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ABSTRAK 

Dana Lailatul Fitria, 2018. Status Na>z}ir Dan Mekanisme Administrasi Wakaf 
Uang Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di LKSA Al- 

Furqon Babadan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ilham 

Tanzilulah, M. HI. 

Kata Kunci : Wakaf Uang, Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 41 tahun 

2004. 

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 

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

tunai telah menjadi perhatian para fuqoha. Selain dalam hukum Islam, wakaf tunai 

juga di atur adalam UU. Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang memiliki 

fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki 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. Di Indonesia, wakaf uang telah banyak dilakukan baik melalui lembaga 

keuangan, lembaga pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial termasuk 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana  na>z}ir  dalam 
pelaksanaan wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo 

menurut Hukum Islam dan  Undang- Undang  Nomor 41 tahun 2004 tentang 

wakaf. Dan Bagaimana mekanisme administrasi wakaf uang di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo menurut Hukum Islam dan 

Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun jenis penelitian 

yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan, 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Na>z}ir wakaf dalam 
pelaksanaan wakaf uang di LKSA Al- Furqon sudah sesuai dalam Hukum Islam 

dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi secara 

kelembagaan na>z}ir LKSA Al- Furqon belum sesuai dengan ketentuan na>z}ir  wakaf 
uang yang di atur Undang- Undang Nomor 42  tahun 2006  tentang wakaf . 

Karena LKSA Al- Furqon secara resmi belum terdaftar dalam Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU). Mekanisme administrasi wakaf uang yang ada di LKSA Al- Furqon 

sudah sesuai menurut Hukum Islam. Akan tetapi belum sesuai menurut ketentuan 

yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa 

wakaf uang dilaksanakan di LKS-PWU yang ditunjuk oleh menteri dan disahkan 

secara resmi oleh BWI. Sedangkan LKSA Al- Furqon masih menjadi lembaga 

yang berdiri sendiri kenadzirannya dibawah naungan LAZISMU yang belum 

menjadi lembaga keuangan syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan 

adanya tempat- tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang 

pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor 

yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid Al Haram di Makkah dan 

masjid Al Aqsha misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik 

siapapun, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk 

kemaslahatan umat.  

Praktik wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja 

Ramses kedua mendermakan tempat ibadah abidus yang arealnya sangat 

besar. Didalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta 

yang ditinggalkan mayit (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya 

dan keturunanya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil 

bagian dari harta tersebut, namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak 

milik siapapun. Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian 

dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik 

seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena prinsipnya 

sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik 

siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.
1
 

                                                 
1
 Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf 

Tunai (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 7.  

1 
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Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW 

karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada 

tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli 

yuridprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan 

syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang 

pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW untuk dibangun 

masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin 

Syabah dari „Amr bin Sa‟ad bin Muad, yang artinya: Dan diriwayatkan dari 

Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa‟ad bin Muad berkata: Kami bertanya 

tentang mula- mula wakaf dalam islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah 

wakaf Umar, sedangkan orang- orang Ansor mengatakan adalah wakaf 

Rasulullah SAW.(Asy- Syaukani:129). 

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh 

kebun kurma di Madinah; diantaranya adalah kebun A‟raf, Shafiyah, Dalal, 

Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan 

bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin 

Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia 

berkata : 

ى النَِّبَّ صلى هللا عليو َفَأتَ , رَ ب َ َأَصاَب ُعَمُر ًرِضي هللُا َعْنُو أَْرًضا ِِبَي ْ  :َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل 
َها فَ َقاَل و سل َر َلَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَو ب َ ِإّّنِ َأَصْبُت َأْرًضا ِِبَي ْ  ,ََي َرُسْو َل هللاِ  :م َيْسَتْأ ِمرُُه ِفي ْ

َق ِِبَا  :َقاَل  .{َتَصدَّ ْقَت ِِبَا  ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها َو } :َقالَ  ,أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنوُ  فّ َتَصدَّ
َق ِِبَا ِف اْلُفَقَراِء َو ِف اْلُقْرَب  ,َواَل يُوَىبُ  ,َواَل يُوَرثُ  ,اَل يُ َباُع َأْصُلَهاأَنَُّو  :ُعَمُر   َوِف  ,فَ َتَصدَّ

ِبْيلِ  ,هللاِ  يلَوِف َسبِ  ,رَِّقابِ ال ْيفِ  ,واْبِن السَّ َها  ,والضَّ اَلُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها َأْن ََيْ ُكَل ِمن ْ
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َر ُمَتَموٍِّل َماالً َويُْطعِ  ,ِِبْلَمْعُروفِ  َفٌقق َعَلْيوِ  .َم َصِديْ ًقا َغي ْ َوِف ِرَوايَِة لِْلُبَخارِيِّ  .َواللَّْفُظ ِلُمْسِلمْ  ,ُمت َّ
َق ِبَِْصِلَها : َفُق ََثَرُهُ اَليُ َباُع َواَل يُ ْوَىُب  :َتَصدَّ .َوَلِكْن يُ ن ْ

2
 

 

Artinya: Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. 

Mendapatkan jatah sebidang tanah di khaibar kemudian ia 

menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar 

berkata: “ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan 

belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada 

tanah tersebut”.   Beliau bersabda: “Jika kamu mau, kamu boleh 

waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: 

“Maka Umar pun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya 

tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. 

Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabililah, 

kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah 

tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan 

dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak 

menyimpannya (Muttafaqun „Alaihi).
3
 

 

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut 

dengan S{adr al Wuku>f  yang mengurus administrasi dan memilih staf 

pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti 

Umayah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, 

sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan 

administrasinya. 
4
 

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan sampai pada masa dinasti- 

dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu 

di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari 

kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah 

diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping 

                                                 
2
 Al Bukhari, S}ah}ih al Bukhari, Vol. II (Beirut: Da>r al Sa’ab, t.th), 132 

3
 Bukhori, Terjemah S}ah}ih Al- Bukhari, Jus II ( Semarang: As Syifa, 1993), 196. 

4
 Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf  (Jakarta: 

Departemen Agama, 2007), 4-5. 
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itu suatu kenyataan pula bahwa di Indoneisa terdapat banyak benda wakaf, 

baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak.
5
 

Wakaf adalah instrument ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan 

fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsa>n) dan persaudaraan 

(ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf 

ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi  menuju kepemilikan Allah 

SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. 

Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi 

masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju 

manfaat masyarakat (social benefit). Namun, nampaknya mayoritas umat 

Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting dari 

pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak 

mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musholla, makam dan 

sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, 

pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang 

penting. Selain itu, para wakif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau 

bangunan sekolah kepada na>z}ir, namun menutup mata terhadap biaya 

operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak lembaga 

pendidikan Islam yang berbasis wakaf, gulung tikar atau terlantar.
6
   

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan 

kesejahteraan ekonomi akhir- akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi 

sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran hukum Islam yang 

                                                 
5
 Ibid,. 10.  

6
 Drs. H. A Rodli Makmun, M. Ag, Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia 

(Ponorogo: STAIN PRESS PONOROGO, 2014), 53. 
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berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan 

pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi social). Karena itu, pendefinisian 

ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi 

riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. 
7
 

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang ternyata sudah dipraktikkan 

sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa 

Imam Al Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemukan dan peletak tadwin al 

hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan 

sarana dakwah, social dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah 

dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian 

menyalurkaan keuntungannya sebagai wakaf. 
8
 

Para ahli fikih terdahulu telah mengenal wakaf uang. Sebagian diantara 

mereka ada yang memperbolehkan, dan sebagian ada yang melarangnya. Ini 

permasalahannya adalah kemungkinan penggunanya merusak barangnya atau 

tidak. Sebagian ahli fikih memperbolehkan wakaf uang apabila dipergunakan 

untuk hiasan berdasarkan dalil qiyas bahwa penyewaan uang untuk tujuan ini 

diperbolehkan, sekalipun hal ini masih diperdebatkan. Sebagian ada yang 

membolehkannya untuk tujuan dipinjamkan. Sebagian yang lain juga 

membolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi untung (mudharabah), 

kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.
9
 

                                                 
7
 Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di 

Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2006), 1. 
8
 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata 

Kelola Wakaf di Indonesia ( Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 127.  
9
 Dr. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif ( Jakarta: KHALIFA Pustaka Al 

Kautsar, 2005), 198.  



10 

 

 

 

Pendapat ulama‟ tentang wakaf uang sangat beragam diantaranya 

adalah menurut Imam Syafii dalm kitab al- Umm atau fiqh modern Fiqh 

Assunnah Sayyid Sabiq tidak membolehkan wakaf tunai karena nilainya 

benda tidak kekal ketika dimanfaatkan.
10

 Menurut Imam Malik boleh juga 

mewakafkan benda bergerak baik ada nash yang memperbolehkannya atau 

tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan ta‟bid (harus selama-lamanya) 

pada wakaf. Bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun 

sementara.
11

 Ulama Hanafiyah juga membolehkan wakaf tunai dengan syarat 

selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak 

dihibahkan dan atau diwariskan dan selama digunakan untuk hal- hal yang 

dibolehkan.
12

 

Wacana wakaf uang di Indonesia mulai  muncul pada tahun 2000-an. 

Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas 

(keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki 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 uang yang terdapat pada pasal 28-31.
13

 

                                                 
10

 Farid Wadjdy & Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat ,..88- 89. 
11

Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di 

Indonesia…44 
12

 Farid Wadjdy & Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat ,..90.   
13

 Dr. Rozalinda, M. Ag, Manajemen Wakaf Produktif ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), 37. 
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Di Indonesia, wakaf uang telah banyak dilakukan baik melalui 

lembaga keuangan, lembaga pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial 

termasuk LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo. LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo adalah salah satu dari sekian 

banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten 

Ponorogo, didirikan Pada tahun 2009 dibawah naungan lembaga 

Muhammadiyah Ponorogo yang dipimpin oleh H. Mudji Raharjo, S. Sos..  

Dalam perkembangannya, dalam mengisi kekosongan waktu pagi 

LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo membuat Pendidikan 

Anak Usia Dini  (PAUD) dan tempat penitipan anak Day Care di LKSA 

tersebut. Di lembaga ini terdapat 25 anak panti dari berbagai desa di 

Ponorogo. Dengan minimnya dana bantuan dari pemerintah, maka dari itu 

pengurus LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo membuat 

suatu gebrakan Ayo Berwakaf kepada masyarakat untuk mendirikan panti 

asuhan.
14

 

Wakaf di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo tidak 

dengan benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi berwakaf dengan benda 

bergerak seperti uang senilai satu sak harga semen, yaitu Rp. 50.000,00,-. Ada 

yang langsung membawa semen tetapi ada juga yang berwakaf dengan uang 

seharga semen tersebut yang ditransfer lewat nomor rekening yang nantinya 

akan di kelola oleh na>z}ir wakaf untuk dibelikan bahan bangunan seperti 

semen. Wakif yang mewakafkan uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon 

                                                 
14

 Erna Rahayu, Hasil Wawancara, 14 Desember 2017. 
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Babadan Ponorogo akan diberikan sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh na>z}ir 

wakaf uang lembaga tersebut.
15

  

Sedangkan dalam Undang- Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf dijelaskan bahwa prosedur wakaf uang melalui Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang sudah disahkan oleh Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang- Undang   Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diatur 

terkait penerbitan sertifikat wakaf uang, yaitu hanya BWI yang dapat 

memberikan wewenang kepada lembaga keuangan yang sudah terdaftar 

sebagai LKS PWU secara resmi.  

Lembaga ini dilahirkan untuk melakukan akselerasi dalam 

menghimpun sumber asset wakaf dari wakaf uang (pasal 28). Lembaga ini 

secara eksplisit berasal dari lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Pada 

awalnya LKS PWU terdiri dari beberapa bank syariah, seperti Bank 

Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega 

Syariah dan Bank DKI Syariah.
16

 

Berangkat dari permasalahan ini, maka penulis tertarik  untuk meneliti 

tentang praktik wakaf tunai di LKSA AL- FURQON Babadan Ponorogo 

dengan judul: “Status Na>z}ir dan Mekanisme Administrasi Wakaf Uang 

Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang   No 41 Tahun 2004 di LKSA 

Al- Furqon Babadan Ponorogo. 

