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ABSTRAK 

 

Wakaf tunai merupakan berupa uang tunai yang diinvestasikan 

kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan 

ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan 

sosial. Cash Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu bentuk 

investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang 

dikumpulkan oleh nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen 

sukuk negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) 

yang diterbitkan oleh kementrian keuangan (Kemenkeu). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menganalisis: 1) 

Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam penerapan Cash Waqf 

Linked Sukuk Bank Muamalat sebagai LKS-PWU di Bank 

Muamalat Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam 

penerapan Cash Waqf Linked Sukuk tentang penghimpunan dan 

pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo? 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan 

pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori 

tentang  wakaf tunai berdasarkan Undang-Undang dan Cash 

Waqf Linked Sukuk. Dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa dari banyaknya wakaf tanah yang tidak di 

dikelola secara produktif dikarenakan oleh ketiadaan dana 

untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Dengan adanya CWLS 

ini agar wakaf menjadi lebih produktif dan untuk menfasilitasi 

masyarakat berinvestasi di dunia dan akhirat. Adapun 

diterapkanya di Indonesia mengingat potensi aset wakaf yang 

begitu besar untuk dapat dijadikan wakaf yang produktif 



 

 

dengan sistem ekonomi Islam yang dilandasi pada prinsip-

prinsip syariah. Wakaf uang di Indonesia menjadi perhatian 

dengan adanya fatwa MUI tahun 2002 yang telah menetapkan 

bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Dengan adanya 

hal ini maka kemudian lahirnya berbagai diskusi hingga 

akhirnya ada pada tataran regulasi yang tercantum pada 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah 

No 25 tahun 2018 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang wakaf. Jadi dalam perkembangan 

wakaf uang ini telah diadopsi tidak hanya dari bank syariah 

yang ditunjuk oleh kementerian keuangan tetapi mereka 

sebagai lembaga keuangan mikro syariah.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Cash waqf is cash that is invested in profitable economic 

sectors with a certain percentage used for social services. Cash 

Waqf Linked Sukuk is a form of social investment in Indonesia 

where the cash waqf collected by a nazir through Bank 

Muamalat Indonesia as a Sharia Financial Institution for 

Collecting Cash Waqf (LKS-PWU) will be managed and 

placed in the state sukuk instrument, or SBSN (State Sharia 

Securities), issued by the Ministry of Finance (Kemenkeu). 

Based on the description above, the authors are interested in 

analyzing: 1) How is the review of the Waqf Law in the 

application of Bank Muamalat's Cash Waqf Linked Sukuk as 

LKS-PWU at Bank MuamalatPonorogo? 2) How is the review 

of the Waqf Law in the application of Cash Waqf Linked 

Sukuk regarding the collection and development of cash waqf 

at Bank MuamalatPonorogo? 

This research is a qualitative research with a normative 

juridical approach, a statutory approach, and a conceptual 

approach. The theory used is the theory of cash waqf based on 

the Indonesian Constitution and Cash Waqf Linked Sukuk. 

From this research, it can be concluded that the number of 

property-based waqf that is not managed productively is due to 

the lack of funds to manage the property waqf. The CWLS is 

intended to make waqf more productive and to facilitate people 

to invest in the world and the afterlife. As for its 

implementation in Indonesia, there is plenty of potential, 

considering the huge potential of waqf assets to be productive 

waqf with an Islamic economic system that is based on sharia 

principles.  











 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

tentang wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf 

di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum 

terselesaikan dengan baik. Peraturan kelembagaan dan 

pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah 

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Undang-

Undang Pokok Agraria). Sehingga kemauan yang kuat dari 

umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami 

kendala-kendala formil.1 

Sepanjang sejarah Islam. Wakaf merupakan sarana dan 

modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan 

agama. Di Indonesia, perwakafatan diatur dalam PP No 28 

tahun 1977 sebelum lahir UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf 

tentang perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam 

Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

                                                             
1 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat 

(Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2007): 94  
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Pokok Agraria. Namun Peraturan Perundang-undangan 

tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak dan 

peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah 

mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan 

lain-lain. 

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan 

perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang 

maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf 

secara produktif dan profesional. Alhamdulilah pada tanggal 27 

oktober 2004 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf 

diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Undang-Undang tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk 

kepentingan ibadah mahdhah juga menekankan perlunya 

pembeyaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial 

(kesejahteraan umat).2 

Kehadiran Undang-Undang tentang wakaf sangatlah 

penting bagi masyarakat muslim di Indonesia, mengingat yang 

terjadi selama ini pemberdayaan dan mobilisasi wakaf selalu 

mengalami hambatan disana sini termasuk didalamnya kendala 

teknis perundang-undangan, diperparah lagi dengan adanya 

                                                             
2 Achmad Djunaidi&Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif 

Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: mitra abadi 
press, cetakan 2 2005), 89-90 
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pola pemahaman masyarakat tentang wakaf, dimana wakaf 

diidentifikasikan dengan kuburan, masjid, madrasah dan lain-

lain. Tanpa memikirkan bagaimana pengembangan harta benda 

wakaf dengan bentuk lain. Misalnya harta benda yang paling 

bagus adalah uang. Namun dalam perjalanannya, Alhamdulilah 

pada tanggal 27 Oktober 2004 di undangkanlah Undang-

Undang Republik Indonesia no 41 tahun 2004 tentang wakaf.3 

Dalam undang-undang wakaf disebutkan bahwa harta benda 

wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak yang meliputi: 

tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, dan harta benda 

bergerak yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-

lain.4 

Dengan adanya Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa 

berkembang lantaran legalitas yang tidak mengizinkan atau 

terhalang dengan adanya aturan, apalagi sebelum lahirnya 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004, tepatnya pada tanggal 11 

                                                             
3 Ibid, 94-95  
44 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1994 tentang 

Wakaf dalam pasal 16 BAB Dasar-Dasar Wakaf 
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Mei 2002 telah ada legalitas hukum perspektif syar’i dari 

(MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.5 

Berdasarkan Fatwa MUI tentang wakaf uang yang  

ditetapkan pada 11 Mei 2002,6  wakaf uang didefinisikan 

wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga 

atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam 

pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.7 Wakaf 

uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan 

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Nilai 

pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh 

dijual, dihibahkan atau diwariskan.8  

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah 

penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat 

dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan 

                                                             
5 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat 

Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2007): 95  
6 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan 

Manajemen, (Malang: uin maliki press, 2011), 31  
7 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat 

(Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2007), 81  
8 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan 

Manajemen, (Malang: uin maliki press, 2011), 30 
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umum yang tidak mengurangi ataupun mnghilangkan jumlah 

pokoknya.9 

Wacana wakaf tunai di Indonesia mulai muncul tahun 

2000-an. Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang 

memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar 

yang tidak di miliki oleh benda lain. Atas dasar ini, komisi 

fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang 

hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf 

uang hukumnya boleh. Lahirnya fatwa ini, menjadi dasar 

disahkannya undang-undang wakaf tahun 2004. Dalam 

undang-undang Nomor  41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian 

kesepuluh wakaf benda berupa yang terdapat pada pasal 28-

31.10 

Beberapa pengertian bank menurut peraturan perundang-

undangan menunjukkan bahwa bank adalah sebuah lembaga 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah 

lembaga yang profit oriented atau berorientasikan pada profit 

                                                             
9 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum 

dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam, (Malang: setara 

press, 2017), 44  
10 Rozalinda, Manajemen Wakaf  Produktif, (Jakarta: PT raja 

grafindo persada, 2015), 37 
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ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank 

wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat Islam dan juga masyarakat secara luas. 

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya 

dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan 

pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia 

masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam 

lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan, 

ternyata selain Indonesia, banyak negara yang semula 

wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena 

tidak di kelola dengan manajemen yang baik. Barulah 

kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan 

undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. 

Dalam pengelolaan wakaf tunai (wakaf uang), sebagai 

instrumen penting pelaksanaan wakaf produktif, undang-

undang wakaf mengatur, bahwa lembaga yang diserahi 

tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga 

Keuangan Syari’ah  Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni 

badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan 

syari’ah. Diantara LKS-PWU yang telah mengelola wakaf 

uang adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, 

BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. LKS-PWU menerbitkan 

sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir 
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sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut 

dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa dalam 

pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk 

mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan 

wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini dilakukan secara 

produktif.11 

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu 

pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih 

banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya 

dijadikan sebagai alat ukur menukar saja. Lebih dari itu uang 

merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna 

untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh 

sebab itu, sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga 

dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. 

Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya 

untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini 

daya jangkau serta mobolitasnya akan jauh lebih merata 

ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model 

wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). 

Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat 

                                                             
11  Rozalinda, manajemen wakaf produktif, (Jakarta: PT raja grafindo 

persada, 2015), 3-7 
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dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu 

(kaya) saja. 

Lingkup dalam wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan 

yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber 

wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai 

juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan 

peningkatan produktivitas harta wakaf. Pengelolaan dana 

wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, 

karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam 

bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat 

dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal 

ini dimungkinkan karena fedah atas investasi tersebut berupa 

uang tunai (cash) yang dapat dialihkan kemanapun. Investasi 

atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa 

batas negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan 

keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat 

miskin.12 

Bank syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi 

nadzir, mulai dari penerima dan penyalur dana wakaf. Wakif 

yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima 

sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh bank syariah, 

                                                             
12 Suhrawardi, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: sinar 

grafika, 2010), 109-110  
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sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana 

wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, sepenuhnya 

ada pada bank syariah. 

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (nazir) 

merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syariah 

yang mengelola 3 sektor pelanggan/ekonomi, yaitu corporate, 

non-formal dan voluntary sector. Hal ini berbeda dengan bank 

konvensional yang mengelola sektor pelanggan/ekonomi, yaitu 

corporate, non-formal dan private sector. Pengelolaan 3 sektor 

pelanggan/ekonomi tersebut, khususnya pada “voluntary 

sector”, akan memperluas stake holder yang akan menerima 

benefit atas usaha perbankan. Stake holder baru yang akan 

mendapat benefit yaitu para beneficiary dana wakaf.13 

Informasi mengenai CWLS SERI SWR0001 di Bank 

Muamalat Ponorogo dalam tabel 1.1: 

 

 

  

                                                             
13 Tim Pemberdayaan Wakaf Depag RI, Strategi Pembangunan 

Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI : 

2007), 36-37 
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Penerbit Perusahaan penerbit SBSN 

Indonesia 

Seri SWR0001 

Akad Wakalah 

Tanggal peneribitan 18 November 2020 

Bentuk Tanpa warkat dan tidak 

diperdagangkan di pasar 

sekunder 

Masa penawaran 9 Oktober 2020- 12 November 

2020 

Jangka waktu Dua tahun 

Jatuh tempo 10 november 2022 

Minimum 

pemesanan 

Rp 1 juta 

Maksimum 

pemesanan 

Tidak ada 

Imbalan  Fixed coupon 

 Imbalan dibayarkan secara 

periodic kepada nadzir untuk 

pembiayaan program/ 

kegiatan sosial 
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Tanggal 

pembayaran kupon 

Tanggal 10 setiap bulan 

Tanggal 

pembayaran kupon 

pertama 

10 november 2020 (short 

coupon) 

Underlying asset BMN dan proyek/kegiatan 

kementrian/ lembaga pada 

APBN 2020 

Tabel 1.1 

Hasil penelitian dan keterangan di pada tabel 1.1 diketahui 

bahwa di Ponorogo sudah ada yang menggunakan wakaf tunai 

(wakaf uang) yaitu Bank Muamalat. Cash Wakaf Linked Sukuk 

merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia 

dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh nazir melalui Bank 

Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan Syariah 

penerima wakaf uang (LKS-PWU) akan dikelola dan 

ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN (surat 

berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh kementrian 

keuangan (Kemenkeu). 

