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  التمهيد

ما كعية، البنوك اإلسالمية في تشغيل نشاطاتها التجارية تعتمد على المبادئ الشر

 شريعةالتقدم خدماتها المصرفية مع االلتزام بالقواعد االتفاقية التي تحددها 

تخاذ اإلسالمية، ومن أجل تحقيق األرباح فهي تتخذ سياسة المضاربة بدال عن ا

طوير مام بتمزيد من االهتب. البنوك اإلسالمية تضع سياستها البنكية سياسة الفائدة

يع كل سرالقطاع الواقعي، خاصة بأن واقع المؤسسة المالية اإلسالمية المتطور بش

لبنوك هها اقطاع الواقعي المتوازن. المشكلة التي تواجدون أن يصاحبه بنمو ال بالغ

يل اإلسالمية باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف األموال والتي تسعى لتشغ

هذه  نحوة القطاع الواقعي تتمحور في كيفية ضبط األوقاف النقدية وتحديد المسئولي

القرض  األوقاف في البنوك اإلسالمية من خالل التمويل اإلسالمي على شكل

لية لمسئوالحسن. إن الهدف من  هذا البحث تشكيل ضوابط األوقاف النقدية وتحديد ا

ي على سالمعنها ثم كيفية االستفاد منها في البنوك اإلسالمية من خالل التمويل اإل

ع شكل القرض الحسن باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف األموال إلى القطا

  الواقعي. 

لى ما يلي: أوال، إن ضبط األوقاف النقدية في البنوك اإلسالمية أشارت نتائج البحث إ

من خالل التمويل اإلسالمي وعلى شكل القرض الحسن يتم تجسيده في شكل أداة 

القانون ويصبح اللوائح الصارمة مع مجموعة متنوعة من القواعد التي تحكم على 

وارد البشرية خاصة الجوانب التشغيلية واألدوات المالية والمؤسسات وتنمية الم

                                                 
* Penulis merupakan  Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
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بناظر األوقاف والمضارب ومراقبة البنوك اإلسالمية التي تستند إلى المبادئ 

اإلسالمية فضال عن كونها إحدى أدوات التمويل اإلسالمي التي لها منافع ومصالح 

لتحقيق رفاهية المجتمع. ثانيا، إن المسئولية عن إدارة األوقاف النقدية وإدارة 

قبل البنوك اإلسالمية باعتبارها المؤسسة التي تقوم بصرف أموال االستفادة منها من 

األوقاف النقدية إلى القطاع الواقعي فهي شكل من أشكال المسئولية، بما في ذلك 

تقديم تقرير سنوي بشأن األوقاف النقدية إلى وكالة مستقلة لمراجعة الحسابات، 

قاف بإصالح الممتلكات الوقفية وإعالنه للجمهور. باإلضافة إلى ذلك، قيام ناظر األو

التالفة لتعود مفيدة مرة أخرى، وأن يكون مسئوال عن الضرر الناجم عن إهمال 

الممتلكات الوقفية وضرورة إدارة المخاطر نحو أموال األوقاف الموكلة إليه لتحقيق 

يجب تطبيق هذا النظام على البنوك  ،على اإلطالق هينظام جيد في الهيئة، و

  ومجلس هئية األوقاف اإلندونيسية.اإلسالمية 

  

ن خالل ممويل التنفيذ، األوقاف النقدية، والبنوك اإلسالمية، الت الكلمات الرئيسية:

  القرض الحسن، والقطاع الواقعي. 

 

 

 

Abstract 

 

Syariah Bank runs the business based on sharia principle in carrying out the 

banking services according to the rules of agreement in Islamic Law, by obtaining the 

profit which is not the interest, instead of profit sharing. Syariah banking has focused 

more attention on developing the real sector, given the reality of grwth of syariah 

financial institutions that run fast nowadays, but it’s not balanced with the real sector 

development. The problem that has to be faced is how the arrangements and resposibilies 

of the cash waqf in Syariah Banks through Syariah financing that is qardhul hasan as the 

organization of fund distributor and the effort of real sector endeavoring. The goal of 

research is to find and decide the arrangements and determine the management 

responsibility and cash waqf utilization in Syariah Bank by syariah financing which is 

‘qardhul’ as the organization of fund distributor in real sector 

 This research uses normative judicial aprroach with descriptive specification. 

Data collecting information obtained from field research and biblical research, and 

furthermore it is analyzed with by juridical qualitative. 

The research result shows that: First, qash waqf regulation in Syariah bank 

trough Syariah financing that is qardhul hasan implemented become the law instrument 

and strict regulation with some kind of rules which regulate the operationalaspect, the 

financial instrument, the institution, the development of human resourceespecially in 
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nadzhir and mudharib, also the controllingof syariah bank which is based on many kind 

of syriah’ principle and become one of syariah financing instrument which has the 

advantage to make social welfare. Second, the responsibility management and cash waqf 

benefit by syariah bank as the institution of fund distributor to real sector is the 

responsibility which makes an annual report that is taken by independent audit institution 

and informs it to public. Morever, waqf nadzhir fix the broken waqf asset so that is can 

be useful again and responsile for the damage of waqf asset against the goods waqf that 

is trusted by waqif in order to make good corporate governance that is a must in Syariah 

bank implementation or Management Fundraising Badan wakaf Indonesia (BWI).    

 

Key Words: 

 Implementation, Cash Waqf, Syariah Bank, Financing of Al-Qardhul Hasan, and Real 

Sector.  

 

Abstrak 
 

Bank Syariah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, 
dalam menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tetapi 
Bagi Hasil. Perbankan Syariah memiliki perhatian lebih diutamakan kepada 
pengembangan sektor riil, mengingat realita  pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah 
selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan sektor riil. Masalah 
yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan dan tanggung jawab wakaf tunai dalam bank 
syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan sebagai lembaga 
pelaksana penyalur dana dan upaya pemberdayaan sektor riil Tujuan penelitian adalah 
mencari dan menentukan pengaturan serta menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan 
pemanfaatan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat 
qardlu sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan 
pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan di Bandung dan Jakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengaturan wakaf tunai dalam 
bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan diimplementasikan 
menjadi suatu instrumen hukum serta menjadi regulasi yang tegas dengan berbagai 
macam aturan-aturan yang mengatur aspek operasional, instrumen keuangan, 
kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia khususnya pada nadzhir dan 
mudharib serta pengawasaan bank syariah yang didasarkan kepada berbagai macam 
prinsip syariah serta menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang memiliki 
manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kedua, Tanggung jawab pengelolaan 
dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur 
dana kepada sektor riil adalah suatu bentuk pertanggung jawaban, diantaranya dengan 
dilakukan pencatatan berupa laporan tahunan yang diambil oleh lembaga audit 
independen dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, nazhir wakaf memperbaiki 
aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, dan bertanggung jawab atas 
kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya serta berkewajiban menjalankan 
pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan 
wakif kepadanya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate 

Governance), yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan Bank Syariah maupun 
Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
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Kata Kunci: 
 
Implementasi, Wakaf Tunai, Bank Syariah, Pembiayaan Al Qardhul Hasan, dan Sektor 
Riil. 
 

A. PENDAHULUAN  

Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005- 2025, pada Bab III angka (23) menegaskan 

bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) 

sebagai sektor riil diarahkan agar menjadi pelaku iptek dan berdaya saing dengan produk 

impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan 

memperkuat perekonomian domestik. Pengembangan UMKM dilakukan melalui 

peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang 

didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan 

hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.  

Hal lain yang merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama 

bagi perbankan syariah atau Perbankan Islam (Islamic Banking) lebih dikenal dengan 

istilah perbankan syariah, merupakan bank yang dijalankan dengan didasarkan pada 

syariat Islam. Perbankan syariah ini, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya disingkat UUPS, berlaku pada 

tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN  No. 

4867.1 Perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (equal treatment) dengan 

perbankan konvensional. Bahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menugaskan kepada 

Bank Indonesia untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang 

mendukung operasional Bank Syariah.  

                                                 
1 Dikutip dari Renny Supriyatni, Perjanjian Bagi Hasil Dlm Pembiayaan Syariah Berkeadilan Sbg 

Upaya Pengembangan Bank Syariah, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum. Progran Pascasarjana,  
Unpad, Bandung, 2009. hlm. 22. Adiwarman Karim, ”Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, Edisi 
Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 171. Tim Pengembangan Perbankan Syariah – Institut 
Bankir Indonesia, ”Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional”, Djambatan, Jakarta, 
2001, hlm. 14. Dapat dilihat, http// www.icmi.or.id., http:// bps@bi.go.id. 
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Bank Syariah banyak berperan dalam membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) 

sebagai pelaku ekonomi dalam perkembangan usahanya yang memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sekaligus pencerminan wujud nyata 

kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, 

berkaitan dengan masalah kebutuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari segi 

permodalan untuk pembiayaan perusahaan dalam pengembangan usahanya menjadi 

sangatlah penting, oleh karena itu dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat dengan Undang-

undang Tentang UMKM menentukan bahwa Usaha Kecil Menengah perlu 

memberdayakan dirinya, dengan cara melalui: penumbuhan iklim usaha yang 

mendukung; pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta kemitraan 

usaha.2  

Perhatian perbankan syari’ah kepada pengembangan dan pemberdayaan sektor riil 

harus lebih diutamakan, mengingat realita pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah 

selama ini begitu pesat, tetapi tidak seimbang dengan pengembangan dan pemberdayaan 

sektor riil.3Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat 

dengan sektor riil syari’ah, karena itu pengembangan perbankan syari’ah harus 

mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti kegiatan produksi dan distribusi 

yang dilakukan Ahad-net, MQ-Net, hotel Sofyan syari’ah, super market, agribisnis, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dan gerakan usaha sektor lainnya. 

Orientasi pengembangan ekonomi Islam melalui sektor keuangan harus diimbangi 

dengan pengembangan sektor riel. Kepincangan dua aspek ini akan menimbulkan bahaya 

                                                 
2 Renny Supriyatni, Ibid, hlm. 8. Zainul Arifin, Opcit, hlm 120. Dapat dilihat pula, Uce Karna 

Suganda, “Peran perbankan Dalam meningkatkan Taraf hidup Masyarakat” (Kumpulan Makalah), Refta 
Grafika, Edisi pertama, Bandung, 2006, hlm. 11. Sementara itu, hingga akhir 2005, total asset perbankan 
syariah mencapai Rp. 20,88 triliun atau 1,31% dari asset perbankan nasional. Angka ini lebih tinggi 
daripada asset perbankan syariah pada 2004 yang mencapai Rp. 15,31 triliun atau 2,18% dari perbankan 
nasional. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 15,23 triliun atau a,18% dari perbankan nasional. 
Angka itu naik 32,54% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp. 11,492 triliun. Adapun rasio pembiayaan terhadap 
modal (Financing to Debt Ratio-FDR) pada 2005 mencapai 97,8% dengan pembiayaan macet (Non 

Performing Financing-NPF) sebesar 2,8%. Sebagian besar atau sekitar 64,6% pembiayaan disalurkan pada 
sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Sisanya, sebesar 35,4% disalurkan pada sektor non 
UMKM. 

3 Agustianto, 10 Pilar Pengembangan Perbankan Syariah, www.agutianto@.com. 
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dan malapetaka ekonomi Islam di masa depan dan hal ini merupakan kegagalan dan 

kehancuran ekonomi Islam. 

Undang-undang UMKM mengatur mengenai pemberdayaan, demikian pula 

halnya  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan 

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah, menginstrusikan kepada para Menteri dan Menteri Negara  dan seluruh 

jajaran Pimpinan ke bawah bahwa pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah meliputi bidang-bidang sebagai berikut: pembiayaan, pemasaran, teknologi, 

sumberdaya manusia, perijinan, dan menyusun skala prioritas. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, peranan perbankan bukan hanya dapat menghubungkan antara pemilik dana dan 

para pengusaha yang membutuhkan dana tetapi dapat pula menjadi sumber informasi 

bisnis yang dapat diandalkan dengan memanfaatkan hasil teknologi komunikasi saat ini, 

sehingga fungsi bank sebagai sumber informasi akan berkembang. bahkan dengan 

berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah, menunjukkan peranan perbankan, 

khususnya perbankan syariah mengalami perkembangan.  