 

                                                 
15

 Riyanto, Hasil wawancara, 4 Desember 2017. 
16

 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perembangan Hukum dan Tata 

Kelola Wakaf di Indonesia ( Bekasi: Gramata Publishing,2015), 173. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana status na>z}ir dalam pelaksanaan wakaf uang di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo menurut Hukum Islam dan  

Undang- Undang   Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf? 

2. Bagaimana mekanisme administrasi wakaf uang di LKSA Muhammadiyah 

Al Furqon Babadan Ponorogo menurut Hukum Islam dan Undang- 

Undang   Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan status na>z}ir dalam pelaksanaan wakaf uang di 

LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo menurut Hukum 

Islam dan  Undang- Undang   Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

2. Untuk mendeskripsikan mekanisme administrasi wakaf uang di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo menurut Hukum Islam dan 

Undang- Undang   Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam setiap kajian diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun 

pemelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

 

1. Kegunaan Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi dinamisasi keilmuan, sehingga dapat menambah 
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khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada ranah pemikiran hukum 

Islam. 

2. Kegunaan Terapan 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan wacana 

dan bagi lembaga yang terkait yaitu LKSA, IAIN Ponorogo, 

BAZNAZ, LAZ dan BWI. Dan untuk  memahami konsep wakaf uang 

dan dasar hukumnya serta penelitian ini juga diharapkan dapat menarik 

minat bagi peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa dan umumnya 

masyarakat luas untuk mengembangkan kajian lanjut tentang masalah 

atau tema yang serupa.  

3. Kegunaan Akademik 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum 

Islam.  

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian tentang wakaf uang telah banyak dilakukan oleh beberapa 

orang diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Iman Muntoha  pada tahun 

2014 dalam judul Harta Wakaf (Mauqu@f) Menurut Madzhab Syafi’I dan 

Undang- Undang   Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ( Studi 

Perbandingan dengan Pendekatan Asas Maslahah), dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan dan persamaan Madzhab Syafi’I 

dan Undang- Undang  No 41 Tahun 2004 menegnai ketentuan harta wakaf. 2. 
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Bagaimana perspektif maslahah terhadap perbedaan madzhab syafi’I dan 

Undang- Undang  No 41 tahun 2004 mengenai harta wakaf. Hasil penelitian 

ini adalah bahwa menurut madzhab syafi‟I, wakaf untuk selamanya, wakaf itu 

adalah milik Allah, rukun wakaf adalah wa>kif, mawqu>f , mawqu>f alayh, 

s}ighat, dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. 

Sedangkan menurut Undang- Undang  No 41 tahun 2004, wakaf itu boleh 

selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu, harta wakaf masih bisa 

menjadi hak milik seseorang karena dalam Undang- Undang  masih terdapat 

ketentuan berlakunya, unsur- unsur wakaf (rukun wakaf) ada 6, yaitu waqif, 

na>z}ir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka 

waktu wakaf.  Undang- Undang  No 41 tahun 2004 menggunakan konsep 

maslahah mursalah yaitu maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu 

dalilpun yang  mengakuinya ataupun menolaknya, maka jika hukum tidak 

ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dan sesuai dengan 

perkembangan mereka, maka banyak kemaslahatan manusia sebagai manusia 

diberbagai zaman dan tempat  menjadi tidak ada.
17

 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Hafidz Mansur 

dilakukan pada tahun 2011 yang berjudul Analisa Maslah}ah Terhadap 

Pemikiran Ima>m Al Nawa>wi Tentang Wakaf Uang, dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana analisa maslah}ah terhadap waqif dalam wakaf uang menurut 

Ima>m Al Nawa>wi ?. 2. Bagaimana analisa maslah}ah terhadap mawqu>f bih 
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 Imam Muntoha, Harta Wakaf (Mauquf) Menurut Madzhab Syafi‟I Dan UNDANG- 

UNDANG   No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Perbandingan Dengan Pendekatan Asas 

Maslahah). Skripsi. Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2014), vii. 
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berupa uang menurut Ima>m Al Nawa>wi ?. 3. Bagaimana analisa maslah}ah 

terhadap mawqu >f ‘alayh dalam wakaf uang menurut Ima>m Al Nawa>wi ?.  4. 

Bagaimana analisa maslah}ah terhadap pentasarufan wakaf uang menurut 

Ima>m Al Nawa>wi ?. Hasil penelitian ini adalah pertama, syarat bagi seorang 

wakif yang di ajukan Ima>m Al Nawa>wi sudah sesuai dengan teori maslah}ah 

Kedua, ditinjau dari maslah}ah, mawqu>f bih berupa uang yang ditawarkan 

Ima>m Al Nawa>wi termasuk maslah}ah h}ajiyyah. Ketiga, ditinjau dari maslah}ah 

mursalah, mawqu>f ‘alayh model mu’ayyan maupun ghair al mu’ayyan 

termasuk maslah}ah h}ajiyyah dengan tujuan hifz} al- ma>l. Keempat, ditinjau 

dari segi maslah}ah bagi umat Islam maupun kehidupan manusia secara umum, 

pentasarufan wakaf menurut Ima>m Al Nawa>wi masuk dalam kategori 

maslah}ah h}ajiyyah.
18

 

Penelitian yang ketiga oleh Icha Evia Rahma pada tahun 2011, dengan 

judul Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Ponoorogo, bertempat di Pondok Pesantren 

Darul Huda Mayak Ponorogo dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana 

tinjauan fiqh terhadap akad wakaf tunai di PonPes Darul Huda Mayak?. 2. 

Bagaimana tinjauan Fiqh terhadap pengelolaan wakaf tunai di PonPes Darul 

Huda Mayak?.  Hasil dari penelitian ini adalah akad wakaf tunai yang ada di 

Pondok Mayak telah sesuai dengan fiqh, karena sesuai dengan syarat dan 

rukun wakaf. Akad yang digunakan di Pondok Mayak adalah akad secara 

lisan dan akad tertulis. Akad tertulis tertera dalam shahadah dan akad tersebut 
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 Muhammad Hafidz Mansur, Analisa  Maslahah Terhadap Pemikiran Imam Al- Nawawi 

Tentang Wakaf Uang. Skripsi (Ponorogo:IAIN PONOROGO, 20011), x. 
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merupakan jawaban dari lembaga na>z}ir . pengelolaan dana wakaf di Pondok 

Mayak telah sesuai dengan fiqh, karena pengelolaan wakaf tunai di Pondok 

Mayak dipergunakan untuk membeli tanah sesuai dengan tujuan wakif.
19

 

Selanjutnya penelitian tentang wakaf tunai juga dilaksanakan oleh 

Gora Andika Utama pada tahun 2008, dengan judul Wakaf Uang Menurut 

Kiai Jamaah Tabligh Di Temboro Kabupaten Magetan dengan rumusan 

masalah: 1. Bagaimana pandangan Kyai jamaah tabligh tentang wakag uang 

di temboro Kabupaten Magetan?. 2. Bagaimana dasar hukum wakaf uang 

menurut Kyai jamaah tabligh di temboro Kabupaten Magetan?. Hasil 

penelitian ini adalah pandangan Kyai jamaah tabligh tentang wakaf uang 

sangat beragam. Mereka terbagi menjadi tiga pola pemikiran yaitu, ada yang 

setuju da nada juga yang menolaknya. Titik persoalannya pada hakikat wakaf 

uang, kalau uang itu dimaknai hanya sebagai wasilah untuk mewujudkan 

harta wakaf yang lain seperti tanah atau bangunan. Adapun dasar hukum yang 

dipakai oleh para Kyai jamaah tabligh , dengan mengingat adanya dua 

kelompok pemikiran hukum mereka yaitu cara berfikir yang menganut pada 

teks sehingga cenderung mempertahankan tradisi dan cara berfikir yang 

menyesuaikan dengan keadaan masa kini sehingga akan menerima 

pembaharuan maka ada yang memaknai dalil normative dengan langsung 

merujuk kepada Quran dan Hadist.
20

 

                                                 
19

 Icha Evia Rahma, Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Pondok 
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  Berdasarkan penelusuran hasil penelitian tersebut, penelitian 

tentang wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo 

belum pernah dilakukan, maka penulis berkonsentrasi pada penelitan 

pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai di LKSA Muhammadiyah Al 

Furqon Babadan Ponorogo dengan fokus analisis pengelolaan, mekanisme dan 

juga status na>z}ir wakaf tunai terhadap Undang- Undang  Nomor 41 tahun 

2004 tentang Wakaf yang digunakan untuk pembangunan asrama LKSA di 

Lembaga Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah adalah suatu cara atau system untuk 

mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analissi berfikir serta 

mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. 
21

 jadi metode ini 

merupakan langkah- langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh 

oleh seorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau 

informasi yang telah dikumpulkan.  
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 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 3.  
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Penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena penulis 

berangkat dari  fakta yang ada dimasyarakat tentang pelaksanaan dan 

pengelolaan wakaf tunai (uang), untuk pembelian semen dan bahan matrial 

untuk pembangunan LKSA di Lembaga Muhammadiyah Al Furqon 

Babadan Ponorogo. Dalam pelaksanaan wakaf, LKSA Muhammadiyah Al 

Furqon Babadan Ponorogo ini mengumpulkan para calon wakif yaitu dari 

masyarakat dalam bentuk semen yang langsung diantar oleh wakif  atau 

dalam bentuk uang senilai wakaf yang nantinya akan dibelikan semen oleh 

pihak na>z}ir dilembaga tersebut.
22

 Peneliti tertarik dengan wakaf uang dan 

mengamati masalah- masalah tersebut dengan teori yang ada, dengan teori 

tersebut penulis dapat menyimpulkan bagaimana pelaksanaan dan 

pengelolaan wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan 

Ponorogo. Alasan penulis memilih penelitian di lapangan adalah agar 

penulis dapat mengamati dan bertindak langsung dengan subyek penelitian 

di lapangan terutama terkait dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan 

wakaf uang. 

2. Kehadiran peneliti  

Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat 

penuh. Sebagai pengamat penuh, maka penulis berstatus sebagai pengamat 

dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian  

                                                 
22

 Riyanto, Hasil Wawancara, 14 Desember 2017. 



20 

 

 

 

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian. Penulis  mengambil lokasi penelitian di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo dengan pertimbangan, 

LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo adalah lembaga 

yang didirikan untuk kepentingan masyarakat yaitu untuk mengasuh anak- 

anak yatim piatu yang melaksanakan wakaf uang.  

4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mengenai data- data yang berkaitan dengan status dan mekanisme 

administrasi wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan 

Ponorogo. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Pimpinan LKSA Muhammadiyah Al Furqon 

Babadan Ponorogo terkait dengan sejarah berdirinya LembagaLKSA 

Muhammadiyah Al Furqon, tentang visi misi dan tujuan LembagaAl 

Furqon, sejarah pemberlakuan wakaf uang di LKSA Al Furqon, dan 

data- data tentang siapa saja yang terlibat dalam pemberlakuan wakaf 

uang. Selain itu data- data digali dari na>z}ir yaitu data struktur na>z}ir 

beserta tugas- tugasnya, data data tentang manajemen pengelolaan 

harta wakaf, data- data tentang rincian pengelolaan wakaf uang, data- 

data orang yang melaksanakan wakaf uang dan data- data pelaksanaan 
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wakaf tunai. Dan data- data yang diperoleh wakif  setelah 

melaksanakan wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon 

Babadan Ponorogo.  

b. Data Sukender  

Data sekunder merupakan sumber data pendukung  atau 

pelengkap dari data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah 

dokumen yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber 

tertulis, yaitu, buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-

undangan. Selain itu juga digunakan foto- foto tanah yang dijadikan 

tanah wakaf oleh LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan 

Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dalam observasi ini, penulis akan melakukan pengamatan 

terhadap status na>z}ir dalam pengelolaan wakaf uang dan mekanisme 

administrasi wakaf uang beserta wakif wakaf uang  yang ada di LKSA 

Al- Furqon Babadan Ponorogo. 

 

b. Wawancara 

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara 

dengan pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan wakaf uang di 
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LKSA Al- Furqon Babadan Ponorogo. Diantaranya kepada Bapak 

Pimpinan LKSA Al- Furqon, bagian kepengurusan, segenap pengasuh 

beserta wa>kif yang melaksanakan wakaf uang di LKSA Al- Furqon 

Babadan Ponorogo. Wawancara dilakukan dengan semistruktur, 

dimana lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan 

wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh 

sejarah pribadi kehidupan dimasa lalu. Hasil penelitian juga akan 

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan 

seni yang telah ada. Untuk melengkapi data- data yang terkumpul 

lengkap, maka pelaksanaan dokumentasi sangat penting untuk 

menguatkan data- data yang telah ada. Yaitu dokumen tentang 

pengelolaan wakaf uang dalam hal penyalurannya dan dokumen terkait 

dengan pelaksanaan wakaf uang. 