Imbal hasil atau kupon di Bank Muamalat, dari wakaf 

uang yang ditempatkan pada sukuk Negara SWR001 akan 

disalurkan untuk mauquf ‘alaih sesuai dengan program  dari 
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mitra nazhir Bank Muamalat, yaitu BMM dan wakaf salman 

ITB. 

Wakaf uang adalah hal baru di kalangan umat Islam di 

Indonesia, sementara yang dikenal umat Islam di Indonesia 

hanyalah benda tidak bergerak saja khususnya wakaf tanah. 

Padahal wakaf uang sudah diterapkan di dunia Islam sejak 

dinasti Mamalik. Pada saat ini wakaf uang sudah 

dikembangkan di beberapa negara yang sudah berhasil 

mengembangkan wakaf produktif. Negara-negara yang 

wakafnya sudah dikembangkan secara produktif, pada 

umumnya sudah diatur dalam undang-undang. Pengembangan 

wakaf juga didukung oleh Badan atau Lembaga yang 

khususnya mengurusi wakaf, seperti yang dilakukan Mesir, 

Saudi Arabia, Sudan dan lain-lain. Sebagaimana di negara-

negara lain yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan 

Indonesia juga mempunyai keinginan untuk 

mengembangangkan wakaf secara produktif. Dalam 

memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dalam 

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diamanatkan untuk 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 14 

                                                             
14 www.bwi.go.id, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf, di akses 

pada tanggal 1 mei 2021 jam 12.00. 

http://www.bwi.go.id/


13 

 

 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan 

penerapan wakaf uang di Indonesia berdasarkan undang-

undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf serta menguraikan 

bagaimana peranan bank tentang wakaf dalam pengembangan 

wakaf uang dan mengatasi kemiskinan di Indonesia. Agar 

mengetahui langkah strategi implementasi bank tentang wakaf 

di Indonesia menurut undang-undang no 41tahun 2004, 

mengetahui peluang dan tantangan dalam implementasi model 

wakaf tunai dan terakhir memberikan masukan kepada 

pemerintah mengenai model bank wakaf di Indonesia. 

Semakin meluasnya wakaf uang, penulis ingin 

menjelaskan dan menekankan pada tulisan ini bagaimana cash 

waqf linked sukuk ini hadir sebagai instrumen lembaga 

keuangan negara dibawah naungan Kementrian Keuangan yang 

berupaya mengoptimalisasi dan memberikan keamanan dalam 

pengelolaan wakaf uang. 

Maka berdasarkan hal di atas, peneliti ingin mencoba 

mengkaji lebih jauh bagaimana cash waqf linked sukuk di 

Ponorogo berdasarkan pada UU wakaf. Untuk itu peneliti 

membahasnya dengan judul : “ANALISIS UNDANG-

UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  

TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI BANK 

MUAMALAT  PONOROGO“ 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan 

sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan 

masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar 

pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang 

dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan, ada 

beberapa rumusan masalah yang bisa diambil: 

1. Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam penerapan Cash 

Waqf Linked Sukuk Bank Muamalat sebagai LKS-PWU di 

Bank Muamalat Ponorogo?  

2. Bagaimana tinjauan UU wakaf dalam penerapan Cash 

Waqf Linked Sukuk tentang perhimpunan dan 

perkembangan wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ini adalah untuk menjawab apa yang telah 

dirumuskan rumusan masalah diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf tunai di 

lembaga keuangan syari’ah berdasarkan UU no 41 tahun 

2004 tentang wakaf. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan wakaf tunai 

di lembaga keuangan syari’ah berdasarkan UU no 41 tahun 

2004 tentang wakaf. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini kelak dapat 

memberi manfaat bagi orang lain ataupun bagi penulis sendiri. 

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

sosial, khususnya mengenai seputar kajian wakaf. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan teori hukum perwakafan serta sebagai 

upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya 

khazanah hukum perwakafan, khususnya mengenai kajian 

wakaf tunai. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas 

akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian 

terhadap permasalahan wakaf tunai/wakaf uang. 

d. Menambahkan khazanah dalam Ilmu Pengetahuan dan 

perkembangan hukum perwakafan, khususnya dalam 

kajian wakaf uang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat yang 

ingin berwakaf dalam upaya meningkat pemahaman 

masyarakat dalam berwakaf tunai maupun tidak tunai. 
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Agar wakaf tunai dapat berkembang di tengah masyarakat 

muslim Indonesia dan kedudukannya harus sejajar dengan 

wakaf aset lainnya. 

b. Bagi masyarakat khususnya, penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi masukan dalam mewujudkan wakaf yang 

produktif dan berkembang agar dapat memakmurkan 

perekonomian umat. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai 

alat investasi menjadi menarik.   

E. Definisi Operasional 

1. Sukuk adalah dokumen/lembaran kontrak yang serupa 

dengan sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap aset 

yang menjadi dasar penerbitan sukuk. 

2. SBSN atau surat berharga syariah negara adalah surat 

berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik 

Indonesia berdasarkan prinsip syariah. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan lebih jelas tentang 

penelitian yang relevan serta mendukung penelitian ini sebagai 

bahan pengembangan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Pada penelitian terdahulu telah ada beberapa yang mengkaji 

mengenai cash waqf linked sukuk. Berikut uraian penelitian 

yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu: 
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Pertama, penelitian terkait wakaf tunai (wakaf uang). Ada 

beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yakni: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Ulya Kencana dan Abdul Hadi, 

2016, yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif 

Hukum dan Politik”. Jurnal ini menjelaskan tentang bahwa 

dalam konteks hukum Indonesia, wakaf dibawah 

wewenang peradilan Agama. Pada tataran hukum ekonomi 

Islam dan hukum bisnis Indonesia, wakaf dianggap 

sebagai sistem ekonomi yang mampu meminimalisir 

kesejangan ekonomi umat melalui pemberdayaan 

perekonomian Islam yang dikelola secara baik. 

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi 

menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas 

investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan 

dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja.15 

2.  Jurnal yang ditulis oleh Fajar Hidayanto, 2009, yang 

berjudul ”Wakaf Tunai Produktif”. Jurnal ini menjelaskan 

bahwa wakaf tunai yang belum banyak dikembangkan 

ditengah masyarakat muslim Indonesia kedudukannya 

harus disejajarkan dengan wakaf aset lainnya, baik melalui 

                                                             
15 Ulya Kencana dan Abdul Hadi, “Wakaf Uang dalam Perspektif 

Hukum dan Politik” jurnal nurani vol 16 No 2 Desember 2016 
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gerakan organisasi wakaf yang sudah ada maupun melalui 

gerakan khusus sebagai organisasi baru yang hanya 

mengelola satu bidang wakaf tunai. Wakaf tunai tidak 

memiliki arti jika tidak dipikirkan konsep manajemen 

pengelolaan yang sebaik-baiknya dan yang terpenting 

dalam pengelolaan wakaf tunai adalah aspek 

pengembangan dana, sehingga wakaf dalam bentuk wakaf 

tunai tersebut menjadi dana yang berkembang dan 

pemanfaatannya tidak menjadi aset uang sebagai dana 

konsumtif sekaligus dana habis pakai.16 

kedua, penelitian terkait CWLS (cash waqf linked sukuk) . 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yakni: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Dunyati Ilmiah, 2019, yang 

berjudul “Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf 

di Indonesia” jurnal ini menjelaskan bahwa banyaknya 

tanah wakaf yang tidak diberdayakan secara produktif 

diakibatkan oleh ketiadaan dana untuk memberdayakan 

atau mengelola tanah wakaf tersebut. Pembiayaan menjadi 

faktor penting dalam pemberdayaan tanah wakaf agar 

menjadi wakaf yang produktif. Sukuk berbasis wakaf 

                                                             
16 Fajar Hidayanto, “Wakaf Produktif” jurnal mukaddimah vol XV 

No 26, juni 2009 
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merupakan inovasi dalam memberdayaan asset untuk 

diproduktifkan. Sementara dana wakaf mempunyai 

kapasitas untuk mendapatkan income sebagai aktivitas 

sosial keuangan syariah dalam bentuk sukuk. Integrasi 

antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik 

dalam keuangan Islam. Sukuk berpotensi sebagai intrumen 

untuk memobalitasi dana, sementara wakaf memiliki 

kapasitas untuk mendapatkan income dana aktifitas 

keuangan yang produktif. 17    

2. Jurnal yang ditulis oleh Wina Paul dan rachmad faudji, 

2020, yang berjudul “Cash Waqf Linked Sukuk dalam 

Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)“ 

jurnal ini menjelaskan bahwa Undang – Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf ini lahir sebagai hasil dari 

proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para ulama 

Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan 

terkait dengan perwakafan. Wakaf dalam dunia muslim 

telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk amal jariyah 

yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat social dan 

kesejahteraan umat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-

                                                             
17  Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf 

di Indonesia” jurnal ekonomi syariah Indonesia, vol IX No 2 Desember 

2019 
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akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. 

Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan 

kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. 

wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan 

investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan 

social. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi 

dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf  

Uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari 

pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk 

berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-

harta wakaf itu sendiri. Disamping itu, wakaf uang juga 

dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk 

menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan 

di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset dan 

kesehatan.18 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian yang 

dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan 

(field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

                                                             
18 Wina Paul dan Rachmad Fuadji, “Cash Waqf Linked Sukuk dalam 

Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak”, jurnal ilmiah MEA 

(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) vol 4 No 2, 2020  
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deskriptif. Contohnya dapat berupa penelitian tentang 

kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping juga 

tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan 

timbal balik.19 Sedangkan menurut Max Weber yang 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah bahwa pokok 

penelitian sosiologi bukan hanya gejala-gejala sosial, tetapi 

makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan 

perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial 

tersebut.20 Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting 

dari pada hasil. Dalam hal ini jenis penelitan yang digunakan 

adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, 

institusi atau masyarakat. Peneliti mencoba untuk mencermati 

individu atau sebuah unit secara mendalam.21 Peneliti 

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan yang bertujuan untuk 

                                                             
19 Anselm Strauss&Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif 

Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: pustaka 

pelajar, 2003), 4  
20 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik, 

(Jakarta: bumi aksara, 2015), 24  
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 314. 
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mempelajari secara intensif mengenai cash waqf linked sukuk 

di Bank Muamalat Ponorogo. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 

di Bank Muamalat Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini 

karena Ponorogo sudah ada Bank yang menerapkan wakaf 

uang tersebut, dimana wakaf ini dengan bentuk cash waqf 

linked sukuk. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat yang 

beralamat di jalan Soekarno Hatta kav 35 dan 37, Kelurahan 

Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

63411, Indonesia. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data tersebut diperoleh. Adapun dua macam data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber penelitian yang di peroleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) data 

primer dapar berupa opini subjek (orang) secara individual dan 

kelompok.22 Jadi data di sini di peroleh secara langsung tempat 

                                                             
22 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus, 

(Sidoarjo:CV Citra media, 2003), 57 
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penelitian dan merupakan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara. data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian itu yaitu diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

Direktur Bank Muamalat Ponorogo. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh tidak secara 

langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui buku 

literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan pembahasan. Pada umumnya data 

sekunder ini sebagai penunjang data primer.23 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku, artikel yang 

berkaitan dengan wakaf serta jurnal-jurnal lainya yang 

berkaitan dengan pokok penelitian tersebut. 

4. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. Istilah dokumentasi 

berasal dari kata document yang artinya barang-barang tertulis 

didalam melaksanakan sebuah penelitian.24 Penulis bermaksud 

                                                             
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: rineka 

cipta, 1986), 12 
24 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan 

Peneliti Muda, (Bandung:alfabeta, 2005), 77  
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mencari data melalui wawancara  dan dokumentasi.25 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung 

dalam pengumpulan data meliputi: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar 

data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Pada 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan Direktur Bank 

Muamalat Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya 

yang berhubungan dengan masalah penelitian.26Dalam 

penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-

data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, 

melalui buku, artikel dan lain sebagainya. 

 

                                                             
25 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik, 

(Jakarta: bumi aksara, 2015), 160-175 
26 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 158. 
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5. Metode analisis data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan 

menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai 

metode deskriptif analitik.27 Kerja dari metode deskriptif 

analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti 

dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh 

kesimpulan.28 Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan 

untuk melakukan analisis secara deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yaitu jawaban 

atas permasalahn yang di angkat dalam penelitian ini. Teknik 

yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

tersebut melalui metode wawancara. Setelah data terkumpul, 

maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

                                                             
27 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), 47   
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51 
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mencarinya bila diperlukan.29 Demikian pada penelitian ini, 

setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan cash waqf 

linked sukuk di Muamalat Ponorogo yang penting selanjutnya 

difokuskan pada pokok permasalahannya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.30 Dalam 

penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan 

teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah 

penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai cash 

waqf linked sukuk di Bank Muamalat Ponorogo. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi (verification and Conclusion 

Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu 

penarikan  kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang 

                                                             
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 247. 
30Ibid, 249. 
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jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, 

demikian selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.31 Dalam 

penelitian ini peneliti akan menguraikan cash waqf linked 

sukuk di Bank Ponorogo berdasarkan pada perspektif UU 

wakaf, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31Ibid, 252-253. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM  

UU WAKAF 

 

A. Wakaf Uang 

1. Pengertian wakaf 

Wakaf menurut bahasa artinya berhenti/menghentikan. 

Menurut istilah syarak wakaf ialah menyerahkan harta untuk 

selamanya yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekal 

materinya (barangnya) yang manfaat tersebut dipergunakan 

untuk kebajikan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah 

dan barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh 

ditasarufkan.32 

Wakaf  merupakan pranata keagaman dalam Islam yang 

memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya 

pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. 

Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam 

lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat 

                                                             
32 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul 

Akhyar 2, (Surabaya: pt. Bina ilmu, 1995), 212  
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dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu 

berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk 

umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun 

ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu 

disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat 

dalam rangka memperbaiki ekomoni umat.33 

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf ialah sebagai 

menahan harta baik secara permanen maupun sementara dan 

untuk dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung dan 

dapat diambil manfaatnya secara berulang-ulang dijalan 

kebaikan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, mengemukan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan 

dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sejalan dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan 

kesejahteraan umum menurut syariah.34 

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf 

lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda 

pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau 

                                                             
33  Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 

2005), 1 
34 Suhrawardi Dan Farid Wajdi, Hukum Wakaf Tunai, 

(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2016), 11-12 
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dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan 

(benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta 

wakaf. Untuk itu, pandangan para Ulama yang terkait dengan 

wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut35: 

1) Menurut Mazhab Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 

tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

untuk kebajikan. Menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta 

benda bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak , 

dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya 

kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualkan 

belikan oleh pemilik semula. Bahkan Abu Hanifah, jika orang 

yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan 

harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli 

warisnya. Dengan demikian bagi Abu Hanifah suatu wakaf 

akan berakhir dengan meninggalkannya orang yang 

mewakafkan dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang 

berhak. Namun pada kesempatan lain, mazhab Hanafi 

mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik 

kembali yaitu: 

                                                             
35 Tim Kemenag, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Direktur 

Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, 2005), 2-4   
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a) Berdasarkan kepetusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak 

boleh dan tidak dapat ditarik kembali. 

b) Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat. 

c) Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan 

masjid.36 

2) Menurut Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu agai wakaf 

menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau 

hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan 

bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).37 

Berdasarkan defini tersebut bahwa jika seseorang mewakafkan 

hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut 

secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk 

tujuan kebajikan, serta tetap kepemilikan harta pada diri sang 

wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak 

untuk selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu 

sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat 

mengucapkan shighat (akad) wakaf. Oleh karena itu bagi 

                                                             
36 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: 

Dar al Fikr, 1985), juz VII, 153-154  
37 Sayyid Ali Fikri, al-Mu’amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah, 

(Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1938), juz II, 304  
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Maliki tidak diisyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang 

menjadi dasar pendapat mazhab Maliki bahwa pemilikan harta 

wakaf itu tetap berada ditangan orang yang mewakafkan 

(wakif) dan manfaat bagi mauquf alaih (yang berhak menerima 

hasil atau manfaat wakaf.)38 

3) Menurut Abu Umar 

Diriwayatkan dari Abu Umar, ra ia berkata: “Umar 

(ayahnya) mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, lalu ia 

meminta fatwa kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, aku 

mendapat tanah di Khaibar dan aku belum pernah mendapatkan 

tanah yang lebih baik dari pada itu” lalu Rasulullah saw, 

bersabda: “ jika kamu kehendaki memilikinya (jangan kalau 

jual), tanamlah induknya dan sedekahkan dia”. Ibnu Umar 

berkata: “lalu Umar pun menyedahkannya, tidak pula 

menghibahkannya bahkan ia sedekahkan kepada orang-orang  

fakir di sana”, dan kepada keluarga yang terdekat, kepada para 

hamba sahaya, kepada para sabilillah, Ibnu Sabil dan para 

tetamu. Tidak berdosa orang yang mengurusnya makan 

hasilnya dengan penuh kebaikan dan ia memberi makan 

                                                             
38 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: 

Dar al Fikr, 1985), juz VII, 169  
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kawannya dengan tidak menarik uang sedikitpun”. (Hadist 

disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim).39 

2. Pengertian wakaf tunai. 

A. Sejarah wakaf tunai 

Wakaf tunai adalah wakafyang dilakukan oleh seseorang, 

sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam 

bentuk uang tunai. Juga termasuk surat-surat berharga, seperti 

saham, cek dan lainnya.40 

Praktik wakaf dalam sejarah, telah dikenal lebih dulu 

sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad 

saw, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat-tempat ibadah yang 

terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan 

hasilnya untuk pembiayaan perawatan dan honor yang merawat 

tempat ibadah seperti masjidil al Haram dan masjid al-Aqsha.41 

Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, praktek wakaf 

terus digalakkan, misalnya Rasulullah pada tahun ketiga 

                                                             
39 Moh Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram, 

(Semarang: toha putera). 466  
40 Tim Depag RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 1  
41 Tim Depag RI, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, (Jakarta: 

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen  Bimnas Islam  dan 

Penyelenggaraan Haji, 2004), 5  
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Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma 

(diantaranyakebun A’raf, Dalal, Barqah) di Madinah, Umar bin 

Khattab mewasiatkan hasil dari pengelolaan sebidang tanah di 

Khaibar, Abu Thalbah mewakafkan kebun kebun 

kesayangannya (kebun Baihara), Abu Bakar mewakafkan 

sebidang tanahnya di Mekkahyang diperuntukkan kepada anak 

keturunannya yang datang ke Mekkah, Utsman bin Affan 

mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul-

Anshor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin 

Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah 

istri Rasulullah saw. 

Berkenaan dengan wakaf tunai, menurut Muhammad 

Syafi’i Antonio, bahwa cash waqf (wakaf tunai) ternyata sudah 

dipraktikkan sejak awal abad ke dua hijriyah. Diriwayatkan 

oleh Imam Bukhori (wakaf 124 H) salah seorang Ulama 

terkemuka dan peletak dasar tadwin dan Hadist bahwa, 

dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk 

pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat 

islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai 
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modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai 

wakaf.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

B. Pengertian wakaf tunai 

Istilah wakaf tunai (wakaf uang) merupakan terjemahan 

dari bahasa Inggris, cash waqf. Dalam bahasa Arab, istilah 

waqf al-nuquud diterjemahkan wakaf uang, istilah wakaf uang 

yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan wakaf 

Indonesia sebagai terjemahan dari waqf al-nuquud bukan cash 

waqf. Wakaf uang objek wakafnya wakaf uang, baik diberikan 

secara tunai maupun tidak tunai. Wakaf uang yang diberikan 

secara tidak tunai dapat berupa saham atau surat berharga lain 

karena dapat dihargai senilai uang.43 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, 

kelompok, orang, atau lembaga atau badan hukum dalam 

bentuk tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para 

Fuqoha’. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang 

                                                             
42 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat 

(Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2007), 83  
43 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan 

Hukum dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam, (Malang: 

Setara Press, 2017), 48  
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telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab 

Hanafi.44 

Dalam syari’ah wakaf tunai memang tidak disebutkan 

langsung secara tegas dalam al-Qur’an tetapi makna ayat 

berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang 

didalamnya termasuk wakaf tunai, yaitu seperti firman Allah 

yang artinya: 

“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 mengetahui.” (QS: Ali Imran 

3:92)45 

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi 

ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara 

mudarabah atau mubada’ah, sedang keuntungannya kepada 

pihak penerima wakaf. Jika kita lihat di sini perkembangan 

sistem perekonomian yang berkembang sekarang sangat 

mungkin untuk melaksanakan wakaf uang, misalnya uang yang 

diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan 

oleh mazhab hanafi atau di investasikan dalam wujud saham 

                                                             
44 Tim Pemberdayaan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, Pedoman 

Pengelolaan Wakaf Tunai, (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

: 2007), 3 
45Ibid, 16  
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diperusahaan yang bonafide atau didepositokan diperbankan 

syari’ah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil 

wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham 

atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap 

terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu 

lama.46 

Menurut fuqoha tentang wakaf tunai, setiap orang dapat 

berwakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf dalam 

bentuk uang perlu mendapat perhatian serius dikalangan ahli 

ekonomi Islam dan ahli fikih kontemporer, sebagai salah satu 

alternatif inovasi finansial dalam sistem ekonomi Islam. Sistem 

ekonomi Islam, adalah suatu bentuk pengaturan kegiatan 

ekonomi bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat 

maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor 

produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa menurut 

prinsip-prinsip Islam. 

3. Tujuan dan manfaat wakaf tunai 

Adapun tujuan dibentuknya wakaf tunai ini, sebagaimana 

disebutkan Syafi’i Antonio adalah sebagai berikut: 

                                                             
46 Rodli Makmun, Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia 

Studi Pandangan Ulama Mataram Tentang Wakaf Tunaii, (Ponorogo: Stain 

Press Ponorogo), 58-59 
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a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang 

yang memiliki dana terbatas pun bisa memberikan dana 

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah 

(hartawan) terlebih dahulu. 

b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-

tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan 

pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian. 

c. Umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan 

dunia pendidikan  tanpa harus terlalu tergantung pada 

anggaran pendidikan negara,47 

Wakaf tunai sangat perlu dikembangkan untuk 

kemaslahatan umat, wakaf di Indonesia telah menyentuh 

kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan maupun untuk 

kesejahteraan sosial. Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya 

dapat dilihat dari tiga sudut: pertama, wakaf untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat 

tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk 

mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi 

semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. 

Ketiga, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup 

                                                             
47 Syafi’i Antonio, Cash Waqf Anggaran Pendidikan, (Jakarta: 

Depag RI, 2004), 212  



39 

 

 

perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak 

kepada masyarakat kurang mampu. 

Adapun khusus wakaf uang, setidaknya terdapat empat 

manfaat utama dari wakaf uang dalam mewujudkan 

Masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang 

jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki 

dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya 

tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. Kedua, 

melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah 

kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung 

atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang 

juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan 

Islam yang aliran dananya terkadang kembang kempis dan 

menggaji civitas akademika seadanya. Keempat, pada 

gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam 

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu 

bergantug pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang 

sangat terbatas. 

Ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan Antonio, yang 

harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip 

wakaf uang. Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam 

bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari 

biaya yang terpisah-pisah. Contohnya anggapan dana wakaf 
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akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji 

pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, 

sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-

program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya 

yang terangkum didalamnya. 

Kedua, asas kesejahteraan nazir, sudah lazim kita dengar 

bahwa nazir seringkali diposisikan kerja asal-asalan akibatnya 

sering kali kinerja nazir asal jadi saja. Sudah saatnya, nazir 

menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada 

lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan 

kesejahteraan, bukan saja diakhirat namun juga di dunia. 

Sebagai misal di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan 

alokasi 5% dari net income wakaf. Sementara itu, The Centre 

Waqf Council India mengalokasikan dana sekitar 6% dari net 

income pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional. 

Ketiga, asas transportasi dan akuntabilitas di mana badan 

wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap 

tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk 

audited financial report termasuk kewajaran dari masing-

masing pos biaya.48 

                                                             
48 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspentif Fikih, Hukum Positif 

Dan Manajemen, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), 58-59  
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Adapun syarat dan rukun wakaf uang sama seperti dengan 

rukun dan syarat wakaf tanah, adapun rukun dan syarat wakaf 

uang yaitu: 

a. Ada orang yang berwakaf (wakif). 

b. Ada harta yang diwakafkan (mauquf). 

c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan (mauquf 

alaih) atauperuntukan harta benda wakaf. 

d. Ada akad/pernyataan wakaf (shighat) atau ikrar wakaf.49 

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 pasal 6 terdapat 

tambahan unsur atau rukun wakaf , yaitu: 

a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari 

wakif sebagai pengelola wakaf. 

b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)50 

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus 

memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf 

tanah. Adapun yang menjadi syarat umum wakaf uang yaitu: 

a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus. 

b. Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan 

kepada akan tejadi suatu peristiwa dimasa akan datang, 

                                                             
49 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, 

(Jakarta:sinar grafika, 2009), 111  
50 UU REPUBLIK INDONESIA NO 41 TAHUN 2004 tentang 

WAKAF  
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sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik 

seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. 

c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya yaituhendaklah 

wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa 

diwakafkan. 

d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa 

syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau 

melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab 

pernyataan wakaf berlalu tunai dan untuk selamanya.51  

Dalam pasal 28 undang-undang no 41 tahun 2004 juga 

disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak 

berupa uang melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh 

Menteri. Yang di maksud di sini adalah Menteri Agama. 

Penjelasan dari pasal 28 disebutkan bahwa yang di maksud 

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia 

yang bergerak di bidang keuangan syariah. Pasal 29 ayat 1 

menyebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh 

wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan 

secara tertulis. Kemudian pada pasal 28 ayat 2 disebutkan 

bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

                                                             
51 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, 

(Jakarta:sinar grafika, 2009), 112 
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dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf 

uang. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa sertifikat 

wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan 

disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif 

dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa 

uang sebagaimana dimaksud pada pasal 28,29 dan 30 diatur 

dalam Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang 

wakaf.52  

Dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah (selanjutnya 

disebut PP) no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa 

“wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah”. 

Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang 

asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu de dalam rupiah. 

Hal ini disebutkan dalam ayat 2. Adapun cara mewakafkan 

uang disebutkan dalam pasal 22 ayat 3 sebagai berikut, wakif 

yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf 

uangnya. 

                                                             
52 UU REPUBLIK INDONESIA NO 41 TAHUN 2004 tentang WAKAF 
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b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan 

diwakafkan. 

c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. 

d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang 

berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf. 

Jika wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada 

ayat 3 huruf (a), maka wakif dapat menunjuk wakil atau 

kuasanya. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 22 ayat 

4. Dalam padal 22 ayat 5 disebutkan bahwa wakif dapat 

menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada 

nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang 

selanjutnya nazir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf tersebut 

kepada LKS-PWU, kemudian wakif dapat mewakafkan benda 

bergerak berupa uang melalui LKS (Lembaga Keuangan 

Syariah) yang ditunjuk Menteri (Menteri Agama) sebagai LKS 

pengumpul wakaf uang.  

Tugas LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima 

Wakaf Uang) menurut pasal 25 dalam Peraturan Pemerintah no 

42 tahun 2006 adalah: 

a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai 

LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang). 

b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang. 
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c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama 

nazir. 

d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan 

(wadi’ah) atas nama nazir 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 nazir yang ditunjuk oleh wakif. 

g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama 

nazir.53 

4. Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum 

1) Fatwa MUI terkait wakaf uang tahun 2002 

Wakaf uang di Indonesia memiliki penguatan kebolehan 

dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 

Mei 2002 tentang wakaf uang. Fatwa tersebut meliputi empat 

hal tekait wakaf uang sebagai berikut: (1). Wakaf uang (cash 

waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang, lembaga atau badan  hukum dalam bentuk 

uang tunai, (2). Termasuk didalamnya adalah surat-surat 

                                                             
53 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2006 tentang PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004.  
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berharga, (3). Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), dan (4). 

Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-

hal yang dibolehkan secara syar’i. 

2) UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006. 

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan 

masalah wakaf uang pada bagian kesepuluh terkait wakaf 

benda bergerak berupa uang mencakup empat pasal yaitu 

28,29,30,dan 31. Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintahan (PP) nomor 25 tahun 2018 

tentang perubahan atas PP nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf. 

3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009. 

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 

tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan 

harta wakaf bergerak berupa uang dijelaskan bahwa BWI 

melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Kegiatan 

penghimpunan wakaf uang BWI bekerjasama dengan lembaga-

lembaga keuangan syariah secara langsung maupun maupun 

tidak langsung. Kerjasama berupa hasil penghimpunan wakaf 
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uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada 

perbankan syariah.54 

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang 

yaitu: 

a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf. 

b. Melakukan pengelolaaan dan mengembangankan harta 

benda wakaf berskala nasional dan intenasional. 

c. Memberkan persetujuan dan izin atas perubahan, 

peruntukan dan status harta benda. 

d. Memberhentikan dan mengganti nazir. 

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda 

wakaf. 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi 

                                                             
54 Lia Nezliana, “Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai 

Potensial Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Waqf Linked Sukuk”, 

(Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta), 206  
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masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang 

di pandang perlu.55 

5. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang dalam 

Undang-Undang 

Kajian konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan 

pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui 

pendekatan perundang-undangan. Kajian kritis peraturan 

perundang-undangan tentang wakaf uang pada aspek 

konstruksi BWI sebagai lembaga independen negara 

berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang. 

Pengaturan hukum wakaf uang secara dogmatik mengatur 

prosedur menjadi nazhir wakaf uang, mensyaratkan nazhir 

wakaf uang harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan 

keuangan dan dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dan BWI. 

Aspek keadilan hukum dalam prinsip persamaan belum 

terwujud, ada perbedaan konstruksi BWI. Dalam hukum wakaf 

di Indonesia, diatur terkait harta benda wakaf tidak bergerak, 

benda wakaf bergerak tidak berupa uang, dan benda bergerak 

berupa uang sebagai berikut: 

1) Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf. 

a. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

                                                             
55 UU REPUBLIK INDONESIA NO 41 TAHUN 2004 tentang WAKAF, 

Pasal 49.  
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b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

2) Peraturan pemerintah tentang Wakaf. 

a. Peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

b. Peraturan pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 

3) Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 ditetapkan di 

Jakarta Tanggal 13 Juli 2007 tentang keanggotaan BWI 

yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 

4) Keputusan Menteri Agama/Peraturan Pemerintah Menteri 

Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang 

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 

5) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan. 

6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 

tentang Wakaf Uang. 

7) Peraturan BWI tentang Wakaf di Indonesia: 

a. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BWI. 
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b. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan 

Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. 

c. Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Penggantian Nazir Harta Benda Wakaf 

Tidak Bergerak Berupa Tanah. 

d. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf 

Bergerak Berupa Uang. 

e. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazir BWI. 

f. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pengangkutan dan Pemberhentian Anggota BWI. 

g. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Nazir Wakaf Uang. 

h. Peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 

i. Peraturan BWI nomor 2 tahun 2012 tentang perwakilan 

BWI. 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

pasal 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
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benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

Syariah. Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, diatur 

konstruksi bagi nadzir wakaf uang dalam hukum wakaf 

Indonesia, dan sebagai mitra adalah LKS-PWU.56 

B. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

1. Sukuk 

Sukuk telah di mulai dari Negara Muslim lain salah 

satunya Bahrain yang pada tahun 1999 menfatwakan bolehnya 

Negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja 

negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersbut Bahrain 

dapat mengumpulkan dana sebanyak 10 Miliar US Dolar.57 

Sukuk merupakan bentuk produk yang paling inovatif 

yang dihadirkan dalam rangka pengembangan sistem keuangan 

syariah di masa kontemporer.58 Secara umum, sukuk adalah 

                                                             
56 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan 

Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam, (Malang: 

Setara Press, 2017), 237-239   
57 Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf 

di Indonesia”, jurnal ekonomi syariah indonesia, vol IX no 2, desember 

2019, 141 
58 Riska Delta Rahayu, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked 

Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah”, jurnal management of 

Zakah and Waqf (MAZAWA), vol 1 no 2, maret 2020, 146 
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kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat 

diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan 

syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah 

sebagai penyeimbang, penguasa moneter, perusahaan, bank, 

dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang 

memobilisasi dana masyarakat. Pihak yang dapat menerbitkan 

sukuk tersebut yaitu institusi pemerintah, perusahaan swasta, 

lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.59 

Sukuk memberikan alternatif sumber pendanaan bagi 

pemerintah. Dengan adanya CWLS berpotensi untuk 

mengoptimalkan aset wakaf, di mana sukuk yang 

diintegrasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk 

memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif. 

Sukuk disini yaitu berperan sebagai instrumen untuk 

memobilisasi sedangkan wakaf memiliki kapasitas dalam 

mendapatkan income dana aktifitas keuangan yang produktif. 

Oleh karena itu kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini dapat 

menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka 

                                                             
59 Wina Paul dan Rachmad Faudji, “Cash Waqf Linked Sukuk 

dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (uang)”, jurnal 

ilmiah MEA (manajemen, ekonomi dan akuntansi), vol 4 no 2, 2020, 6  
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pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain dari begitu 

banyak keunggulan instrumen wakaf tersebut.60  

Pemanfaatan akad sukuk yang berkembang di Indonesia di 

fungsikan untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang 

tidak produktif, maka perlu adanya integrasi konsep wakaf 

dengan konsep sukuk tersebut. Konsep wakaf harus 

berkembang dengan produktif dengan konsep akad yang tidak 

diharamkan dalam Islam sekaligus berlandaskan syariah. 

Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang 

menarik dalam keuangan Islam. Sukuk berpotensi sebagai 

instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki 

kapasitas untuk mendapatkan income dana aktifitas keuangan 

yang produktif. Karena itu, kolaborasi antara suku dan wakaf 

dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan 

berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi.61 

2. CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) 

CWLS adalah sukuk berbasis wakaf uang. Dana wakaf 

yang terkumpul akan diinvestasikan melalui sukuk negara yang 

                                                             
60 Riska Delta Rahayu, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked 

Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah”, jurnal management of 

Zakah and Waqf (MAZAWA), vol 1 no 2, maret 2020, 146 
61 Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf 

di Indonesia”, jurnal ekonomi syariah indonesia, vol IX no 2, desember 

2019, 141  
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aman dan bebas resiko default. Dengan CWLS ini dapat 

memantu pembiayaan fisikal dalam konteks sosial seperti 

pendidikan dan kesehatan. Skema dari CWLS ini sendiri, yaitu 

wakaf uang dilakukan oleh wakif kepada LKS-PWU/ mitra 

nazir untuk kemudian dikumpulkan kepada BWI sebagai nazir. 

Lalu BWI membeli SBSN dari kementrian keuangan dengan 

metode private placement maupun ritel. Kemudian kementrian 

keuangan menggunakan wakaf uang dari SBSN yang telah 

dibeli oleh BWI untuk membiayai proyek pemerintah. Imbalan 

SBSN akan diterima oleh BWI yang kemudian akan diteruskan 

kepada mauquf alaih mitra nazir.  

Aspek hukum CWLS dinilai sesuai Syariah, jika 

diperhatikan CWLS bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi 

umat. CWLS memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia 

dengan diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan. 

Segi maslahat yang diberikan oleh CWLS ini ialah dapat 

memberikan keberkelanjutan perekonomian. Faktanya, 

keuangan Islam memiliki sektor sosial yang berpotensi untuk 

mendorong sektor komersial lebih lanjut dan secara timbal 

balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan 

masyarakat terhadap sektor sosial. Hubungan timbal balik ini 

bisa menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi 
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berkelanjutan dan juga salah satu upaya pendalaman keuangan 

Islam. Hal ini yang dilakukan oleh CWLS dimana dapat 

membiayai sektor komersial dan sosial secara bersamaan. Hal 

ini bisa dilakukan dengan dana pokok yang dihimpun oleh 

CWLS dapat disalurkan kepada sektor produktif untuk 

menggerakkan ekonomi riil. 

1. Konsep CWLS 

 

Gambar 2.1 

Berikut penjelasan dari skema konsep Cash Waqf Linked 

Sukuk  diatas: 

1) Wakif  mewakafkan uang yang di miliki dan ingin 

berwakaf selamanya (kolektif via nazir) melalui mitra 

nazir BMM/wakaf Salman ITB atau jika yang berwakaf 
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uang temporer/selamanya bisa melalui LKS-PWU Bank 

Muamalat 

2) Setelah itu wakif melakukan pemesanan SWR001 (bagi 

yang berwakaf selamanya/kolektif via nazir) wakif 

memesan SWR001 melalui cabang atau wakif tranfer dana 

wakaf secara langsung ke rekening nazhir pilihan wakif. 

Nazir akan memesan SWR001 secara kolektif di cabang 

(bank muamalat) dan untuk yang (berwakaf uang 

temporer/selamanya) wakif memesan SWR001 melalui 

cabang (bank muamalat). 

3) LKS-PWU atau Bank Muamalat settlement/penyelesaian 

dana sukuk dan diterbitkan oleh kemenkeu. 

4) Penggunaan dana sukuk tersebut. 

5) Kupon atau imbal hasil akan mendapatkannya setiap bulan 

akan masuk ke rekening. 

6) Imbal hasil yang ditempatkan pada sukuk negara dan  

LKS-PWU mendistribusi  kupon kepada mauquf ‘alaih 

penerima kupon sesuai dengan program mitram 

BMM/salman ITB. 
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2. Jenis wakaf 

Jenis wakaf 
Wakaf melalui 

uang 

Wakaf uang 

(cash waqf) 

Definisi Wakaf dengan 

memberikan 

sejumlah uang 

untuk diberikan 

atau dijadikan harta 

benda tidak 

bergerak atau harta 

benda, baik untuk 

keperluan sosiial 

maupun produktif 

atau investasi. 

Wakaf uang 

adalah wakaf 

berupa uang 

dalam bentuk 

rupiah yang 

dikelola secara 

produktif oleh 

nadhir, hasilnya 

dimanfaatkan 

oleh Mauquf 

‘Alaih. 

Contoh Pembangunan 

masjid dengan 

pengumpulan dana 

wakaf dari 

masyarakat. 

Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

Tabel 2.2 
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3. Jenis sukuk 

Jenis sukuk Sukuk retail 
Sukuk retail 

(SWR001) 

Definisi Sukuk Negara atau 

SBSN (Surat 

Berharga Syari’ah 

Negara) yang 

diterbitkan oleh 

kementerian 

keuangan 

(kemenkeu), 

dengan underlying 

aset negara. 

Sukuk Negara 

atau SBSN 

(Surat Berharga 

Syari’ah 

Negara) yang 

diterbitkan oleh 

kementerian 

keuangan 

(kemenkeu), 

dengan 

underlying aset 

negara. Nominal 

sukuk ini akan 

menjadi wakaf 

uang yang 

disalurkan oleh 

wakif. 

 Individu Individu atau 

institusi (non 
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individu) 

 Investor 

mendapatkan 

kupon/imbal hasil 

setiap bulan di 

rekening investor 

Kupon/imbal 

hasil setiap 

bulan akan 

disalurkan ke 

mauquf ‘alaih 

melalui nazhir 

yang ditunjuk 

oleh wakif 

Tabel 2.3 
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4. Jenis wakaf uang 

Jenis wakaf 

uang 
Selamanya Temporer 

Definisi Wakaf uang 

dengan jangka 

waktu tidak 

terbatas/dana 

pokok wakaf tidak 

dapat diambil 

kembali, sesuai 

dengan kehendak 

wakif dalam ikrar 

wakaf 

Wakaf uang 

dengan jangka 

waktu 

terbatas/dana 

pokok wakaf 

dapat diambil 

kembali, sesuai 

dengan 

kehendak wakif 

dalam ikrar 

wakaf dengan 

mengikuti 

jangka waktu 

SWR001 

Instruksi 

perdebetan 

untuk pokok 

wakaf ketika 

jatuh tempo  

Nasabah wajib 

memberikan 

standing 

instruction (isi 103 

– bebas biaya) 

LKS-PWU 

wajib 

mengembalikan 

dana pokok 

wakaf kepada 
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ketika melakukan 

pemesanan sukuk 

seri SWR001 di 

Bank Muamalat 

wakif ketika 

sukuk jatuh 

tempo 

Tabel 2.4 

 

5. Cara berwakaf 

Cara 

berwakaf 
Non kolektif 

Kolektif 

via nazir 

Non 

kolektif 

Teknis 

berwakaf 

Wakif 

memesan 

SWR001 

melalui 

cabang 

Wakif 

transfer 

dana wakaf 

secara 

langsung ke 

rekening 

nazir 

pilihan 

wakif. 

Nazir akan 

memesan 

SWR001 

secara 

Wakif 

memesan 

SWR001 

melalui 

cabang 



62 

 

 

kolektif di 

cabang 

Keleng kapan 

dokumen di 

cabang 

1.formulir 

pemesanan 

sukuk 

2.Akta ikrar 

wakaf (AIW) 

3.KTP 

(individu)/ 

NPWP & 

Akta 

pendirian 

(non 

individu) 

4.SI 

(Standing 

Iinstruction) 

Akta ikrar 

wakaf 

1.formulir 

pemesana

n sukuk 

2.Akta 

ikrar 

wakaf 

(AIW) 

3.KTP 

(individu)

/NPWP & 

Akta 

pendirian 

(non 

individu) 

Tabel 2.5 
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6. Mitra distribusi dan Nazir CWLS ritel SWR001 

Mandiri Syariah  Yayasan bangun sejahtera 

mitra umat (yayasan BSM 

Umat) 

Bank Muamalat  Baitul Maal Muamalat 

 Wakaf Salman ITB 

BRI Syariah  Lembaga Amil Zakat Infak 

dan Sedekah Nahdzatul Ulama 

(LAZISNU) 

 Lembaga Amil Zakat Infak 

dan Sedekah Muhammadiyah 

(LAZISMU) 

BNI Syariah  Yayasan Hasanah titik 

 Dompet Dhuafa 
 

Tabel 2.6 

7. Tujuan CWLS Ritel 

a. Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman 

dan produktif. 

b. Mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi 

sosial di Indonesia. 

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 
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d. Mendukung gerakan wakaf Nasional, membantu 

pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf 

produktif di Indonesia. 

e. Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.62 

8. Akuisisi CWLS 

 

Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cash Waqf Linked 

Sukuk Seri SWR001, (Jakarta, 2020) 



 

 

 

 

BAB III 

PENERAPAN CASH WAQF LINKED SUKUK BANK 

MUAMALAT SEBAGAI LKS-PWU 

 

 

A. Profil Bank Muamalat 

1. Sejarah Bank Muamalat 

Berdasarkan Akta no. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi 

atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo 

Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” 

atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat 

Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 

C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan 

telah mendaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta 

diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 34 

tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A. 

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 
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pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei1992 atau 

27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi 

berfungsi sebagai bank yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip Syariah pertama di Indonesia. Dua tahun 

setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh 

izin sebagai Bank Devisa setelah sebelumnya tercatat sebagai 

perusahaan publik yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Selanjutnya pada 2003, BMI dengan percaya diri 

melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak 

memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan 

menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang 

mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Posisi Bank 

Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. 

Tak sampai disitu, BMI terus berinovasi dengan 

mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti 

asuransi Syariah (Asuransi Takaful), dana pesiun Lembaga 

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance 

Syariah (al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi 

terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu 

Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan 

instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa 

yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan 
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dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit 

Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta e-

channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan 

cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi plonir 

produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah 

penting dalam industri perbankan syariah. 

Seiring dengan semakin besarnya bank, BMI kian 

melebarnya sayap dengan terus menambah jaingan kantor 

cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga diluar 

negeri. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk 

membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 

menjadi Bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang 

mewujudkan bisnis ekspansi di Malaysia. Operasional Bank 

juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 Unit 

ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM 

Prima, 55 unit Mobil kas keliling serta jaringan ATM di 

Malaysia  melalui Malaysia Electrinic Payment (MEPS). 

