garansi

Penjamin

iB

23

Jasa Syariah Card

Penjamin, Pinjaman

iB

Uang dan Perwakilan

Jasa Penukaran

Penukaran dua mata

Uang iB

uang yang berbeda

Jasa Kirim Uang

Perwakilan

iB (Rupiah dan
Valas)
Jasa

Perwakilan dengan

Bancassurance

fee
JASA iB

Jasa L/C Ekspor iB

Perwakilan dengan
fee, Jual Beli dan
Penjaminan

Jasa L/C Impor iB

Perwakilan dengan
fee dan Penjaminan

Gadai Emas iB

Pinjaman Uang dan
sewa
PEMBIAYAAN

Pembiayaan

Sewa

Multijasa iB
(KTA iB) untuk
Pendidikan,
Pernikahan,
Kesehatan
Pembiayaan

Fleksibel : Jual Beli

Pemilikan Rumah

dengan Margin, Sewa

iB (KPR iB)

Beli dengan Pesanan,
Sewa Beli (Leasing)
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Pembiayaan

Fleksibel : Jual Beli

Pemilikan Mobil

dengan Margin, Sewa

iB (KPM iB)

Beli (Leasing), Sewa

Kartu Kredit iB

Penjaminan, Pinjaman
Uang, Sewa dean
Perwakilan

Pembiayaan Dana

Kemitraan

Berputar iB
Pembiayaan

Fleksibel :

Menengah dan

Kemitraan/Penyertaan

Korporasi iB

Modal

Pembiayaan

Fleksibel :

Mikro dan Kecil

Kemitraan/Penyertaan

iB

Modal

Pembiayaan

Kemitraan

Rekening Koran
iB
Pembiayaan

Kemitraan

Sindikasi iB
Pembiayaan

Fleksibel :

Modal Kerja iB

Kemitraan/Penyertaan
Modal

Pembiayaan Sewa

Sewa Beli (leasing)

Equipment iB
Pembiayaan ke

Jual Beli dengan

Sektor Pertanian

Pesanan secara Paralel

iB
Pembiayaan Dana

Pinjaman Uang

Talangan iB
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a. Sumber Perbankan Syariah
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada
2 (dua) bidang. Pertama perbankan syariah merupakan lembaga bisnis
yang berorientasi pada profit (Tamwil). Kedua merupakan lembaga
yang bergerak pada sosial keagamaan (maal). Dengan demikian maka
sumber dana dari 2 bidang tersebut juga akan berbeda.
Bank syariah sebagai lembaga bisnis (Tamwil) diperoleh dari
empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus
secara sederhana, sumber dana bank syariah dapat dikategorikan
menurut (Heri Sudarsono, 2008:64) adalah sebagai berikut:
1) Al-Wadiah
Al-Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai
meninggalkan atau meletakan, atau meletakan sesuatu pada
orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis,
wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak
kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus
dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.
2) Investasi
a) Al-Mudharabah
Dalam mengimplementasikan mudharabah, penyimpan
atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik
modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana
tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan
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mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan
terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk
melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan
dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati bila bank
menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah
maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
b) Al-Mudharabah mutlaqah.
Penerapan

mudharabah

mutlaqah

dapat

berupa

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan
dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank
dalam menggunakan dana yang dihimpun.
3) Investasi Khusus
a) Mudharabah Muqayyadah on Balance sheet.
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus
(restricted

investment)

dimana

pemilik

dana

dapat

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh
bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu,
atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau
disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
b) Al-Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet.
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana
mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya,
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dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan
usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu
yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha
yang akan dibiayai dan pelaksanaan usaha.
Dana untuk membiayai operasional dapat diperoleh dari
berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu
sendiri atau secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau
lembaga

lainnya.

Disamping

itu

untuk

membiayai

operasionalnya dana dapat pula diperoleh dengan modal
sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.
Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan

dari

penggunaan dana tersebut di kemukakan oleh (Kasmir,
2000:61)
Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri.
Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para
pemegang saham. Apabila saham yang terdapat dalam portepel
belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu,
maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham
kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan
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perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat
mengeluarkan saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu
pihak pihak perbankan dapat pula mengeluarkan cadangancadangan lama yang belum digunakan.
2) Dana yang berasal dari masyarakat luas.
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi
kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank
jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.
Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika
dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari
sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga
dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak
terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini
relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dan sendiri.
3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.
Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank
mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan
kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relaif lebih mahal
dan sifatnya hanya semantara waktu saja. Kemudian dana yang
diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau
membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari
sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:
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a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang
diberikan

Bank

Indonesia

kepada

bank-bank

yang

mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga
diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
b) Pinjaman antar bank (call money) biasanya pinjaman ini
diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring
dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek
dan bunga relatif tinggi.
c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman
yang diperoleh perbankan dari pihak luar negri.
Sumber dana bank syariah pada bidang sosial keagamaan
(Tamwil) bisa bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Hal
ini tidak bertentangan dengan uu no 21 tahun 2018 pasal 19 ayat 1
huruf q.
“Melakukan kegiatan lain yang lazimnya dilakukan di bidang
perbankan dan Bidang Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan undangundang.

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang
dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan
yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan
yaitu:
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a) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dan tingkat
resiko yang rendah
b) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan tetap
menjaga tingkat likuiditas yang aman
Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana bank
harus diarahkan dengan baik agar semua kepentingan nasabah dapat
terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya
dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank, yaitu:
a) Aktiva yang menghasilkan (Earning Assets) dan
a) Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets)
Aktiva yang dapat menghasilkan atau earning assets adalah
asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini
disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan model
kerjasama (musyarakah)
c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual- beli (al-ba’i)
d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah
muntahia bit tamlik)
e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
Asset bank yang tergolong tidak memberikan penghasilan antara
lain:
a) Aktiva dalam bentuk tunai (cash assets)
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b) Pinjaman (qard)
c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris
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