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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan 

yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang 

bertransaksi, dari segi isi, operasional dan pembagian keuntungan. Proses 

investasi ini tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan dan penipuan. 

Investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan 

produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan 

menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Artinya, karena dalam 

hidup ada sebuah ketidakpastian (uncertainty of loss), maka apa yang 

diusahakan manusia apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, 

disamping ada faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja 

menghampirinya, dan yang menjadi kelebihan investasi dalam Islam adalah 

semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut harus 

dijalankan dengan pondasi kaidah-kaidah syar’i yang sesuai dengan              

Al-Qur’an dan Hadits.1  

Wakaf adalah ibadah maliyah ijtima’iyyah (Ibadah harta 

untuk kesejahteraan masyarakat) yang memiliki posisi penting, 

                                                           
1 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 33. 
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strategis, dan menentukan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 

Namun, manfaat wakaf kurang  dapat  dirasakan  dan  didayagunakan  secara  

optimal  untuk  peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Praktik wakaf sebenarnya telah dimulai sejak zaman sahabat Nabi 

Muhammad  SAW.  dengan  sangat  sederhana  yaitu  hanya  sebatas  

mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, 

kemudian hasilnya dimanfaatkan  untuk  kemaslahatan  umat.2  

Di  Indonesia,  wakaf  telah  dikenal  dan  dilaksanakan  oleh  umat  

Islam sejak  agama  Islam  masuk  di  Indonesia.  Sebagai  salah  satu institusi  

keagamaan yang  erat  hubungannya  dengan  sosial  ekonomi,  wakaf  telah  

banyak  membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik 

dalam pembangunan sumber  daya  manusia  maupun  dalam  pembangunan  

sumber  daya  sosial.  Tidak dapat dipungkiri, Bahwa sebagian besar 

rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam 

lainnya dibangun di atas tanah wakaf. 

Dalam perekonomian di masa modern ini, uang memainkan 

peranan penting  dalam  kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. 

Disamping berfungsi sebagai  alat  tukar  dan  standar  nilai,  uang  juga  

merupakan  modal  utama  bagi pertumbuhan  perekonomian  dan   

pembangunan.  Bahkan  dewasa  ini  nyaris  tidak satupun negara yang 

lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya.  Tapi  

ironisnya  tidak  sedikit  pembangunan  di  negara-negara yang mayoritas 

                                                           
2 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, 2010, hlm. 249. 
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penduduknya muslim masih didanai dari modal hutang. Indonesia 

termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya masih didanai 

dari modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari 

lembaga keuangan internasional.3 

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, terdapat perkembangan, yakni adanya ketentuan mengenai wakaf 

benda tidak bergerak. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: “harta benda wakaf terdiri 

dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Menurut ketentuan 

Pasal 16 ayat (3) salah satu yang termasuk benda bergerak adalah uang.4 

Tidak kalah dengan wakaf tanah, perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia 

juga besar.  

Wakaf tunai berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf 

harta tak bergerak. Melalui dana wakaf, pemerintah mampu memberdayakan  

masyarakatnya  dan  mandiri  secara  ekonomi.  Hal  ini  bermula dari  

pengenalan  sertifikat  wakaf  tunai (cash  waqf  certificate),  yang  dilakukan 

Prof Dr MA Mannan, serta pendirian sebuah badan bernama Social 

Investment Bank Limited (SIBL). Badan ini kemudian berfungsi untuk 

menggalang dana dari orang-orang menengah ke atas, melalui sertifikat 

wakaf tunai. Lalu dana yang terkumpul dikelola, sedangkan 

                                                           
3 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Tangerang: Ciputat Press, 2005), Cet. 

Ke-3, hlm. 103. 

4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 
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keuntungannya disalurkan kepada mustadh’afin (orang fakir miskin yang 

membutuhkan.5 

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis 

Ulama Indonesia  pada  tahun  2002  seiring  dengan  dikeluarkannya  

Keputusan  Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf 

Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat 

Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor 

Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang 

permohonan fatwa tentang wakaf uang. 

