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ABSTRAK
Masyarakat fakir miskin merupakan permasalahan yang harus segera ditangani.

Kurang terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal menjadikan fenomena kemiskinan
belum teratasi dengan baik. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan
mempunyai arti penting dalam pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan jati diri
bangsa. Rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dari gangguan alam maupun
manusia. Dana wakaf uang, sebagai salah satu lembaga sosial, dapat memberikan
kesejahteraan bagi perekonomian rakyat, terutama bagi masyarakat fakir miskin yang
memiliki penghasilan rendah dan belum memiliki tempat tinggal. Potensi dana wakaf
uang berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi,
termasuk properti real estate yang menguntungkan, sehingga pemanfaatan investasi dana
wakaf dapat memberdayakan masyarakat fakir miskin.
        Kesimpulan tesis ini adalah bahwa dana wakaf uang dapat dikembangkan secara
produktif untuk investasi dan pembiayaan perumahan (real estate), terutama
pembangunan rumah mewah yang memiliki nilai profit. Hasil keuntungan tersebut dapat
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi fakir miskin dengan cara
menyediakan perumahan sederhana atau sistem pembiayaan kredit perumahan rakyat
(KPR).
        Konsep ini didukung oleh ulama' klasik maupun kontemporer. Abdullah al-Anshari
dalam buku Abu al-Su’ud Muhammad, Risâlah fî Jawâz Waqf al-Nuqûd, berpendapat
bahwa wakaf uang dapat diinvestasikan dengan sistem mudhârabah dan hasil
keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Konsep ini didukung oleh
beberapa pemikir ekonomi Islam, seperti Mundzir Qahaf dalam bukunya, Waqf Islâm
Tatwîruh Idâratuh Tanmiyatuh (2000), dan M.A. Mannan dalam bukunya, Cash Waqf
Certificate (1999). Mereka menjelaskan bahwa pemberdayaan dana wakaf agar
dilaksanakan secara lebih produktif melalui sistem investasi sehingga dapat menghasilkan
keuntungan untuk kesejahteraan sosial-ekonomi, sebagaimana pengalaman
pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Singapura dan beberapa negara Muslim,
seperti Arab Saudi, Kuwait, Turki, dan Yordania. Pada negara-negara tersebut
pengembangan wakaf uang digunakan untuk menghidupi berbagai pelayanan publik dan
menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Wakaf uang juga telah
digunakan untuk pembangunan sejumlah asrama mahasiswa, pusat bisnis hotel, toko,
apartemen, dan properti lain.
        Untuk merumuskan konsep Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan
Perumahan Fakir Miskin, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
library research (penelitian pustaka) dan field research (penelitian lapangan). Penelitian
pustaka dilakukan untuk mengkaji, dari aspek fikih, pemikiran para ulama,' baik klasik
maupun kontemporer, yang terkait dengan penggunaan dana wakaf dalam investasi
pembiayaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari data dan bukti-bukti
keuntungan berinvestasi di perumahan, baik perumahan mewah maupun sederhana.
Dalam hal ini, penulis telah melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu
developer perumahan mewah Kota Wisata di Cibubur dan perumahan Grand Puri Laras.
Data-data tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keuntungan dari penjualan
perumahan mewah. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif analisis.



ABSTRACT

The poor society forms the problems which must immediately be handled.
The lack of fulfillment of residence requirement made the poor phenomenon not
been overcome in a better manner yet. House is one of basic needs of human
being, and it has important meaning for development of socio-economic life and
identity of the nation. It functions as a shelter from any human or natural trouble.
And, cash waqf, as one of social institutions, can provide economic welfare for
people, especially the poor ones, who have low income and haven’t got residence
yet.  It can potentially play its role as supplementary funding for various
investment projects, which profitable real estate or property in it, so the cash waqf
can be used to empower the poor.

This study concludes that cash waqf can be developed productively for
housing development and investment, especially luxury one, that has profit value.
And, the profit eventually can be used to increase social-economic welfare of the
poor by developing simple housings or by the so-called housing credit system
(KPR) for them.

That idea and concept is supported by classic and contemporary Moslem
scholars.  First, Abdullah al-Anshari’s opinion, in the book of Abu al-Su'ud
Muhammad, Risâlah fî Jawâz Waqf al-Nuqûd). According to him, the cash waqf
can be invested by partnership system (mudhârabah), and its profit can be used in
public interests. Second, opinions of contemporary Moslem scholars of Islamic
economics, such as Mundzir Qahaf in his book, Waqf Islâm Tatwîruh Idâratuh
Tanmiyatuh (2000), and M.A. Mannan in his book, Cash Waqf Certificate (1999).
They asserted that the waqf must be productively used in investment system so
that it can yield a profit for socio-economic welfare, as Singapore and some
Moslem countries like Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, and Jordan did it. In these
countries, the cash waqf has been used to finance various public services and art
and culture infrastructures, and to develop a number of dormitories, business
centers, hotels, shops, apartments, and the others.

This research uses library research method and field research one. The
former is used for examining thoughts of contemporary and classic Jurisprudence
scholars that deal with use of cash waqf for financing an investment, while the
latter is used to look for data and evidences of investment profit in housing, both
luxury and simple ones. In this case, the writer does interview one of the
developers of luxury housings of both the “Kota Wisata” in Cibubur and the
“Grand Puri Laras.” The data is needed to know profit values of these sold luxury
housings. And, the method by which data is analyzed is descriptive analysis one.



 .
 .

 .

 .

   .

 .  

 "KPR".

 .

 .
"Mundzir Qahaf":)(M.A. Mannan

Cash Waqf Certificate(1999).

 .

.

(library research)   
 .    

(field research)   
 ..



KATA PENGANTAR

:.

Alhamdulillâh, berkat rahmat dan karunia Allah Swt. penulis dapat

menyelesaikan tesis berjudul “Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan

Perumahan Fakir Miskin Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa

dicurahkan kehadirat Nabi Muhammad Saw., beserta keluarganya, para sahabat,

serta pengikut jejak risalahnya hingga akhir zaman. Amin.

Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya tesis ini

dapat selesai dengan segala kekurangannya, sebagai syarat memperoleh gelar

Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari, penulisan tesis ini tidak terlepas dari

bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Karena itu, seraya

memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., dengan penuh ketulusan hati

penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,

khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA, selaku Rektor Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prof. Dr. Azyumardi Azra,

MA, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menempuh pendidikan pada lembaga yang dipimpinnya.

2. Prof. Dr.Uswatun Hasanah MA, selaku pembimbing dalam penulisan tesis

ini, Prof. Dr. Suwito, MA, Dr. Fuad Jabali, MA, dan Dr. Yusuf Rahman,

MA atas segala bimbingan, dorongan, dan arahan yang mencerahkan.



Semoga Allah Swt., membalas jasa baik beliau semua dengan sebaik-baik

balasan.

3. Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tercinta, Hi.

Alimun dan Umayyah, yang tidak pernah kenal lelah dan letih mendo’akan

dalam setiap sujud, serta membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih

sayang, membimbing dan memfasilitasi dalam banyak hal demi meraih

cita-cita dan mencari jati diri yang hakiki menuju ridha-Nya. Semoga

Allah Swt., melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, dan semoga

penulis dapat membalas jasa-jasa keduanya yang tak ternilai. Saudara-

saudaraku terkasih (Kiay Aminah, Kiay Sopiyan, Atu Diana, Atu Heri, Aja

Fikri, Aja Rina, Daying sopri, Batin Tina, Batin Edi, Abang Sahri dan adik

ku fatimah, Allah menyatukan dan merukunkan kita semua dalam

keberkahan-Nya. Keponakan-keponakan ku, Al-amin, Ajeng, Bastian,

Rizal, Anggi, Rizki, Anton, Heni, Hana, Firma, Soraya, Ica, Manda, Dwi,

Sakha, Hafidzh, dan Fidiyah’.

4. Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh staf Tata

Usaha Sekolah Pascasarjana UIN, staf perpustakaan UIN, UI Depok, dan

Salemba, perpustakan Nasional Jakarta, atas segala dukungan dan

keramahannya dalam membantu dan mempermudah segala urusan demi

kelancaran penulisan tesis ini.

5. Terima kasih kepada para developer perusahan perumahan mewah kota

Wisata, dan perumahan mewah Grand purilaras, terutama pak Dedek, pak

Sudirman, pak Abdai. Dan kepada seluruh staf kementerian perumahan

rakyat, pak Budi, pak Budiono, Ibu Wardiyati, dan seluruh staf bagian

pembiayaan. Serta para pengurus lembaga-lembaga wakaf  tabung wakaf

Indonesia, PKPU, BMM, dan para staf BWI, yang telah banyak membantu

dan memberikan informasi untuk kelengkapan kebutuhan data dalam tesis

ini.

6. Buat teman-teman seperjuangan (Ekis 06), Said, Azhar, Andika, Dian, pak

Abbas, pak Roji, Hafiz, Rofiq, Dedi, Balqis, Musdah, dan kepada seluruh

rekan-rekan di Sekolah Pascasarjana UIN yang tidak tersebut, teman-



teman yang sudi membantu kelancaran penelitian penulis terutama kepada

pak Endang, pak Ali, pak Sholahudin, pak Suali, pak Sukron, Evi soraya,

Rizki (yen), Bang hendra, ka’ Deden, mas Arief, dan Joe.

7. Terakhir Teman-teman wisma sakinah, Abang Sumper n’ keluarga, Affah,

Fani, Husna, Harum, Lina, Fitri, Neng, Ocen, Dian (UI), Harly (UI)

Penulis menyadari, dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman

penulis, sangat mungkin tesis ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan

saran dari pihak manapun sangat diharapkan bagi kesempurnaannya. Dalam pada

itu, segala kekurangan yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab penulis sendiri.

Akhirnya, seraya mengharap ridha dan karunia Allah Swt., penulis

persembahkan karya ini kepada pesantren almamater Pondok Moderen

Darussalam Lampung dan mereka yang memiliki perhatian pada kajian

keislaman, disertai harapan semoga kehadiran karya kecil ini bermanfaat dalam

memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi pengembangan kajian Ekonomi

Islam. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya,

agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi

berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Amin.

Jakarta, 03 Agustus 2009

                                                                                             P e n u l i s,

               Nani Al-Mu’in



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN TRANSLASI

A. Konsonan

=  B = th

=  T = zh

= Ts =  ‘

=  J = gh
=  H =  f

= Kh =  q

=  D =  k
= Dz =  l

=  R =  m

=  Z =  n

=  S =  w
= Sy =  h
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B. Vokal
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Vokal Panjang : = â = îy = Û

Vokal Rangkap : = ay = aw

C. Lain-lain

- Transliterasi syaddah atau tasydîd (  ) dilakukan dengan menggandakan huruf
yang sama.

- Transliterasi ta` marbûthah (  ) adalah “h”, termasuk ketika ia diikuti oleh
kata sandang “al” (  ), kecuali dalam transliterasi ayat al-Qur`an.
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pada umumnya, akan ditulis berdasarkan versi populer tersebut.

D. Translasi
- Kecuali terjemahan al-Qur`an, dan kecuali dinyatakan sebaliknya, seluruh

terjemahan dalam tesis ini adalah milik penulis.
- Untuk terjemahan al-Qur`an, penulis mengutip Mushaf al-Qur`an Terjemah,

Departemen Agama RI, edisi tahun 2006, dengan beberapa penyesuaian.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

       Kemiskinan merupakan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Banyak

program pengentasan kemiskinan telah dijalankan, tetapi keberhasilannya masih

belum bisa membuktikan, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran

karena pemerintah maupun masyarakat tidak mengerti bagaimana mengawali

upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.  Isu tentang kemiskinan tersebut

belakangan kembali diperbincangkan, bahkan menjadi tema utama diskusi para

akademisi, praktisi, dan aktivis masyarakat, baik di level nasional maupun di level

internasional.1

        Makna fakir miskin, menurut Quraish Shihab, terambil dari kata sakana yang

berarti diam atau tenang, dan faqr yang pada mulanya menunjuk pada beban yang

dipikulnya.2 Artinya, fakir miskin adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah,

yakni suatu tingkat kekurangan materi pada individu atau kelompok masyarakat

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum. Selanjutnya, ajaran Islam

yang dijabarkan Fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin atau

tidaknya seseorang, yaitu harta benda, mata pencarian, dan kecukupan akan

kebutuhan hidup yang pokok.3 Kepemilikan harta benda, yang berupa tempat

tinggal, bagi fakir miskin, misalnya, merupakan sebuah kebutuhan yang sangat

mendasar. Karena tidak mampu memiliki harta benda tempat tinggal ini (rumah

atau perumahan), maka ia pun tergolong sebagai fakir miskin.

       Di Indonesia, kemiskinan bukan hal baru. Masalah kemiskinan ini sudah

menjadi bahan diskusi di tingkat nasional. Berbagai kebijakan telah ditempuh

untuk mengatasi persoalan tersebut, bahkan pada masa kolonial pun upaya-upaya

1 Soetanto Hadinoto dan Joko Retnadi, Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi
Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 208.

2 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur an, Mizan, Bandung, 1996, h. 449.
3 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Mizan, Bandung, 1994, h. 170.



menanggulangi kemiskinan telah dilakukan meskipun dengan prioritas kebijakan

yang lebih menguntungkan penjajah.4

        Dalam sejarah Islam kemiskinan mendapat perhatian khusus. Ajaran Islam

telah memiliki komitmen untuk menghapuskan kemiskinan di atas dunia ini. Dua

fakta ajaran yang menunjukkan komitmen untuk penghapusan kemiskinan adalah

kebebasan dari kelaparan dan kebebasan dari rasa takut. Kedua konsep ajaran ini

dapat ditemukan dalam Al-qur’an.5

        Mengenai kemiskinan ini, bank dunia mendefinisikannya: "poverty is

concern with absolute standard of living of fart of society the poor in equality

refers to relative living standars across the whole society 6. Berdasarkan definisi

tersebut, kemiskinan, dalam pandangan bank dunia, dapat diukur dengan

membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.

       Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan

manusia setelah pangan dan sandang. Fungsi rumah sangat signifikan,  selain bisa

memberikan perlindungan bagi para penghuni dari gangguan alam rumah juga

dapat berfungsi sebagai salah satu pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya,

dan penyiapan generasi muda. Konsep rumah untuk masyarakat Indonesia

khususnya menengah bawah adalah sebuah modal untuk melakukan kegiatan

ekonomi, yang merupakan penghasilan utama bagi keluarga yang tinggal di rumah

tersebut dilakukan, Sehingga keberadaan dan kepemilikan rumah pun memiliki

arti yang sangat penting.

        Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1992 bab 1 pasal 1 tentang pengaturan

perumahan dan permukiman disebutkan bahwa konsep perumahan menunjuk pada

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.7

4 Heru Nugroho, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media, Jakarta, 1995, h.
26.

5 Dawam raharjo, Islam dan Transformasi SoSial-Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan
Filsafat, Jakarta, 1999, h. 445.

6 World Development Report, Washington. D.C : Oxford University Press, 1990, h. 26.
7 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI), Undang-undang Republik Indonesia tentang

Perumahan dan Permukiman Tahun 1992, Visimedia, Jakarta, 2007, h. 3.



        Selain itu juga perumahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

pembentukan watak dan keperibadian bangsa. Pembangunan perumahan perlu

dibina, dikembangkan, demi keberlangsungan dan pendapatan kehidupan

masyarakat terutama fakir miskin dan pemukiman yang sehat serta layak pun

menjadi dambaan bagi fakir miskin.

        Hasil penelitian penulis di beberapa daerah pulau Jawa Jakarta, Bandung,

Bogor, Tegal, membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menangani

kebutuhan tempat tinggal bagi fakir miskin masih sangat minim sekali.8 Pada saat

ini telah terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah.

Kemampuan REI dan Non REI dalam penyediaan rumah pada saat ini hanya

mampu membangun sekitar 130 ribuan unit rumah pertahun9, sedangkan

kebutuhan rumah saat ini lebih dari 1 juta sampai 3 juta unit pertahun.  Oleh

karena itu Saat ini berbagai macam instrumen telah dikeluarkan oleh kementerian

perumahan rakyat (kemenpera) untuk mendirikan perumahan bagi masyarakat

miskin di seluruh Indonesia. Bahkan, hasil diskusi penulis dengan staf kemenpera

menjelaskan bahwa untuk tahun 2009 kemenpera memiliki stimulan dana APBN

sebesar 900 miliar untuk pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.10

Namun, semua itu hanya sebatas perencanaan. Berapa pun jumlah dana yang

disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat di

kota-kota besar dan menengah, hasil pembangunannya, menurut hemat penulis,

hanya mampu memenuhi sekitar 15% dari jumlah kebutuhan yang ada. Hal ini

berarti 85% kebutuhan rumah harus disediakan sendiri oleh masyarakat.11

        Hasil survey sosial ekonomi nasional 2004 menunjukkan bahwa terdapat 55

juta keluarga yang terdata dari jumlah penduduk terbesar 217.1 juta jiwa yang

8 Observasi hasil Penelitian Lembaga Survey Indonesia (LSI). Dari tahun 2006-2009.
9 Analisa Laporan Rekapitulasi Pemberian Stimulant Perumahan Swadaya APBN 2006 s/d

2007, Jakarta, Kemenpera.
10 Wawancara dengan Bagio, staf asdep pengembangan dan pembiayaan, dan Budiono staf

investasi pembiayan perumahan, Jakarta, Kemenpera, 8. Desember, 2008.
11 Analisa Terhadap Data Rekapitulasi pemberian stimulan Perumahan Swadayaa APBN,

Kemenpera, 2006 s/d 2007, Jakarta, Kemenpera.



membutuhkan rumah, dan baru sekitar 5,8 juta keluarga yang berhasil mendapat

bantuan penyedian bantuan perumahan untuk fakir miskin oleh pemerintah.12

       Penyedian perumahan yang diselenggarakan oleh kementerian perumahan

rakyat merupakan pembangunan prumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR). Pembangunan perumahan yang di laksanakan oleh Kemenpera di

peruntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah termasuk di

dalamnya kelompok fakir miskin keluarga dan anak-anak yang terlantar, kali lima,

asongan, dan lain-lain, kelompok petani dan nelayan, kelompok pekerja kasar

termasuk kuli di pelabuhan, dan lain sebagainya, kelompok pegawai negeri sipil

dan ABRI13.

        Data dan realita pembangunan perumahan bagi MBR di Indonesia dari

berbagai propinsi membuktikan bahwa pembangunan perumahan yang paling

banyak terkonsenterasi di propinsi jawa barat dengan jumlah rumah yang

terbangun sekitar 7.168.648 dengan komposisi persentasi sekitar 18,75%.

Sedangkan propinsi dengan jumlah rumah yang terbangun untuk fakir miskin

yang paling rendah terdapat di propinsi Maluku utara dengan jumlah rumah

tangga sekitar 167,120 dengan komposisi persentasi sekitar 0,44%. Selain itu data

pertumbuhan rumah tangga secara nasional antara tahun 2005 sampai 2006, angka

pertumbuhannya mencapai sekitar 611,464 atau sekitar 1,09%. Propinsi dengan

jumlah pertumbuhan rumah tangga yang paling tinggi terkonsenterasi di propinsi

Jawa barat, dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga mencapai angka sekitar

166,090. sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga paling

rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan jumlah pertumbuhan sekitar

1,55814.

        Sedangkan untuk pertumbuhan perumahan bagi fakir miskin secara nasional

antara tahun 2005 sampai dengan 2006 angka pertumbuhannya mencapai sekitar

425.290 atau sekitar 1,11% propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah secara

12 Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No. 836/KPTS/ DS/ 2006, Tentang Rencana
Strategis Deputi Bidang Perumahan Swadaya, 2006-2009.

13 Sri bintang pamungkas, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia (evaluasi atas
kebijaksanaan pembangunan pemerintah), Amin rais  (kemiskinan dan kesenjangan), 1995. h. 51.

14 Kemenpera, Laporan Rekapitulasi pemberian stimulant perumahan swadaya APBN 2006 /
2007.



swadaya bagi MBR yang paling tinggi terkonsenterasi di propinsi Jawa barat,

dengan jumlah pertumbuhan rumah mencapai mencapai angka sekitar 112.908.

sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah fakir miskin secara

swadaya yang paling rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan jumlah

pertumbuhan 1,34515.

        Menurut data dan informasi yang penulis himpun dari sebagian penduduk

dan media, di daerah Pedongkelan Jakarta Pusat terdapat 104 kepala keluarga

yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak.16 Bahkan, sebagian dari

masyarakat ini tinggal di bawah-bawah jembatan dan di atas selokan dengan

mendirikan tempat dari triplek dan papan, yang sangat membahayakan dan tidak

layak untuk di huni17.

        Ada beberapa alasan yang menjadikan sebagian warga atau masyarakat

menjadi gelandangan, fakir miskin, dan kehilangan tempat tinggal. Salah satunya

adalah terjadinya musibah, misalkan kebakaran di yang melanda kampung

Pedongkelan Kelurahan Kayu Putih Pulo Gadung tahun 2002. Kebakaran tersebut

meleyapkan 88 rumah yang dihuni oleh 104 kepala keluarga (KK) atau sedikitnya

990 jiwa kehilangan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah garapan.18

Kebakaran ini, menurut informasi yang ada, terjadi akibat dari kelalaian seorang

warga setempat. Tidak ditemukannya penyebab yang sebenarnya atas musibah ini

menyebabkan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas semua kejadian

yang menimpa warga Pedongkelan ini.

        Demikian pula dengan yang terjadi di daerah Aceh. Menurut pernyataan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, sampai saat ini banyak korban Tsunami yang

belum mendapatkan jatah rumah. Sampai saat ini korban Tsunami yang belum

mendapatkan Rumah sekitar 4000 KK.19

15 Laporan Rekapitulasi pemberian stimulant perumahan swadaya APBN 2006 / 2007.
16 Kompas Metropolitan, Warta Kota, 7 Juli 2002.
17Analisa Lembaga Survei Indonesia (LSI) di perkampungan kumuh di Kelurahan Galur

Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan Pedongkelan Pulo Gadung Jakarta Timur. Nopember 2007.
18 Kompas Metropolitan, Warta Kota, 2002.
19http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9118:400-

kk-korban-tsunami-belum-dapat-tempat-tinggal-&catid=

http://www.hidayatullah.com


       Selanjutnya, tragedi Situ Gintung juga meninggalkan luka yang dalam bagi

kita semua. Selain menghanyutkan 102 orang dan menyebabkan 99 orang

meninggal yang berhasil ditemukan, bencana Situ Gintung yang terjadi tahun

2009 ini juga menghilangkan dan merusak ratusan rumah penduduk setempat.20

       Di samping beberapa fenomena kemiskinan akibat faktor musibah, banyak

juga kemiskinan lain di sekeliling kita, baik kemiskinan secara struktural21

maupun kemiskinan kultural.22

       Untuk mengatasi dan meringankan permasalahan di atas, tampaknya ada satu

sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu wakaf uang. Istilah

wakaf menunjuk pada sebuah lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan,

bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah.23 Untuk mengatasi

berbagai macam permasalahan yang ada pada fakir miskin, dibutuhkan sebuah

stimulan dana sosial yang bisa meringankan beban mereka. Salah satu dana sosial

tersebut dapat dihimpun melalui penggalangan dana wakaf uang. Untuk itu,

dibutuhkan sebuah pengembangan konsep yang riil yang bisa memanfaatkan

alokasi dana wakaf tersebut. Salah satu bentuk pengembangan dana wakaf uang

yang bisa mendatangkan manfaat atau keuntungan yang sangat signifikansi adalah

pengembangan dana melalui realestate.24 Dalam hal ini, menurut David Sirota,

properti dalam bentuk Realestate perumahan bisa menghasilkan keuntungan yang

20 Neswletter PKPU, Lembaga kemanusian Nasional, Jakarta, 2009. h. 6
21 Kemiskinan Struktural adalah kondisi atau situasi miskin akibat dari pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan
pada pendapatan. Lihat Owin Jamasy, Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan,
Belantika, Jakarta, 2004, h. 30-31.

22 Kemiskinan Kultural mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang
disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan,
malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Lihat
Owin Jamasy, Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, 2004.

23 Makna wakaf yang sama dalam fiqih dari kata Habs adalah menahan -  artinya
(perwakafan/mewakafkan harta). Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer
Arab Indonesia, Yogyakarta: Krapyak, tt. al-habs menunjukkan makna lain dari pengertian
wakaf, yaitu menahan harta benda yang manfaatnya di peruntukkan bagi kebajikan yang
dianjurkan oleh agama.

24 Ada perbedaan nuansa makna antara istilah realestate dan istilah real property. Realestate
lebih ditujukan terhadap kondisi fisik, yaitu tanah dan segala yang di atasnya, sedangkan untuk
pengertian yang lebih cenderung terhadap unsur hak dan kepemilikannya, lebih sering digunakan
istilah real property. Budi Santoso memaknai kedua istilah tersebut dengan home dan house. Real
estate adalah kata sifat dan properti adalah kata benda. Lihat Budi Santoso, Berinvestasi pada
Properti, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 3.



sangat besar dan kemungkinan kerugian yang sangat kecil.25 Hal yang sama juga

dikatakan oleh Jhon Bearden. Baginya, pengembangan melalui pembangunan

perumahan mewah merupakan sebuah strategi yang dijadikan suatu upaya

alternatif untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Bearden menjelaskan

pengembangan realestate dalam memobilisasi penjualan perumahan merupakan

sebuah investasi terbesar dan transaksi finansial yang mengikutinya26. Seperti

yang dikatakan Ciputra, Investasi Properti dalam bentuk realestate merupakan

tambang emas bagi para Entrepreneur27

       Wakaf uang merupakan salah satu hasil ijtihad, terkait dengan

kontekstualisasi wakaf dalam rangka memperkenalkan atau lebih menghidupkan

dan mengembangkan kembali ide tentang wakaf uang (cash waqf) yang pada

dasarnya telah hidup sejak abad ke-16.28 Bahkan dalam catatan sejarah Islam

wakaf uang ternyata telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah.29 Riwayat

Imam Bukhori30, bahwa al-Zuhri (wafat 124 H) salah satu ulama’ terkemuka

memfatwakan dianjurkan wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan

sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam, adapun caranya adalah dengan

menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan

keuntungan sebagai wakaf. konsep ini dikembangkan kembali oleh Abdullah al-

25 Lihat David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi RealEstate, Abdi Tandur, Jakarta, 2006.
h. 15

26 Jhon Bearden, Bekerjalah Dengan Professional Yang Anda Percayai, dalam Buku Donal. J.
Trump, Nasehat Real Estate, MIC Publishing, Surabaya, 2008, h. 14. Dalam catatan sejarah Jhon
bearden adalah sosok pengusaha real estate Trum International Hotel and Tower di Chicago.
Bahkan, ia pernah memasarkan dan sukses mengembangkan real estate perumahan.

27 Lihat Andrias Harefa & Eben Ezer Siadari, The Ciputra Way, ElexMedia Komputindo,
Jakarta, 2008. h. 6. Dalam buku ini menjelaskan banyak hal tentang kebenaran berusaha properti
real estate yang professional akan menghasilkan nilai yang baik. Ciputra merupakan pendiri Real
estate Indonesia, dan pernah menjabat sebagai ketua Federasi Real estate Dunia (FIABCI).

28 Cizakca, cash waqf, 1555-1823 Journal of the economic and social history of the orient,
1995. vol.338, h. 3. Dan lihat Azyumardi Azra dalam (Pengantar), Filantropi Islam dan Keadilan
Sosial, Jakarta, CSRC Pusat Budaya dan bahasa (PBB), UIN Syahid, 2006. Isu ini menjelaskan
makna cash waqf, yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-
sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk
pelayanan sosial keagamaan. Disebut menghidupkan kembali, karena wakaf uang itu sendiri pada
dasarnya memang bukan fenomena baru pada abad ke-16. Wakaf uang sudah dipraktikkan jauh
sebelumnya, tepatnya masa Turki Utsmani. Lihat Mustafa Dasuki kasbih, Mustaqbal al-Waqf f
Amati Islamiyah, PPKEI Shalih kamil, Universitas al-Azhar. h. 8

29 Bukhori, Shohih Bukhari, Beirut, D r al-fikr, (1994/1414), Juz III, h.259-260. Lihat juga
Abu Su’ud Muhammad, Ris latu f  Jaw zi Waqf An-Nuqud, D r Ibn Hazm, Beirut, 1997. h.13

30 Bukhori, Shohih Bukhori, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994 / 1414, Juz III, h.259-260.



Anshori yang mengatakan “Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk

itu Investasikan dana tersebut dan labanya disedekahkan”31.

       Secara umum kesempatan terbuka dengan luas jika pengembangan Investasi

dana wakaf di kembangkan melalui Investasi realesatate perumahan, sebab dalam

realestate Investasi perumahan cukup menjanjikan untuk meningkatkan

keuntungan produktifitas nilai dana wakaf uang.

       Beberapa negara muslim di dunia telah memiliki keberhasilan dalam

melaksanakan manajemen pengelolaan wakaf uang melalui investasi properti,

karenanya wakaf juga disebut sebagai ibadah sosial dengan tujuan untuk

meningkatkan perekonomian rakyat diantaranya memberantas kemiskinan.

Beberapa negara tersebut adalah : Turki, Kuwait Bangladesh, Singapura. Di

negara tersebut wakaf uang menjadi sebuah sarana pemberdayaan ekonomi yang

cukup berkembang pesat bagi peningkatan kesejahteraan umat, seperti

pengembangan kegiatan dalam memajukan kebudayaan Islam, pemberian

beasiswa, pembiayaan  berbagai penelitian, dan pengembangan pendidikan.

       Seperti yang dikatakan seorang tokoh ekonomi Islam M.A. Mannan,

pengembangan konsep wakaf untuk kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi-

sosial adalah sebuah inovasi baru dalam pengalokasian dana dengan cara

menerbitkan sertifikat wakaf tunai (SWT) melalui Social Investmen Bank Limited

(SIBL).32 Mundzir Khaf menambahkan, melalui peningkatan produktifitas dana

wakaf maka akan menghasilkan keuntungan yang bisa di manfaatkan untuk

pemberdayaan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Di Indonesia

melalui Undang-undang No.41 tahun 2004. dan PP No.42 tahun 2006 tentang

wakaf uang sebagai salah satu bukti dukungan politik dari pemerintah Indonesia.

        Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika

saja wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan di bumi

pertiwi ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Beberapa lembaga-lembaga pengelola

31 Abû As-Su’ud Muhammad, Risalatu Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud, Dâr Ibn Hazm, Beirut,
1997, h. 13.

32 Lihat Mannan, M.A, Cash Waqf Certificate, Persentation at Third Harvard University
Forum on Islamic Finance, Harvard University ,USA. 1999, h. 47



wakaf uang dengan program-programnya telah berhasil memberdayakan wakaf,

yaitu tabung wakaf Indonesia (TWI), baitul mâl muâmalat (BMM), post

kesejahteraan peduli umat (PKPU), badan wakaf Indonesia (BWI), universitas

Islam Indonesia (UII), dan lembaga gerakan wakaf pohon (GWP) akan tetapi

sejauh ini belum ada satupun dari lembaga-lembaga pengelola tersebut

mengembangkan dana wakaf melalui investasi real estate. Lembaga TWI

mengelola dana wakaf uang melalui pemberdayaan investasi dana wakaf untuk

peternakan dan bekerjasama dengan jejaring Dompet Dhuafa, berupa kampung

ternak.33 Lembaga ini sukses memberdayakan para peternak dan memiliki mitra di

berbagai kota di Indonesia.

       Keberhasilan dari negara muslim pemerintah Arab Saudi, yaitu membantu

dua kota suci Makkah dan Madinah, dengan memberikan manfaat hasil wakaf

bagi segala urusan yang ada dikota Mekkah dan Madinah untuk itu dana wakaf

maupun wakaf benda yang ada harus dikembangkan dari hasil asset wakaf itu,

dibangun perumahan penduduk. Dengan demikian maka pada negara tersebut

Wakaf uang ditujukan untuk kemajuan dan kemakmuran negara.

        Proyek pengembangan yang diprioritaskan oleh kementerian perwakafan

adalah pembuatan hotel-hotel di tanah wakaf di Mekkah al-Mukarramah, terutama

yang ada di dekat masjid al-Haram. Proyek-proyek pengembangan wakaf lain

yang juga mendapat prioritas adalah pembangunan perumahan penduduk di

sekitar masjid Nabawi, yang biayanya mencapai sekitar 213 juta riyal. Di kota ini

juga dibangun toko-toko, tempat-tempat perdagangan, dan beberapa proyek lain

yang pelaksanaannya sudah ada di kantor konsultan.

        Pengalaman wakaf uang di Arab Saudi menggunakan model pembiayaan

Sukuk al-Intif .’34 Salah satu negara yang mengaplikasikan wakaf uang dengan

model sukuk al-intif  adalah Arab Saudi. Negara ini mengaplikasikan

pembiayaan sukuk al-intif  (Timeshare Bond) melalui instrumen keuangan

33 Brosur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Dompet Dhuafa.
34 Ahmed H. Role of Zakah and Awqaf in Property Alleviation (Journal), Occasional Paper,

No 8, IRTII and IDB : Jeddah, 2004 h. 5. Timeshares Bond Deposito berjangka dengan
menerbitkan sertifikat yang diberi jangka waktu tertentu. Istilah Sukuk al-intifa  yang mengandung
makna ikatan/ keterikatan adalah surat hutang yang bersertifikat kepercayaan yang dapat
dipertukarkan secara syariah.



dengan metode pembiayaan akad ij rah. Dari aplikasi ini, dihasilkan dan didapat

keuntungan dari laba bersih perolehan sebanyak 26% dari rate ROI (return of

investment).35 Demikian pula dengan Singapura negara ini menggunakan

pembiayaan sukuk musyârakah, dengan menjalin kerjasama antara investor lain

dengan dana wakaf, dana Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

       Di Singapura sejak tahun 1990, MUIS mengatur manajemen dan administrasi

wakaf untuk menunjang efisiensi dan efektifitas asset wakaf. Pembangunan lahan-

lahan komersial dari asset wakaf dilakukan di Jabbar. Beberapa lahan kosong di

Duku Road dialihfungsikan menjadi 4 unit rumah teras yang dapat meningkatkan

pendapatan dari penyewaan sebesar $68 menjadi $36,000 per tahun.36 Menurut

Edi Sudewo, sampai dengan 2008 asset wakaf di negara tersebut berjumlah S$

250 juta.37 Anggota MUIS, Cik Syamsiah Abdul Karim, menjelaskan bahwa hasil

pengembangan dana wakaf di Singapura adalah $250 setiap tahun. Pendapatan ini

dihimpun dan diurus oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).38 Wakaf uang

menjadi aset terbesar di bawah portofolio MUIS. Bahkan, menurut laporan MUIS,

hasil pengembangan dana wakaf diperuntukkan bagi pemanfaatan sewa yang

selalu meningkat setiap tahunnya, dimulai dari  tahun 2000 yang hanya mencapai

$189.911 hingga mencapai $ 4.11 juta pada tahun 2005. Model pengembangan

aset wakaf di Singapura menggunakan pembiayaan sukuk musyarakah untuk

membiayai pembangunan beach road dan bancellon street. Dari para dermawan

ini, menurut Cik Syamsiah akan terbangun sebuah masjid.39 Hasil pengembangan

untuk pembangunan beach road dan bancellon street dimanfaatkan untuk masjid,

pembiayaan pendidikan, dan golongan miskin yang membutuhkan.

        Di Indonesia sendiri model wakaf yang telah berkembang terdapat di daerah

Semarang, yaitu pengembangan dana wakaf untuk pembangunan Yayasan Sultan

35 Ahmed H. Role of zakah and Awqaf in Property Alleviation (Journal), Occasional paper,
No 8, IRTII and IDB : Jeddah. 2004. h. 4

36 Lihat dalam Annual Report of MUIS: Wakaf Fund and it s subsidiary, 2003 dan 2005.
37 Edi Sudewo, Pengelolaan ZIS dan Wakaf di Singapura, Artikel Divisi Litbang Badan

Wakaf Indonesia, 2008.
38 Noerhaiza Hasim, & Suryani Omar, Hasil Sidang Wakaf Antar Bangsa di Singapura,

laporan Ekoniaga, Singapura 2007. Berita harian, selasa, 13 maret 2007.
39 Norhaiza Hasyim & Suryani Omar, Laporan Berita Harian Ekoniaga, dalam Sidang Wakaf

Antar Bangsa Singapura 2007.



Agung di Semarang dan pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengembangan potensi wakaf produktif dalam bentuk pendidikan yang cukup

populer hingga saat ini dan bahkan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia

adalah Pondok Pesantren Gontor yang saat ini dipimpin oleh KH.Abdullah Syukri

Zarkasy.40

       Selanjutnya sebagai wakaf alternatif, lembaga Gerakan Wakaf Pohon (GWP)

yang berpusat di Bandung memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pemberdayaan

ekonomi komunitas petani dan memelihara ligkungan hidup,41 melalui gerakan

penanaman pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber energi biologis (bio-

diesel) dan melalui penanaman pohon-pohon penghijau di tepi-tepi jalanan kota.

GWP menerima wakaf uang dari masyarakat muslim uang tersebut disimpan di

Bank Syari’ah sebagai investasi, dan hasil dari keuntungan uang tersebut

dimanfaatkan untuk membeli benih pohon produktif yang diberikan kepada petani

yang menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya.

        Beberapa lembaga pengelola wakaf uang memang sudah cukup baik dalam

mengelola dana wakaf. Namun, pengembangan dana wakaf belum ada yang

berbentuk properti, padahal optimalisasi pemanfaatan wakaf uang dalam investasi

real estate memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai keutungan bagi dana

wakaf. Hasil pemanfaatan dana wakaf juga bisa membantu fakir miskin dalam

penyediaan tempat tinggal atau perumahan yang layak.

        Seperti yang dicontohkan dari hasil penelitian Euis Amalia reformasi

penanggulangan kemiskinan melalui UMKM Microfinance42 membuktikan,

40 Lihat Abdullah Syukri Zarkasy, Prolog Manajemen Pondok Pesantren Gontor, Gontor
,Trimurti Press. 2005. Dalam buku ini menjelaskan berbagai macam bentuk manajemen
pengelolaan wakaf di pondok pesantren Darusassalam Gontor.

41 Lihat Irfan Abu Bakar, Wakaf Alternatif Indonesia; Revitalisasi Filantropi Islam, CSRC
UIN Syahid, Jakarta, 2006. h. 217

42 Microfinance yaitu suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki
usaha pada sektor paling kecil yang tidak mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.
Penyediaan Microfinance UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) ini adalah salah satu upaya
untuk mengentaskan masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif. (Lihat
Wiloejo Wirjo Wijono, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar
Sistem Keuangan Nasional  Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan: Makalah
Apresiasi terhadap tahun keuangan Mikro 2005 dan Millenium Development Goals, (MDGs) 2005,
Jakarta, T.tp.T.th. h.1



bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis, dan pemerintah berupaya

menanggulangi kemiskinan tersebut melalui penyusunan agenda nasional di

bidang ekonomi, seperti perbaikan penciptaan kesempatan kerja, penghapusan

kemiskinan, dan peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih

berkualitas.43 Upaya untuk melangkah ke jalan tersebut, menurut penulis, tidak

hanya melalui metode peningkatan UMKM mikrofinance saja, tetapi juga bisa

diaplikasikan melalui alokasi penggalangan dana wakaf uang dari masyarakat

dengan penerbitan Sertifikat Wakaf  Tunai (SWT).

        Pengelolaan wakaf uang cukup berpeluang dan berpotensi jika bisa

disosialisasikan di Indonesia dengan satu tujuan menyejahterakan perekonomian

dan penanggulangan kemiskinan. Catatan bappenas, jumlah penduduk miskin di

Indonesia sampai tahun 2008 mencapai 37,2 juta jiwa atau 20% dari seluruh

rakyat Indonesia.44 Kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan

masih cukup besar (baclog perumahan yang masih sangat tinggi, dan pertumbuhan

kebutuhan rata-rata 800.000 unit / tahun45

       Kajian dalam tesis ini untuk menguji pemberdayaan wakaf uang pada sektor

real estate, melalui kajian dari beberapa fikih klasik dan kontemporer, serta

penerapan model pengembangan wakaf di berbagai negara muslim. Tesis ini juga

penulis mencoba menelaah beberapa lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia.

Penggalangan dana wakaf uang membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa

bermusy rakah secara Islami. Di samping sebagai bentuk amalan, wakaf uang

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial46 meskipun Didin

Hafidhudin mengakui sulitnya mengembangkan pembiayaan yang pas untuk

43 Lihat Euis Amalia, Reformasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui UMKM Mikrofinance
Summit, Disertasi Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. h.

44 Tingkat kemiskinan di Indonesia 2005-2007. Berita resmi statistik diakses pada tanggal 28
pebruari 2009. http//www.depkop.go.id

45 Tito Murbianto, Potensi Instrumen pembiayaan Syari ah dan Wakaf uang untuk
pembangunan perumahan dan permukiman (seminar potensi wakaf untuk bidang perumahan
rakyat kerjasama Kemenpera dan Masyarakat Ekonomi Syari’ah), Jakarta, 24 Juni 2009.

46 Kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat/orang umum yang hidup aman dan
tenteram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat Muhammad Daud Ali dan Habibah
Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 275.



wakaf uang, khususnya di negeri yang tercinta ini.47 Tujuan dari penelitian ini

adalah pemberdayaan dana wakaf uang ke sektor real estate, dan pemanfaatan

hasil potensi dana wakaf uang untuk pembangunan perumahan fakir miskin

masyarakat berpenghasilan rendah atau untuk pembiayaan KPR masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Konsep ini merupakan sebuah instrumen tentang

pengembangan wakaf uang untuk properti real estate yang bertujuan

menanggulangi lemahnya persediaan akan tempat tinggal (rumah) bagi rakyat

fakir miskin, seperti gelandangan, pedagang kaki lima, tukang asongan, tukang

becak, tukang sapu jalanan, dan masyarakat miskin akibat tertimpa musibah

bencana alam dan lain sebagainya.

        Tesis ini menguji konsep pemikiran M.A.Mannan melalui alokasi

pemberdayaan dana wakaf uang dalam bentuk properti bisa memberikan

kesejahteraan bagi umat melalui penerbitan sertifikat wakaf uang. Konsep ini

didukung oleh Mundzir kahaf, pemberdayaan dana wakaf uang dalam Investasi

dapat meningkatkan nilai dana wakaf sehingga hasil keutungan bisa dimanfaatkan

bagi masyarakat Miskin. Demikian dengan beberapa penelitian yang telah

terlaksana di beberapa negara-negara muslim Arab Saudi, Singapura, Malaysia,

Yordania, yang telah mengembangkan wakaf properti melalui pemberdayaan real

estate perumahan, supermarket, apartemen, dan ruko.48

        Untuk itu maka dalam tesis ini penulis membatasi analisa melalui

penghitungan hasil keuntungan dari Investasi dana wakaf untuk pembangunan

perumahan menengah atas dengan tipe diatas 300 dan mengoptimalisasikan hasil

keutungan Investasi dana wakaf bagi masyarakat fakir miskin yang

berpenghasilan rendah.

B.  Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penggalangan dana wakaf uang membuka peluang dan berpotensi untuk

memberdayakan masyarakat fakir miskin melalui pembangunan tempat tinggal

47 Informasi didapat dari Koran Republika, CSRC Pusat Kajian Agama dan Budaya (PBB)
Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, 2006.

48 Lihat dalam Ms. Shamsiah A. Karim, Waqf Management & Depelopment in Singapura,
(Training Workshop), Hotel Orchad Singapura, 20-22 Mei 2008. Dan Michael Dumper, Wakaf
Muslim di Negara Yahudi, Lentera, Jakarta, 1999, h. 213.



yang layak. Undang-undang No.41/2004 dan PP No.42 tahun 2006 tentang wakaf

dan fatwa MUI dalam hal penanggulangan kemiskinan memberi ruang bagi

penggalangan dana dari orang-orang kaya bahkan menengah sekali pun untuk

membangun sebuah proyek perumahan dan hasil pemanfaatannya diperuntukkan

bagi pembangunan perumahan fakir miskin.

       Untuk memudahkan analisa, maka penulis membatasi permasalahan di bidang

pemberdayaan dana wakaf melalui pengembangan dana wakaf uang kedalam

investasi real estate perumahan sehingga pemanfaatan hasil keuntungan dana

wakaf uang untuk pembangunan perumahan fakir miskin.

       Masalah pokok tersebut ditelaah melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

yang berkaitan dengan pengembangan dana wakaf uang melalui cara pembiayaan

investasi perumahan mewah, sehingga hasil keuntungan bermanfaat bagi

pemberdayaan kemiskinan dengan cara pembiayaan KPR masyarakat fakir miskin

yang berpenghasilan rendah (MBR)

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi wakaf untuk pembangunan perumahan fakir miskin?

2. Bagaimanakah cara mengoptimalisasikan dana wakaf uang untuk

pembangunan perumahan fakir miskin?

C.  Kajian kepustakaan

      Wakaf sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan pada umat telah banyak

dijadikan sebagai bahan kajian. Para peneliti menyoroti wakaf dari berbagai segi,

diantaranya:

1. Uswatun Hasanah melakukan penelitian dalam disertasi pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 1997, dengan judul Peranan wakaf dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial (Studi kasus pengelolaan wakaf di

Jakarta selatan). Dalam penelitiannya Uswatun Hasanah melakukan

survey terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Jakarta selatan. Dari

hasil penelitian membuktikan bentuk manajemen pengelolaan wakaf di

Jakarta selatan memiliki potensi untuk mewujudkan kesejahteraan umat

dan mencerdaskan bangsa.



2. Hendra kholid dalam penelitian disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2007, dengan judul Peranan wakaf uang dalam menanggulangi

kemiskinan, wakaf uang memiliki prospek dan potensi yang cukup besar

untuk menanggulangi kemiskinan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi

umat secara mikro dan ekonomi negara secara makro. Melalui lembaga

Tabung Wakaf Indonesia dan Baitul Mâl Muâmalat dari kedua lembaga ini

Hendra membuktikan betapa besar potensi peranan kedua lembaga

tersebut dalam menanggulangi kemiskinan. Dari sisi manfaat yang

diterima masyarakat miskin, saat ini ada 10298 keluarga masyarakat

miskin yang mendapatkan manfaat dari wakaf uang, yaitu berupa fasilitas

layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) yang didirikan melalui wakaf uang

dan bahkan sampai saat ini beberapa perlengkapan sarana LKC masih

didukung malalui wakaf uang. Ada 138 orang anak dari keluarga miskin

yang mendapatkan fasilitas pendidikan sekolah gratis melalui program

smart ekselensia Indonesia yang sebagian besar difasilitasi melalui wakaf

uang.

3. Penelitian tesis Maisarah tahun 2003, Maisarah menelaah Potensi wakaf

dalam pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian Maisarah menguatkan

asumsi bahwa pemanfaatan dana wakaf untuk pembiayaan pendidikan

akan memperbaiki kinerja dunia pendidikan untuk masa depan yang lebih

baik lagi, baik sistem pengajarannya maupun hasil dari pendidikan yang

diberikan kepada siswa.

4. Muhyiddin Tohir Tamimi menulis disertasi dengan judul kontribusi wakaf

dalam menghasilkan pendidikan Islam yang berkualitas: telaah terhadap

kasus pendidikan Pondok Darusssalam Gontor dan pondok pesantren

Wali Songo Ngabar ponorogo Jawa timur, Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2008. Dari hasil penelitian Muhyiddin menyimpulkan

bahwa wakaf produktif yang telah dilakukan di kedua lembaga pendidikan

tersebut mampu memberikan subsidi kepada santri sebesar 125% dari unit

cost santri perbulannya. Di pondok pesantren Gontor unit cost santri

perbulannya Rp. 450.000, tetapi santri hanya membayar Rp. 200.000,



sedangkan di pondok pesantren Wali Songo Ngabar unit cost santri

perbulannya Rp. 520.000, tetapi santri hanya membayar Rp.260.000.

Semua dana susbsidi ini diperoleh dari hasil wakaf produktif.

       Meskipun beberapa kalangan akademisi dan lembaga pengelola wakaf telah

melakukan kajian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan

pemberdayaan wakaf seperti yang penulis jelaskan, akan tetapi kajian berupa

penelitian yang khusus tentang wakaf uang untuk pemberdayaan investasi real

estate perumahan, belum tersosialisasi di Indonesia padahal dibeberapa negara

muslim pengembangan konsep wakaf uang dalam investasi real estate telah

membuktikan betapa besarnya potensi keuntungan yang di dapatkan. Semua ini

terlihat dalam kemajuan-kemajuan yang ada pada negara-negara muslim tersebut

diantaranya dalam menerapkan wakaf uang untuk properti real estate.

Dengan demikian dalam tesis ini penulis lebih mengarahkan pada bentuk

tehnik pemberdayaan dana wakaf uang melalui investasi real estate perumahan

dan mengoptimalisasikan hasil keuntungan untuk perumahan fakir miskin.

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

      Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas masalah pokok, yaitu

pengembangan instrumen wakaf uang dalam bentuk investasi real estate dan

pemanfatan hasil keuntungan untuk pembangunan perumahan fakir miskin.

      Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.   Tujuan Penelitian

a. Menyusun Instrumen konsep pemberdayaan dana wakaf uang melalui

investasi real estate perumahan menengah atas tipe 300, sehingga dari

hasil keuntungan berpotensi untuk pembangunan perumahan bagi fakir

miskin

b. Menghitung hasil keuntungan dan mengoptimalisasikan untuk

pembangunan perumahan fakir miskin ataupun untuk pembiayaan KPR

masyarakat berpenghasilan rendah.

2.   Kegunaan Penelitian



a. Menambah dan melengkapi perbendaharaan bahan kepustakaan disiplin

ilmu Ekonomi Islam dan Syarî’ah, terutama yang berkaitan dengan

masalah wakaf.

b. Menjadi bahan bacaan yang berguna bagi para pembaca dalam disiplin

ilmu Ekonomi Islam dan Syarî’ah.

c. Menjadi bahan berharga bagi peneliti apabila bermaksud melakukan

penelitian lapangan mengenai topik diatas.

d. Menjadi acuan bagi para pengelola wakaf (nâzhir) dalam memelihara dan

mengembangkan harta wakaf supaya tujuan wakaf tersebut dapat berdaya

guna dan berhasil guna secara efektif untuk kepentingan orang banyak

e. Menjadi salah satu acuan dalam rangka menumbuhkan kesadaran

berwakaf di kalangan umat.

E.  Metodologi penelitian

     Tesis ini menguji pemikiran M.A.Mannan melalui alokasi pemberdayaan dana

wakaf uang dalam bentuk properti bisa memberikan kesejahteraan bagi umat

melalui penerbitan sertifikat wakaf uang. Konsep ini didukung oleh Mundzir

kahaf, pemberdayaan dana wakaf uang dalam Investasi dapat meningkatkan nilai

dana wakaf sehingga hasil keutungan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Miskin.

Demikian dengan beberapa hasil penelitian yang telah terlaksana di beberapa

negara-negara muslim Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Yordania, yang telah

mengembangkan wakaf properti melalui pemberdayaan real estate perumahan,

supermarket, apartemen, dan ruko.49 Jika wakaf uang dalam properti bisa memberi

kesejahteraan bagi masyarakat miskin di negara-negara muslim maka instrumen

ini memiliki potensi yang cukup besar pula untuk bisa di aplikasikan di Indonesia

mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan telah adanya

regulasi dari pemerintah tentang wakaf uang.

         Tesis ini merupakan Masukan teknis, untuk itu maka metodologi penelitian

yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan

49 Lihat dalam Ms. Shamsiah A. Karim, Waqf Management & Depelopment in Singapura,
(Training Workshop), Hotel Orchad Singapura, 20-22 Mei 2008. Dan Michael Dumper, Wakaf
Muslim di Negara Yahudi, Lentera, Jakarta, 1999, h. 213.



metode deskriptif eksploratif.50 Data kualitatif merupakan salah salah satu

prosedur penelitian untuk menghasilkan data Deskriptif.51 Menurut Bambang

deskriptif merupakan kelanjutan dari eksploratif yaitu sebuah gambaran yang

lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dan hasilnya biasanya berupa

tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini

diidentikkan dengan penelitian yang menggambarkan mekanisme sebuah proses

atau menciptakan seperangkat kategori atau pola. Sumber data diambil dan diolah

dari data sekunder dan primer. Data primer terdiri dari bahan-bahan kepustakaan

yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik al-Qur’an, Hadist maupun tulisan

para ahli serta hasil-hasil penelitian mengenai perwakafan dan perumahan. Data

Skunder, yaitu wawancara melalui beberapa instrumen (wawancara semi

terstruktur dan observasi).

       Pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah pendekatan

deskriptif, analitis, dan eksploratif .

1.   Sumber Data

      Jenis dan sumber data yang menjadi bahan dalam kajian ini terdiri dari primer

dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung (data dasar)52, menurut

Bambang, data yang langsung yang diperoleh dari dari sumber data

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian53, atau data yang

diperoleh Sumber yang penulis gunakan secara kontekstual dari fiqih

klasik dan fiqih kontemporer. Dari pendapat ulama kontemporer, penulis

menelaah Al-Fiqh ala al-Madzhahib al-Khamsah, karya Muhammad

Jawad Mughniyah (Beirut : Dâr al-Jawad), Waqf Islam tatw ruhû

Id ratuhu tanmiyatuhû, (Dâr-al Fikr) Karangan Mundzir qahaf. Kitab Al-

50 Prasetya Irawan, Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk untuk Ilmu-ilmu social, FISIP
UI, Jakarta, 2006, h. 52

51 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif (teori dan praktek), Rajawali press,
Jakarta, 2005. h. 15

52 Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,
1990, h. 14

53 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (komunikasi, ekonomi dan kebijakan
Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya), Kencana, Jakarta, 2006. h. 30



Majmu , Al-Naw wi, (Beirut dâr-al fikr, juz-16.1996) karangan Ibnu

Taymiyah54, dalam kitab tersebut meriwayatkan satu pendapat dari

kalangan Hanafi yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang. Kitab

(Ibnu’ Abidin, Raddu al-Mukhtar, dâr-al Kutub. 1994), Muhammad bin

Abdullah al-Ansh ri, murid Ja’far (sahabat Abû Hanifah) berbicara

tentang kebolehan berwakaf dalam bentuk uang kontan, dirham atau dinar.

Dalam kitab tersebut al-Ansh ri menambahkan dana wakaf dikembangkan

dengan cara menginvestasikan dengan mudh rabah (bagi hasil), dan hasil

labanya disedekahkan. Wahbah Zuhail , al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhu,

(Damaskus ; D r al-Fikr, 1985), Juz VII. Yang membahas tentang konsep

wakaf dalam Islam rukun, dan syarat-syarat wakaf. Serta Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006

tentang wakaf uang. Undang-undang Dasar Republik Indonesia nomor 4

tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, 1992. Serta beberapa

data yang di dapat dari lapangan, yaitu wawancara dengan developer

perusahaan perumahan mewah Kota Wisata Cibubur, dan Perusahaan

perumahan mewah Grand Puri Laras Ciputat.

b.   Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data

kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan55. Bahan hukum sekunder

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya

rancangan Undang-undang, dan berbagai hasil-hasil penelitian.56 Dalam penelitian

ini data sekunder yang penulis pergunakan untuk memperoleh data kedua

melengkapi penelitian ini adalah dokumen, artikel, Jurnal, philantropi Islam, surat

kabar, makalah workshop internasional (Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui

Pengelolaan Wakaf Produktif) di Batam. Serta bentuk pengembangan dana wakaf

54 Ibnu Taymiyah, Majmu  al-Fatawa, D r al-Kutub Ilmiyah, Beirut, 2000), jilid 18. juz 31,
h.101. Dalam kitabnya ini Ibnu Taymiyah meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanbaliyah
yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dengan cara mengembangkannya melalui
investasi usaha dengan cara mudh rabah.

55 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan
Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya), Kencana, Jakarta, 2006. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.

56 Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers,
1990, h. 15



dalam Investasi properti yang telah terlaksana di beberapa negara muslim, seperti

Turki, Kuwait, Bangladesh; hasil penelitian realestate di dunia yaitu karangan

Trump, dengan judul nasehat realestate yang terbaik, terbitan Mic publishing,

2008 ; karangan David Sirota, yaitu Sukses Investasi Real estate, terbitan Abdi

Tandur, Jakarta, 2006 ; tokoh entrepreneur Ciputra, dalam bukunya The Ciputra

Way, Jakarta, 2008 ; serta  beberapa kajian disertasi dan tesis tentang wakaf uang.

      Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metodologi, deskriptif, analitis,

dan eksploratif,57 yaitu metode yang berusaha untuk mencari gambaran

menyeluruh dan menemukan secara faktual, akurat, dan sistematis terhadap fakta

dan data tentang pengembangan wakaf uang. Untuk dalam pendekatan penulis

lebih mengarah kepada pendekatan sosial-ekonomi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis wakaf uang dalam bentuk pembiayaan investasi, ada

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi kepustakaan dan literatur digunakan untuk mendapatkan wawasan yang

lebih luas data awal tentang pengelolaan wakaf, teori konsep wakaf uang.

Untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pengelolaan wakaf

properti, penulis juga melakukan pengkajian mengenai pengelolaan wakaf

wakaf uang dalam bentuk real estate dibeberapa negara muslim, seperti Turki,

Kuwait, Singapura, Bangladesh, dan Malaysia.

b. Wawancara, untuk melengkapi kebutuhan penulis dalam mengumpulkan data

yang akurat. maka tehnik pengumpulan data yang kedua ini penulis gunakan

melalui wawancara tidak terstruktur, yaitu wawacara yang bebas dimana

penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis58, kepada beberapa lembaga-lembaga pengelola di Indonesia yaitu,

tabung wakaf Indonesia (TWI), baitulmâl muâmalat (BMM), dan post

57 Menurut Sugiono, Penelitian Eksploratif dilakukan untuk menggali suatu gejala yang
relative masih baru, atau suatu fenomena yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan.
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 1999.

58 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alvabet, Bandung, 2001, h. 132.



kesejahteraan peduli umat (PKPU), developer perumahan mewah kota wisata,

dan perumahan mewah grand purilaras, untuk mendapat wawasan tentang

analisa penilaian hasil keuntungan dari penjualan properti perumahan.

      Melalui pengumpulan data dan sarana pengumpulan data yang dilakukan

menyebabkan data yang diperoleh bersifat kualitatif. Analisa data kualitatif

tersebut dihubungkan dengan materi yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Rujukan pustaka yang dipergunakan mencakup tulisan para ahli, hasil-hasil

penelitian mengenai wakaf uang, artikel, persentase tentang wakaf uang di

Indonesia dan jurnal dari beberapa negara muslim yaitu, Turki Kuwait,

Bangladesh, serta peraturan perudang-undangan yang telah diberlakukan saat ini

di Indonesia.

F.   Sistematika Penulisan

       Tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab saling berhubungan satu sama lain.

       Bab pertama adalah bab pendahuluan dari tulisan ini. Dalam bab ini diuraikan

latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tinjauan

kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

       Bab kedua menguraikan tentang Investasi wakaf uang dalam perumahan,

konsep wakaf uang dalam Islam yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum

wakaf, rukun dan syarat wakaf, nâzhir dan syarat-syaratnya, konsep tentang

perumahan, tujuan perumahan bagi masyarakat fakir miskin.

       Bab ketiga tentang penerapan dan perkembangan manajemen pengelolaan

dana wakaf uang. Dalam bab ini juga dibahas perkembangan penerapan wakaf

uang yang telah peraktekan oleh beberapa negara Muslim seperti, Turki,

Bangladesh, dan Kuwait. Wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia, penulis juga menelaah pengembangan lembaga-lembaga pengelola

wakaf uang di Indonesia, yaitu tabung wakaf Indonesia (TWI), BaitulMâl

muâmalat (BMM), dan post kesejahteraan peduli umat (PKPU), serta peranan

badan wakaf Indonesia (BWI) sebagai pembina lembaga-lembaga wakaf dan

sekaligus sebagai nâzhir.



       Bab keempat membahas tentang potensi pengembangan dan pemanfaatan

dana wakaf uang untuk pembangunan perumahan, sehingga bermanfaat bagi

pembangunan perumahan fakir miskin dengan menghitung hasil (keuntungan)

penjualan perumahan mewah. Dalam bab ini dibahas pola pengembangan dana

wakaf uang melalui investasi real estate untuk pembangunan perumahan,

mencakup model Investasi wakaf uang dalam real estate perumahan, tujuan

Investasi wakaf pada real estate, kelemahan dan kekuatan REI, instrumen

pengembangan dana wakaf dalam investasi perumahan menengah atas, Sistem

pembiayaan dalam perumahan, pemanfaatan hasil (keuntungan) investasi dana

wakaf untuk fakir miskin, dan optimalisasi pemanfaatan dana wakaf uang bagi

masyarakat fakir miskin yang berpenghasilan rendah, yaitu pemanfaatan hasil

(keuntungan) dana wakaf bagi pembangunan perumahan masyarakat fakir miskin

yang berpenghasilan rendah ataupun pembiayaan KPR Masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

       Bab kelima adalah bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II
INVESTASI WAKAF UANG DALAM PERUMAHAN

A.   Konsep Wakaf  Uang Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Uang

       Wakaf uang59, adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat

potensial meningkatkan kesejahtraan sosial-ekonomi. Wakaf  dapat memiliki

peran yang baik membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat

jika bisa dikelola secara produktif dan profesional.

        Menurut Muhammad Ibn Ismail as-Sha’âny wakaf adalah menahan harta

yang dimungkinkan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak

bendanya dan di pergunakan untuk kebaikan60. Kamus bahasa Indonesia

mengartikan wakaf, ialah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum,

sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.61

       Abû Hanîfah menjelaskan wakaf adalah pemberhentian benda tidak bergerak

dari pemilikan wâkif secara hukum dan penyedekahan manfaat untuk kepentingan

umum, bahkan Abû Hanîfah juga mengatakan jika orang yang mewakafkan

tersebut meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkannya berpindah

menjadi hak ahli warisnya62. Dengan demikian bagi Abû Hanîfah suatu wakaf

akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan dan harta tersebut

kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada keberadaan lain Madzhab

Hanafî mengaku keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali63.

Pertama, hakim memutuskan bahwa wakaf tetap. Hal ini terjadi jika ada

59 Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal Dari kata kerja
bahasa arab -- ,   yang berarti ragu-ragu, memberhentikan, memahami, mendirikan,
menahan, mengaitkan, meletakkan, mengabdi, dan tetap berdiri. Lihat Ahmad Warson Munawwir,
Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta : 1984 h. 1576. dan lihat juga Attabik Ali
ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Krapyak, Yogyakarta tt. h. 2033-
2034.

60 Muhammad Ibn Ismail as-San’âny, Subul as-salam, Muhammad Ali Sâbih, Mesir,  tt. Juz
III. h. 114.

61 Departemen P Dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. h.
1008.

62 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhû, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1985. Juz
VII h.153.

63 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, 1985. h. 153-154.



persengkataan antara wâkif dan Nâzhir ; kedua, hakim menggantungkan

berlakunya wakaf pada kematian wâkif dengan jalan wasiat ; ketiga, harta wakaf

yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.

Menurut Mazhab Maliki:64

 :

     Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif, baik berupa sewa atau
hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk
penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang
yang mewakafkan (Wâkif)

       Berdasarkan definisi ini seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan

penggunaan harta benda tersebut secara penuh kebajikan, dengan tetap

kepemilikan harta yang pada diri sang wâkif. Adapun masa berlakunya harta yang

dapat diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka

waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan

Sighât (akad) wakaf. Oleh karenanya dalam fikih tradisional bagi Mâliki tidak

disyaratkan wakaf untuk selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat mazhab

Mâliki, bahwa pemilikan harta wakaf itu manfaatnya bagi mauqûf alaih (yang

berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) disebutkan dalam hadis Rasulullah

SAW : Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”65

       Menurut Mazhab Syafî’i:66

 :.

Wakaf adalah menahan hssarta yang dapt diambil manfaatnya, dengan
tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang
mewakafkan (wâkif), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh
agama.

       Berdasarkan pengertian ini, madzhab Syafîi memiliki sikap yang sangat tegas

terhadap status kepemilikan harta wakaf yaitu dengan sahnya wakaf maka

64 Sayyid Ali Fikri, al-Muâmalah al-Mâdiyah wa al-Adâbiyah, Mustafa al-Babi al-Halabi,
Mesir, 1938. Juz II, h. 304.

65 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu, 1985. h. 169.
66 Asy-Syarbini, Mughni al- Muhtaj, Juz II, Musthafa al-Babi al–Halabi, Mesir, 1958, h.376.



kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan

bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan bukan juga milik Nâzhir pekerja

pengelola wakaf.67 walaupun sebelumnya terjadi perbedaan antara syafi’i yang

tidak mendukung berlakuknya wakaf dalam benda bergerak, seperti yang

diungkapkan Al-Bakri menurut madzhab syafi’i tidak boleh wakaf uang karena

dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi

wujudnya68

       Dengan demikian jelaslah bahwa alasan boleh tidaknya mewakafkan mata

uang berkisar pada apakah wujud uang itu, setelah digunakan atau dibayarkan,

masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan lagi dalam masa

yang sama.

       Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukan oleh beberapa

fuqaha di atas, terlihat bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang

serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat

bagi kemaslahatan umat dan agama hanya saja terjadi perbedaan dalam

merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan

harta wakaf itu bagi sang wâkif.

        Pengertian wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah

milik, pasal 1 menjelaskan, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan

hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik, dan

melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau

keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.69 Wakaf yang terkandung

dalam PP No 28 diatas sangatlah sempit dan hanya terbatas pada wakaf tanah saja,

jadi tidak heran masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja

yang boleh diwakafkan.

        Masalah kemudian timbul ketika wacana wakaf uang muncul dan

dibicarakan banyak orang sementara PP. Nomor 28 tidak menyinggung sedikitpun

masalah wakaf uang, untuk itu maka diperlukan perhatian yang khusus mengenai

67  Asy-Syarbini, Mughnî al- Muhtâj, Juz II. 1958.
68 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu, 1985. h. 7610
69 Depag RI, Peraturan Perwakafan (Waqf Regulatioan), Depag RI. Dirjen Bimas Islam dan

urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 1998. h. 2.



wakaf uang bagaiman wakaf uang bisa di realisasikan dengan profesional untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi.

       Uang memainkan peranan penting didalam menentukan kegiatan ekonomi. Di

samping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai,70 uang merupakan modal

utama bagi perubahan perekonomian sebagai penggerak pembangunan. Bahkan

dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam

mendanai pembangunanya. Ironisnya, tidak sedikitpun pembangunan sebuah

negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang

termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia.71

       Dari penjelasan diatas, diperoleh gambaran betapa besarnya peranan uang

dalam meningkatkan perekonomian dewasa ini. Untuk itu maka di butuhkan

sosialisasi penggalangan dana wakaf uang pada sektor voluntary.

       Wakaf uang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan impian bangsa dengan

mensejahterakan rakyat melalui pemanfaatan alokasi dana wakaf uang, hanya saja

potensi wakaf yang cukup besar tersebut belum banyak di dayagunakan secara

maksimal oleh pengelola (Nâzhir) maupun masyarakat. Padahal pemanfaatan dana

wakaf uang memiliki peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi umat.72

       Bicara wakaf uang di era modern, tentunya tidak dapat di lepaskan dari peran

M.A.Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf

uang (Cash Waqf Certificate) yaitu dengan mendirikan suatu badan di Dhaka

Bangladesh yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) yang berfungsi

sebagai badan yang menggalang dana dari orang-orang kaya maupun menengah

untuk dikelola dan keuntungan hasil pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin

70 Ala’udin Mahmud Za’tari, An-Nuqud Wadzhaifuha al As siyah wa ahkamuha as
Syar iyah, D r al Qutaibah, Beirut, 1996, h. 283.

71 Jumlah hutang pemerintah Indonesia permaret 2005 mencapai Rp.1.282 triliun atau setara
52% dari Produk Domestic Bruto (PDB). Perinciannya Utang luar negeri (dalam valas) sejumlah
Rp.624 triliun dan utang dalam Negeri melalui penerbitan surat utang Negara (SUN) sebesar
Rp.658 triliun (Informasi di dapat dari berita utama Koran Harian Seputar Indonesia, selasa 20
september 2005. Pusat budaya dan bahasa (PBB) CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

72 Secara khusus dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur tentang bagaimana
ketentuan mengenai wakaf uang yaitu f di bolehkan mewakafkan uang melalui lembaga
keuangan syari’ah yang telah ditunjuk oleh menteri. Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004. tentang wakaf uang pasal 28. h. 16



yang membutuhkan73. Masa kontemporer pakar ekonomi Muhammad Abdul

Mannan adalah orang pertama yang menjadi tokoh plopor utama tentang

penerbitan sertifikat wakaf uang dan mengesplorasi bentuk-bentuk pengembangan

wakaf uang melalui Investasi properti dengan tujuan untuk memberikan

kesejahteraan sosial-ekonomi. Konsep M.A.Mannan memiliki pemikiran serupa

dengan Mundzir khaf, dimana banyak memberikan instrumen wakaf produktif

dalam bentuk konsep wakaf uang dengan menginvestasikannya melalui usaha

bagi untung, atau pinjaman tanpa bunga74. Kedua para pemikir ini mendapat

inspirasi madzhab Hanafî dan Mâliki berdasarkan atas pemahaman Abdullah al-

anshari murid dari az-Zuhri (124.w).

       Di Indonesia konsep wakaf uang menjadi wacana baru, bahkan sebagian

lembaga-lembaga pengelola wakaf telah turut merealisasikan pengembangan

wakaf uang. Teori M.A.Mannan tentang wakaf uang dengan menggunakan

Sertifikat Wakaf Uang mendapat sambutan hangat dari Majelis Ulama’ Indonesia

(MUI) sampai dikeluarkannya pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. Menurut

Fatwa MUI wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang

dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk

uang tunai termasuk di dalamnya surat-surat berharga.75 Melalui konsep tersebut

kemudian didukung dengan lahirnya UU No 41/2004 tentang wakaf uang, masuk

dalam pasal 15 tentang jenis-jenis harta benda wakaf dan menjelaskan bahwa

uang termasuk bagian dari harta wakaf benda bergerak, untuk itu wakaf uang di

Indonesia telah menemukan definisi dan dasar hukumnya yang kokoh.76 Apa bila

di lihat dari cara transaksi wakaf uang dapat di pandang sebagai salah satu bentuk

amal yang mirip dengan shad qah. Hanya saja diantara keduanya terdapat

perbedaan. Ada 3 konsep tentang pemberian menurut ajaran Islam yaitu,

73 Mannan, M.A, Cash Waqf Certificate, Persentation at Third Harvard University Forum on
Islamic Finance, Harvard University : USA. 1999. M.A. Mannan, Family Empowerment Micro
Finance and Non Formal Banking: Aparadigma Shif In Islamic MicroFinance. Workshop
Management of Family Empowerment micro Credit and Cash Waqf, Jakarta, 23 s/d 25 maret 2004.

74 Mundzir Qahaf, Waqaf Islam tatwiruhu idâratuhu tanmiaytuhû, Dâr al-Fikr, Damaskus
Syiria, 2000.

75 Keputusan Fatwa MUI mengenai wakaf uang yang disahkan pada tanggal 11 mei 2002, h.
13

76 Lihat Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf uang No. 41 Tahun
2004/PP No. 42 tahun 2006, Jakarta, 2007.



shad qah,  Hibah, wakaf.77 seperti yang dikatakan Mustafa Edwin Nasution,

wakaf uang membuka peluang untuk menciptakan investasi guna memberikan

pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan social ekonomi78. Dengan

demikian jelaslah jika Teori M.A.Mannan tentang Cash waqf Certificate memiliki

tujuan khusus, yang mana tujuannya adalah diperuntukkan bagi kemajuan dan

peningkatan ekonomi umat.79 Mustafa Edwin Nasution menambahkan wakaf uang

menjadi sebuah strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan

Ekonomi80. Wakaf uang merupakan salah satu sumber dana sosial yang

berpotensial dan erat kaitannya dengan kesejahteraan Umat di samping Zakat,

Infaq, dan Sedekah.

       Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial

(Financial asset) dan pada aset-aset riil (real estate).81 Investasi pada aset-aset

finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, sedangkan

Investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif,

pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan.

       Dasar hukum wakaf uang secara khusus tidak ditemukan nash Al-qur’an

maupun hadist yang tegas tentang legitimasi dianjurkannya wakaf uang. Namun

kebenarannya bisa dipahami dari beberapa kutipan ayat-ayat al-qur’an dan hadist.

Dapat ditemukan banyaknya ayat-ayat Al-qur’an dan hadist yang menganjurkan

agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya

digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Beberapa nash Al-

qur’an dan hadist yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf  adalah :

77 Shâdaqah baik substansi (aset) maupun hasilnya di pindah tangankan semua, wakaf
manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya di pindah tangankan hanya hasil
manfaatnya, sedangkan substansi / asetnya tetap di pertahankan. Hibah substansi asset dapat di
pindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan wakaf ada
persyaratannya. Penggunaan di tentukan oleh f.

78 Mustafa Edwin Nasution, Potensi Wakaf Uang Untuk Perumahan, Persentasi Seminar
MES dan BWI di Kementerian perumahan rakyat) Jakarta, Rabu 24 Juni 2008.

79 Lihat Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf Uang  pasal 22 ayat 4 dan 5.
h. 79.

80 Lihat Edwin M. Nasution, Makalah Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf
Produktif, Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam & Departemen agama, 7-8
Januari 2002, h. 2.

81 Abdul Halim, Analisis Investasi, Salemba empat, Jakarta, 2005, h. 4.
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Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk
kamu  (QS.Al-Baqarah (2) ; 261)
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"Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan  (QS.Al-Hajj
(22);77.
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya  (QS.Ali Imran (3) ; 92)

Selanjutnya beberapa kutipan hadist dari Madzhab Hanafi:82

                                                                                                                                         

wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (wâkifa) dan
mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan

       Dari hadist Hanafî, Malikî menambahkan dengan konsep wakaf adalah

menjadikan manfaat harta sang wâkif baik berupa sewa atau hasilnya untuk

diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka

waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang mewakafkan (wâkif).”83

       Pada umumnya inti ajaran yang terkandung dalam manajemen wakaf adalah

menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya di pendam tanpa hasil yang

82 Wahbah al-Zuhail , al-Fiqh al-Islam wa adillatuhû, D r al Fikr, Damaskus, 1985, Juz VII
h. 135.

83 Sayyid Ali fikri, al-Mu malah al-M liyah wa al-Ad biyah, Mustafa al- Halabi : Mesir,
1938, Juz, II. h. 304. lihat juga dalam buku Ahmad al-Dardiri Ab  al-Barakat, kitab al-Syarîh al-
Kabir, D r al-fikr Juz IV. Yang dikutip oleh Ahmad Sudirma Abbas “Wakaf Perspektif Ulama’
Madzhab dan Hukum Positif,   wakaf adalah suatu
tindakan menjadikan benda tersebut menghasilkan nilai yang bermanfaat dan dapat dinikmati
walau dengan cara menyewakannya. Dengan memahami kalimat akhir dalam hadist diatas
kepemilikan yang disewakan yakni menyewakan rumah hak milik atau sebidang tanah dengan
tenggang waktu tertentu dengan “mewakafkan” nilai yang dihasilkan kepada orang lain selama
kurun waktu tertentu.



akan di nikmati oleh al-mauq f alaih,84 karena potensinya semakin banyak harta

wakaf yang banyak di nikmati orang maka akan semakin besar pula pahala yang

akan mengalir kepada pihak wâkif.

       Di Indonesia bentuk wakaf uang telah memiliki kekuatan hukum yang kokoh

dan bisa di aplikasikan di Negeri yang tercinta ini adapun wakaf uang yang dapat

diwakafkan adalah mata uang rupiah, seperti yang tertuang dalam Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang, pasal 22 ayat 1.85

       Beberapa pengertian ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman

mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat, wakaf

menjadi salah satu cara dengan menginfaqkan sebagian harta untuk kemaslahatan

umat.

       Berikut kutipan hadist Rasululloh:86

 :
.

Apabila manusia wafat, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga
hal yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak
yang saleh  (HR.Muslim).

       Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW. Shadâqah jariyah dengan
wakaf, kemudian diperkuat sebuah hadist seperti yang telah disinggung diatas:

 :
 ": " :

84 Wahbah az-Zuhail , al-Fiqh al-Islam  wa Adillatuhu, D r al-Fikr, Mesir,  t.t. Juz VIII h.
193. Mauq f ‘alaih adalah adalah tujuan peruntukan wakaf atau orang yang menerima wakaf.
Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan di perbolehkan syarî’at Islam.
Mauq f ‘alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah misalnya wakaf kepada fakir miskin, ulama’,
keluarga dekat atau untuk kepentingan umum misalnya masjid, madrasah, jembatan, memperbaiki
jalan dan lain-lain.

85 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006
Tentang pelaksanaan wakaf uang, Depag, Jakarta, 2007, h. 78.

86 Muslim, Shahih Muslim, D r al-kutub al Ilmiyah, Beirut, 2003. Cet.II, h. 637.
87 Nasa’I, Sunan Nasa I, D r al Fikri, Beirut, 1415/1995, Juz. VI. h. 233.



.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, r.a bahwa Umar Bin Khatab mendapat sebidang
tanah di Khaibar. Ia lalu menghadap Rasullullah saw untuk memohon petunjuknya apa
yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah
saw: Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah
mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu, saya mohon petunjukmu
tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: jika
engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya. 88 Umar pun
menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual,
dihibahkan atau diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu kepada orang-orang fakir,
sanak kerabatnya, orang-orang yang berjuang dijalan Allah, orang-orang yang
kehabisan bekal dalam perjalanannya di jalan Allah, dan tamu. Orang-orang yang
mengurusi harta wakaf tersebut boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas
kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.

       Demikian diantara beberapa nash al-Qur’an dan hadist yang dapat dijadikan

landasan utama disyarî’atkannya wakaf dalam Islam. Hanya saja jika dicermati

dari nash-nash hadist yang menjadi sumber hukum wakaf, maka tampak sedikit

sekali jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad

Fuqaha yang didasarkan pertimbangan Istih n,89 maslahah Urf,90 pandangan

serupa juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhail  dalam buku al-fiqh al Islam  Wa

Adilatuhû.91 Karena wakaf merupakan salah satu konsep Fiqih Ijtihadi, artinya ia

sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama’ terhadap nash-nash yang

88 Dari kutipan hadis ini maka banyak timbul konsep-konsep madzhab Malikiah dan han ah
untuk bisa mendermakan Instrumen wakaf uang (cash waqaf) dan exis di dunia moderen seiring
berjalan waktu dan budaya. Yaitu menggalangkan wakaf uang lalu memanfaatkan hasilnya
sehingga berpotensi bagi masyarakat miskin dan juga dapat memberdayakan masalah
perekonomian.

89 Jamal Ma’ruf Asmani, Fiqih Sosial K.H Sahal Mahfudh (konsep dan Implementasi)
Khalista, Surabaya, 2007, h. 280.

90 Istih n, Maslahah dan rf  ialah bagian dari metode penetapan hukum yang
dikembangkan oleh para ulama’ fiqih. Alasan mengapa wakaf ditetapkan melalui Istih n  jika
melihat kondisi Ilmu pengetahuan ekonomi, teknologi dan kedokteran dalm kehidupan ini semakin
komfetitif, efisien dan produktif. Demikian juga dengan konsep wakaf Uang bagaimana kita
menjadikan wakaf tidak hanya didasarkan hanya pada kisaran untuk keagamaan saja melainkan
keadilan social turut serta di dalamnya, untuk itu tantangan bagi umat Islam bagaimana
menjadikan wakaf sebuah inovasi dan inspirasi yang memotivasi manusia menanamkan
kebahagian dan keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi jelaslah jika Istih n, bisa menjadi salah
satu entry point melakukan terobosan ini sepanjang tidak ada masalah sh rih yang melarang dan
hal itu membawa kemaslahatan umum maka Istih n, perlu untuk digunakan. Lihat Wahbah
Zuhailî, al-Fiqh al-Islami, D r Ibn al-fikr, Beirut, 2006. Juz VIII, h. 162.

91 Wahbah Zuhail , al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhu, D r al-Fikr : Damaskus, 1985, Juz VII h.
157.



menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Sama halnya dengan pandangan

Azyumardi Azra,92 yaitu sebuah konsep dari hasil Ijtihâd yang bukan hanya di

bidang keagamaan saja, melainkan juga di bidang kesejahteraan sosial-ekonomi.93

Pentingnya wakaf uang dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat maka majelis

ulama’ Indonesia (MUI) mengluarkan fatwa tentang wakaf  uang, dalam fatwa

tersebut di jelaskan definisi wakaf yang dikutip dari kitab Nih yat al-Muht j il

arh al-Minh j karya al –Ramli; kitab Mugnî al Muht j karya al-Khatib al-

Syarbini dan buku III KHI, pasal 215, ayat (1). Yang menyatakan benda wakaf

adalah segala benda yang tidak hanya sekali pakai saja dan bernilai menurut

ajaran Islam, pertimbangan fatwa MUI Ini adalah Qs; Ali Imran (3): 92, dan

Qs;Al-Baqarah (2): 261-262, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tesis ini. Di

samping itu, pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang dikutip dari tiga ulama

klasik yang relevan dengan wakaf uang. Pertama, Zuhri (w.124 H) yang

berpendapat bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh (Mub h).94 Kedua,

pandangan golongan Hanafi tentang Istih n Bi al- urf. Ketiga, madzhab Syafi’î

yang diceritakan oleh Ab  Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.95

       Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan Al-qur’an, Hadist, dan

pendapat ulama, akhirnya komisi Fatwa MUI menetapkan wakaf dalam bentuk

benda bergerak, termasuk Uang.

       Menurut Achmat Tohirin, sebagaimana yang dikutip oleh Ghofur Anshori,

ada tiga hal yang harus praktekkan: Pertama, metode penghimpunan dana yang

efektif,  sehingga dana umat dapat termobilisasi. Salah satu yang paling memadai

adalah dengan cara sertifikasi; Kedua, Pengelolaan penghimpunan dana secara

baik sehingga memberi hasil yang optimal, yaitu dengan cara diinvestasikan pada

92 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama’ Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-
XVIII. Atau lihat Filantropi Islam Dan Keadilan Social (studi tentang potensi, tradisi, dan
pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia), Center For the study Religion and Cultural (CSRC)
Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif  hidayatullah, Jakarta, 2006.

93  Lihat Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa pratama media, Bandung, 2008. dalam
buku ini Jaih Mubarok menjelaskan sebuah hasil penelitian berdasarkan keterpaduan antara Fikih
dan peraturan perwakafan berdasarkan Undang-undang perwakafan di Indonesia dengan aspek
ekonomi bisnis.

94 Abû Su’ud Muhammad, Ris latu fî jawaz Waqf al-Nuq d, D r Ibn Hazm, Beirut, 1997, h
20-21.

95 Al-Mawardi, al-H wî al-Kabîr, D r al-Fikr, Beirut, 1994. Juz IX. h. 379.



usaha-usaha produktif; Ketiga, hasil distribusi wakaf uang dapat di distribusikan

untuk program penyantunan (charity), pemberdayaan (enpowerment), Investasi

sumber daya insani, dan investasi Infrastruktur.96

2. Rukun dan syarat wakaf uang

        Para mujtahid memang berbeda pendapat tentang wakaf, tetapi semuanya

sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun.

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur

pokok dalam pembentukan suatu hal, perkataan rukun berarti tiang penopang, atau

sandaran97. Sedangkan menurut Istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi

untuk sahnya suatu perbuatan. Dengan demikian tanpa rukun sesuatu tidak akan

tegak berdiri. Jadi wakaf sebagai suatu lembaga memiliki unsur-unsur

pembentuknya.

        Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu yaitu sighat (pernyataan

pemberian wakaf).98 Menurut Abdul Wahab rukun wakaf ada empat99 : Pertama,

orang yang berwakaf (wâkif) ; kedua, Harta yang diwakafkan (Mauqûf bih)

sebagai obyek perbuatan hukum ; ketiga, tujuan wakaf atau yang berhak

menerima wakaf, disebut Mauqûf alaih ; keempat, pernyataan wakaf dari wâkif

yang disebut Sighât atau Ikrar wakaf. demikian yang dikatakan Muhammad Jawad

Mughniyah, rukun wakaf secara umum menurut dalam kitab Al-Fiqh Lima

Madzhab yaitu redaksi wakaf, orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan

dan pihak yang menerima wakaf.100

       Rukun-rukun yang sudah dikemukan itu masing-masing harus memenuhi

syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Berikut penjelasan dari

masing syarat rukun wakaf tersebut :

    1) kif dan syarat-syaratnya

96 Sairi Erfani Investasi Syari ah, Kreasi wacana, Yogyakarta, 2008, h. 309.
97 Anton M.Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua, Balai pustaka,

Jakarta, 1989, h. 757
98 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985. Juz VII. h. 157
99 Abdul Wahâb Khalâf, Ahkam al-Waqf, Matba’ah al-Misr, Mesir, 1951, h. 24
100 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ala al-Madzah b al-Khamsah, D r al-Jawad,

Beirut, tt, h. 640.



       Wâkif menurut sebagian besar ulama, seorang wâkif harus memenuhi syarat-

syarat tertentu, perwakafan sah bila wâkif melakukan tabaru  yaitu melepaskan

hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Selanjutnya wâkif juga harus

memiliki kecakapan dalam tabaru  termasuk didalamnya berakal sehat, baligh,

dan râsyid101. Kemampuan melakukan tabaru  dalam perbuatan wakaf ini sangat

penting karena wakaf merupakan pelepasan dari pemiliknya untuk kepentingan

umum. Para Jumhur tidak sah wakaf bila dilakukan oleh orang yang bodoh, pailit

bangkrut, sedangkan Hanafî berpendapat bahwa tidak dapat dilaksanakan wakaf

dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin orang yang memberi

hutang.102

     2)  Harta yang diwakafkan (Mauqûf bih) dan syarat-syaratnya

     Agar harta yang di wakafkan sah, maka ia harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut: benda yang diwakafkan harus mutaqawwim.103 Untuk itu, zat

wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan

tidak habis dipakai. Selain itu, tidak sah bila harta yang diwakafkan itu

dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan, buku-buku yang menyesatkan,

dan lain-lain104. Dari syarat di atas, dapat dikatakan bahwa harta yang diwakafkan

tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya, dan dapat

dimanfaatkan terus-menerus. Syarat lain adalah benda yang diwakafkan harus

jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk

menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian

hari setelah harta tersebut diwakafkan. Tujuan disarankannya syarat ini adalah

untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (Orang yang

berhak menerimanya) untuk memanfatkan benda wakaf itu,105 karena yang tidak

jelas wujudnya dan tidak jelas batas-batasnya akan menimbulkan kesamaran.

Abdul Khalaf dan Mustafa Syalabi memberikan contoh seseorang yang

101 Lihat, Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985, Juz VII.
102 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuh, 1985. Juz VII. h. 176-177.
103 Mutaqawwim adalah barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syari’at Islam

dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak namun yang dapat
diambil manfaatnya. Lihat Ubaid ‘abdullah al Kubaisy, ahkam al-Waqf  fi Syari at al-Islamiyyah,
Matba’ah al-Irsyad, Baghdad, 1997, Juz II. h. 351.

104 Abdul Wahâb Khalâf, Ahkam al-Waqf, Matba’ah al-Misr, Mesir, 1951, h. 57-60.
105 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985. h.185.



mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menunjukkan lokasi tanah dan batas-

batasnya kepada fakir miskin. Wahbah Zuhailî menambahkan bahwa wakaf yang

tidak jelas, menurut kalangan Hanafî, akan menimbulkan banyak perselisihan.106

       Golongan Hanafî mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu ain

(zat)nya harus kekal yang memungkinkannya dapat dimanfaatkan terus menerus.

Termasuk di dalamnya kitab-kitab yang mendatangkan pengetahuan. Menurut

para pengikut Hanafî, mewakafkan buku-buku dan mushaf sebagai sumber

pengetahuan adalah sama dengan mewakafkan dirham dan dinar107.

       3) Mauqûf alaih  dan syarat-syaratnya

       Yang dimaksud mauqûf alaih adalah tujuan wakaf. Syarat-syarat mauqûf

alaih adalah untuk pendekatan diri kepada Allah. Obyek atau tujuan wakaf

(mauquf alaih) harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada

Allah. Mauquf alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah adalah fakir miskin,

keluarga dekat atau kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, pengadaan

kitab-kitab fiqih, dan Al qur’an, tempat minum, jembatan, dan perbaikan jalan.108

        4) Pernyataan (Sighât) wakaf dan syarat-syaratnya109

       Beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulasma’ klasik tentang redaksi

wakaf. Ulama madzhab telah sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan

redaksi waqaftu “saya mewakafkan” meskipun saat itu mereka berbeda pendapat

tentang keabsahan menggunakan “Habistu” (saya tahan hak saya) ”sabiltu” (saya

memberikan jalan) dan “abbadtu” (saya menyerahkan selamanya).110

       Ibnu Qudâmah dalam tulisan di kitab Al-Mughnî Jilid V mengatakan bahwa

madzhab Hanafî, Malik , dan Hambal  menilai wakaf cukup dengan perbuatan dan

barang yang dimaksud berubah menjadi wakaf. Pendukung dari pendapat ini di

antaranya Ulama’ Madzhab Imamiyah Sayyid Abû Al-Hasan Al-Ashfahan ,

106 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985. h. 23.
107 Asy-Syaukani, Nail al-Autar, Mustafa a-Babi al-halabi, Mesir, tt. Jilid VI. h. 46.
108 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985. h 193.
109 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia :

Jakarta, 1998, h. 84. Lihat juga Ahmad Sudirman Abbas, wakaf Perspektif Ulama  Madzhab dan
Hukum Positif, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2006, h. 25.

110 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ala al-Madzah b al-Khamsah, tt, h. 640.



Sayyid al-hakim serta diriwayatkan pula dari Al-Syâhid Al-Tsâni dan Ibnu

Idris111.

       Beberapa pendapat Ulama klasik di atas relevan dengan pendapat M.A

Mannan. Pakar ekonomi kontemporer ini menciptakan inovasi barunya tentang

penerbitan sebuah sertifikat wakaf uang,112 dari menerbitkan sertifikat kepada

orang yang berwakaf berarti penerbit wajib menjaga kelestariaannya dan

memanfaatkan hasil untuk masyarakat yang membutuhkan.

       Namun disatu sisi pendapat Syafi’I yang ditulis oleh Al-Mughnî beliau

mengatakan : wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafalkan.

Tidak ada pembenaran ataupun pengesahan syarat wakaf harus di lapadzkan

secara khusus, wakaf bisa terjadi dengan semua kalimat tersebut bahkan mungkin

dengan bahasa asing pun, karena sebuah ucapan hanya lafazd sarana untuk

pengucapan maksud bukan tujuan tersebut.

       Selanjutnya barang yang diwakafkan (Mauq f bih), para ulama madzhab

sepakat jika barang yang akan diwakafkan merupakan sesuatu barang yang

konkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian tidak

sah jika mewakafkan hutang atau barang tersebut tidak diketahui dengan jelas.

       Syarat-syarat lain sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang yaitu :

Untuk tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam,

artinya mewakafkan rumah untuk dijadikan ibadah agama lain tidak sah. Akan

tetapi jika diperuntukkan untuk jalanan umum yang akan dilalui oleh orang Islam

tidak mengapa113, Perwakafan suatu benda tidak dibatasi untuk jangka waktu

tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi dengan waktu

maka tidak sah114. Syarat lainnya yakni tidak mewakafkan barang atau benda yang

111 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ala al-Madzahîb al-Khamsah, tt. h. 641.
112 Pada masa klasik Fenomena wakaf uang menjadi sebuah perdebatan, masa kontemporer

Instrumen wakaf uang menjadi sebuah kebijakan yang secara terus menerus di Implementasikan
dan di realisasikan serta mendapat dukungan banyak dari para pakar ekonomi Kontemporer.
Beberapa pakar ekonomi yang menjadi pendukung untuk mensosialisasikan Instrumen wakaf
secara produktif Mundzir Qahf, Wahbah Zuhailî, dan M.A.Mannan. Lihat  juga Konsep M.A.
Mannan, Cash Waqf Certificate, Presentation at Third Harvard University Forum on Islamic
Finance, Harvard University : USA, 1999.

113 Ahmad Sudirman abbas, Wakaf Perspektif Ulama  Madzhab dan Hukum Positif, Nuansa
Cendikia, Bandung, 2007, h. 28.

114 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 2006. h. 88



semata-mata menjadi larangan Allah dan menimbulkan fitnah. Syarat yang

selanjutnya adalah jika wakaf telah di ikrarkan oleh si wâkif maka harus segera di

laksanakan, tanpa si wâkif menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa

yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

      Adapun syarat boleh atau tidaknya wakaf uang menurut Ibn’ Abidin dalam

kitab Hasyy t Ibn Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung pada

adat kebiasaan di satu tempat.115 Wakaf uang telah terlaksana dan menjadi

kebiasaan pada negeri Romawi sehingga timbul beberapa pemahaman jika wakaf

uang hanya sah di tempat itu dan tidak sah di tempat lain. Demikian halnya

dengan Ibn Taymiyah dalam kitab al-fatâwa yang membolehkan wakaf uang

namun tidak jelas alasan kebolehan dari penerapan tersebut.116

       Adanya paham tentang keabsahan wakaf uang membuka peluang bagi aset

wakaf untuk memasuki berbagai usaha Investasi seperti Syirkah Mudh rabah,

Murâbahah, Istishna  Musyârakah dan lain sebagainya.

       Tujuan ataupun hikmah dari pelaksanaan wakaf uang bukan sekedar

mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi

umat manusia diantaranya ; a). Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan

masyarakat, b). Membangun  hubungan kasih sayang antara wâkif dengan anggota

masyarakat, c). Keuntungan moril bagi wâkif yaitu kucuran pahala secara terus

menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala yang dalam

Istilah Al-qur’an ts wab ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak, d). Sebagai

sumber pengadaan sarana, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya

untuk masa yang lama117.       Sumber dana produktif berupa Investasi Uang

banyak mendatangkan hasil untuk masa yang lama jika saja bisa di laksanakan

oleh Nâzhir yang profesional.

115 Ibn ‘Abidin, Hass yah, dd al Mukhtar, h. 555-567.
116 Ibn Taymiyah, Majmû  al-Fat wa, D r al Kutub Ilmiyah, Beirut, 2000. Jilid 18, Juz 31. h.

101.
117 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, 2006. h. 86. Esensi

wakaf uang harus tetap terjaga substansinya wujudnya. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan
dan dihibahkan tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik
umum Menjadi milik pribadi yaitu dari pengembangan dan pemanfaatannya. Wakaf uang akan
menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum yang bisa disalurkan kepada pihak-pihak
untuk dapat menikmati hasil harta wakaf  tersebut selama mungkin.



3. Nâzhir dan Syarat-syaratnya

       Kata nâzhir berasal dari kata kerja bahasa Arab,

yang mempunyai arti: menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Kata

nâzhir adalah isim fâil (  ) yang kemudian dapat  diartikan ke dalam bahasa

Indonesia dengan pengawas (penjaga).118 Nâzhir wakaf atau biasa disebut nâzhir

adalah orang yang diberi tugas untuk menjaga mengelola wakaf. Nâzhir disebut

juga dengan istilah Mutawalli orang yang diberi tugas untuk mengawasi harta

wakaf. Dengan demikian nâzhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas

harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil

wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala

sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal119

       Dari pengertian yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan,

nâzhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi

sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus

dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nâzhir

dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan

manfaat dari harta yang diwakafkan ini berarti berfungsi dan tidak berfungsinya

suatu harta perwakafan tergantung pada nâzhir.

       Walaupun para mujtahidin tidak menjalankan nâzhir sebagai salah satu rukun

wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wâkif harus menunjuk nâzhir wakaf

(pengawas wakaf) baik nâzhir tersebut wâkif sendiri, mauqûf ‘alaih atau pihak

lain. Bahkan ada kemungkinan nâzhirnya terdiri dari dua pihak yakni wâkif dan

mauqûf ‘alaih.120 Pengangkatan nâzhir ini tampaknya ditunjukkan agar harta

wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

       Para ulama membahas masalah nâzhir ini dari berbagai segi, yakni :

a). Orang yang berhak menjadi nâzhir, menurut golongan hanafi penunjukan

nâzhir adalah hak wâkif, wâkif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nâzhir

118 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, h. 1532-1533.
119 Muhammad Ibn Isma’il as-San-âny, Subulus as-salam, h. 112.
120 Wahbah Zuhail , al-Fiqh al-Islam  Wa Adilatuhû, 1985, h. 231.



atau tidak. Jika wâkif tdak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi

nâzhir, maka yang berhak menunjuk nâzhir adalah orang yang diberi wasiat (jika

ada) dan jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nâzhir wakaf adalah Hakim.

Disamping itu nâzhir juga boleh lebih dari satu orang121. Abdul Wahâb Khalâf

juga menyebutkan bahwa menurut Abû yusuf orang yang paling berhak

menentukan nâzhir adalah wâkif, dengan alasan wâkif adalah orang yang paling

dekat dengan hartanya. Wâkif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu

bermanfaat terus menrus. Dengan demikian dialah yang (wâkif) yang paling

mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang

diwakafkan.122 Abû zahrah dari mazhab Hanafi yang berhak menentukan nâzhir

adalah wâkif. Menurut Abu Yusuf apabila wâkif meninggal dan tatkala ia hidup

tidak menjelaskan kepada siapa wakaf itu diuasakan maka menurut pendapat Abû

Yusuf yang menentukan Nâzhir adalah hakim, hakim adalah pejabat yang

berwenang untuk membelanjakan harta wakaf apabila wâkif tidak lagi

mentasarrufkan harta wakafnya.123

       Di kalangan golongan hanafî sendiri terjadi perdebatan antara Abu Yusuf

dengan Imam muhammad. Imam Muhammad mengatakan bahwa apabila wâkif

tidak menunjuk nâzhir pada ikrar wakaf, maka yang berhak mengangkat nâzhir

adalah mauqûf alaih. Menurut Imam muhammad, Nâzhir bekerja bukan

mewakili wâkif tetapi mewakili mauqûf ‘alaih.124

       Golongan Malikî berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nâzhir

adalah wâkif. Namun demikian malik r.a menolak wâkif untuk menguasai harta

wakaf yang ia wakafkan, jika wâkif menunjuk atau mengangkat dirinya untuk

menguasai wakaf menjadi nâzhir wakaf hal ini berarti seakan-akan ia

mewakafkan untuk dirinya, sedangkan golongan Malikî berpendapat bahwa wâkif

tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan. Dikhawatirkan jika

memungkinkan wâkif lupa kemudian terhadap harta yang diwakafkan dan apabila

121 Ibnu Qudâmah, al-Mughni, Maktabah al-Riyad, Riyad, tt. Juz V. h. 646.
122 Abdul Wahâb Khalâf, Ahkam al-Waqf, Matba’ah al-Misr, Mesir, 1951. h. 216.
123 Muhammad Abû Zahrah, Muhadhârat fi al-waqf, Dâr al-Fikr al-‘Araby, Kairo, 1971, h.

318.
124 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Waqf, 1951. h. 217



ia jatuh miskin kemudian dia akan membelanjakan (harta wakaf) untuk dirinya

sendiri. Untuk itulah golongan Malikî berpendapat agar wâkif menunjukkan dan

mengangkat nâzhir untuk mengurus harta yang diwakafkan125 Hanafî juga

memperbolehkan Mauqûf ‘alaih untuk mengangkat nâzhir kepada orang yang

mereka pilih apabila Mauqûf alaih itu mu ayyan (tertentu). Kebolehan terjadi jika

wâkif tidak menjelaskan kepada siapa penguasaan wakaf itu diberikan126.

       Syafî’î berpendapat nâzhir tidak ditentukan oleh wâkif, kecuali wâkif

mensyaratkan di saat terjadinya wakaf. Golongan syafi’î berpendapat wâkif dapat

mengangkat atau menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nâzhir, akan tetapi jika

disaat terjadinya wakaf, wâkif tidak menunjuk dirinya atau orang lain sebagai

nâzhir. Para Fukaha di kalangan syafi’î berbeda pendapat ada yang mengatakan

yang menjadi nâzhir adalah wâkif sendiri, kedua mauqûf ‘alaih dan ketiga adalah

Hakim127.

 b) Kedudukan, kewajiban dan hak nâzhir wakaf

      Pada umumnya ulama’ sepakat bahwa kekuasaan nâzhir wakaf hanya terbatas

pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang

dikehendaki wâkif. Asaf A.A Fyzee berpendapat bahwa kewajiban nâzhir adalah

mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta.

Sebagai pengawas harta wâkif, nâzhir dapat mempekerjakan beberapa wakil.

Nâzhir sebagai orang yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak

boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan

oleh pengadilan128

      Tugas nâzhir menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf),

memelihara harta wakaf, dan membagikan hasil harta wakaf kepada pihak yang

berhak menerimanya. Demikian apa yang diungkapkan oleh Ubaid al-Kubaisy,

125  Muhammad Abû Zahrah, Muhadhârat fi al-waqf, 1971. h. 319.
126 Muhammad ‘Ubaid ‘Abdullah, al-Kubaisyi, Ahkam al-waqf fi Syarî at al Islâmiyyah,

Matba’ah al Irsyad, Baghdad, 1977, Juz II. h. 351.
127 Muhammad Abû Zahrah, Muhâdhârat fi al-waqf, 1971.
128 Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammad Law, Oxford University Press, Delhi, 1974.

Edisi IV. h. 312.



dan konsep ini juga telah tertuang dalam PP nomor 42 tahun 2006 tentang

pengelolaan wakaf uang pasal 11129.

      Meskipun nâzhir mempunyai kewajiban-kewajiban yang cukup berat

tanggung jawabnya, nâzhir pun mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dari

jerih payahnya. Adanya upah bagi nâzhir ini telah diperaktekkan oleh Umar Ibn

Khattab, Ali Ibn Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lain. Adapun untuk Upah Nâzhir

golongan hanafî berpendapat bahwa nâzhir berhak mendapatkan gaji selama ia

melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf itu terjadi. Besarnya gaji

bisa sepersepuluh (1/10) atau seperdelapan (1/8) dan sebagainya, sesuai dengan

ketentuan wâkif. Namun apabila wâkif tidak menentukan upah nâzhir maka

hakimlah yang menetapkan upah nâzhir tersebut. Besarnya upah itu pada

umumnya disesuaikan dengan tugas yang diberikan kepada nâzhir130.

       Pendapat para Fuqaha mengenai nâzhir ini merupakan pemikiran yang

dijadikan dasar pengembangan bagi para ulama’ selanjutnya. Nâzhir wakaf

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam peraktek perwakafan karena

berkembang tidaknya suatu wakaf sangat bergantung pada nâzhir. Sedangkan

pengelolaan yang baik juga harus menggunakan manajemen yang baik, sesuai

dengan situasi dan kondisi dan tidak melanggar ajaran Islam.

B.   Wawasan Tentang Perumahan

       1. Konsep Perumahan

       Pada hakikatnya tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital.

Tanpa tempat tinggal, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak.

Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup. Moslow

menyebutkan, bahwa manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang,

pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah tempat tinggal merupakan salah

satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi131. Rumah

129 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf Uang, pasal 11 ayat 1
dan 2. h. 9.

130 Ibnu Qudâmah, al-Mughni, Maktabah al-Riyâd, Riyâd, tt. Juz V. h. 346.
131 Suparno sastra M & Endy Marlina, Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan

(Sebuah Konsep, Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan), Andi
Opset, Yogyakarta, 2006. h. 2.



merupakan sebuah wadah bagi manusia untuk tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan keluarga132. Peranan tempat tinggal bagi kelangsungan

kehidupan yang dinamis sangatlah mutlak, karena tempat tinggal bukan lagi

tempat untuk bernaung, tetapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari

kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan. Seperti yang di ungkapkan

oleh Boedhisantoso, rumah sebagai tempat berlindung penjamin rasa aman

penghuninya dari ancaman fisik maupun spiritual133. Demikian Budiharjo

menegaskan, perumahan bukan hanya sekedar benda yang selanjutnya cenderung

untuk dilihat sebagai sarana hidup, tetapi merupakan proses bermukim (woning)

yaitu kehadiran aktif manusia134

       Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana lingkungan135. Sedangkan permukiman bagian dari lingkungan hidup di

luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan136

       Perumahan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang di gunakan

manusia untuk berlindung dari ganguan Iklim dan mahluk hidup lainnya, rumah

juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan

keluarga, dalam lingkungan yang sehat, serasi, dan teratur137. Selain berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal hunian, perumahan juga merupakan tempat

untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam kehidupan, seperti yang

di tegaskan oleh Rimadewi, fungsi perumahan tidak hanya menyediakan tempat

peneduh untuk keluarga, namun juga sebagai pusat dari seluruh kegiatan di dalam

lingkungan perumahan : sebagai fokus aktifitas ekonomi, simbol dari penerimaan

132 Undang-undang RI Nomor  4 tahun 1992, Tentang Perumahan Dan Permukiman, pasal 1.
h. 3

133 Budhi Santoso. S, Etika Lingkungan Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, Jakarta, tt.p,
1994.

134 Budhiharjo, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Alumni, Bandung, 1984. h. 137.
135 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1992, Perumahan Dan Permukiman, pasal 2. 2007, h.

6.
136 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1992, Perumahan Dan Permukiman pasal 3. 2007.
137 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1992, Perumahan Dan Permukimah, 2007. h. 27.



social, elemen dari pertumbuhan ota, distribusi pendapatan (income), dan

sSebagai pemenuhan kebutuhan sosial138

       Konsep perumahan di samping sebagai pelindung aktivitas ekonomi yang

dimaksud adalah sebagai tempat untuk melakukan semacam usaha-usaha kecil

yang bisa dijadikan sebuah jalan untuk berkarya yaitu melalui Home Industri139.

       Simbol penerimaan social yang dimaksud adalah Integritas social bagi

masyarakat. Intergritas social bagi para penghuni perumahan mewah, menengah

maupun sederhana memiliki pola yang bermacam-macam, perumahan mewah

cenderung lebih bersifat individualistik140. Demikian apa yang di ungkapkan oleh

B.J. Habibi dalam mempersentasikan Rasio Subsisi silang bagi pembangunan

perumahan mewah di Batam, tidak ada ekslusivitas dalam kemasyarakatan karena

pancasila tidak mengenal SARA dalam bentuk apapun dan SARA bisa terjadi bila

ada Ekslusivitas141. Menurut prawati mengutip langsung dari teori Linton, rumah

merupakan sebagai pusat berlangsungnya proses sosialisasi, yang berhubungan

dengan nilai-nilai budaya penghuni rumah yang bersangkutan. Serta tempat

melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan kebudayaan masing-masing142.

        Perumahan selalu Identik dengan lingkungan mencakup masalah

kenyamanan, keamanan, bersih dan rapi, sebaliknya dengan permukiman

dikatakan hanya sebuah tempat tinggal bagian dari kampung kampung di tengah

138 Rimadewi Supriharjo, Perumahan Dan Permukiman Sebagai Unsur Dominant Dalam
Pembangunan Kota, Bahan Perkuliahan FTSP-ITS, Semarang, 2007

139 Rimadewi Supriharjo, Hubungan Antara Perumahan Dan Permukiman Dengan
Lingkungan, bahan perkuliahan FTSP-ITS, Semarang, 2007.

140 Wawancara dengan Winda, Penghuni Perumahan Mewah Kota Wisata Cluster Kyoto, 29
maret 2009.

141 Adanya Ekslusivitas di masyarakat akan mempengaruhi Integritas social. Untuk itu tidak
ada perbedaan dalam pembangunan sebuah perumahan mewah, sederhana dan sangat sederhana
semua para penghuni harus bisa dinikmati secara merata baik itu prasarana ekonomi yaitu energi,
air, system informasi keamanan, kenyamanan dan lain-lain sebagainya. Lihat B.J. Habibie, Ilmu
Pengetahuan Teknologi Pembangunan Bangsa, Badan pengkajian dan penerapan Teknologi
(BPPT), Jakarta, 1997.

142 Rumah tempat melakukan aktivitas dan proses sosialisasi artinya sosialisasi untuk
mengenalkan budaya penghuni rumah yang bersangkutan. Kegiatan seperti ini biasanya berkaitan
dengan struktur dan fungsi ruang yang tersedia dalam rumah. Sebagai contoh orang yang
menginginkan ruang tamunya luas karena memiliki tamu yang banyak, hal ini mengandung makna
yang tertentu dalam masyarakatnya, jika dia memiliki banyak teman, dan tamu yang banyak
berkunjung. Lihat Timbul Dongoran, Lingkungan Budaya Pada Masyarakat Perumahan Rakyat
Daerah Sumatera, UD-Sarina, Medan-Sumatera Utara, 1998.



kota. Seperti yang di jelaskan oleh Jhon L.Taylor penjabaran teori McGee dalam

bukunya the Slums and Squatetter settlements of South-East Asia Cities, perlu di

bedakan antara kampung dan kelompok penghuni liar adalah sebagai jenis nyata

dari daerah perumahan di bawah standar kota143. Bahkan Menurut Zsu Zsa Baross

kampung atau permukiman identik pula sebagai tempat permukiman orang-orang

berpenghasilan rendah144.

      2. Perkembangan Perumahan Di Indonesia

      Seiring dengan tingginya permintaan atas perumahan maka terjadi

peningkatan pembangunan perumahan. Namun bagi pihak pengembang swasta,

pembangunan perumahan mewah menjadi prioritas dibandingkan dengan

pembangunan perumahan sederhana. Hal ini disebabkan minat masyarakat

terhadap pemilikan perumahan mewah cukup tinggi.145 Fungsi rumah tidak hanya

dilihat sebagai tempat tinggal. Tetapi masyarakat saat ini melihat rumah sebagai

alat prestise dan sebagai pendukung terjadinya suatu kegiatan bisnis bagi sebagian

orang serta sebagai Investasi.

        Perkembangan pembangunan perumahan disebabkan karena perkembangan

tingkat ekonomi masyarakat tersebut, rumah bukan saja merupakan pemenuhan

kebutuhan dasar146. Belakangan ini justru pembangunan perumahan mewah

menjadi objek Investasi khususnya pada masyarakat dengan kelas ekonomi.

143 Parsudi Suparlan, Kemiskinan Di Perkotaan, Sinar Harapan, Jakarta, 1984. atau lihat Jhon
L. Taylor, The Slums and Squatter Settlements of South-East Asia Cities, Artikel seminar
Comunitiy organization in southeast asian Cities Building The Broader Dialogue, (Southeas Asia,
1972).

144 Zsu Zsa Baros, Prospek Perubahan Golongan Miskin Kota, Sinar harapan, Jakarta, 1984,
dikutip dari Parsudi suparlan Kemiskinan di Perkotaan, alasan baros menjelaskan Permukiman
sebagai tempat permukiman orang-orang berpenghasilan rendah karena Infarastruktur pada
prmukiman masih kasar, ketiadan pelayanan, kondisi kebersihan yang sering menyedihkan dan
jalan-jalan serta gang-gang yang becek dan terdapat masyarakat kampung yang beraneka ragam
dan heterogen.

145 Survey terhadap perumahan mewah Kota wisata dan Perumahan Grand puri laras.
Wawancara dengan Sudirman Marketing Perumahan Grand Puri laras, pada tanggal 20 April 2009.
Lihat http://bicararumah.wordpress.com/2007/04/02/perumahan-terbaik-disawangan-
depok/#comment-7744. diakses 22 April 2009.

146 Suparno Sastra M. & Endy Marlina, Perencanaan dan Perkembangan Perumahan,
(sebuah konsep pedoman dan strategi perencanaan dan pengembangan perumahan), 2006. h. 77.
dalam buku ini Suparno mengembangkan kembali konsep Moslow rumah menjadi kebutuhan
untuk mengaktualisasikan seseorang ataupun manivestasi status seseorang dan mengandung nilai-
nilai filosofi yang lebih dalam yang dapat mengungkapkan jati diri pemiliknya dan dapat pula
memberikan kebanggaan atas kepemilikan bangunan tersebut

http://bicararumah.wordpress.com/2007/04/02/perumahan-terbaik-disawangan-


Perkembangan rumah dapat di perediksikan dengan penjualan rumah tahun

anggaran 2007 diperkirakan mengalami kenaikan 17 % yang dipicu faktor inflasi

dan BI rate, tingkat suku bunga KPR, serta kurs rupiah yang semakin kondusif.147

       Pembangunan perumahan yang di laksanakan oleh kemenpera di peruntukkan

bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah termasuk di dalamnya

kelompok fakir miskin keluarga dan anak-anak yang terlantar, kali lima, asongan,

dan lain-lain, kelompok petani dan nelayan, kelompok pekerja kasar termasuk kuli

di pelabuhan, dan lain sebagainya, kelompok pegawai negeri sipil dan ABRI148.

       Data dan realita pembangunan perumahan bagi fakir miskin di Indonesia dari

berbagai propinsi membuktikan bahwa pembangunan perumahan yang paling

banyak terkonsenterasi di propinsi jawa barat dengan jumlah rumah yang

terbangun sekitar 7.168.648 dengan komposisi persentasi sekitar 18,75%.

Sedangkan propinsi dengan jumlah rumah yang terbangun untuk fakir miskin

yang paling rendah terdapat di propinsi Maluku utara dengan jumlah rumah

tangga sekitar 167,120 dengan komposisi persentasi sekitar 0,44%. Selain itu data

pertumbuhan rumah tangga secara nasional antara tahun 2005 sampai 2006, angka

pertumbuhannya mencapai sekitar 611,464 atau sekitar 1,09%. Propinsi dengan

jumlah pertumbuhan rumah tangga yang paling tinggi terkonsenterasi di propinsi

Jawa barat, dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga mencapai angka sekitar

166,090. sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga paling

rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan jumlah pertumbuhan sekitar

1,558149.

      Sedangkan untuk pertumbuhan perumahan bagi fakir miskin secara nasional

antara tahun 2005 sampai dengan 2006 angka pertumbuhannya mencapai sekitar

425.290 atau sekitar 1,11% propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah secara

swadaya bagi fakir miskin yang paling tinggi terkonsenterasi di propinsi Jawa

147 http://www.infonuklir.com/module/news/article.php storyid=39 diakses pada tanggal 22
april 2009.

148 Sri Bintang Pamungkas, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia (evaluasi atas
kebijaksanaan pembangunan pemerintah), dalam Amin Rais  (kemiskinan dan kesenjangan),
1995. h. 51.

149 Kemenpera, Laporan Rekapitulasi pemberian stimulant perumahan swadaya APBN 2006
dan 2007.

http://www.infonuklir.com/module/news/article.php


barat, dengan jumlah pertumbuhan rumah mencapai mencapai angka sekitar

112.908. sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah fakir miskin

secara swadaya yang paling rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan

jumlah pertumbuhan 1,345150.

       Pengadaan perumahan bagi fakir miskin merupakan amanat pembangunan

yang tertuang dalam kebijakan pembangunan perumahan yang berdasarkan pada

PP. NO 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 4, yaitu kelompok sasaran pengadaan

perumahan bagi fakir miskin adalah keluarga / rumah tangga termasuk perorangan

baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki

hunian, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan termasuk kedalam

kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah, termasuk

masyarakat berpenghasilan rendah, dengan penghasilan sampai dengan maksimal

Rp.2.500.000,- perbulan151

       Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional 2004 terdapat 55 juta keluarga dari

jumlah penduduk terbesar 217.1 juta jiwa yang membutuhkan rumah, dan sekitar

5,8 juta keluarga belum memiliki rumah152

       Penelitian B.J. Habibi dalam merumuskan rasio pembangunan perumahan

dengan sistem subsidi silang. Pengalaman di Batam tentang realestate yang

mengadakan pembangunan perumahan melaksanakan perencanaan pembangunan

dengan perbandingan 1 rumah mewah di imbangi dengan 3 rumah sederhana dan

bahkan 6 rumah yang sangat sederhana. Habibi menjelaskan, untuk

menghilangkan adanya ekslusivitas, menghilangkannya misalnya dengan cara

membangun prasarana ekonomi yang di buatkan untuk seluruh tata ruang dalam

kualitasnya sama bisa di nikmati merata dari semua yang tinggal dalam tata ruang

itu sendiri dengan perbandingan 1:3:6 yang 6 harus bisa menikmati subsidi dari

yang 1 dan 3, dan yang 1 harus lebih banyak mensubsidi153. Artinya tidak ada

150 Laporan Rekapitulasi pemberian stimulant perumahan swadaya APBN 2006 dan 2007.
151 Kementerian Negara perumahan rakyat RI, Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat, Nomor : 07 PERMEN /M/2007. h. 23.
152 Keputusan Deputi bidang perumahan swadaya No. 836 / KPTS/ DS/ 2006, tentang

Rencana Strategis Deputi Bidang Perumahan Swadaya, 2006-2009.
153 B.J. Habibie, Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pembangunan Bangsa, Badan pengkajian

dan penerapan Teknologi, BPP Teknologi, Jakarta, 1997, h. 75.



pembedaan antara bentuk perumahan mewah dengan pembangunan perumahan

yang di hasilkan dari keuntungan pembangunan perumahan mewah. Setiap pola

pembangunan perumahan mewah maupun sederhana harus sesuai dengan

kelayakan, bahan, lahan, lingkungan maupun sejenisnya.

       Sesuai dengan pasal 8 Undang-undang No. 39/1999 bahwa : perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi

tanggung jawab pemerintah. Selain itu dalam pasal 5 ayat 3 juga telah

diamanatkan :”setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

kekhususannya”154. Dari penjelasan Undang-undang ini dapat di asumsikan jika

pemerintah di wajibkan untuk memperhatikan bagaimana tingkat kehidupan yang

layak yang bisa menunjang aktifitas dan pertumbuhan mereka termasuk di

dalamnya penyediaan tempat tinggal yang sehat dan bersih

       Adanya kondisi seperti ini menimbulkan kepemilikan rumah yang dibangun

para pengembang didominasi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan

ekonomi tinggi. Akibatnya banyak ditemui saat ini permukiman ekslusif.

Perbedaan bentuk perumahan sehingga timbulnya kesenjangan dan melahirkan

ekslusivitas. Ekslisivitas dalam masyarakat bertentangan dengan Undang undang

Pasal 3 (tiga)155, penelitian Ria manurung membuktikan pembangunan perumahan

mewah menjadi sebuah prioritas dibandingkan dengan pembangunan perumahan

sederhana. Hal ini disebabkan minat masyarakat terhadap pemilikan perumahan

mewah cukup tinggi156

       Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan mewah pihak pengembang

swasta lebih cenderung membangun perumahan mewah (realestate) untuk

154 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Swadaya.
155 Undang-undang Nomor 4 tahun1992 tentang perumahan dan permukiman pasal 3,

menyatakan asas kebersaman dan kekeluargan membeikan landasan agar golongan masyarakat
yang kuat membantu golongan masyarakat yang lemah dan mencegah terjadinya lingkungan
permukiman ekslusif.

156 Fungsi rumah mewah tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, wadah aktivitas maupun
perlindungan psikologis semata, tetapi masyarakat menengah atas saat ini melihat rumah sebagai
sebuah alat prestise dan sebagai pendukung bahkan sebagai sebuah Investasi. Lihat Ria Manurung,
Dampak Pembangunan Perumahan Mewah Terhadap Persepsi Etnik Cina Pada Diri dan
Lingkungannya, Tesis Sarjana Tehnik Lingkungan, perpustakaan Universitas Indonesia (UI),
Jakarta, 1996, h. 45



konsumen kelas menegah atas karena laba yang diperoleh dari membangun

perumahan mewah lebih besar dari pada keuntungan membangun perumahan

sederhana (RS) dan sangat sederhana (RSS).

        Akibatnya terlihat di dalam masyarakat ada kecenderungan pemilikan

perumahan ini hanya berada pada golongan masyarakat tertentu saja. Yaitu

masyarakat yang tingkat ekonominya cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan sebuah

kasus yang terjadi sumatera Utara (Medan) dengan adanya pembedaan perumahan

antara etnik cina yang di dominasi oleh pengembangan perumahan mewah

menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat pribumi di daerah sumatera utara

akhirnya menimbulkan kesenjangan antara etnik cina dan pribumi.157

        Beberapa permasalahan yang timbul dari integritas sosial lingkungan

masyarakat di komunitas perumahan mewah antara lain yaitu lemahnya sistem

komunikasi antar masyarakat dalam kebersamaan dan kekerabatan. Menurut

Susanto, salah satu proses dan hasil kehidupan sosial merupakan alat yang

bertujuan untuk mengadakan suatu keadaan budaya yang homogen. Apabila

homogenitas tercapai, kelangsungan hidup kelompok terjamin.158 Bagi

Abdulsyani, perseorangan itu mempunyai hakikat sebagai mahluk sosial, tetapi

dalam kenyataan empiris suatu kesatuan merupakan Integritas sosial. Integritas

sosial tidak hanya cukup diukur dengan kriteria berkumpul atau bersatu dalam arti

fisik, melainkan juga dengan pengembangan sikap solidaritas dan peranan

manusiawi.159 Sejauh ini integritas sosial dalam kenyataan empiris dalam konteks

perumahan mewah masih sangat lemah. Lingkungan ekslusif bersifat

individualistik akibat tingginya aktivitas di luar rumah. Integritas sosial pun

menjadi lemah.

157 Realita kasus yaitu dengan adanya pengaruh lingkungan perumahan mewah terhadap
persepsi atau integrasi social masyarakat disebabkan oleh kesenjangan antara etnik cina dan
pribumi menimbulkan konflik antara keduanya yaitu penyerangan terhadap orang-orang cina dan
pembakaran perkampungan percinaan serta penjarahan kios-kios milik etnik cina menyebabkan
korban sampai 2000 orang terbunuh. Keamanan masyarakat etnik cina pada masa itu tidak dapat
dijamin oleh pihak pemerintah Indonesia kejadian terjadi pada tahun 1965. Lihat Coopel C.A,
Tionghoa Indonesia dalam Kerisis, Jakarta : Sinar Harapan, 1994. Dan Ria Manurung, Dampak
Pembangunan Perumahan Mewah Terhadap Persepsi Etnik Cina Pada Diri dan Lingkungannya,
Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1996.

158 Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Binacipta, Jakarta, 1977, h. 104.
159 Abdulsyani, Sosiologi (Skematika Teori dan Terapan), Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 38.



3.   Fungsi Perumahan Bagi Masyarakat Fakir Miskin

      Dalam pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sejak pelita 1,

menghadapi berbagai permasalahan, salah satu faktor dinamis terpenting yang

menjadi pemasalahan pembangunan nasional adalah masalah kependudukan.

Masalahnya ditandai oleh pertambahannya yang cepat, penyebarannya yang

secara proporsional tidak merata, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang

menimbulkan problema sosial, ekonomi, politik dan kultural bagi kota yang

didatangi dan desa yang ditinggalkan serta struktur pendduduk yang membuat

kepada usia muda.

       Tujuan pengadaan perumahan bagi fakir miskin dari hasil pemanfaatan dana

wakaf pada perinsipnya tentu tidak terlepas dari pada tujuan pengadaan

perumahan bagi warga negara Indonesia pada umumnya. Hal ini sejalan dengan

Undang-undang No. 4 Tahun 1992, Tentang perumahan dan permukiman,

terdapat beberapa pasal dan ayat penting yang berpengaruh pada pengadaan

perumahan bagi masyarakat miskin antara lain : setiap warga negara mempunyai

hak dan menempati / atau menikmati atau memiliki rumah yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur; pemerintah dan badan–badan

sosial atau keagamaan dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan untuk

memenuhi kebutuhan khusus ; setiap warga negara mempunyai kewajiban dan

tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan prumahan dan

permukiman.160

        Tujuan pemenuhan perumahan bagi fakir miskin dilandasi adanya kepedulian

dan pemihakan terhadap mereka. Tidak hanya semata-mata untuk pengadaan

perumahan bagi masyarakat fakir miskin, akan tetapi untuk lebih ingin

meningkatkan dan menaikkan tingkat kehidupan dan derajat mereka sebagai

manusia dalam mencapai tujuan hidup.161

160 Lihat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman.
161 Lihat Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, REI-PT

Raksindo, Jakarta, 1997. h. 299.



       Rumah mempunyai tiga arti penting bagi kehidupan manusia, yaitu tempat

untuk berlindung, membina, dan kegiatan keluarga.162 Dengan demikian dari tiga

poin terpenting diatas bagi orang miskin merupakan sebuah keberuntungan besar,

jika bisa terpenuhi dengan baik.

      Tujuan pengadaan perumahan bagi fakir miskin adalah :

a).  Untuk memperbaiki taraf dan sarana kehidupan golongan berpenghasilan

rendah ;

b).  Untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ;

c).   Perumahan yang tidak sehat ;

d).   Prasarana dan fasilitas umum kampung yang tidak memadai ;

e).   Tingginya tingkat kepadatan dan tidak terkendalinya penggunaan lahan.

       Sehat tidaknya rumah ditentukan oleh sistem pengadaan air di rumah yang

baik dan memenuhi syarat kesehatan, fasilitas untuk mandi, cuci dan kakus,

sistem pembunagan air bekas atau limbah, tersedianya ventilasi dan jendela. Dari

aspek kesehatan ada delapan persyaratan rumah sehat : pertama, tersedia air

bersih, ada penampungan air bekas, ada tempat sampah, ada jamban, ada saluran

pembiuangan ir hujan ; kedua, kamar-kamar harus berjendela ada lubang angin

dan sinar mataharidapat masuk runmagn rumah ; ketiga, didnding dan lantai harus

kering dan tidak lembab ; keempat, ada jalan keluar untuk asap dapur melalui

lubang langit-langit dan terpisahnya ternak kandang dari rumah paling tidak 10

meter jaraknya dari rumah.163

       Dalam penelitian Yornalis Mahyudin, pengadaan perumahan untuk

masyarakat Miskin perkotaan di Kali conde Yogyakarta164, yang dilaksanakan

oleh pemerintah dengan cara membuat bangunan rumah yang sifatnya semi

permanen terbuat dari bilik-bilik bambu, tiangnya dari kayu dan beratap genteng.

       Rumah secara umum dikenal bangunan tempat manusia tinggal dan menetap.

rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian juga mempunyai fungsi

162 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, REI-PT Raksindo,
Jakarta, 1997, h. 300.

163 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, REI-PT Raksindo,
Jakarta, 1997, h. 298.

164 Lihat Yornalist Mahyudin, Keberlanjutan Keberadaan Perumahan Masyarakat Miskin,
tesis Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2005. h. 34



sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan penyiapan generasi

muda.165

       Garis-garis besar haluan negara dan (GBHN) pada era pemerinatah orde baru

dan Undang-undang No.4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman serta

undang-undang No. 39 / 1999 tentang hak asasi manusia, jelaslah perumahan

dilihat sebagai kebutuhan pokok disamping kebutuhan – kebutuhan pokok lainnya

seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.166 Menurut Komarudin,

rumah bagi penduduk, berfungsi sebagai tempat melepas lelah dan beristirahat,

tempat berlindung dari bahaya, sebagai lambang status sosial, serta tempat

penyimpanan dan peletakan barang-barang rumah tangga.167

       Fungsi rumah bagi fakir miskin adalah sebagai tempat tinggal, sebagai alat

media dalam Interaksi sosial, sebagai tempat yang dijadikan untuk memberi

keamanan dan perlindungan, dan sebagai pemberi ketenangan, serta rumah

sebagai sarana pendidikan dan pembinaan anggota keluarga terutama anak-anak,

untuk memberikan kemesraan dan kehangatan hidup, serta rumah berfungsi untuk

memberikan kemerdekaan dan kebebasan.168

a. Berfungsi sebagai tempat tinggal

b. Sebagai alat media dalam Interaksi sosial

c. Sebagai tempat yang dijadikan untuk memberi keamanan dan

perlindungan

d. Berfungsi untuk memberikan ketenangan

e. Rumah sebagai sarana pendidikan dan pembinaan anggota keluarga

terutama anak-anak

f. Rumah bisa dijadikan tempat untuk memberikan kemesraan dan

kehangatan hidup

g. Rumah memberikan kemerdekaan dan kebebasan

165 Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Rencana Strategis Deputi Bidang Perumahan
Swadaya 2006-2009. h. 1

166 Lihat Undang-undang Nomor 4 tahun 1992, Tentang Perumahan dan Permukiman,
Jakarta, 2007.

167 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, REI-PT Raksindo,
Jakarta, 1997, h. 297

168 Lihat Djemabut Blaang, Perumahan Dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Dasar,
Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta, 1986.



       Rumah adalah tempat yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk

menghabiskan waktunya sekaligus memberikan ketentraman hidup dan sebagai

pusat kegiatan berbudaya.169 Dalam rumah dan lingkungan manusia berkembang

menjadi manusia yang berkepribadian, sehingga manusia tidak akan lepas dari

pengaruh di tempat ia hidup. Oleh karena itu, manusia memerlukan lingkungan

yang dapat mendukung hidupnya, antara lain : lingkungan yang sehat, lingkungan

yang produktif, lingkungan yang beraneka ragam, dan lingkungan yang indah.170

       Rumah memiliki arti penting bagi fakir miskin gelandangan, karena dengan

adanya rumah para pengemis/gelandangan mereka akan merasa aman, tenteram

dan tidak khawatir dikejar-kejar oleh para keamanan.

      Manusia adalah mahluk rohani dan jasmani. Oleh sebab itu ia membutuhkan

pengaman bagi jasmaninya. Rumah diperlukan sebagai tempat berteduh untuk

menghindari teriknya panas matahari, dinginnya air hujan dan kepengapan udara

polusi serta kotoran debu yang berhembus.

      Kemampuan rumah memberikan privasi dalam hubungan dengan anggota

keluarga dan tetangga. Rumah harus dapat memenuhi kebutuhan psikologis yang

meliputi jaminan yang cukup, kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan

keluarga secara normal, hubungan yang serasi antara orang tua dan anak, sehingga

tercapai persyaratan sopan santun pergaulan di dalam keluarga.171

       Dalam zaman teknologi maju sekarang ini, dimana hubungan inter subyektif

nyaris tergeser dengan perhitungan yang kering dan non personal, kemesraan dan

keberlangsungan hidup dirasa semakin dibutuhkan. Hal ini tidak saja monopoli

bagi kaum berada, tapi juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat miskin.

       Pada filosofnya rumah memberikan kondisi kepada pencapaian kemerdekaan

dan kebebasan. Masyarakat fakir miskin akan sangat merasakan adanya

kemerdekaan dan kebebasan. Medeka dari ketakutan dan intimidasi dari oknum

169 Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Edisi 169, TH. KE 26, Januari- Maret,
BPPS, Yogyakarta,  2002. h. 43.

170 Bintarto, Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.
115.

171 Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Edisi 169, TH. KE 26, Januari-Maret,
BPPS, Yogyakarta, 2002. h. 50.



aparat selama ini yang sering melakukan penggusuran, penangkapan untuk para

gelandangan dan lain sebagainya. Melalui adanya kepemilikan rumah akan

menampakkan jati diri mereka sebagai masyarakat yang terlindungi oleh negara di

wilayah



BAB III
PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN MANAJEMEN

PENGELOLAAN WAKAF UANG

       Dasar hukum wakaf uang di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 41

tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan.

Pada umumnya wakaf uang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial-ekonomi, fungsi meningkatkan nilai dana wakaf uang kedalam sebuah

investasi tidak lain adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang

menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf

dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk memberikan kesejahteraan sosial-

ekonomi.

A. Wakaf Uang Dalam Sosial-Ekonomi

      Para ahli ekonomi berpendapat bahwa scarcity (kelangkaan atau kekurangan)

dan ketidakseimbangan sebagai penyebab terjadinya kegiatan ekonomi.

Kelangkaan dan kekuarangan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan

masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat172.

Menurut Choudhury, konsep ekonomi Islam yang memiliki potensi-potensi sangat

baik173, konsep ekonomi dalam ajaran Islam ini mengajarkan prinsip tauhid dan

persaudaraan, dan prinsip pemerataan distribusi174. Ekonomi Islam dalam arti

sistem ekonomi menurut Dawam raharjo, merupakan sebuah pengaturan kegiatan

ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara dengan suatu cara dan metode

tertentu (sistem ekonomi bersifat normatif). Sedangkan ekonomi Islam dalam arti

perekonomian negara-negara Islam pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengembangkan teori-teori ekonomi Islam dan disertai dengan memberikan

172 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1994. cet, ke-3.h. 4-5

173 Masudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory, St. Martin’s Press,
New york, 1986, h. 1

174  Masudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory, St. Martin’s Press,
New york, 1986, h. 7



bantuan kepada masyarakat muslim dalam bentuk pembiayaan dan sumbangan175.

      Umat Islam Indonesia telah mendorong pemerintah membentuk peraturan

wakaf produktif, dengan demikian perlu diidentifikasikan kebutuhan apa yang

diharapkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pendayagunaan benda-benda

wakaf dan faktor apa saja yang diperlukan agar benda wakaf mempunyai fungsi

terutama fungsi sosial.

       Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan disinggung secara sepintas terkadang

dihubungkan dengan kepuasan. Menurut Muhammad Daud Ali dan Habibah

kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup.176 Sejahtera

adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan

sebaliknya orang yang sejahtera berarti tidak miskin. Kesejahteraan adalah tujuan

ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi.177 Ali Daud

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup

manusia yang aman, tenteram, dan dapat, memenuhi kebutuhan hidup.178

Sebaliknya miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat

memenuhi kebutuhan.179

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf uang dibentuk untuk

mengisi semangat pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu dalam

memajukan kesejahteraan umum.180 Akan tetapi dalam undang-undang nomor 41

tahun 2004 tentang wakaf uang tidak terdapat bab pasal-pasal yang menjelaskan

kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun undang-undang. Seperti

yang tercantum dalam UU 1945 Kesejahteraan sosial adalah fakir miskin dan

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem

175 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Studi agama Islam dan
Filsafat, Jakarta, 1999, cet ke-1, h. 4

176 Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, PT: Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Cet, ke-1. h. 275

177 M.Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, t.th.
h.128

178 Muhammad Ali Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, h. 275
179 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2000, h. 21
180 Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4, pasal 33 dan 34.



jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.

       Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diduga bahwa menjadikan

wakaf sebagai media untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) berarti

menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan memberdayakan

perekonomian, dengan cara mengurangi kefakiran dan kemiskinan. Wakaf dalam

pembentukan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan

menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan

dikembangkan dengan berbagai cara diantaranya adalah melalui pengembangan

dana wakaf uang untuk investasi properti termasuk didalamnya real estate

perumahan seperti yang telah di membuming dibeberapa negara-negara muslim di

dunia.

B.  Penerapan Wakaf Uang di Beberapa Negara Muslim

1. Wakaf Uang di Turki

Sejarah wakaf di Turki bisa dikatakan sangat tua. Di negeri yang dipisahkan

selat Bosphorus ini wakaf dikenal dengan sebutan Vakviye yang artinya pelayan

publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan dan cinta dalam

masyarakat181 Sejak masa Turki Usmani wakaf telah menghidupi berbagai

pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya.

Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti yang tidak

bergerak dan wakaf tunai, yang telah diperaktikkan pada masa abad ke-15 M, dan

terus berlangsung sampai pada abad ke-16 M.

       Menurut catatan penelitian Ahmet Ihsan Erilmaz yang dikutip oleh Khalid

Rasyid, sejarah wakaf pernah menangguk masa-masa keemasan, semua itu terlihat

dari sejumlah bekas-bekas monumen yang dapat dijumpai di berbagai tempat di

Turki, seperti sekolah-sekolah, masjid-majid megah, gedung-gedung kesenian dan

181 Said A. Arjomand, Philantropy the Law, and Public Policy in The Islamic World Before
The Moderen Era, dalam Ichman, F. Warren (ed), Philantropy In the World s Traditions,
Blommington, Ind : Indiana University Press, 1998. h. 126.



kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, komplek-komplek komersial, hotel-hotel

dan sebagainya182

       Kemunduran wakaf di Turki terjadi pada tahun 1924, bertepatan dengan

terjadinya revolusi dengan sekularisme sebagai agenda utamanya. Kehancuran ini

juga merupakan akibat delegitimisasi agama beserta Institusi-institusinya

termasuk wakaf dari tanah publik183, dan juga terjadi perubahan konstitusi secara

mendasar dan demikian juga dengan sistem hukum yang ada. Sehingga

menyebabkan seluruh aset wakaf di kuasai oleh negara melalui kementerian

wakaf, masa suram pengekangan ini terjadi pada tahun 1925. Namun seiring

dengan berbagai perubahan struktur politik hukum yang terjadi secara radikal

wakaf akhirnya di tempatkan dalam naungan akta Charity Fondation No 2767

sejak tahun 1926, semua jenis wakaf di turki selanjutnya dikelola berdasarkan

hukum tersebut184

       Selama periode pemerintahan Republik dengan mengadopsi hukum sipil

(Hukum No.903) wakaf telah memperoleh identitas baru, dan berdasarkan hukum

tersebut pemerintah Republik Turki memebentuk Vakiflar Genel Mudurlugu

(Direktorat Jenderal Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian

wakaf yang dahulu berlaku pada masa Turki Usmani185. Bahkan pada tahun 1983,

kementerian wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola wakaf

dan sejak saat itu wakaf  Turki diatur berdasarkan perundang-undangan.

       Mengenai potensi dan peruntukan wakaf di Turki, berdasarkan data tahun

1987, Dirjen wakaf Turki mengelola sejumlah (37.917) wakaf, yang terdiri dari

masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150), toko

(5.348), apartemen (2.254) dan properti lain (24.809).186 selain itu Dirjen wakaf

182 Lihat Ahmet Ihsan Erylmaz, Awqaf and Their Structure in Turkey, dalam Khalid Rasyid,
Awkaf Experiences in South Asia, Institute of Objective Studies, New Delhi, 2002. h. 263.

183 Lihat, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, (Studi tentang wakaf dalam perspektif
keadilan social di Indonesia), dalam Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed), CSRC UIN Syahid,
Jakarta, 2006.

184 Lihat Charities (Waqfs) in Turkish Life Past and Present, dalam Turkies Review, Wakaf,
Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan social di
Indonesia) Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed), CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2006.

185 Management and Development of Awqaf Properties, (Makalah), IRTI-IDB, 1987. h. 116-
119.

186  Management and Development of Awqaf Properties, 1987. h. 116-119.



mengelola sejumlah wakaf yang berwujud Investasi di berbagai ladang bisnis, ;

Ayvalik dan Ayden Olive Oil Corp ; Tasdelen Healthy water Corp ; Turkish Is

Bank ; Aydir Textile Industry ; Black sea Copper Industry ; Construction and

Export / Import Corp ; Turkish Wakf Bank, Taksim Hotel (Sheraton) ; Wakaf

Guraba Hospital.187 Dengan demikian potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat

besar.

       Dari aspek pemanfaatan wakaf telah digunakan untuk melayani berbagai

kebutuhan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Salah satu contoh layanan

kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh ibunda Sultan

Abdul Mecit, hingga saat ini rumah sakit ini masih berdiri megah dan dan juga

merupakan sebuah rumah sakit moderen di kota Istanbul. Rumah sakit ini

dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, sekitar 400 dokter, perawat dan staf.

Sementara, wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan, pada umumnya berwujud

beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf

dalam masyarakat Turki, berbagai upaya dilakukan, diantaranya menggelar

Charities week (Minggu wakaf), sejak tahun 1983.

       Berbagai data mengenai beragam potensi dan peruntukan wakaf di atas,

tergambar dengan jelas besarnya potensi wakaf.  Sementara, dengan

memperhatikan berbagai jenis peruntukan wakaf, dapat disimpulkan bahwa corak

wakaf di Turki sangat beragam. Setidaknya mencakup tiga aspek yakni ; Ibadah,

sosial kemasyarakatan (layanan kesehatan dan masjid-masjid), dan ekonomi –

bisnis (pusat bisnis, aktivis ekonomi, dan jasa. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa wakaf sebagai doktrin dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia

dapat berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi sekaligus. Hal ini merupakan

contoh keberhasilan dalam peningkatan nilai produktivitas wakaf, sekaligus dalam

pengembangan pola Institusi wakaf. Realitas ini sekaligus harus diakui sebagai

sebuah perkembangan maju, yang membuat tradisi wakaf di tanah air Indonesia

jauh ketinggalan.

187 Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan (studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan
sosial) Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed), CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2006. h. 52.



       Salah satu contoh pengelolaan Imaret188 di Turki, pada umumnya dibentuk

oleh pejabat di era Turki Utsmani. Sudah menjadi kebiasaan bahwa Sultanlah

yang bertindak sebagai administrator Imaret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh

para gubernur di Turki hingga abad ke -19 M. Dewasa ini masih terdapat 32

Imaret yang setiap harinya menyediakan makanan bagi 1500 orang miskin, selain

itu tercatat 50 asrama hasil wakaf yang tersebr di 46 kota yang mampu

menampung sekitar 10.000 mahasiswa189.

   2. Wakaf Uang di Bangladesh

       Negara ini menjadi percontohan dan model pengelolaan wakaf secara

profesional. Pakar ekonomi Islam asal negara ini, M.A.Mannan190 mempunyai

andil besar dalam kesuksesan pengelolaan potensi wakaf di Bangladesh. Di

Bangladesh saat ini terdapat lebih dari 8317 lembaga pendidikan Islam, 123.000

masjid, 55.584 lapangan untuk sholat Id, 21.163 lahan pemakaman, 1.400 dargah,

dan 3.859 lembaga sosial lainnya yang statusnya adalah wakaf191. Dengan potensi

yang demikian besar, wakaf di Bangladesh telah memberikan sumbangan berarti

bagi perekonomian negeri itu, dan membantu meringankan beban pemerintah

dalam menjalankan program-program bantuan bagi warga tidak mampu dalam

mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

188 Imaret adalah suatu sarana utama dalam pembangunan dan sebagai lembaga sosial yang
telah dikenal sejak era Turki Utsmani sekitar abad ke-15 atau 16. Lihat Amy Singer, Construction
Ottoman Benefience : An Imperial Soup Kitchen In Jerussalem, Albany, state University of New
York Press, 2002. h. 34.

189 Said A. Arjomand, Philantropy the Law, and Public Policy in The Islamic World Before
The Moderen Era, dalam Ichman, F. Warren (ed), Philantropy In the World s Traditions,  Ind  :
Indiana University Press, Blomington, 1998. h. 125-126.

190 M.A.Mannan (1938), adalah seorang pakar ekonomi Islam Kontemporer yang telah
banyak memberikan model-model baru dalam system ekonomi Islam, beliau banyak menulis
tentang konsep ekonomi Islam, diantaranya Ekonomi Islam Teori dan peraktek, beliau juga banyak
mengkaji pemikiran-pemikiran Karl Mark dari aspek Ekonomi. Mannan merupakan tokoh utama
yang menghluarkan Inovasi baru tentang Instrumen wakaf uang melalui Sertifat Wakaf  Tunai
(SWT) pada lembaga Sosial Investment Bank Limited (SIBL) pertama di Bangladesh.

191 Laporan Hasil Penelitian Aplikasi Wakaf TunaiDalam Tunai Pemberdayaan Perumahan
Swadaya, PT. Adizha Maraton di kementerian negara perumahan rakyat (Kemenpera), Jakarta,
2007. h. 47



       Pada sistem fiskal192 yang kini berlaku di negara-negara Muslim khususnya

Bangladesh, perpajakan dititikberatkan pada pajak tidak langsung yang sifatnya

regresif, yaitu pajak yang menerapkan tarif yang semakin rendah dengan jumlah

penghasilan kena pajak.193 Di Bangladesh, terdapat kurang lebih 85% dari total

pendapatan pajak pada 1995-1996 berupa pajak tidak langsung. Dan yang menarik

adalah sebagian besar pajak langsung dapat di konversikan sebagai bentuk

tanggung jawab sosial melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai (SWT). Sertifikat

tersebut dapat menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan untuk

pembangunan Infrastruktur kemanusian dan sosial. Dalam konteks ini, wakaf

uang dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat mengatasi

masalah pendidikan, sosial dan ekonomi.

       Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak

mendapat perhatian para cendikiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf tunai).

Dalam sejarah Islam, cash waqf berkembang dengan baik pada zaman bani

mamluk dan Turki utsmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi

yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Di Indonesia hasil

diskusi dan kajian itu membuahkan hasil yang menggembirakan, yakni di

masukkannya dan diaturnya cash waqf (wakaf tunai) dalam perundangan-

undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

       M.A.Mannan adalah tokoh utama plopor pengembangan wakaf uang melalui

penerbitan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh, sertifikat wakaf uang merupakan

produk dari wakaf tunai diperkenalkan awal oleh Social Investment Bank Limited

(SIBL)194. Di Indonesia sertifikat wakaf uang merupakan program terobosan dari

192 Kebijakan Fiskal, kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan anggaran pada
pendapatan dan belanja pemerintah. Atau sebuah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-
perubahan dalam system pajak dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi. Lihat Eti Rochaety&Dr. Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi,
Bumi Aksara, Jakarta, 2005. hal, 121). Kebijakan Fiskal di dunia muslim telah diperaktekkan pada
masa Rasulullah Saw, dalam hal ini zakat dan untuk pemerintahan Instrument fiskal misalnya
kharaj  jizyah, ushur.

193 Achmad Djunaidi&Thabib Al-Asyhar, Menuju era Wakaf Produktif, Mitra Abadi Press,
Jakarta, 2006. h. 43.

194 SIBL Social Investmen Bank Limited, merupakan sebuah model perbankan yang memiliki
konsep alternative yang menyeluruh, termasuk di dalamnya memiliki program kegiatan untuk
operasional pada penyelesaian masalah fakir miskin. SIBL Di dirikan oleh M.A.Mannan pada



lembaga – lembaga Individul seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Baitulmâl

Muâmalat (BMM), Post Kesejahteraan Peduli Umat (PKPU). Penerbitan sertifikat

wakaf uang adalah bukti tertulis yang diberikan kepada masyarakat yang

menunaikan wakaf dalam bentuk Uang sesuai dengan kemampuannya. Tersedia

dari 1 juta, 5 juta, 10 juta hingga nilai yang sesuai keinginan yang berwakaf.

       Adapun sasaran pemanfaatan dana wakaf uang sebagaimana ditentukan SIBL

Menurut Mannan, sebagai berikut : Pertama, pemberdayaan keluarga ; Kedua,

pendidikkan dan kebudayaan ; Ketiga, kesehatan dan sanitasi ; Keempat,

pelayanan social.195

       Pemberdayaan Keluarga, adalah sebuah upaya untuk memberantas

kemiskinan, rehabilitasi cacat, rehabilitasi pengemis, dan bantuan kepada

penduduk kampung kumuh termasuk didalamnya penyedian Rumah.

       Sertifikat wakaf tunai untuk memenuhi target Investasi dalam memanfaatkan

kesejahteraan pribadi (Dunia dan akhirat), bagi kesejahteraan keluarga,

pembangunan sosial, serta bermanfaat untuk membangun masyarakat sejahtera

artinya pemberdayaan sertifikat wakaf uang berpengaruh terhadap jaminan sosial

bagi masyarakat miskin dan jaminan keamanan bagi masyarakat kaya

       M.A.Mannan mengharapkan pada abad ke-21 bank-bank Islam berusaha

memobilisasi secara global dan mewujudkan target wakaf tunai sebesar US$ 1

milyar pada tahun 2010 untuk mendukung SDM dan infrastruktur social dunia

Islam khususnya dan dapat menolong orang-orang seluruh dunia tanpa

terkecuali.196

       Wakaf Uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan

untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam

tahun 1995 di Dhaka-Bangladesh. Lihat M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi
Instrumen Keuangan Islam), CIBER, PKTTI-UI, 2001.

195 M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam), 2001.
h. 47.

196  M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam), 2001.
h. 51.



membangun kehidupan social ekonomi umat Islam.197 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 moderen.

       Dalam Fungsi sosialnya, wakaf merupakan asset yang amat bernilai dalam

pembangunan social yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan

materi bagi orang yang mewakafkan. Kenyataan membuktikan bahwa pada

mayoritas negara Islam, wakaf merupakan sumber dana potensial. Mannan

menjelaskan 33% lahan di Tunisia merupakan tanah wakaf (pertengahan abad ke-

19), 50 % lahan di Aljazair merupakan tanah wakaf (pertengahan abad ke-19),

30% lahan yang dapat ditanami di Iran merupakan tanah wakaf (tahun 1930), dan

12% lahan pertanian di Mesir merupakan tanah wakaf (tahun 1949)198. Dilihat

dari sisi manfaat dana wakaf pula fakir miskin dapat disantuni, lembaga-lembaga

social rumah sakit serta panti asuhan dibangun.

      Menurut Zarka secara konsepsional proyek wakaf dapat dibedakan menjadi

dua kategori penyedia layanan dan penghasil pendapatan199. Secara umum proyek

penghasil pendapatan relevansi dengan pengembangan wakaf uang melalui

realestate, dan hasil pendapatan melebihi target yang ditetapkan serta bersifat

comercial benefit.

       Dalam sebuah kajian yang meliputi 104 yayasan wakaf di mesir, Suria,

Palestina, Turki, dalam kurun waktu 1340 – 1947 berkesimpulan bahwa bagian

terbesar 93 % pengembangan dari wakaf itu dalam realestate, dengan perincian

sebagai berikut: 1). Lima puluh delapan persen 58 % dari wakaf terkonsenterasi di

kota besar yang terdiri dari toko, rumah, dan gedung; 2) tiga puluh lima persen 35

% dari wakaf terkonsentrasi di desa kecil yang terdiri dari lahan pertanian,

197 Undang-undang  Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006. Tentang Wakaf
Uang.

198 M.A.Mannan, Cash Waqf Certificate, An In-novation In Islamic Financial Instrument
procceding of The Third Harvad University Forum on Islamic Finance, 1999. h. 9.

199 Lihat Zarka Muhammad Anas, Financing and Investment in Awqaf Project : A Non
technical Introduction, Islamic Economic Studies, IRTI, 1994.



perkebunan dan taman; 3) tujuh persen 7 % sisanya dalam berbagai bentuk yang

di dominasi wakaf berbentuk uang sejumlah 5,5 %.200.

  3. Penerapan Wakaf di Singapura

      Perkembangan wakaf di Singapura sudah mulai sejak tahun 1826, dimana

masjid Omar kampung Malaka, adalah pertama dibangun dengan pola wakaf pada

tahun tersebut oleh Mr. Syed Omar Aljunied, seorang keturunan Arab dan India

mempunyai kegemaran untuk saling membantu komunitas mereka melalui

Institusi wakaf. Dimana mereka membangun komunitas mereka melalui aset-aset

properties untuk disewakan kepada pihak lainnya, agar bisa mendapatkan

penghasilan ataupun menerima pendapatan dari sistem sewa tersebut.

      Negara Singapura tak ubahnya seluas wilayah Ibu kota Jakarta jika kita

bandingkan dengan luasnya  negeri yang tercinta ini mungkin hanya sebagian

sangat kecil dari kependudukan Indonesia, namun negara tersebut mampu

mensejahterakan rakyatnya dengan memobilisasi dana wakaf uang, bahkan

menurut edi sudewo saat ini sampai dengan tahun 2008 asset wakaf di negara

tersebut berjumlah S$ 250 juta201.

       Sejak tahun 1990, MUIS mengatur manajemen dan administrasi wakaf untuk

menunjang efesiensi dan efektivitas asset wakaf. Dan pembangunan lahan lahan

komersial dari asset wakaf di lakukan di Jabbar, beberapa lahan kosong di Duku

Road di alih fungsikan menjadi 4 unit rumah teras yang meningkatkan pendapatan

keuntungan dari penyewaan sebesar $68 menjadi $36,000 pertahun.202

       Majelis ulama’ Islam Singapura (MUIS) ditetapkan pada awal juli 1968,

MUIS berperan sebagai pemberi nasehat kepada pemerintahan Islam tentang

200 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf, (Makalah
workshop Internasional tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif), Batam,
International Institute of Islamic Thought-Indonesia (IIIT) 2002. Dan lihat Michael Dumper,
Wakaf Muslim di Negara Yahudi, Lentera, Jakarta, 1999. Michael menjelaskan bagaimana
perjuangan Palestina memperjuangkan nasionalisme dengan melawan kolonialisme dan Zionisme
ketika Izrael dan Inggris memisahkan sistem wakaf di Palestina dan pada akhirnya palestina
mampu memiliki sebuah sistem yang dinamakan SMC Supreme Muslim Council di buat oleh
Inggris, akan tetapi di dominasi oleh kaum elite keagamaan dan para tokoh terkemuka Palestina.

201 Eri sudewo, Pengelolaan ZIS dan Wakaf di Singapura, Artikel Divisi Litbang Badan
Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 2008.

202 Lihat Annual Report of MUIS : 2005 dan 2003



keadaan negara tersebut dan sebagai perwakilan dari umat muslim di negara

tersebut

       MUIS memliki anak perusahan yang dinamakan WAREES (Wakaf

RealEstate Singapura)203 WAREES dibentuk pada tanggal 26 september 2001

operasionalnya di mulai pada awal Januari 2002204 adapun bentuk manajemen dari

anak perusahan tersebut adalah sebagai berikut :

Warees tidak hanya sekedar membangun fisik, melainkan juga berperan sebagai

konsultan Manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf tersebut.

Seperti yang tertuang dalam Visi dan misi “To be leading real estate company

with a sense of community and to provide realestate services that add value

      Satu hal yang bisa dipetik dari manajemen wakaf yang ada di negara ini dan

patut untuk diteladani adalah sistem pemerintahan yang tidak turut campur dalam

departemen pengelolaan dan melakukan banyak inovasi dalam hal investasi wakaf

uang, salah satunya dengan menggunakan model Mush rakah Bond205 yakni

model pembiayaan pada pembiayaan apartemen bencoolen street service dengan

menggunakan struktur mush rakah bond, dan masih banyak proyek-proyek besar

yang terbangun dari pemanfaatan dana wakaf uang.

203 WAREES merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan asset wakaf. WAREES
dalam perakteknya tidak hanya membangun fisik melainkan menjadi kosultan manajemen dan
bisnis untuk pengembangan asset wakaf

204 Muhammed Zahid Yacob, Awqaf Development In Singapoer, (International Awqâf
Training Workshop), Park Hotel Orchad, Singapura 2008, h.

205 Mushârakah Bond memiliki makna bentuk Ikatan kerjasama, kerjasama yang dimaksud
adalah penggabungan hutang dengan aset yang di biayaai oleh hutang. Mushârakah adalah akad
kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari
keuntungan. Lihat Sofyan S. Harahap dkk, Akuntansi Perbankan Syari ah, LPFE-Usakti, Jakarta,
2007.

WAREES Land Pte Ltd

WAREES Investments Ple Ltd

Real Estate
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WAREES Halal
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      MUIS dari salah satu anggotanya Cik syamsiah abdul karim menjelaskan hasil

pengembangan dana wakaf di Singapura $250 setiap tahun, dari pendapatan ini

terkumpul dan di urus oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)206. Wakaf

uang menjadi aset terbesar di bawah portofolio bagi MUIS. Bahkan menurut

laporan MUIS hasil pengembangan dana wakaf di peruntukkan pemanfaatan sewa

yang selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2000 yang hanya mencapai

$189.911 dan mencapai $ 4.11 juta pada tahun 2005. Model pengembangan aset

wakaf di Singapura menggunakan pembiayaan sukuk musyârakah untuk

membiayaai pembangunan di beach road dan bancellon street. Dari dermawan ini

menurut Cik syamsiah akan terbangun sebuah masjid.207 Hasil pengembangan

untuk pembangunan beach road dan bancellon street pemanfaatannya di

peruntukkan untuk masjid, pembiayaan pendidikan, dan sebagian pemanfaatan di

berikan kepada golongan miskin yang membutuhkan.

      Pembangunan Hotel Orchard Singapura yang di laksanakan pada tahun 2005,

project at Bencoolen Street, pengembangan dana wakaf melalui pembangunan

real estate yang telah diaplikasikan dalam syari’ah Islam melalui reale state cepat

tumbuh dengan baik bagi Singapura. Di prediksikan Singapura diatas tiga puluh

tahun terakhir mendapatkan 250 dolar208.

4. Wakaf Uang Di Kuwait

Peraktek wakaf di Kuwait sudah setua eksistensi kebudayaan orang-orang

Kuwait. Dengan kata lain, orang Kuwait sudah terbiasa membangun masjid dan

mendedikasikannya sebagai wakaf. Sejarawan mencatat dokumentasi wakaf yang

pertama di Kuwait adalah wakaf masjid Ibn Bhar pada tahun 1108 AH (1695

206 Noerhaiza Hasim,& Suryani Omar, laporan Ekoniaga, Hasil sidang wakaf antar bangsa di
Singapura 2007. Berita harian, selasa, 13 maret 2007.

207 Norhaiza Hasyim & Suryani Omar, Laporan Berita Harian Ekoniaga, Sidang Wakaf Antar
Bangsa, Singapura 2007.

208 Fazlurrahman, Islamic Real Estate Finance, presentation at REDAS, Seminar,
Construction and Properti prospect, Singapura. Dalam Muhamamad Kholid, Waqf through Sukuk
Al-Intifa a: A Proposed Generic Model,  2005.



AD)209. Secara umum dimasa lalu aset wakaf di negeri ini hanya melingkupi

rumah-rumah tua dan uang yang terbatas, karenanya keterbatasan aset wakaf

cukup menyulitkan pembiayaan operasional masjid dan menggaji para

karyawannya. Namun, setelah penemuan minyak, nilai wakaf yang berbentuk

properti berkembang pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan komplek

komersial, bangunan permukiman, pertokoan, dan pasar rekreasi210

      Pada tahun 1921, departemen wakaf dibentuk oleh pemerintah Kuwait. Pada

tahun 1948, departemen ini ditugaskan mengelola tempat-tempat ibadah, dan juga

merawat orang-orang yang lemah. Pada saat yang sama, partisipasi pihak swasta

dalam mengelola wakaf di dorong melalui pendirian Dewan wakaf, yang diawali

oleh Sheh Abdullah al-Jabber al-Sabah. Struktur lembaga wakaf, selanjutnya

disahkan melalui keputusan Amir tentang Aplikasi Syarî’ah Islam (termasuk

wakaf) pada tahun 1951211

      Ketika Kuwait meproklamirkan kemerdekaannya, departemen wakaf

dikonversikan menjadi kementerian wakaf yang diformalkan pada tahun 1962,

walaupun perkembangannya telah dahulu dimulai pada tahun 1965 dan mencakup

urusan-urusan Islam. Pada tahun 1993 pembentukan Kuwait Awqaf Public

Fondation (KAPF)212

      Tugas utama KAPF adalah mendorong perkembangan wakaf berdasar pada

syari’ah dan mempromosikan perbaikan ekonomi budaya dan sosial-

kemasyarakatan, dan juga meringankan kaum miskin dari pelbagai kesulitan yang

dialaminya. Sebelum pembentukan KAPF, manajemen properti dan Investasi

wakaf secara umum masih tradisional, yang mengiringi metode Investasi dan

metode manajemen yang ortodoks. Penekanan pada Investasi rumah atau ladang

209Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed),
CSRC UIN Syahid), Jakarta, 2006. h. 58.

210 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf, dalam Syed Khalid Rasyid (ed), Awqaf Experinences in South
Asia, Institute of Objective Studies, New Delhi,  2002. h. 251.

211 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf, dalam Syed Khalid Rasyid (ed), Awqaf Experinences in South
Asia. h 50.

212 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf. h. 50.



(real estate) berlangsung lama. Akan tetapi dengan berlalunya waktu, Investasi

sumber daya wakaf berkembang dan tetap dipengaruhi oleh lemahnya kinerja di

masa lalu yang melemah kapabilitas wakaf untuk perbaikan sosial ekonomi213

untuk itu KAPF memiliki visi dan misi mendirikan wakaf sesuai dengan syari’ah

dan melaksanakan manajemen sumber daya wakaf dengan tujuan agar dapat

merealisasikan tujuan syari’ah dan harapan Wâkif. Tujuan utama KAPF adalah

membumikan wakaf melalui cara-cara kreatif dan Inovatif.

      Sehubungan dengan itu KAPF telah mengeluarkan dokumen strategisnya pada

tahun 1997, tujuan strategis tersebut adalah ; Pertama, mendirikan wakaf sebagai

satu model kedermawanan ; Kedua, menjamin perkembangan sektor Industri

wakaf ; Ketiga, memenuhi tujuan-tujuan wâkif dalam kerangka syarî’ah ;

keempat, menggunakan hasil-hasil wakaf  untuk pembangunan kemakmuran

masyarakat ; dan Kelima, mengelola dana-dana wakaf secara efektif214

      Dalam kiprahnya KAPF telah bekerja sama dengan semua agensi yang bekerja

di bidang Filantropi bekerja secara ketat dalam batas – batas syari’ah dan di

bawah kontrol dan keamanan yang ketat menjadi mitra dalam segala aktifitas yang

berkembang yang dilaksanakan oleh satu Institusi wakaf, melaksanakan Investasi

yang tidak berisiko pada basis yang beragam, bekerjasama dengan Institusi

keuangan khusus dan meyakini secara tegas bahwa inovasi usaha dan perencanaan

yang matang.

      KAPF telah membentuk dana wakaf dan proyek wakaf. Secara kolektif dua

program ini sebagai unit yang tunggal dan membagi tanggung jawab secara

mutualis. Dana-dana wakaf digunakan untuk membiayai proyek yang bermanfaat

untuk kepentingan publik, terutama di wilayah yang kurang mendapat perhatian.

KAPF menyediakan fasilitas Infrastruktur bagi dana wakaf dan menyatakannya

sebagai cara terbaik. Sementara proyek-proyek wakaf adalah satu entitas

213 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf. h.252.

214 Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, (studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan
sosial di Indonesia), Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed). CSRC, Jakarta, h. 60.



indipenden dari KAPF, yang bertugas untuk menyediakan fasilitas untuk institusi

wakaf terutama dalam aktivitas pembangunan215.

      Beberapa sektor proyek-proyek yang telah berkembang adalah : proyek untuk

studi mengenai perkembangan Islam, proyek industri skala kecil menengah,

proyek kerja sukarela, proyek untuk pendidikan tentang hak dan kewajiban bagi

pasangan yang baru menikah, dan cara mengatasi perceraian, proyek wakaf untuk

menghubungkan sektor wakaf dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah

yang berpartisipasi dalam segala proyek wakaf216. Jumlah dana wakaf di Kuwait

pada tahun 1996 mencapai 42 juta dinar Kuwait.217

      Berbagai upaya yang dilakukan KAPF untuk membangun aplikasi Instrumen

Investasi syari’ah dan rumusan pembiayaannya, seraya menyeimbangkannya

dengan strategi Investasi moderen. Staf KAPF telah sukses melaksanakan

manajemennya bahkan telah berhasil menghidupkan kembali Real estate yang

tidak produktif, investasi tunai.218

      Wakaf telah memainkan peran yang sangat penting bagi pembangunan

masyarakat muslim, akan tetapi terkadang terdapat juga penyelewengan terhadap

pengelolaan wakaf uang kedalam sektor perekonomian artinya tidak selalu

mencapai hasil yang diinginkan biasanya terjadi terhadap Mismanagement tidak

jarang terjadi. Menurut M.A. Mannan melalui teori H.A.R Gibb dan I.H.Kramers

dalam Encylopedia Of Islam219, mengatakan bahwa pentingnya strategi

pengelolaan yang baik untuk mencapai diadakannya wakaf, dengan tidak hanya

supaya Waqf Estate tetap berlangsung, akan tetapi perlu juga diadakan Leasing

permanen220 dalam Instrumen wakaf uang.

215 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf. h. 255-256.

216 Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, (studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan
social di Indonesia), Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed) h. 61.

217  Lihat Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf.

218 Abdul Mohsen M.Ali Othman and Dhahi Al-Fadhli, Role of Kuwait Awqaf Public
Fondation in Promoting Awqaf. h. 253.

219 M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,
CIBER PKTTI – UI, Jakarta, 2001. h. 33.

220 Leasing permanent adalah system sewa yang hampir sama dengan konsep Ijârah hanya
saja Leasing berlaku hanya terhadap barangnya saja, sementara Ijârah manfaat barang dan manfaat



      Dari paparan di atas tergambar bahwa dengan derajat yang beragam, wakaf

disetiap negara yang dibahas memainkan peran penting dalam kehidupan

masyarakatnya, terutama dalam bidang layanan sosial-keagamaan, kesehatan, dan

pendidikan. Turki misalnya memiliki pengelolaan dan pemanfaatan yang

berjangka luas dari aspek layanan sosial-keagamaan, kesehatan, pendidikan dan

bisnis. Kuwait walaupun dikelola oleh negara dapat mengembangkan wakafnya

asecara lebih produktif paska penemuan minyak dan pendudukan irak. Sedangkan

Malaysia, wakaf yang umumnya tanah tampaknya masih kurang berkembang,

namun ada kebutuhan untuk pengembangan wakaf. Singapura dengan perusahaan

yang dibentuk oleh MUIS yang bernama WAREES (wakaf real estate Singapura),

Mampu membangun komunitas proyek melalui aset-aset properti untuk

disewakan kepada pihak lainnya, agar bisa mendapatkan penghasilan ataupun

menerima pendapatan dari sistem sewa tersebut. Demikian di Bangladesh dengan

sertifikat wakaf tunai (SWT) yang diplopori oleh seorang pakar ekonomi Islam

M.A.Mannan, sertifikat wakaf tunai merupakan produk dari wakaf tunai

diperkenalkan awal oleh Social Investment Bank Limited (SIBL).

C.  Wakaf Uang Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

      Masalah wakaf saat ini dapat diketahui dalam berbagai peraturan perundang-

undangan antara lain dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik,

PMDN Nomor 6 tahun 1977 dan PMA Nomor 1 tahun 1978; Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun 1991221 tentang kompilasi hukum Islam terakhir dimuat dalam

Jasa. Lihat Adiwarma Karim, Bank Islam (analisis Fiqih dan Keuangan Islam), IIIT, Jakarta,
2003. Untuk proyek wakaf Real estate, leasing sebagai stimulant Individu dalam pengelolaan dan
pelestarian wakaf, sistem leasing permanent ini terjadi karena beberapa kasus yang menyebabkan
kondisi harta wakaf sangat menurun sehingga penghasilannya tidak cukup untuk memelihara asset
wakaf tersebut apalagi untuk memberikan langsung hak kepemilikan penuh. Beberapa Negara
muslim diantaranya Turki dan Mesir menggunakan leasing dan dikaitkan dengan nilai terhadap
real estate.

221 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam buku III tentang perwakafan, di jelaskan bahwa
pedoman yang dipergunakan oleh peradilan agama dalam bidang-bidang hukum tersebut yaitu 13
kitab Madzhab Syafi’I dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan KHI
merupakan hasil lokakarya yang diselenggarakan pada pebruari 1998 di Jakarta.



undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan222, dan khusus tentang

wakaf uang di atur dalam Undang-undang Nomor : 41 tahun 2004, dan peraturan

pemerintah 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf uang223.

      Saat ini popularitas instrument wakaf uang semakin menyemarak terutama di

Indonesia sendiri sejak ditetapkannya pada tahun 2008 pemerintah pusat lembaga

wakaf badan wakaf  Indonesia (BWI) bersama depertemen agama (Depag)

menunjuk lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang turut sebagai nâzhir untuk

terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai (cash waqf).

Pemerintah memiliki 5 lima peran umum, yaitu : regulator, fasilisator, motivator,

pengawas dan public service224. Peran BWI sebagaimana diatur secara jelas dan

terperinci dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang pembinaan dan

pengawasan225.

       Penggalangan dana wakaf uang telah terbukti bisa memberikan kesejahteraan

dan keselamatan umat, seperti yang telah banyak diperaktekkan oleh negara-

negara muslim maupun negara-negara barat lainnya. Jika kita bisa memahami dan

merenungkan sejenak bagaimana keberhasilan yang didapat oleh negara Turki,

Kuwait, Singapura dan Bangladesh, bahkan negara-negara barat yang notabane

banyak dari golongan orang-orang nasrani yang bisa memajukan negara dan

rakyatnya dengan menjalankan konsep wakaf dengan istilah ”Derma226”. Melalui

konsep ini maka potensi wakaf uang menjadi sebuah pemberdayaan untuk

kesejahteraan sosial dan ekonomi umat bagi bangsa Indonesia.

222 Lihat Peraturan perundangan Perwakafan, Nomor. 28 Tahun 1977, Departemen Agama,
Dirjen Bimas, Jakarta, 2006.

223 Lihat Undang-Undang Nomor 41. dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tentang wakaf
uang, Departemen agama (Depag), Jakarta, 2007.

224 Mustafa Edwin Nasution, Mengembangkan wakaf produktif untuk membangun
kesejahteraan dan peradaban, (Seminar wakaf produktif), BWI dan Depag, Hotel Sultan, Jakarta,
2008

225 Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Undang-undang Nomor 41. pasal 49 tentang wakaf
uang, dengan melakukan pembinaan terhadap nâzhir untuk mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf, Departemen agama (Depag),  Jakarta, 2007

226 Konsep Derma diaplikasi oleh beberapa Negara barat seperti Amerika Serikat, mampu
memberikan kesejahteraan dan beberapa pembangunan – pembangunan yang berkepanjangan.
Lihat dalam Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1985.
Juz VII.



Sepanjang sejarah Islam Wakaf memang telah banyak berperan sebagai

penggerak perekonomian rakyat dan banyak mempasilitasi para sarjana dan

mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan

mereka untuk melakukan berbagai kegiatan diantaranya penelitian, pendidikan

pembangunan perumahan, rumah sakit dan masih banyak usaha lain lagi yang

berkembang dari potensi dana wakaf. Berkembangnya Instrumen wakaf seperti

yang diuangkapkan oleh Uswatun Hasanah adalah sejauh mana baiknya bentuk

sebuah Manajemen dan pengelola (Nâzhir) dari lembaga tersebut dalam

memproduktifitaskan efektifitas dana wakaf uang.227

      Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang paling

tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu periode

tradisional, semi profesional dan periode profesional228

       M.A.Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan Istilah sertifikat

wakaf  tunai (Cash waqf Certificate) yaitu dengan mendirikan di Dhaka,

Bangladesh suatu badan yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited)229.

Jika dilihat dari sudut ekonomi Bangladesh nyaris sama dengan Indonesia yang

tergolong dalam negara yang tergolong dalam negara berpendudukan mayoritas

miskin. Muncul dalam fikiran kita jika wakaf uang dapat meringankan beban

227 Uswatun Hasanah, Manajemen kelembagaan wakaf, (makalah workshop Internasional
Institute Of Islamic Though Indonesia (IIIT)) : Batam, 2002. Bimas Islam dan penyelenggara Haji
Departemen Agama RI, Pengelolaan wakaf dan permasalahannya Di Indonesia, Divisi Litbang
Badan Wakaf Indonesia 2008. dan, Wakaf, Tuhan, dan agenda Kemanusiaan, (studi tentang wakaf
dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia), CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2006.

228 Syafi’I Antonio, Menuju era wakaf Produktif, Jakarta, 2006. Departemen Agama, Strategi
Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia, Dirjen Bimas dan penyelenggara Haji, Jakarta, 2004
h.1. Periode tradisional adalah prose pengelolaan wakaf yang masih ditempatkan sebagai ajaran
murni sebagai ajaran yang dimaksudkan dalam kategori Ibadah Mahdhoh (pokok). Hampir semua
benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla,
pesantren, kuburan, periode semi Profesional relative sama dengan tradisional hanya saja
pengelolaan wakaf  semi profesional ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf
secara produktif meskipun belum maksimal, contohnya wakaf pembangunan masjid namun sudah
ditambahkan dengan sebuah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan dan acara lainnya.
Sedangkan Periode Profesional yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai
dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Keprofesional yang dimaksud meliputi
berbagai hal yaitu Manajemen, SDM Kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf
bergerak seperti Uang, saham dan surat-surat berharga lainnya. Bahkan dengan dukungan political
will pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang
dan Fatwa MUI tahun 2002 tentang legalitas kebolehan wakaf Uang.

229M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai (sebuah Inovasi instrument keuangan Islam),
CIBER-PKTTI-UI, Jakarta, h. 57.



rakyat Bangladesh yang miskin maka tentunya dengan menggalang alokasi dana

wakaf uang di Indonesia juga dapat  mensejahterkan masyarakat Indonesia.

       Di sejumlah negara-negara Islam yang mengembangkan lembaga wakaf

seperti Kuwait, Turki, Singapura dan Bangladesh, menunjukan bahwa esensi

wakaf memiliki peranan sosial dan pembangunan sistem ekonomi Islam.

Walaupun sangat disayangkan pula bahwa konsep tentang wakaf sangat kurang

bahkan tidak dibahas dalam literatur ekonomi Islam satu bukti Umar Chapra

sedikit menyinggung masalah wakaf230. Di Indonesia keberadaan wakaf uang saat

ini telah memperoleh fatwa halal oleh DSN (Dewan Syari’ah Nasional) Majelis

Ulama, Indonesia (MUI)231.       Sebelumnya ditetapkan dalam UU, pada tanggal

11 Mai 2008 (28 Shafar 1423 H) komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa

tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H.Ma’ruf Amin (ketua

Komisi Fatwa) dan Hasanudin (sekretaris komisi fatwa)232

       Pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang adalah ; pertama, QS.Ali Imran

ayat 3;92 tentang perintah agar manusia mnyedekahkan sebagian harta yang

dicintainya. Kedua, QS. Al-Baqarah ayat 2 ;261-262 tentang balasan yang berlipat

ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan Ikhlas, dan

pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ketiga,

Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa’i,

dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun

pelakunya meninggal dunia. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh

Umar Ibn Khattab ra. Kelima, qawl (pendapat) Jabir r.a yang menyatakan bahwa,

230 M.Umar Chapra, The future of Islamic (Islam and economic development) USA, The
Islamic and the International Institute of Islamic thought, 1993 dan the Future of Economics an
Islamic perspective, (terj) Ichwan Abidin Basri, Gema Insani, press Tazkia Cendikian, cet-1,
Jakarta, 2001. Dalam buku ini banyak menyinggung masalah ekonomi pembangunan. Namun
tidak pernah mengimplementasikan Persoalan Wakaf untuk kesejahteraan sosial.

231 Lihat Fatwa MUI (Majelis Ulama’ Indonesia), tentang Wakaf Uang, Jakarta, 2007
232 Lihat Fatwa MUI (Majelis Ulama’ Indonesia), tentang Wakaf Uang, Jakarta, 2007



tak ada seorang sahabat Rasulpun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf233

para sahabat Nabi saw. mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

       Dalam pertimbangan fatwa tentang wakaf uang juga dikutip tiga pendapat

ulama’klasik yang relevan dengan wakaf uang ; pertama, pendapat Imam al-Zuhri

(w.124 H) yang menyatakan bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh

(mubâh).234 Kedua, ulama’ Hanafi yang membolehkan wakaf dinar dan dirham

atas dasar Istihsan bi al- urf.235 Ketiga, pendapat sebagian mazhab Syafi’i yang

diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.236

       Tiga pendapat tersebut dibahas dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 23 Maret

2002 akhirnya pada tanggal 11 Mai 2002, komisi Fatwa MUI merumuskan konsep

bahwa penahanan harta yang dapat dimanfaaatkan tanpa hilang benda atau

pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut

(menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada

sesuatu yang dibolehkan (tidak haram)

       Setelah mempertimbangkan Al-Qur’an, hadist, dan pendapat ulama, akhirnya

komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa : wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan

oleh seseorang atau badang hukum dalam bentuk wakaf uang tunai, termasuk

dalam uang dan surat-surat berharga, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i, nilai pokok uang harus

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

       Demikian landasan dibolehkannya wakaf uang sebelum diatur dalam Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari segi fungsi, menurut Uswatun

hasanah wakaf uang akan terbukti hasilnya dengan baik jika dikelola oleh para

nâzhir yang profesional, sehingga pemanfataannya bisa digunakan untuk

mengatasi masalah kemiskinan.237

233 Lihat  Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-IslamiWa Adillatuhu, D r al-Fikr, Damsyik, 1985, Juz
VIII, h. 157. Lihat juga al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Dâr al-Fikr, Beirut, t,th. Juz II, h.
376.

234  Abu Su’ud Muhammad, Ris latu fî jawaz Waqf al-Nuq d, D r Ibn Hazm, Beirut, 1997.
h.20-21.

235 Wahbah Zuhailî, al-Fiqh al-Islami, D r Ibn al-fikr, Beirut, 2006. Juz VIII, h. 162.
236 Al-Mawardi, al-H wî al-Kabîr, D r al-Fikr, Beirut, 1994. Juz IX. h. 379.
237 Uswatun Hasanah, Wakaf uang, Koran Republika, 28 Juli 2005, h. 15



       Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Undang-

undang Nomor. 41 tahun 2004. ketentuan mengenai wakaf uang adalah : 1) Wâkif

dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keunangan syarî’ah yang ditunjuk

oleh menteri.238  2) wakaf yang dilaksanakan oleh wâkif dengan pernyataan

kehendak wâkif yang dilakukan secara tertulis.239 3) wakaf diterbitkan dalam

bentuk sertifikat wakaf uang.240 4) sertifikat wakaf uang diterbitkan dan

disampaikan oleh lembaga keuangan syarî’ah kepada wâkif dan nâzhir sebagai

bukti penyerahan harta dengan wakaf.241 5) Lembaga keuangan syarî’ah atas nama

nâzhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-

lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang242

       Ketentuan mengenai wakaf uang : (1) jenis harta yang diserahkan wâkif

dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang

akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih

dalam valuta asing.243 (2) wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan

syarî’ah yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai LKS penerima wakaf uang

(LKS-PWU)244

      Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah (1) wâkif wajib

hadir di lembaga keuangan syarî’ah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU)

untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya245, bila berhalangan wâkif dapat

menunjuk wakil atau kuasanya.246 (2) wâkif wajib menjelaskan kemepemilikan

asal usul uang yang akan diwakafkan. (3) wâkif wajib mnyerahkan secara tunai

sejumlah uang ke LKS-PWU. (4) wâkif wajib mengisi formulir pernyataan

kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW.247

238 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, pasal 28.
239 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat 1.
240 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat 2.
241 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat 3.
242 Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004, pasal 30.
243 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006, pasal 22 ayat 1 dan 2.
244 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006, pasal 23.
245 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat 3 (a)
246 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat 4
247 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat 3. (a,b,c dan d)



       Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (Mu aqqat), uang

yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha sehingga secara hukum tidak habis

sekali pakai, yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh

nâzhir atau pengelola.248

       Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas

(Muqayyad). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha

yang dilakukan oleh nâzhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau

terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan

atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima wakaf)

       Wakaf uang pada dasaranya mendorong bank syarî’ah untuk menjadi nâzhir

yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat

menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang

menghasilkan manfaat. pihak bank sendiri sebagai nâzhir berhak mendapat

imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh.

       Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial

(Financial asset) dan pada aset-aset riil (real estate). Investasi pada aset finansial

dilakukan di pasar modal misalnya aset-aset riil dapat berbentuk antara lain

pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan

perkebunan.249

       Dengan demikian wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan Di

Indonesia pada awalnya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 41. tahun 2004

dan nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaan. Melalui undang-undang wakaf

uang dan peraturan pemerintah yang memuat tentang pengelolaan, diharapkan

kepada lembaga-lembaga wakaf uang di Indonesia seperti Tabung wakaf

Indonesia (TWI), Baitul mâl Muâmalat (BMM), Pos kesejahteraan Peduli Umat

(PKPU), memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan dan merealisasikan

efektifitas wakaf uang di Indonesia. Melalui tujuan memberikan kesejahteraan

sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan Uswatuh

Hasanah, bagaimana pentingnya untuk lebih mengembangkan wakaf produktif di

248 Lihat Sayyid Ali Fikri, al-Muâmalah al-Mâdiyah wa al-Adâbiyah, Mustafa al-Babi al-
Halabi, Mesir, 1938. Juz II.

249 Abdul Halim, Analisis Investasi, Salemba empat, Jakarta, 2005, h. 4



Indonesia mengingat kondisi perekonomian di Indonesia yang masih sangat

memprihatinkan250.

Mengingat peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang

pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa

uang, dalam pasal 1 ayat 5 bahwa BWI sebagai nâzhir yaitu pihak yang menerima

uang wakaf dari wâkif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

peruntukkanya251.

Melalui regulasi BWI sebagai Nazhir penerima wakaf uang, maka dengan

dengan demikian kekuatan dalam mensosialisasikan Instrumen wakaf uang sudah

terbuka dengan jelas untuk bisa di diaplikasikan di Indonesia dengan cara resmi

memberikan surat sertifikat wakaf uang sebagai bukti yang dikeluarkan oleh LKS-

PWU kepada wâkif dan Nâzhir tentang penyerahan wakaf uang252.

       Walaupun telah ada pemberlakuan peraturan BWI Nomor 2 tahun 2009 dalam

hal penerimaan dan pemberlakukan wakaf uang di Indonesia, namun aplikasi

belum terlaksana. Beberapa alasan karena selama ini harta benda wakaf masih

dikelola secara produktif, wakaf hanya dipahami oleh mayoritas umat Islam

sebagai amalan ibadah semata yang tidak memiliki dimensi ekonomi dan sosial,

padahal ditengah permasalahan sosial masyarakat yang semakin rumit dan

tuntutan akan sebuah kebijakan yang mendukung untuk segera berlakunya

kebijakan dari PMA, hal serupa dengan apa yang diungkapkan oleh pejabat BWI

yang menjadi faktor penghambatnya aplikasi wakaf uang di Indonesia karena

belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) ataupun formulirnya

sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).253

D.   Manajemen Pengelolaan Wakaf Di  Indonesia

250 Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Al-awqaf, Volume 1, Nomor 01, Desember 2008. h. 30
251 Lihat peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang penerimaan wakaf

uang Bagi Nazhir BWI, pasal 1 ayat 5, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 2009, h. 2
252 Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang penerimaan wakaf

uang Bagi Nazhir BWI, pasal 1 ayat 9.

253 Wawancara dengan Kholil Nafs (Pejabat Badan Wakaf Indonesia sebagai wakil
sekretaris), Jakarta, 2 September 2009.



       Di Indonesia potensi pemanfaatan wakaf uang masih menjadi sebuah kritik di

kalangan para pakar ekonomi Islam terutama masalah wakaf uang, akan tetapi

beberapa lembaga wakaf di Indonesia sudah menerapkan pengelolaan dana wakaf

ke berbagai sektor diantaranya Tabung Wakaf (Dompet Dhuafa’), BaitulMâl

Mu malat (BMM), Post Kesejahteraan Peduli Umat (PKPU).

1.  Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

    a).  Latar belakang berdiri

       Tabung wakaf Indonesia adalah salah satu cabang pelayanan masyarakat yang

didirikan oleh Dompet Dhuafa Republika254, sebagai pengelola wakaf (Nâzhir

wakaf) khususnya wakaf uang.

       Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus

menerus menuntut semua pihak untuk mencari alternatif solusi yang dapat

mendorong kepada sesuatu yang lebih cepat dan tepat yaitu dengan cara

memobilisasi dan mengoptimalisasi peran wakaf secara efektif dan pengelolaan

yang profesional.

       Dengan adanya perkembangan lembaga-lembaga amil zakat, terlebih lahirnya

Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-

undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, membuktikan peran dan potensi umat

dalam pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan keberadaan

lembaga wakaf. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran nâzhir wakaf

(pengelola wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan dan

pengelolaan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

       Berdasarkan kondisi diatas, maka dompet dhuafa tergerak untuk mengambil

inisiatif membentuk institusi Tabung Wakaf Indonesia, sekaligus

mengalokasikannya secara tepat dengan profesional dan amanah, sesuai dengan

tuntutan al-Qur’an dan hadist Rasululloh SAW, serta pertimbangan kebutuhan

ummat. TWI diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005 oleh ketua MPR255

254 Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Fase Penting Pelayanan Dhuafa, Magazine TWI, Edisi
Ramadhan 1427.

255 Tabung Wakaf Indonesia, Fase Menuju Kedewasaan, Magazine TWI, edisi Ramadhan
1427, h. 22.



       TWI mempunyai Visi dan misi membangkitkan peran wakaf sebagai penegak

dan pembangkit ekonomi Islam, mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta

optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif256

  b).  Perkembangan Program Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

      Melalui pemahaman akad amal jariah tabung wakaf Indonesia dompet dhuafa’

mengalokasikan wakaf uang dalam berbagai bentuk pembiayaan untuk sarana dan

kegiatan usaha.257 Selama ini program yang terlaksana di Dompet dhuafa telah

banyak mendapatkan hasil yang sangat signifikasi diantaranya yaitu wakaf

peternakan, wakaf pertanian, wakaf perkebunan, wakaf usaha untuk perdagangan,

wakaf sarana Niaga258.

       Wakaf peternakan tabung wakaf Indonesia menginvestasikan dana wakaf

untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring dompet dhuafa lain, yakni

kampung ternak. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memilih

mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampung ternak juga aktif dalam program

pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian risert, diklat dan

pendampingan sektor pertanian. Jika TWI bisa mensukseskan program kampung

ternak untuk pemberdayaan perekonomian tidak demikian dengan lembaga wakaf

pondok pesantren darussalam Gontor yang mengalami kegagalan dalam

mengelola dana wakaf untuk peternakan.259

       Sedangkan Wakaf pertanian tabung wakaf Indonesia bekerja di sektor

pertanian bermitra, antara lain, dengan Lembaga Pertanian Sehat (LPS), jejaring

Dompet Dhuafa lain. Yang bergiat dalam pertanian sehat. LPS juga bergiat

menyiapkan sarana produksi pertanian dari bahan organik.

      Wakaf perkebunan260 yang telah terlaksana dari Tabung wakaf Indonesia

adalah usaha perkebunan di dua daerah. Pertama, di kabupaten lahat, Sumatera

selatan, untuk perkebunan karet bersama-sama dengan masyarakat setempat.

256 Visi dan Misi Tabung Wakaf Indonesia, (Lihat, Brosur Tabung Wakaf Indonesia)
257 Adapun Pembiayaan yang di gunakan dalam pengembangan wakaf uang pada lembaga

TWI, melalui pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk berbagai macam aspek usaha, yaitu
peternakan, pertanian, wirausaha dan pemberdayan kemiskinan,

258 Lihat Brosur Tabung Wakaf Indonesia
259 Irfan Abu Bakar, Revitalisasi Filantropi Islam, CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2005. h. 217
260 Majalah Tawadhu, Media Tabung Wakaf Indonesia, Edisi 2. 2008.



Kedua, dikabupaten Banggai, Sulawesi tengah, untuk perkebunan cokelat dan

kelapa. Hasil dari perkebunan cokelat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai

satu-satunya SMU yang ada di sana yaitu SMU Munsamat.

       Wakaf usaha perdagangan dalam usaha perdagangan261, TWI akan bermitra

dengan para pedagang, baik kecil maupun menengah, mengelola kemitraan

dagang dengan menerapkan kontrak qirad262. Qirâd merupakan sejenis modal

ventura263 yang diberikan kepada mitra terpilih sebagai pinjaman tanpa bunga,

tanpa agunan, dan tanpa syarat ekuitas. Ketentuan bagi hasil hanya berlaku bagi

usaha kemitraan dagang yang sukses, yang bukan di sebabkan oleh kecerobohan

mitra, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh TWI sebagai penyandang dana.

       Adapun wakaf Sarana Niaga264 melalui wakaf uang secara tunai maupun tidak

tunai TWI akan membangun atau mengadakan serbagai sarana Niaga, seperti

pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya untuk disewakan kepada pihak

ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijariahkan untuk beragam kegiatan

sosial sesuai dengan permintaan wakifnya.

       Untuk program wâkif (wakaf produktif) dan warga (Wakaf Sarana Niaga)

akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat melalui

penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)

       Hal menarik lain yang menjadi program dompet dhuafa wakaf Investasi,

wakaf investasi adalah produk gabungan antara produk investasi dan wakaf,

261 Majalah Tawadhu, Media, Edisi 2. 2008.
262 Qirâd adalah serupa dengan jual beli dengan system bagi hasil serta memiliki tujuan atas

kebajikan. Menurut Zuhaili qordh tidak diperkenankan manakala tujuannya bukan kebajikan (lihat
Wahbah al-Zuhail , al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, r al Fikr, Damaskus, 1985. Juz VII. dan
lihat Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Ghazali, Fatwa-fatwa Muamalat Kontemporer, Surabaya :
2004. h. 96 Dalam konteks wakaf uang adalah pengembangan dana wakaf nâzhir
memproduktifkan dana kepada orang lain yang membutuhkan untuk sebuah usaha, hasil yang di
sepakati melalui akad Jual beli dan kesepakatan bersama maka Nâzhir sebagai perantara
mendapatkan 60 %, 50 % untuk pemilik modal dalam hal ini Mauqûf ‘alaih dan 10 % untuk
Nâzhir. Akad seperti ini telah berlaku terhadap pembiayaan pada TWI.

263 Modal ventura adalah, keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam
pemilikan perusahaan, Untuk penanaman modal dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, dan setelah itu bank akan melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik
secara singkat maupun bertahap. Lihat Abdullah Saed, Phd, Menyoal Bank Syari ah, Paramadina,
Jakarta, 2002.

264 Majalah Tawadhu, Media Tabung Wakaf Indonesia, Edisi 2. 2008.



dimana investor dapat menempatkan dana pada suatu reksa dana syarî’ah265, dan

mewakafkan sebagian atau seluruh dari investasinya sebagai harta wakaf,

investasi yang sudah diwakafkan akan menjadi bagian dari suatu harta wakaf,

sedangkan Investasi yang tidak diwakafkan akan tetap menjadi harta investor.

       Dompet dhuafa bekerjasama dengan batasa syarî’ah, salah satu perusahaan

sekuritas yang mengeluarkan reksadana syarî’ah.

Komposisi pilihan wakaf Investasi Dompet Dhuafa
Batasa Syarî’ah266

Pilihan Reksa Dana
Syarî’ah

Wakaf

I 10% 90%
II 30% 70%
III 50% 50%
IV 70% 30%
V 90% 10%
VI 100% 0%

       Dengan demikian investor yang telah menetapkan salah satu pilihan di atas,

akan memberikan kesepakatan bahwa dari 100% dana yang diserahkan untuk

produk ini sebagian diperuntukkan untuk investasi dalam reksa dana dompet

dhuafa batasa syarî’ah dan sebagian lagi disalurkan untuk wakaf yang

diperuntukkan bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

       Adapun sebagai contoh kasus dari wakaf investasi berniat menyerahkan

dananya sebesar Rp. 100 juta pada program wakaf investasi, dengan menetapkan

pada pilihan III, ini berarti :

265 Pengertian Reksadana adalah sekumpulan saham, obligsi, serta Efek lain yang dibeli oleh
sekelompok Investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan Investasi yang professional. Lihat
Rusdin, Pasar Modal Syari ah, Alvabeta, Bandung, 2006. Demikian halnya dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional menyatakan Reksa Dana Syarîah adalah reksa dana yang beroperasi menurut
ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta
(shâhibul maal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun
antara manajer investasi sebagai wakil shahibul mâl dengan pengguna investasi. Lihat Fatwa DSN
No. 20/DSN-MUI/IV/2000)

266 Brosur Wakaf Dompet Dhuafa Republika, untuk pilihan keempat yang akan diwakafkan
adalah hasil keuntungan dari Investasi pada Reksa Dana Dompet Dhuafa Batasa Syarî’ah, dengan
jumlah / porsi sesuai dengan pilihan Investor



• Sebesar Rp.50 juta (50% dari nilai nominal Rp. 100 Juta), merupakan

investasi pada reksa dana dompet dhuafa batasa syarî’ah, yang di dalamnya

termasuk obligasi dan Instrumen pasar uang yang sesuai dengan syarî’at

Islam.

• Sebesar Rp.50 Juta (50% dari nilai nominal Rp. 100 juta), merupakan wakaf

investasi uang tunai yang diperuntukkan bagi program peningkatan

masyarakat267.

      Berdasarkan kasus di atas, maka nilai investasi riil adalah sebesar Rp. 50 Juta,

dan menjadi dasar perhitungan bagi hasil yang akan diperolehnya pada saat

manajer investasi memberikan bagi hasil atas keuntungan pengelolaan dana

investasinya. Prosentase jumlah investasi reksa dana tetap menjadi milik investor

dan keuntungan atas bagi hasil pun akan diberikan kepada investor.

      Demikian halnya dengan pemberdayaan wakaf yang teraplikasi pada lembaga

dompet dhuafa melalui pemanfaatan kesehatan, Jika kita melihat lingkungan di

sekitar kita alangkah beratnya derita yang dialami oleh masyarakat miskin akibat

dari tingginya biaya pengobatan  yang harus mereka keluarkan. Padahal upaya

pemerintah kearah pembiayaan untuk sektor kesehatan sudah di jalankan namun

masih saja sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik dan benar. Anggaran

pemerintah untuk biaya kesehatan dari tahun 2006 sampai 2008 mengalami

fluktuasi, 2006 mencapai 6,7 persen atau sebesar total Rp. 13,6 triliun, tahun 2007

naik menjadi Rp.19,2 triliun. Tahun 2008 turun menjadi Rp.17,6 triliun268 dari

fakta ini kemungkinan akan terbukti masyarakat miskin yang mendapat subsidi

kesehatan akan tambah miskin dan tambah sakit akibat kebijakan yang tidak

berpihak tersebut. Bahkan menurut Nabil Subhi Ath-Th wi penyakit selalu

menjadikan manusia di landa kerisauan, kegelisahan, dan kecemasan.269 Andaikan

saja kebijakan yang tidak berpihak ini tidak secara cepat kita tangani dengan baik

267 Brosur Wakaf Dompet Dhuafa, Republika 2007. Lihat, Analisa Hasil Penelitian Masukan
Teknis Aplikasi Wakaf Uang Dalam Pembiayaan Investasi Perumahan Swadaya di Kementerian
Perumahan Rakyat (Kemenpera), Jakarta, 2007.

268 Lihat http//www.depkeu.go.id-APBN .
269 Nabil Subhi Ath-Th wi, kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-negara Muslim,

Mizan, Bandung, 1985. h. 107.



maka kemungkinan yang terjadi semakin hancur dan sungguh malang nasib anak

bangsa kita.

      Hadirnya layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) untuk kaum miskin yang

dirintis pada tahun 2001 melalui penerbitan sertifikat wakaf uang dengan jumlah

nominal Rp. 5 juta, telah memberikan secercah harapan semangat hidup sehat

kaum dhuafa.270

      Landasan dana LKC adalah dana ZISWAF (donasi masyarakat yang terdiri

dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf). Dana yang diperoleh dari masyarakat

perorangan, kelompok maupun lembaga yang halal dan legal. Dengan demikian

LKC adalah milik masyarakat dan merupakan amanah bagi para pengelolanya

untuk itu LKC menerapkan sistem kepesertaan bagi kaum dhuafa yang ingin

berobat271

      Namun beberapa isu menjelaskan jika pengelolaan dana wakaf uang untuk

pembiayaan kesehatan yang di laksanakan LKCK tidak sesuai dengan Undang-

undang tentang wakaf yang di formulasikan di Indonesia karena esensinya dana

wakaf harus di kelola lalu dari hasil pengelolaan yang dimanfaatkan namun pada

lembaga tersebut justru sebaliknya.

      Dalam sejarah pengembangan wakaf uang dari aspek kesehatan diantaranya

pembangunan rumah sakit anak-anak Syisyli di Istanbul yang di dirikan pada

tahun 1898, contoh lainnya layanan kesehatan berupa wakaf rumah sakit yang

dipersembahkan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit pada tahun 1843, sampai saat ini

rumah sakit ini masih berdiri megah, dan merupakan salah satu rumah sakit

moderen di kota Istanbul. Rumah sakit ini sekarang dilengkapi dengan 1425

tempat tidur, sekitar 400 dokter, perawat, dan staf.272

       Selanjutnya pemberdayaan melalui pendidikan, peningkatan kualitas sebuah

lembaga pendidikan seperti yang dikemukan oleh Ahmad Tafsir- memerlukan dua

270 Eva Rohillah dan Rulli Nasrullah, Mengelola pelayanan Kesehatan untuk Dhuafa, Divisi
Humas LKC, Ciputat-Jakarta, tt, h. 6.

271 Wawancara dengan staf karyawan Dompet dhuafa, Ciputat, 10 pebruari 2009, dan Majalah
Tawadu, media tabung wakaf Indonesia, edisi 02. 2008.

272 Management and Development of Awqaf Properties, (Proceeding of seminar), Islamic
Research and Trainning Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, 1407 H. 1987,
h. 116-117.



syarat yang harus di penuhi, yaitu penguasaan teori pendidikan dan ketersediaan

dana yang cukup.273 Dari konsep ini dapat diketengahkan bahwa dengan

menguasai teori pendidikan maka pendidikan itu dapat berjalan dengan baik

sesuai dengan sistem pendidikan yang berkembang. Dana yang cukup dan

memadai akan berpengaruh teradap kualitas pendidikan yang baik dari kualitas

pendidikan itu juga akan menghasilkan out put yang baik pula

       Dalam sejarah pada masa khalifah al-Makmun menurut Syalabi membentuk

badan wakaf dan menjadikannya sebagai sumber keuangan untuk memegang

biaya pelaksanaan pendidikan.274 krisis yang melanda dunia pendidikan di

Indonesia salah satunya di sebabkan oleh minimnya alokasi dana yang dimiliki.

Untuk itu kehadiran wakaf menjadi potensi penting dalam diskursus pembiayaan

pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemanfaatannya sungguh

tugas penting untuk dimaksimalkan. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1

dan 2275.

      Saat ini di Indonesia alokasi dana untuk pendidikan di perkirakan akan naik 10

persen menjadi sekitar 30 persen untuk anggaran APBN 2009 dari jumlah

sebelumnya 20 persen, namun yang lebih menyedihkan dana dengan adanya dan

sebesar itu masih saja tidak berpihak kepada anak-anak miskin yang punya

kemampuan secara intelektual tapi tidak punya kemampuan secara dana itu

sebabnya anak-anak miskin menjadi bodoh dan tambah miskin. Di samping

kemelut yang melanda bangsa Indonesia saat ini, wakaf uang telah memainkan

perannya seperti yang di peraktekkan dari lembaga dompet dhuafa mendirikan

SMART ekselensia yaitu sebuah sekolah yang mampu menampung anak-anak

273 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur an, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1994, h. 98.

274 Ahmad Syal bi, Sejarah Pendidikan Islam, terjemahan Mukhtar dan sanusi latief, Bulan
Bintang, Jakarta, 1973, h. 347.

275 Lihat Undang-undang negara nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggarnya pendidikan yang bermutu bagi setiap negara tanpa diskriminasi.
Ayat 2 “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun . Demikian dengan cita-cita luhur kita yang tercantum dalam Undang-undang dasar negara
yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”



kaum dhuafa yang lulusan SD se Indonesia yang tidak mampu secara finansial

tetapi mempunyai potensi yang baik untuk mendapatkan kesempatan mengenyam

bangku sekolah.

       Saat ini SMART276 telah mengelola tiga angkatan sejak pertama berdirinya

Tahun 2004, angkatan pertama mencapai 800 pendaftar calon siswa, tahun kedua

450 tahun ketiga 700 calon siswa semua dari kalangan tak mampu (Dhuafa).

Semenjak be Pemetaan pengelolaan tanah sektor usaha yang mungkin dilakukan

adalah pertanian, ternak/tambak ikan, perkebunan, home industri, tempat wisata,

pertamanan, perikanan, pusat perbelanjaan, apartemen, rumah makan, sarana

pendidikan, pom bensin, apotik, bank pembiayaan rakyat syarî’ah, dan lain

sebagainya.277 Sejauh ini program-program di atas terealisasi dengan baik di

lembaga Dompet Dhuafa, dari hasil pembiayaan dana wakaf.

      Jika di lihat dari bentuk dan tujuan produk wakaf yang dikemas oleh TWI

maka tampak jelas bahwa TWI ingin menampilkan sesuatu produk wakaf yang

baru dan berbeda dengan lembaga lain atau dalam bahasa marketing di kenal

dengan Istilah diferensiasi278, sebuah upaya untuk menciptakan perbedaan

diantara pesaing dalam rangka memberikan nilai terbaik kepada pelanggan dan

tentunya dalam kontek wakaf adalah orang yang berwakaf.

       Intinya tujuan utama TWI mewujudkan sebuah lembaga nâzhir wakaf dengan

model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi

penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan

masyarakat sekaligus mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan

ekonomi.

276 SMART Ekselensia Indonesia Dompet Dhuafa Republika adalah sekolah setingkat SMP
dan SMA, berasrama dan bebas biaya yang di selenggarakan oleh Dompet Dhuafa untuk program
alokasi dana wakaf pembiayaan pendidikan. andaikata ini bisa terus berlangsung maka
kemungkinan akan semakin banyak anak-anak keluarga miskin yang memiliki prestasi dan potensi
akademik mempunayai kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan menjadi aset berguna bagi
bangsa dan negara.

277 Sumuran Harahap, Bunga Rampai Perwakafan, Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf
Depag, Jakarta, 2006. h.155-157. Dan Lihat juga H. Ahmad Djunaidi Panduan Pemberdayaan
Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan wakaf Depag RI. Jakarta,
2005. h. 123-125

278 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syari ah Marketing, Mizan, Bandung,
2006. h. 180.



       Saat ini penghimpunan wakaf uang Tabung wakaf Indonesia (TWI).279 senilai

4,960,099,900.00, melalui fluktuasi sebagai berikut :

Tahun Jumlah

2001 50,610,000.00

2002 822,451,600.00

2003 1,013,664,600.00

2004 637,983,000.00

2005 518,912,500.00

2006 1,916,468,200.00

Total 4,960,099,900.00

2.   BaitulMâl Mu malat (BMM)

      a). Latar Belakang Berdiri

      BMM berdiri pada tahun 1997, BaitulMâl Muâmalat adalah sebuah divisi

kecil dalam struktur Bank Muâmalat Indonesia. Divisi ini bernama ZIS muâmalat,

tugasnya adalah menghimun dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di lingkungan

kerja Bank Muâmalat Indonesia (BMI) dan mendistribusikannya kepada

masyarakat Miskin. BMM mendapat pengakuan hukum dari Departemen Agama

RI sebagai lembaga amil  zakat nasional.280

       Setelah memahami beberapa konsep wakaf uang, penting rasanya untuk

banyak mengetahui bagaiman potensi wakaf uang bisa terealisasi dalam beberapa

sektor, membantu perekonomian umat di antaranya menanggulangi kemiskinan,

membantu masyarakat sosial, memajukan pendidikan, kesehatan, dengan satu

tujuan kesejahteraan.

       Dawam Raharjo menjelaskan, bahwa penggalangan dana wakaf untuk

pemberdayaan perekonomian rakyat sebagai alat menghadapi persoalan-persoalan

masyarakat pada umumnya yaitu kemiskinan dimana di dalamnya mencerminkan

masalah pendapatan, mencakup pula aspek kesehatan, pendidikan, atau

pemenuhan hak-hak asasi Manusia. Baitulmâl Mu malat (BMM) pengelola wakaf

279 Diolah dari berbagai laporan penghimpunan wakaf uang Tabung Wakaf Indonesia (TWI)
280 Majalah BaitulMâl Muâmalat (BMM), 2007.



pendayagunaan wakaf uang melalui program-program sebagai berikut: bina sosial,

bina pendidikan bina kesehatan, bina ekonomi, dan peningkatan ekonomi /

kualitas hidup keluarga / kerabat w kif .281

      Nama Baitulmâl berasal dari kata dalam bahasa arab. Bait282 berarti rumah dan

mâl berarti harta283. Pembubuhan kata muâmalat merupakan konsekuensi dari

sejarah pembentukan lembaga ini yang tidak bisa lepas dari induk yang

melahirkannya yaitu Bank Mu malat Indonesia (BMI). Saat ini bank muâmalat

Indonesia (BMI) memasuki usianya yang ke 10 (sepuluh), pada 1 Mei 2002, bank

muâmalat Indonesia (BMI) meluncurkan satu produk yang diberi nama Waqtumu

(wakaf tunai mu malat)284. Peluncuran pertama kali di mulai dari medan, karena

daerah ini dianggap cukup baik dalam mengembangkan ekonomi syarî’ah.285

       Produk waqtumu adalah wakaf dalam bentuk dana / uang dari pemberi wakaf

( kif) kepada bank mu malat sebagai pengelola wakaf. Wakaf itu sendiri harus

dikelola secara produktif dan dijaga keutuhannya. Adapun hasilnya akan di

manfaatkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan permintaan kif. Dalam hal

ini seorang w kif akan mendapatkan sertifikat yang dapat di pindah tangankan,

tetapi tidak dapat diperjualbelikan.286

       Pada produk cash wakaf ini, bank mu malat Indonesia (BMI) berfungsi

sebagai pelaksana administrasi dana wakaf. Sedangkan baitulmâl mu malat

(BMM) berfungsi sebagai pengelola dana wakaf yang dipimpin oleh seorang

281 Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Majalah Tawadu, edisi 2, Jakarta : 2008. Program BMM
dalam memberdayakan wakaf uang untuk masyarakat Miskin, melalui aspek bina social yakni
kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk santunan umum dan pembangunan fasilitas-
fasilitas umum lainnya seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, dan pasilitas umum
lainnya. pendidikan, pemberdayan yang dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas pendidikan,
seperti pembangunan gedung sekolah, santunan pendidikan dll. Kesehatan, melalui pembangunan
rumah sakit, penyuluhan kesehatan, pengobatan umum, perbaikan gizi dan lain sebagainya.
Pemberdayaan Ekonomi, dalam bentuk kegiatan membantu usaha kecil seperti bantuan modal
kerja.

282 Lihat Kamus al Munawwir Arab Indonesia, 1984.
283 Kamus al Munawwir Arab Indonesia, 1984. h. 1307.
284 Pedoman Wakaf Tunai Muâmalat, Pendahuluan, BMM, Pebruari 2004. h. 1.
285 Republika, Bank Muâmalat Luncurkan Produk Waqtumu, Senin 6 mei 2002.
286 Pedoman Wakaf Tunai Muamalat, Pendahuluan, 2004 h. 2.



manajer dana wakaf. Inilah fase awal baitulmâl muâmalat mengelola dana wakaf

di samping zakat, infaq, dan shâdaqah (ZIS)287.

       Adapun mengenai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) BMM, yaitu diawasi

langsung oleh dewan syarîah bank mu malat. Lebih lanjut, mengenai biaya

operasional wakaf tunai BMM akan diambil dari manfaat seperlunya sesuai

program pemberdayaan baitulmâl mu malat.

      BMM sebagai lembaga pengelola wakaf telah berhasil menjalin kerjasama

investasi dengan baitulmâl wa tamwil (BMT) dan bank perkereditan syarî’ah

(BPRS) dan mitra lainnya dalam mengelola dana wakaf  tersebut dan tentunya

dalam jangka panjang merupakan mitra yang dapat mengelola dana wakaf dan

hasil investasi dapat langsung di berdayakan untuk kepentingan umat.

      b).  Pengembangan Wakaf Uang

      Adapun tujuan pendayagunaan manfaat dana wakaf tunai Mu malat adalah

sebagai berikut : pertama, bina sosial yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat

dalam bentuk santunan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti

bantuan korban musibah bencana alam, korban kerusuhan, korban pemiskinan

struktural, santunan, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan pembangunan

fasilitas umum lainnya. Kedua, bina pendidikan yaitu kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalm bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembangunan

fasilitas-fasilitasnya seperti ; pembangunan sekolah, beasiswa, santunan

pendidikan dan sebagainya. Ketiga, bina kesehatan adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan, dan pembangunan

fasilitas pendukungnya seperti ; pembangunan rumah sakit, penyuluhan

kesehatan, pengobatan umum, perbaikan gizi dan sebagainya. Keempat, Bina

Ekonomi adalah kegiatan pembedayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi

kepada uaha kecil seperti; penyuluhan, pelatihan, bantuan modal kerja dan

sebagainya. Kelima, peningkatan ekonomi / kualitas hidup keluarga/ kerabat

wâkif288

287 Pedoman Wakaf Tunai Muamalat, Pendayagunaan Manfaat Dana Wakaf, BMM, Pebruari
2004

288 Pedoman Wakaf Tunai Muamalat, Pendayagunaan Manfaat Dana Wakaf, BMM, Pebruari
2004. h. 23.



      Secara umum dari beberapa lembaga di atas yaitu PKPU, TWI, Dan BMM,

dalam konteks penghimpunan wakaf uang. Baik TWI, BMM maupun PKPU

ketiga lembaga tersebut konsen terhadap penghimpunan wakaf uang dari

masyarakat. Akan tetapi TWI konsen secara penuh untuk menghimpun dana

masyarakat. Sementara BMM dan PKPU hanya menjadikan wakaf bagian dari

macam-macam produk penghimpunan dana lainnya zakaf infaq, dan shâdaqah.

BMM hanya menjadikan wakaf bagian dari macam-macam produk penghimpunan

yang kemudian dikenal dengan waktumu (wakaf tunai mu malat).

      Beberapa Jumlah dana wakaf yang berhasil penulis himpun dari beberapa

sumber, tabung wakaf Indonesia pada periode Ramadhan 1426 H-Rabiul akhir

1427 Tabung Wakaf Indonesia sampai 2006 mencatat perolehan wakaf uang289

sebesar Rp. 1.019.918.000, atau senilai dan PKPU akhir tahun 2004

mengumpulkan dana wakaf uang290 senilai Rp. 42,802,567,521.48, sedangkan

perolehan dana wakaf di baitulmâl muâmalat senilai semenjak tahun 2002

ternyata tiap tahun hasilnya mengalami perkembangan sebagaimana dari tahun

2002 terkumpul 16,688,917.17, dan tahun 2003 jumlah penghimpunan dana

tersebut meningkat menjadi Rp. 18,723,008.81, dan meningkat lagi jumlahnya

pada tahun 2004 menjadi Rp.19,931,612.62, meningkat sangat luar biasa padat

tahun 2005 menjadi 101,350,352.67, ironisnya pada tahun 2006 menurun

50,334,966.63.291

      Naik turunnya jumlah penghimpunan tersebut tentunya menunjukkan belum

terjaringnya loyalitas kif yang mampu mewakafkan hartanya tiap tahunnya

pada lembaga BMM ini. Berbeda dengan PKPU Informasi terbaru 2008

Pengumpulan dana wakaf uang dari lembaga PKPU terakhir tercatat

Rp.700.000.000 Juta. Dan setiap tahun mengalami kemajuan dalam pengumpulan

dana wakaf.

289 Majalah Tabung Wakaf Indonesia, edisi 02. 2008, 2006.
290 Data Pusat Penelitian PT.Adizha Marathon, pada rencana penelitian kerjasama antar

pejabat pembuat komitmen perumusan kebijakan pembiayaan perumahan kementerian negara
perumahan rakyat dengan PT.Adizha Marathon april 2007.

291 Laporan Tahunan Penghimpunan Wakaf Tunai Muâmalat, BMM. 2006



      Dalam pendayagunaan wakaf uang pada BMM dengan membentuk investasi

usaha untuk meningkatkan nilai dan wakaf dan memperoleh keuntungan. Adapun

jenis investasi dana wakaf tunai muâmalat (waktumu) menjalin kerjasama dengan

lembaga deposito di bank umum syarîah dan bank perkereditan rakyat syarî’ah

(BPRS). Investasi dilakukan pada portopolio syarî ah, dan beresiko rendah seperti

saham, obligasi maupun reksadana syarî’ah dan sebagainya. Jenis lembaga yang

menjadi mitra bank umum syarî ah, BPRS, BMT (baitulmâl watamwil), koperasi

yang menjalankan usahanya sesuai syarî ah dan lembaga lain yang menjalankan

usahanya sesuai dengan syarî ah.292

      Berbicara soal alokasi pendistribusian profit dari investasi dana wakaf. Baik

TWI maupun BMM, kedua lembaga ini serius melakukan pengalokasian seluruh

profit, Investasi atau hampir 100% untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan

masyarakat miskin seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Demikian dengan

hal memilih alokasi profit Investasi dana wakaf kepada masyarakat miskin secara

individu, dengan alasan lebih mudah menilai dan melakukan monitoring dan

evaluasi dan pembinaan.

       Adapun syarat miskin individu yang masuk kategori penerima profit dana

wakaf tunai BMM, yaitu : Shalat lima waktu, dapat rekomendasi dari ulama’ atau

tokoh masyarakat sekitar masjid, masuk kategori asnaf, diutamakan berada dekat

masjid, miskin lebih diperioritaskan dari fakir. Adapun yang miskin adalah tidak

mampu dan menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta dan fakir tidak

diperioritaskan hanya bersifat bantuan sosial karena suka meminta-meminta293.

       Dari beberapa informasi dan data-data diatas membuktikan jika berbagai

lembaga-lembaga pengelola wakaf uang teryata mampu menjadi penghimpun-

penghimpun dana wakaf yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan dalam

tiap-tiap tahunnya.

      Jika dilihat dari kategori penerima yang dibuat oleh BMM, TWI, Dan PKPU,

maka terkesan ingin mengangkat derajat masyarakat miskin tidak hanya ekonomi

tapi juga spiritualitasnya terutama ketaatan sholat yang juga mencerminkan

292 Pedoman Wakaf Tunai Mu malat, Pengelolaan Dana Wakaf, BMM, Februari 2004, h. 20
293 Wawancara dengan staf Dompet Dhuafa, Ciputat-Jakarta, 2009.



ketaatan beragama seseorang. Demikianlah bentuk pemanfaatan profit Investasi

wakaf uang diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan

masyarakat miskin.

3.  Post Kesejahteraan Peduli Umat (PKPU)

     PKPU adalah lembaga kemanusian nasional yang secara konsisten menggugah

nurani setiap orang untuk peduli kepada siapa pun yang mengalami kesulitan,

seperti bencana alam, kelaparan, korban perang ataupun pederitaan akibat

penyakit yang berkepanjangan. Awal kiprah PKPU di mulai sejak tahun 1999,

saat membantu para pengungsi korban kerusuhan di Ambon Maluku. Selain

menyikapi topik sosial – kemanusiaan, PKPU juga secara konsisten menghimpun

dana zakat, Infaq, Shâdaqah (ZIS)294

      Lembaga yang secara individu melakukan kegiatan penghimpunan wakaf dan

salah satunya adalah PKPU sebagai sebuah lembaga sosial yang menghimpun

dana masyarakat, juga menghimpun atau menerima wakaf uang, wakaf benda

bergerak maupun benda tidak bergerak.

      Hasil informasi akhir yang penulis rangkum dari proses dialog langsung

dengan salah satu staf PKPU, lembaga tersebut telah mengoperasionalisasikan

dana wakaf kesektor kesehatan yaitu pengembangan dana wakaf uang melalui

mobil Ambulan295

       Saat ini di PKPU memiliki dana sebesar 600 s/d 700 Juta dalam bentuk Uang

dari penggalanganan dana wakaf uang dan program yang telah terlaksana dari

dana sebelumnya adalah pembelian Mobil Ambulan di Ambon, dan membiayaai

Training Center di aceh, serta membiayaai beberapa pesantren untuk pembelian

peralatan komputer dan mesin  jahit296

      Dengan demikian maka dimungkinkannya lembaga seperti PKPU dan

lembaga sejenis lainnya memiliki potensi besar dalam menghimpun wakaf, maka

bisa diprediksi peluang dalam pemberdayaan dana wakaf uang cukup memiliki

294 Annual Report PKPU. 2006. h. 6
295 Wawancara dengan Harsono ketua PKPU Condet Jakarta Timur, Senin 13 Oktober 2008.

di Kantor PKPU Condet Jakarta Timur
296 Informasi di dapat langsung dari penjelasan Bapak Harsono Ketua PKPU di Condet

Jakarta Timur. 2008



peluang besar untuk bisa dilakukan dimasa mendatang. Seperti yang bisa dilihat

dalam tabel berikut hasil pengumpulan dana sosial pada lembaga PKPU.

                  Tabel PKPU, Laporan Penerimaan297

    Type Of Fund   Total In Rupiah
   Kemanusiaan              21,103,145,351.88
   Zakat                9,669,085,129.07
   Anak Yatim                   763,243,859.90
   Mualaf                       1,105,000.00
   Bunga Bank                   202,552,756.77
   Wakaf Tunai                    60,057,000.00
   Wakaf Tanah                  500,000,000.00
    Infaq / Shadaqah                1,272,426,525.18
   Management                1,286,571,231.08
    Project                    273,247,474.12
    Branch PAD                 2,289,271,734.37
    Qurban                5,377,861,459.11

Total Rp. 42,802,567,521.48
GBP 2.5 Millions

      Perkembangan wakaf uang di PKPU belum menampakkan hasil yang

signifikansi, PKPU lebih terpokus terhadap pengembangan dana untuk

kesejahteraan sosial. Melalui alokasi dana dengan menjalin kerjasama kemanusian

terhadap beberapa negara-negara muslim diantaranya Turki, Kuwait, dan Saudi

Arabia298, berbeda dengan TWI yang telah banyak mengembangkan dana wakaf

uang untuk berbagai pembiayaan-pembiayaan bagi kesejahteraan umat

diantaranya untuk pertanian dan peternakan. Demikian halnya dengan BMM,

meskipun lembaga ini yang pertama kali mengembangkan Instrumen wakaf uang

tidak sebaik TWI, dan BMM sangat tertutup dalam pengelolaan wakaf uang.

Padahal untuk program perumahan, BMM memiliki konsep pengembangan

perumahan yang disebut dengan “Baiti Jannati”299

      Dari beberapa penelitian lembaga wakaf diatas pada dasarnya memiliki

peluang dan potensi yang cukup besar untuk bisa memproduktifitaskan instrumen

dana wakaf uang, hanya saja para nâzhir (pengelola) wakaf tersebut belum

297 Data Pusat Penelitian PT.Adizha Marathon, pada rencana penelitian kerjasama antar
pejabat pembuat komitmen perumusan kebijakan pembiayaan perumahan kementerian negara
perumahan rakyat dengan PT.Adizha Marathon april 2007. h. 41

298 Lihat Majalah PKPU, vol.VII-juni 2007. h.7
299 Wawancara dengan Staff Customer Service Bank Muamalat di  Lampung, Desember

2008.



mampu mengelola wakaf uang dengan baik. Sehingga nilai dana wakaf uang

belum bisa di aplikasikan dengan baik karena belum memiliki nilai yang cukup

besar, penyebabnya tidak lain adalah karena kurang profesionalnya nâzhir yang

ada di Indonesia saat ini.

      Dengan demikian pengembangan dana wakaf uang di Indonesia masih jauh

dari kategori produktif dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dipecahkan

oleh bangsa ini. Di antara permasalahannya adalah pemahaman tentang

pengembangan dana wakaf uang dari beberapa pengelola wakaf (nâzhir) di

Indonesia masih sangat minim, masih banyak yang mengembangkan wakaf uang

dalam pembiayaan yang produktif namun masih masuk dalam kategori bersifat

sementara karena tidak bisa secara maksimal untuk meningkatkan nilai dana

wakaf uang. Misalkan pembiayaan untuk para ekonomi menengah bawah, untuk

pertanian, untuk usaha rumah tangga, dan lain sebagainya.

E.  Peranan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sebagai Nâzhir Di Indonesia

  1. Latar Belakang Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

      Aparat penegak hukum wakaf adalah kif, nazhir, dan pejabat pembuat akta

Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang wakaf uang terdapat sebuah institusi baru yang di beri kewenangan dari

pemerintahan Indonesia sebagai pembina penyelenggara wakaf di Indonesia, yaitu

Badan Wakaf Indonesia (BWI).

      Kedudukan Badan Wakaf Indonesia, dalam Undang-undang wakaf nomor 41

tahun 2004 pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga

yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan

perwakafan nasional.300 Di samping itu, dalam undang-undang wakaf juga

ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia bersifat independen dalam

melaksanakan tugasnya.301 Badan wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu kota

negara kesatuan republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi

300 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 47, ayat (1).
301 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 47, ayat (2)



dan atau kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhannya.302 Dalam penjelasan

undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan badan wakaf

Indonesia di daerah dilakukan setelah badan wakaf Indonesia berkonsultasi

dengan pemerintah daerah setempat.303

      Visi dan misi badan wakaf Indonesia terwujudnya lembaga independen yang

dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk

mengembangkan perwakafan nasional dan Internasional. Sedangkan Misi

menjadikan badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan

ibadah dan pemberdayaan masyarakat.304

  2. Kualitas Nâzhir Badan Wakaf Indonesia (BWI)

      Nâzhir dalam konteks manajemen termasuk sumber daya manusia (SDM) atau

sumber daya insani (SDI) yang merupakan faktor penting dalam kegiatan

ekonomi-bisnis karena memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan komparatif,

dan keunggulan kompetitif.305

      Menurut Jaih Mubaraq, Negara maju bukanlah semata-semata ditentukan oleh

sumber daya alam, melainkan lebih banyak ditentukan oleh sumber daya

manusia.306

Dalam kaitannya dengan wakaf terutama wakaf produktif, sumber daya manusia

sangat diperlukan dalam ruang lingkup wakaf dan badan wakaf Indonesia adalah

sumber daya manusia yang berkualitas secara moral (jujur dan amanah) dan

cerdas secara bisnis.

      Sumber daya nâzhir harus berjiwa dan memiliki keterampilan wiraswasta.

Dengan kata lain, sumber daya nâzhir yang diharapkan adalah sumber daya yang

302 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 48.
303 Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 48.
304 Lihat profil Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008, h. 10.
305 Keunggulan Komparatif adalah keunggulan suatu bangsa (dan atau masyarakat) karena

berbasis pada kekayaan alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam
berbagai bidang yang dapat dimanfatkan untuk kemajuan masyarakat. Sedangkan keunggulan
komfetitif adalah terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga
dapat memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya

306 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, 2008. h. 171.



produktif.307 Kwiraswastaan tidak lepas dari motif berprestasi yang teorinya

antara lain diperkenalkan oleh Moslow (1934), secara bahasa, kewiraswastaan

berarti keberanian untuk melakukan usaha308. Sedangkan Schumpeter (1971)

menjelaskan bahwa kwiraswastaan adalah kemampuan naluriah dalam

mengombinasikan lima hal :(1) pengenalan barang baru, (2) metode produksi

baru, (3) pasar baru, (4) penyediaan bahan mentah yang baru, dan (5) organisasi

industri yang baru. Untuk itu maka Redlich (1948) menyatakan bahwa tumpuan

kewiraswastaan adalah pemodal, penatalaksana, dan wiraswasta.309

      Sementara Iskandar Joesof (2007) Menjelaskan bahwa kewiraswastaan adalah

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya

untuk mencari peluang menu sukses310, pada intinya kewiraswastaan adalah

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dengan kata lain

kewirawastaan adalah suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah melalui

proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda.

      Dalam batas-batas tertentu, pendidikan dan pelatihan para nâzhir oleh badan

wakaf Indonesia bertujuan untuk menghasilkan output yang memiliki keberanian

berusaha yang disertai dengan perhitungan yang matang akan resiko, dan berbagai

upaya mengatasinya. Membentuk seorang wiraswasta tidaklah mudah. Meski

demikian seorang wiraswasta dapat melakukan tahap-tahap tertentu sebelum

menjadi wirasawasta sejati, nâzhir yang menjadi wiraswasta sejati adalah

pengelola wakaf yang dapat mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan

inisiatif, mengembangkan gagasan dan kreativitas, mengembangkan modal serta

menjadi kelompok manusia yang dapat hidup layak secara ekonomi311

      Dalam Al-qur,an (QS.30 : 30) dijelaskan bahwa manusia bergerak karena

didorong oleh kekuatan yang bersifat moralistik-idealistik, yakni kesadaran

(conscience) yang berakar pada fitrahnya. Selanjutnya, Murtadha Muthahhari

307 Lihat Abdul Hamid Mursi, SDM Yang Produktif Pendekatan Al-qur an dan Sains, ter.
Moh Nurhakim, Gema Insani Press, Jakarta, T.tp.

308 Iskandar Joesof, Motif Berprestasi Kwiraswastaan, STIE Gema Widya Bangsa, Bandung,
2007. h. 1.

309 Nanat Fatah Natsir, Etos Kerja Wiraswastaan, Gunung Jati press, Bandung, 1999, h. 33.
310 Iskandar Joesof, Motif BerprestasiKwiraswastaan, 2007. h. 1.
311 H.A Yunus dan E.Kosmayadi, Kewiraswastaan; Pengantar Bagi Usaha Pengembangan

Ekonomi Kemasyarakatan, Citra sarana Grafika, Bandung, 2002, h. 9-40.



menjelaskan bahwa manusia lebih terikat pada keimanan dan ideologi ketimbang

pada kepentingan-kepentingan material312

       Kaitan pendapat Muthahari tentang kekuatan yang bersifat moralistik –

idealistik yang mendorong pergerakan manusia dengan nazhir adalah bahwa pada

umumnya nâzhir telah memiliki modal utama, yaitu Iman. Modal tersebut perlu

didukung oleh seperangkat Ilmu pengetahuan yang membantu nâzhir menyusun

visi, misi dan program pengembangan wakaf. Secara konsptual, visi, misi dan

program yang dibuat oleh nâzhir untuk mengembangkan wakaf merupakan

kekuatan yang bersifat moralistik idealistik yang mendorong nâzhir

mengembangkan wakaf .

      3. Program Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI)

      Tugas badan wakaf Indonesia adalah : melakukan pembinaan terhadap nâzhir

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan Internasional;

memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta

benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nâzhir313 Dalam melaksanakan

tugasnya, badan wakaf Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat

atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli badan internasional, dan pihak lain

yang dipandang perlu314 di samping itu juga badan wakaf Indonesia juga harus

memperhatikan saran dan pertimbangan menteri agama dan mejelis Ulama’

Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

      Organisasi dan keanggotaan badan wakaf Indonesia terdiri atas dua unsur

badan pelaksana dan dewan pertimbangan. Badan pelaksana merupakan unsur

pelaksana tugas badan wakaf Indonesia, sedangkan dewan pertimbangan

merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf Indonesia315.

312 Haidar Bagir, Filsafat Al-Qur’an Menurut Muthahari, dalam Murtadha Muthahari,
Menguak Masa Depan Umat Manusia ; suatu pendekatan Filsafat sejarah, terj, Afif Muhammad
dan Masykur Ab, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001. Cet.ke-7, h. 9-10.

313 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 49 ayat (1) h. 25
314 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 49 ayat (2)
315 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 51. h. 26



      Untuk masa bakti pengangkatan / pemberhentian anggota, dalam undang-

undang Nomor. 41 Tahun 2004 telah ditetapkan mengenai masa bakti

keanggotaan badan wakaf Indonesia dan pembatasan waktu keanggotaan. Dalam

undang-undang wakaf ditetapkan jika keanggotaan badan wakaf Indonesia

diangkat untuk masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk

satu kali masa jabatan.316 Pengangkatan Badan Wakaf Indonesia dilakukan secara

berjenjang (struktural). Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan

diberhentikan oleh presiden, sdangkan anggota perwakilan badan wakaf Indonesia

di daerah diangkat dan diberhentikan oleh badan wakaf Indonesia diberi

kewenangan untuk mengatur sendiri tata cara pengangkatan dan pemberhentian

anggotanya317

      Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang ditetapkan

pihak (Institusi) yang berhak mengajukan pengangkatan anggota badan wakaf

Indonesia adalah menteri agama dan badan wakaf Indonesia itu sendiri.  Untuk

pertama kali pengangkatan anggota badan wakaf Indonesia di usulkan kepada

presiden oleh menteri agama, sedangkan untuk selanjutnya diusulkan kepada

presiden oleh badan wakaf Indonesia.

      Berbagai macam program yang dilaksanakan BWI, program kerja untuk

merealisasikan visi dan misi badan wakaf Indonesia memiliki 5 (Lima) divisi,

yakni divisi pembinaan Nâzhir, divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf,

divisi hubungan masyarakat, divisi penelitian dan pengembangan wakaf318

       Divisi pembinaan nâzhir, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina

nâzhir, divisi pembina nâzhir menyusun program diantaranya : pertama,

menyusun kurikulum untuk pelatihan nâzhir. Untuk mengembangkan aset wakaf,

nâzhir dilatih berdasarkan latar belakang, kualifikasi dan kebutuhan sumber daya

manusia; kedua mengadakan lokakarya mengenai kurikulum dan modul yang

316 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang, pasal 56. Dengan demikian,
keanggotaan Badan Wakaf Indonesia maksimal dua periode (enam tahun). Setelah itu, yang
bersangkutan tidak dapat lagi diangkat menjadi anggota badan wakaf Indonesia, kecuali setelah
terselang oleh satu periode kepengurusan.

317 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang, pasal 55. ayat (1) dan (3) h.
28

318 Profil Badan wakaf Indonesia, 2008, h. 12.



akan dipergunakan untuk pelatihan nâzhir; ketiga, mengadakan pelatihan-

pelatihan nâzhir.319 Kemudian di tegaskan kembali dalam undang-undang Nomor

41 tahun 2004 tentang wakaf uang yang menyatakan bahwa, menteri agama dan

badan wakaf Indonesia selalu memperhatikan saran dan pertimbangan majelis

ulama’ Indonesia (MUI) dalam pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan

wakaf.320

       Divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf, program yang diselenggarakan

oleh badan wakaf Indonesia melalui pengelolaan dan pengembangan wakaf

artinya memberdayakan potensi harta wakaf  yang sudah ada dan bekerjasama

dengan para nâzhir setempat.321 Yang menyatakan, BWI akan bekerjasama

dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

       Beberapa pelaksanaan dari pengelolan ini biasanya memproduktifkan

berbagai macam harta wakaf  yaitu : Pemetaan tanah wakaf untuk tujuan

produktif; penghimpunan dana; pembangunan gedung; program Investasi harta

wakaf; penyaluran hasil Investasi harta wakaf kepada mauq f alaih sesuai dengan

yang ditetapkan dalam ikrar wakaf 322

       Divisi kelembagaan, divisi kelembagaan program badan wakaf Indonesia

adalah sebuah upaya pembuatan untuk pedoman kerja dan mekanismenya.323 Dan

revisi pelaksanaan penyusunan rekomendasi harta benda wakaf324.

       Besarnya potensi SDM badan wakaf Indonesia dalam mengelola dan

mengembangkan dana wakaf, mendapat dukungan dari Presiden Islamic

Development Bank (IDB) Muhammad Ali, beliau berharap BWI Menjadi pusat

gerakan wakaf di Asia Tenggara. IDB berpihak kepada Indonesia. Di tengah

kajian perwakafan di Indonesia yang sepi peminat, Kuwait Awqaf Publik

Foundation (KAPF) menawarkan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk menimba

ilmu tentang perwakafan. KAPF dan JIT, katanya, juga siap memberikan

319 Profil Badan Wakaf  Indonesia, 2008. h. 12.
320 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, 2008. h. 169.
321 Lihat Peraturan BWI nomor 1 tahun 2008, pasal 2 ayat (1).
322 Profil Badan Wakaf  Indonesia, 2008. h. 13-20.
323 Lihat Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2008.
324 Lihat Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 pasal 9.



pelatihan manajeman wakaf berbasis teknologi kepada para pengelola wakaf di

Indonesia yang berminat. Selain itu untuk kerjasama dalam pengembangan asset

wakaf secara produktif BWQ juga siap melatih SDM pengelola dengan

manajemen berbasis IT (Informasi dan Teknologi)325

       Dalam kondisi perekonomian di Indonesia yang masih memprihatinkan ini,

sesungguhnya pengembangan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi

Islam seperti zakat Infaq shadaqah dan lain-lainnya dapat dirasakan manfaatnya

khususnya pengembangan di bidang pendidikan dan ekonomi.326 Walaupun

kondisi keperihatinan, dari segi pendidikan telah terdapat beberapa sekolah Islam

yang mempergunakan wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang cukup

potensial yayasan pesantren al-Azhar dan pondok pesantren Darunnajah keduanya

berkedudukan di Jakarta.327 Saat ini perkembangannya untuk pembiayaan

pendidikan  sudah cukup pesat telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Memang pada dasarnya semua lembaga pendidikan tersebut didirikan di atas

tanah wakaf bukan dana wakaf namun jika di cermati dari hasil pengembangan

tersebut telah bermanfaat mendanai siswa yang berprestasi dan kurang mampu

dengan beasiswa pendidikan.

       Fakta lain adalah Turki yang berhasil menjadikan wakaf  uang untuk inisiatif

pendidikan, pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi

mahasiswa. Untuk melestarikannya pemerintahan Turki menggelar berupaya

menggelar Charties week (minggu wakaf) tradisi ini di mulai sejak tahun 1983

langsung oleh Direktorat Jenderal wakaf di negara tersebut.328 Di samping

325http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9157
BWI-Berpotensi-Jadi-Pusat-Gerakan-Wakaf

326 Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam, Media dakwah, Jakarta,
1984, h. 19.

327 Maisarah, Peranan Wakaf Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam, Tesis Pendidikan Islam
Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004. Membuktikan jika pengembangan wakaf
dari aspek pendidikan telah cukup berkembang di Indonesia dengan adanya yayasan pesantren
Islam Al-Azhar Jakarta mengelola harta wakaf bagi pembiayaan pendidikan. Hal ini terbukti
adanya lahan lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan tersebut berdiri atas tanah wakaf.

328 Proceeding of seminar “Management And Development of Awqaf Properties Islamic
Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, 1407 H- 1987.
h. 116-117, dan lihat Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusian (Studi tentang wakaf dalam
perspektif keadilan social di Indonesia), Tuti A. Najib dan Ridwan Al-makassary (ed), CSRC-
UIN, Jakarta, 2006. h. 52.

http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9157


pengalaman di atas masih banyak lagi kesuksesan pengelolaan wakaf yang di

peruntukkan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin terutama

melalui pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan rakyat. Akan tetapi untuk

perekonomian khususnya masalah fakir miskin yang belum terpenuhi akan

kebutuhan sandang papan masih menjadi problema di negeri ini

       Beberapa contoh pengembangan wakaf uang dari negara Indonesia,

Bangladesh, Kuwait Turki, Palestina Singapura, sebuah pembuktian besar potensi

pengembangan wakaf uang dari aspek pembiayaan pendidikan, dan kesejahteraan

ekonomi sosial. Bahkan negara palestina menurut Michael Dumper, salah satu

kekejaman Izrael terhadap Palestina adalah di antaranya perebutan tanah wakaf

maupun harta-harta yang telah berkembang cukup pesat dari hasil pemanfaatan

wakaf329

      Pemanfaatan wakaf tidak dapat di lepaskan dari bentuk harta yang

diwakafkan. Menurut catatan sejarah, perkembangan wakaf pada masa Rasulullah

masih sangat sederhana hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik harta yang

diwakafkan pada saat itu yaitu hampir semuanya berupa harta tetap seperti tanah

dan bangunan termasuk di dalamnya masalah perumahan.330

       Dari informasi tersebut ternyata harta wakaf tidak hanya dikelola untuk

penyediaan layanan gratis, seperti masjid bermanfaat bagi orang untuk tempat

beribadah, sekolah gratis seperti di manfaatkan bagi orang yang tidak mampu.

Demikian juga pengembangan dana wakaf yang di gunakan untuk pusat

perbelanjaan yang menghasilkan sewa dan manfaatnya banyak dirasakan oleh

semua pihak, antara lain akses lapangan pekerjaan, return yang cukup tinggi dan

terus mengalir, maka semakin banyak manfaat harta wakaf dinikmati banyak

orang secara otomatis semakin besar pula pahala yang mengalir kepada pihak

yang berwakaf (w kif)

      Menurut catatan sejarah wakaf dalam Islam penghasilan yang diperoleh dari

wakaf di salurkan untuk hal-hal berikut: 1) pengembangan melalui pembangunan

masjid; 2) untuk orang-orang miskin, 3) layanan kesehatan. Salah satu contoh

329 Lihat Michael Dumper, Wakaf Muslim Di Negara Yahudi, Lentera, Jakarta, 1999.
330 Hasan Langgulung, Azaz-azaz Pendidikan Islam, Al-Husana Zikra, Jakarta, 2000. h. 178



rumah sakit layanan kesehatan adalah rumah sakit anak-anak Syisyli di Istanbul

yang di dirikan pada tahun 1898331

       Permasalahan yang semakin akut sering dengan multi-krisis di Indonesia

adalah kemiskinan. Jika merujuk kepada Firman Allah swt surat al-Baqarah ayat

155 yang berbunyi :
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Artinya : “Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada mu dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar

       Dapat disimpulkan bahwa fenomena kemiskinan merupakan keniscayaan

abadi yang selalu ada sepanjang masa. Akan tetapi bukan berarti kita Jum d

(statis) dan membiarkan kemiskinan terus berkembang. Kita diharuskan untuk

berusaha meminimalisir jumlah kemiskinan tersebut.332 Untuk itu penulis

menghimbau Fenomena tersebut bisa di minimalisir dengan sarana pemberdayaan

wakaf uang di dunia.333

       Dana wakaf yang terkumpul tersebut kemudian dapat diolah sedemikian

sehingga hasil pengolahan dana tersebut dapat membantu berbagai kegiatan yang

331 Jhon L. Esposito, Dunia Islam Moderen, Jilid 6, Mizan, Bandung, 2002. h. 149.
pengembangan melalui pembangunan masjid, yaitu penghasilan yang di peroleh dari wakaf paling
sering di salurkan untuk masjid, dari pembangunan masjid di bentuklah ruang seminar, Aula, dan
bisa di manfaatkan untuk acara seminar maupun perkawinan. Hasilnya akan di manfaatkan untuk
gaji Imam, guru-guru TPA, termasuk kh tib; 2) untuk orang-orang miskin , mereka yang
membutuhkan, yatim piatu, orang-orang dalam penjara; 3) layanan kesehatan juga termasuk
penerima hasil wakaf yang meliputi pembangunan rumah sakit dan pembiayaan untuk para dokter,
pekerja, rumah sakit, serta pasien. Salah satu contoh rumah sakit layanan kesehatan adalah rumah
sakit anak-anak Syisyli di Istanbul yang didirikan pada tahun 1898.

332 Semangat untuk berjuang bagi umat muslim dalam memperbaiki kehidupannya telah
tertulis dalam surat Ar-Ra’d ayat 11, yang artinya “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
nasib sesuatu kaum (bangsa) melainkan kamu itu sendiri yang mengubah nasibnya”

333 Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dari berbagai bidang
seperti yang telah penulis kemukakan diatas yaitu keagamaan, pendidikan dan pelayanan social.
Strategi pengembangan dana wakaf uang di manfaatkan melalui deposito dari anggota masyarakat
yang berpenghasilan tinggi maupun sedang melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sertifikat
wakaf uang akan membuka peluang cukup besar karena lingkup sasaran yang pemberi wakaf bisa
menjadi sangat luas di bandingkan wakaf biasa, dan sertifikat wakaf uang di buat dalam berbagai
macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju. Lihat M.A.Mannan,
Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), CIBER PKTTI-UI, 2001.



pada akhirnya akan menyejahterakan umat manusia baik muslim maupun non

muslim. Seperti halnya dengan tujuan pengembangan wakaf uang melalui

pembiayaan Investasi pembangunan perumahan mewah, dengan harapan akan

memiliki prospektif yang cukup potensial bagi pemanfaatan pembangunan rumah

fakir miskin. Hal ini sejalan dengan pola pembangunan perumahan melalui rasio

subsidi silang 1:3:6334. Demikian halnya penjelasan dari salah satu develover kota

wisata yang menyatakan Investasi perumahan diatas Tipe 300 merupakan sebuah

aset yang sangat menguntungkan dengan resiko rendah335

       Diantara beberapa langkah yang dilakukan sebagai wujud pemberdayaan

perekonomian dari pemanfaatan dana wakaf seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, yakni melalui pemberdayaan kemiskinan dari faktor pekerjaan,

pendidikan dan kesehatan. Perlu diketahui jika potensi dana umat dari wakaf

sangat besar jumlahnya dilihat besarnya frekuensi jumlah umat Islam di dunia ini

dan agama Islam selalu mengajarkan agar umat muslim termotivasi untuk

berderma336

        Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, pengelolaan semacam wakaf

uang dalam bentuk “derma” mampu berperan dalam membentuk GDP negara

tersebut terbukti dengan banyaknya yayasan yang berdiri di negara tersebut337.

Bahkan menurut Adiwarman Karim saat ini dalam sepuluh tahun 1990-1999 di

Amerika jumlah dana dari hasil derma mencapai 6,8 persen dari GDP dengan total

334 B.J. Habibie, Ilmu pengetahuan teknologi pembangunan bangsa, Badan pengkajian dan
penerapan Teknologi (BPP Teknologi), Jakarta, 1997. h. 74. Konsep ini pernah berjalan di Batam,
Habibie menjelaskan semua pembangunan realestate yang akan mengadakan pembangunan harus
melaksanakan perencanaan pembangunan dengan perbandingan 1 rumah mewah diimbangi
dengan 3 rumah sederhana dan 6 rumah sangat sederhana.

335 Wawacara dengan Dede, Developer Perumahan Mewah Kota Wisata Cibubur, tanggal 30
Maret  2009. Di Cibubur - Bogor.

336 Zaim Saidi, dkk, Pola Dan Strategi Penggalangan Dana Sosial Di Indonesia, pengalaman
delapan belas lembaga social, Pirac, Jakarta, 2003 h. 260. dan Zaim Saidi, membangun
kemandirian berkarya ; potensi dan pola derma, serta penggalangannya di Indonesia, PIRAC,
Jakarta, 2002. h.7. Mundzir qahaf, Manajemen Wakaf produktif, Khalifa, Khalifa, 2007, h. 31.

337 Adiwarman A. karim, Filantropi Dalam Pandangan Agama-agama Dan Praktiknya di
Dunia Islam dan Kristen Barat, Berderma Untuk Semua, wacana dan praktik Filantropi Islam,
Jakarta ; Teraju, 2003 h.97. dan lihat Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (ter), Khalifa,
Jakarta, 2007. aplikasi wakaf dalam sejarah bangsa-bangsa di barat di Amerika, banyaknya
pendirian yayasan-yayaan social dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kesehatan
pembagian puskesmas dan klinik, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, serta beberapa
yayasan-yayasan perusahaan maupun masyarakat.



penerimaan 315, miliar dolar AS. Dari sektor ini negara tersebut mampu

menyerap tenaga kerja sebesar 9,3 juta orang, yaitu sebesar 6,7 persen.338

      Pemanfaatan pengembangan dana wakaf yang ada pada program badan wakaf

Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut:

(a) Bina sosial, Aktifitas bina sosial berupa program pelatihan kerja dan usaha

bagi para pengangguran; program penanganan dan rehabilitasi remaja,

bermasalah (Narkoba, premanisme, PSK); penanganan gelandangan, pengemis

dan kaum, miskin kota, pembangunan sarana jalan dan jembatan untuk

meningkatkan akses bagi kaum miskin kepada pusat ekonomi.

(b) Bina Pendidikan, pendirian sekolah gratis, bantuan sekolah buku, pakaian

seragam; bantuan peralatan pendukung sekolah; bantuan untuk honor guru dan

atau sarana prasarana pendidikan lainnya.

(c) Bina kesehatan339, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk,

penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan pembangunan fasilitas

pendukungnya seperti; pembangunan rumah sakit, penyuluhan kesehatan,

pengobatan umum, perbaikan gizi dan sebagainya. Peruntukan harta wakaf

dalam aspek aktivitas bina kesehatan untuk pemanfaatan kesehatan badan

wakaf Indonesia akan merencanakan pembangunan Rumah sakit Ibu dan Anak

di daerah serang340

(d) Bina Ekonomi, aktivitas Bina ekonomi dapat berupa; pemberian modal

bergulir bagi pengusaha kecil; program pelatihan dan pembinaan bagi

pengembangan kompetensi dan kapasitas usaha kecil; program risert

pemasaran dan pengembangan mutu produk bagi usaha kecil; bantuan kepada

kelembagaan keuangan usaha kecil Mikro (BMT, BTM, Koperasi Syari’ah,

BPRS)

(e) Aktivitas bina dakwah berupa; Pelatihan Dai’i dan Da’iyah; pembinaan

masyarakat Islam.

338 Adiwarman A. karim, Filantropi dalam pandangan Agama-agama dan praktiknya di
dunia Islam dan Kristen barat, berderma untuk semua, Jakarta, 2003 h. 97.

339 Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2008. h. 19.
340 Wawancara dengan Rahmat, Staf Badan Wakaf Indonesia (BWI) 29 April. 2009.



      BWI merupakan lembaga Indipenden yang yang langsung beri amanat oleh

departemen agama untuk memproduktifikan Investasi dana wakaf, dan juga

memberikan pembinaan terhadap pengelola-pengelola wakaf di Indonesia,

termasuk di dalamnya prosedur penyusunan rekomendasi terhadao permohoinan

penukaran perubahan status harta benda wakaf341.

      Pada tahun 2009 Badan wakaf Indonesia resmi menjadi lembaga Nazhir wakaf

uang.342 Saat ini BWI menjadi lembaga yang paling kuat untuk bisa

merealisasikan pengembangan wakaf uang di Indonesia sehingga menghilangkan

kekhawatiran masyarakat Indonesia dan para muwâkif untuk berwakaf dalam

bentuk uang. Walaupun BWI belum menunjukkan hasil yang signifikansi dalam

pengelolaan wakaf uang, akan tetapi melalui peraturan wakaf  uang nomor 1 tahun

2008, dan Nomor 2 tahun 2009 BWI memiliki program-program yang telah

direncanakan dengan baik terutama melalui realestate343.

        Setoran wakaf uang kepada nazhir BWI dapat dilakukan secara langsung dan

tidak langsung344, setoran secara langsung yaitu wâkif atau kuasanya wajib hadir

di kantor Nâzhir BWI, setoran tidak langsung melalui media Electonic Chanel,

antara lain AnjunganTunai  Mandiri (ATM), Phone Bangking, dan Internet. Lebih

lanjut di dijelaskan kembali pada pasal 5 ayat 1 jika setoran wakaf uang secara

langsung kepada nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU. Akan tetapi dalam

hal setoran wakaf uang yang tidak dapat dilakukan oleh wâkif di LKS-PWU maka

341 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009.
342 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2009, tentang penerimaan

wakaf uang bagi nâzhir Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009.
343 Diantara program pengembangan wakaf dalam realestate yang sedang diselenggarakan

oleh BWI adalah pembangunan rumah sakit di serang banten, diharapkan dengan pembangunan
rumah sakit ini akan menjadi program terbaik untuk memberikan kemaslahatan diantaranya
pemanfaatan hasil untuk kaum dhuafa .

344 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2009, tentang penerimaan
wakaf uang bagi nâzhir Badan Wakaf Indonesia pasal 4 tentang Setoran Wakaf Uang, Badan
Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009 h. 3



wâkif dapat menunjukkan wakil atau kuasanya untuk melakukan setoran wakaf

uang di LKS-PWU345. Pemberian sertifikat wakaf uang kepada wâkif adalah

sejumlah setoran kurang dari Rp. 1 juta.

       Beberapa lembaga pengelolaan wakaf uang di Indonesia yaitu Tabung wakaf

Indonesia (TWI), BaitulMâl Muâmalat (BMM), dan Post Kesejahteraan Peduli

Umat (PKPU), setelah penulis amati tidak ada satupun lembaga pengelola dana

wakaf uang yang menginvestasikan dana wakaf Uang ke sektor properti real

estate seperti perumahan, apartemen, rumah susun, swalayan. Sebagian

keberhasilan yang tampak dari beberapa lembaga wakaf Uang di Indonesia

terutama TWI lebih pada aspek pemberdayaan, pertanian, dan peternakan.

Beberapa kasus yang terjadi dalam pengembangan wakaf uang kesektor

perekonomian ini, masih menimbulkan berbagai macam kegagalan artinya tidak

begitu maksimal dalam memproduktifkan nilai dana wakaf uang, pertanian

banyak yang gagal, peternakan tidak berhasil, dan bagi masyarakat miskin

menjadi dilema karena mereka tidak secara maksimal bisa mendapatkan manfaat

dana wakaf. seperti yang diajarkan agama fakir miskin adalah bagian dari mauqûf

‘alaih.

       Dengan demikian peluang dan potensi pemberdayaan dana wakaf uang

melalui investasi realestate cukup berpeluang untuk bisa meningkatkan nilai

Investasi dana wakaf. Semua bisa di buktikan dengan pengalaman-pengalaman

pengembangan wakaf uang melalui real estate yang terselenggara di beberapa

negara-negara muslim maupun non muslim seperti Amerika. Demikian dalam

buku-buku fikih banyak menyarankan agar wali wakaf selalu melihat

kemaslahatan wakaf, kemudian berusaha untuk merealisasikannya.346 Seperti yang

diungkapkan oleh Abdullah al-anshari melalui pengembangan konsep az-Zuhri

(w.124) dibolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan Investasikan dana tersebut

345  Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2009, tentang penerimaan
wakaf uang bagi nâzhir Badan Wakaf Indonesia pasal 5 tentang Setoran Wakaf Uangsecara
langsung, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2009 h. 3

346 Lihat Mundzir Khaf, Manajemen Wakaf Produktif, Khalifa, Jakarta, 2006. h. 37. tentang
Manajemen wakaf di negara barat Amerika Serikat.



melalui jalan bermudhârabah347 dan hasilnya keuntungannya bisa dimanfaatkan

untuk kemaslahatan. hal serupa yang diungkapkan oleh Mundzir khaf, harta wakaf

bertujuan untuk bisa memberikan manfaat kejalan kebaikan dalam bentuk yang

umum, baik tujuan keagamaan, sosial, keluarga, dan keturunan. Pemanfaatan

harta wakaf dilakukan dengan menjaga keutuhan pokoknya, dan adakalanya

dipergunakan untuk kegiatan bisnis atau pertanian348.

       Di Indonesia perkembangan wakaf uang yang berkembang secara produktif

untuk realestate belum menampakkan hasil yang signifikansi karena

pengembangan wakaf uang yang teraplikasi pada tabung wakaf Indonesia maupun

Baitulmâl Muâmalat dan lembaga-lembaga Individual lainnya masih menjadi pola

pembelajaran kearah pelayanan dari aspek perekonomian, walaupun program

kearah yang dimaksud sudah menjadi perencanaan bagi beberapa lembaga-

lembaga Indipenden tersebut untuk kearah real estate / properti. Pengembangan

dan wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional, faktor penyebab lain adalah

SDM, sulitnya menemukan ide dan kreatifitas bagi SDM Nâzhir yang profesional.

Serta hubungan kerjasama antar lembaga pengelola wakaf dengan para wâkif.

      Selanjutnya lembaga pengelola wakaf Gontor yang mengembangkan dana

wakaf untuk Pembangunan koperasi349, yang didalamnya menjual kebutuhan-

kebutuhan siswa pondok pesantren Darussalam Gontor seperti alat mandi, sabun

buku, pakaian, alat elektronik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. jika

diamati koperasi yang ada pada pondok pesantren darussalam Gontor merupakan

salah satu aset terbesar Manajemen Pondok, sehingga di akumulasikan hasil

penjualan koperasi sangat menguntungkan. Hasil keuntungan koperasi pondok

pesantren Gontor bermanfaat pembiayaan beasiswa siswa anak pondok pesantren

dan untuk pembiayaan anak-anak yang kurang mampu, pemanfaatan juga di

peruntukkan bagi kesejahteraan para staf pengajar. Ini berarti peluang dan potensi

pemanfaatan dan wakaf melaui real estate termasuk didalamnya melalui

347 Abu As-Su’ud Muhammad, Risalatu Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud, Dâr Ibn Hazm, Beirut,
1997, h. 13

348 Mundzir Khaf, Manajemen Wakaf Produktif, Khalifa, Jakarta, 2006. h. 239.
349 Hasil penelitian Irfan Abu Bakar, Tim Peneliti CSRC UIN Syahid. Lihat Revitalisasi

Filantropi Islam, CSRC UIN 2005. Atau lihat Abdullah Sukri Zarkasy, Manajemen Pesantren
(pengalaman pondok moderen Gontor), WARDUN, Gontor : Trimurti Press, 2005.



pengembangan pertokoan, swalayan dan lain sebagainya sangat menjanjikan

untuk mencapai keberhasilan dalam memobilisasi dana wakaf.

       Implementasi penerapan wakaf uang di negara-negara muslim bisa dijadikan

contoh bagi bangsa Indonesia dan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang untuk

bisa lebih profesional di dalam menggerakkan roda perekonomian umat bagi

bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk

lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa lembaga-

lembaga pengelola wakaf yang memiliki prospektif dalam mengembangkan wakaf

uang yang ada pada lembaga-lembaga tersebut  kesektor real estate. Badan wakaf

Indonesia memiliki memiliki Visi dan Misi yaitu bagaimana memberdayakan

dana wakaf sebagai sebuah strategi untuk mensejahterakan umat. Melalui

Peraturan pemerintah yang Nomor 1 tahun 2008 tentang rekomendasi terhadap

penukaran perubahan status harta benda wakaf, dan peraturan pemerintah nomor 2

tahun 2009 tentang penerimaan wakaf uang bagi Nâzhir BWI. Maka dengan ini

BWI menjadi lembaga yang sangat kuat sebagai dewan pengelola wakaf sekaligus

pembina lembaga wakaf di Indonesia.

       Dengan demikian wakaf dalam pembentukan kesejahteraan masyarakat

muslim dari aspek sosial ekonomi perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah

potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan bisa dikembangkan

dengan berbagai cara diantaranya melalui pembiayaan real estate perumahan.



BAB IV
OPTIMALISASI INVESTASI DANA WAKAF UNTUK

KESEJAHTERAAN

Bab ini mengkaji tentang potensi dana wakaf melalui investasi properti350

dalam peraktek pembiayaan dana wakaf untuk real estate perumahan menegah

atas dengan tipe diatas 300.351 Dengan mengoptimalisasikan dana wakaf uang ke

dalam real estate pembiayaan pembangunan perumahan menengah atas untuk

menghasilkan keutungan nilai investasi, sehingga pemanfaatan dari hasil

keuntungan dapat memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan cara

membangunkan perumahan dalam bentuk rumah bagi fakir miskin atau

memberikan pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

A.  Potensi Dana Wakaf Dalam Real estate

 1.  Wakaf Uang Dalam Real estate Perumahan

       Properti atau real estate merupakan salah satu investasi properti yang populer

di negara maju352. Real estate menjadi pilihan menarik dikalangan para pakar dan

peraktisi, karena properti ini dinilai menawarkan lebih banyak peluang bagi

banyak orang dibandingkan Investasi lainnya. Menurut Budi Santoso bisnis real

estate tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi apapun, pada saat perekonomian

350 Istilah real estate dan property, definitife real estate lebih ditujukan terhadap kondisi fisik,
yaitu tanah dan segala yang di atasnya. Sementara untuk pengertian yang lebih cenderung terhadap
unsure hak dan kepemilikannya lebih sering digunakan istilah real properti. Budi Santoso
Memaknai kedua bahasa tersebut dengan Istilah Home dan House. Real estate kata sifat dan
Properti kata benda. Lihat Budi Santoso, Berinvestasi pada Properti, Elex Media Komputindo,
Jakarta, 2008. h. 3.

351 Perumahan menegah atas standarisasi tipe diatas 300 memiliki segmentasi yang biasanya
terdiri dari pengusaha-pengusaha sukses dari luar kota (daerah), pejabat tinggi negara, eksekutif
professional yang bergerak dalam bidang industri maupun warga asing yang berminat
menanamkan modal (wawancara dengan Dede, Developer Perumahan Kota Wisata, Maret 2009)

352 Investasi properti atau real estate, Investasi yang pada dasarnya mengluarkan saat ini,
untuk mengharapkan keuntungan disaat mendatang dan mengluarkan secara pasti untuk
kepentingan yang belum pasti. Lihat Budi Santoso, Profit Berlipat dengan Investasi Tanah dan
Rumah (panduan berinvestasi yang tak pernah mati), ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2008. h. 1.

 Investasi properti berarti mengluarkan atau menanamkan modal dalam asset yang berbentuk
tanah dan / atau bangunan di atasnya. Bentuk Investasi lain selain properti ialah ; saham, obligasi
deposito, emas, dolar, dan lainnya.



bagus dan buruk, suku bunga tinggi, rendah, pasar yang marak atau lesu bagi

properti tidak ada bedanya353.

       Kenyataan menunjukkan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana

lingkungan yang sangat potensial serta memiliki nilai Investasi (prospek) yang

tinggi terutama pada daerah perkotaan, perumahan yang akan berkembang pesat

adalah jenis perumahan menengah ke atas354. Dengan demikian situasi dan

keadaan pertumbuhan pasar properti didominasi oleh perumahan dengan segmen

menengah ke atas.

       Penelitian Dolf de Roos terhadap orang-orang kaya yang banyak melakukan

bisnis properti, karena hampir tanpa kecuali orang-orang kaya itu menghasilkan

kekayaannya atau menyimpan kekayaannya pada properti (real estate)355 lain

halnya pengalaman yang dialami oleh Ken McElroy, salah satu seorang penasehat

Rich Dad’s Robert, di setiap kota besar atau kota kecil selalu ada yang disebut raja

properti, yang menjadi kaya mendadak lewat properti.356 McElroy memiliki

pandangan bahwa orang-orang kaya itu terlihat percaya diri, berpengetahuan luas,

cerdas, dan seolah-olah dapat melihat berbagai kesempatan yang tidak bisa terlihat

oleh orang lain, sehingga dapat mencapai kesuksesan dengan  mudah.357

       Berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk dapat melakukan

pengembangan Investasi, salah satunya adalah melalui pembangunan real estate

termasuk properti pembangunan perumahan. Dengan demikian penulis

menghimbau, pengembangan dana wakaf uang melalui pembangunan perumahan

merupakan sebuah strategi yang dijadikan suatu upaya alternatif untuk

mendapatkan keuntungan yang besar. Jhon Bearden menjelaskan, pengembangan

real estate dalam memobilisasi penjualan perumahan merupakan sebuah Investasi

353  Budi Santoso, Berinvestasi Pada Properti, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 8
354 Suparno Sastra M&Endy Marlina, Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan, Andi,

Yogyakarta, 2005. h. 187.
355 Dolf de Roos, RealEstate Riches (Kiat menjadi kaya menggunakan Uang banker Anda),

Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2006.
356 Lihat dalam Ken McElroy, The ABC of Real Estate Investing : Kiat menemukan

keuntungan tersembunyi yang dilewatkan oleh kebanyakan Investor, Gramedia Pustaka utama,
Jakarta, 2007

357 Budi Santoso, Berinvestasi Pada Properti, Jakarta, 2008. h. 7.



terbesar dan transaksi finansial yang mengikutinya.358 Meskipun Bearden

mempopularitaskan aset besar adalah dalam melalui penjualan rumah, namun

berbeda dengan konsep Tom Kunz dalam buku yang sama menjelaskan, Kunz

meneliti sebuah kasus pengalaman Mark Waker justru menghasilkan uang saat

membeli bukan menjual rumah,359 Kunz menegaskan tidak semua penjualan

rumah selalu mendatangkan keberhasilan. Beberapa pakar real estate menanggapi

bagaimana kegagalan dalam pengelolaan real estate disebabkan karena faktor

lokasi yang tidak mendukung atau keprofesional dari pengembang real estate

maupun manajemen penyelenggara real estate. Lain halnya dengan Ciputra,

beliau  menambahkan,360 keberhasilan dalam usaha real estate juga semata-mata

karena keimanan tarhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengabdian kepada

keluarga.361

       David Sirota mengatakan, sebuah investasi real estate dapat digambarkan

sebagai komitmen dana oleh seorang individu dengan maksud untuk melindungi

modal dan menghasilkan modal.362 Keuntungan dalam Investasi real estate sering

pula terjadi hal kerugian, yaitu hancur apabila ada gempa atau bencana, kerumitan

hukum akan selalu hadir dalam permasalahan yang timbul setiap pengelolaan

dalam Investasi real estate. Artinya real estate sama seperti bisnis yang lainnya

selalu menghadapi permasalahan.363 Beberapa negara muslim pengembangan

wakaf uang kesektor real estate mampu memberikan kesejahteraan dan kemajuan.

358 Jhon Bearden, Bekerjalah dengan professional yang anda percayai, dalam Buku Donal. J.
Trump, Nasehat Real estate, MIC Publishing, Surabaya, 2008. h. 14. Dalam catatan sejarah Jhon
bearden adalah sosok pengusaha realestate Trum International Hotel and tower di Chicago.
Bahkan beliau pernah memasarkan dan suxses pengembangan real estate perumahan.

359 Tom Kunz, Anda menghasilkan uang saat membeli real estate, bukan saat menjualnya.
Lihat Donal J.Trum, Nasehat Real estate, MIC Publishing, Surabaya, 2008, h. 155. Tom Kunz
adalah Presiden CEO dari Century Network.

360 Ciputra, mendapat julukan seorang Entrepreneur sejati yang sukses dalam menjalankan
berbagai jenis usaha real estate, ciputra adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk
mewujudkan sesuatu, di mana sebelumnya orang lain tidak mampu bahkan untuk memikirkannya
apa lagi mewujudkannya. Salah satu contoh yang cukup menarik adalah kemampuan Ciputra
mengubah suatu daerah yang sebelumnya kambing pun enggan hidup, menjadi suatu kawasan
hunian yang prestisius di Surabaya barat, yang dikenal dengan Citra Raya. Lihat juga Andrias
Harefa dan Eben Ezer Siadari, The Ciputra way , ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2008.

361 Lihat, Andrias Harefa & Eben Ezer Siadari, The Ciputra Way (peraktek terbaik menjadi
Entrepreneur sejati), ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2008.

362 David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Realestate, Abdi Tandur, Jakarta, 2006. h. 2.
363 Gani Lukamanto, Jual Beli Rumah Real Estate (Panduan Professional Insani

Profesional), Abdi Tandur, Jakarta, 2006.



Jika saat ini kesempatan terbuka bagi masyarakat untuk bisa berwakaf dalam

bentuk uang maka tidak salah jika pola pemberdayaan real estate bisa di pakai.

       Dengan kembali melihat pengalaman dari sejarah, saat ini telah terjadi

kemunduran yang luar biasa terhadap institusi wakaf dibandingkan dengan zaman

dahulu. Pengalaman negara Turki, Kuwait, Saudi Arabia, memiliki sejarah

terpanjang dalam pengelolaan wakaf secara produktif melalui properti real estate.

Bahkan negara-negara muslim lainnya yang luas wilayah maupun keadaannya

yang memiliki kesamaan dengan Indonesia, seperti, Bangladesh, Singapura,

Malaysia pada dasarnya telah memiliki pengalaman yang baik dalam

menggerakkan wakaf uang melalui properti maka bisa di jadikan sebagai contoh

bagi manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

       Penggunaan Instrumen wakaf uang untuk pengembangan dalam pembiayaan

unit usaha perumahan menengah atas, merupakan sebuah strategi guna

meningkatkan nilai dana wakaf sebuah upaya mencari keuntungan, bahkan dalam

banyak hal bisa memberikan subsidi kepada umat yang membutuhkan.

       Pada umumnya perumahan adalah kebutuhan vital bagi setiap manusia364. Hal

ini sama dengan konsep dan realita bagaimana mengembangkan dana wakaf untuk

pembangunan real estate, pengembangan dana wakaf melalui Investasi real estate

perumahan sebuah strategi guna meningkatkan nilai produktifitas dana wakaf

uang. Pemberdayaan dana wakaf uang melalui pembangunan perumahan mewah

dan pemanfaatan hasil keuntungan untuk pembangunan perumahan fakir miskin

adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi perekonomian umat.

       Di Indonesia pengembangan wakaf uang yang diselenggarakan oleh lembaga

gerakan wakaf pohon (GWP), yang beralamat di Jalan Islamic Centre Cikadut

Bandung, GWP telah dilakukan dengan menanam 280 pohon kampung teretep,

kecamatan Cimenyan, Bandung.365 Kegiatan yang dilaksanakan oleh GWP adalah

menanam 1800 pohon di lahan milik masyarakat, dan menanam 1000 pohon jarak

364 Lihat Suparno & Endy Marlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, (Sebuah
konsep, pedoman, dan strategi perencanaan dan pengembangan perumahan), Andi, Yogyakarta,
2006. h. 2

365 Jaih Mubarok, Wakaf  Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2008, h. 145.



ditambah dengan biji jarak (Jatropa Curcas) sebanyak 100 kilogram366. Menurut

hasil penelitian Sutrisno, perolehan hasil pemanfaatan GWP ini secara tidak

langsung, setelah tiga sampai lima tahun ke depan dapat terwujudnya hutan (yang

ditanami pohon dari wâkif) yang berfungsi sebagai penyimpanan karbon (Carbon

sink) dan pencegahan banjir (Flood Protection).367

       Demikian bentuk pengembangan lain yang telah dilaksanakan oleh tabung

wakaf Indonesia (TWI) yaitu bagaimana pemberdayaan dana wakaf untuk

pembiayaan peternakan. Tabung wakaf Indonesia menginvestasikan dana wakaf

untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring dompet dhuafa lain, yang terkenal

dengan nama kampung ternak. Program yang di laksanakan oleh TWI ini mampu

dan sukses dalam memberdayakan peternak dan telah memiliki mitra di berbagai

kota di Indonesia. Jika TWI bisa mensukseskan program kampung ternak untuk

pemberdayaan perekonomian namun tidak demikian halnya dengan lembaga

wakaf pada pondok pesantren darussalam Gontor yang mengalami kegagalan

dalam mengelola dana wakaf untuk peternakan.368

       Selanjutnya program lain TWI adalah wakaf Sarana Niaga369 melalui wakaf

uang secara tunai maupun tidak tunai TWI akan membangun atau mengadakan

serbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya

untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan

dijariahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wâkifnya.

      Sejauh ini penerapan yang telah di laksanakan belum begitu menunjukkan

hasil yang baik karena para nâzhir kurang kreatif dalam mengembangkan

efektifitas dana wakaf untuk usaha properti, untuk itu maka dibutuhkan pengelola

wakaf (Nâzhir) yang profesional dalam Entrepreneurship370, dan tentunya ada

366 Lihat Jaih Mubarok, Wakaf  Produktif, Bandung : 2008, h. 145
367 Budi Sutrisno, Optimalisasi Wakaf Produktif, (Makalah departemen Agama Kanwil Jawa

barat, Bandung : pada tanggal 11 juni 2008, h. 12.
368 Lihat Irfan Abu Bakar, dalam Revitalisasi Filantropi Islam, Chaider S. Bamualim&Irfan

Abu baker (ed), CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2005, h. 217
369  Majalah Tawadhu, Media Tabung Wakaf Indonesia, Edisi 2. 2008.
370 Adapun profesional seorang Nâzhir dapat diukur dari beberapa aspek yaitu : kemampuan

Fundraising dan marketing, kemampuan akuntansi dan manjemen keuangan, kemampuan
melakukan Investasi dan kemampuan distribusi hasil Investasi. Lihat Hendra Kholid, Wakaf Uang
; Upaya Menyejahterkan Umat, makalah disampaikan pada orientasi pengelolaan wakaf tunai
yang diselenggarakan oleh Bidang penyelenggara Haji, Pondok gede Jakarta -Timur, 4 juni 2008.



sumber keuangan yang kuat pula. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk

menjalankan skim wakaf uang, maka harus dipenuhi terlebih dahulu rukun

wakafnya371, yaitu:

1. Al-Wâkif, yaitu orang yang melakukan perbuatan, hendaklah dalam

keadaan sehat rohaninya372, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau

dalam keadaan tertekan jiwanya.

2. Al- Mauqûf, yaitu harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya atau

zatnya dan bersifat abadi373. Hal tersebut berarti bahwa, harta tersebut

tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu

yang lama.

3. Al-Mauqûf alaih, yaitu sasaran yang hendak menerima hasil atau manfaat

wakaf yaitu orang – orang fakir, ulama’ keluarga dekat atau untuk sarana-

sarana umum374. Mauqûf ‘alaih dapat dikelompokkan menjadi dua : wakaf

Khairy dan Dzurry. Wakaf Khairy (Kebajikan) adalah wakaf yang

wâkifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi

untuk kepentingan umum. Wakaf Dzurry (Ahli) adalah wakaf yang

wâkifnya membatasi sasaran manfaat wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu

keluarga keturunannya375.

4. Sighâh atau pernyataan pemberi wakaf, baik dengan lafadz, tulisan,

maupun isyarat376.

      Berikut beberapa alternatif peran lembaga pengelola wakaf (Nâzhir) dalam

pengelolaan wakaf uang dalam Investasi perumahan adalah, seorang wâkif

menyerahkan dana kepada seorang nâzhir377, dengan skil yang dimiliki maka

371 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Waqf, Matba’ah al-Misr, Mesir, 1951. h. 24.
372 Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz II, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1958, h. 377.
373 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhû, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1985, Juz VII h.

184.
374 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Damaskus, 1985, Juz VII h.

193.
375  Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Dâr al-Fikri, Beirut, 1983, Jilid III, h. 378.
376 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Damaskus, 1985, Juz VII h.

159.
377 Wâkif adalah orang ataupun lembaga yang memberikan dana kepada Nâzhir (pengelola

wakaf), selanjutnya Nâzhir sebagai pemegang amanah dana wakaf menginvestasikan dana tersebut
untuk sebuah usaha Properti realestate dalam hal ini pengembangan untuk pembangunan
perumahan mewah, dari hasil Investasi pengembangan akan mendapatkan keuntungan (profit),



nâzhir memiliki kuasa penuh untuk menjalankan amanah yang di berikan oleh

wâkif, diantaranya dengan mengembangkan terlebih dahulu dana wakaf untuk

pembangunan real estate perumahan menengah atas, melalui pengembangan

tersebut maka akan menghasilkan keuntungan dan menjadi tambahan dana.

Selanjutnya  bagi wâkif yang telah menyerahkan dana kepada nâzhir akan

menerima sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga wakaf sehingga tanggung

jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil

pengelolaan sepenuhnya ada pada lembaga wakaf (nâzhir).

       Pemberdayaan dana wakaf seorang nâzhir akan lebih baik melakukan

kerjasama dengan lembaga penjamin untuk memastikan tidak berkurangnya dana

pokok wakaf, dana wakaf dapat di asuransikan kepada lembaga penjamin

syarî’ah. Adapun lembaga penjamin syarî’ah adalah badan hukum yang

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas sesuatu kegiatan melalui skim sesuai

dengan syari’ah dan peraturan dari undang-undang yang berlaku.378 Berikut

beberapa alternatif pola pelaksanaan wakaf uang dalam Investasi perumahan :

Pola pembiayaan Nâzhir secara langsung

dengan demikian maka keuntungan tersebut akan di salurkan kepada mauqûf ‘alaih dalam hal ini
untuk pembangunan perumahan bagi fakir miskin. Untuk kerugian sepenuhnya akan di tanggung
oleh lembaga penjamin. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf uang, pasal 48 ayat 5 mengatakan “Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda
wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk Investasi di luar bank syarî’ah harus diasuransikan pada
asuransi syarî’ah”.

378 Lihat dalam UU Nomor 41 dan PP nomor 42 tahun 2004. Tentang wakaf uang dalam
Asuransi syari’ah, pasal 48 ayat 5.
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       Secara teknis operasional alternatif yang pertama ini dimulai dengan adanya

setoran wâkif ke badan wakaf sebagai dana wakaf. Selanjutnya badan wakaf

(nâzhir) akan menempatkan dana tersebut dalam suatu rekening atas nama wâkif

badan wakaf akan menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai surat pernyataan

penerimaan dana wakaf yang berisi antara lain nama wâkif, alamat, jumlah dana

yang diwakafkan, dan sasaran yang telah dipilih oleh wâkif (jika ada). Dengan

demikian dalam alternatif ini badan wakaf (Nâzhir) memiliki keunggulan penuh,

dan memiliki profesional yang tinggi dalam pengelolaan dan penyaluran hasilnya.

       Model selanjutnya adalah pola yang telah banyak dilakukan oleh negara lain

seperti Singapura dan Malaysia dan lazim disebut model direct, dalam

pengelolaan dana tersebut dibangunkan sebuah perumahan dan jika terjadi

keutungan maka dana tersebut kembali menjadi dana wakaf sebagai return (hasil)

yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Pola Pembiayaan Nâzhir Secara Tidak Langsung

Alternatif kedua adalah indirect, secara teknis operasional hampir sama

dengan alternatif pertama adapun perbedaannya antara yang pertama dengan yang

Wâkif
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Rugi
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modal pokok

Bagi hasil

laba

Pembangunan
perumahan
mewah

REI Pengembang

Perumahan fakir
miskin



kedua adalah fungsi pengelolaan dana wakaf yang tidak dilakukan oleh badan

wakaf (nâzhir) akan tetapi Nâzhir akan menyerahkan atau menjalin kerjasama

dengan pengembang untuk mengelola dana wakaf dengan membangun sebuah

perumahan, adapun hubungan antara badan wakaf dengan pengembang (REI)

dapat berdasarkan prinsip ujrah dimana badan wakaf akan memberikan imbalan

kepada REI atas pengelolaan dana untuk perumahan.

     Model pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan secara langsung maupun

tidak langsung oleh nâzhir seperti pada kedua model tersebut, di Indonesia

memiliki potensi yang sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan saat ini,

dimana setiap stakeholders lebih mendekati/sesuai dengan kondisi ini. Adapun

kekurangannya para nâhir dalam menegmbangkan kedua model diatas bisa

mensikronkan antara substansi wakaf uang sebagai sarana untuk tujuan sosial

(sosial sektor) dengan lembaga keuangan yang masih memiliki tujuan/paradigma

lembaga profit atau bisnis. Artinya model tersebut bisa juga dengan ada bentuk

kerjasama dengan LKS, sebagai custodiun.

      Di beberapa negara muslim dalam mengembangkan nilai investasi dana wakaf

bisa memakan waktu yang cukup lama. Sebagai contoh Turki bisa sampai 90

tahun, selama nilai dananya belum kembali maka properti wakaf tersebut masih

berstatus asset wakaf379, pengalaman Turki hingga mencapai 90 tahun demikian

pengalaman pemberdayaan di Singapura mencapai 30 tahun380.

      Melalui kajian ini penulis membatasi pola pada bentuk pengembangan dana

wakaf dalam investasi properti real estate pembangunan perumahan menengah

atas, tidak akan terlalu menggunakan waktu yang berkepanjangan karena peluang

dalam real estate perumahan menurut pengakuan para developer sangat cepat dan

mudah bahkan relatif singkat untuk dipasarkan, dan yang lebih menarik nilai

keuntungan sangat memuaskan. Melalui potensi ini jika wakaf uang bisa di

realisasikan dengan benar maka hasil (keuntungan) bermanfaat bagi jumlah

pembangunan perumahan fakir miskin atau pendanaan pembiayaan KPR

perumahan masyarakat fakir miskin yang berpenghasilan rendah, yakni sejenis

379 Ahmet Ihsan Erylmaz, Awqaf and Their Structure in Turkey, dalam Khalid Rasyid, Awkaf
Experiences in South Asia, Institute of Objective Studies, New delhi, 2002. h. 112

380 Ahmet Ihsan Erylmaz, Awqaf and Their structure in Turkey, 2002.



pendanaan angsuran rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR). Potensi ini merupakan peluang yang cukup besar untuk membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dan menjadi sebuah

masukan teknis bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang ada di

Indonesia.

2.  Tujuan Investasi Real estate

      Sebagai mana telah dijelaskan urgensi pengembangan dana wakaf dalam real

estate perumahan adalah sebuah bentuk pengembangan dan mempunyai

keistimewaan untuk menambah modal wakaf, pengembangan ini dapat

menjadikan manfaat wakaf dapat dilipatgandakan sehingga hasil keutungan dari

manfaat wakaf dapat menambah orang yang berhak atas wakaf. Melalui real

estate perumahan maka keutungan bisa berlipat ganda.

      Tujuan utama Investasi real estate adalah untuk melindungi, dan jika mungkin

meningkatkan modal atau meningkatkan pendapatan yang diinvestasikan.381 Rata-

rata para pemilik modal yang menjalankan usaha real estate akan dapat

menikmati kenaikan nilai properti selama bertahun-tahun. David mengatakan,

nilai real estate berfluktuasi, namun umumnya cenderung naik dalam jangka

panjang382. Sesungguhnya, satu dari manfaat terpenting berinvestasi pada real

estate adalah kemampuan untuk memakai kembali modal pendanaan, dan bisa

melindungi nilai Investasinya.

       Tujuan lain dari investasi real estate adalah untuk menghasilkan keuntungan.

Karena itu, agar layak sebuah Investasi real estate seharusnya didesain sehingga

bisa berkembang dan menghasilkan imbal hasil yang relatif lebih tinggi.

        Para ahli wakaf terdahulu pada dasarnya memang telah mengenal

implementasi wakaf uang dan terjadi perdebatan tepat pada masa ulama’ Syafi’i

dan Hanafi yakni tentang keabsahan dalam wakaf uang, akan tetapi hal ini tidak

terlalu membawa perdebatan yang berkepanjangan. Sebab pemahaman hanafî

mendapat banyak dukungan dari mazhab yang lain dan hingga pada akhir

381 Gani Lukmanto, Beli Jual Realestate (Pandunan Profesional Insan Profesional), Abdi
Tandur, Jakarta, 2006, h. 180.

382  David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Real estate, 2006. h. 12.



perdebatan syafi’i turut serta membenarkan konsep tentang substansi wakaf uang

harus tetap terjaga. Pada masa kontemporer justru menjadi sebuah instrumen yang

paling banyak mendapat dukungan kuat dari berbagai ahli ekonomi Islam maupun

hukum Islam. Semua ini berdasarkan konsep ahli fikih yang mendukung tentang

instrumen wakaf uang dalam bentuk investasi, yakni untuk usaha bagi untung dan

rugi dengan cara (Mudhârabah), dan keuntungan disalurkan sesuai dengan tujuan

wakaf. Seperti yang diungkapkan Ulama’ kontemporer Mundzir Qahaf, untuk

pengembangan wakaf mempunyai keistimewaan berupa penambahan modal

wakaf, atau merupakan keperluan jangka panjang yang memerlukan penambahan

harta pokok untuk tujuan merealisasikan sebesar mungkin tujuan wakaf yang

direncanakan, atau untuk maksud memperluas tujuan wakaf383.

       M.A.Mannan mengatakan bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai

investasi untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di

bidang ekonomi, kesehatan dan riset.384 Menurut beliau tujuan investasi wakaf

adalah untuk memberikan kesejahteraan serta meningkat pemberdayaan ekonomi

dan  sosial.

       Demikian yang dikatakan Cizakca, pemberdayaan wakaf juga dapat

mengurangi tingkat kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayana sosial

yang paling esensial tanpa dana dari pemerintah.385 Artinya wakaf uang memiliki

potensi besar dalam membantu meringankan beban rakyat dan bisa meningkatkan

kesejahteraan sosial tanpa harus menunggu modal dana dari pemerintah.

       Peluang investasi pada real estate mencakup lahan-lahan terbuka, kapling-

kapling kosong, lahan-lahan pertanian, properti industri, rumah-rumah, gedung-

gedung apartemen, toko-toko, pusat-pusat belanja, gedung-gedung perkantoran

dan sebagainya.

       Adapun keuntungan yang didapat dari hasil Investasi realestate pada

umumnya 20 % sesudah pajak. Imbal hasil bahkan dapat melebihi angka ini,

383  Lihat, Mundzir Qahaf, al-Waqfu fi Islam Tatwiruhu idâratuhu tanmiyatuhu, Dâr Al-fikr,
Damaskus-Syiria, 2000.

384 M.A.Mannan, Cash Waqf certificate, Presentation at Third Harvard University Forum on
Islamic Finance, Harvard University, USA, Oktober, 1. 1999, h.12.

385 Murat Cizakca, Awqaf in History and Implications for modern Islamic economics, Islamic
economic studies Vol 6, No 1, November 1998, IRTI-IDB, