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 ملخص

تطور النظم وقوانين األوقاف تعتمد على النشاط والديناميكا الداخلية لألمة 
المسلمين والدولة. المناخ تعتمد على العالقات الطيبة بين االسالمية كما 

السياسى المثمر يؤدى إلى تطور المساعدات االجتماعية المساهمة فى 
الرفاهية، مثل األوقاف. كما أن الديموقراطية تمهد المجال لتحقيق السياسة 
االسالمية عن طريق التشريع. سياسة المساعدات االجتماعية االسالمية 

ياسية بصبغة اسالمية فى النظام تحددها عمليات واقتراحات اجتماعية، س
االجتماعى السياسى الوطنى. فكلما ازداد اهتمام رؤساء الحكومة 
والمسؤلين بمتطلبات االسالم، كلما قويت عمليات تشريع المشروعات 

 االسالمية فى نظام حكم الدولة.
 

Abstract 
 

State and Islamic  Philanthropy Study of Waqf Act No. 41 of 2004 
Development of waqf law regulatory is really determined by the internal dynamics of the 
Muslims as well as a harmonious relationship between Islam and the state. A conducive 
political climate allows the development of Islamic philanthropy such as waqf, besides 
democracy provides an arena for islamic political articulation constitutionally. Islamic 
philanthropical politics determined by process / nationalization of Islamic-social and politic 
ideas into the system and the configuration of national social and politics, the higher 
accommodation of the rulers to the aspirations of Muslim, the stronger the process of the 
Islamic philanthropy legislation in the national legal system. 
 

Keywords: Islamic Study, State and Philanthropy, Waqf Act and National Law 

 

Abstrak 

Perkembangan paraturan undang-undang wakaf sangat ditentukan oleh dinamika internal 
umat Islam serta hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang 
kondusif memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf, selain itu demokrasi 
menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Politik filanropi Islam 
ditentukan oleh proses/nasinalisasi gagasan sosial politik-Islam ke dalam sistem dan 
konfigurasi sosial politik nasional, semakin tinggi akomodasi penguasa terhadap aspirasi 
Islam, semakin kuat pula proses legislasi filantropi Islam dalam sistem hukum nasional. 
 
Kata kunci: Studi Islam, Negara dan filantropi, Undang-undang Wakaf, Hukum Nasional  
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A.  Latar Belakang 

Masyarakat Islam Indonesia memahami filantropi sebagai esensi ajaran 

keagamaan. Karenanya dapat dikatakan bahwa aktivitas filantropi Islam selalu 

tumbuh subur di tengah tumbuh kembangnya komunitas-komunitas Muslim di tanah 

air.Berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf 

yang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh.Karenanya, 

wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi yang dapat tumbuh menjadi bentuk 

filantropi Islam yang paling populer. Ini dimungkinkan karena, menurut hoexter, 

popularitas dan regulasi wakaf dapat dengan mudah dikaji sebagai konsep karitas 

yang terpadu dalam institusi, cara beroperasi, dan bentuk-bentuk spesifiknya, 

dibandingkan dengan berbagai organisasi filantropi dalam budaya lain. 

   Lembaga-lembaga wakaf pada umumnya dibentuk oleh individu dan organisasi 

yang memiliki sumber daya dan mendedikasikannya untuk tujuan-tujuan yang 

spesifik.Institusi wakaf pada awalnya didesain sebagai institusi yang dikelola secara 

privat (wakaf ahly). Wakaf ahly dan juga wakaf khairy yang didedikasikan untuk 

tujuan-tujuan kesalehan dan pelayanan, dikelola oleh wakif sendiri atau nadzir yang 

ditunjuk oleh sang wakif. Akan tetapi, keinginan para wakif tidak selalu benar-benar 

luhur. Wakaf kadang diserahkan untuk menghindari praktik hukum waris atau 

mengelak dari hutang. Karena legislasi wakaf dibuat dalam rangka melindungi hak-

hak orang-orang yang merasa dirugikan oleh praktik wakaf seperti itu. Selain itu, 

berbagai penyimpangan wakaf yang dilakukan para nadzir juga menjadi faktor 

pendorong kekuasaan pengadilan menjalankan kontrol dan pengawasan terhadap 

praktik wakaf. Keterlibatan negara dalam mengelola wakaf pada umumnya dapat 

dipahami mengingat besarnya harta wakaf yang ada di berbagai negara Muslim. 

Namun besarnya jumlah wakaf bukanlah satu-satunya alasan untuk mengundang 

intervensi negara. Kebanyakan wakaf dikelola dengan manajemen yang buruk. 

Selain itu, penyalahgunaan wakaf oleh tangan-tangan para nadzir yang tidak 

kompeten menyebabkan wakaf gagal menopang pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi nasional yang sehat. Berdasarkan realitas ini, di berbagai belahan dunia 

Muslim terdapat kecenderungan umum di mana kontrol negara terhadap wakaf 

semakin menguat.1 

                                                             
1Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, eds., Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, 3. 
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Fakta di atas, memberikan gambaran tentang besarnya potensi wakaf di dunia 

Islam. Namun demikian, sejauhmana pengaruh intervensi negara tersebut atas 

perkembangan lembaga wakaf masih membutuhkan kajian lebih mendalam guna 

mengetahui apa kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat sipil. Gambaran di 

atas berbeda dengan konteks wakaf di tanah air, dimana dalam kurun waktu yang 

sangat  panjang negara tidak menaruh banyak perhatian terhadap lembaga wakaf, 

yang aset dan potensinya sesungguhnya dapat menjadi salah satu elemen 

pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Karenanya, bagaimana potensi 

dimaksud dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi 

modal sosial. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menfokuskan 

pembahasannya pada: 

1. Bagaimana keterlibatan negara dalam bidang wakaf? 

2. Bagaimana dampak undang-undang wakaf terhadap wakaf? 

 

 B.  Metode Penelitian 

      Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis), 1F

2 yaitu menarik kesimpulan dengan  mengidentifikasi 

karakteristik pesan atau konsep yang terdapat dalam data seperti dikemukan Earl 

Babbie. 2F

3 Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik, 

yuridis, teologis dan historis. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis 

undang-undang wakaf, mengingat undang-undang ini merupakan bagian dari 

praktik negara dalam menetapkan kebijakan. Lebih jauh, mengingat masalah 

undang-undang terkait erat dengan hukum, penelitian ini juga menggunakan 

masalah pendekatan yuridis. Sementara itu, pendekatan teologis diperlukan karena 

wakaf merupakan wilayah agama,  yang tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. 

Ketentuan-ketentuan tentang wakaf umumya dibicarakan dalam buku-buku fikih, 

sehingga peraturan-peraturan dasar terkait dengan keduanya yang dikeluarkan oleh 
                                                             

2 Alan D. Monroe, Essential of Political Research (Oxford: westview Press, 2000), 58; bruce L. 
Berg, Qualitative Research Methods For the Social Sciences (boston-London: allyn and bacon, 1995), 175; 
earl Babbie, The Practice of Social research (Westford: wadsworth Publishing company, 1998), 309; 
Royce A. Singleton, Jr dan Bruce C. Straits, Approaches to Social research (New York-Oxford: university 
press, 1999), 384. 

3  Earl babbie, The Practice of Social Research, 308; Royce a. Singleton, Jr dan Bruce C. Straots, 
Approaches to Social Research, 384. 
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negara tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan fikih. Adapun pendekatan historis 

digunakan, karena penelitian ini juga membicarakan peraturan-peraturan tentang 

wakaf yang berlaku di Indonesia sebelum lahirnya undang-undang ini dan 

dampaknya. 

 

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua: primer dan sekunder. Data 

primer terdiri dari: 

a. RUU tentang Wakaf 

b. Proses Pembahasan RUU tentang Wakaf;4 

c. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf;5 

d. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 

tahun 2004 tentang Wakaf.6 

e. Peraturan Menteri agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran 

Wakaf Uang.7 

f. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/420 Tahun 2009 tentang Model, 

Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.8 

g. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BWI.9 

Adapun data sekunder meliputi tulisan-tulisan dan pandangan para tokoh yang 

berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Ini meliputi buku, artikel dalam 

jurnal, bab-bab dalam buku, laporan surat kabar, majalah, laporan-laporan dari 

lembaga-lembaga terkait. 

 

C. Pembahasan  

1. Islam Negara dan Filantropi 

Konsep filantropi Islam didasari oleh suatu pandangan dunia Qur’ani 

tentang hakikat manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Tuhan di muka bumi. 

