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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia, 

yang sering disebut dengan muamalah. Kegiatan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan memupuk rasa solidaritas antar umat manusia.
1
 Tujuan 

utama bermuamalah dalam Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan 

sejahtera.
2
 

Perkembangan kegiatan muamalah berimplikasi terhadap lahirnya banyak 

lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu Koperasi Syariah. Koperasi adalah 

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 

Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (pasal 1)
3
  

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang  perkoperasian 

menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan. (pasal 1 Ayat 1)
4
 

                                                           
1
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2
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3
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4
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Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang  pokok-pokok 

perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak 

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan 

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

(pasal 3)
5
 

Koperasi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di 

bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). 

Dengan demikian semua Bait al-Maal wa al- Tamwil (BMT) yang ada di 

Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mempunyai 

payung Hukum dan legal standing dalam kegiatan operasionalnya dengan 

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-

maal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah 

dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonominya.
6
 

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu: 

a. Produk penghimpunan dana (funding); 

                                                           
5
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b. Produk penyaluran dana (lending); 

c. Produk jasa; 

d. Dana Sosial: ZISWAH (Zakat, Infak, Sadakah, Wakaf, dan Hibah). 

Penempatan wakaf sebagai bagian kegiatan untuk mendapatkan ridha-Nya 

(Fikih Ibadah) berhubungan dengan sifat akad Fikih Muamalah, yaitu yang isinya 

mencakup perikatan dan atau kontrak, harta dan pelanggaran serta sanksi.  Akibat 

lain dari penempatan wakaf sebagai bagian dari Fikih Muamalah adalah status 

kepemilikan objek wakaf, yaitu benda yang telah disadakahkan (dan atau 

diwakafkan) telah berpindah kepemilikannya dari milik yang berinfak 

(bersadakah) menjadi milik Allah  (milik umum).  

Wakaf  adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa 

menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan dalam kebaikan.
7
 Dalam 

rangka meningkatkan peran wakaf di bidang ekonomi, yang harus terus 

dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Dimana setiap orang bisa 

menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. 

Wakaf tunai sangat relevan memberikan model mutual fund melalui 

mobilisasi dana abadi yang dianggap melalui tantangan profesionalisme yang 

amanah dalam fund managementnya di tengah keraguan terhadap pengelolaan 

dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom capital flight. 

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset 

finansial (financial asset) dan pada aset-aset ril (real asset). Investasi pada aset 

finansial ini dapat dilakukan pada pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, 
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warran dan opsi. Dan pada aset ril seperti pembelian aset produktif, pendirian 

pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.
8
 

Wakaf uang ini dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan 

dana terutama dalam pengelolaan wakaf uang sehingga menjadikan nadzir 

berperan penting dalam pengelolaan wakaf uang, dengan tugas 

mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi 

harta benda wakaf.(pasal 11)
9
 Sejauh ini tidak kurang dari 168 lembaga nadzir 

berbadan hukum yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Lembaga nadzir itu 

ada yang berbadan hukum yayasan dan berbadan hukum koperasi. Forum wakaf 

produktifpun sudah dibentuk yang beranggotakan Badan Wakaf Indonesia, 

Dompet Duafa, Wakaf Al-Azhar, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (ESQ), 

perhimpunan BMT Indonesia, Global Wakaf, Rumah Wakaf, Sinergi Foundation 

(Wakafpro), Wakaf Darut Tauhiid, dan Wakaf Bani Umar.
10

  

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima 

Wakaf Uang (LKS-PWU) (pasal 23)
11

 yaitu antara lain: PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Divisi Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank 

DKI Jakarta, PT. Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk Divisi Syariah, Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta, 

PT. Bank Syariah Bukopin, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank 

                                                           
8
 Abdul Halim, Analisis Investasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 4. 

9
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10
 Editor dalam http://www.dompetduafa.org/post/detail/7873/soft-launching-forum-wakaf-

produktif-upaya-memasyarakatkan-gerakan-wakaf, diakses pada pukul 19.32 WIB Tanggal 03-01-