BMI melakukan rebranding pada logo bank untuk lebih 

meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah 

Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan 

berbagai rapor serta prestasi yang akurat, baik nasional maupun 

internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, 

BMI melayani bersama beberapa entitas anak yaitu Al-Ijarah 
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Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan pembiayaan 

syariah, DPLK Muamalat yang memberikan dana pensiun 

melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal 

Muamalat yang memberikan dana untuk mengalirkan dana 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). 

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus 

bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan 

meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bismis 

yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju 

mewujudkan visi menjadi “Bank Islam Terbaik dan 10 Bank 

Teratas di Indonesia dengan kehadiran daerah yang kuat”.63 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah di buka 

pada tanggal 28 Desember 2009 dan beroperasi pada tahun 

selanjutnya untuk memenuhi bisnis dan pelayanan jaringan 

maka perlu di buka KCP yang ditempatkan di Kota Ponorogo. 

Kantor Cabang Bank Muamalat di daerah Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang beralamat di jalan 

Soekarno Hatta kav 35 dan 37, Kelurahan Banyudono, Kec. 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timu 63411, Indonesia. 

Bank Muamalat di Ponorogo merupakan salah satu kantor 

cabang Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk 

berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti 

                                                             
63 www.bankmuamalat.co.id diakses pada 1 maret 2021 jam 20.00.  

http://www.bankmuamalat.co.id/
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pengajuan kedit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, 

pembuatan akun bank, pengajuan kredit pemilikian rumah atau 

KPR Bank Muamalat, hingga Mobile online banking. 

2. Visi Misi 

a. Visi dan Misi masa awal pendirian 

Bank muamalat adalah untuk turut berperan serta 

menunjang pembangunan bangsa Indonesia, terutama melalui 

upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam 

perekonomian, dan memaksimalkan nilai ekonomi bank untuk 

para pemegang sahamnya, tanpa melupakan tanggung jawab 

sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Bank Muamalat juga 

bertekad untuk dapat menjadi katalisator dalam pengembangan 

lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia, 

b. Visi dan Misi saat ini dan masa mendatang 

1. Visi 

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 

besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat 

regional. 

2. Misi  

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat 

kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan 

sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta 
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orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai 

kepada seluruh pemangku kepentingan.  

 

B. Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk Bank Muamalat 

sebagai LKS-PWU 

Bab ini membahas mengenai deskripsi data meliputi 

pandangan ketua Bank Muamalat Ponorogo tentang penerapan 

Cash Waqf Linked Sukuk Bank Muamalat sebagai LKS-PWU. 

Konsep Cash Waqf Linked Sukuk merupakan salah satu 

bentuk investasi sosial di Indonesia di mana wakaf uang yang 

dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nazir melalui 

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah 

penerima wakaf uang (LKS-PWU) akan dikelola dan 

ditempatkan pada instrumen sukuk Negara atau SBSN (surat 

berharga syariah negara) yang diterbitkan oleh kementrian 

keuangan (kemenkeu).   

Wakaf sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pertama jika wakaf 

melalui uang, maka wakaf yang memberikan sejumlah uang 

untuk diberikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau 

harta benda, baik itu untuk keperluan sosial maupun produktif. 

Contohnya: pembangunan masjid dan pengumpulan dana dari 

masyarakat. Kedua jika wakaf uang, maka wakaf berupa uang 

dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif dan 
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dikelola oleh nadzhir dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh 

mauquf ‘alaih. Contohnya: Cash Waqf Linked Sukuk yang baru 

dilaunching oleh kemenkeu. 

CWLS disini juga sudah berdasarkan dengan prinsip 

syariah yang mana mereka juga bertujuan untuk 

mensejahterakan ekonomi dan memudahkan juga masyarakat 

untuk berwakaf dengan mudah, aman dan produktif. CWLS 

disini juga memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia 

dengan diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Dengan 

demikian CWLS ini juga semakin kuat karna berdasarkan 

prinsip syariah, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Pandu 

selaku Direktur Bank Muamalat Ponorogo, bahwa: 

“Alhamdulilah sudah ya, CWLS ritel tersebut yang 

dikelola berdasarkan prinsip syariah, dan CWLS tersebut 

tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan 

maysir (judi). Dan CWLS ini sudah mendapatkan 

pertanyataan kesesuaian berdasarkan syariah. Dari Dewan 

Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-

578/DSN-MUI/IX/2020 tanggal 29 september 2020). “64 

                                                             
64 Beliau adalah pak pandu bagaskara, education bachelor degree, 

jan 2013-present sub branch manager, lead and responsible for the 

achievement of performance and business management and all oprasional 



72 

 

 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa wakaf uang 

atau CWLS ini memiliki landasan yang sudah kuat di 

Indonesia dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika 

dilihat dari segi kemaslahatannya CWLS ini dapat memberikan 

kemajuan dalam perekonomian dan mensejahterakan 

masyarakat agar perekomonian bisa lebih maju.  

Jadi dalam CWLS ini banyak sekali keunggulan agar 

masyarakat mau berwakaf tunai. CWLS ini adalah investasi 

yang sangat bagus untuk di dunia maupun akhirat. 

Keunggulannya yaitu: 

“ Keunggulan dari CWLS sendiri yaitu: 

1.Aman, penempatan wakaf uang dalam instrumen 

investasi dijamin oleh Negara, 

2.Amanah, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang 

secara transfaran dan akuntabel, 

3.Mudah, adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, 

4.Produktif, imbalan dibayarkan setiap bulan serta 

dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial 

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

                                                                                                                                 
activities of the sub branch office, to achieve targets according to the 

policies and strategies that have been set by company. 
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5.Utuh, dana akan kembali 100% untuk pewakaf (wakif) 

pada saat jatuh tempo SBSN, 

6.Berkah, dengan minimal Rp 1 juta sudah berinvestasi 

jariyah penuh berkah. 

Dari keunggulan diatas dapat memudahkan masyarakat 

untuk berwakaf tunai di Bank Muamalat.“65 

Dari penjelasan di atas kita bisa melihat keunggulan 

tersebut sangatlah bagus, karna dengan kita berwakaf uang kita 

akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat dan keunggulan 

tersebut sangatlah aman untuk berwakaf di Bank Muamalat. 

Jika kita lihat dari keunggulan CWLS sangat sangat bagus 

maka penerapan CWLS di Bank Muamalat sudah memenuhi 

dalam pelaksanaan rukun dan ketentuan sesuai dengan syariah. 

“Alhamdulilah di sini sudah memenuhi dalam pelaksanaan 

rukun tersebut. Rukun-rukun wakaf yaitu: adanya orang 

berwakaf (wakif), benda yang diwakafkan (mauquf), 

penerima wakaf (mauquf ‘alaih), sighat, pengelola wakaf 

(nazir) dan jangka waktu tertenttu atau tidak terbatas. 

Kemudian dalam penerbitan sukuk dapat dilakukan oleh 

nazhir yang pelaksanaannya didasarkan pada akad 

mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah atau akad 

                                                             
65 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 27 oktober 2020  
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lainnya yang sesuai dengan prosedur syariah. Bank 

Muamalat di sini memakai akad wakalah.”66 

Sebagaimana penjelasan diatas, pelaksanaan wakaf sudah 

memenuhi dalam pelaksanaan wakaf, dalam penerbitan sukuk 

dapat dilakukan oleh nazhir yang pelaksanaannya didasarkan 

pada akad wakalah sesuai dengan prosedur syariah. Bank 

Muamalat memakai akad wakalah. Dalam pembagian kupon 

(imbal hasil) setiap bulannya akan disalurkan ke mauquf ‘alaih 

melalui nadhir yang ditunjuk oleh wakif. 

Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk Bank Muamalat 

sebagai LKS-PWU sangat baik karena mereka menerima dan 

menempatkannya pada instrumen sukuk negara. Semua itu 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Minat masyarakat 

untuk berwakaf sangat tinggi karna dengan berwakaf maka kita 

sama saja dengan berinvestasi di dunia maupun diakhirat. 

“Bank Syari’ah di tunjuk sebagai agen untuk 

penghimpunan dana masyarakat tersebut berinvestasi 

melalui sukuk. Sukuk ada macamnya seperti sukuk retail, 

sukuk tabungan, sukuk pemerintah. Bank Muamalat 

sebagai LKS-PWU akan menerima dan menempatkan 

pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan 

                                                             
66 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 27 oktober 2020   
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oleh kementrian keuangan. Dalam pengelolaan dana wakaf 

tersebut di peruntukkan pada kegiatan yang sesuai dengan 

prinsip syariah agar mencapai kemaslahatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun penyaluran dana 

tersebut untuk pembiayaan asset produktif, pengembangan 

kegiatan sosial, dan pembiayaan lainnya.”67 

 

C. Sintesa Teoritik: Analisis Penerapan Cash Waqf 

Linked Sukuk Bank Muamalat Sebagai LKS-PWU 

Perlu diketahui bahwa Cash Waqf Linked Sukuk 

merupakan suatu investasi sosial di Indonesia dimana wakaf 

uang tersebut yang dikumpulkan oleh nazir melalui Bank 

Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dikelola dan 

ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang 

mana akan diterbitkan oleh kementrian keuangan. 

Imbal hasil atau kupon dari wakaf uang tersebut yang 

ditempatkan pada sukuk negara SWR001 akan disalurkan 

untuk mauquf ‘alaih sesuai dengan program dari mitra nazhir 

Bank Muamalat, yaitu BMM dan Wakaf Salman ITB, 

Imbal hasil untuk SWR001 disini imbal hasilnya akan 

diwakafkan dan pokoknya akan diberikan dua pilihan yaitu 

                                                             
67 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 27 oktober 2020 
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pertama apakah pokoknya kembali semua ke nasabah kedua 

apakah pokoknya ikut diwakafkan. 

Pada zaman dahulu cara melakukan wakaf uang, menurut 

mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha 

dengan cara mudarabah, akan tetapi di Bank Muamalat 

Ponorogo ini akad yang mereka pakai yaitu wakalah. Dengan 

adanya wakaf uang perkembangan sistem perekonomian akan 

semakin berkembang. 

Dengan adanya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang 

wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, 

diharapkan agar perwakafan di Indonesia bisa berkembang 

dengan baik dan produktif sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Supaya wakaf bisa maju dan 

berkembang, maka perlunya suatu badan khusus yang bertugas 

dan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap para 

pengelola wakaf (nazir). 

Dalam berwakaf uang, wakif tidak boleh menyerahkan 

uang yang diwakafkan tersebut secara langsung kepada nazir 

melainkan harus melalui Lembaga Keuangan Syariah yang 

sudah ditunjuk oleh Menteri atas dasar dan pertimbangan 

Badan Wakaf Indonesia. Hal ini telah disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) no 42 tahun 2006. Sekarang sudah 
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ada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama untuk menerima wakaf uang tersebut, yaitu Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, 

Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia dan lain-

lain. Hal ini sudah jelas bahwa dasar hukum pengembangan 

wakaf di Indonesia sudah jelas dan tegas. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pandu maka di sini 

wakaf tunai sudah berdasarkan ketentuan syariah dan juga 

sangat aman untuk berwakaf disana. Dan di Bank Muamalat 

Ponorogo juga sudah memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika 

ingin berwakaf di Bank Muamalat Ponorogo minimal yaitu 

satu juta dan akad yang digunakan yaitu wakalah. Dan sukuk 

retail disini tidak ada bukti atau sertifikat, jadi ketika kita 

mendaftar atau memesan wakaf uang maka nama, nomor rek, 

dan lain-lain sudah terdaftar/tercatat dalam Bank Muamalat 

dan kemenkeu. 