Di dalam diri manusia terkandung suatu potensi pengetahuan kreatif serta 

                                                             
4 Sekretariat Jenderal  DPR-RI, Proses  Pembahasan RUU tenta RUU tentang Wakaf  (Jakarta: 

Setjen DPR-RI,2004).  
5 Dirjen Bimas Islam,  Undang-und No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: Dirjen Bimas 

Islam, 2004). 
6 Dirjen Bimas Islam, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 

Tahun2004 tentang Wakaf (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004). 
7 Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.  
8  Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.11/420 tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan 

Spesifikasi Formulir wakaf Uang.  
9 Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Jakarta: BWI, 2010).  
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kecondongan kepada kebajikan moral, bahkan melebihi kualitas malaikat 

sekalipun. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki berbagai kelemahan 

mendasar berupa ketidakmampuan melihat akibat jangka panjang dari 

tindakannya, oleh karenanya potensi “kemanusiaan” dapat saja tergerus habis. 

Konsep filantropi dalam Islam berpijak kuat di atas sebuah paradigma bahwa 

martabat manusia sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara dan 

bahkan diperjuangkan. Tindakan filantropis merupakan ujian keimanan yang 

harus dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh setiap mukmin yang 

mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat.10 

Dengan demikian, filantropi dalam Islam merupakan suatu bentuk 

kebajikan hakiki yang terwujud dalam berbagai sikap dan tindakan yang 

mendatangkan kebajikan dan kemaslahatan manusia lainnya. Dewasa ini, 

filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, 

tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, dalam bentuk layanan sosial 

(social services), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban 

kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, 

ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (social 

change), dengan menjadikan keadilan sosial (social justice) sebagai tujuan 

utamanya.11. 

2. Bentuk-Bentuk Filantropi Islam 

Bentuk-bentuk filantropi terus berkembang dari waktu ke waktu dan dewasa 

ini memperoleh perhatian yang luas tidak hanya dari ahli agama, tetapi juga 

negara, diantaranya: 

a. Shadaqah 

Shadaqah memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemberi dan penerima. 

Di antara fungsi tersebut adalah untuk menangkal dosa di dunia ini dan 

hukuman di akhirat. Shadaqah juga dapat menghapus dosa, sehingga setiap 

Muslim dianjurkan segera bersedekah setelah ia melakukan dosa untuk 

menyertai taubatnya. Bahkan shadaqah diyakini dapat menjadi sarana untuk 

menyembuhkan penyakit, mengingat Nabi menegaskan, “Obatilah 

                                                             
10 QS 90:12-20. 
11Andi Agung Prihatna, ‚Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia,‛ dalam Revitalisasi 

Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, ed. Chaider S. Bamualim dan Irfan 
Abu Bakar (Jakarta: Pusat Budaya dan Bahasa UIN Jakarta, 2005), 4-5. 
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penyakitmu dengan shadaqah”.Di samping itu, shadaqah diyakini dapat 

berfungsi untuk mendatangkan rizki. Fungsi shadaqah yang tidak kalah 

penting adalah untuk memperbaiki penyakit moral, seperti bakhil dan kikir, 

sombong dan lain sebagainya. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat diraih, 

shadaqah dianjurkan untuk dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Al-

Ghaza>li>, misalnya, mengemukakan bahwa shadaqah tidak boleh dibarengi 

dengan menyakiti penerima, sebab hal itu akan menghilangkan pahala 

perbuatan tersebut. Lebih jauh ia menegaskan bahwa orang yang bersedekah, 

betapa pun besarnya, hendaknya selalu merasa baru sedikit bersedekah. Ini 

untuk menghindari rasa sombong dan keangkuhan diri, yang juga dapat 

menghapus pahalanya. Dalam memberikan shadaqah, pemberi hendaknya 

memilih yang terbaik di antara yang dimiliki dan dicintainya.12.  

 

2. Zakat 

Perintah zakat sering dikaitkan dengan perintah shalat dalam satu 

nafas. Tentang kapan zakat mulai diwajibkan, terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan ulama. Sebagian beranggapan bahwa zakat fitrah mulai diwajibkan 

pada tahun ke-2 Hijrah di Madinah, sementara zakat mal (harta) diwajibkan 

pada tahun ke-9 Hijrah, bersamaan dengan turunnya QS al-Tawbah (9): 103 

dan sebagainya, sedangkan lainnya berpandangan bahwa zakat diwajibkan 

sejak sebelum hijrah, mengingat ayat-ayat Makkiyyah, seperti QS al-Rum: 

38-39 dan 1-3, Luqman: 4 dan sebagainya, telah memerintahkannya. 

Terhadap perbedaan ini, al-Qaradawi menilai bahwa zakat yang diwajibkan 

di Mekah bersifat mutlak (zakah mutlaqah), dalam arti belum ditentukan 

jumlah harta yang harus dizakati (nisab) dan takaran zakatnya (miqdar), serta 

mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, zakat di sini banyak 

bersandar pada keimanan seseorang dan, karenanya, lebih bersifat moral 

ketimbang hukum. Ini berbeda dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, 

yang ketentuannya telah ditetapkan secara terperinci dan berbentuk hukum. 
13 

Berbeda dengan shadaqah, yang pendistribusiannya sangat luas, 

penerima zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu delapan 
                                                             

12 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 1: 131-6. 
13Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), 39. 
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golongan.Meskipun penerimanya telah ditetapkan, fungsi zakat 

sesungguhnya sangat luas, termasuk sarana-sarana yang dapat mengantarkan 

pada tujuan tersebut. Lebih jauh, dalam pengelolaannya, keterlibatan negara 

selalu ada dengan tingkatan yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada 

awalnya, negara terlibat penuh, lama kelamaan kemudian memudar dan 

akhirnya kembali melibatkan diri pada zaman modern, seperti yang terjadi di 

beberapa negara bangsa Muslim.  

3.  Wakaf 

Wakaf tidak diperintahkan (diwajibkan) secara eksplisit dalam Al-

Quran. Meskipun demikian, beberapa ayat mengisyaratkan akan hal itu, 

seperti QS al-Baqarah (2): 44 dan 224 dan Ali ‘Imran (3): 92. Dua ayat 

pertama menggunakan kata birr (perbuatan baik), sedangkan ayat terakhir 

menggunakan infa>q, yang keduanya merupakan padanan dari filantropi. 

Pada awal-awal abad ke-2 dan ke-3 M ( abad ke 7 dan ke-8  M) wakaf 

sebagai institusi hukum telah berdiri meskipun pendifinisian yang lebih 

sistematis baru terjadi pada periode kemudian. Faktor yang mendorong 

tumbuh suburnya wakaf pada periode ini adalah munculnya sejumlah besar 

kelas tuan tanah seiring dengan perluasan Islam di daerah-daerah pertanian 

seperti di Syria dan Irak. Menurut catatan sejarawan Muslim, al-Maqrizi, 

pada masa Dinasty abbasiyah terdapat banyak jenis wakaf produktif. Wakaf 

produktif ini terus mentradisi di berbagai belahan dunia Islam dan dalam 

waktu yang cukup panjang.14 

Tugas mengelola dan mengembangkan wakaf tidaklah mudah. Oleh 

karenanya wakaf perlu diurus oleh orang yang kompeten yang disebut nadzir. 

Tugas seorang nadzir memelihara dan mengelola serta mendistribusikannya 

kepada para penerima. Karena pentingnya akuntabilitas, para fuqaha 

meletakkan beberapa syarat bagi nadzir. Antara lain, nadzir harus mampu 

menjalankan transaksi, harus dapat dipercaya, dan kompeten di bidangnya. 

Mazhab Syafi’i dan hanbali bahkan mensyatratkan nadzir memiliki sifat adil. 

