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وجد اتي يم ل العاليتجمع فيها المسلمون، كما أنها من أوسع دوالتي إندونيسيا هي أكبر دول العالم 

رب مع مساحة األراضي الوقفية. لكن هذه المساحة الواسعة من األراضي الوقفية تتضابها 

قفية ي الومستوى رفاهية مسلمي إندونيسيا المتدني. ومن الملحوظ أن معظم مساحة هذه األراض

ا ظائفهتستخدم للمساجد والمدارس والمقابر، وهذا ما يسبب عدم تمكن األوقاف من تحقيق و

د أن باألوقاف اإلسالمية كشكل من أشكال العمل الخيري عبئا على المسلمين، ال وأصبحت 

 دد منيدفعوا تكاليف الصيانة والتشغيل. عدم اهتمام الحكومة بشئون األوقاف ناجم عن ع

لحكومة خوف ا العالقة بين الحكومة والمسلمين. ويرجع ذلك إلى تنسيقاألشياء، بما في ذلك عدم 

قانون ة  الياسة اإلسالمية المحتملة على شئون الدولة التي تسعى إلى شرعيمن هيمنة قوة الس

ات لجماعااإلسالمي. لكن هذه العالقة السيئة بدأت تتغير نحو التحسن ولو ببطء بعد تنازل 

سجلت  سلمين،مبادئها، ومع هذا التحسن في العالقات بين الحكومة والم عناإلسالمية السياسية 

  تطورا إيجابيا من طرفها بالذات. سياسة األوقاف أيضا

 ية التيلسياسالهدف من هذه الدراسة إيضاح سياسة األوقاف في التاريخ اإلندونيسي، والعملية ا

نهج ما التليها، وكذلك تحليل الجهات الفاعلة المعنية في عملية صياغة سياسة األوقاف. أم

حظات، ثل المالقنيات جمع البيانات م، وذلك باستخدام تةنوعيال نهج فهوفي هذا البحث المستخدم 

  والمقابالت، ودراسة المراجع. 

 
قانون األوقاف، السياسة العامة، المجتمع المدني، أصاب القرار، سياسة  الكلمات الرئيسية:

 أجندة. 
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Indonesia is the largest Muslim country in term of population, while at the same time Indonesia also 

has one of the largest waqf property in Islamic world. The abundance of waqf property didn’t resulting 

welfare for muslim community in Indonesia. It is because the vast majority of waqf property in 

Indonesia came in form of mosque, school and cemetery. Thus waqf as one of Islamic philanthropy 

failed to create welfare to muslim community. For years waqf property burdening muslim community 

to subsidize it’s operational and maintenance cost. Years of neglect from government as the result of 

worse relation between government and muslim community adding difficulties faced by waqf. This 

inharmonious relation caused by government caution of possible strenght of political Islam masses 

who tried to legalize Islamic Sharia in form of national law. After political Islam group willing to 

compromise their stance toward state ideology. Simultaneously with improvement in regard of 

government and muslim community relation, government policy of waqf also faced positive 

development. 

The aims of this research are to describe history of waqf policy in Indonesia, its political process, and 

identify actors involved during its formulation. This research use qualitative measures of collecting 

data, by using deep interview, observation and literature study.  

 Key words:  

Act about waqf, public policy, civil society, man of policy, policy agenda. 

 

Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, sekaligus salah satu negara 

dengan luas tanah wakaf terluas di dunia. Namun luas tanah wakaf yang ada di Indonesia berbanding 

terbalik dengan kesejahteraan umat Islam. Bentuk wakaf di Indonesia yang mayoritas berbentuk 

Masjid, sekolah dan pemakaman membuat wakaf belum bisa mewujudkan salah satu fungsinya. Wakaf 

sebagai bentuk filantropi Islam justru menjadi beban bagi umat Islam yang harus membiayai 

perawatan dan operasionalnya. Diabaikannya wakaf oleh pemerintah disebabkan oleh sejumlah hal, 

diantaranya adalah relasi pemerintah dan umat Islam yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan oleh 

ketakutan pemerintah terhadap potensi kekuatan Islam politik yang berusaha melegalisasi syariat 

Islam. Hubungan yang sempat buruk tersebut kemudian perlahan membaik setelah kelompok Islam 

politik pada akhirnya berkompromi dengan pemerintah. Bersamaan dengan membaiknya relasi antara 

pemerintah dan umat Islam, kebijakan wakaf juga mengalami perkembangan positif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sejarah kebijakan wakaf di Indonesia, proses 

politik yang mengiringinya, serta menganalisis aktor yang terlibat di dalam proses perumusan 

kebijakan wakaf. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dan studi pustaka.  

 
Kata kunci: UU Wakaf, kebijakan publik, civil societies, aktor kebijakan, agenda kebijakan. 

 

Pendahuluan 

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah langkah besar di 

dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Sebelumnya aturan mengenai wakaf 

tersebar di berbagai UU, Perpres dan Inpres. UU No 41 Tahun 2004 mengkoodifikasi 

hukum perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di 

Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkoodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf 

yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU No 41 Tahun 2004 juga 
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Agenda setting 

 Perception of problem 

 Definition of problem 

 Mobilization of support for including 

problem on agenda 

stimulate 

memuat beberapa hal revolusioner, diantaranya perubahan paradigma pengelolaan 

wakaf, wakaf uang tunai dan benda bergerak, serta penerima manfaat harta wakaf 

yang tidak hanya dibatasi pada Umat Islam saja.  

Sebagaimana kebijakan pemerintah lainnya, UU No 41 Tahun 2004 juga 

melalui tahapan-tahapan kebijakan atau siklus kebijakan. Siklus kebijakan merupakan 

rangkaian aktivitas fungsional dan produk-produk dari tiap tahapan kebijakan, Ripley 

(1985) menggambarkan siklus kebijakan dalam bagan berikut, 

 

Gambar 1. Siklus Kebijakan1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ripley, Randall B. 1985. Policy Analisys in Political science. Chicago: Nelson Hall 

Publishers. Hlm 49. 
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Terlihat dari bagan di atas sebuah kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah 

dalam bentuk UU pada dasarnya baru menempuh setengah dari perjalanannya. Karena 

untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan diperlukan proses implementasi dan 

evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan kebijakan diibaratkan 

seperti sebuah siklus yang terus berputar. Siklus tersebut terjadi karena dinamika yang 

terjadi di masyarakat, dan karena kebijakan tidak berada di dalam ruang hampa maka 

sebuah kebijakan juga harus memiliki sifat dinamis. Lingkungan kebijakan bersama 

pelaku kebijakan dan kebijakan publik tersebut membentuk sebuah sistem kebijakan 

yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.  