 

 

6. Analisis data  
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Menurut Miles dan Humberman analisis data kualitatif adalah 

suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur Kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu data reduction, data display dan conclusing.
23

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang kebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, 

phichart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka 

data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola  hubungan, sehingga 

akan semakin mudah difahami. Dalam hal ini penulis menggunakan 

penyajian data model Miles and Humberman yang menyatakan 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusing Drawing (verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 
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remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi 

diartikan dengan proses penggabungan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menghasilkan 

data yang konsisten dan pasti. Berangkat dari sini peneliti akan lebih 

mudah untuk menemukan kesimpulan yang belum pernah ada 

sebelumnya.  

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II  : Tinjauan Teoritis Tentang Wakaf Uang 

Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai tinjauan 

umum tentang wakaf uang, yang meliputi pengertian wakaf, 

sejarah wakaf uang, syarat wakaf uang dan juga membahas 

tentang pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan 
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Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf 

BAB III  : Pemaparan Data Dan Hasil Penelitian 

Pada bab ini merupakan laporan hasil penelitian. Dalam 

bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, 

yang dalam hal ini menerangkan tentang gambaran umum LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo sebagai obyek 

penelitian, operasional kena>z}iran wakaf, hal- hal yang melatar 

belakangi adanya pelaksanaan wakaf uang, dan data- data tentang 

pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai di LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo 

BAB IV  : Analisa Dari Hasil Penelitian 

Pada bab ini berisi analisa terhadap status na>z}ir wakaf 

LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo dalam 

mengelola wakaf uang berdasarkan Hukum Islam dan Undang- 

Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, analisa terhadap 

mekanisme administrasi wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al 

Furqon Babadan Ponorogo dari perspektif Hukum Islam dan 

Undang- Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi 

akad, pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai. 
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BAB V  : Penutup 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

saran-saran. 



27 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Umum tentang Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab Waqafa asal kata Waqafa berarti 

menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata Waqafa-

Yaqifu-Waqfa sama artinya dengan H}abasa-Yah}bisu-Tah}bi>san. Kata al- Waqf 

dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:  

                        َوالتَّْسِبْيلِ  التَّْحِبْيسِ  ِبَْعَن  الَوْقفُ 
Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwaqafkan tidak 

dipindahmilikkan.
24

 

 

Menurut arti bahasa wakaf berarti h}abs atau menahan. Dalam kitab- 

kitab fiqh madzhab Maliki lebih banyak digunakan kata h}abs yang artinya 

sama dengan wakaf. Menurut Muhammad Daud Ali perkataan waqaf menjadi 

wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqaf  yang 

berarti menghentikan, berdiam ditempat, atau menahan sesuatu.
25

 

Kesimpulannya, baik al-h}absu maupun al-waqf sama- sama 

mengandung makna al-imsak (menahan), al-man’u (mencegah atau melarang), 

dan al-tamakkuth (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari 

kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan 

wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan 
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dilarang bagi siapapun selain dari orang- orang yang termasuk berhak atas 

wakaf tersebut.
26

 

Dalam peristilahan shara‟ secara umum, wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) 

asal (tah}bis al as}li), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang 

dimaksud tah}bis al as}li ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak 

diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. 

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wa>qif) tanpa imbalan.
27

 

Kata wakaf (jamaknya; awqaf) arti dasarnya adalah mencegah atau 

menahan. Dalam bahasa Arab, secara harfiyah berarti kurungan atau 

penahanan. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan 

sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset 

dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk 

tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.
28

  

Menurut Muhammad Daud Ali pengertian menahan (sesuatu) dengan 

harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf 

adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran 

Islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan 
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milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat  harta itu 

dapat digunakan untuk mencari keridlaan Allah SWT. 
29

 

Wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif untuk memisahkan dan/ atau 

menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 

ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.
30

 Wakaf dilaksanakan 

dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :  

a. Wa>qif 

b. Na>z}ir  

c. Harta benda wakaf  

d. Ikrar wakaf  

e. Peruntukan harta benda wakaf 

f. Jangka waktu wakaf
31

 

 

B. Pengertian Wakaf Uang 

1) Wakaf Uang Menurut Hukum Islam 

Dilingkungan masyarakat Islam Indonesia, sering kita lihat bahwa 

ajaran wakaf sering dipahami kurang proposional. Pemahaman masyarakat 

tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pendapat Imam 
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Madzhab. 
32

 Imam Syafi‟I misalnya sangat memnekankan wakaf pada 

fixed asset (harta tetap), sehingga menjadikannya syarat sah wakaf.  

Dan karenanya pula pembahasan harta benda wakaf dalam fikih 

klasik Imam Syafi‟I semisal Al Umm  atau bahkan fikih modern seperti 

fikih As Sunnah Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf tunai/ uang, 

karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan. Selain itu, 

alasan lain adalah karena jika berdasarkan „Urf (kebiasaan yang berlaku), 

maka wakaf uang hanya berlaku diwilayah- wilayah tertentu dari bekas 

wilayah kekaisaran Bizantium (Romawi) saja, ditempat lain tidak berlaku. 

Sedangkan Imam Maliki mengartikan keabadian lebih pada nature 

barang yang diwakafkan, baik itu asset tetap maupun asset bergerak. 

Untuk asset tetap seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang 

tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang 

dapat menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian pula dengan masjid 

dan madrasah. Menurut Imam Maliki, wakaf yang mencakup barang- 

barang bergerak seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tertentu substansi 

ini semua adalah sapid an pohon. Dengan ini Madzhab Maliki membuka 

luas kesempatan untuk berwakaf menggunakan asset yang paling liquid 

yaitu uang tunai (cash waqf). 

Ulama Hanafiyah juga memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat 

selama nilai pokok wakafnya dijamin kelastariannya, tidak dijual, tidak 
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dihibahkan, dan atau diwariskan dan selama digunakan untuk hal- hal 

yang dibolehkan. 

Ibnu Taimiyyah meriwayatkan satu pendapat dari kalangan 

Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal sama 

dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah. Disamping ada yang membolehkan 

wakaf uang seperti diatas, ada juga ulama yang tidak memperbolehkan. 

Argumentasi mereka yaitu : pertam, uang bisa habis zatnya sekali pakai. 

Padaha inti wakaf adalah kesinambungan dar modal dasar yang kekal dan 

tidak habis sekali pakai. Kedua, uang seperti dirham dan dinar diciptakan 

untuk alat tukar yang memudahkan orang untuk transaksi jual beli bukan 

untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.
33

  

2) Wakaf Uang menurut Undang- Undang 

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 kelembagaaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada 

level dibawah Undang- undang No.5 tahun 1960 tentang UUPA. Sehingga 

kemampuan yang kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran 

wakaf mengalami kendala- kendala formil. 

Dilihat dari materi Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf, undang- undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari 

beberpa peraturan perundang- undangan wakaf yang sudah ada dengan 
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menambahi materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara 

produktif dan professional. Paling tidak undang- undang nomor. 41 tahun 

2004 tentang Wakaf memiliki substansi, antara lain: 

1) Benda yang diwakafkan (mawqu>f bih). Dalam peraturan perundang- 

undangan sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak 

bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak 

produktif, seperti masjid, madrasah dan lain- lain. Seangkan undang- 

undang wakaf ini mengatur juga benda wakaf bergerak, seperti uang 

(cash waqf), saham dan lain- lain. 

2) Pendaftaran benda- benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Wakaf 

(PPAIW) pada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejauh akta ikrar wakaf ditanda tangani,
34

 dengan adanya aturan 

tersebut diharapkan benda- benda wakaf dapat dikontrol dengan baik, 

sehingga penyelewengan harta benda wakaf dapat dihindari baik oleh 

na>z}ir maupun pihak ketiga. 

3) Persyaratan na>z}ir. Baik perseorangan, badan hukum maupun 

organisasi dapat mengelola harta wakaf, sehingga peran na>z}ir untuk 

mengelola wakaf dapat ditingkatkan peran kena>z}irannya. 

4) Menekankan pentingnya membentuk sebuah Lembaga Independen 

yang bertujuan untuk membina terhadap na>z}ir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun 

internasional. Lembaga tersebut dinamakan dengan Badan Wakaf 
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Indonesia (BWI). Disamping sebagai pembna na>z}ir, BWI juga 

berfungsi sebagai na>z}ir. 

5) Undang- undang ini juga memberikan ketentuan pidana dan sanksi 

administrasi sebagaimana disebut dalam bab IX dan juga yang tidak 

kalah pentingnya bahwa semangat yang dikehendaki oleh pengelolaan 

wakaf adalah penekanan tentang arti penting pemberdayaan dan 

pengembangan benda- benda wakaf.  

Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 

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

wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha’ (juris Islam). Beberapa 

sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh 

masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.
35

 Wa>qif yang mewakafkan 

uangnya diwajibkan untuk :
36

 

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-

PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya 

b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan 

c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU 

d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wa>qif yang berfungsi sebagai 

akta ikrar wakaf. 
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e. Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

dijelaskan bahwa wa>qif dapat mewakafkan benda bergerak berupa 

uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. 

Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi na>z}ir, 

mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Wa>qif yang 

menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima Sertifikat 

Wakaf Tunai oleh bank syariah, sehingga tanggung jawab penggalangan 

dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, 

sepenuhnya ada pada bank Syariah.
37

  

Secara teknis, wakaf uang telah diatur prosedur administrasinya. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi 

Pendaftaran Wakaf  Uang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2009. 

Peraturan tersebut terdiri dari 15 Pasal. Beberapa Pasal penting yang 

terkait dengan pembahasan tulisan ini antara lain adalah Pasal 1 sampai 

Pasal 4. 

Pasal 1 menjelaskan ketentuan umum. Dalam hal ini istilah penting 

yang perlu didefinisikan adalah wakaf uang, LKS-PWU dan Sertifikat 

Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syariah –Penerima Wakaf Uang adalah 

badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah 

penerima wakaf uang. Adapun Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti 
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yang diterbitkan LKS-PWU kepada wa>qif dan na>z}ir tentang penyerahan 

wakaf uang. 

Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf 

dilaksanakan oleh wa>qif kepada na>z}ir dihadapan pejabat LKS-PWU atau 

notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) 

orang saksi. Ikrar Wakaf tersebut  dilakukan setelah wa>qif menyetor wakaf 

uang kepada LKS-PWU. LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf 

Uang setelah na>z}ir menyerahkan AIW. 

Pasal 4 menerangkan tentang prosedur pendaftaran. LKS-PWU 

atas nama na>z}ir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui Kantor 

Kementrian Agama kabupaten/ kota selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. 

Apabila tidak terdapat kantor BWI, tembusan disampaikan kepada BWI 

pusat.
38

  

Adapun garis- garis operasional Sertifikat Wakaf Tunai bisa 

dijabarkan sebagai berikut:
39

 

a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai Syariah. Bank 

harus mengelola wakaf tersebut atas nama wa>qif. 

b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus 

terbuka dengan nama yang ditentukan wa>qif. 

c. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) 

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

dibelanjakan untuk tujuan- tujuan yang telah ditentukan oleh wa>qif. 

Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis 

ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah 

terus. 

e. Wa>qif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk 

tujuan- tujuan yang telah ditentukan. 

f. Wa>qif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat 

juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara 

deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian). Deposit- 

deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing- 

masing atau kelipatannya. 

g. Wa>qif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf 

tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wa>qif pada 

pengelola harta wakaf. 

h. Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah 

jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah 

diterbitkan sertifikat. 