Namun demikian, mazhab fikih cenderung eksklusif dalam melihat agama 

dan gender nadzir. Kecuali hanafi, semua mazhab mensyaratkan nadzir harus 

Muslim dan laki-laki. Perkembangan wakaf yang luas dan nilai ekonomisnya 
                                                             

14 Doris Behrens-Abouseif, “Waqf in the Arab Lands”, The Encyclopaedia Islam (Leiden: Brill, 
2002), 11:63. 
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yang signifikan menuntut keterlibatan otoritas resmi untuk mengadakan 

pengawasan agar terhindar dari penyalahgunaan. Pengadministrasian ini 

diperkenalkan sejak periode Umayyah dengan dibentuknya sebuah dewan 

wakaf (diwan al-ahbas). Penguasa negeri Islam biasanya menunjuk qadi 

untuk melakukan pengawasan. Dalam melakukan tugasnya sang qadi harus 

memperhatikan pandangan fiqih yang dominan di suatu daerah agar fatwanya 

dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan 

masyarakat yang mungkin memiliki opini yang bertentangan.15 

Dalam perkembangannya, praktik wakaf ini kemudian terbagi ke dalam 

empat institusi. Pertama, al-habs fi sabilillah, yaitu sumbangan kuda, senjata dan 

budak demi jihad, atau rumah bagi peristirahatan tentara. Kedua, habs mawquf 

atau sadaqah mawqufah, yakni sejenis wakaf bagi sejumlah orang tertentu yang 

setelah mereka meninggal   zw vbharta wakaf tersebut kembali kepada 

pemiliknya semula a`12au ahli warisnya. Ketiga, sadaqah muh}arramah, ialah 

wakaf yang diperuntuhkkan bagi orang miskin, atau sekelompok kerabat dan 

keturunan tertentu, yang setelah mereka meninggal dunia harta wakaf itu akan 

jatuh ke tangan kelompok orang miskin. Terakhir, wakaf permanen untuk masjid 

atau kepentingan umum lainnya. Dengan berlalunya waktu, wakaf kini 

dikelompokkan ke dalam dua jenis utama: khayri dan ahli. Yang dimaksud 

dengan wakaf khayri adalah wakaf yang memang dimaksudkan sepenuhnya untuk 

tujuan-tujuan agama, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jembatan, pengairan 

dan lain sebagainya. Adapun wakaf ahli, yang juga disebut waqf dhurri, adalah 

wakaf yang ditujukan bagi keluarga, seperti anak, cucu, kerabat atau orang lain. 

Meskipun demikian, wakaf ahli ini tetap harus bertujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, di antaranya melalui orang miskin.16Sebab, pada dasarnya, wakaf 

ditujukan bagi semua Muslim, dalam arti bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan 

dan dimanfaatkan oleh kaum Muslim, terutama mereka yang membutuhkan. 

Karena itu, ia dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

Akan tetapi, wakaf ahli ini kadang-kadang digunakan untuk tujuan yang 

salah, sehingga menimbulkan persoalan. Misalnya, wakaf adakalanya digunakan 

untuk menghindari pembagian kekayaan ahli waris yang berhak menerimanya, 
                                                             

15 Doris Behrens-abouseif, “waqf in the Arab Lands”, 64. 
16 Lihat Wahbah Zuhayli,al-Fiqh al-Islami, 140. 
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setelah wa>qif meninggal dunia. Juga bisa terjadi bahwa wakaf digunakan untuk 

menghindari tuntutan pembayaran hutang seseorang sebelum ia mewakafkan 

harta bendanya. Di samping itu, wakaf tidak jarang dimanfaatkan untuk mengelak 

dari penyitaan yang dilakukan oleh negara.17 Oleh karena itu, wakaf ahli di 

beberapa negara Muslim sangat diperketat, bahkan malah dihapuskan.Meskipun 

demikian, kesadaran akan signifikansi wakaf telah mendorong sejumlah negara 

Muslim untuk kembali terlibat. Ini dibuktikan dengan ditetapkannya undang-

undang yang mengatur masalah wakaf secara khusus, tidak saja di negara-negara 

Arab, tetapi juga di negara-negara dari wilayah lainnya. Dari uraian di atas terlihat 

bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan wakaf, seperti zakat, selalu terjadi 

dengan dinamika dan intentitasnya yang berbeda dari waktu ke waktu. 

 

3. Negara dan Filantropi Islam 

Pelembagaan wakaf gencar dilakukan pada paruh kedua abad ke-8 M pada 

saat perumusan sistem hukum Islam (shari’a) dalam kerangka mazhab fikih mulai 

mapan. Di satu sisi, pelembagaan wakaf melibatkan formulasi tentang 

administrasi wakaf menurut prinsip-prinsip syari’ah. Di sisi lain, proses ini 

melibatkan praktik pengawasan yang dijalankan oleh negara. Perumusan 

administrasi wakaf dalam kerangka fikih dilakukan oleh para imam mazhab yang 

bekerja secara relatif otonom dari kekuasaan negara, sedangkan pengawasan 

administrasi wakaf dijalankan oleh hakim (qadi) yang merupakan bagian dari 

aparat pemerintah yang berkuasa.18 

Pengawasan administrasi wakaf sesungguhnya telah dimulai pada masa 

Umayyah (abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8). Fungsinya untuk mengawasi 

distribusi hasil wakaf serta kemungkinan penyalahgunaan wakaf pleh nadzir. 

Untuk tujuan ini pemerintah Umayyah membentuk semacam dewan wakaf(diwan 

al-ahbas). Fungsi dewan ini pada masa itu hanya sebatas pada pencatatan ikrar 

wakaf yang dilakukan oleh wakif dalam dokumentasi yang dikenal dengan 

waqfiyya atau rasm al-tahbis. Penguasa negeri Islam biasanya menunjuk hakim 

atau qadi untuk melakukan pengawasan. Namun dalam melakukan tugasnya sang 

qadi harus melakukan memperhatikan pandangan Fikih yang dominan di suatu 

                                                             
17 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf  (Jakarta: UI Press, 1988), 90. 
18Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan,Studi tentang 

Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 33. 
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daerah agar Fatwanya dapat berlaku efektik dan tidak menimbulkan kontroversi di 

kalangan masyarakat yang mungkin memiliki opini yang bertentangan. Sebelum 

akhir abad ke-10, administrasi wakaf tidak dilakukan secara terpusat, melainkan 

dikelola secara relatif indefenden oleh para nadzir di bawah pengawasan qadi 

setempat. Namun pada masa khalifah al-Mu’izz (974 M) dari Dinasti fathimiyah, 

administrasi wakaf mulai dipusatkan dengan cara memindahkan dana wakaf dari 

Dewan Wakaf ke bayt al-Mal (semacam kas negara), dan para penerima harus 

membuktikan klaimnya sebagai penerima. Dengan dana-dana ini pemerintahan 

fathimiyah bisa membantu semua jenis lembaga filantropi yang ada, khususnya 

yang asetnya telah habis.19 

Pemusatan administrasi wakaf oleh negara menandai meningkatnya 

kontrol negara terhadap wakaf. Dalam kondisi tertentu, khususnya dimasa perang 

atau krisis, para penguasa akan berusaha mengeluarkan kebijakan mengenai 

wakaf yang menguntungkan negara, meskipun kebijakan itu bisa saja 

bertentangan dengan prinsip wakaf. Selama masa Dinasti Mamluk wakaf 

berkembang pesat berada di bawah kontrol negara yang berusaha menggunakan 

manfaat wakaf sepenuh mungkin. Banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari 

hasil wakaf yang perluasannya dimungkinkan oleh penerapan sistem iqta. 

Meskipun demikianj, penyalahgunaan wakaf juga terus berlangsung di mana 

beberapa oknum penguasa  menggunakan keputisan qadi untuk’’merampas’’ 

sebuah wakaf dengan dalih wakaf tersebut tidak valid. Masalah penyalahgunaan 

wakaf menjadi isu politik untama antara penguasa versus ulama. Para ulama 

kadang sukses, namun kadang gagal memenangkan kasus ini. Setelah Dinasti 

Mamluk digantikan oleh Dinasti Utsmaniyah, berbagai penyalahgunaaan tersebut 

dicoba diatasi dengan pengetatan pangawasan dan langkah-langkah pembaruan. 

Upaya ini dilakukan oleh penguasa Utsmaniyah karena dorongan pragmatis yang 

melihat besarnya potensi wakaf untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi negara. 

Karenanya, pengawasan ini meliputi supervisi terhadap berbagai jenis wakaf yang 

ada ternasuk wakaf para sultan zaman Mamluk, serta pemeriksaan dan penertiban 

dokumen wakaf yang tidak jelas asal-usulnya. Sedangkan langkah-langkah 

pembaruan penting adalah penghapusan sistem iqta dan pembubaran diwan al-

ahbas. Langkah-langkah ini ternyata sangat membantu meningkatkan hasil tanah 
                                                             

19Doris Behrens-Abouseif, “Waqf in the Arab Lands” The Encyclopaedia Islam, ( leiden: Brill 
2002), 11: 64. 
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wakaf. Langkag yang juga tidak kalah pentingnya adalah membatasi campur 

tangan penguasa terhadap masalah wakaf dengan memberikan qadi kebebasan 

untuk mengawasi secara seksama pengelolaan wakaf oleh nadzir.20 

a. Posisi Negara dalam Undang-undang Wakaf 

Setelah melalui proses yang panjang dalam rapat paripurrna DPR RI  

untuk mengambil keputusan RUU wakaf yang berlangsung pada tanggal 28 

September 2004, akhirnya RUU tentang wakaf disetujui menjadi Undang-

undang.21 

Kehadiran Undang-undang wakaf secara simbolik menandai ”kemauan 

politik” negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Di 

mata publik Islam, kecenderungan ini tentu menguntungkan, karena dengan 

demikian lembaga-lembaga filantropi Islam dapat tumbuh secara dinamis. 

Perkembangan filantropi Islam, termasuk wakaf, banyak ditentukan oleh 

dinamika internal umat Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif 

memungkinkan berkembangnya institusi filantropi Islam. Seiring dengan 

perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat proses modernisasi di negeri-

negeri Islam muncul pemikiran dan gerakan untuk meninjau ulang peran 

wakaf selama ini. Tujuannya adalah mentransformasikan tradisi wakaf agar 

dapat memenuhi kebutuhan perubahan zaman. Usaha-usaha ini melibatkan 

revitalisasi fungsi sosial wakaf pada tataran normatif, institusional maupun 

struktural.  

Harapan umat Islam indonesia akan seperangkat hukum filantropi 

Islam sangatlah besar. Keinginan yang kuat ini tidak berdiri sendiri, 

melainkan dibentuk oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. 

Yaitu faktor kemunduran sosial-ekonomi  mayoritas kaum Muslim akibat 

krisis ekonomi tahun 1997 serta gelombang demokratisasi yang menyediakan 

ruang bagi perwujudan cita-cita itu.22 

Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf 

lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga 

meliputi benda bergerak seperti uang, logam` mulia, surat berharga, hak sewa 

dan sebagainya. Negara juga dapat berperan, meski dalam ruang lingkup yang 
                                                             

20 Doris Behrens-Abouseif, “Waqf in the Arab Lands”, 65-67. 
21Tim Penulis, Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf.(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

Depag, 2006) 
22Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, eds., Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, 214-216. 
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khas dan terbatas.Sejumlah organisasi filantropi yang menyetujui 

pelembagaan pada tingkat nasional menginginkan agar negara menjadi 

regulator dan meyerahkan manajemennya kepada masyarakat.23 

Tampaknya manajemen wakaf dipandang sebagai masalah keagamaan 

namun membutuhkan peraturan hukum, sementara pemerintah cukup 

bertanggung jawab pada aspek regulasinya. Dalam konteks Indonesia, pilihan 

ini memperlihatkan pembagian peran dan kewajibannyang ideal antara negara 

dan civil society. Gambaran ini adalah cerminan dari sikap umum umat Islam 

Indonesia, terutama dalam cara mereka mendefenisikan posisi mereka di 

hadapan negara.24 

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan 

dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan 

dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak boleh mencampuri, 

menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik 

menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial 

umat Islam.25 

Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di 

Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana 

kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di 

bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif 

dan profesional yang dikumandangkan undang-undang wakaf adalah untuk 

kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. 

Berikut tugas operasional pemerintah dalam perkembangan perwakafan : 

1) Regulasi peraturan perundang-undangan 

2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan paradigma wakaf baru 

3) Sertifikasi, inventarisasi dan advokasi harta benda wakaf 

4) Peningkatan kualitas nazhir dan lembaga wakaf 

5) Memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif 

                                                             
23Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, eds., Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, 217. 
24Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, eds., Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, 220. 
25Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, eds., Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, 83. 
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6) Memfasilitasi tembentuknya badan wakaf Indonesia 

7) Bantuan proyek percontohan wakaf produktif 

 

b. Dampak Undang-undang Wakaf  terhadap Praktek Wakaf di Indonesia. 

Sejak datangnya Islam, wakaf dilaksanakan berdasarkan paham yang 

dianutoleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi’iyyah 

dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum  lahirnya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, masih menggunakan 

kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti mewakafkan tanah secara lisan dan 

atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa 

melalui prosedur administratif karena dianggap sebagai suatu amalan ibadah 

semata dan harta wakaf merupakan milik Allah semata yang siapapun tidak 

akan berani menggugat. Potensi wakaf di Indonesia sendiri sesungguhnya 

dapat menjadi tumpuan harapan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 

serta pengentasan kemiskinan  - di samping zakat, infak dan shadaqah,- 

apabila dapat dikelola secara baik dan professional. Dalam praktiknya di 

Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada 

hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Umumnya 

tanah-tanah tersebut dikelola secara tradisional dan tidak produktif. Sehingga 

kurang terasa kontribusi dan manfaatnya bagi peningkatan kualitas hidup 

umat. Ironisnya disamping tidak terurus dan terbengkalai, banyak  tanah 

wakaf yang belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa 

bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.26 

Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah mencanangkan 

beberapa tindakan antara lain : pertama,melakukan sertifikasi tanah wakaf 

yang ada di seluruh tanah air. Secara  teknis hal ini tidaklah mudah dan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka penting untuk melibatkan 

instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses 

pembuatan sertifikat dan Pemerintah Daerah setempat guna menanggulangi 

pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-

tanah wakaf yang ada. Kedua, memberikan advokasi penuh terhadap tanah-

tanah wakaf yang menjadi sengketa. Ketiga, menyusun suatu peraturan 

                                                             
26Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, eds., Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, 81. 
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perundang-undangan yang komprehensif tentang wakaf, dalam bentuk 

Undang-undang. Keempat, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf 

secara produktif. Undang –undang wakaf yang telah dihasilkan oleh DPR dan 

Pemerintah kita sesungguhnya menyiratkan satu harapan lahirnya suatu 

Undang-undang yang komprehensif tentang wakaf sehingga kendala-kendala 

formil yang menghambat pemberdayaan wakaf dapat segera teratasi. 27 

Meskipun telah disahkan, UU No. 41 Tahun 2004 ini tidak begitu saja 

dapat dilaksanakan, mengingat ada sejumlah pasal yang menuntut peraturan 

pemerintah. 28Akan tetapi, pemerintah cukup menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, tidak dengan menerbitkan satu 

persatu. Hal ini dikemukakan dalam bagian menimbang yang menyebutkan 

bahwa PP ini dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 14, 

Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004.29 Untuk melengkapi PP tersebut, 

Menteri Agama menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2009 tentang 

Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pada 29 Juli 2009.30 

Dengan demikian, disahkannya UU tentang Wakaf memiliki implikasi 

langsung terhadap pembentukan peraturan-peraturan terkait yang diamanatkan 

oleh undang-undang tersebut. Lebih jauh, wakaf telah dinaikkan 

kedudukannya yang semula hanya diatur dalam peraturan pemerintah 

meningkat menjadi undang-undang. Implikasi lain yang tak kalah pentingnya 

adalah keharusan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tujuan utama 

dibentuknya lembaga ini adalah agar perwakafan di Indonesia mengalami 

kemajuan dan perkembangan. Lembaga ini juga memiliki tugas untuk 

mengelola dan mengembangkan sendiri wakaf yang berskala nasional dan 

internasional. Bahkan, BWI memiliki wewenang untuk menyetujui dan 

memberikan izin perubahan peruntukan dan status benda wakaf, jika benda 

wakaf tersebut dipandang tidak atau kurang produktif. Di samping itu, BWI 

juga berhak memberhentikan dan mengganti nazir, tak terkecuali memberikan 
                                                             

27Proses Lahirnya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.. 
28Bandingkan Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 60-

61. 
29 Lihat Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. 
30 Lihat Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf 

Uang. 
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saran dan perimbangan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang 

terkait dengan wakaf.31 Karena itu, BWI dapat dipandang sebagai tulang 

punggung maju mundurnya perwakafan di masa yang akan datang. 

Dari uraian tersebut terlihat bahwa kehadiran UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf telah memberikan manfaat baik terhadap pengelolaan wakaf itu sendiri, 

maupun manfaat bagi masyarakat.Wakaf  merupakan perbuatan hukum yang 

hanya dimiliki oleh Islam, maka potensial untuk dikembangakan sesuai dengan 

fungsinya dimana sekalipun berbentuk kebendaan tetapi tetap pada posisi sebagai 

perbuatan ibadah, karenanya penting untuk menyusun substansi yang 

komprehensif dan mewakili ruh yang hakiki dari lembaga wakaf ini mengingat  ia 

adalah produk fiqh yang tidak lepas dari khilafiyah, sehingga penting untuk 

mencapai satu kesepakatan hukum agar dapat diterapkan. Disanalah peran 

legalisasi dari pihak yang berwenang dalam mengatasi perbedaan persepsi tentang 

wakaf.  Poin poin penting dalam Undang –Undang wakaf yang melingkupi materi 

yang mengatur masalah wakaf mulai dari ketentuan umum mengenai definisi dari 

wakaf dan hal-hal mendasar lainnya sampai pada ketentuan pidana dan sanksi 

administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 

itu.32 

Tampaknya undang-undang wakaf  ini berusaha menjaring pihak-pihak 

yang lebih luas guna mengoptimalkan potensi wakaf. Ketentuan mengenai nazhir 

sebagai pengelola wakaf memang tidak banyak mengalami perubahan, tetapi 

tampak ada penekanan persyaratan professional dan job description yang lebih 

jelas bagi nazhir, tidak semata pada persyaratan normativ. Hal ini mengarah pada 

pengelolaan wakaf yang profesional dan bertanggungjawab. 33 

Ketentuan mengenai wakaf tunai ini dapat memungkinkan timbulnya 

pembaharuan tentang keberlakuan wakaf yang permanen menuju wakaf dengan 

jangka waktu (berjangka) seperti tanah HGB, uang deposito, saham dan lain 

sebagainya. Walaupun udang-undang  ini memang tidak menyebutkan jenis wakaf 

seperti ini secara eksplisit tapi tidak menutup kemungkinan dalam peraturan 

pelaksanaannya diatur mengenai hal tersebut. Konsep  ini. pada hakikatnya 

bertujuan untuk menjaring potensi wakaf sedemikian rupa agar dapat 

                                                             
31 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49. 
32 Lihat Undang-undang Wakaf Pasal 9, PP no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. 
33Tim Penulis, Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf, 5-6. 
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dimanfaatkan secara maksimal. Wakaf tunai juga melibatkan lembaga keuangan 

syariah sebagai mediator, namun yang mungkin belum  diatur adalah adanya 

lembaga penjamin untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya harta wakaf 

apabila terjadi pailit. Harus disadari pula bahwa pengelolaan dana wakaf tunaiini 

merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara trasparan dan 

akuntabel. Suatu peraturan Undang-undang yang baik selain tergali dari nilai-nilai 

sosiologis masyarakat juga harus dapat diimplementasikan dan memiliki daya 

tegak.  

Karenanya  undang-undang ini perlu mendelegasikan peran-peran teknis 

tertentu kepada peraturan dibawahnya agar ketentuan dan norma-norma dalam 

undang-undang dapat teraplikasi dan menghindari undang-undang ini kelak dari 

kemandulan, sehingga perlu segera disiapkan peraturan pelaksana dan perangkat-

perangkat penunjangnya. Disusunnya undang-undang ini juga dalam rangka 

menjamin kepastian hukum dan menjadi koridor kebijakan dalam advokasi dan 

penyelesaian sengketa wakaf. Undang undang wakaf ini mengamanatkan 

dibentuknya sebuah badan independen dan berskala nasional yang bertugas 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, memberikan persetujuan 

dan perubahan peruntukkan status wakaf, mengelola dan mengembangkan wakaf 

serta berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

hal penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Badan Independen ini pula yang 

bertugas mengembangkan wakaf secara produktif dan sesuai syari’at Islam 

melalui penggalian konsep fiqh wakaf. Tampaknya tugas inilah yang paling 

penting untuk segera direalisasikan. Pengawasan terhadap badan ini dilakukan 

melalui audit oleh lembaga audit yang juga independent dan hasilnya diumumkan 

pada khalayak.34  

Sosialisasi pengembangan wakaf produktif kepada masyarakat juga bukan 

masalah yang sederhana, pemahaman yang sudah melekat di masyarakat tentang 

bentuk wakaf yang tidak produktif dan terbatas pada fungsi-fungsi tertentu 

membutuhkan proses pembelajaran sekaligus pembuktian yang membutuhkan 

energi yang tidak sedikit.  Disanalah peran strategis BWI (Badan Wakaf 

Indonesia) dalam mereposisi peran wakaf agar mampu menjawab problematika 

sosial yang dialami umat.Dengan lahirnya undang-undang tentang wakaf, maka 

                                                             
34Lihat  Peraturan Pemerintah  No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. 
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peran dan tugas pemerintah sebagai pelaksana undang-undang ini tidaklah mudah. 

Kesungguhan dan profesionalitas harus benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan agar tujuan wakaf yang hakiki dapat terwujud. Dan 

bahwa undang-undang ini tidak sekedar menjawab kendala-kendala formil terkait 

dengan wakaf tapi menunjukkan  kesungguhan kita untuk membangun kembali 

kesejahteraan umat melaluipotensiumat.Undang-undang wakaf ini merupakan 

salah satu perangkat untuk mengembangkan wakaf produktif namun keberhasilan 

pengembangan wakaf tersebut juga sangat bergantung pada political will dari 

pemerintah dan komitmen seluruh umat Islam. Sungguh ini bukan proses yang 

ringan karena menyangkut banyak aspek dan terkait dengan pola pemahaman 

keberagamaan yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun.35 

Sebelum UU No. 41 Tahun 2004 disahkan dan diundangkan, sebenarnya 

lembaga-lembaga filantropi Islam sudah cukup banyak yang bermunculan. 

Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya yang didirikan pada 1987 telah aktif 

bergerak dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat bagi fakir miskin. 

Demikian pula Dompet Dhuafa Republika yang didirikan pada 1993. Keduanya 

berhasil menjadi lembaga filantropi Islam yang sangat berhasil di antaranya 

karena manajemen pengelolaan yang digunakannya adalah modern seperti 

transparansi dalam pelaporan dan pendayagunaannya yang jelas sehingga dapat 

dirasakan oleh masyarakat.Meskipun demikian, krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia pada 1997 merupakan salah satu faktor penting bagi tumbuhnya 

lembaga-lembaga filantropi. 

Bersamaan dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, sejumlah filantropi 

yang khusus mengelola wakaf pun bermunculan,Di samping lembaga-lembaga 

ZIS di atas yang juga mengelola dana wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah 

lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, yang membuka 

peluang bagi perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain.36 Sementara yang 

dikelola oleh masyarakat semakin hari semakin meningkat, seperti Tabung Wakaf 

Indoensia (TWI), lembaga yang berafiliasi ke DD, Wisatahati, pimpinan Yusuf 

Mansur, dan lain sebagainya. 

                                                             
35Lihat Peraturan Pemerintah  No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan 

Menteri Agama No 4 tahun 2009. 
36 lihat “Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan 

Wakaf Indonesia”. 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak  lahirnya 

Undang-undang wakaf terhadap perkembangan wakaf sebagai berikut : 

1. Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia  

2. Terbukanya Wacana Wakaf Produktif  

3. Meningkatnya Lembaga Keuangan Syariah  

4. Meningkatnya Lembaga Civil Society 

5. Memberikan kepastian hukum 

6. Memperkuat lembaga wakaf 

7. Mendorong masyarakat untuk berwakaf 

8. Menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan umat Islam 

UU ini menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang 

telah ada dan mengatur hal-hal yang baru. Di antaranya sebagai berikut: 

1) Nazir. 

Di sini ada penambahan yaitu nazir berbentuk organisasi, tentu hal ini 

memperkuat kenyataan yang sudah ada di masyarakat, karena nazir wakaf itu, 

misalnya ada yang berbentuk organisasi keagamaan. Dengan penyempurnaan 

pengaturan bagi para nazir ini, diharapkan mereka dapat mengelola dan 

mengembangkan wakaf secara profesional sehingga wakaf dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya, salah satunya menurut UU ini sebagai 

alternatif untuk membantu fakir miskin.37 

 

2). Harta benda wakaf.  

UU ini juga merinci benda bergerak yang akan diwakafkan. Rincian benda 

wakaf ini merupakan pengembangan di bidang perwakafan, karena wakaf 

seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting 

dalam kegiatan ekonomi. Terutama dengan dibolehkannya wakaf dalam 

bentuk uang, karena hal ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat 

memecahkan masalah kesulitan dana yang dihadapi oleh para nazir saat ini. 

Dengan pengaturan wakaf uang ini, diharapkan wakaf dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya.38 

 

 
                                                             

37Lihat Undang-undang wakaf pasal 9. 
38Lihat Undang-undang wakaf pasal 16 ayat (1) . 
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3). Peruntukan harta benda wakaf.  

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif dalam 

pelaksanaan ikrar wakaf. Adapun jika wakif tidak menentukan peruntukan 

harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukannya sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf. Peruntukan ini merupakan langkah maju 

dalam bidang perwakafan, karena ketentuan ini dapat dijadikan pedoman bagi 

nazir sehingga dia dapat terhindar dari penyelewengan pemanfaatan hasil 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut 

memperjelas ke mana penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf tersebut, termasuk salah satunya bagi orang-orang miskin.39 

 

4). Wakaf benda bergerak berupa uang.  

Pengaturan wakaf uang dalam UU ini, sesungguhnya merupakan 

salah satu alternatif untuk memecahkan salah satu masalah di bidang 

perwakafan, yakni kesulitan dana untuk pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf secara produktif. Hal ini berkaitan dengan harta benda 

wakaf menurut UU ini dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka 

waktu tertentu. Salah satu alternatif pemecahannya, yakni nazir wakaf uang, 

di antaranya menurut UU ini dapat dengan melalui lembaga keuangan 

syari‘ah.40 

 

5). Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

Pembentukan BWI dalam bidang perwakafan merupakan langkah 

terobosan yang maju karena dalam peraturan perwakafan sebelumnya belum 

pernah diatur. Selain itu, dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya, hal 

ini merupakan langkah yang strategis untuk pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf di Indonesia. Karena BWI ini dapat membentuk 

perwakilan sesuai dengan kebutuhan sampai di tingkat provinsi dan/atau 

kabupaten/kota. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah membuat peraturan 

                                                             
39Lihat Undang-undang wakaf pasal 22 dan 23. 
40 Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei tahun 2002 tentang Ketentuan 

Wakaf Uang, lihat Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.  



20 
 

daerah tentang perwakafan agar operasionalisasi UU nomor 41 tentang 

Wakaf tersebut efektif berlaku di daerah.41 

6). Pembinaan dan Pengawasan. 

UU ini menetapkan bahwa Menteri dan BWI bersama-sama 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf 

untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini dilaksanakan dengan 

memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Di 

samping itu, dalam rangka pembinaan, Menteri dan BWI dapat mengadakan 

kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan 

pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Adapun dalam rangka pengawasan, 

Menteri dapat meminta jasa akuntan publik.42 

7). Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.  

Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif tersebut merupakan 

terobosan di bidang perwakafan di Indonesia. Sanksi yang tegas ini 

diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap harta benda 

wakaf, pengelolaannya, pengembangannya, dan pemanfaatan hasilnya. 

Dengan cara demikian, perwakafan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip syari‘at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dalam UU 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dapat tercapai, salah satu di 

antaranya pemanfaatan hasil wakaf dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif memberi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, 

dan beasiswa.43 

Agar tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan dalam UU ini 

dapat tercapai, maka UU ini segera diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, 

berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, dan peraturan daerah 

masing-masing. Di samping itu, UU ini dengan jelas menetapkan salah satu 

peruntukan wakaf adalah untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Dari 

uraian singkat tersebut, nampak bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai salah 

satu alternatif untuk membantu menanggulangi keimiskinan, jika dilakukan 

                                                             
41Lihat Undang-undang wakaf pasal 47-61. 
42Lihat undang-undang wakaf pasal 63-66. 
43Lihat undang-undang wakaf pasal 67-68. 
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upaya-upaya dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatannya, di 

antaranya sebagai berikut: 

(a). Nazir mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif 

serta memanfaatkan hasilnya dengan menggunakan manajemen yang baik. 

Selain itu, dia mampu mengadakan kerjasama secara intern dengan para nazir 

sendiri ataupun dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri 

yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan dan pengembangan 

wakaf. (b) Negara ikut berperan dengan mengaturnya melalui peraturan 

perundang-undangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan wakaf. (c) Wakif harus ikut mengawasi dan mengontrol 

para nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  serta 

pemanfaatan hasilnya. (d) BWI harus melakukan pembinaan, pengawasan, 

pengangkatan, perubahan, dan pemberhentian para nazir, serta tindakan-

tindakan lainnya yang bermanfat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf 

dan pemanfaatan hasilnya.  

 

C. Kritik terhadap Undang-undang Wakaf 

Wakaf telah menjadi bagian sumber daya dari masyarakat muslim selama 

berabad-abad. Lembaga wakaf sebagai salah satu aspek penting dari syariat Islam 

sebagai kekuatan masyarakat sipil bersamaan dengan hukum syariah, sufi dan lain 

sebagainya. Wakaf berfungsi sebagai gagasan utama masyarakat Islam dalam 

mencapai tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia wakaf secara tradisional 

digunakan untuk membangun masjid, pesantren, madrasah, panti asuhan dan juga 

kuburan. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf berupa tanah. Dalam 

beberapa tahun terakhir terjadi reformasi sosial dalam masyarakat muslim akan 

pemahaman wakaf serta ide-ide yang berkaitan dengan manajemennya. Wakaf 

tidak lagi dipahami sebagai sekedar tanah dan bangunan tetapi juga emas, mobil 

dan benda bergerak lainnya. Manajemen wakaf juga telah bergeser dari hanya 

sekedar perlindungan ke arah pembangunan untuk tujuan produktif. Namun, 

reformasi ini masih terbatas pada kalangan muslim tertentu seperti bandan-badan 

wakaf organisasi dan hukum seperti badan Wakaf universitas Islam Indonesia, 

Badan wakaf Paramadina dan Dompet Dhuafa.   

 

Berikut beberapa pasal yang dikritik dalam undang-undang wakaf:  
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1. Tujuan di susunnya undang-undang wakaf salah satunya untuk menjamin 

terciptanya  tertib hukum dan administrasi dalam rangka untuk melindungi 

kekayaan wakaf. Hal ini akan membuka pintu gerbang menuju birokratisasi. 

Sehingga mengakibatkan wakaf harus mengikuti prosedur yang ditetapkan 

oleh undang-undang dan peraturan turunannya, termasuk bahwa wakaf  

harus dicatat pada  sertifikat Ikrar Wakaf, terdaftar dan kemudian 

diumumkan kepada publik.44 

2. Pasal 

32, PPAIW 

atasnamaNazhirmendaftarkanhartabendawakafkepadaInstansiyang 

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak aktaikrar wakaf 

ditandatangani. 

Undang-undang  cenderung memperlakukan praktek wakaf Ahli 

lemah dan tidak dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat umum, 

dan hanya tunduk kepada nazir yang dibentuk oleh keluarga dari Waqif. Pasal 

28, Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga 

keuangan syariah yang di tunjuk oleh Menteri. 

Ruang lingkup wakaf umumnya telah dipahami terbatas pada  benda 

tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang, Waqif 

diperbolehkan untuk menggunakan benda bergerak seperti uang, logam 

mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual dan pendapatan dari sewa 

wakaf. Benda bergerak dalam  bentuk uang, Waqif dapat mewakafkan  

uangnya melalui Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga ini adalahBadan 

hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang keuangan syariah, seperti perbankan 

syari'ah. Wakaf dari harta bergerak dalam bentuk uang bertujuan untuk 

mempermudah Waqif dalam hal  mewakafkan uangnya. Meski tidak populer 

di Indonesia, wakaf dari  benda bergerak sebenarnya memiliki sejarah 

panjang. Beberapa lembaga wakaf  Indonesia, termasuk organisasi-organisasi 

Islam, telah  mempraktekkannya. Karena itu undang-undang wakaf, juga 

                                                             
44Salah satu alasan di ajukannya RUU Wakaf, lihat UU Wakaf pasal 32-39, Lihat juga Penjelasan 

atas Undang-undang Wakaf bagian Ketentuan Umum ayat (1). 
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menetapkan warisan dari wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang  ini 

diwariskan melalui  Lembaga  keuangan syariah, seperti Bank Syariah.45 

Peraturan ini mengakibatkan terpinggirkannya  keterlibatan lembaga 

wakaf sosial, padahal bila dicermati sebagian besar lembaga   wakaf bergerak 

dibidang bukan keuangan wakaf tunai, sebuah praktek yang berlaku jauh 

sebelum diberlakukannya  undang-undangwakaf. Undang-undang ini 

membatasi pengumpulan wakaf uang hanya kelembaga Keuangan Syariah 

yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga  Keuangan Syariah kemudian 