2018. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undnag 

Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Utara, PT. Bank CIMB Niaga Syariah, PT.  Panin Bank Syariah.
12

 

Namun faktanya di luar dari penunjukan LKS-PWU oleh Badan Wakaf 

Indonesia sebagai penerima wakaf uang, terdapat Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah yang mengelola wakaf uang yaitu Baitul al-Maal wa al- Tamwil Barrah 

yang berada di Jl. Kiara Sari Raya, No. 10, Margasari, Margacinta, Buah Batu, 

Bandung, BMT ini sudah dua tahun mengelola wakaf uang dengan dana wakaf 

yang sudah terkumpul sebesar Rp. 117.000.000.
13

 Dari hal tersebut terdapat 

kesenjangan antara Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dengan fakta 

dilapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hal ini 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang No. 41 tahun 2004. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka di angkatlah judul tugas akhir. 

“Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus di BMT 

Barrah Margacinta, Buah Batu Bandung) ” 

B. Rumusan Masalah  

Penetapan Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang mengalami penambahan dari tahun ketahun, sehingga pada tahun 2015 

terdapat 15 LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan 

memperhatikan saran Badan Wakaf Indonesia. Namun Bait al-Maal wa al-Tamwil 

                                                           
12

 Editor dalam http://bwi.or.id/index.php/index.php# pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 

16.00 
13

 Wawancara dengan Bapak Heru Manajer Bait al-Maal Barrah Bandung, pada tanggal 05 

Januari 2018 pukul 13.12 WIB 
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Barrah ini tidak terdaftar dalam ketetapan Menteri Agama tentang Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang tetapi sudah melaksanakan pengelolaan 

wakaf uang. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2006 Ayat (23) bahwa “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 

melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang 

(LKS-PWU) ” dengan adanya pelaksanaan wakaf uang ini perlunya pengkajian 

tentang kewenangan menurut peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan inti masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di buat 

beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Wakaf Uang di di Bait al-Maal wa al- Tamwil 

(BMT) Barrah Margacinta, Buah Batu Bandung? 

2. Apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan Wakaf Uang BMT Barrah 

Margacinta, Buah Batu Bandung? 

3. Bagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan Wakaf Uang menurut 

Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 hubungannya dengan pengelolaan Wakaf Uang di BMT Barrah 

Margacinta, Buah Batu Bandung ?   

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Wakaf Uang di BMT Barrah Margacinta, 

Buah Batu Bandung. 
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2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan Wakaf 

Uang di BMT  Barrah Margacinta, Buah Batu Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan pengelolaan Wakaf Uang di 

Indonesia dan Hubungannya dengan pengelolaan Wakaf Uang di BMT 

Barrah Margacinta, Buah Batu Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini untuk berbagai aspek yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Tujuan penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum 

ekonomi Islam, khususnya dalam hal Lembaga Baitul al-Maal wa al- 

Tamwil dan pengelolaan wakafnya. 

b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan syariah, baik yang 

bersifat teoritik maupun praktis  

c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam 

bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam 

pengelolaan wakaf produktif terutama wakaf uang.  

2. Secara Praktis  

Tujuan penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut: 

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan.  
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b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan wakaf uang 

yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku.  