Wakaf uang dipelopori oleh M.A. Mannan tahun 1995 dengan 

mendirikan sebuah badan investasi social yang bernama SIBL (Social 

Investment Bank Limited) di Bangladesh . SIBL mengenalkan produk 

Sertifikat Wakaf Uang (Cash Waqf Sertificate) pertama kali dalam sejarah 

perbankan. SIBL menggalang dana dari masyarakat dengan membuka 
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rekening deposito wakaf tunai yang disalurkan kepada rakyat dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social dan lain- lain.
40

 

C. Dasar Hukum Wakaf 

Dalil- dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf  

bersumber dari :
41

 

a. Ayat Al Quran, antara lain : 

                        

       
42

    

 

Artinya : „„Wahai orang-orang yang beriman!  Ruku'lah, sujudlah, dan 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, agar kamu 

beruntung.‟‟ (Q. S. Al Hajj, 77)
43

 

 

                         


44

 

Artinya:  „„Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan 

apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, 

Allah Maha Mengetahui.‟‟ (Q. S. Al Imran, 92.)
45
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46

   

Artinya:  „„Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu 

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,  Padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata (enggan) terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.‟‟  

(Q. S. Al Baqarah, 267.)
47

 

 

                
48

 

Artinya „„Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada 

yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui 

orang-orang yang bertakwa.‟‟ (Q. S. Al Imran, 115)
49

 
 

                             

   
50

    

 

Artinya „„Sesungguh, Kami- lah yang menghidupkan orang-orang 

mati dan Kami-lah  yang mencatat apa yang telah mereka 

kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). dan 

segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas  

(Lauh Mahfuzh).‟‟( Q. S. Yaasiin, 12)
51
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b. Sunnah Rasululah SAW. 

 اِنْ َقَطعَ  اََدمَ  اْبنُ  َماتَ  اَِذا : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُّ  َصلَّ  اللِّ  َرُسْولُ  َأنَّ  ُىرَيْ رَةَ  َاِب  َعنْ 
 رواه) َيْدُعْولَوُ  َصاِلحٍ  َوَلدٍ  اَوْ  بِوِ  يُ نْ تَ َفعُ  ِعْلمٍ  اَوْ  ,َجارِيَةٍ  َصَدَقةٍ  ,َثاَلثٍ  ِمنْ  ِاالَّ  َعَمُلوُ 

  52                   مسلم
Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasululah SAW, bersabda: 

„„Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, 

kecuai tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

shaleh yang mendoakan orang tuannya‟‟. ( HR. Muslim )
53

 

 

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:  

رَ  ألَنَّوُ  الَوْقفِ  َِببِ  ِف  ذََكَرهُ  َدقَةَ  الُعَلَماءُ  َفسَّ    ِِبلَوْقفِ  اجلَارِيَةَ  الصَّ

Hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para 

ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Imam Muhammad 

Ismail al Kahlani, t.th., 87)  

 

Terdapat hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan 

dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk 

mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar : 

رَ َأَصاَب  :َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل  َفأََتى النَِّبَّ صلى هللا ,ُعَمُر ًرِضي هللُا َعْنُو أَْرًضا ِِبَي ْ
َها فَ َقاَل  َر ََلْ  ,ََي َرُسْو َل هللاِ  :عليو و سالم َيْسَتْأ ِمرُُه فِي ْ ِإّّنِ َأَصْبُت أَْرًضا ِِبَي ْ

َتَصدَّ  ْصَلَها َو ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت أَ } :قَالَ  ,ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَو أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنوُ 
َق ِِبَا ُعَمُر  :قَاَل  .{ْقَت ِِبَا   ,َواَل يُوَىبُ  ,َواَل يُوَرثُ  ,أَنَُّو اَل يُ بَاُع َأْصُلَها :فّ َتَصدَّ

َق ِِبَا ِف اْلُفَقرَاِء َو ِف اْلُقْرَب  ِبْيلِ  ,هللاِ  ْيلِ َوِف َسبِ  ,َوِفّرِقَابِ  ,فَ َتَصدَّ  ,واْبِن السَّ
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ْيفِ  َها ِِبْلَمْعُروفِ  ,والضَّ َر  ,اَلُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها َأْن ََيْ ُكَل ِمن ْ َويُْطِعَم َصِديْ ًقا َغي ْ
َق ِبَِْصِلَها :َوِف ِرَوايَِة لِْلُبَخارِيِّ  .َواللَّْفُظ ِلُمْسِلمْ  ,ُمت ََّفٌقق َعَلْيوِ  .ُمَتَموٍِّل َماالً   :َتَصدَّ

َفُق ََثَرُهُ الَيُ َباُع َوالَ يُ ْوَىُب َوَلِكْن ي ُ                                             54.ن ْ

              
Artinya: Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: “Umar ra. 

Mendapatkan jatah sebidang tanah di khaibar kemudian ia 

menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar 

berkata: “ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar 

dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga 

dari pada tanah tersebut”.   Beliau bersabda: “Jika kamu mau, 

kamu boleh wakafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya”. 

Ibnu Umar berkata: “Maka Umar pun menyedahkan hasilnya 

dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan 

tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada 

fakir, miskin, fi sabililah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun 

orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan 

hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada 

teman dengan syarat tidak menyimpannya (Muttafaqun 

„Alaihi).
55

  

 

D. Rukun dan Syarat Wakaf 

1. Rukun Wakaf 

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu  

yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wa>qif). 

Sedangkan qabul (pernyataan menerima Wakaf)  tidak termasuk rukun bagi 

ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wa>qif tidak bersifat 

mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan "saya wakafkan harta saya 

pada anda", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi 

Wakaf berhak atas manfaat harta itu.  
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Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:
56

 

1. Wa>qif (orang yang mewakafkan harta); 

2. Mawqu>f Bih (barang atau harta yang diwakafkan); 

3. Mawqu>f ‘Alayh (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf); 

4. S}ighat (pernyataan atau ikrar wa>qif sebagai suatu kehendak untuk 

mewakafkan sebagian harta bendanya) 

2. Syarat- Syarat Wakaf  

1) Wa>qif (pewakaf) 

Orang yang mewakafkan (wa>qif) disyaratkan memiliki 

kecakapan hukum atau kama>l al ahliyah (legal competent)  dalam 

membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 

(empat) kriteria, yaitu: 

a. Merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seoraang budak (hamba 

sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik 

dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. 

Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan 

apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
57

 Orang yang 

berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang 

diwakafkan. Tidak sah mewakafkan harta milik orang lain atau 
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harta hasil mencuri. Diharuskan bagi pewakaf ketika mewakafkan 

harta bendanya harus milik pribadi (tetap).
58

 

b. Berakal sehat. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. 

Tidak sah wakafnya bagi orang gila, orang yang lemah akalnya 

disebabkan sakit atau lanjut usia dan wakafnya orang dungu karena 

akalnya kurang sempurna.  

c. Orang yang berwakaf harus cukup umur (baligh). Jadi, anak kecil 

tidak sah wakafnya. Orang yang sudah baligh dipandang sempurna 

akalnya.  

d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. 

Tidak sah wakafnya bagi orang yang idiot, sedang bangkrut atau 

sedang lupa (menurut juhmur ulama).
59

 

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mahzab Hanafi merinci 

hukumnya sebagai berikut :  

a.  jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa 

harta yang tidak terkait utang hukumnya sah; dan  

b. apabila utang itu mencakup seluruh harta Wakaf, maka akad 

wakafnya dianggap mau (ditangguhkan) sampai ada izin dari para-

para piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah dan apabila 

tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal 

2) Syarat Mawqu>f Bih (Harta yang diwakafkan) 

a. Syarat sahnya harta wakaf 
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Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam 

Menurut Madzhab Hanafi harta mutaqawwam ialah segala 

sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam 

keadaan normal (bukan keadaan darurat).  

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan 

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin 

(‘ayn al ma’lu>mu>n), sehingga tidak akan menimbulkan 

persengketaan.  

c) Milik Wa>qif 

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan 

mengikat bagi wa>qif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak 

sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wa>qif. Karena 

wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau 

sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang 

dimiliki. 

d) Terpisah, bukan milik bersama (mush}a’) 

Mewakafkan sebagian dari mush}a’ untuk dijadikan 

masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan 

akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut 

dipisahkan dan ditetapkan batas- batasnya.
60
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3) Syarat Mawqu>f ‘Alayh ( penerima wakaf) 

Yang dimaksud dengan mawqu>f ‘alayh adalah tujuan wakaf 

(peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas- batas 

yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, 

wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. 

Karena itu mawqu>f ‘alayh (yang diberi wakaf) haruslah pihak 

kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak 

kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai hadiah yang 

mendekatkan diri manusia kepada tuhannya.  

4) Syarat S}ighat  (ikrar wakaf) 

S}ighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari 

orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa 

yang diinginkannya. Secara garis umum, syarat sahnya s}ighat  ijab, 

baik berupa ucapan maupun tulisan adalah: 

a. S}ighat  harus munjazah ( terjadi seketika/ selesai). Maksudnya 

ialah s}ighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf 

seketika setelah s}ighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya 

berkata : „„ saya mewakafkan tanah saya… atau saya sedekahkan 

tanah saya sebaga wakaf ‟‟. 

b. S}ighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat 

yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan 

hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.  
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c. S}ighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain 

bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah 

shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu 

berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya 

tidak sah. 

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali 

wakaf yang sudah dilakukan.
61

 

 

E. Pengelolaan Harta Wakaf 

1. Na>z}ir (Pengelola Wakaf) 

Na>z}ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>qif 

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi 

na>z}ir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta 

wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. 

Sedemikian pentingnya kedudukan na>z}ir dalam perwakafan, sehingga 

berfungsi tidaknya wakaf bagai mauquf „alaih sangat bergantung pada 

na>z}ir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa na>z}ir mempunyai 

kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.
62

 

Kata na>z}ir secara etimologi berasal dari kata kerja naz}ira- yanz}aru 

yang berarti menjaga dan mengurus. Didalam kamus Arab Indonesia 

disebutkan bahwa kata na>z}ir berarti “yang melihat‟‟, “pemeriksa‟‟. 

Dengan demikian kata na>z}ir mempunyai arti “ pihak yang melakukan 
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pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal 

yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.
63

  

Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan na>z}ir adalah orang 

yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan 

memeliharaharta wakaf. Jadi pengertian na>z}ir menurut istilah adalah orang 

atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta 

wakaf dengan sebaik- baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta 

wakaf.
64

 

Selain kata na>z}ir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah 

mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata na>z}ir yang mempunyai 

makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk 

mengurus harta wakaf. Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah 

na>z}ir dengan jelas, akan tetapi ada hal yang menginsyaratkan tentang arti 

pentingnya kedudukan na>z}ir, karena na>z}ir merupakan salah satu dari unsur 

wakaf, tanpa na>z}ir wakaf tidak akan berjalan dengan baik.
65

 

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan na>z}ir sebagai salah satu 

rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wa>qif harus menunjukkan 

na>z}ir wakaf. Pengangkatan na>z}ir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf 

tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia- sia.
66

 

Sedemikian pentingnya kedudukan na>z}ir dalam perwakafan, sehingga 
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fungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung kepada na>z}ir wakaf. 

Meskipun demikian tidak berarti bahwa na>z}ir mempunyai kekuasaan 

mutlak terhadap harta yang diamanahkan padanya.  

Karena urgentnya peran na>z}ir dalam pengelolaan wakaf, maka 

kemudian dalam Undang- Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, 

na>z}ir merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi, bahkan perspektif fiqh, 

na>z}ir dapat berupa perorangan secara mandiri asalkan ditunjuk oleh wa>qif, 

dan atau  wa>qif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai na>z}ir, pada 

undang- undang No. 1 tahun 2004 tentang Wakaf dikembangkan menjadi 

na>z}ir perseorangan, organisasi dan badan hukum, asalkan memenuhi 

syarat: 

a. Na>z}ir Perseorangan  

1) Warga Negara Indonesia 

2) Beragama Islam 

3) Dewasa  

4) Amanah 

5) Mampu secara jasmani dan rohani 

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

b. Na>z}ir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya 

dapat menjadi na>z}ir apabila memenuhi persyaratan: 

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

na>z}ir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
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2) Organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam. 

c. Na>z}ir Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 

hanya dapat menjadi na>z}ir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

na>z}ir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

Undang- Undang yang berlaku; dan 

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang social, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
67

 

Adapun tugas na>z}ir adalah: 

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  

b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya 

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d) Melaporkan pelaksanaan apa kepada Badan Wakaf Indonesia.
68

 

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Untuk Indonesia lembaga wakaf yang secara khusus mengelola 

dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Tugas dari badan ini adalah mengkoordinir na>z}ir- na>z}ir 
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yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf 

yang dipercayakannya, khususnya wakaf tunai.
69

 

Na>z}ir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang 

mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan 

memperhatikan syarat- syarat yang mungkin telah ditentukan wa>qif. 70
 

Adapun tugas- tugas na>z}ir antara lain: 

a. Menyewakan, yaitu menyewakan harta wakaf itu (misalkan tanah) 

b. Memelihara harta wakaf.  

c. Memberikan hasil wakaf kepada pihak- pihak yang berhak 

menerimanya.
71

 

Disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa tugas na>z}ir 

disamping hal- hal diatas na>z}ir juga bertugas mengawasi, memperbaiki, 

menanami dan mempertahankan wakaf. Na>z}ir sebagai pihak yang diserahi 

mengurus wakaf juga berkewajiban menyampaikan hasil sewaan, tanaman 

atau buah- buahan, dan bagian- bagiannya kepada mustahiq. Oleh karena 

itu ia harus menjaga pokok atau asal wakaf itu dan hasilnya secara hati- 

hati.
72

 

Dengan demikian, tidak berarti bahwa na>z}ir memiliki kekuasaan 

mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya, 
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ulama sepakat bahwa kekuasaan na>z}ir wakaf hanya terbatas pada 

pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang 

dikehendaki oleh wa>qif.  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir wakaf yang selama ini tradisional 

terdapat perbedaan mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari 

Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun tugas-tugas 

Nazhir adalah:  

a. Melakukan pengadministrasian 

b. Mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta  

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan dibentuk dan 

berkedudukan di ibukota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan 

bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 

nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.  