Dengan adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004,68 

bahwa penerimaan dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan 

dengan lembaga keuangan syariah. Dalam berwakaf uang, 

wakif tidak boleh secara langsung menyerahkan mauquf yang 

berupa uang kepada nazir. Tetapi harus melalui LKS-PWU. 

                                                             
68 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf.  
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Dengan ditunjuknya Bank Muamalat sebagai LKS-PWU 

maka menjadikan posisi itu menjadi penting dalam kesuksesan 

program wakaf. Bank Syari’ah di tunjuk sebagai agen untuk 

penghimpunan dana masyarakat tersebut berinvestasi melalui 

sukuk. Bank Muamalat sebagai LKS-PWU akan menerima dan 

menempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang 

diterbitkan oleh kementrian keuangan. Pengelolaan dana 

tersebut akan disalurkan sesuai prinsip syariah. Penyalurannya 

dana tersebut akan disalurkan untuk pengembangan ekonomi 

agar lebih produktif dan membantu perekonomian masyarakat. 

Cara Bank Muamalat Ponorogo agar masyarakat bisa 

mengetahui bahwa di bank bisa berwakaf uang dengan cara 

fundraishing, yaitu suatu kegiatan penggalangan dana dari 

individu, organisasi maupun badan hukum. Fundraishing 

merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) 

agar mau berwakaf uang atau pun untuk sumbangan 

pengelolaan harta wakaf. Bank Muamalat Ponorogo sebagai 

LKS-PWU berkewajiban untuk melakukan fundraishing dana 

wakaf kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui 

statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut berdasarkan pada 

Pasal 25 PP No 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU 

bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. 
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Cara agar masyarakat mengetahui bahwa di Bank 

Muamalat Ponorogo terdapat wakaf uang yaitu dengan cara 

menyebarkan promosi tentang wakaf uang, membagikan brosur 

kepada masyarakat, membuat status di WA atau sosial media 

lainnya, membuat iklan di televisi ataupun di surat kabar dan 

radio, serta membuat Website di internet. 

Proses wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo yaitu:  

wakif memesan SWR001 melalui cabang, jika wakif melalui 

nazir maka wakif transfer dana wakaf secara langsung ke 

rekening nazir pilihan wakif setelah itu nazir akan memesan 

SWR001 secara kolektif di cabang. Untuk kelengkapan berkas 

yaitu: form pemesanan sukuk, akta ikrar wakaf (AIW), 

KTP/NPWP & Akta pendirian (non individu), SI (Standing 

Instruction), jika melalui nazir maka akta ikrar wakaf. 

Keberadaan wakaf tunai dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia ini menunjukkan bahwa adanya sedikit 

kemajuan dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai, 

karna masyarakat hanya paham dengan wakaf yaitu wakaf 

tanah. Untuk itu perlu adanya pemahaman untuk masyarakat 

agar wakaf tunai bisa lebih maju lagi dan berkembang dalam 

upaya pembangunan sumber keuangan abadi umat dan dapat 

dapat bermanfaat kedepan untuk kemaslahatan bagi umat 

Islam.  
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Dengan ini Undang-Undang No 41 Tahun 2004 telah 

memperluas benda yang diwakafkan oleh wakif, jika dulunya 

sebelum adanya undang-undang hanya secara terbatas benda 

yang diwakafkan benda tidak bergerak atau benda tetap seperti 

tanah dan bangunan. Namun dalam undang-undang sudah 

diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai 

(uang). Wakaf uang dalam Peraturan 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. 

Peran LKS sangat penting terutama dalam pengembangan 

wakaf uang di Indonesia. Salah satu peran pentingnya terkait 

dengan status hukum lembaga karena ditunjuk langsung oleh 

Menteri Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam 

penerimaan wakaf tersebut. Hal ini disebutkan dalam UU no 41 

tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf  yang berbunyi “wakif 

dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui 

lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”. Dalam 

kaitan ini menteri mempunyai wewenang dalam menunjuk 

lembaga keuangan syariah tertentu yang sudah memenuhi 
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persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf 

Indonesia. (pasal 24 ayat 1 penjelasan). 

Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di 

Indonesia di saat kondisi perekonomian yang belum membaik. 

Hal ini disebabkan karena wakaf uang dikelola tidak secara 

profesional. Jika dikelola secara profesional hasilnya dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial 

dan ekonomi. Meskipun wakaf sudah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia akan tetapi wakaf uang baru di kenalkan 

di Indonesia akhir-akhir ini, bahkan ada sebagian masyarakat 

yang tidak mengetahui wakaf uang tersebut. 

Wakaf tanah dengan wakaf uang sangat berbeda dan 

pengelolaan wakaf uang tidaklah mudah tetapi memerlukan 

kemampuan nazir untuk melakukan investasi uang yang 

diwakafkan. 

Peran Lembaga Keuangan Syariah sangat diperlukan untuk 

pengembangan wakaf uang Di Indonesia dan dapat menunjang 

tercapainya dana wakaf yang terkumpul secara optimal dan 

dana-dana wakaf uang yang terkumpul aman dalam Lembaga 

Keuangan Syariah. LKS-PWU mempunyai peranan yang 

sangat penting karena dapat menumbuhkan wakaf uang 

produktif di Indonesia. LKS-PWU juga harus memiliki 
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manajemen yang profesional dalam pengumpulan serta 

pengelolaan dana tersebut. 

Badan Wakaf Indonesia  (BWI) berdiri sejak tahun 2007, 

berdasarkan keppres No 75/M/2007. Tugas dari BWI itu 

sendiri yaitu mengembangkan perwakafan nasional melalui 

pembinaan kepada para pengelola wakaf (nazir) yang tersebar 

di seluruh Indonesia. Tugas ini untuk memberdayakan wakaf 

agar dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi ditengah 

kehidupan masyarakat. Dalam pengembangan wakaf uang, 

BWI memiliki posisi yang sangat strategis, diantaranya adalah 

mendorong dan memfasilitasi adanya kemitraan antara nazir, 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), masyarakat, dan stake-

holders terkait. 

Dalam Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia69 

pasal 1 ayat 14 bahwa “ sertifikat wakaf uang adalah surat 

bukti yang dikeluarkanoleh LKS-PWU kepada wakif dan nazir 

tentang penyerahan wakaf uang. Tapi di Bank Muamalat 

Ponorogo tidak adanya sertifikat, karena disana ketika kita 

mendaftarkan wakaf uang maka data kita langsung masuk ke 

bank dan Kementrian keuangan. 

                                                             
69 BADAN WAKAF INDONESIA, HIMPUNAN PERATURAN BADAN 

WAKAF INDONESIA, (KEMENTERIAN AGAMA, 2012) 
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Dalam pasal 1 ayat 9 bahwa “ formulir wakaf uang adalah 

pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW”. Jadi 

jika kita berwakaf uang maka dokumen yang harus di bawa 

yaitu: form pemesana suku, akta ikrar wakaf (AIW), KTP 

(individu)/ NPWP & akta pendirian, SI (Standing Instruction). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENERAPAN CWLS TENTANG PENGHIMPUNAN 

DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI BANK 

MUAMALAT 

 

 

A. Penerapan CWLS tentang Penghimpunan dan 

Pengembangan Wakaf Uang di Bank Muamalat 

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data meliputi 

pandangan ketua Bank Muamalat Ponorogo tentang penerapan 

Cash Waqf Linked Sukuk tentang perhimpunan dan 

perkembangan wakaf uang di Bank Muamalat. 

Adapun dalam Cash Waqf Linked Sukuk Retail SWR001 

ini  sukuk dibagi menjadi 2 yaitu pertama, sukuk retail, yaitu 

sukuk negara (SBSN) yang diterbitkan oleh kemenkeu dengan 

antara lain aset negara. Kedua, sukuk wakaf retail, yaitu sukuk 

negara (SBSN) diterbitkan oleh kemenkeu dengan antara lain 

aset negara dan nominal sukuk ini akan menjadi wakaf uang 

yang disalurkan oleh wakif. 

Jadi disini penjelasanan sedikit dari ketua Bank Muamalat 

Ponorogo mengenai skema sukuk yang diterbitkan melalui 

akad wakalah. Semuanya sudah melalui prosdur syariah dan 

rukun-rukunnya. 
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“Jadi dimana investor (muwakkil) melakukan akad tersebut 

dengan wakil yaitu nazir atau pihak ketiga yang 

menerbitkan sukuk. Dalam hal ini seluruh hasil dari dana 

sukuk yang telah di kelola menjadi hak muwakkil pada 

saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan.“70 

 

Dengan adanya wakaf uang di Indonesia CWLS 

memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi 

sehingga perekonomian bisa stabil. CWLS dapat mendorong 

pembangunan berkelanjutan dalam perekonomian . 

“Alhamdulilah CWLS sangat memberikan dampak positif 

yang begitu besar bagi pengembangan ekonomi 

berkelanjutan. Oleh karena itu keberadaan instrumen 

investasi dunia dan akhirat ini cocok untuk diterapkan di 

Indonesia mengingat potensi aset wakaf yang besar untuk 

dapat dijadikan produktif sejalan dengan sistem ekonomi 

yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan 

adanya CWLS ini berpotensi dalam mendorong 

pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus 

kegiatan sosial yang tidak hanya untuk berinvestasi dunia 

saja tetapi juga investasi akhirat.”71 

                                                             
70 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 15 februari 2021  
71 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 15 februari 2021   
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Penerapan CWLS mengenai penghimpunan dan 

pengembangan wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo 

sedikit demi sedikit sudah berkembang. 

“Alhamdulilah penerapan dan perkembangannya cukup 

behasil, Jadi di sini pengoptimalisasi CWLS akan 

disalurkan untuk rumah sakit/klinik, infrastruktur sosial, 

kegiatan sosial, corporatesosial. CWLS di sini juga 

memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan investment 

grade portofolio sembari berpartisipasi dalam berbagai 

perkembangan ekonomi berbasis sosial. Dengan alokasi 

sektor dan tidak hanya di bidang keagaman saja namun 

juga di bidang kesehatan, pendidikan dan proyek-proyek 

lainnya misalnya pertanian dan perkebunan.“72 

B. Sintesa Teoritik: Analisis Penerapan CWLS tentang 

Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang di 

Bank Muamalat 

Awal penerbitan CWLS ini yaitu launching pada 9 

Oktober 2020 kemudian melakukan penawaran pada tanggal 9 

Oktober 2020 jam 09.00 sampai tanggal 12 November 2020 

jam 10.00 setelah itu penetapan hasil penjualan 16 November 

2020 dan tanggal penerbitan CWLS yaitu 18 November 2020. 

                                                             
72 Pandu, hasil wawancara, ponorogo, 15 februari 2021   
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Pemerintah untuk pertama kalinya melaksanakan 

penerbitan sukuk wakaf (CWLS) dengan cara private 

placement pada tangga 10 Maret 2020. Dengan adanya Cash 

Waqf Linked Sukuk sangat membantu untuk perekonomian 

karena salah satu wakaf produktif yaitu wakaf uang, ini adalah 

salah satu investasi yang sangat strategis untuk menghapuskan 

kemiskinan dan dapat menangani ketertinggalan dibidang 

ekonomi, pendidikan serta kesehatan. 