E. Kerangka Pemikiran  

1. Studi Terdahulu 

Penulis pun sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang 

membuat penelitian tentang pelaksanaan wakaf, hal ini bertujuan untuk 

menghindari plagiasi atau pengulangan dalam penelitian yang sama dengan 

penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kajian yang berkaitan dengan wakaf 

uang antara lain sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Firdaus dengan judul penelitian 

“Penggantian Nadzir Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung” yang meneliti tentang penggantian Nadzir wakaf 

ditunjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
14

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi, dengan judul 

“Pengelolaan Wakaf Uang di Sinergi Foundation Kota Bandung dan 

Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat”, yang meneliti tentang 

pengelolaan dan keuangan di Sinergi Foundation Bandung dan dampak 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 
15

 

                                                           
14

 Rizal Firdaus, Penggantian Nadzir Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Ciparay 

Kabupaten Bandung, Skripsi Program Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Bandung 2013, Tidak di 

Publikasikan. 
15

 Muhamad Fahmi, Pengelolaan Wakaf Uang di Sinergi Foundation Kota Bandung dan 

Dampaknya bagi kesejahteraan Masyarakat”, Skripsi Program Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyah 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015, Tidak dipublikasikan. 
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c. Penelitian yang dilakukan oleh Acep Junaedi dengan judul skripsi “Wakaf 

Uang (Waqf Al-Nuqud) Menurut Abu Hanifah” skripsi ini meneliti tentang 

pemikiran Abu Hanifah tentang wakaf uang dan implikasinya  terhadap 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia.
16

 

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan 

pada kesesuaian antara dasar pertimbangan BMT dalama pengelolaan wakaf tunai 

dengan keputusan Menteri dalam menunjuk LKS-PWU dan akad yang digunakan 

dalam pelaksanaan wakaf uang ini. 

2. Kerangka Berpikir 

a. Wakaf uang 

Atas dasar asas dan aspek paradigma baru, wakaf diharapkan 

dikelola oleh nadzir dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang 

berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disadakahkan kepada 

para pihak yang berhak menerimanya. 

Bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran 

barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.
17

  

Perbedaan anatara ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari tujuan dan 

perhitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi 

kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan 

keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup badan usaha atau 

perusahaan; (3) pertumbuhan badan usaha/ perusahaan; dan (4) 

                                                           
16

 Acep Junaedi, Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) Menurut Abu Hanifah, Skripsi Program 

Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Bandung 2009, Tidak di Publikasikan. 
17

 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) cet. Ke-3, hlm. 3-4. 
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tanggungjawab sosial.
18

 Menurut Husain Umar bahwa tujuan utama bisnis 

adalah laba atau keuntungan.
19

 

Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio wakaf produktif ditandai 

dengan tiga ciri utama: (a) Pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dana 

wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan 

segala macam biaya yang tercakup di dalamnya, (b) Asas kesejahteraan 

nadzir. Nadzir bukan lagi pekerja sosial tapi sebagai profesional yang bisa 

hidup layak dari profesi tersebut, (c) Asas transfaransi dan tanggung jawab 

(accountability). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus 

melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.
20

 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

Wakif (orang yang berwakaf), Mauquf (Harta benda wakaf,  harta benda 

wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak), mauquf alaih 

(tujuan/ peruntukan harta yang diwakafkan) Nadzir (penerima, pengurus 

atau pengelola wakaf), Ikrar Wakaf, Jangka waktu wakaf.
21

  

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

                                                           
18

 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis...,  hlm. 14. 
19

 Husein Umar, Business an Introduction, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan 

Jakarta Business Research Center, 2003), cet. Ke-2, hlm. 4. 
20

 Muhammad Syafii Antonio, ”Pengantar: Pengelolaan Wakaf Secara Produktif”, dalam 

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Ashar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz 

Publishing, 2007), cet. Ke-4, hlm. 08 
21

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. 
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b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; 

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menerangkan 

bahwa, 

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) 

uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas 

kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai 

dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
22

 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa benda wakaf 

berupa benda bergerak berbentuk uang dibolehkan.
23

 

 Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam 

Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 29 Ayat (3). Ketentuan 

menganai wakaf uang adalah: wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri, Wakaf uang 

dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang 

dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf 

uang, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta 

                                                           
22

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
23

 Teungku M. Hasbi Ash Siddieqy, Pedoman Zakat..., hlm. 16 
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wakaf,
24

 pasal 30 menerangkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas 

nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri 

selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf 

uang.
25

 