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diamanatkan UU merupakan 

lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat 

membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan 

kebutuhan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang 

berasal dari unsur masyarakat.  
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Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya 

operasional. Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan 

wewenang:  

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf 

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

berskala nasional dan internasional; memberikanpersetujuan dan/atau 

izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf 

3. Memberhentikan dan menggantu Na>z}ir, memberikan persetujuan 

atas penukaran harta benda wakaf 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan perwakafan.  

Tugas BWI adalah membina Na>z}ir yang sudah ada di seluruh 

Indonesia. BWI bersama dengan Departemen Agama mengawasi 

pengelolaan wakaf seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan- 

kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan Na>z}ir sehingga 

mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya secara 

produktif. Untuk itu tugas- tugas operatif, BWI hanyalah mengelola harta 

benda wakaf yang berlantar, bersifat nasional dan internasional. Wakaf 

benda- benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui 

lembaga- lembaga terkait.  

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur 

tangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan 
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pelaksanaan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua Na>z}ir yang 

ada di daerah harus melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wakaf 

yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
73
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BAB III 

GAMBARAN UMUM STATUS NA>Z}IR DAN MEKANISME 

ADMINISTRASI WAKAF UANG DI LKSA MUHAMMADIYAH AL 

FURQON BABADAN PONOROGO 

 

A. Sejarah dan Profil LKSA AL FURQON  

a) Sejarah Panti Asuhan 

Sebagai generasi yang peduli kepada nasib dan masa depan umat, 

terutama kepada yang kurang mampu, merasa berkewajiban untuk saling 

membantu serta menumbuhkan jiwa kepedulian sosial terhadap sesama 

untuk meningkatkan harkat dan matabat hidupnya sebagai manusia 

Indonesia yang seutuhnya. Bahwa yang demikian itu sesuai dengan 

maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah, ialah menegakkan dan 

menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang 

diridhoi oleh Allah SWT. Untuk mencapai cita- cita luhur tersebut LKSA 

Muhammadiyah Al- Furqon Babadan Ponorogo didirikan. LKSA 

Muhammadiyah AL- Furqon  terletak di Kecamatan Babadan, Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur dengan alamat kantor untuk pertama kalinya di 

jalan Sidorejo Nomor 139 B, Dusun Kanten Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo.
74

 

Pada tanggal 9 Januari 2004 Ibu Hj. Sri Harini dan Bapak Agus 

Taufiq mewakafkan sebidang tanah seluas 918 m2 beserta 1 paket 
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bangunan masjid yang bernama Masjid Al Furqon dan asrama (rumah 

lama) yang berada di Jl. Sidorejo No 139 B Dusun Kanten 

Desa/Kecamatan Babadan Ponorogo kepada pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Babadan. Maka untuk mengembangkan aset tanah beserta 

bangunannya wakaf tersebut serta dilandasi keinginan untuk membantu 

sesama yang kurang mampu terutama anak yatim/ piatu/ dhuafa diwilayah 

Ponorogo dan sekitarnya pada tanggal 14 Juli 2008 Majelis Kesehatan dan 

Kesejahteraan Masyarakat – MKKM (sekarang Majelis Pelayanan Sosial – 

MPS) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babadan membentuk 

kepengurusan atau pengelola LKSA Muhammadiyah Al- Furqon pertama 

berdasarkan surat nomor 004/KEP/IV.5/D/VII/2008 dan pada tanggal 21 

Agustus 2008 secara yuridis LKSA Muhammadiyah Al- Furqon berdiri 

sesuai dengan akta notaris Muh. Fauzi, SH. Nomor 25 tanggal 21 Agustus 

2008. Pada tanggal 5 Juli 2009 untuk pertama kalinya LKSA sudah mulai 

mengasramakan anak asuh sejumlah 10 anak yang berasal dari berbagai 

kecamatan di Ponorogo.
75

 

 

b) Legalitas LKSA  

Secara informal LKSA Muhammadiyah Al- Furqon telah dimulai 

sejak tahun 2008 dan secara formal disahkan melalui akta notaris Moh. Ali 

Fauzi, SH. Tanggal 21 Agustus 2008. LKSA ini sudah terdaftar di Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
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(BAKESBANGPOLLINMAS) Kabupaten Ponorogo Nomor : 

220/90/405.19/2010 tertanggal 7 Februari 2010. Dan Alhamdulillah berkat 

kerja keras dari para pengurus maka LKSA Muhammadiyah Al- Furqon 

sudah mendapatkan ijin operasional LKSA dari Gubernur Provinsi Jawa 

Timur yang pertama dengan nomor : P2T/94/07.03/VIII/2010 tanggal 23 

Agustus 2010. Sedangkan ijin operasional yang kedua dengan No: 

P2T/339/07.04/02/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, ditahun 2016 

tepatnya pada tanggal 22 Juli untuk memenuhi undang- undang tentang 

Standarisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA Muhammadiyah 

Al- Furqon sudah mengikuti akreditasi dan sudah divisitasi oleh Badan 

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kemensos RI.
76

 

LKSA LKSA Muhammadiyah Al- Furqon berada di Jl. Sidorejo 

No. 139 B Dusun Kanten II Desa/ Kec. Babadan Ponorogo Jawa Timur 

No. Contact 087758270190, E-Mail  pam.alfurqon@yahoo.co.id webblog: 

alfurqon.blogspot.com. 

 

c) Jumlah Anak Asuh dan Program Kegiatan Pendidikan  

Pada tahun ajaran 2017/ 2018 ini jumlah anak yang diasuh dan 

disantuni LKSA Muhammadiyah Al- Furqon ada 25 anak dengan rincian: 

TK SD SMP SMA PT Jumlah 

5 6 6 5 3 25 
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Para anak asuh agar nantiya dapat menjadi anak asuh yang 

berakhlak mulia serta mampu menguasai ilmu, iman dan teknologi 

sehingga dapat mandiri, maka anak asuh didalam panti diadakan 

pembinaan dengan system sebagai berikut:
77

 

1) Pendidikan Formal semua anak asuh diwajibkan mengikuti pendidikan 

di sekolah umum yaitu di TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan 

Tinggi. 

2) Pendidikan Non Formal anak  asuh panti juga berperan aktif di 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah seperti 

OSIS, Kepanduan, Bola Volly, PMR dan Patroli Keamanan Sekolah 

dan lain lain. 

3) Pendidikan informal semua anak diberi tanggungjawab pemeliharaan 

kesersihan dan kerapihan diri sendiri serta keindahan diseluruh 

ingkungan asrama yang dikerjakan oleh para anak secara bergilir, dan  

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu 

didalam asrama juga disampaikan materi keagamaan diantaranya 

adalah: Quran Hadits, Tajwid, Akhlaq, Fiqih, Qiroah, Praktek Dakwah 

serta diwajibkan menggeluti Kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) dan Seni Bela diri di Tapak Suci. 
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d) Dasar Pemikiran Pembanguna Panti Asuhan
78

 

1. Quran surat Al Baqoroh: 215 “mereka bertanya tentang apa yang 

mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan 

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” 
 

2. Quran Surat Al Maun: 1-3, “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan 

agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak 

menganjurkan memberi Makan orang miskin (3).” 
 

3. Sabda Rasulullah SAW “dari Sahl bin Sa‟ad ra, berkata, Rasulullah 

SAW bersabda: saya dan orang yang memelihara anak yatim dengan 

baik disurga bagaikan dekatnya jari telunjuk dan jari tengah.” (HR. 

Bukhori) 
 

4. Anggaran Dasar LKSA Muhammadiyah Al- Furqon Pasal 3 ayat 6 

yang berbunyi “mengusahakan untuk memiliki tanah- tanah dan 

gedung- gedung guna kelangsungan berdirinya LKSA ini.” 

5. Hasil rapat pengelola dan pengurus LKSA Muhammadiyah Al- Furqon 

Kanten Babadan Ponorogo tanggal 17 Oktober 2010 

Sumber pembiayaan LKSA Al- Furqon sampai saat ini hanya 

berasal dari sumbangan sukarela masyarakat. LKSA belum mempunyai 

bentuk usaha produktif untuk pembiayaan mandiri dan juga belum 

mendapat bantuan dari instansi pemerintah. Untuk memenuhi perannya 

secara optimal, LKSA Al- Furqon juga membutuhkan peningkatan sarana 

dan prasarana pendukung terutama Asrama Panti yang memadai sehingga 

fungsi pusat dakwah dan berbagai aktivitas pendidikan Islam dapat 

terselenggara secara lebih efektif.  
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a. Dasar dasar pengembangan  

LKSA Muhammadiyah Al- Furqon didirikan atasa dasar 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, bersifat semata- mata 

sosial, keagamaan, tidak berpolitik dan tidak mengikuti aliran politik, 

berasaskan ajaran syariat agama Islam yang bersumber pada Al-Quran 

dan As Sunah dengan tujuan:
79

 

a) Membentuk manusia muslim yang taat menjalankan agama Islam, 

cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, Negara dan 

bangsanya serta berguna bagi masyarakatnya 

b) Memperteguh iman dan taqwa, menggembirakan dan memperkuat 

ibadah seta mempertinggi akhlak 

c) Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong menolong 

dalam kebajikan, dalam bidang sosial, pengembangan masyarakat 

dan kesejahteraan 

d) Bersama pemerintah berperan aktif daam pembangunan manusia 

seutuhnya, membina kesatuan dan kerukunan umat beragama 

dengan pemerintah sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang 

Dasar 1945. 

 

b. Visi dan misi 
80

 

Visi dari LKSA Muhammadiyah Al- Furqon adalah pada tahun 

2025 sebagai lembaga sosial, dan dakwah yang mandiri, amanah dan 
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professional. Adapun misi dari LKSA Muhammadiyah Al- Furqon 

adalah : 

1. Menyelenggarakan pengasuhan, pembinaan, pemberdayaan untuk 

anak yatim, piatu dan dhuafa dan masyarakat 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Al- Islam, 

Kemuhammadiyahan, karakter, ketrampilan dan kewirausahaan 

3. Menyelenggarakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan mempertanggungjawabkan seluruh Kegiatan 

4. Memanfaatkan system informasi dan komunikasi untuk kerjasama 

dalam pengembangan lembaga dan sumber daya manusia. 

Tujuan LKSA Muhammadiyah Al- Furqon sebagai berikut: 

1) Mewujudkan lembaga panti sebagai pusat pendidikan dan 

pembinaan untuk kesejahteraan anak yatim/ piatu/ dhuafa dan 

masyarakat sekitar 

2) Menghasilkan manusia yang taat menjalankan ajaran agama Islam, 

berkarakter, berjiwa wirausaha dan menjadi kader Muhammadiyah 

3) Mewujudkan pengelolaan LKSA berdasarkan nilai- nilai Islam dan 

standart pemerintah sesuai dengan undang- undang yang berlaku 

4) Mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk 

mengembangkan pendidikan, ketrampilan dan usaha ekonomi 

produktif panti 
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5) Mengimplementasi  manfaat teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

panti. 