mengeluarkan Sertifikat Wakaf uang untuk Waqif dan nazir, dan 

mendaftarkan  wakaf uang tunai dengan aturan  Pemerintah selambat-

lambatnya tiga puluh hari setelah penerbitan sertifikat. Penunjukan lembaga 

Keuangan Syariah oleh Menteri Agama bisa menciptakan sumber korupsi, 

kolusi  dan nepotisme baru. Padahal titik paling penting  dalam wakaf adalah 

nazir  yang harus profesional dalam menangani masalah keuangan dan berada 

dalam posisi untuk melindungi wakaf tunai, sehingga wakaf  tidak terbatas 

kepada lembaga  Keuangan Syari'ah. Ada banyak lembaga keuangan bukan 

syariahyang profesional dan mampu melindungi wakaf tunai. Beberapa 

lembaga wakaf masyarakat juga menerima wakaf uang. Dalam hal ini, 

kepercayaan  menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan Waqif 

akan mewakafkan  uangnya ke lembaga yang dia percaya.46 

3. Pasal 22, Dalamrangka  mencapai  tujuan  dan  fungsi  wakafharta  benda  

wakaf  hanya  dapat diperuntukan bagi:a) sarana dan kegiatan ibadah; 

b)sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c)bantuan kepada fakir 

miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d) kemajuan dan peningkatan 

ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Wakaf properti tidak hanya digunakan untuk Ibadah dan infrastruktur 

sosial, tetapi juga dapat disalurkan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (kesejahteraan umum) oleh aktualisasi potensi ekonomi dan 

manfaat wakaf digunakan untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas, sebab 

                                                             
45 “Pengelolaan Wakaf Tunai Hanya oleh Lembaga Keuangan Syariah”, Republika, 1 Oktober 

2004. 
46Lihat UU Wakaf pasal 16 dan Peraturan Pemerintah  No 42 tahun 2006 pasal 23. Lihat juga 

Komentar Ahmad Juwaini, Direktur IMZ.  
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penggunaan ini sejalan dengan manajemen dan prinsip-prinsip  ekonomi 

syari'ah. Undang-undang  meletakkan tekanan khusus pada penggunaan 

properti wakaf untuk tujuan ekonomi. Selain menggunakan wakaf untuk 

tujuan tradisional, seperti membangun masjid, madrasah, pesantren dan panti 

asuhan, baik tanah wakaf dan wakaf tunai juga sebaiknya digunakan untuk 

tujuan produktif. Undang-undang  menetapkan bahwa properti wakaf hanya 

dapat digunakan untuk: 1) perbaikan kondisi untuk ibadah dan infrastruktur 

pendidikan, 2) peningkatan kesehatan infrastruktur; 3) bantuan untuk anak-

anak miskin,anak jalanandananak yatim, serta untuk beasiswa, 4) 

meningkatkan dan mengembangkan perekonomian umat,5) meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat seperti yang disetujui oleh syari'ah dan peraturan 

perundang-undangan.47 Penjelasan ini tidak mencerminkan substansi 

Peruntukan wakaf itu sendiri. Untuk melindungi properti wakaf dari 

intervensi dari pihak ketiga yang berarti kehancuran bagi wakaf properti, 

nazir harus lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka. Idealnya 

bahwa nazir harus benar-benar dididik ekonomis sehingga properti wakaf 

dapat terlindungi dengan baik dari pihak manapun yang berniat jahat.  

4. Pasal 47, (1)Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 

nasional, dibentukBadan Wakaf Indonesia.(2) BadanWakaf Indonesia 

merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. 

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf 

memiliki cabang di tingkat regional. Lembaga ini bersifat independen yang 

bertugas untuk mengatur urusan wakaf, untuk membimbing nazir, mengelola 

dan mengembangkan wakaf properti nasionaldan internasional, menyetujui 

perubahan tujuan dan fungsi wakaf dan properti untuk memberikan nasihat 

danrekomendasi kepada Pemerintah dalam menyiapkan kebijakan wakaf. 

Undang-undang memberikan kekuatan dahsyat bagi BWI dalam urusan 

wakafdi Indonesia. Selain tugas yang telah disebutkan, ada dua tugas-tugas 

lain yang dipercayakan kepadanya: menolak dan mengubah nazir, dan 

menyetujui pertukaran wakaf properti. Klaim menuju kemerdekaan yang 

dibuat oleh BWI dipertanyakan, karena didirikan dan didanai oleh 

                                                             
47Lihat Undang-undang Wakaf pasal 2, Lihat juga Moch. Nur Ichwan dalam Disertasinya: Official 

Reform Of Islam: State Islam and Ministry of religious Affairs in Contemporary Indonesia 1996-2004.   
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Pemerintah, maka tidak bisa bekerja  di luar politik Pemerintah dan agenda 

ekonomi. BWIwajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri agama. 

Seperti yang disebutkan di atas, BWI juga telah ditempatkan untuk bertugas 

mengelola dan mengembangkan wakaf properti berskala nasional dan 

internasional. Undang-undang tidak mengatur apapun yang berkaitan dengan 

kemungkinan lembaga wakaf masyarakat yang berhak untuk mengelola 

wakaf properti internasional. Padahal, kebanyakan pemanfaatan wakaf  oleh 

lembaga internasional dikelola oleh organisasi-organisasi Islam lokal atau 

lembaga, terutama dalam bentuk masjid dan bangunan pendidikan seperti 

pesantren dan madrasah.48 

5. Pasal 8, (1)Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 7 huruf 

a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a) dewasa;b) 

berakal sehat;c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d) pemilik 

sah harta benda wakaf. 

Menteri Agama memegang wewenang untuk membimbing dan 

memantau pengelolaan wakafproperti, dan dalam menjalankan otoritas ini 

Menteri diperbolehkan untuk bekerja sama dengan BWI dan MUI. Menteri 

Agama merupakan puncak hirarki struktur birokrasi  urusan wakaf. Paling 

mencolok, tidak perlu bahwa individu Waqif adalah Muslim. Dalam RUU 

menjadi Muslim adalah salah satu persyaratan Waqif, akan tetapi 

dihilangkan. Yang menarik adalah bahwa ini diputuskan bukan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) atau Depag, tetapi oleh Parlemen Panitia Kerja 

untuk RUU Wakaf meskipun ada perwakilan dari MUI dan Depag dalam 

panitia. Padahal menurut beberapa hadis dan sejarah Islam meskipun tidak 

dijelaskan secara rinci, pemberian wakaf kepada non-Muslim diperbolehkan. 

Namun, menjadi seorang Muslim merupakan persyaratan untuk nazir dan 

saksi wakaf.  Oleh karena itu, semua anggota staf dari BWI juga 

harusMuslim.49 

                                                             
48Lihat Undang-undang Wakaf pasal 47.Lihat juga Moch. Nur Ichwan dalam Disertasinya: 

Official Reform Of Islam: State Islam and Ministry of religious Affairs in Contemporary Indonesia 1996-
2004.   

49Lihat Undang-undang Wakaf pasal 8 ayat (1), 54 ayat (1). Lihat M. Fuad Nasar dan Ismail 
Hasani “Mengkritisi Rancangan Undang-undang Wakaf”, Republika 18 September 2004. 
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6. Pasal 40, 41 Wakaf properti tidak dapat digunakan sebagai jaminan, juga 

tidak bisa diwariskan. Selain itu tidak dapat disita, dijual, diwariskan, ditukar 

atau dikenakan perubahan dalam statushukum.  

Namun,beberapa pengecualian dibuat dalam kasus pertukaran. hal ini 

diijinkan dengan alasan bahwa wakaf properti dapat digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan Rencana Grand City (Rencana Umum Tata 

Ruang) didasarkan pada peraturan undang-undang yang relevandan tidak 

bertentangan dengan syari'at. Harta benda wakaf yang dipertukarkan 

memiliki manfaat dan nilai paling tidak sama dengan wakaf properti dengan 

izin tertulis  dari Menteri Agama atas  persetujuan BWI. Peraturan ini 

mengakibatkan kemungkinan konflik kepentingan antara lembaga wakaf dan 

Pemerintah. Seperti menempatkan Pemerintah sebagai lembaga wakaf 

unggul, dan memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih tanah wakaf 

dan menukarnya dengan manfaat dan nilai sekurang-kurangnya sama dengan 

menggunakan Rencana Grand City sebagai pembenaran. Hal ini dapat 

dijadikan dasar pemikiran untuk bertukar tanah wakaf yang terletak di tempat 

strategis, sementara pada saat yang sama tanah wakaf dapat digunakan untuk 

usaha produktif.50 

7. Undang-undang menunjukkan bahwa BWI merupakan lembaga wakaf  

Negara yang khusus menangani urusan  wakaf. Dengan tugas dan wewenang 

yang besar mencakup pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan sekaligus, 

BWI tampaknya akan memainkan peran kunci dalam perwakafan nasional ke 

depan.  