Berdasarkan Fatwa MUI tentang wakaf uang yang 

ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020, wakaf uang merupakan 

wakaf yang bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun 

lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan disini 

termasuk surat berharga juga. Wakaf uang hukumnya jawaz 

atau boleh dan wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan 

dipakai untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariat Islam. 

Nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus dijaga 

kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan atau di 

wariskan.73 

Dalam penyaluran dana sendiri Bank Muamalat Ponorogo 

masih bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dan 

BMM dalam penyaluran dana wakaf tersebut. Mungkin untuk 

                                                             
73 Sudirman Hasan, wakaf uang perspektif fiqih, hukum positif, 

dan manajemen, (Malang: UIN Maliki press, 2011), 31  
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kedepannya Bank Muamalat Ponorogo bisa menyalurkan dana 

wakaf tersebut dengan sendirinya tanpa ada perantara. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 bahwa 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip syariah. Maka di Bank Muamalat Ponorogo 

sudah melaksanakan sesuai dengan pasal 42 dan 43 bahwa 

harus sesuai dengan prinsip syariah. Mengelola dan 

mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukkannya serta berdasarkan rukun-rukunnya. 

Lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta benda dan 

pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi 

masyarakat karena pentingnya wakaf produktif yaitu wakaf 

tunai. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang 

dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti sesuai dengan 

ketentuan syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf 

uang sangat membuka peluang bagi yang berinvestasi di 

bidang pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pendapatan yang 

diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut akan 

disalurkan. 

Adanya CWLS memberikan dampak positif bagi 

perkembangan ekonomi kedepannya. CWLS ini juga termasuk 

investasi yang sangat bagus karena ini investasi dunia dan 
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akhirat ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Dan 

mengingat potensi aset wakaf sangat besar untuk dijadikan 

wakaf yang produktif sejalannya dengan sistem ekonomi Islam 

yang berdasarkan prinsip syariah. 

Wakaf uang perlu mendapat perhatian serius dikalangan 

ahli ekonomi Islam dan ahli fikih kontemporer, karena ini salah 

satu alternatif inovasi finansial dalam sistem ekonomi Islam. 

Sistem ekonomi Islam, adalah suatu bentuk pengaturan 

kegiatan ekonomi bagi individu, keluarga, kelompok 

masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir 

faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa 

menurut prinsip-prinsip Islam. Dengan kita berwakaf untuk 

kemaslahatan masyarakat itu sama saja kita berinvestasi 

didunia dan akhirat. 

Perkembangan wakaf tunai dalam UU No 41 tahun 2004 

telah mencakup atau meliputi penghimpunan dana wakaf 

dimana pengelolaan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf 

tunai tersebut. Dengan berkembangnya wakaf uang ini secara 

profesional dan amanah maka wakaf di Indonesia akan sukses 

dan wakaf bisa menjadi wakaf yang produktif. pengelolaan dan 

pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui 

pendekatan perundang-undangan. Nadzir wakaf uang harus 

memiliki potensi dalam mengelola keuangan dan dapat bekerja 
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sama dengan LKS-PWU (disini yaitu bank-bank syariah yang 

ditunjuk untuk menjadi LKS-PWU) dan BWI. 

Wakaf uang sangat perlu sekali untuk dikembangkan 

untuk kemaslahatan umat. Wakaf di Indonesia telah 

berpengaruh dalam kepentingan masyarakat baik untuk 

peribadatan maupun untuk kesejahteraan sosial. Dengan 

adanya sukuk menjadi jalan alternatif dalam pendanaan bagi 

pemerintah dan CWLS berpotensi mengoptimalkan asset 

negara. Sukuk berhubungan dengan wakaf yang berfungsi 

untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak 

produktif. Untuk penyaluran wakaf uang tersebut akan 

disalurkan untuk pendidikan, keagamaan, rumah sakit/klinik, 

kegiatan sosial, pembangunan masjid, universitas. 

Sukuk disini yaitu berperan sebagai instrumen untuk 

memobilisasi sedangkan wakaf memiliki kapasitas dalam 

mendapatkan income dana aktifitas keuangan yang produktif. 

Oleh karena itu mereka saling menghubungkan satu sama lain 

dan kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadikan 

inovasi yang bagus dalam penyediakan pembiayaan dalam 

rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat luas yang dapat 

dikembangkan melalui wakaf uang. Dengan adanya CWLS ini 
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bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk pembangunan 

ekonomi berbasis sosial. 

Program inovasi sukuk negara yaitu: 1. Investasi wakaf 

uang dalam SBSN, 2. Penyaluran imbalan SBSN untuk 

kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi 

asset wakaf, 3. Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf 

(wakaf temporer). 

Karakteristik CWLS Ritel sendiri yaitu:  

1. Diperuntukkan bagi investor/wakif individu dan institusi,  

2. Tempo/jangka waktu 2 tahun, wakaf temporer 100% 

kembali ke investor/wakif dan wakaf permanen dana akan 

dikelola oleh nazir,  

3. Sesuai prinsip syariah,  

4. Imbalan tetap disalurkan untuk program/kegiatan sosial 

oleh nazir yang ditunjuk,  

5. Minimal pemesan satu juta maksimum pemesan tidak 

terbatas, 

6. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

Pemanfaatan akad sukuk yang berkembang di Indonesia di 

fungsikan untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang 

tidak produktif, maka perlu adanya penyatuan konsep wakaf 

dengan konsep sukuk tersebut. Konsep wakaf harus 
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berkembang dengan produktif dengan konsep akad yang tidak 

diharamkan dalam Islam sekaligus berlandaskan syariah. 

Hubungan antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang 

menarik dalam keuangan Islam. Sukuk disini berpotensi 

sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf 

memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dana aktifitas 

keuangan yang produktif. Karena itu, kolaborasi antara suku 

dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan 

pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan 

ekonomi 

Wakaf produktif ialah wakaf yang mana pemberian dalam 

bentuk sesuatu yang diusahakan untuk kebaikan dan 

kemaslahatan umat. Jika kita lihat hukumnya CWLS ini dinilai 

sesuai dengan prinsip Syariah, jika diperhatikan CWLS ini 

bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat. CWLS 

memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dengan 

diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga 

legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan. 

Dari segi kemaslahatan yang diberikan oleh CWLS ini 

ialah dapat memberikan keberkelanjutan perekonomian. 

Faktanya, keuangan Islam memiliki sektor sosial yang 

berpotensi untuk mendorong sektor lebih lanjut dan secara 

timbal balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan 
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masyarakat terhadap sektor sosial. Hubungan timbal balik 

disini dapat  menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi 

berkelanjutan dan juga salah satu upaya pendalaman keuangan 

Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan dana pokok yang 

dihimpun oleh CWLS dapat disalurkan kepada sektor produktif 

untuk menggerakkan ekonomi riil. 

Dalam Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia 

dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa “ penerimaan wakaf uang 

dari wakif dapat dilaukan melalui wakaf uang untuk jangka 

waktu tertentu dan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya” 

ayat 2 “wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang 

satu juta rupiah akan memperoleh sertifikat wakaf uang”. 

Dalam hal ini di Bank Mualamat Ponorogo penerimaan 

wakafnya juga ada yang selamanya dan ada juga yang jangka 

waktu, dan di sana juga minimal untuk berwakaf yaitu satu juta 

rupiah. Akan tetapi di bank tersebut tidak adanya sertifikat. 

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) no 1 

tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan 

harta wakaf bergerak di sini dijelaskan bahwa BWI melakukan 

kegiatan penghimpunan wakaf uang. Dan kegiatan 

penghimpunan wakaf uang tersebut BWI bekerjasama dengan 

Lembaga Keuangan Syariah secara langsung maupun tidak 

langsung. Dan kerjasama dari hasil penghimpunan wakaf uang 
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tersebut akan  disimpan dalam bentuk simpanan pada 

perbankan syariah. Dalam pengembangan wakaf uang yang 

dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti sesuai dengan 

ketentuan syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf 

uang disini sangat membuka peluang bagi yang berinvestasi di 

bidang pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pendapatan yang 

diperoleh dari pengelolaan wakaf uang akan disalurkan. Dalam 

pengembangan dan pengelolaan wakaf juga sudah diatur dalam 

Peraturan Badan Wakaf Indonesia no 1 tahun 2009. 

Dengan berkembangnya wakaf uang maka Indonesia akan 

sukses dan bisa menjadi wakaf yang produktif. Pengelolaan 

dan pengembangan wakaf uang di Indonesia di lakukan 

berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan syariah. Wakaf di 

Indonesia sangat berpengaruhh dalam kepentingan masyarakat 

baik untuk peribadatan maupun kesejahteraan sosial. Dan 

wakaf uang ini sangat penting sekali untuk dikembangkan 

untuk kemaslahatan umat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis diatas memberikan 

beberapa kesimpulan dibawah ini: 

1. Dalam penerapan Cash Waqf Linked Sukuk  di Bank 

Muamalat sebagai LKS-PWU merupakan sarana untuk 

menerima dan menempatkannya pada instrumen sukuk 

negara. Semua itu untuk mensejahterakan masyarakat dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Serta 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Badan 

Wakaf Indonesia dalam menerima dan menyalurkan wakaf 

uang tersebut. LKS-PWU memiliki peranan yang penting 

buat mengoptimalkan wakaf uang, dikarenakan wakaf 

uang tersebut tidak diserahkan kepada nazir langsung, 

melainkan harus melalui lembaga keuangan syariah 

penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk itu mereka harus 

mempunyai manajemen yang profesional dalam 

pengumpulan. Minat masyarakat untuk berwakaf cukup 

tinggi karna dengan berwakaf maka kita sama saja dengan 

berinvestasi di dunia maupun diakhirat. 
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2. Lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta benda dan 

pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi 

masyarakat karna pentingnya wakaf produktif yaitu wakaf 

tunai. Dalam penghimpunan dana wakaf tersebut akan 

disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syariah 

atau bank tersebut kemudian pengelolaan dan 

pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh bank 

syariah dan harus mengikuti sesuai dengan ketentuan 

syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf uang 

disini sangat membuka peluang bagi yang berinvestasi di 

bidang pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pendapatan 

yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang akan 

disalurkan. Dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf 

juga sudah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia 

no 1 tahun 2009. 

 

B. Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya untuk 

berwakaf uang karena dengan kita berwakaf uang (wakaf tunai) 

maka kita sama saja berinvestasi dunia maupun akhirat. Wakaf 

tunai sudah berlandaskan pada UU serta sesuai dengan prinsip 

syariah. Mungkin kedepannya agar masyarakat berwakaf uang 

(wakaf tunai) agar dapat membantu keberlanjutan 
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perekonomian dan mensejahterakan masyarakat serta 

pembangunan ekonomi. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah 

memberikan nikmat Nya sehingga peeliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap 

apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca. Peneliti 

telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun 

penelitian ini, namun bukan berarti penyusunan ini lepas dari 

segala bentuk kekurangan. Maka, peneliti berharap kepada 

pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik berupa 

saran, komentar, atau kritik. Insha> Alla>h masukan yang 

diberikan akan menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya. 
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