Sertifikat wakaf tunai  merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh 

individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut 

akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin. Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya 

dengan model Wakaf Tunai sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi 

keuangan perantara (financial intermediary). Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran 

dana ke seluruh anggota masyarakat. Penyaluran dana wakaf melalui pembiayaan 

syariah, khususnya pembiayaan al qardhul hasan dapat melalui sektor riil akan dapat 

mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang 

membutuhkan dana untuk menghasilkan barang.  

Penerapan wakaf sebagai salah satu sarana pembiayaan syariah menemukan 

permasalahan-permasalahan baru yang kompleks lagi, terlebih sejak dikembangkannya 

wakaf tunai. Pengembangan wakaf ke arah yang lebih signifikan dalam mendorong 

kesejahteraan sosial menemukan banyak kendala baru, salah satu yang paling menjadi 
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sorotan adalah pengelolaan wakaf yang profesional.4Potensi dana wakaf sebagai salah 

satu dana publik mendapat cukup perhatian dari masyarakat. Wakaf dimanfaatkan 

sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah  dalam praktik banyak ditemukan pihak 

yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan segelintir orang. Dalam 

hal ini yang memiliki potensi penyelewengan dana dalam pembiayaan syariah  adalah 

penerima wakaf yaitu mustahiq yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan 

pembiayaan syariah  berupa pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan. Pembiayaan 

syariah diyakini sebagai salah satu jalan keluar utama mengatasi masalah pengangguran, 

karena pembiayaan syariah yang produktif merupakan salah satu faktor produksi yang 

dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang dapat meningkatkan 

kapasitas produksinya. Dalam Islam pembiayaan syariah merupakan salah satu aktivitas 

bermuamalah. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan-batasan mana 

aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan, tujuannya untuk mengendalikan 

masyarakat dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.5 

 

B. PERUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana pengaturan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah 

yang bersifat qardlu hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil ?. 

2. Bagaimana tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank 

syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil ?. 

 

C. TINJAUAN PUSTAKA  

Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab ‘waqafa’ itu menurut bahasa 

berarti menahan atau berhenti. Oleh karena itu tempat parkir disebut mauqif, karena di 

situlah berhentinya kendaraan, demikian pula Padang Arafah disebut mauqif di mana para 

jamah berdiam diri untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan 

sebagai aset yang dialokasikan untuk umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, 
                                                 

4 Mochammad Nadjib at. al., Investasi Syari’ah Implememtasi Konsep pada Kenyataan Empirik, 

Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 324. 
5 Mochammad Nadjib at. al.  Investasi Syari’ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik,  

Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 98. 
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sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.6 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, wakaf ialah memperuntukkan suatu bagi kepentingan umum, sebagai 

derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.7Dalam hukum Islam, wakaf 

berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau 

nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan 

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan 

ajaran syari’at Islam. Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta-benda). 

Kegiatan Muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia 

yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.8 

Dasar Hukum Wakaf diambil dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad, berdasarkan 

Firman Allah yang artinya, ”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 

92). Dalam Hadist Riwayat Muslim, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya, 

“Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, 

kecuali pahala tiga amalan yaitu:9Pahala amal Shadaqah Jariyah (sedekah yang 

pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya selama hidup; Pahala ilmu yang bermanfaat 

(bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya; Doa anak yang Shaleh.” Para ulama 

menafsirkan Sabda Rasul ‘sedekah jariyah’ sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat 

memanfaatkan harta.10 

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki 

rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Quran. Para ulama telah melakukan 

identifikasi untuk mencari induk kata sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka 

juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf yang dijelaskan pada bagian 

berikut:11a). Wakaf sebagai Al-Khayr;b). Wakaf sebagai Sadaqah Jariyah;c). Wakaf dan 

                                                 
6 Budiutomo, “Pengertian Wakaf Tunai”, http://www.blogspot.com,  
7 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 108. 
8 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Khalifa, 2007, hlm. 11. 
9  Sayyib Sabiq, Fiqh Sunnah, PT. Al-Maarif, Bandung, 1998, hlm. 148. 
10  Al-Malibary, Fathul Mu’in, bersama Syarahnya Al-Bakri, I’anatuththalibin, Kairo: Isa al-Halabi, 

III, hlm. 158. 
11 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 7. 
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Al-Ahbas;d). Wakaf dan Siyasih Maliyah. Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan 

hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah 

atau kesejahteraan sosial menurut syariah.  

Wakaf tunai dalam konteks keberdayaan ekonomi umat, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut. Ada 

lima butir keputusan MUI, yaitu: 1. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Niqud) adalah 

wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam 

bentuk uang tunai; 2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3. 

Wakaf uang hukumnya jawas (boleh); 4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan 

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i; 5. Nilai pokok wakaf uang harus 

dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Undang-

undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang 

merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat 

Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf 

secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola 

manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Salah satu pertimbangan 

diundangkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa lembaga wakaf sebagai pranata 

keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan sosial umat. 

Tujuan sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:121). Membantu dalam 

pemberdayaan tabungan sosial; 2). Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang 

menciptakan Wakaf Tunai serta membantu pengelolaan wakaf yang mentransformasi 

                                                 
12 Jaih Mubarok,  Ibid,  hlm. 59. 
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tabungan sosial menjadi modal sosial; 3). Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat 

miskin; 4). Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung 

jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin; 5). Untuk membantu mengembangkan 

sumber modal sosial; 6). Untuk membantu pengembangan negara secara umum dan 

untuk menciptakan integrasi yang unik antara keamanan sosial dan kedamaian sosial. 

Sedangkan Dasar Hukum Wakaf Tunai  diatur, sebagai berikut: 

a. Qur’an (Al-Baqarah ayat 267 dan Al-Hadiid ayat 11.   
b. Hadist 
c. Peraturan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan DSN MUI No. 

19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh); 
d. Fatwa (Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh).   
 

Menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa 

wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:131). Wakif; 2). 

Nazir; 3). Harta benda Wakaf; 4). Ikrar Wakaf; 5). Peruntukan harta benda wakaf; 6).  

Jangka waktu wakaf. Kompilasi Hukum Islam mengatur terjadinya wakaf harus dipenuhi 

4 rukun, 1). Ada orang yang berwakaf (wakif), 2). Ada sesuatu benda/harta yang 

diwakafkan (maufuk), 3). Ada tujuan/tempat kemana harta itu diwakafkan (maufuk 

‘alaih), 4). Ada pernyataan (sighat), sebagai pernyataan kehendak dari wakif. 