Sebagaimana dapat dilihat, pasal 49 mengenai tugas dan wewenang 

BWI mengandung kelemahan mendasar, terutama menyangkut poin (b). 

Sebagai bagian dari lembaga pembinaan dan pengawasan, adalah tidak lazim 

bagi BWI untuk bertugas sebagai pengelola (nazhir) pada saat yang 

bersamaan. Karenanya masalah ini harus menjadi kajian sungguh-sungguh 

berbagai pihak terkait untuk menjamin rasionalitas, proposionalitas, dan 

profesionalitas pengembangan wakaf ke depan. Karenanya, dalam 

menjalankan wewenang dan tugasnya, BWI perlu diawasi publik. Wewenang 

                                                             
50Lihat Undang-undang wakaf pasal 40, 41 dan 49. Lihat juga Moch. Nur Ichwan dalam 

Disertasinya: Official Reform Of Islam: State Islam and Ministry of Religious Affairs in Contemporary 
Indonesia 1996-2004.   
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dan tugasnya juga hendaknya dibatasi sehingga tidak melampaui tugas dan 

wewenang lembaga lain. Ada baiknya, perhatian BWI lebih ditujukan pada 

aspek akuntabilitas dan transparansi serta tata kelola wakaf yang profesional, 

guna meningkatkan kepercayaan publik pada institusi wakaf nasional 

sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program maupun 

agenda yang ditawarkannya.51 

 

D. Kesimpulan 

 

Penelitian ini memaparkan bagaimana hubungan negara dan filantropi Islam, dengan 

perhatian khusus terhadap Undang-undang wakaf. Dengan temuan, masyarakat sipil 

muslim bisa berbagi tanggung jawab dengan negara, meski dalam kadar dan cakupan 

yang berbeda. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan masyarakat sipil muslim 

bertanggung jawab dalam aspek organisasi dan manajemen. Sehingga negara juga 

berperan meski dalam ruang lingkup yang khas dan terbatas. 

Praktik filantropi Islam dimulai sejak kehadiran agama Islam di Nusantara. Sejak itu, 

institusi yang menyemai tindakan filantropi bagi masyarakat muslim adalah masjid dan 

pesantren. Tidak adanya demarkasi rakyat-negara dalam praktik berfilantropi membuat 

domain aktivitas filantropi menjadi hak semua pihak, baik masyarakat sipil maupun 

negara. Tidak ada pihak yang secara legitimate dapat mengklaim bahwa ini 

wewenangnya. 

Dalam konteks tersebut eksistensi masing-masing ditentukan oleh realisme relasi 

negara-masyarakat sipil (umat). Saat birokratisasi kuat melembaga filantropi yang 

disponsori pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokratisasi mengalami 

delegitimasi, ia pun melemah karena lazimnya kepercayaan rakyat terhadapnya juga 

merosot.  

Institusionalisasi filantropi dalam tradisi Islam seringkali membuka peluang bagi 

rezim untuk memanipulasi dan mengontrol aset-aset publik atas nama kesejahteraan 

umat. Hal ini pernah terjadi pada masa awal Orde Baru. Pada saat demokratisasi 

melembaga dalam tradisi dan kultur politik kita, dan saat mana masyarakat sipil semakin 

                                                             
51Lihat Undang-undang wakaf pasal 49 ayat(1) poin (a) dan (b), Lihat juga Chaider S Bamualim, 

“wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan”, makalan dipresentasikan 
dalam acara Talkshow dan Workshop hasil Penelitian Wakaf untuk Keadilan Sosial: Potensi dan 
Permasalahannya di Indonesia, (Jakarta: Center For the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 25-8 Juli 2006). 



28 
 

besar perannya dalam pembangunan nasional, negara semakin membatasi dirinya dari 

urusan-urusan warga, terutama dari hal-hal yang masuk dalam domain personal dan ritual 

umat beragama.  Hal ini dapat terlihat didalam Undang-undang wakaf. 

Semangat para penyelenggara negara sangat berpengaruh. Jika semangat keagamaan 

mereka kuat, persoalan agama akan menjadi perhatian besar bagi mereka. Sebaliknya, 

jika mereka berpandangan sekular, maka persoalan agama agak dikesampingkan. 

Semangat keagamaan itu mengalami peningkatan besar pada masa Orde Baru, dan 

karenanya pada masa ini semangat pelaksanaan hukum Islam, termasuk wakaf, juga 

mengalami peningkatan. 

Persoalan perwakafan telah menjadi perhatian cukup besar, baik pada masa 

pemerintah kolonial maupun selama masa kemerdekaan. Sepanjang pemerintahan 

Soekarno, wakaf hanya disinggung secara sepintas dalam undang-undang lain yang 

terkait, dan baru pada masa pemerintahan Soeharto wakaf memeroleh perhatian yang 

sangat besar. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari otoritarinisme Orde Baru, perhatian 

yang diberikan oleh rezim ini terhadap persoalan-persoalan Islam sangat menentukan 

perkembangan perwakafan dimasa selanjutnya. 

 Didalam Undang-undang wakaf, tidak ada upaya negara mengintervensi wakaf 

sehingga pengelolaan wakaf harus terpusat di tangan negara. Tidak ada bukti bahwa 

negara melalui Direktorat Kementerian Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

mencoba mengambil alih pengelolaan wakaf. Hal ini dibuktikan dengan mulai di 

rancangnya Undang-undang wakaf. 

Dalam pembahasan tidak ditemukan keinginan negara untuk menguasai pengelolaan 

wakaf, yang selama ini sudah berjalan di masyarakat sipil muslim. Adanya perdebatan 

dalam pembahasan lebih kepada perbedaan persepsi dalam hal pluralisme, apakah wakif 

harus seorang muslim atau tidak, serta boleh tidaknya peruntukan wakaf bagi non-

muslim. Justru negara memberi ruang bagi masyarakat sipil, untuk mengembangkan 

wakaf yang selama ini memang berada di tangan masyarakat sipil muslim.  

Pemerintah sebagai inisiator memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan wakaf 

sebagai sumber produktif, yang dapat membantu negara bagi kesejahteraan rakyat. Wakaf 

sebenarnya adalah persoalan agama tetapi karena ia memiliki nilai ekonomis. Pemerintah 

berkepentingan untuk mengembangkannya, apalagi negara sendiri sedang menghadapi 

krisis ekonomi. Karena itu, upaya ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Semangat 

pengajuan Undang-undang wakaf didorong oleh keinginan saling menguntungkan kedua 

belah pihak, di mana umat Islam diuntungkan dengan adanya undang-undang ini, 
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sementara pemerintah akan mendapatkan hal sebanding jika undang-undang itu 

terlaksana dengan baik. 

Peran pemerintah sebagai regulator, melalui Direktorat Kementerian Wakaf dan 

Badan Wakaf Indonesia, bisa mendorong tercapainya sinergi dan penguatan wakaf di 

Indonesia. Kerja sama dan regulasi, serta pelibatan pemerintah dan masyarakat sipil 

menjadi bagian amat penting, dalam menjaga eksistensi lembaga filantropi di masa akan 

datang 

 

Saran  

1. Keterlibatan negara pada aspek regulasi dan pengawasan  harus dipertahankan, 

sehingga negara tidak ikut mengelola wakaf yang selama ini sudah ada di tangan 

masyarakat sipil muslim.  

2. Perlunya meninjau ulang kembali tugas dan wewenang  Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) dalam Undang-undang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara 

mengelola dan mengawasi dalam waktu yang bersamaan. 

3. Perlu adanya keselarasan antara amanat undang-undang dan implementasinya di 

lapangan, terlebih dalam hal bagaimana pembagian tugas antara Direktorat 

Kementerian Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. 

BWI sebagai badan tertinggi, harus mampu memaksimalkan perannya sebagai 

bagian dari amanat Undang-undang bagi stakeholders wakaf di tanah air 
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