Berbagai cara yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf 

uang ini adalah:
26

 

1) Wakaf uang secara langsung, dapat dilaksanakan dalam dua cara 

yaitu: (a) Wakaf permanen, artinya uang yang diserahkan wakif 

menjadi harta wakaf untuk selamanya dan tidak dapat ditarik kembali 

oleh wakif , (b) Wakaf berjangka, wakaf ini bersifat sementara, setelah 

lewat waktu perjanjian maka uang dapat ditarik kembali oleh wakif 

yang diwakafkan disini adalah hasil investasi dari wakaf tersebut dan 

nominalnya relatif besar. 

2) Wakaf saham, dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006, objek 

wakaf selain uang adalah saham di antaranya obligasi syariah (dalam 

bentuk Obligasi Mudharabah, Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi 

Syariah) dan Surat Berharga Syariah Negara (dalam bentuk SBSN 

Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna dan 

SBSN dua akad atau lebih). 

3) Wakaf takaful, wakaf ini dilaksanakan menggunakan pola asuransi 

takaful. Perusahaan asuransi takaful sebagai penghimpun dana wakaf 

                                                           
24

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.41 Tahun 2004. 
25

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.41 Tahun 2004. 
26

 Suhrawardi K.Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

hlm. 111 
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(fundraising) kemudian menyerahkan dana wakaf dari wakif tersebut 

kepada nadzir yang ditunjuk wakif.  

4) Wakaf pohon. 

Sistem pengelolaan dana wakaf, yaitu dengan adanya pola (standar 

pelaksanaan) dengan memberi peran perbankan syariah yaitu sebagai:
27

 

a) Bank Syariah sebagai Nadzir Penerima, Penyalur dan Pengelola dana 

wakaf. Adapun garis-garis besar operasional Sertifikat Wakaf Tunai 

sebagai berikut:
28

 (1) wakaf tunai diterima sebagai sumbangan sesuai 

syariah. Bank mengelola atas nama wakif, (2) wakaf dilakukan dengan 

tanpa batas waktu rekeningnya harus terbuka dengan nama yang 

ditentukan wakif, (3) kualitas wakaf tetap utuh dan hanya 

keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan oleh wakif dan yang tidak dibelanjakan akan 

ditambahkan pada profit, (4) atas setoran wakaf tunai harus diberikan 

tanda terima dan setelah jumlah wakaf sesuai yang telah ditentukan 

barulah diterbitkan sertifikat wakaf. 

b) Bank Syariah sebagai Kustodi (penitipan), berdasarkan SK Dir. BI. 

No. 32/34/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah Pasal 28 aktivitas kustodi sebagai berikut: (1) memindahkan 

uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip 

wakalah (huruf e), (2) melakukan kegiatan penitipan termasuk penata 

usaha untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan 

                                                           
27

 Achmad Djunaidi, dkk, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 36 
28

Achmad Djunaidi, dkk, Strategi Pengembangan Wakaf....,  hlm. 39. 
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prinsip wakalah (huruf e). Hasil pengelolaannya ini akan disalurkan 

oleh BWI kepada mauquf ‘alaih. 

c) Bank syariah sebagai kasir badan wakaf indonesia, berdasarkan 

prinsip syariah seperti Giro, Wadiah, Tabungan Wadiah atau 

Tabungan Mudharabah. 

Lembaga Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak pengelola 

investasi dengan bentuk sistem penanaman investasi sekaligus berwakaf 

dengan porsi:
29

 

Tabel 1.1 Bentuk Sistem Penanaman Investasi Wakaf Uang 

Pilihan Jumlah investasi reksa dana Jumlah wakaf uang tunai 

I 10% 90% 

II 30% 70% 

 III 50% 50% 

IV 70% 30% 

V 90% 10% 

Sumber: Buku Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia. 

Jumlah investasi yang dipotong wakaf (sesuai pilihan yang 

disediakan), akan kembali menjadi 100% dalam jangka waktu 1 hingga 5 

tahun. Setelah masa pengembalian wakif mendapatkan dua keuntungan 

yaitu keuntungan bisnis, sekaligus dapat beramal (berwakaf). 

b. Wadiah 

Wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain 

untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau 

                                                           
29

 Achmad Djunaidi, dkk, Strategi Pengembangan Wakaf.....,  hlm. 52. 
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dengan isyarat yang semakna dengan itu. Singkatnya, wadiah juga bisa 

diartikan titipan.
30

 Jika kita kaitkan dengan perbankan syariah, maka wadiah 

merupakan titipan murni dari seseorang atau sekelompok nasabah ke pihak 

bank. 

Jika ada seorang nasabah yang ingin membuka tabungan syariah atas 

dasar akad wadiah, maka nasabah tersebut sebenarnya menitipkan atau 

menyimpan sejumlah uang ke bank dan uang tersebut dapat diambil 

sewaktu-waktu oleh nasabah.
31

 Ada dua istilah yang terdapat dalam akad 

wadiah, yaitu: 

1) Muwadi‟, adalah pemilik barang (uang), atau penitip barang (uang) 

atau nasabah. 

2) Mustaud a’, adalah pihak yang dititipi barang (uang), atau pihak 

yang menyimpan barang (uang) atau bank. 

Akad wadiah ternyata berkembang sesuai dengan dinamika pasar 

dengan rinsip yang diterapkan yaitu wadiah amanah dan wadiah dhamanah. 

Pada wadiah dhamanah, harta titipan milik nasabah tidak boleh 

dimanfaatkan oleh pihak bank. Akad ini digunakan pada produk rekening 

giro. 

Ketentuan wadiah dhamanah yaitu sebagai berikut: 

1) Pihak yang dititipi diberikan amanah (sesuai dengan namanya) 

atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang. 

                                                           
30

 Editor dalam http://makalahnih.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-wadiah-barang-

titipan.html, pukul 19:57 tanggal 04 April 2018 
31

 Editor dalam https://www.finansialku.com/akad-wadiah/pukul 19:57 tanggal 04 april 

2018 

http://makalahnih.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-wadiah-barang-titipan.html
http://makalahnih.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-wadiah-barang-titipan.html
https://www.finansialku.com/akad-wadiah/pukul%2019:57
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2) Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanafaatkan atau 

menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya dititip 

saja. 

Selanjutnya, jenis akad kedua, yaitu wadiah yad adh-dhamanah. Akad 

inilah yang biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya. 

1) Pihak bank (pihak yang dititipi) boleh secara bebas mengelola uang 

titipan nasabah (pihak penitip). 

2) Nasabah (pihak penitip) boleh mengambil uang sewaktu-waktu 

atau kapanpun nasabah kehendaki dan pihak bank (pihak yang 

dititipi) harus siap memberikannya secara utuh.
32

 

Jadi, wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana 

pihak bank (pihak yang dititipi) boleh memanfaatkan uang milik nasabah 

sesuai kesepakatan bersama. 

Dasar hukum wadiah yaitu terdapat dalam al-Quran dan Hadits. 

Surat al-Baqarah (2):283 

                                

                                   

                  

 

Artinya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

                                                           
32

Editor dalam https://www.finansialku.com/akad-wadiah/ diakses pada tanggal 04 april 

2018 pukul 19:57 

 

https://www.finansialku.com/akad-wadiah/pukul%2019:57
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sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
33

 

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah : 

ٍِ َرِضَى  َِ َعْي َجدِّ َِ َوَسلَّضَن قَاَل :  هللاُُهَوا َعِي اًَّثِّيِ َصلَى َعٌْ هللاُ َعْي َعْوِر و ْتِي ُشعَْيٍة َعْي أَتِْي َعلَْي

دَقَا ٍِ َضْعٌف َوتَاُب قَْسِن الصَّ َِ َضَواٌى" أْخَرَجَُ اْتُي َهاَجحَ َوفِى إِْسٌَاِد ِخ تَقَدََّم "َهْي أُِدَع َوِدْيعَحً فَلَْيَس َعلَْي

َكاجِ َوتَاُب قَْسِن اْلقَيِئ َواْلغٌَِْيَوحِ   تَعَالَىهللاُ يَأْتِى َعِقَة اْلِجَهاِد إِْى َشاَء  فِى آِخِر الزَّ

Artinya : 

“Dari Amr bin Syu‟aib dari ayahnya, dari kekeknya ra., bahwa Nabi saw. 

bersabda: „Barangsiapa dititipi suatu titipan, maka tidak wajib 

mengganti/menanggung.” (HR. Ibnu Majah No:996 dan dalam isnadnya 

terdapat kelemahan).
34

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Barrah yang berada di Jl. Kiara 

Sari Raya, No. 10, Margasari, Margacinta, Buah Batu, Bandung dengan 

pertimbangan bahwa di lembaga tersebut terdapat permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan 

sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik 

masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Metode yang 

                                                           
33

 Soemarjo, dkk,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 34. 
34

 Ibnu Hajar Al-Asqalany, Syarah Bulughul Maram, (Surabaya: Halim Jaya Surabaya, 

2001), hlm. 581 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan 

dan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Barrah 

Buah Batu, Bandung yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, dan 

pelaksanaan penerimaan wakaf uang di LKS yang menggunakan akad wadiah 

yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Tabungan dalam pengelolaan wakaf uang. 

2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang 

bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

wawancara serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah yang 

dibahas yaitu mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Barrah 

Buah Batu, Bandung. 

3. Sumber Data  

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dari BMT Barrah berupa 

laporan dan data berkaitan dengan wakaf uang..  

b. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang 

berupa literature kepustakaan, dokumen tertulis dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis dan ada relevansinya 

dengan masalah yang diteliti. 
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4. Tenik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan 

data diantaranya : 

a. Pengamatan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap 

pengelolaan wakaf uang di BMT Barrah Buah Batu Bandung. 

b. Wawancara, merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data 

dengan tanya jawab dengan pihak BMT Barrah yaitu Bapak Heru 

Haerudin selaku Manajer Bait al-Maal Barrah Bandung sebagai 

responden. 

c. Studi kepustakaan, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencari dan meneliti data-data, perundang-undangan yang 

mengatur wakaf uang dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-

buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.  

5. Pengolahan Data  

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

pihak BMT Barrah Buah Batu, Bandung dan sumber lainnya, sehingga dapat 

mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan seluruh data hasil dari pengamatan, wawancara, buku-

buku yang membahas terkait masalah penelitian. 

b. Menelaah seluruh data hasil dari pengamatan, wawancara dan buku-

buku yang membahas tentang wakaf uang, terkait dengan masalah yang 

diteliti. 
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c. Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, data dari hasil pengamatan, wawancara dan penelaahan tentang 

proses pelaksanaan wakaf uang di BMT Barrah Buah Batu, Bandung. 

d. Mengklasifikasikan data yang terkumpul dan menyusun kedalam 

satuan-satuan menurut rumusan masalah. 

e. Menghubungkan semua data yang diperoleh dari lapangan yakni hasil 

dari penamatan, wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini ditemukan dengan data yang lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan. 

f. Mencari titik temu anatara data dan referensi yang telah terkumpul 

dengan realita dilapangan dengan menarik kesimpulan. 

6. Analisis Data 

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang 

diperoleh kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan 

kenyataan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

tentang suatu hal pada saat berlangsungnya proses penelitian atau risert. 

Kemudian dapat dilakukan penyimpulan atas data yang didapat dengan realita 

dilapangan 

 