Penggalakan wakaf uang di kalangan umat Islam bertujuan untuk:14 1).  Melengkapi 

perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi. 

2). Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai. 3).   

Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasinya menjadi modal sosial untuk 

membantu pengembangan pasar modal. 4). Menggugah kesadaran orang kaya untuk 

berbagi kepada sesama yang kurang mampu.  

Wakaf uang juga memiliki beberapa manfaat dan keunggulan, yaitu: (1) jumlah 

wakaf bisa bervariasi memungkinkan lebih banyak orang berwakaf; (2) aset-aset wakaf 

berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan, baik dengan mendirikan bangunan 

maupun diolah menjadi lahan pertanian; (3) bisa dimanfaatkan untuk membantu lembaga 

pendidikan yang kekurangan dana; dan (4) umat Islam bisa mandiri dalam 

                                                 
13Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, hlm. 59. 
14 ibid,  hlm. 68. 



 
Implementasi wakaf melalui pembiayaan Al-Qordhul hasan  

untuk pemberdayaan sektor riil 
- Reni Supriyatni – 

 
 

11 

mengembangkan lembaga pendidikannya. Wakaf uang itu sama dengan lembaga 

penghimpun keuangan saat ini Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (ZISWaf). Salah satu 

keunggulan wakaf uang ialah bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. 

Subyek pelaksanaan Wakaf Tunai, adalah: 

a. Dewan Pengawas  Syariah 

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) digambarkan, sebagai berikut:15      

       

 
 
Jawaban  Pengajuan Rancangan 

Implementasi dan Sosialisasi     Produk/Jasa/Pertanyaan 
    Instruksi 
     
 
    Usulan 
 
 
 
 

b. Bank Syariah Sebagai Lembaga Pelaksana Dana Wakaf Tunai 

Bank syariah sebagai lembaga pelaksana/pengelola dan pemanfaatan mengandung arti 

menitipkan dana artinya tujuan utamanya adalah menitipkan uang bukan berharap 

mendapatkan nilai lebih dari uang yang dititipkan itu. Sifat menitipkan itu sendiri ada 

yang bersifat amanah, yakni uang yang dititipkan tidak dapat digunakan oleh bank untuk 

kegiatan usaha, dan ada pula yang bersifat amanah, dimana uang yang dititipkan dapat 

digunakan oleh bank dalam melaksanakan usaha membiayai nasabah. Sifat titipan 

(wadiah) ini adalah dana harus utuh pada saat diminta kembali oleh nasabah. Sifatnya 

amanah, bank syariah dapat membagikan hasil usaha dalam bentuk bonus, namun tidak 

diperkenankan untuk dijanjikan di awal. 

 
c. Nasabah Bank Syariah 

                                                 
15 ibid, hlm. 35. 

DPS 

Direksi Bag/Dept Terkait 
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Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur 

dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana 

(shahib al mal) dengan pengelola dana (mudharib). Tingkat laba bank syariah tidak saja 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga 

berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada mudharib penyimpan dana.16  

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih 

meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan 

usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak 

mengandung unsur-unsur maisir, gharar, haram, riba dan zalim. Demikian pula Pasal 18 

Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) yaitu:17 

     1.   Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadi’ah) 

2. Bagi hasil (profit sharing); 

a. Al-Musyarakah (partnership, Project Financing Participation),  

b. Al-Mudharabah (trust financing, trust investment),  
c. Al-Muzara’ah (Harvest-Yield profit sharing),  
d. Al-Musaqah (plantation management fee based on certain portion of 

yield).  
3. Jual beli (sale and purchase); 

a. Bai’ Al-Murabahah (deferred payment sale)  
b. Bai’ As-Salam (in-front payment sale),  
c. Bai’ Al-Istishna’ (purchase by order or manufacture). 

4. Sewa (operational lease and financial lease); 

a. Al-ijarah (operational lease). 
b. Al-ijarah al-Muntahia bit-tamlik (Financial Lease with purchase option). 

 

5. Jasa (fee-based services); 
a. Al-wakalah (deputyship); 
b. Al-Kafalah (guaranty).   
c. Al-Hawalah (transfer service), 
d. Al-Rahn (mortgage)   
e. Al-Qardh (soft and benevolent loan). 
 

Pembiayaan qardlu hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

                                                 
16 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2002, hlm. 51. 
17 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 83-84. Sutan Remy 

Sjahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Cetakan 
Kesatu, Jakarta, 1999, hlm.24-104.  
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imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau 

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.18Manfaat akad al-qardh 

diantaranya:19 

a. Memungkinkan mudharib yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat 
talangan jangka pendek; 

b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu cirri pembeda antara bank syariah dan 
bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi 
komersial; 

c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 
meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 

 
Pembiayaan qardlu hasan berdasarkan Fiqh Muammalat termasuk dalam Akad Tabarru: 

a. Tanpa mengambil keuntungan (Non Profit Transaction). 
b. Tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil. 
c. Pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada counter partnya untuk menutup 

sekedar biaya untuk melakukan akad tabarru. 
d. Tidak dapat dirubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya. 

Contoh: qardul hasan, hibah, sadaqah, waqaf, rahn, wakalah, kafalah. 
 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 Tentang Al-

Qardh, pembiayaan qardh adalah akad penalangan dana dari bank kepada nasabah untuk 

menutupi kekurangan dana. Dalam aplikasinya di dunia perbankan yakni: 

a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan dana talangan 
untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. 

b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana 
nasabah diberi keleluasaan untuk menggunaka kartu kredit tersebut.  

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan boleh dipulangkan pokoknya saja 
tergantung kesepakatan dan disebut dengan qardlu hasan. 

d. Sebagai pinjaman multiguna kepada pengurus bank, atau pegawai bank untuk cash 
bon, dimana pengembaliannya dilakukan cicilan melalui pemotongan gaji. 