Dalam perjalanannya proses penyusunan UU No 41 Tahun 2004 telah 

menempuh banyak rintangan dan bisa dilihat sebagai titik kulminasi perkembangan 

ekonomi Islam yang bermula sejak tahun 1991 dengan didirikannya bank syariah 

pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan yang 

telah dilalui oleh UU No 41 Tahun 2004 sejak awal proses agenda setting hingga 

pengesahannya melalui mekanisme politik hukum paska amandemen UUD 1945. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka dan 

wawancara mendalam terhadap narasumber yang terlibat di dalam proses pembuatan 

UU No 41 Tahun 2004. Data yang didapatkan kemudian dijabarkan secara deskriptif 

untuk memetakan proses kebijakan yang dilalui UU No 41 Tahun 2004. 

Kebijakan Wakaf Sebelum UU No 41 Tahun 2004 

Wakaf telah lama dikenal oleh masyarakat Muslim Nusantara. Pengaturan 

wakaf telah lama menjadi bagian kebijakan publik kesultanan-kesultanan di 

Nusantara. Di antaranya adalah melalui lembaga Balai Meusara yang diatur di dalam 

Kanun Meuketa Alam di Kesultanan Aceh Darussalam. Bukti lain dari sudah 

dikenalnya praktek wakaf bisa di dapat di dalam  kitab Bustan as Salatin karya 

Nurudin Muhammad bin Ali Hamid Ar Raniri yang menyebutkan bahwa praktek 
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wakaf secara luas dipraktekkan oleh para Sultan di Kesultanan Aceh. Mayoritas 

wakaf tersebut berupa masjid.2  

Di dalam Sajarah Banten disebutkan bahwa Sultan Maulana Muhammad 

banyak mewakafkan buku pada saat berkuasa. Diantara buku yang diwakafkan Sultan 

Maulana Muhammad adalah salinan kitab Taj al salatin.3 Praktek wakaf para Sultan 

yang berhasil terdokumentasi lainnya adalah wakaf Raja Ahmad dari Riau yang 

mewakafkan 4 properti di Makkah, Madinah dan Mina. Selain itu pada tahun 1879 

Sultan Hamengkubuwana IV mewakafkan pemondokkan untuk jamaah haji di 

Makkah.4 

Pada masa penjajahan Belanda tercatat ada 4 Bijblad pemerintah kolonial yang 

mengatur perwakafan. Keempat bijblad tersebut adalah,5 

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 No 

435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad Tahun 1905 No 6196 tentang 

Toezict op den bouw van Muhammadaansche Bederhuizen. 

2. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 No 1363/A yang 

dimuat dalam Bijblad 1931 No 125/A tentang Toezict van regeering op 

Muhammadaansche Bederhuizen, Vrijdagdienstein en wakafs. 

3. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No 

3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Tahun 1934 No 13390 tentang 

Toezicht van de Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, 

Vrijdagdienstein en Wakafs. 

4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 No 1273/A 

sebagaimana termuat dalam Bijblad Tahun 1935 No 13480. 

Menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada saat rapat besar Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 

1945 pengaturan wakaf sempat mengemuka. Salah satu anggota BPUPKI Mr. M. 

                                                           
2 Fauzia, Amelia, 2008, Faith and State: A History Of Islamic Philanthropy in Indonesia 

(Disertasi), hlm 64. 
3 Ibid, hlm 87. 
4 Ibid, hlm 86. 
5 Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10-

11. 
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Yamin mengusulkan pembentukan Kementerian Agama yang akan menangani 

pendidikan Islam, wakaf, masjid dan penyiaran agama.6  

Setelah kemerdekaan Indonesia usul mengenai pembentukan kementerian 

agama kemudian diakomodasi oleh pemerintah melalui Penetapan Pemerintah No 

1/S.D. tanggal 3 januari 1946 (29 Muharram 1364 H).7 Berdasarkan Penetapan 

Pemerintah No 5/S.D. tahun 1946  tugas dan kewenangan kementerian agama saat itu 

diambil dari tugas dan kewenangan beberapa kementerian lainnya yang sudah ada 

terlebih dahulu.  

Revisi tugas dan kewenangan kementerian agama berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 33 Tahun 1949, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah 

No 8 Tahun 1950 kembali menegaskan tugas dan kewenangan kementerian agama 

berkenaan dengan wakaf.  Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa 

salah satu tugas Kementerian Agama adalah menyelidiki, menentukan, mendaftar dan 

mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.8 

Sepanjang 1950-1960 tidak ada peraturan baru yang secara khusus mengatur 

wakaf. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan peralihan di dalam UUD 1945 semua 

peraturan administrasi wakaf yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda 

masih tetap berlaku. Lambatnya pembuatan peraturan yang secara khusus mengatur 

wakaf disebabkan diantaranya oleh kondisi politik yang saat itu belum stabil. 

Perdebatan mengenai ideologi negara masih terus berlanjut, terutama setelah 

dibentuknya Dewan Konstituante setelah pemilu tahun 1955. Wakaf yang merupakan 

bagian dari syariah Islam tidak mendapatkan prioritas, karena dianggap bisa menjadi 

jalan masuk bagi kelompok politik Islam dalam melakukan Islamisasi negara. 

Kecurigaan terhadap aspek-aspek hukum Islam sebenarnya tidak perlu terjadi, 

bahkan Mohammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum RI, 

                                                           
6 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara RI, hlm 
184. 

7 Nasar,Fuad, 2007, Transformasi dari Kantoor Voor Inlandsche Zaken ke Kementerian dan 

Departemen Agama. Jakarta: UI Press, hlm 15. 
8 Usman, Suparman, 1994, Hukum Perwakafan di Indonesia,  Serang: Darul Ulum Press, hlm 

51. 
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syariah Islam yang berdasarkan Al Qur’an dan Hadits dapat dijadikan peraturan 

perundang-undangan Indonesia.9 Setelah dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno 

pada tahun 1959 barulah kecurigaan-kecurigaan terhadap syariat Islam luntur. Kondisi 

ini disebabkan salah satunya karena pidato Presiden Soekarno pada saat menetapkan 

Dekrit yang isinya menyatakan bahwa Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta. 

Maknanya adalah syariat Islam yang disebutkan di dalam Piagam Jakarta bisa 

dijadikan sumber inspirasi peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu 

disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. 

Di dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria wakaf untuk 

pertama kalinya diakui dan diatur oleh pemerintah. Di dalam pasal 5 dan pasal 14 UU 

No 5 Tahun 1960 keberadaan wakaf yang didasarkan pada syariat Islam diakui oleh 

negara eksistensinya. Lebih jauh pada pasal 49 negara berkewajiban melindungi 

obyek-obyek wakaf, sementara peraturan lebih lanjut terkait administrasi wakaf tanah 

milik diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah. 

Untuk memperjelas pengaturan tata administrasi wakaf tanah milik, maka 

pada tahun 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 

tentang Wakaf Tanah Milik. Dikeluarkannya PP ini sesuai dengan amanat UU No 5 

Tahun 1960. Keluarnya PP No 28 Tahun 1977 keluar pada periode hubungan 

antagonistik antara kekuatan politik umat Islam dengan pemerintah. Pada periode ini 

kekuatan politik umat Islam dilihat sebagai ancaman oleh rezim berkuasa. Namun 

dikeluarkannya PP No 28 tahun 1977 merupakan sebuah anomali pada periode 

tersebut. Terlebih lagi sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan RUU Perkawinan 

yang dianggap representasi politik umat Islam tidak sesuai dengan syariat Islam. 

Dikeluarkannya PP No 28 Tahun 1977 dapat dijelaskan oleh beberapa alasan, 

yaitu pertama karena pemerintah butuh kerangka hukum yang jelas dalam tata 

administrasi wakaf. Peraturan wakaf penting untuk diperjelas mengingat banyaknya 

obyek wakaf yang ada dan vitalnya keberadaan obyek-obyek wakaf tersebut bagi 

kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Kedua karena wakaf saat itu 

masih dipandang dengan paradigma non-produktif, sehingga rezim berkuasa saat itu 

menganggap wakaf merupakan aspek ibadah umat Islam yang harus diakomodasi, 
                                                           

9 Halim, Abdul,  2005, Politik Hukum Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, hlm 104. 
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tidak seperti aspek muamalah lainnya dari syariah Islam yang dianggap bermuatan 

politis.10 

Alasan ketiga PP No 28 Tahun 1977 merupakan bentuk kompensasi politik 

dari rezim berkuasa kepada umat Islam. Sebelumnya RUU Perkawinan mendapatkan 

tentangan keras dari representasi politik umat Islam, akibatnya pemerintah terpaksa 

berkompromi dengan aspirasi politik umat Islam di dalam UU No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. RUU Perkawinan dan beberapa kebijakan Orde Baru pada 

periode tersebut dianggap merugikan umat Islam, akibatnya resistensi terhadap rezim 

berkuasa dikalangan umat Islam makin menguat. Untuk meredam resistensi tersebut 

dan bentuk kompensasi politik pemerintah kemudian mengeluarkan PP No 28 Tahun 

1977. Berbeda dengan proses legislasi RUU Perkawinan yang sarat dengan resistensi, 

penetapan PP No 28 Tahun 1977 tidak menghadapi resistensi dari representasi politik 

umat Islam. 

Perubahan pola relasi umat Islam dengan pemerintah terjadi pada tahun 1985 

setelah PPP dan ormas-ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila. Periode ini 

disebut Abdul Aziz Thaba dengan periode akomodasi.11 Perubahan sikap Orde Baru 

ini dijelaskan oleh Munawir Syadzali, 

“Penerimaan (Islam) atas asas Pancasila membawa perubahan besar pada 

presiden Suharto. Sebelum asas tunggal umat Islam dipandang dengan curiga oleh 

pemerintah.”12 

Penerimaan terhadap Pancasila tersebut berdampak besar pada perubahan 

sikap Presiden Soeharto terhadap aspirasi politik umat Islam. Presiden Soeharto 

berhasil diyakinkan dengan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal maka di masa 

depan kompromi politik yang menjadi dasar negara tidak akan digoyah lagi, baik oleh 

dorongan untuk mendirikan negara teokrasi maupun dorongan untuk mendirikan 

negara sekuler. Lebih jauh lagi Munawir Syadzali menyatakan, bahwa dengan 

                                                           
10 Halim, Abdul, 2005, Politik Hukum Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, hlm 142. 
11 Halim, Abdul, 2005, Politik Hukum Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, hlm 182. 
12 Ramage, Douglas, 2002, Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi 

Toleransi, Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm 150. 
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menerima Pancasila umat Islam telah berhasil meyakinkan Presiden Suharto untuk 

lebih banyak berbuat demi Islam.13  

Pada tahun 1989 sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi politik umat 

Islam pemerintah mengesahkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. 

Pengesahan UU No 7 Tahun 1989 tidak berjalan mulus karena mendapatkan resistensi 

kuat dari kalangan non Muslim yang saat itu secara tidak proporsional banyak 

menempati posisi strategis di DPR, Kabinet dan ABRI.14 Bahkan sejumlah tokoh non 

Muslim berusaha membentuk opini publik melalui media massa, bahwa usaha-usaha 

akomodasi terhadap umat Islam akan melemahkan kedudukan negara, yang pada 

akhirnya akan membuat negara kalah dari umat Islam dan terancam digantikan 

dengan kehadiran sebuah negara Islam.15 Ketika akhirnya disahkan, UU No 7 Tahun 

1989 memperluas kewenangan pengadilan agama. Sebelumnya berdasarkan 

Staatsblad No 116 Tahun 1937 kewenangan pengadilan agama dibatasi hanya 

menangani permasalahan perkawinan.16  

Konsekuensi dari disahkannya UU No 7 Tahun 1989 adalah dibutuhkannya 

rujukan hukum yang bisa dipakai oleh hakim pengadilan agama untuk mengadili 

permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk menciptakan kesatuan hukum, maka 

pemerintah mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 1991 yang isinya memerintahkan 

penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan rujukan dalam mengadili 

perkara-perkara di pengadilan agama.  

Sebelumnya pada tahun 1985 pemerintah melalui perwakilan dari Departemen 

Agama dan Mahkamah Agung mulai mengkodifikasi material hukum Islam yang 

akan dijadikan bahan rujukan pengadilan agama. Hasil dari kodifikasi material hukum 

Islam tersebut kemudian dipaparkan dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2-6 

Februari 1988 di Jakarta.17 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku yang mengatur ihwal 

perkawinan, waris, hibah dan wakaf. Berbeda dengan PP No 28 Tahun 1977 yang 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid, hlm 178. 
15 Halim, Abdul, 2005, Politik Hukum Islam di Indonesia, Tangerang: Ciputat Press, hlm 149. 
16 Effendy, Bahtiar, 2003, Islam and the State in Indonesia, Singapore: Institute of South East 

Asia Studies, hlm 157. 
17 Usman, Suparman, 1994, Hukum Perwakafan di Indonesia, Serang: Darul Ulum Press, hlm 

101. 
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hanya mengatur wakaf berupa tanah milik, KHI mengakomodasi wakaf selain tanah, 

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perbedaan lainnya adalah KHI 

memberikan kewenangan lebih besar pada MUI kecamatan dan camat dalam 

administrasi wakaf. 

 Bergulirnya gerakan reformasi yang dibarengi dengan krisis ekonomi sejak 

tahun 1997 menyadarkan sebagian pihak untuk beralih pada instrumen kesejahteraan 

sosial alternatif yang sebelumnya tidak mendapatkan porsi perhatian besar. Wakaf 

bersama dengan zakat muncul sebagai instrumen alternatif untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial.  

Proses Penyusunan RUU Wakaf 

Krisis ekonomi yang berbarengan dengan krisis politik sejak tahun 1997 

memicu sebagian akademisi mulai memikirkan instrumen alternatif untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Wakaf menjadi perhatian sebagian akademisi 

tersebut, mengingat peran wakaf dalam sejarah peradaban Islam yang menjadi 

penopang kesejahteraan sosial. Disamping itu perkembangan wakaf kontemporer 

seperti yang terjadi di Bangladesh sejak tahun 1970-an melalui SIBL yang digagas 

oleh Prof. DR. M. A. Manan.Peran SIBL dalam membantu mengatasi masalah 

kemiskinan di Bangladesh menginspirasi sejumlah akademisi untuk mempopulerkan 

wacana wakaf uang. Untuk mempopulerkan wacana wakaf uang pada tahun 2001 DR. 

Mustafa Edwin Nasution menerjemahkan paper karya Prof. DR. M. A. Manan yang 

membahas mengenai praktek wakaf uang (SIBL) di Bangladesh. 

Sebagai kelanjutan dari proses agenda setting kebijakan wakaf yang dilakukan 

dilakukan oleh DR. Mustafa Edwin Nasution, pada 10 November 2001 untuk pertama 

kalinya diselenggarakan seminar nasional tentang wakaf uang yang dilaksanakan di 

Gedung Rekreasi Bank Indonesia. Seminar tersebut bertema, “Wakaf Tunai Inovasi 

Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”.18 

Tak berselang terlalu lama Dawam Raharjo yang pada saat itu memimpin 

sebuah lembaga kajian ilmu-ilmu keislaman yang bernama the International Institute 

of Islamic Tought (IIIT) menawarkan kepada Prof. DR. Uswatun Hasanah untuk 
                                                           

18 2008, Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, Badan Wakaf Indonesia: Jakarta, 
hlm 108 
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menyelenggarakan sebuah workshop bertemakan wakaf. Selanjutnya pada 7-8 Januari 

2002 di Batam IIIT mengadakan Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi 

Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif.19 

Langkah selanjutnya untuk mengangkat isu wakaf dilakukan oleh Departemen 

Agama melalui Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf dengan mengirimkan surat 

kepada MUI pada 26 April 2002. Dalam surat bernomor Dt. 1. 

III/5/BA.03.2/2772/2002 pihak Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 

Departemen Agama mengajukan permohonan fatwa tentang wakaf uang.20 

Menanggapi surat tersebut, Komisi Fatwa MUI kemudian mengeluarkan fatwa 

wakaf uang pada 11 Mei 2002 yang isinya menyatakan bahwa hukum wakaf uang 

(waqf an nuqud) adalah jawwaz (boleh).21 Fatwa MUI tersebut merupakan langkah 

revolusioner, karena sebelumnya ulama-ulama Indonesia selalu menganggap wakaf 

uang tidak sah, sesuai dengan ketentuan mahzab Syafi’i. Salah satu fatwa mengenai 

wakaf uang yang didasarkan pada mahzab Syafi’i adalah keputusan Lembaga Bahtsul 

Masail NU yang menyatakan wakaf uang tidak sah hukumnya menurut mahzab 

Syafi’i. Namun dalam keputusan Bahtsul Masail NU juga dinukilkan hukum wakaf 

uang yang dianggap sah oleh sebagian mahzab Hanafi.  

Perbedaan fatwa MUI dengan Lembaga Bahtsul Masail NU dikarenakan 

perbedaan metode istinbat antara keduanya. Di dalam metode penentuan fatwa 

terhadap suatu hal yang terjadi khilafiyah MUI akan mendasarkan pada hasil usaha 

penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mahzab. Jika ternyata usaha tersebut 

gagal dilakukan maka penetapan fatwa akan didasarkan pada hasil tarjih melalui 

metode muqaranah al madzahib dengan menggunakan kaidah ushul fiqh al 

muqaran.22 Jika ternyata tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukum suatu hal di 

kalangan mahzab dan tidak dapat dilakukan ilhaqi karena tidak ada pendapat ulama, 

maka penetapan fatwa MUI akan dilakukan pada hasil ijtihad kolektif. 

Metode tersebut berbeda dengan yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul 

Masail NU yang melakukan istinbat berdasarkan pada metode ilhaq. Dalam fatwa 

                                                           
19 Wawancara dengan UH, Kantor Pusat Kajian Hukum Islam FH UI. 6 Mei 2011. 
20 2002, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Jakarta: MUI. 
21 Ibid. 
22 Nafis, M. Cholil, 2011, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI Press, hlm 93. 
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wakaf uang, karena ditemukan pendapat para imam mahzab yang memperbolehkan 

fatwa uang, maka MUI memilih metode talfiq, yaitu meminjam secara bebas pendapat 

dari berbagai mahzab, walaupun bertentangan dengan pendapat mahzab Syafi’i yang 

mayoritas di Indonesia. Penggunaan metode talfiq ini merupakan salah satu metode 

harmonisasi syariah dengan peraturan perundang-undangan.23 

Keluarnya fatwa tentang kebolehan wakaf uang oleh MUI pada 11 Mei 2002 

memberikan sinyal positif bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Perkembangan 

tersebut dimanfaatkan oleh Departemen Agama dengan mengusulkan pembentukan 

Badan wakaf Indonesia (BWI) kepada Presiden Megawati Sukarnoputri melalui surat 

bernomor MA/320/2002 pada 5 September 2002.24 

Usul dari Departemen Agama tersebut mendapat tanggapan dari Sekretariat 

Negara berupa usulan agar Departemen Agama mengirim surat izin prakarsa untuk 

menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf. Usulan dari 

Sekretariat Negara tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktorat Pengembangan 

Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama dengan mengirimkan surat bernomor 

MA/451/2002 pada 27 Desember 2002 yang berisi tentang izin prakarsa RUU 

Perwakafan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.25Di dalam surat 

tersebut Departemen Agama juga melampirkan Konsepsi Pengaturan tentang 

Perwakafan sebagai landasan awal penyusunan RUU Wakaf. 

Pada 24 Januari 2003 Departemen Agama mengajukan surat permohonan 

persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf kepada presiden melalui surat 

bernomor MA/25/2003. Di dalam surat tersebut disebutkan pertimbangan-

pertimbangan perlunya dibuat sebuah UU Wakaf, diantaranya adalah UU 25 Tahun 

2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 yang 

salah satu isinya adalah penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan 

terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Alasan 

lainnya adalah potensi tanah wakaf yang sangat besar. Pada tahun 2002 tanah wakaf 

                                                           
23 Ibid, hlm 62. 
24 2005, Proses Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm  16. 
25 Ibid, hlm  20. 
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tersebar di 359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047.607 M2 bahkan 

mungkin potensinya jauh lebih besar karena belum semua tanah wakaf terdaftar.26 

Langkah awal penyusunan RUU Wakaf adalah dengan dibuatnya naskah 

akademik RUU Wakaf. Setelah menerima naskah akademik RUU Wakaf, kemudian 

Sub Direktorat Pengembangan Wakaf kemudian mulai menyusun draft awal RUU 

Wakaf. Penyusunan draft awal RUU Wakaf melibatkan tiga orang, yaitu drs. H. 

Achmad Djunaidi (Kasubdit Pengembangan Wakaf), H. Asrory Abdul Karim, S. H., 

M. H., (Kasi Penyuluhan Wakaf), dan drs. H. Ma’ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf).27 

Untuk menyelaraskan isi draft RUU Wakaf dengan peraturan perundangan 

lainnya dan untuk menyempurnakan isi draft RUU Wakaf agar tidak menimbulkan 

multi tafsir atau tumpang tindih dan kerancuan kewenangan, selanjutnya Departemen 

Agama melalui surat bernomor MA/74/2003 tertanggal 13 Maret 2003 kepada 

Sekretariat Negara, kemudian pada tangal 17 Maret 2003 Departemen Agama juga 

mengirimkan surat bernomor MA/79/2003 ke Mahkamah Agung, MA/80/2003 ke 

Ketua BPN, MA/81/2003 ke Gubernur Bank Indonesia (BI), dan MA/82/2003 ke 

Rektor UI untuk membentuk tim Interdep RUU Wakaf.28 

Tim Interdep tersebut akan bertugas memfinalisasi draft RUU wakaf sebelum 

draft tersebut diajukan kepada presiden. Setelah dilakukan pembahasan mendalam 

dan sinkronisasi draft RUU wakaf kemudian diajukan kepada Presiden Megawati 

pada 18 Juni 2003 melalui surat bernomor MA/180/2003. Draft RUU Wakaf sempat 

lama tertahan di Skeretariat Negara sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada 

Departemen Agama untuk disempurnakan. Draft RUU Wakaf kemudian diajukan lagi 

kepada Presiden Megawati Sukarnoputri pada 5 Januari 2004. Draft RUU Wakaf yang 

tersebut kemudian diajukan oleh Presiden kepada DPR. 

Pembahasan RUU oleh DPR merupakan tahapan selanjutnya dari proses 

kebijakan. Bahkan pembahasan RUU oleh DPR merupakan agenda utama dalam 

proses pembentukan UU.29 Secara resmi naskah RUU Wakaf diajukan oleh Presiden 

                                                           
26 Ibid, hlm 34. 
27 Ibid, hlm 40. 
28 Ibid, hlm 74-75. 
29 Siahaan, Pataniari. Hlm 410. 



 
 

Politik Kebijakan Wakaf : Proses Perumusan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
-Rendy Dwi Novalianto- 

kepada DPR pada 9 Juli 2004 melalui Amanat Presiden No R.16/PU/VII/2004. 30  

DPR mulai membahas RUU Wakaf pada 26 Agustus 2004, atau berselang 48 hari 

setelah RUU diajukan oleh presiden. Hal ini masih sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) 

UU No 10 Tahun 2004 bahwa pembahasan RUU yang diajukan oleh pemerintah 

harus mulai dibahas oleh DPR paling lambat 60 hari setelah diajukan oleh 

pemerintah. 

Untuk mendampingi pembahasan RUU Wakaf oleh DPR pada 12 Juli 2004 

Sekretariat Negara mengirimkan surat bernomor B.212 kepada Menteri Agama yang 

berisi penunjukkan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Wakaf di DPR.31 

Pembahasan pertama RUU Wakaf dilakukan pada 26 Agustus 2004 melalui Rapat 

Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU dilaksanakan dua kali untuk menjaring 

aspirasi masyarakat. Dalam RDPU pertama ormas Islam yang diundang, adalah MUI, 

NU, Muhammadiyah, PERSIS dan Al Washliyah. RDPU kedua dilaksanakan oleh 

Komisi VI dengan mengundang perwakilan lembaga-lembaga pengelola zakat.  

Dari dua kali penyelenggaraan RDPU dapat diketahui bahwa sambutan 

masyarakat terhadap RUU Wakaf cukup baik. Walaupun demikian tetap banyak kritik 

yang mengemuka selama RDPU. Salah satu kritik substansial terhadap RUU Wakaf 

terkait dengan keberadaan BWI. Banyak ormas Islam dan Lembaga Amil Zakat 

mempertanyakan tugas dan kewenangan BWI dalam tata kelola wakaf nasional. 

Resistensi timbul karena kurang jelasnya penjabaran tugas dan kewenangan BWI, 

sehingga di kalangan Ormas Islam dan LAZ timbul kekhawatiran pemusatan 

pengelolaan wakaf. Ketakutan tersebut timbul karena pada saat bersamaan dengan 

proses pembahasan RUU Wakaf, mulai muncul wacana untuk menjadikan Badan 

Amil Zakat (BAZ) sebagai pusat pengelolaan zakat. Wacana tersebut dianggap bisa 

mengancam independensi dan bahkan ekistensi LAZ. Oleh sebab itulah wacana 

mengenai BWI dalam pengelolaan dan administrasi wakaf justru menimbulkan 

kecurigaan dari ormas Islam dan LAZ yang ada, terlebih lagi banyak aset Ormas 

Islam dan LAZ yang berstatus sebagai obyek wakaf. 

                                                           
30 2005, Proses Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm 81. 
31 Ibid. 
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Berbeda dengan kekhawatiran dari kalangan Ormas Islam dan LAZ, kalangan 

politisi DPR dan akademisi justru mendukung keberadaan BWI. Keberadaan BWI 

dianggap dapat menjadi solusi bagi ketidakteraturan administrasi wakaf yang terjadi 

sebelumnya. Dukungan tersebut diantaranya disuarakan oleh Lukman Hakim 

Saefuddin, anggota Komisi VI dari Fraksi PPP. Menurut Lukman Hakim Saefuddin 

keberadaan BWI akan menjadi pengontrol bagi para nadzir di Indonesia. Selama ini, 

menurut Lukman, tak ada kontrol sama sekali terhadap pengelolaan wakaf. Buktinya, 

begitu banyak kasus di lapangan yang memperlihatkan para nadzir baik perorangan 

maupun kelembagaan tak bertanggung jawab atas benda wakaf yang dikelolanya.32 

Resistensi yang timbul saat RDPU lebih karenakurangnya sosialisasi RUU 

Wakaf. Selain masalah BWI, hal lain yang mengemuka adalah klausul mengenai 

wakaf uang yang masih ditentang sebagian umat Islam. Kondisi ini lebih karena 

perbedaan faham keagamaan yang dipakai sebagai landasan penyusunan RUU Wakaf 

dengan faham keagamaan yang umum dianut di Indonesia. Berkenanaan dengan hal 

ini David Easton menyatakan sebagaimana dikutip oleh Dye bahwa ketika pemerintah 

menetapkan suatu kebijakan, maka pada saat itu pemerintah sedang mengalokasikan 

nilai–nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai 

di dalamnya.33 Upaya pemerintah melalui RUU Wakaf untuk menerapkan nilai-nilai 

baru berupa keberadaan lembaga BWI yang menjadi sentral administrasi wakaf dan 

wakaf uang tunai dengan demikian wajar mendapatkan resistensi di tengah 

masyarakat.  

Terlepas dari resistensi terhadap BWI dan wakaf uang, secara umum RUU 

Wakaf mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh UH, 

“Masyarakat mendukung RUU Wakaf. Ormas-ormas Islam juga sangat 

mendukung kita, bahkan mereka sangat antusias dan mendorong pengesahan RUU 

Wakaf. Hampir tidak ada hambatan, walau memang ada beberapa hal yang cukup 

                                                           
32 Republika,2003, Menimbang Badan wakaf Indonesia 
33 Dalam Subarsono. AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 

3. 
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kontroversial di masyarakat, seperti soal wakaf uang. Mungkin karena baru, 

sehingga butuh banyak sosialisasi.”34 

Bentuk resistensi yang terjadi di tengah masyarakat lebih pada bentuk 

resistensi pasif. Bentuk resistensi pasif sendiri lebih berupa pada pengabaian substansi 

RUU Wakaf yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, dalam hal 

ini bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh mahzab Syafi’i. Resistensi pasif yang 

dilakukan oleh sebagian kalangan ormas Islam, dan tokoh Islam kemudian berdampak 

pada terhambatnya proses implementasi UU No 41 Tahun 2004. Kondisi ini 

dikemukakan oleh AJ, salah seorang birokrat yang berperan dalam proses penyusunan 

RUU Wakaf, 

“Secara resmi memang ormas-ormas Islam menerima UU wakaf. Tapi banyak 

yang sebenarnya secara diam-diam menolak, terutama di daerah. Itu sebabnya 

hingga saat ini implementasi UU Wakaf terkait administrasi wakaf, pengawasan 

pelaporan pengelolaan wakaf belum berjalan lancar. Banyak yang curiga jangan-

jangan ini bentuk intervensi pemerintah.35” 

Dukungan terhadap isi RUU wakaf terlihat juga di parlemen. Dalam rapat 

kerja antara Komisi VI dengan Menteri Agama semua fraksi yang ada di DPR saat itu 

menyatakan dukungannya terhadap isi RUU Wakaf, bahkan fraksi PDI Perjuangan 

mendukung sepenuhnya pendirian BWI dari tingkat pusat hingga daerah. Pandangan 

fraksi PDI Perjuangan bisa dikatakan sebagai sebuah anomali, karena banyak anggota 

fraksi yang berasal dari kalangan non Muslim. Terlebih lagi jika membandingkan 

sikap fraksi PDI Perjuangan ini dengan sikap fraksi PDI pada saat pembahasan RUU 

Pengadilan Agama dan RUU Perkawinan. 

Sikap fraksi PDI Perjuangan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. 

Pertama arus kesadaran Islam yang menguat bersamaan dengan arus reformasi pada 

akhirnya memaksa kalangan politisi PDI Perjuangan untuk mengambil sikap politik 

yang lebih bersahabat terhadap aspirasi politik umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan 

langkah PDI Perjuangan beberapa tahun kemudian yang membentuk sayap organisasi 
                                                           

34 Wawancara dengan UH, Kantor Pusat Kajian Hukum Islam FH UI. 6 Mei 2011. 
35 Wawancara dengan AJ, Kediaman AJ di Karet Belakang I Jakarta Selatan pada Kamis 29 

Maret 2012. 
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Baitul Muslimin sebagai wadah untuk menampung aspirasi kadernya yang 

berorientasi Islam disamping juga sebagai bentuk komunikasi politik untuk 

menampilkan wajah PDI Perjuangan yang bersahabat dengan umat Islam. 

Alasan kedua terkait dengan krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia 

saat itu. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat angka kemiskinan 

melonjak tajam. Pada saat yang bersamaan krisis ekonomi yang berkepanjangan 

tersebut juga mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Kondisi tersebut 

memaksa politisi di DPR dan pemerintah aktif mencari alternatif cara untuk 

mengatasi kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi ditambah dengan krisis 

ekonomi yang tak berkesudahan dapat mengancam sendi-sendi demokrasi yang masih 

rapuh saat itu. Ancaman bahwa kondisi krisis ekonomi dan kemiskinan akan 

dieksploitasi unsur-unsur anti demokrasi pada akhirnya memaksa politisi PDI 

Perjuangan untuk berkompromi terhadap aspirasi umat Islam. RUU Wakaf yang 

mencoba mendayagunakan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan 

diharapkan dapat menjadi cara alternatif mengatasi krisis ekonomi berkepanjangan 

yang melanda Indonesia saat itu. 

Argumen di atas didukung oleh pernyataan UH dan MED, dua akademisi yang 

berperan dalam proses legislasi RUU Wakaf. Menurut keduanya resistensi yang 

relatif lemah terhadap RUU Wakaf disebabkan oleh dimensi ekonomi RUU wakaf 

yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek politik Islamnya.36 

Sementara itu Fraksi Reformasi berpandangan agar pembentukan BWI jangan 

sampai bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pandangan 

fraksi Reformasi ini sejalan dengan garis politik fraksi Reformasi yang konsisten 

menyuarakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pandangan yang cukup kritis 

disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa. Menurut FKB RUU Wakaf harus 

disesuaikan dengan kaidah-kaidah fikih Islam yang berkenaan dengan wakaf. 

Pandangan FKB terkait dengan latar belakang kultural konstituen FKB yang 

berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). Isi RUU Wakaf, terutama pasal mengenai wakaf 

uang (Waqf an Nuqud) masih belum diterima oleh kalangan NU. Terlebih lagi 
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keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU yang menyatakan wakaf uang tidak sah 

menurut fikih mahzab Syafi’i pada saat itu masih menjadi hambatan bagi FKB untuk 

menerima secara penuh RUU Wakaf. Keberadaan fatwa MUI mengenai Wakaf Uang 

belum bisa meyakinkan banyak anggota NU mengenai sah dan bolehnya wakaf uang 

menurut ketentuan fikih. Kondisi inilah yang berkali-kali disuarakan anggota FKB 

selama proses legislasi RUU Wakaf. 

Namun sikap FKB yang mengkritisi RUU Wakaf tidak sampai menggalang 

penolakan terhadap RUU Wakaf. Sikap FKB tersebut bisa dijelaskan dengan dua 

alasan, yaitu pertama terlepas dari pasal wakaf uang, isi RUU Wakaf secara 

keseluruhan akan bermanfaat bagi umat Islam sendiri, terutama konstituen FKB dari 

NU. Akibat tidak jelasnya payung hukum terhadap wakaf seringkali NU dirugikan 

karena aset wakaf berupa masjid, sekolah maupun pesantren NU seringkali berpindah 

tangan tanpa ada ganti rugi yang sepadan. 

Alasan kedua, penolakan dari sebuah partai yang secara kultural identik 

dengan Islam terhadap sebuah RUU yang dianggap mengakomodasi nilai-nilai Islam 

akan dianggap sebuah sebuah pengkhianatan oleh sesama partai Islam dan partai 

berbasis masa Muslim. Terlebih lagi perpecahan dikalangan partai Islam dan berbasis 

masa Muslim terkait dengan pemakzulan Gus Dur masih belum bisa teratasi. Sikap 

FKB yang mengkritisi RUU wakaf tanpa menggalang opini untuk penolakan bisa 

dimaknai sebagai sebuah upaya untuk kembali menjalin kerja sama politik dengan 

partai-partai Islam atau berbasis masa Muslim lainnya. 

Berbeda dengan sikap FKB yang mengkritisi RUU Wakaf, dua fraksi partai 

Islam yang ada di DPR saat itu, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dan 

Fraksi Bulan Bintang (FBB) mendesak RUU wakaf untuk segera disahkan. Sikap ini 

sejalan dengan platform kedua partai tersebut yang mengusung politik Islam dan 

memperjuangkan penegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.  

Tahap berikutnya adalah konsinyiring (pembahasan) RUU Wakaf yang 

dilaksanakan di hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat. Konsinyiring berlangsung dari 

tanggal 13 hingga 18 September 2004. Konsinyiring diikuti oleh 19 orang Panitia 

Kerja (Panja) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Komisi VI DPR. Panja RUU 
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Wakaf diketuai oleh ketua Komisi VI H. Taufiqurrahman Saleh yang berasal dari 

FKB, dengan 3 orang wakil ketua, yaitu Prof. Dr. H. Anwar Arifin dari FPG, Dra. Hj. 

Siti Soepami dari FPDIP dan Dra. Hj. Chodijah HM Shaleh dari FPP. Panja 

dianggotai 4 orang dari FPG, 3 orang dari FPDIP, 2 orang dari FPP dan FKB, 

sementara itu F-Reformasi, F-TNI/Polri, FPBB dan FPDU masing-masing diwakili 

oleh 1 orang.  Ada beberapa isu yang sempat dibahas dalam konsinyiring RUU 

Wakaf. Beberapa isu tersebut adalah: 

a. Posisi pemerintah di dalam tata kelola wakaf. Ditekankan bahwa peran 

pemerintah jangan sampai terlalu besar, sehingga justru bisa kontra 

produktif terhadap perkembangan wakaf. 

b. Berkaitan dengan jenis wakaf yang akan diatur, apakah hanya terbatas pada 

wakaf khairi atau memberikan peluang juga pada wakaf ahly.  

c. Benda wakaf bergerak berupa uang dan selain uang. 

d. Peran notaris dalam pengelolaan wakaf benda bergerak selain uang. 

e. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengelolaan wakaf benda 

bergerak berupa uang. 

f. Hal-hal terkait dengan BWI. 

g. Fasilitas untuk nadzir. 

h. Persyaratan nadzir, terutama nadzir berbentuk organisasi.  

i. Pembinaan dan pengawasan nadzir. 

j. Ketentuan pidana untuk pelanggaran. 

Walau terjadi perbedaan pendapat dan perdebatan selama proses konsinyiring 

namun secara umum pembahasan RUU Wakaf berlangsung lancar. Proses 

pembahasan yang tidak mengalami hambatan berarti sempat menimbulkan tudingan 

terhadap akuntabilitas proses legislasi RUU Wakaf. Tudingan tersebut diantaranya 

diajukan Mahfud M.D., yang mengungkap adanya indikasi transaksi politik selama 

pembahasan RUU Wakaf bahwa telah terjadi jual beli pasal UU37 

Tudingan Mahfud M.D. tersebut didasarkan pada anggaran pembahasan RUU 

Wakaf yang cukup besar. Anggaran pembahasan RUU Wakaf diambilkan dari Dana 

                                                           
37 Mahfud Buka Fakta Jual Beli Pasal UU, http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-

rewiew/18083-mahfud-buka-fakta-jual-beli-pasal-uu.html diakses pada 21 Maret 2012. 
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Abadi Umat. Menurut Mahfud M.D. dana yang diambil dari Dana Abadi Umat 

tersebut digunakan oleh oknum Departemen Agama untuk memuluskan pembahasan 

RUU Wakaf. Tudingan tersebut dibantah oleh beberapa orang yang pernah terlibat 

dalam proses pembahasan RUU Wakaf.  

Masalah yang timbul terkait dengan penggunaan Dana Abadi Umat untuk 

membiayai pembahasan RUU Wakaf didasarkan pada tidak adanya aturan jelas terkait 

dengan peruntukan Dana Abadi Umat dan masa peralihan dari Orde Baru ke Orde 

Reformasi menjadikan aturan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota 

DPR belum jelas. DR. Pataniari Siahaan menjelaskan kondisi tersebut sebagai kondisi 

transisional. Periode 1999-2004 merupakan masa transisional sistem ketatanegaraan 

Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai keanggotaan DPR dan perangkat-

perangkat yuridis yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPR 

masih bersifat transisional.38 

Belum adanya peraturan terkait pengelolaan DAU dan masa peralihan tersebut 

menimbulkan peluang diskresi besar baik di Departemen Agama maupun di DPR. UU 

No 10 Tahun 2004 yang mengatur mengenai proses legislasi RUU baru disahkan dan 

belum diimplementasikan secara penuh. Akibatnya anggota DPR memiliki diskresi 

besar dalam proses legislasi RUU, termasuk diantaranya meminta pembayaran 

sejumlah uang. Di sisi lain peraturan pengelolaan DAU belum ada, sehingga 

Departemen Agama dapat menggunakan DAU selama bisa dikategorikan untuk 

kemaslahatan umat.  

Akibat dari preseden buruk penggunaan DAU untuk pembahasan RUU Wakaf 

saat ini penggunaan DAU lebih terkontrol di sisi lain proses pembahasan RUU juga 

diatur oleh UU No 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No 12 Tahun 

2011 sehingga memperkecil peluang diskresi oleh anggota DPR. 

Setelah konsinyiring selesai, RUU Wakaf kemudian diajukan untuk disahkan 

dalam Rapat Pengesahan Tingkat Komisi pada tanggal 22 September 2004. 

Selanjutnya pada 28 September 2004 dilangsungkan rapat paripurna yang 

mengagendakan pengambilan keputusan mengenai RUU Wakaf. Semua fraksi dalam 

                                                           
38 Siahaan, Pataniari. 2012. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen 

UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Pres, hlm 183. 
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pandangan akhirnya menyatakan dapat menerima naskah RUU Wakaf yang telah 

dibahas oleh Komisi VI.  

Pengesahan RUU Wakaf menjadi UU No 41 Tahun 2004 oleh presiden 

dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2004. Pada hari yang sama UU Wakaf dicatatkan 

di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. 

Lama proses legislasi UU No 41 Tahun 2004 sejak diajukan oleh Presiden 

Megawati hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR adalah 81 hari, jauh lebih 

cepat dari rata-rata proses pembahasan RUU di DPR yang biasanya mencapai 122 

hari.39 

Dengan disahkannya RUU Wakaf menjadi UU No 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf sebuah tonggak sejarah telah tercipta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 

Indonesia akhirnya memiliki sebuah peraturan wakaf yang tidak hanya komprehensif 

tetapi juga progresif.  

Setelah disahkannya UU No 41 Tahun 2004 semua perdebatan mengenai 

wakaf uang, peran BWI, peran nadzir dan sebagainya dari sudut pandang fiqih bisa 

dikatakan berakhir, walau tak menutup tetap adanya perbedaan pandangan. Hal ini 

karena dalam ushul fiqh terdapat kaidah “Hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf” 

(Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan). Konsekuensinya 

umat Islam Indonesia harus menerima isi UU No 41 Tahun 2004 sebagai seperangkat 

fiqih Indonesia mengenai wakaf. Sehingga semua praktik wakaf di Indonesia harus 

didasarkan pada UU No 41 Tahun 2004 dan tidak lagi mempermasalahkan perbedaan 

mahzab mengenai wakaf. Dari aspek teologis UU No 41 Tahun 2004 harus diterima 

umat Islam Indonesia karena dibuat tidak berdasarkan atas satu mahzab fikih tertentu 

dan didasarkan pada ijtihad para ahli ekonomi Islam kontemporer yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini dan kondisi sosial budaya Indonesia. 

Dilihat dengan kerangka siklus kebijakan Ripley, proses perumusan UU No 41 

Tahun 2004 sebenarnya baru melewati dua tahap awal dari sebuah kebijakan, yaitu 

tahapan agenda setting dan formulation and legitimation of goals and programs. 

                                                           
39 Ibid, hlm 421. 
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Tahapan agenda setting dimulai jauh sebelum proses legislasi dimulai. Dari 

pembahasan sebelumnya dapat diketahui tahapan agenda setting sudah dimulai sejak 

muncul ide pembentukan Departemen Agama pada saat-saat awal kemerdekaan. 

Namun proses tersebut sering timbul dan tenggelam sesuai dengan perkembangan 

politik Islam.  

Usulan M. Yamin dalam rapat besar BPUPKI mengindikasikan bahwa wakaf 

saat itu menghadapi permasahalahan sehingga diperlukan suatu kementerian khusus 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Persepsi akan masalah dalam tata kelola 

wakaf saat itu sudah ada, namun tersingkir karena agenda politik lainnya yang 

dianggap lebih penting. Dengan kata lain walaupun saat itu sudah diakui ada 

permasalahan dalam tata kelola wakaf, namun tingkat permasalahannya belum 

dipandang mendesak untuk segera diselesaikan sehingga pembenahan tata kelola 

wakaf saat itu tidak menjadi prioritas agenda kebijakan pemerintah. 

Tahapan agenda setting yang lebih terorganisir dan terarah nampak mulai 

terjadi pada tahun 1980-an. Pada tahun 1984 Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

mulai membuka kelas hukum zakat dan wakaf. Dibukanya kelas hukum zakat dan 

wakaf ini merupakan sarana yang cukup efektif tidak hanya untuk mengenalkan 

wakaf pada kalangan muda terpelajar, tetapi juga membangun opini tentang 

permasalahan tata kelola wakaf di Indonesia. 

Melalui sarana perkuliahan dan berbagai seminar serta simposium para aktor 

kebijakan yang berasal dari birokrat, dan kalangan civil societies terutama akademisi, 

dan tokoh agama tidak hanya berusaha membentuk persepsi terhadap permasalahan 

wakaf, tetapi juga mulai menggalang dukungan politis untuk mendesak pemerintah 

menjadikan pembenahan tata kelola wakaf ke dalam agenda kebijakan pemerintah. 

Permintaan fatwa kepada MUI mengenai wakaf uang oleh Departemen Agama 

merupakan tahapan agenda setting lanjutan untuk mendefinisikan permasalahan 

wakaf yang akan dijadikan agenda kebijakan pemerintah. Tahapan ini sangat penting 

karena akan menjadi dasar dari arah kebijakan pemerintah.  
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Setelah menjadi agenda pemerintah baru kemudian agenda pembenahan tata 

kelola wakaf bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan formulation and 

legitimation of goals and programs. Tahap ini lebih dikenal sebagai tahapan legislasi, 

karena sebagian besar prosesnya melibatkan proses politik di DPR. Namun tidak 

berarti setelah sebuah agenda kebijakan disetujui oleh DPR tahapan ini selesai. 

Tahapan ini masih berlanjut di level eksekutif yang bertugas menerjemahkan isi UU 

ke dalam bentuk program pemerintah.  

Dua tahapan penting dari siklus kebijakan telah dilalui oleh UU No 41 Tahun 

2004, namun untuk bisa mengukur apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak, 

diperlukan penilaian terhadap implementasinya. Sebuah UU yang baik tidak akan 

memberikan dampak perubahan di masyarakat jika implementasinya tidak berjalan 

baik. Pada tahapan inilah peran civil societies terutama dari kalangan akademisi, 

ormas Islam, LSM dan tokoh agama sangat penting, tidak hanya untuk membantu 

mensosialisasikan kebijakan, tetapi juga mengawasi dan mengkritisi implementasi 

UU No 41 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Departemen Agama dan BWI. 

Kesimpulan 

Sebagai sebuah produk politik, UU No 41 Tahun 2004 telah melewati proses politik 

yang penuh dengan dinamika. Peran civil societies dalam dua tahap awal kebijakan 

wakaf sangat penting. Kalangan civil societies tidak hanya berusaha mengangkat isu 

wakaf, tetapi juga menggalang dukungan untuk mengadopsi isu pembenahan tata 

kelola wakaf menjadi sebuah agenda pemerintah. Di dalam RDPU peran civil 

societies juga tampak dari masukan-masukan terhadap substansi RUU Wakaf. 

Permasalahan hukum yang terjadi saat proses legislasi RUU Wakaf di DPR 

merupakan konsekuensi dari terlalu besarnya diskresi yang dimiliki para aktor 

kebijakan, yaitu politisi di Komisi VI DPR dan birokrat di Departemen Agama. 

Diskresi besar tersebut merupakan dampak dari masa transisi yang saat itu sedang 

berlangsung.  

Disahkannya RUU Wakaf menjadi UU No 41 Tahun 2004 baru merupakan langkah 

awal dari kebijakan pembenahan tata kelola wakaf di Indonesia. Walaupun dari sisi 

substansi UU No 41 Tahun 2004 dikategorikan cukup progresif namun perlu 
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implementasi kebijakan yang terencana dan terarah dengan baik agar tujuan-tujuan 

penyusunan UU No 41 Tahun 2004 bisa tercapai. Pada tahapan setelah proses 

legislasi inilah peran civil societies sangat penting untuk mengawasi tahapan 

implementasi UU No 41 Tahun 2004. 
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