 

c. Tugas dan Wewenang
81

 

1. Pelindung : 

a. mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksana dan 

pengurus 

b. memberikan perlindungan keberadaan Panti Asuhan 

2. Pembina: 

a. memberikan arahan dan petunjuk aecara garis besar kepada 

pengurus 

b. memberikan koreksi dan pengawasan terhadap kerja pengurus 

3. Pengurus: 

a. mewakili LKSA didalam dan diluar LKSA apabila berhalangan 

dapat diwakili oleh anggota pengurus yang lain dengan 

memberikan surat  kuasa 

b. memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola LKSA bila 

berbuat kesalahan dan kalau perlu mencarikan penggantinya. 
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d. Pengelola LKSA  

Untuk pertama kalinya pengelola LKSA LKSA Muhammadiyah 

Al- Furqon adalah:
 82

 

a) Pelindung  : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babadan  

Pimpinan Cabang „Aisyiyah Babadan 

Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Cabang 

Muhammadiyah Babadan 

b) Pembina  

Ketua 

Wakil ketua 

 

: 

: 

 

Ruslan Thohirin, S. Ag, M.Si 

Basuki, BA 

a) Pengurus  

Ketua  

Wakil ketua 

Sekretaris 

Wakil sekretaris 

Bendahara 

Wakil bendahara 

Anggota  

 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

H. Mudji Rahardjo, S.sos 

Ir. Wahyu Paripurniawan, MM. 

Riyanto 

Drs. Budi Hariyanto 

Calasar Nusantara, SE 

Epron Hananto 

Moh. Anas, S. Sos 

Damayanti Pertiwi 

Adi Subagyo 

Fauzi Ernawanto, S. Ag. 
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B. Status Na>z}ir  Wakaf Uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan 

Ponorogo 

Na>z}ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wa>qif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu 

keberadaan Na>z}ir sangat berperan dalam perwakafan. Wa>qif tidak bisa 

menyalurkan niat baiknya untuk membantu sesama jika tidak ada Na>z}ir 

wakaf.  

Keberadaan na>z}ir sangat penting bagi pengelolaan harta wakaf demi 

tersampaikannya tujuan peruntukan wakaf. Seperti yang dikemukakan bapak 

pimpinan LKSA Al-Furqon sebagai berikut: 

Bagi saya, sangat penting sekali. Karena jika tidak ada na>z}ir, 
maka harta wakaf tersebut tidak dapat perkembang dan dikelola sesuai 

dengan peruntukannya. Karena harta wakaf adalah  milik Allah dan 

digunakan untuk umat manusia sesuai dengan kepentingan. Apalagi di 

LKSA ini wakafnya berupa uang, yang mana aset lancar dan harus 

dikembangkan menjadi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh umat 

manusia.
83

 

 

Sudah jelas sekali bahwa Na>z}ir wakaf adalah pemeran utama dalam 

pengelolaan harta wakaf demi tercapainya tujuan wakaf untuk umat manusia. 

Bapak Riyanto selaku bagian kepengurusan juga menuturkan bahwa: 

Na>z}ir wakaf disini adalah sebagai jembatan antara wa>qif  yang 
ingin menyalurkan sebagian hartanya kepada umat manusia yang 

mana harta tersebut sudah berpindah kepemilikan kepada Allah. Tidak 

akan berkembang jika na>z}ir wakaf tidak menjalankan tugasnya secara 
maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan sekali sikap jujur, amanah dari 

para na>z}ir untuk pengelolaan dana wakaf. Dan transparansi antar 
anggota juga diutamakan demi terciptanya kedamaian dan kelancaran 

harta wakaf agar berkembang dengan baik.
84
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Dalam pelaksanaan wakaf uang di LKSA Al-Furqon Babadan 

Ponorogo, na>z}ir sangat berperan dalam menangani dan mengelola uang wakaf 

dari para waqif. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Riyanto sebagai 

berikut: 

Dana yang terkumpul dari  para wa>qif akan dikelola oleh na>z}ir 
untuk pembelian semen dan bahan material pembangunan gedung 

asrama Panti Asuhan. Wakaf uang disini pengelolaannya hanya 

terfokus pada pengembangan gedung asrama LKSA yang mana tidak 

untuk perluasan asrama dengan membeli tanah.
85

  

 

Disamping itu na>z}ir  wakaf uang dilembaga ini tidak tersetruktur 

dalam organisasi kena>z}iran, akan tetapi na>z}ir adalah pengurus inti dari 

organisasi Panti Asuhan, seperti penuturan pak Eris Tri Wahono 

bahwasannya: 

Pengurus LKSA Al- Furqon ini membuka Kantor Layanan 

(KL) dibawah naungan LAZISMU yang ada di daerah. Jadi mengacu 

pada undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat, bahwa semua yang berhubungan dengan zakat infaq sadaqah 

dan dana sosial keagamaan lainnya harus berada di naungan BAZNAZ 

atau LAZ di daerah masing- masing. Yang mana LKSA Al- Furqon 

adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah, maka 

semua terkait zakat infaq sadaqah dan juga wakaf harus dibawah 

naungan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) yang ada di Daerah.
86

 

 

Wa>qif  yang mewakafkan sebagian hartanya di LKSA alfurqon akan 

mendapat kwitansi dari pengurus na>z}ir. Yang mana kwitansi tersebut 

diterbitkan langsung oleh Kantor Layanan panti sebagai penghargaan dan akta 

ucapan terima kasih. Pak Eris selaku bendahara panti menuturkan 

bahwasannya: 
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Kwitansi yang kami terbitkan ini ada tiga salinan, yang mana 

masing- masing ada peruntukannya. Salinan warna putih di berikan 

kepada wa>qif  sebagai akta ucapan terima kasih, salinan warna kuning 
untuk arsip Kantor Layanan Al- Furqon dan salinan berwarna biru 

nantinya akan diberikan kepada LAZISMU daerah untuk laporan 

setiap tahunnya.
87

 

 

Setiap tahunnya Kantor Layanan Al- Furqon melaporkan 

aktifitas ZISWAF kepada LAZISMU daerah sebagai penanggung 

jawab atas pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan 

dana kedermawaan lainnya. Berlanjut dengan LAZISMU daerah  yang 

akan melaporkan kepada LAZISMU wilayah sampai pada LAZISMU 

pusat yang ada di Ibu Kota. Yang nantinya dari LAZISMU pusat akan 

di audit menjadi data base yang asli kejelasannya.
 88

   

 

Maka dari itu kwitansi yang ada di LKSA Muhammadiyah yang 

membuka Kantor Layanan itu semua diseragamkan karena memang aktifitas 

ZISWAF tersentral dalam LAZISMU daerah.  

Jadi dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana wakaf langsung dari 

pengurus panti atas nama na>z}ir  yang membuka Kantor Layanan dibawah 

naungan LAZISMU.  

Untuk tugas LAZISMU hanya mengkoordinir perekapan aktifitas 

ZISWAF yang ada didaerah masing- masing dan akan dilaporkan ke pusat. 

Jadi kalau terjadi kerugian di lembaga yang menjalankan wakaf di bawah 

naungan LAZISMU baik penyelewengan maupun kelaalpaan dalam 

menjalankan tugasnya dalam mengelola wakaf, maka LAZISMU tidak ikut 

campur dan tidak ikut bertanggungjawab dalam perkara tersebut. Pernyataan 

ini diperkuat dengan penuturan Bagian Kepengurusan LKSA, yaitu: 
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LAZIZMU hanya sebagai penempatan database atau 

rekapitulasi aktifitas ZISWAF pertahunnya di lembaga- lembaga 

sosial atau di lembaga pendidikan Muhammadiyah. LAZIZMU hanya 

sebagai wadah untuk pengelolaan ZIZWAF nasional. Jadi yang 

bertangungjawab langsung na>z}ir dari lembaga ini langsung dan tidak 
ada hubungannya dengan LAZIZMU.

89
 

 

Dalam pelaksanaan wakaf uang bahwa na>z}ir  wakaf harus ditunjuk oleh 

Menteri dan harus didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar 

mendapatkan legalitas, pelatihan dan pengawasan secara intensif kepada na>z}ir 

untuk mengelola wakaf dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaannya, 

LAZISMU belum melakukan pelatihan terhadap na>z}ir, seperti penututuran 

informan sebagai berikut: 

Jadi na>z}ir wakaf disini itu tidak berdiri sendiri dari lembaga, 
akan tetapin berada dibawah naungan LAZIZMU daerah yang ada di 

ponorogo, mengacu Undang- Undang zakat, bahwa aktivitas ZISWAF 

harus berada dibawah lembaga LAZ atau BAZNAS setempat. Sampai 

saat ini LAZIZMU belum pernah mengadakan pembinaan terhadap 

na>z}ir, mungkin masih belum terdaftar dalam program kerja. Hanya 
saja ketika pelaporan tiap tahunnya,dari sana selalu mengevaluasi apa 

saja terkait kendala- kendala selama pengelolaan wakaf uang. Adakah 

masalah atau juga dengan memberi sara- saran yang bermanfaat.
90

 

 

Mengenai keabsahan na>z}ir, bahwa na>z}ir wakaf harus memenuhi 

syarat- syarat yang telah di atur didalam hukum Islam dan Undang- Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf yaitu bahwa na>z}ir wakaf harus WNI, 

dewasa, Islam, amanah, sehat jasmani rohani dan tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum. Sebagaimana penuturan Ibu Erna terkait na>z}ir sebagai 

berikut: 

Bahwa na>z}ir di sini sudah layak dan sesuai dengan peraturan  

Undang- Undang yang berlaku. Yang mana na>z}ir wakaf 
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beroperasional di lembaga yang bergerak dibidang sosial yaitu LKSA 

(Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan sudah berbadan hukum 

dengan didaftarkan di Kementerian Agama setempat.
91

 

 

Demi terwujudnya wakaf yang berkembang, maka keprofesionalan 

na>z}ir harus terjamin. Na>z}ir wakaf di LKSA Al- Furqon sudah amanah dan jujur 

dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola wakaf uang dan mewujudkan 

tujuan para wa>qif, seperti yang dituturkan Bapak Pimpinan LKSA, yaitu: 

Sejauh ini dalam pelaksanaaannya . Alhamdulillah dari na>z}ir 
bergerak transparan dan bisa mempertanggungjawabkan. apapun yang 

diinginkan wa>qif, na>z}ir bisa mewujudkannya dengan baik. Dengan itu 
wakaf di lembaga ini dapat berkembang dengan baik. 

 

Dan dituturkan juga bahwa na>z}ir wakaf di LKSA Al- Furqon sampai 

saat ini tidak ada pemyelewengan na>z}ir yang menyebabkan kerugian dari 

berbagai pihak, pernyataan beliau sebagai berikut: 

Selama ini Alhamdulillah baik baik saja, dan tidak ada yang 

dirugikan baik dari wa>qif maupun dari lembaga. Karena wakaf uang 
ini baru dilakukan pertama kalinya ini. Dan semoga setelah ini dan 

kedepannya tetap menjadi na>z}ir yang bertanggungjawab dan dapat 
diandalkan.

92
 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa status na>z}ir wakaf di LKSA Al- Furqon 

adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai aturan 

yang berlaku.  
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C. Mekanisme Administrasi Wakaf uang di LKSA Muhammadiyah Al- 

Furqon Babadan Ponorogo 

LKSA Muhammadiyah Al- Furqon Babadan Ponorogo sebagai salah 

satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang melaksanakan wakaf uang, 

untuk tujuan pembangunan Asrama dan pengembangan sarana prasarana. 