 

 Didalam pelaksanaannya, menurut Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang 

Perbankan Syariah (UUPS) menyatakan bahwa Fungsi Bank Syariah Dalam Pengelolaan 

                                                 
18 Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); Sayyid 

Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm. 163. 
19 Dikutip dari Flenty, Wakaf Tunai Dalam Pembiayaan Melalui Skema Qardhul Hasan Untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-undang Wakaf Dan Undang-undang Perbankan 

Syariah, Skripsi, FH-Unpad, Bandung, hlm. 51. Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Gema Insani 
Press, Jakarta, 2001, hlm. 134. 
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Dan Pemanfaatan Dana, yaitu: ”Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib 

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul 

mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial 

lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi 

wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  Hal tersebut mengartikan bahwa Bank Syariah mempunyai dua peran utama, 

yaitu:20 

1. Sebagai Badan Usaha (Tanwil), bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yakni 
sebagai; 

a. manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para 
investor/nasabahnya dengan prinsip  titipan (wadi’ah yad dhamanah), bagi hasil 
(mudharabah) atau sewa (ijarah). 

b.  investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan 
prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa; dan  

c. Penyedia jasa pelayanan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan 
dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip 
pemberian mandat (wakalah), bank garansi (kafalah), pengalihan utang (hiwalah), 
jaminan utang atau gadai (rahn), pinjaman dana kebajukan untuk dana talangan 
(qardh), jual beli valuta asing (sharf), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan 
dalam bentuk  wadi’ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan 
dengan prinsip mudharabah muqayyadah.  

2. Badan sosial (Maal), bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial, 
untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf (ZISW) 
serta penyaluran pinjaman kebajikan (qhardhul hasan).  

 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS), yang dimaksud 

dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari 

pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta’zir). 

 

                                                 
20  Muhamad, Lembaga Ekonomi Syariah, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2007, hlm. 

2 dan 8. Rafa Consulting, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, BII-Rafa Consulting, Cisarua-Bogor, 2004, 
tanpa halaman.   
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  Secara singkat fungsi bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:21  

 
Tabel 12 

Fungsi Bank Syariah 
 

 

 
Keterangan: 
Bank Syariah (BS) selain melakukan transaksi yang bersifat komersial, juga 
melaksanakan transaksi yang bernuansa sosial dan inilah salah satu ciri yang secara 
signifikan membedakan Bank Syariah (BS) dengan Bank Konvensional (BK). Kegiatan 
sosial yang dilakukan Bank Syariah (BS), maka diharapkan kegiatan bank tersebut dapat 
mempermudah dan memperlancar masyarakat muslim yang berniat dan berkeinginan 
membayar zakat, infak, shadaqoh dan wakaf (selanjutnya ditulis ZISWaf) di satu sisi, 
kemudian disisi lainnya yaitu dalam penyaluran dana zakat, infak, shadaqoh dan wakaf 
(ZISWaf), Bank Syariah (BS) dapat membantu menyantuni, dan meningkatan 
kesejahteraan  taraf hidup masyarakat yang kekurangan. Selain mengelola zakat, infak, 
shadaqoh dan wakaf (ZISWaf), Bank Syariah (BS) juga mengelola dana Qardh al Hasan. 
Selain perbedaan-perbedaan tersebut, membedakan Bank Syariah (BS) dengan Bank 
Konvensional (BK) adalah bahwa Bank Syariah (BS) selain melaksanakan kegiatan yang 
bersifat komersial juga melaksanakan aktivitas yang bersifat  sosial, sebagai contoh Bank 
Syariah (BS) menerima dan menyaluran baik langsung maupun tidak langsung dana 
zakat, infak, shadaqoh dan wakaf (ZISWaf), juga dana Qardh al Hasan. Sebagai 
implikasi dari adanya kegiatan tersebut maka dalam hal  pelaporan akuntansi setiap 

                                                 
21 Renny Supriyatni, Opcit, hlm. 85. Zulkarnaen Sitompul, Problematika Perbankan, Books 

Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 34. 
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periodenya, Bank Syariah (BS) selain harus melaporkan laporan yang biasa dibuat oleh 
Bank Konvensional (BK), juga harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana 
zakat, infak, shadaqoh dan wakaf (ZISWaf) dan laporan sumber dan penggunaan dana 
Qardh al Hasan. 
 

Sektor perbankan, khususnya perbankan syariah dalam kerangka teori dan 

praktiknya, mempunyai fungsi beragam yang terdiri dari beberapa kegiatan utama, 

sebagai berikut:22  

Pertama; sebagai lembaga pencipta uang giral, yang timbul karena fungsinya sebagai 
lembaga yang dapat menerima simpanan giro masyarakat yang dapat ditarik setiap waktu. 
Pada hakikatnya, simpanan masyarakat tersebut dapat dibagi hasilkan perbankan dalam 
bentuk pemberian pembiayaan syariah yang diberikan kepada nasabah yang 
memerlukannya. Uang giral tercipta, pada saat pembiayaan syariah berlangsung, atau 
adanya hak penarikan pembiayaan (finance line) dari nasabah. Kedua; mendukung 
kelancaran mekanisme transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat, dalam bentuk 
kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran pemberian fasilitas pembayaran tunai, 
pembiayaan serta fasilitas pembayaran yang lebih modern melalui penerbitan cek. 
Ketiga; sebagai penghimpun dana simpanan masyarakat yang kelebihan dana yang dapat 
terdiri giro, deposito mudharabah, tabungan atau bentuk simpanan lainnya yang diijinkan. 
Selanjutnya dana-dana terbut didistribusikannya dalam bentuk aplikasi pembiayaan 
syariah untuk berbagai kepentingan dari para nasabahnya. Keempat; melancarkan 
transaksi internasional baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Ini 
dimungkinkan oleh karena dengan adanya perbedaan-perbedaan penggunaan mata uang, 
sistem dan waktu dalam bertransaksi internasional, sehingga keterlibatan perbankan akan 
dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mudah. Kelima, sebagai tempat 
menyimpan barang-barang atau surat surat berharga masyarakat agar dapat lebih aman 
dan terjamin dalam keamanannya. Keenam, juga dapat membantu melaksanakan jasa-
jasa lainnya bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, bisnis 
dan transaksi-transaksi lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, pengiriman uang, 
penggunaan alat transaksi.  
 

M.A Mannan, mengemukakan secara sistematis beberapa fungsi perbankan 

syariah, yaitu:23  

                                                 
22 Pasal 6 Undang-undang Perbankan. Menurut Mahmud Abu Saud sebagaimana dikutip dari 

Muhammad, Opcit, Hlm.8, mengemukakan bahwa fungsi rutin bank yang amat penting adalah, pertama, 
memudahkan usaha-usaha ekspor dan impor. Kedua, memudahkan dana-dana investasi berdasarkan usaha 
patungan karena pemilik uang ingin menginvestasikan kelebihan uangnya di bank. M.A Mannan, Islamic 

Economics, Theory and Practice (judul asli), Edward Arnold Ttd., England, 1993. M. Nastangin 
(penerjemah), Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), Dana Bhakti Wakaf, 
Yogyakarta, 1995, hlm. 187.  