Dalam perkembangannya mengenai wakaf uang, harta wakaf 

diinvestasikan dalam beberapa sektor bisnis. Manajemen wakaf investasi 

uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf salah 

satunya kedalam bentuk kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah. 

Wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang. 

Karena itu skripsi ini dibuat untuk melihat sejauh mana wakaf uang mampu 

berperan sebagai instrumen investasi dan alternatif mensejahterakan umat.  

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al-

Amanah Situraja mempunyai visi ingin menjadi lembaga sosial kepercayaan 

masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, 

kesejahteraan sosial, penjaminan kesehatan, dan peningkatan perekonomian 

                                                           
5 Mannan, M.A, Sertifikat Wakaf Tunai, sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, 

(Jakarta: CIBER dan PKTTIU, 2001), hlm. 36. 
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umat. Dan salah satu program terbarunya yaitu mengadakan program wakaf 

uang yang digunakan untuk membeli kendaraan berupa ambulance dan 

pembelian tanah yang akan dialokasikan untuk pembagunan sarana 

pendidikan umat Islam yaitu Pesantren Ekonomi Syariah. Kedua program 

tersebut sangat bermanfaat untuk umat.6 

Atas dasar inilah penulis memberanikan diri untuk menulis tentang 

wakaf uang  dalam rangka kontemporer. Tujuan penulisan ini tidak lain 

adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1), 

dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang muamalah secara 

praktis agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas wakaf uang 

yang ada di lembaga keuangan syariah maupun instansi yang terkait. Oleh 

karena itu, sebagai bahan penelitian saya mengambil judul, “TINJAUAN 

HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN  

WAKAF UANG DI KSPPS BMT AL-AMANAH SITURAJA 

KABUPATEN SUMEDANG”. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Dokumen, Profil KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al-

Amanah Situraja Sumedang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan 

sebelumnya, terdapat permasalahan untuk diteliti terkait dengan adanya hak 

nazhir terhadap pengelolaan wakaf uang yang sudah diatur secara rinci dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana dalam 

melaksanakan tugas sebagai pengelola wakaf (nazhir), bahwasannya nazhir 

dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang besarannya tidak melebihi 10% 

(sepuluh persen). Hal ini berimplikasi kepada persoalan pelaksanaan program 

wakaf uang di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT 

Al-Amanah Situraja Kabupaten Sumedang mengenai hak nazhir yang tidak 

dipergunakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku 

terhadap hasil pengelolaan wakaf uang. Atas dasar ini  maka diperoleh 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme Wakaf Uang di KSPPS BMT Al-Amanah? 

2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Nazhir Tidak Menggunakan Haknya 

Sebesar 10% dalam Hasil Pengelolaan Wakaf Uang? 

3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sah Tidaknya 

Hak Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain: 

a. Untuk mengetahui mekanisme wakaf uang di KSPPS BMT Al-

Amanah. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nazhir tidak 

menggunakan haknya sebesar 10% dalam pengelolaan wakaf uang. 

c. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sah 

tidaknya hak nazhir dalam pengelolaan wakaf uang. 

2. Adapun kegunaan penelitian: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqih muamalah, terutama 

yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan 

syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Dan diharapkan 

akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak yang tertarik dalam masalah penelitian ini. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku 

kuliah dengan kenyataan di lapangan.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan hukum pengelolaan wakaf uang 

telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang 
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dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan 

permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang membahas tentang 

hukum pengelolaan wakaf uang berikut akan dipaparkan beberapa 

diantaranya: 

Tabel 1.1 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Wahab Fathoni, 

2018.7 

Analisis Pelaksanaan 

Hak dan Kewajiban 

Nazhir Wakaf Masjid 

Al-Islah Desa 

Gandrirojo 

Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang 

(Tinjauan Undang-

Undang Nomor 41 

Tahun 2004). 

nazhir Masjid Al-Islah 

tidak mau mengambil 

bagiannya sama sekali. 

Hak yang seharusnya 

menjadi miliknya, ia 

limpahkan semua untuk 

kemudian dimasukkan 

kedalam kas masjid 

untuk biaya perawatan 

dan kegiatan 

kemasjidan. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban nazhir 

terhadap aset wakaf 

masjid Al-Islah belum 

sesuai dengan undang-

                                                           
7 Wahab Fathoni, Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-

Islah Desa Gandrirojo Kec. Sedan Kab. Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, Tahun 2018. 
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undang wakaf yang 

berlaku di Indonesia.  

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Fathoni pada 

tahun 2018, bahwasannya pihak nazhir tidak mengambil haknya atas 

dasar keikhlasan, dilimpahkan semua untuk dimasukkan ke dalam kas 

masjid untuk biaya perawatan dan kegiatan kemasjidan. Berbeda 

dengan penelitian penulis yang membahas mengenai hak nazhir yang 

tidak diambil karena ada faktor yang mempengarui yaitu dana 

pengeloaan wakaf uang masih dibebani oleh hutang angsuran bulanan, 

sehigga belum bisa menutupi biaya operasional objek wakaf. 

2. Aulia Nirwana, 

2017.8 

Tinjauan Sosial 

Yuridis terhadap 

Pelaksanaan Wakaf 

Tunai di Kota 

Makassar. 

penelitian pengelolaan 

wakaf tunai oleh 

lembaga wakaf untuk 

mensejahterakan umat di 

kota Makassar sangat 

terlihat pada bidang 

pendidikan dan 

ekonomi. Wakaf tunai 

juga sering digunakan 

dalam pemberdayaan 

masjid dengan 

memperbaharui fasilitas 

dan memperbaiki 

bangunan masjid. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nirwana pada tahun 

2017, meneliti mengenai pelaksanaan wakaf uang yang ditinjau 

melalui perspektif sosial yuridis. Berbeda dengan penelitian yang 

                                                           
8 Aulia Nirwana, Tinjauan Sosial Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota 

Makassar. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin 

Makassar, Tahun 2017. 
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dilakukan penulis yang membahas analisis pelaksanaan pengelolaan 

wakaf uang yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah. 

3. Amrul Hakim, 

2010.9 

Pengelolaan Wakaf 

Uang sebagai Salah 

Satu Instrumen 

Investasi. 

Pengelolaan wakaf 

uang yang 

dilaksanakan TWI, 

dananya dialokasikan  

pada sektor riil yang 

mana keuntungan dan 

manfaat dapat langsung 

dirasakan oleh 

masyarakat yang 

mendapatkan dana dari 

wakaf uang tersebut. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Amrul Hakim pada tahun 

2010, membahas mengenai pengelolaan wakaf uang secara umum dan 

menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas pelaksanaan 

pengelolaan wakaf uang yang menganalisis secara khusus mengenai 

hukum hak dan kewajiban pihak nazhir dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif analitis. 

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2019. 

 

2. Kerangka Teori 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian, peretujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang 

                                                           
9 Amrul Hakim, Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Salah Satu Instrumen Investasi, 

Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 

2010. 
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mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berkad. Dalam kitab 

fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.10 

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (ungkapan 

tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul atau ungkapan 

penerimaan oleh pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. 

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surat Al- 

Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد ۚ أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْْلَْنَعاِم إَِّلَّ َما يُْتلَٰى َعلَْيُكمْ  َغْيَر ُمِحلِّي 

َ يَْحُكُم َما يُِريدُ  ْيِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۗ إِنَّ َّللاَّ  الصَّ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya” 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi 

perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Selanjutnya, menurut Adiwarman 

A. Karim, dari segi ada atau tidak adanya konpensasi, fiqh muamalah 

membagi akad menjadi 2 (dua) bagian, yakni akad tabarru’ dan akad tijari.11 

1. Akad Tabarru’ 

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi 

                                                           
10 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 44. 

11 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 66. 
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nirlaba). Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam 

rangka berbuat kebaikan. Tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa 

Arab, yang artinya kebaikan. Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat 

kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada 

pihak manapun. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT 

bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan 

tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekekdar 

menutupi biaya (cover te cost) yang dikeluarkannya untuk dapat 

melakukan akad tabarru’. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil 

laba atau keuntungan dari akad tabarru’ itu. Contoh dari akad-akad 

tabarru’ itu adalah, qordh, rahn, hiwalah, kafalah, wadi’ah, hibah, 

wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain sebagainya.  