Dalam hal ini wakaf dilaksanakan dengan cara mengelola harta wakaf dari 

para wa>qif yang berupa uang dan juga barang yang lain seperti semen sebagai 

bahan bangunan Asrama. Menurut penuturan bapak Riyanto bahwasannnya: 

Wakaf yang ada di panti ini berupa wakaf uang dan wakaf 

benda bangunan seperti semen. jika wa>qif berkehendak berwakaf 
dengan uang, maka bisa dengan cara transfer di rekening bank atau 

dengan datang langsung ke na>z}ir, lalu menyatakan kehendak 

wakafnya. Sedangkan wa>qif yang ingin berwakaf dengan semen, 
maka bisa dibelikan langsung dan di antar ke panti atau bisa dengan 

mentransfer uang minimal dengan seharga satu sak semen, yaitu 

Rp.50.000.00,- lalu dari na>z}ir wakaf akan membelikan semen 

sejumlah yang dikehendki wa>qif. Dan wa>qif akan diberikan sertifikat 
sebagai tanda terima kasih sekaligus akta bahwa wa>qif telah benar- benar 

berwakaf di Al- Furqon.
93

 

 

Adapun wa>qif yang mewakafkan sebagian hartanya di LKSA Al- 

Furqon sudah memenuhi syarat- syarat yang telah diatur didalam hukum Islam 

dan Undang- Undang. Sebagaimana penuturan informan sebagai berikut: 

Dari ratusan wa>qif yang berwakaf di LKSA ini alhmdulillah 
sudah memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam. Selama ini tidak 

ada yang berwakaf dari golongan anak kecil, org gila atau dengan  

pemaksaan dari pihak lain. Ketika berwakaf juga kami tanya apakah 

anda ikhlas dan tidak terpaksa. Dan kami juga bisa memastikan bahwa 

wa>qif juga tidak idiot.
94
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Selain wa>qif, disebutkan dalam syarat bahwa harta yang diwakafkan 

(mawqu>f bih) itu harus dimiliki sendiri artinya harta tersebut tidak harta 

bersama yang mana ditakutkan nantinya akan terjadi persengketaan di 

kemudian hari. Informan menuturkan bahwa: 

Harta yang diwakafkan wa>qif disini itu murni miliknya sendiri 
tidak dari barang curian atau hartta org lain. Dan saya bisa 

memastikan bahwa harta tersebut benar- benar kepemilikannya 

dengan bukti wa>qif rela dan ikhlas lahir batin mewakafkan harta 
tersebut dijalan Allah.

95
 

 

Setelah para simpatisan melaksanakan wakaf dengan cara yang 

dikehendakinya sesuai kemampuan masing- masing, maka dana yang telah 

terkumpul di lembaga na>z}ir yang ada di LKSA Al- Furqon tersebut akan 

dikelola dan dikembangkan untuk kebutuhan  pembangunan asrama. 

Apabila semen sudah mencukupi dan masih terdapat banyak 

dana  , maka dana tersebut akan dikelola untuk dibelikan kebutuhan 

pelengkap lain tekait pembangunan Asrama panti, seperti cat tembok, 

keramik, plafon dan lain lain.
96

 

 
Atas penuturan Bapak Mudji Rahardjo selaku Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Babadan Ponorogo, bahwasannya beliau memberi pesan 

kepada para na>z}ir sebagai pihak- pihak pelaksana untuk tidak menyenuh dana 

wakaf tersebut untuk keperluan diluar wakaf. Karena dana wakaf harus 

dialokasikan sesuai dengan akad yang telah diucapkan oleh para wa>qif.97
 

Dengan demikian pengelolaan dana wakaf digunakan untuk 

pembangunan gedung asrama. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ibu Erna 
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Rahayu selaku Bagian Kepengurusan LKSA Al- Furqon menuturkan 

bahwasannya:  

Pengelolaan dana wakaf dialokasikan untuk pembangunan 

Asrama saja, tidak untuk perluasan panti dengan pembeilian tanah, 

tetapi hanya pembangunan gedung panti berikut sarana prasarananya. 

Dengan sebab LKSA Al- Furqon belum mempunyai anggaran untuk 

pembangunan asrama dari lembaga sendiri maupun  bantuan dari 

pemerintah. Maka dari itu LKSA Al- Furqon menggalang dana dari 

simpatisan yang berkehendak mewakafkan sebagian hartanya untuk 

umat. Adapun terkait tanah, di LKSA Al- Furqon sudah mempunyai 

tanah yang mencukupi untuk pembangunan. Tapi seiring 

berkembangnya tahun bisa jadi alokasi dana wakaf dialihkan untuk 

pembelian tanah karena semakin bertambahnya anak asuh.
98

 

 

Untuk pelaksanaan wakaf uang di LKSA Al- Furqon besar nominalnya 

minimal dengan seharga satu sak semen, yaitu Rp. 50.000.00,- dan maksimal 

tidak ada batasan. Wakaf ini di mulai sejak tahun 2011 sesuai dengan 

penuturan bapak Riyanto yaitu sebagai berikut: 

Dalam perkembangan LKSA Al- Furqon dari tahun ketahun 

yang semakin banyak anak asuhnya, pengurus organisasi LKSA 

merasa perlu untuk membangun asrama untuk anak asuh, maka dari itu 

pada tahun 2011 pengurus mengadakan rapat bersama na>z}ir dan 

meminta kepada na>z}ir untuk membuat pengumuman wakaf uang dan 
wakaf semen kepada khalayak ramai untuk mendukung perencanaan 

pembangunan Asrama panti.
99

 

 

Untuk tanah yang digunakan untuk pembangunan panti adalah tanah 

yang sudah bersertifikat atas nama LKSA Al- Furqon dan sudah terdaftar di 

Dinas Pertanahan. Seperti yang di kemukakan bapak Mudji Rahardjo, yaitu 

sebagai berikut: 

LKSA Al- Furqon tidak akan membangun, apabila belum 

bersetifikat dahulu. Supaya tidak ada sengeta dikemudian hari karena 

banyak konflik yang mengatasnamakan tanah tersebut sebagai tanah 
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warisannya. Padahal kenyataannya tanah tersebut benar- benar sudah 

didiwakafkan oleh Ibu Hj. Sri Harini dan Bapak Agus Taufiq kepada 

LKSA Al- Furqon
100

 

 

Apabila simpatisan berkehendak untuk terlibat pada program wakaf 

uang di LKSA Al- Furqon, maka pembayarannya bisa secara tunai di kantor 

na>z}ir LKSA Al- Furqon atau dengan transfer direkening bank, seperti 

penuturan informan sebagai berikut:  

Disini wa>qif berwakaf ada yang berikrar secara langsung, jadi 
mereka datang ke tempat kami dan mengutarakan maksud 

keinginannya untuk berwakaf. Tetapi ada juga yang melalui via 

wassap dengan mentransfer uang di rekening kami, kemudian 

menyatakan untuk berwakaf melalui whatsapp.
101

 

 

 Setelah itu wa>qif akan mendapatkan akta ucapan terima kasih 

dikeluarkan oleh na>z}ir wakaf di LKSA Al- Furqon. akta ucapan terima kasih 

tersebut sebagai tanda penghargaan bahwasannya nama yang tertera di akta 

tersebut telah melaksanakan wakaf di LKSA Al- Furqon,seperti yang 

diutarakan wa>qif sebagai berikut:  

Wakaf yang dilaksanakan di LKSA Al- Furqon berupa wakaf 

uang dan juga semen, saya waktu itu berwakaf dengan uang yang 

langsung saya berikan di kantor na>z}ir LKSA Al- Furqon. Setelah itu 
saya diberi ucapan terima kasih semacam kwitansi yang didalamnya 

menjelaskan tentang identitas, jumlah nominal wakaf dan tanda tangan 

wakaf uang yang merupakan bentuk penghargaan dari LKSA Al- 

Furqon kepada saya dan juga merupakan bentuk akad yang tertulis.
102

 

 

Sedangkan akad wakaf dilaksanakan pada saat bertemunya wa>qif 

dengan na>z}ir di kantor dan ketika wa>qif mentransfer uang dan menyatakan 

kepada pihak na>z}ir, sebagaimana penuturan Wa>qif sebagai berikut: 
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Dan untuk akadnya sendiri antara wa>qif dan na>z}ir pada saat 

wa>qif menyatakan kepada na>z}ir atas kehendaknya. Maka dari itu wa>qif 
dianggap sudah setuju dan rela atas apa yang diberikan kepada 

lembaga untuk mengalokasikan sebagian hartanya untuk kepentingan 

umat.
103
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BAB IV 

STATUS NADZIR DAN MEKANISME ADMINISTRASI WAKAF UANG 

MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 

TAHUN 2004 DI LKSA AL- FURQON BABADAN PONOROGO 

 

A. Analisis Terhadap Status Nadzir Wakaf Uang di Al- Furqon Babadan 

Ponorogo menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf 

Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama- 

sama menjelaskan tentang nadzir wakaf. Sebagaimana dijelaskan bahwa kata 

nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja naz}ira- yanz}aru yang berarti 

menjaga dan mengurus. Didalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa 

kata nadzir berarti “yang melihat‟‟, “pemeriksa‟‟. Dengan demikian kata 

nadzir mempunyai arti “ pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang 

memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang 

ada dalam pemeriksaannya itu. Adapun syarat nadzir didalam Hukum Islam 

tidak disyaratkan dengan jelas, akan tetapi ada hal yang mengisyaratkan 

tentang arti pentingnya kedudukan nadzir, karena nadzir merupakan salah satu 

dari unsur wakaf, tanpa nadzir wakaf tidak akan berjalan dengan baik. 

Adapun Adapun tugas- tugas nadzir antara lain: 

a. Menyewakan, yaitu menyewakan harta wakaf itu (misalkan tanah) 

b. Memelihara harta wakaf.  

c. Memberikan hasil wakaf kepada pihak- pihak yang berhak menerimanya 
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Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nadzir 

adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang- Undang ini 

dijelaskan bahwa nadzir di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu nadzir 

perseorangan, organisasi dan badan hukum, asalkan memenuhi syarat: 

a. Nadzir Perseorangan  

1. Warga Negara Indonesia 

2. Beragama Islam 

3. Dewasa  

4. Amanah 

5. Mampu secara jasmani dan rohani 

6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

b. Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya 

dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 

2. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam. 

c. Nadzir Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya 

dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
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2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

Undang- Undang yang berlaku; dan 

3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam 

Adapun tugas nadzir adalah: 

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya 

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

4) Melaporkan pelaksanaan apa kepada Badan Wakaf Indonesia. 

5) Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat 

untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan 

tujuan wakaf tersebut. 

Dalam hal ini, LKSA Al- Furqon sebagai pelaksana dalam wakaf 

uang. Disini nadzir wakaf sangat amatlah penting untuk mengelola dan 

mengawasi wakaf. Sesuai dengan penuturan pengurus LKSA, bahwa 

Nadzir wakaf uang di LKSA ini belum ada struktur organisasi kenadziran 

dimana nadzir wakafnya adalah pengurus LKSA sendiri. 

Kedudukan wakaf uang semakin jelas, dengan diundangkannya 

Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004, tidak hanya dari segi fiqh ( 

hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya dengan 

diundangkannya Undang- undang tersebut maka wakaf tunai telah menjadi 

hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tersebut telah 
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selesai. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui 

lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
 104

 Berdasarkan 

Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
 
bahwa untuk 

kasus wakaf uang, nadzir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yang mana 

Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus terdaftar dalam Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). 

Dari penjelasan tersebut diatas antara teori yang dijelaskan dalam 

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan praktek, maka menurut 

analisis peneliti nadzir di LKSA Al- Furqon belum termasuk Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang mana LKS-

PWU ini sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia yang sudah di tunjuk 

oleh menteri.  

LKS-PWU mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nadzir, 

mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Wakif yang 

menyetorkan dana wakaf ke LKS-PWU akan menerima Sertifikat Wakaf 

Tunai oleh LKS-PWU, sehingga tanggung jawab penggalangan dan 

pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, 

sepenuhnya ada pada LKS-PWU. 

Dan juga kenadziran yang ada di LKSA AL Furqon ini tidak 

memiliki struktur pengurus kenadziran sendiri akan tetapi pengurus panti 

membuka Kantor Layanan yang mana berada dibawah naungan 
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LAZIZMU Daerah. Karena pada dasarnya semua lembaga yang berada 

dibawah naungan Muhamadiyah untuk aktifitas terkait ZISWA (Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan Wakaf) tersentral dalam Lembaga Zakat Infaq dan 

Shadaqah Muhammadiyah  (LAZISMU). 

Mengacu pada undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, bahwa semua yang berhubungan dengan zakat infaq 

sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya harus berada di naungan 

BAZNAS atau LAZ di daerah masing- masing.
105

 Dari itu pengurus LKSA 

Al- Furqon sudah sesuai prosedur dalam hal zakat, infaq dan shadaqah. 

Akan tetapi kembali kepada pengelolaan Wakaf  Uang, bahwa nadzir 

dalam wakaf uang harus secara resmi ditunjuk oleh menteri dan terdaftar 

pada Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf,
106

 Nazhir wakaf yang selama ini tradisional 

terdapat perbedaan mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari 

nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun syarat- syarat 

nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum telah dijelaskan didepan. 

Dari persyaratan yang telah disebutkan. Pengelola wakaf yang ada di 

LKSA AL- Furqon menurut analisis peneliti sudah memenuhi persyaratan 

yang ada. Dimana nadzir wakaf di LKSA ini termasuk kedalam nadzir 

badan hukum, yang mana LKSA Al- Furqon ini adalah badan hukum yang 
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bergerak di bidang sosial, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA) dan sudah terdaftar di Kementerian Agama setempat. 

Akan tetapi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf. Menurut analisis peneliti nadzir wakaf di Al- Furqon 

belum memenuhi persyaratan nadzir yang ditentukan. Bahwa dalam Pasal 

11 menyebutkan nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan 

BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Karena memang nadzir 

yang ada diIndonesia harus di daftarkan di BWI untuk mendapatkan 

pembinaan dalam mengelola, mengembangkan harta benda wakaf, 

memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan dan juga 

memberi persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.  

Dalam pelaksanaannya nadzir wakaf uang yang ada di LKSA Al- 

Furqon belum mendapatkan pelatihan dan pengarahan dari LAZISMU 

setempat. Karena memang LAZISMU hanya sebagai koordinator dan 

perekapan aktifitas ZISWAF yang ada  lembaga Muhammadiyah masing- 

masing daerah yang setiap tahunnya dilaporkan ke BAZNAS pusat. Sejauh 

ini memang belum ada program kerja dari LAZISMU untuk mengadakan 

pelatihan atau pengarahan terhadap nadzir wakaf. Meskipun begitu, setiap 

tahunnya Kantor Layanan (KL) mendapatkan evaluasi dari LAZISMU 

setiap tahunnya ketika pelaporan rutin.   
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Jadi LAZISMU tidak bisa bertanggungjajwab jika ada 

penyelewengan atau kerugian dari pihak yang bersangkutan terkait wakaf 

yang ada di lembaga atau Kantor Layanan.  

 

B. Analisis Terhadap Mekanisme Administrasi Wakaf Uang di Al- Furqon 

Babadan Ponorogo menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 sama sama 

menjelaskan wakaf, baik wakaf dengan benda bergerak atau wakaf dengan 

benda tidak bergerak. Dewasa ini Islam telah mengatur hal- hal tentang wakaf 

baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka 

untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat 

dinikmati bersama- sama.  

 

a. Menurut Hukum  Islam, rukun wakaf ada 4 macam, yaitu: 

1) Wakif 

2) Mawqu>f  bih 

3) Mawqu>f ‘alayh 

4) S}ighat   

Sedangkan rukun wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 

6 ada 6, empat yang sudah diterangkan diatas kemudian ditambah lagi 2, 

yaitu: 
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1) Peruntukan harta benda wakaf 

2) Jangka waktu wakaf 

 

b. Syarat wakif menurut Hukum Islam adalah: 

1. Merdeka  

2. Berakal sehat 

3. Dewasa 

4. Tidak berada dibawah pengampuan.  

Sedangkan syarat menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 

1 adalah: 

1) Dewasa 

2) Berakal sehat 

3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum  

4) Pemilik sah harta wakaf. 

Di LKSA Al- Furqon wakif yang mewakafkan sebagian hartanya 

untuk wakaf sudah memenuhi persyaratan baik di hukum Islam maupun 

Undang- Undang. Yang mana wakif disini tidak anak kecil, orang gila 

maupun dalam pengampuan orang lain. Dan dapat dipastikan bahwa wakif  

tidak idiot dan dapat melakukan perbuatan hukum.  

 

c. Syarat Mawqu>f ‘ Bih menurut Hukum Islam, yaitu: 

1) Harus mempunyai nilai/ guna 

2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan 



80 

 

 

 

3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan 

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

diakadkan 

Sedangkan menurut UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 15, barang 

yang diwakafkan hanya mempunyai ketentuan yang bersifat umum yaitu 

bahwa harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah.  

Dalam pelaksanaannya, harta yang digunakan wakaf adalah benda 

bergerak yaitu uang.  Benda bergerak berupa uang merupakan  harta yang 

mempunyai nilai/ guna. Karena uang adalah aset lancar yang mana harta 

tersebut bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat sesuai 

dengan kepentingan umat. Dan harta wakaf tersebut ada ketika diikrarkan 

dan  jelas keberadaannya dihadapan nadzir wakaf bahwa harta tersebut ada 

dan milik wakif sendiri tidak dari harta yang statusnya (musha’)  atau harta 

bersama. Dengan demikian tidak ada pesengketaan di akhir terkait 

persoalan harta yang diwakafkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mawqu>f ‘ 

bih atau harta yang digunakan untuk wakaf di LKSA Al- Firqon sudah 

memenuhi syarat- syarat yang diatur didalam hukum Islam dan Undang 

Undang. 

 

d. Syarat Mawqu>f ‘Alayh menurut Hukum Islam, adalah dimanfaatkan dalam 

batas- batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syariat Islam. 

Sedangkan menurut UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22, bahwa 

tujuan wakaf adalah: 
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1) Sarana ibadah dan Kegiatan ibadah  

2) Sarana dan Kegiatan pendidikan serta kesehatan 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang- undangan 

Terkait mawqu>f ‘alayh atau peruntukan harta wakaf di LKSA Al- 

Furqon sudah jelas bahwa harta wakaf tersebut diperuntukkan 

pembangunan asrama panti asuhan dan sarana prasarana kebutuhan anak 

asuh. Yang mana nadzir tidak mendapatkan bonus atau presentase upah 

dari harta wakaf tersebut. Dari proses tersebut peruntukan harta wakaf 

yang ada di LKSA Al- Furqon sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

Undang- undang. 

 

e. Syarat S}ighat  adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 

berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 

diinginkannya. Oleh karena wakaf merupakan salah satu bentuk tas}arruf/  

tabarru’ maka sudah dianggap selesai dengan adanya ijab saja meskipun 

tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf. 

S}ighat  wakaf yang ada di LKSA Al- Furqon ada dua bentuk. 

Pertama dengan munjazah, yaitu s}ighat  diucapkan ketika berada di 

tempat wakaf, langsung dan jelas tujuannya. Wakif membawa langsung 

harta yang akan diwakafkan dan memberinya langsung kepada nadzir. 
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Kedua dengan via online, yaitu wakif menyatakan kehendaknya untuk 

berwakaf melalui via whatsapp dan mentransfer uang yang telah 

ditentukannya untuk berwakaf di rekening resmi LKSA Al- Furqon. 

S}ighat  disini sudah sesuai dengan aturan yaitu tidak hanya dengan ucapan 

langsung tetapi bisa menggunkan tulisan dan sudah dianggap selesai 

dengan adanya ijab saja meskipun tidak diikuti qabul dari nadzir wakaf.  

Dalam bab III dijelaskan bahwasannya, LKSA Muhammadiyah Al 

Furqon yang melaksanakan wakaf uang, untuk tujuan pembangunan Asrama 

dan pengembangan sarana prasarana. Dalam hal ini wakaf dilaksanakan 

dengan cara transfer di rekening bank atau dengan datang langsung ke nadzir, 

lalu menyatakan kehendak wakafnya. Sedangkan wakif yang ingin berwakaf 

dengan semen, maka bisa dibelikan langsung dan di antar ke panti atau bisa 

dengan mentransfer uang minimal dengan seharga satu sak semen, yaitu 

Rp.50.000.00,- lalu dari nadzir wakaf akan membelikan semen sejumlah yang 

dikehendki wakif.  

Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 42 tahun 2004 tentang 

wakaf dijelaskan bahwa Wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan 

untuk:
107

 

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 

untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya 

b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan 

c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU 
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d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta 

ikrar wakaf 

Dalam hal ini mekanisme pelaksanaan wakaf uang d LKSA 

Muhammadiyah Al Furqon belum seperti yang diatur dalam undang undang. 

Secara prosedural dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 

melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh mentri.  

Pada poin d dijelaskan bahwa setelah berikrar wakaf dihadapan nadzir 

dan menyetorkan uang yang dikehendaki oleh wakif, maka lembaga nadzir 

memberikan formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta 

ikrar wakaf yang diperkuat dalam Peraturan Mentri Agama Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf 

Uang.  

PMA Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3
108

 menjelaskan secara 

rinci bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan 

lembaga keuangan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut 

dilaksanakan setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada lembaga 

keuangan lalu Lembaga tersebut berkewajiban untuk menerbitkan Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) yang memuat sekurang- kurangnya data: nama dan identitas 

wakif; nama dan identitas nadzir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, 

asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf. Dalam Pasal 3 
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menjelaskan bahwa lembaga yang sudah memberikan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW) wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.  

Sedangkan dalam pelaksanaannya, LKSA Muhammadiyah Al- Furqon 

tidak menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang mana sudah jelas 

bahwa Al- Furqon bukanlah lembaga keuangan yang sah ditunjuk oleh 

menteri untuk melaksanakan wakaf uang.  

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh pengurus Al- Furqon pada 

penjajakan awal tanggal 4 Desember 2017 bahwa Wakif yang mewakafkan 

uang di LKSA Muhammadiyah Al Furqon Babadan Ponorogo akan diberikan 

sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh nadzir wakaf lembaga. Bahwa dalam 

pelaksanaanya yang dimaksud sertifikat disini berupa selembar kertas kwitansi 

yang berisi  ucapan terima kasih, identitas wakif, nominal wakaf dan tanda 

tangan saja. Yang mana tidak mencukupi dari syarat- syarat yang diatur dalam 

Pasal 2 PMA Nomor 4 Tahun 2009.  

Kwitansi tersebut hanya semacam tanda bukti dan pernyataan terima 

kasih dari nadzir atas wakaf yang dikehendaki wakif. Maka sudah dijelaskan 

dalam Pasal 2 PMA Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Lembaga yang menerima 

wakaf uang berkewajiban untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang 

mana berupa formulir identitas lengkap. Dan data pada  Akta Ikrar Wakaf 

(AIW) tersebut digunakan untuk pembuatan Serifikat Wakaf Uang (SWU). 

Maka dalam hal ini kwitansi di LKSA Al- furqon kurang kuat keabsahannya 

sebagai SWU.  
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Dari penjelasan diatas tersebut antara teori yang dijelaskan dalam 

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan praktek, maka menurut 

analisis peneliti pelaksanaan wakaf di LKSA Al- Furqon belum memenuhi 

persyaratan wakaf yang diatur dalam Undang- Undang. Akan tetapi 

pelaksanaannya menurut Islam di perbolehkan mengingat mekanisme 

administrasinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di jelaskan  

dalam Hukum Islam. Karena LKSA Al- Furqon bukan termasuk Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh 

menteri dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Na>z}ir wakaf dalam pelaksanaan wakaf uang di LKSA Al- Furqon sudah 

sesuai dalam Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf. Yang mana nadzir wakaf disini sudah dewasa, amanah, 

mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum.  Akan tetapi secara kelembagaan na>z}ir LKSA Al- 

Furqon belum sesuai dengan ketentuan na>z}ir wakaf uang yang di atur 

Undang- Undang Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf . Karena LKSA Al- 

Furqon secara resmi belum terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 

2. Mekanisme administrasi wakaf uang yang ada di LKSA Al- Furqon sudah 

sesuai menurut Hukum Islam. Yakni adanya wa>qif yang merdeka, baligh 

dan berakal sehat, mawqu>f bih yang mutaqawwam, diketahui dengan jelas  

milik wa>qif dan bukan harta milik bersama, mawqu>f ‘alayh yang jelas. 

Akan tetapi belum sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf uang 

dilaksanakan di LKS-PWU yang ditunjuk oleh menteri dan disahkan 

secara resmi oleh BWI. Sedangkan LKSA Al- Furqon masih menjadi 

lembaga yang berdiri sendiri kenadzirannya dibawah naungan LAZISMU 

yang belum menjadi lembaga keuangan syariah. 
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B. Saran 

1. Penulis melihat perlu adanya pengaturan manajemen kena>z}iran yang 

professional dalam pelaksanaan wakaf uang di LKSA. Dengan 

mendaftarkan secara resmi di BWI. Dan juga agar lebih ditingkatkan 

kualitas pelayanan wakaf uang ke seluruh lapisan masyarakat.  

2. Hendaknya masyarakat lebih selektif dalam melakukan wakaf uang, yang 

mana wakaf uang hanya bisa dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang ( LKS- PWU) jadi legalitasnya terjamin. Oleh 

karena itu perlu sosialisasi ke masyarakat luas secara maksimal agar 

program wakaf yang ada di LKSA bisa berjalan dengan baik dan 

signifikan.  
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