23 M.A Mannan, Loccit. 
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a. Membantu pembangunan negara-negara Islam dengan memudahkan investasi modal 

untuk tujuan produksi;  

b. Meningkatkan investasi swasta asing dengan memakai jaminan peran serta dalam 

pinjaman investasi lain yang dilakukan oleh investor swasta; 

 c. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional jangka panjang yang 

berimbang, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan 

mendorong investasi internasional untuk pembangunan sumber daya produksi para 

anggota;  

d. Mengatur pinjaman yang dijamin, dalam hubungannya dengan pinjaman internasional, 

atau melalui saluran lain seperti Proyek lebih berguna dan mendesak dapat dihadapi 

terlebih dahulu;  

e. Memberi saran teknik tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pinjaman 

kepada para ahli setempat yang memenuhi syarat dalam menghadapi teknik khusus;  

f. Memberikan jasa baik dalam menyelesaikan persengketaan ekonomi di kalangan 

negara-negara Islam, seperti didapati dalam kasus persengketaan air antara India dan 

Pakistan yang diselesaikan oleh Bank Dunia pada tahun 1960. 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mencari dan menentukan pengaturan wakaf tunai dalam bank syariah melalui 

pembiayaan syariah yang bersifat qardlu hasan. 

2. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank 

syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil. 

Manfaat Penelitian: 

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum 

tentang penerapan perwakafan pada umumnya, khususnya wakaf tunai. sebagai 

sumbangsih pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya hukum 

perbankan syariah. 
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2. Secara praktis, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan dan 

pelaksanaan aturan mengenai perwakafan, khususnya wakaf tunai melalui Bank 

Syariah. Dalam hal ini, sebagai bahan masukan bagi badan legislatif dalam 

menetapkan dan membuat  peraturan pelaksanaannya. 

 

 

 

E.  METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan 

pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Bandung dan Jakarta.24 

 

F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penerapan Wakaf Tunai Di Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan 

Didalam hal mekanisme Pembiayaan, Bank Syariah menetapkan syarat-syarat 

umum sebagai berikut:25 

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran 
umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, 
jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana. 

2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum 
perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. 

3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, 
data penjualan, dan fotocopy rekening bank. 

 
Prinsip pembiayaan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang 

banyak (mashalahah al’ammah). Realisasinya dalam bidang pembiayaan. Tanggung 

jawab bank syariah dengan mengadakan penjaminan juga mengutamakan transaksi-

transaksi yang diback-up dengan underlying asset yang jelas. Adanya underlying asset 

ini, pada satu sisi akan minimalisasi distorsi antara sektor financial dengan 

                                                 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52. 
25 dikutip dari Flenty, Opcit, hlm. 85-87. ibid, hlm. 171. 
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pengembangan sektor riil dan pada sisi lain juga akan menghindarkan trasnsaksi 

derivative yang buying without buying and selling without owing, atau bahasa fiqhnya 

terhindar dari gharar dan masyir.26Dalam pinjaman al-qardh (qardlu hasan) yang 

diberikan kepada umat yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang 

membutuhkan dana pinjaman segera untuk masa yang relatif pendek. Pinjaman diberikan 

dengan dasar atau prinsip pinjam meminjam, dimana bank syariah tidak diperkenankan 

mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali biaya administrasi dan 

nasabah wajib mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya tersebut. Persyaratan 

yang harus dipenuhi dan dilakukan nasabah, sebagai berikut:    

1.  Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai: 
a. Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar 
b. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar 
c. Foto copy Surat Nikah 1 lembar 
d. Pas foto suami & istri @ 1 lembar 
e. Foto copy legalitas usaha 
f. Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir 
g. Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir  
h. Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan) 
i. SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan) 
j. Foto copy jaminan    

2.    Menyerahkan bukti-bukti kebutuhan dana    
3. Menyerahkan bukti-bukti sebagai sumber pengembalian pinjaman. 

Akad qardh, biasanya diterapkan sebagai: pertama sebagai produk pelengkap 

kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan 

dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu. Kedua sebagai 

fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak menarik dananya 

karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. Ketiga sebagai produk untuk 

menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan 

skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan. Al-qardh 

tidak memberi keuntungan financial. Karena itu pendanaan qardh dapat diambil menurut 

kategori berikut: Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara 

                                                 
26 Faiturahman Djamil, Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, hlm. 42. 
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cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank; Al-

qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial. 

Dalam operasional bank Syariah qardlu hasan yaitu penyaluran dan dalam bentuk 

pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa 

diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang, diuraikan dalam skema sebagai 

berikut:27 

 

 

 

 

 

Skema al-Qardh 

 Perjanjian Qardh  

 

 

Tenaga Kerja    Modal 100% 

 

       100%         Kembali  
Modal 

 

 

Modal yang diberikan dalam skema al qardh diberikan 100% atau hanya sebagai 

penambahan modal bagi nasabahnya, karena dana yang bersumber dari pihak ketiga 

yakni wakif yang telah menyedekahkan dalam bentuk wakaf tunai dimana bank hanya 

sebagai pelaksana yang menyalurkan modal usahanya bagi muqtarib. Nasabah atau 

muqtarib tidak akan dikenakan suatu nisbah atau bagi hasil maupun jasa bank 

dikarenakan pembiayaan syariah dalam skema al-Qardh sifatnya berdasarkan kebajikan 

                                                 
27 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 27. 
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(tabarru) dimana hanya membantu secara sosial yang bersumber pada dana wakaf tunai 

tersebut. Nasabah hanya dikenakan beban biaya administrasi.28 

 Transaksi qardlu hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist 

riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Para ulama telah menyepakati bahwa qardlu hasan 

didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. 

Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan, Islam adalah agama 

yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) 

UU Perbankan Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik; 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan ishtisna; 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 
e. transaksi sewa-menyewa jasa bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 
bagi hasil. 