Sebagaimana disinggun di atas, wakaf adalah salah satu akad 

tabarru’, karena dalam wakaf wakif tidak mengharapkan sebuah 

keuntungan yang bersifat komersial, akan tetapi tindakannya dari 

mewakafkan harta miliknya adalah semata-mata mengharap ridho dan 

paala dari Allah SWT. 
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Landasan hukum akad tabarru’ adalah Al-Qur’an, surat Al-Maidah [5] 

ayat 2:12 

ِ  َشَعۤاى ِرَ  تُِحلُّْوا ََّل  ٰاَمنُْوا الَِّذْينَ  ٰيٰٓاَيُّهَا  
ى ِدَ  َوََّل  اْلهَْديَ  َوََّل  اْلَحَرامَ  الشَّْهرَ  َوََّل  َّللّاٰ

ْينَ  َوََّلٰٓ  اْلقَََلۤ مِّ
ۤ
 اْلَحَرامَ  اْلبَْيتَ  ٰا

نْ  فَْضًَل  يَْبتَُغْونَ  بِِّهمْ  مِّ ْوُكمْ  اَنْ  قَْوم   َشنَٰانُ  يَْجِرَمنَُّكمْ  َوََّل ۗۗ  فَاْصطَاُدْوا َحلَْلتُمْ  َواَِذاۗۗ  َوِرْضَوانًا رَّ  َعنِ  َصدُّ

ا اَنْ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ْثمِ  َعلَى تََعاَونُْوا َوََّل  َوالتَّْقٰوى   اْلبِرِّ  َعلَى َوتََعاَونُْوا تَْعتَُدْوْۘ َ  َواتَّقُواۗ   َواْلُعْدَوانِ  اَّْلِ
 اِنَّ ۗۗ  َّللّاٰ

 َ
اْلِعقَابِ  َشِدْيدُ  َّللّاٰ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-

syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan 

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-

Nya.” 

 

Kandungan dari ayat ini adalah : 

a. Agar kaum muslimin menepati janjinya dan berpegang teguh atas janji 

tersebut. 

b. Syarat bahwa pada saat haji semua orang termasuk hewan dijamin 

keamanannya. 

c. Tidak boleh berbuat dzolim dengan alasan permusuhan. 

                                                           
12 Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (CV.Penerbit Dipenogoro), 2010. 
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d. Bahwa segala bentuk kerjasama harus didasarkan takwa, keadilan dan 

kebaikan. 

e. Perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan 

 

Potongan ayat yang mencirikan akad tabarru’ yaitu, 

ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ   َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى   َوََّل تََعاَونُوا َعلَى اْْلِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 

 

Potongan ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan. 

Adiwarman A Karim, menjelaskan bahwa pada dasarnya, akad tabarru’ 

ini adalah memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu 

(lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek 

pinjamannya dapat berupa uang (money) atau jasa (lending yourself). Dengan 

demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru’ yakni:13 

a. Dalam bentuk meminjamkan uang (Money).  

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, ada tiga jenis 

akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni: Qardh, Rahn, dan Hiwalah. 

b. Dalam bentuk meminjamkan Jasa (Lending Yourself).  

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 

3 jenis, yakni: Wakalah, Wadiah, dan Kafalah.  

c. Memberikan Sesuatu (giving something) 

                                                           
13  Adiwarman A. Karim, 2010, hlm. 67. 
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Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: 

hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut,  

pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk 

kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini 

tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan 

hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Ketika akad 

tabarru’ telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah yang 

tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah 

pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad tijarah yang sudah 

disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad tabarru’ bila pihak yang tertahan 

haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum 

melaksanakan kewajibannya. Dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan 

dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabarru’ ini bisa berfungsi sebagai 

perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah. 

2. Akad Tijarah 

Akad tijarah/ mu’awadhah (compensational contract) adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini 

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. 

Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa.14  

 

                                                           
14 Adiwarman A Karim, 2010, hlm. 70. 
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Pembagian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad 

tijarah dibagi menjadi dua yaitu Natural Uncertainty Contract (NUC) dan Natural 

Certainty Contrats (NCC). 

a. Natural Certainty Cnotracts 

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/ akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-

mengupah, sewa-menyewa. Macam-Macam Natural Certainty Contracts 

(NCC) sebagai berikut: (1) Akad jual beli (Bai’ naqdan, Bai’ muajjal, 

Murabahah, Salam, dan Istisna). (2) Akad sewa menyewa (Ijarah, Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT), dan Ju’alah).  

b. Natural Uncertainty Contracts (NUC) 

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/ akad dalam bisnis yang tidak 

memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. 

Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak 

investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti. Macam-

Macam Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah sebagai berikut: 

Mudharabah, Musyarakah, Muzara’ah, Musaqah, mukhabarah. 

 

Kaidah yang mendasari hukum kebolehan dalam ber-muamalah yaitu: 

 اْلَْصلُ  فِي الُمَعاَملَةِ  اِْلبَاَحةُ  اَّلَّ أَْن يَُد لَّ َدلِْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمهَا

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 
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لِْيُل َعلَى التَّْحِرْيمِ   اَْلَْصُل فِى ْاْلَْشيَاِء ْاِْل بَا َحة َحتَّى يَُد لَّ ْالدَّ

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada 

dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya) 

 

Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa hukum suatu persyaratan 

tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara 

dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang. Dan jika hukum asal 

suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal. Para fuqaha 

telah menjelaskan bahwa mu’amalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan 

semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang 

melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam 

mu’amalah juga adalah halal dan diperbolehkan. 

Tabel 1.2 

Skema Akad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Adiwarman A. Karim, 2011: 57 

Akad 

Akad Tijarah 

(Transaksi Komersial) 

 

Akad Tabarru 

(Transaksi Sosial) 

 

 

 

Natural Certainty 
Contract (NCC) 

 

Natural Uncertainty 
Contract (NUC) 

 

1. Qardh 

2. Wadiah 

3. Wakalah  

4. Kafalah  

5. Rahn 

6. Hibah 

7. Wakaf  

 

 

1. Murabahah 

2. Salam 

3. Istishna 

4. Ijarah 

1. Musyarakah 

2. Mudharabah  

3. Muzara’ah 

4. Musaqah 

5. mukhabarah 
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Kemajuan ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam Islam. 

Sala satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan 

ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah wakaf telah berperan dalam 

pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.15 Sebagai sarana investasi, 

wakaf dapat disalurkan untuk proyek yang menguntungkan dengan tetap menjaga 

keutuhan hartanya. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu langkah-langkah strategis 

yang tersusun rapi seperti adanya manajemen yang baik, perhitungan yang matang 

terhadap risiko yang dihadapi dan usaha-usaha lainnya guna menunjang hal-hal 

tersebut. Manajemen merupakan suatu hal yang mutlak dalam pengelolaan wakaf, 

karena selain diharapkan dapat mendapatkan keuntungan, juga harus diperhatikan 

risiko yang dihadapinya, sehingga keuntuhan wakaf tetap terjaga. 

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.16 

Para pakar hukum Islam telah menyepakati bahwa salah satu bentuk wakaf 

dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan asset 

wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain 

                                                           
15 Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dalam Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 21 

16 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, ( Jakarta: cetakan ke-2 2013 ), hlm. 

357.  
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kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah 

pokoknya. 

Meskipun dalam Al Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit tentang 

hukum wakaf, namun secara umum dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan 

untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah SWT dan wakaf 

termasuk Infaq fi sabilillah, hal ini menjadi sandaran hukum wakaf.17 Allah SWT 

memberikan stimulus yang luar biasa besarnya terhadap orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah (infaq fi sabilillah) akan memperoleh pahala 

atau reward yang berlipat ganda yang sebagaimana diterangkan dalam Surat Al-

Baqarah ayat 261, infaq di jalan Allah SWT seperti 1 bulir yang menumbuhkan 700 

bulir, artinya setiap kali kita berinfaq maka akan dibalas oleh Allah SWT 700 kali 

lipat tentunya apabila kita ikhlas. Adapun dalam hadits disampaikan, 

Berdasarkan hasil pemikir, penulis dapat menarik kesimpulan masalah 

untuk diambil hipotesisnya sebagai berikut: dalam penelitian ini bertolak dari 

pemikiran bahwa wakaf diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana pada pasal 12 dijelaskan bahwa pihak 

nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf yang besarannya tidak melebihi 10% (sepuluh 

persen). Namun pada praktiknya di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Kabupaten 

Sumedang, mengenai hak terkait imbalan yang diperuntukan bagi pihak nazhir 

tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

                                                           
17 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, 2010, hlm. 259. 
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan 

dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka 

berfikir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis 

yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan keadaan yang 

terjadi, mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan 

yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Metode ini 

diterapkan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan 

program wakaf uang. 

2. Lokasi Penelitian 

Kantor Pusat KSPPS BMT Al-Amanah, Jl. Rd. Umar 

Wirahadikusumah, No. 257, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, 

Kabupaten Sumedang 45371, Jawa Barat. 

3. Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal bukan dalam bentuk angka.18  

                                                           
18 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996),    

hlm. 2. 
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Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran 

umum objek penelitian, meliputi: Profil KSPPS BMT Al-Amanah Situraja, 

Struktur organisasi, Prosedur pelaksanaan wakaf uang KSPPS BMT Al-

Amanah Situraja, Proposal program wakaf uang untuk kendaraan sosial dan 

sarana pendidikan umat Islam, Laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf 

uang KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang, Peraturan khusus pengurus KSPPS 

BMT Al-Amanah Sumedang, Surat tanda bukti pendaftaran nazhir dari BWI 

(Badan Wakaf Indonesia). 

4. Sumber Data 

Untuk mempermudah penelitian, dikumpulkan sumber data yang 

terbagi ke dalam dua kategori yaitu:  

a. Sumber Data Primer  

Dalam penelitian ini dikumpulkan sumber data primer, yaitu 

berupa data yang bersumber dari data observasi, dokumentasi, wawancara 

sumber dengan staff BMT Al-Amanah Situraja mengenai pelaksanaan 

pengelolaan program wakaf uang. 

b. Sumber Data Sekunder   

Untuk mendukung sumber data primer, dalam hal ini dikumpulkan 

juga sumber data sekunder, yaitu berupa karya ilmiah/ skripsi, buku-buku, 

jurnal, website dan sumber bacaan lain yang mendukung dan ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut:  

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) untuk mencari data yang lengkap 

dengan melakukan kunjungan ke lokasi untuk mengamati dan melihat 

lebih dekat dalam pengelolaan produk pembiayaan khususnya dalam 

program investasi perwakafan. 

2. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengajukan 

pertanyaan yang telah ditentukan kepada responden yang ada 

hubungannya secara langsung dengan penelitian ini.  

3. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.19 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti 

untuk memperkuat hasil penelitian. 

4. Studi Kepustakaan  

Digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat 

kualitatif dengan cara mencari data dari karya ilmiah, buku, jurnal, artikel 

                                                           
19 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press 2004), hlm. 72. 
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dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat 

dijadikan referensi atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, 

dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah penerapannya dalam pelaksanaan 

pengelolaan program wakaf uang. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti 

menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data dilapangan sampai 

penelitian mendapatkan seluruh data, dengan cara:   

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber-sumber 

yang memenuhi bahan penelitian, data tentang mekanisme wakaf uang di 

KSPPS BMT Al-Amanah, faktor yang mempengaruhi nazhir tidak 

menggunakan haknya sebesar 10% dalam hasil pengelolaan wakaf uang, 

dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sah tidaknya 

hak nazhir dalam pengelolaan wakaf uang tersebut.  

2. Mengelompokan seluruh data tersebut kedalam satuan-satuan 

permasalahan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

3. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun 

dalam kerangka pemikiran. 

 

 