 
Pasal 4 ayat (3) UU Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat 

menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 

pengelola wakaf (nadzhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

 Sifat qardlu hasan tidak memberi keuntungan financial, karena itu pendanaan 

dapat diambil menurut kategori berikut:29 

a. Qardlu hasan yang diperlukan untuk membantu keuangan mudharib secara cepat dan 
berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank. 

b. Qardlu hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan 
sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWaf). Di 
samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, 
melihat adanya dana lain yang dapat dialokasikan yaitu pendapatan-pendapatan yang 
diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas 
jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan 

                                                 
28  Sumber informasi: Flenty, Opcit, hlm. 88. Brosur yang dikeluarkan oleh Marketing BSM 

Bandung. 
29 Loccit. 
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dana-dana ini adalah kaidah akhffu dhararain (mengambil mudarat yang lebih kecil). 
Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim 
misalnya dana kaum muslimin Arab di bank Yahudi di Switzerland. Sebaiknya dana 
yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan 
bencana alam atau membantu dhu’afa. 

 Manfaat akad qardlu hasan di antaranya: 

a. Memungkinkan mudharib yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat 
talangan jangka pendek. 

b. Qardlu hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank 
konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. 

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 
meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 

 
Pembiayaan syariah merupakan salah satu tugas pokok bank, secara umum 

pembiayaan syariah menurut sifat penggunaannya dapat digambarkan sebagai berikut:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti 
KPR, renovasi rumah, kendaraan.  

2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 
perdagangan maupun modal kerja. 

 Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi: 

a. pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan 
produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara 

                                                 
30 Sumber informasi: Leaflet Bank Syariah mandiri. Ibid, hlm. 105-106. 
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kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan 
perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 

b. pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital 

goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 
   
Menurut Ketentuan Umum Pelaksanaan Pembiayaan (KUUP) Bank Syariah 

tersebut, bank syariah wajib melakukan penggolongan beberapa kriteria pembiayaan 

guna mengetahui kondisi kualitas aktiva produktif bank syariah, secara menyeluruh 

dengan cara menentukan penilaiannya berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan: 

a. prospek usaha mudharib. 

b. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas milik mudharib. 

c. kemampuan membayar mudharib.  

 

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Oleh Bank 
Syariah 

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan 

UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima 

dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Hubungan Lembaga Amil Zakat 

(selanjutnya ditulis LAZ) dengan Bank merupakan suatu organisasi sosial di bawah 

pengawasan bank syariah yang diperuntukkan kepada kegiatan sosial seperti pengelolaan 

dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWaf) dan pembiayaan syariah yang berbasis 

sosial. Pelaksanaan wakaf tunai dalam pembiayaan syariah merupakan tanggung jawab 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) suatu lembaga sosial di bawah pengawasan bank syariah 

sesuai fungsinya sebagai Baitul Maal. LAZ memiliki tanggung Jawab dalam pengelolaan 

dana pihak ketiga seperti zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWaf) dalam penyaluran 

dana kepada mudharib melalui pembiayaan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Penyaluran dana pada mudharib dapat berupa pembiayaan qardlu 

hasan yang diperuntukkan bagi mudharib yang kurang mampu seperti fakir miskin yang 

memiliki keinginan dan potensi usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui modal 

usaha yang diberikan lembaga sosial tersebut. 
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Prinsip kehati-hatian (prudential set of regulations) untuk memperkuat struktur 

perbankan syariah dapat dilaksanakan melalui pengembangan aturan-aturan risk based 

dan pengawasan dengan memasukkan pengembangan dan pengeluaran kebijakan. 

Meletakkan landasan yang kuat bagi perbankan syariah dengan memperbaiki pondasi 

prudential banking dan good corporate governance diantaranya:31memperbaiki aturan-

aturan jaringan kerja; mempelajari mekanisme dalam aturan pengembangan bank; 

mempelajari implementasi real time supervision. Bank adalah perusahaan jasa yang 

pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin 

tidak ada, dengan mengetahui resiko maka diantisipasi dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan dapat lebih menumbuhkan 

pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas 

operasional.  

Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga 

mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan 

perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya 

nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeur maupun karena 

kerugian/kegagalan pembiayaan syariah. Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah 

menentukan bahwa: 

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan 
dana masyarakat. 

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaha baitul 
mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial 
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang 
dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzhir) sesuai dengan kehendak 
pemberi wakaf (wakif). 

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dana ayat (3) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan wakaf tunai oleh bank syariah selain 

menurut peraturan perundang-undangan di atas dapat juga dilakukan melalui pencatatan 

                                                 
31 op cit, Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, 

hlm. 40. 
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berupa laporan tahunan yang diambil oleh lembaga audit independen dan diumumkan 

kepada masyarakat. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiyah di Tethwan Magribi, dalam 

hasil penelitiannya yang berjudul Istitsmar Mawarid al Awqaf bahwa “tugas nazhir wakaf 

di antaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, 

serta bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya”. 

Dengan kata lain, nazhir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen 

risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen 

risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau Good 

Corporate Governance, yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan Bank Syariah 

maupun Badan Wakaf Indonesia. 

Pengelolaan dana wakaf tunai menurut Pasal 42  Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf: Nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: 

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
peruntukan yang tercantum dalam AIW. 

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzhir dapat bekerjasama 
dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. 
 
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah pengelolaan 

dana wakaf tunai pada kegiatan usaha bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata 

kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 48 Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006, menetapkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada 
peraturan BWI. 

2. pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat 
dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen 
keuangan syariah. 

3. Dalam LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka 
Nadzhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. 
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4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada 
bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

5. Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan 
dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi 
syariah. 

 

Skema perbandingan pengelolaan dana wakaf tunai oleh bank syariah dan bank 

lembaga intermediasi sebagai berikut:32 

     Skema  
Fungsi Pelaksana Penyaluran Dana Wakaf Tunai 

  amanah  titipan       jasa 
 
  
 
  
                     transparansi 
 
Keterangan: 
Kedudukan bank syariah dalam pengelolaan dana wakaf tunai memiliki fungsi sebagai 
pelaksana penyaluran dana wakaf kepada mudharib atas suatu amanah yang diberikan 
oleh wakif untuk dititipkan kepada bank syariah didasarkan transparansi dalam 
pengelolaan dana tersebut bagi wakif. Mudharib dapat menggunakan dana wakaf tersebut 
dengan hanya membayar jasa kepada bank, dalam pembiayaan yang bersumber pada 
dana wakaf diwajibkan hanya untuk membayar pokoknya saja tanpa adanya bunga 
sehingga diharapkan dana wakaf tunai dapat terjaga keutuhannya.  
 

Berbeda dengan skema bank yang memiliki fungsi intermediasi:33 
 

Skema  
Fungsi Intermediasi 

  bunga         milik bank  bunga 
 
  
 
  
               

 
hak tagih 

 

                                                 
32 Flenty, Opcit, hlm. 127-128. 
33 Loccit. 

wakif mudharib Bank 

Nasabah 
krebitur 

Nasabah 
debitur 

Bank 
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Keterangan: 
Bank dalam pengelolaan dananya memiliki fungsi intermediasi dimana nasabah kreditur 
mendapat bunga yang diberikan oleh bank sebagai imbalan. Dana nasabah kreditur 
menjadi milik bank yang penyaluran dana kepada nasabah debitur diberikan bunga yang 
ditentukan sepihak oleh bank atas dana yang dipinjam oleh nasabah debitur. Dalam hal 
ini terjadi suatu pembebanan bunga terhadap nasabah debitur yang menjadi kewajibannya 
untuk membayar pokok dana dan bunga dalam angsuran pinjamannya. Nasabah kreditur 
memiliki hak tagih pada dana yang disimpan di bank tersebut. Menurut syariah Islam 
menghubungkan tanggung jawab sebagai khilafah dengan daya kemampuan manusia, 
baik jasmani maupun rohani (akal pikiran). Pertanggung jawaban akan diminta apabila 
terkandung tiga syarat, yaitu balig, berakal, dan mempunyai kemampuan 
melaksanakannya. Ketiga syarat minimal tersebut, mengungkapkan keharusan adanya 
kedewasaan jasmani, kematangan akal, dan kekuatan lain. 
 

Pertanggungjawaban pengelolaan dana wakaf tunai menurut Pasal 61 Undang-

Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: 

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan 
melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan 
disampaikan kepada Menteri. 

2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan kepada 
masyarakat. 

 

Pertanggungjawaban menurut Pasal 61 berlaku juga pada LKS-PWU yang 

mengelola dana wakaf tunai. Pertanggungjawaban bank syariah sebagai LKS-PWU 

dilakukan dengan transparansi pernyataan: 

 

           

 

Dalam ekonomi syariah terdapat 2 pengawasan, yaitu: pertama, pengawasan 

pemerintah, dan kedua, pengawasan yang lebih kuat yaitu nurani kaum Muslim yang 

berpijak pada imam kepada Allah dan kepada hisab (pertanggungjawaban) di hari akhirat. 

Pertanggung jawaban dilakukan dengan pengawasan Pasal 56 PP No. 42 Tahun 2006: 

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, 
baik aktif maupun pasif. 

2. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap 
Nadzhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai 
laporan yang disampaikan Nadzhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. 

Sumber Dana Wakaf Penggunaan Dana 
Wakaf 

Saldo Dana Wakaf. 
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4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik 
independen. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Dalam pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh bank syariah (nadzhir) 

dilarang memberikan sejumlah pembiayaan yang sekiranya tidak dapat dimanfaatkan dan 

dikembalikan dana wakaf tersebut. Upaya mengatasi praktik penyimpangan dalam 

pengelolaan dana wakaf tunai tersebut diperlukan suatu bentuk pengawasan dana di 

sektor internal dan eksternal bank syariah. Pengawasan di sektor internal difokuskan pada 

peningkatan manajerial pengelola, di sektor eksternal dilakukan dengan upaya 

menyiapkan perangkat hukum yang representatif. Fasilitas pembiayaan syariah juga 

dilakukan sebagai modal usaha bagi proyek yang dianggap halal sesuai dengan prinsip 

syariah. Pengawasan penyaluran dana wakaf dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 

melalui Divisi Pengawasan Intern bank syariah sesuai dengan struktur dan fungsi 

organisasi pada PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran dana wakaf tunai pada 

pembiayaan syariah dilakukan oleh Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro Usaha Syariah yang 

memiliki tanggung jawab wewenang dan kinerja kepada Direktorat Pembiayaan PT Bank 

Syariah Mandiri.34Pengawasan pengelolaan dana wakaf tunai pada bank syariah dilandasi 

oleh pengendalian diri sendiri (self control) yang merupakan lapisan pertama dan utama 

dalam diri nadzhir bank syariah, yang diterapkan pada kondisi di lapangan dan praktik 

sehari-hari yang berlangsung pada kegiatan pengelolaan dana wakaf. Harus diyakini 

bahwa semua perbuatan selalu direkam secara cermat (audit trail) oleh Allah SWT dan 

Malaikat. Kelak di akhirat, perbuatan itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya. 

 

G. PENUTUP  

Pengaturan wakaf tunai dalam bank syariah melalui pembiayaan syariah yang bersifat 

qardlu hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil adalah wakaf dana tunai yang 

                                                 
34 Flenty, Ibid, hlm. 130. Sumber Informasi Hasil wawancara Bapak Dadan Darmawan, marketing 

Bank Syariah Mandiri KCP Cimahi. 
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diimplementasikan menjadi suatu instrumen hukum Pembiayaan qardlu hasan, dapat 

menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah bersumber pada dana wakaf tunai, dan 

bermanfaat melalui bank syariah menjadi wakaf produktif untuk pemberdayaan sektor 

riil. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai oleh bank 

syariah sebagai lembaga pelaksana penyalur dana kepada sektor riil adalah memperbaiki 

aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, dan bertanggung jawab atas 

kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya yang merupakan pilar penting 

dalam tata kelola organisasi yang baik atau Good Corporate Governance, yang mutlak 

harus diterapkan dalam pelaksanaan Bank Syariah maupun Badan Wakaf Indonesia. 
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FATWA  

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 

Tentang  

AL-QARDH 

 
Menimbang : 

Mengingat : 

Memperhatikan : 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH  

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh 

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

memerlukan. 

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu 

yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 

5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela 

kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya 

pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan 

ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
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Kedua: Sanksi 

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian 

atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat 

menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat 

berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan. 

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 

kewajibannya secara penuh. 

Ketiga: Sumber Dana 

    Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

a. Bagian modal LKS; 

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada 

LKS. 

Keempat :  

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 

 


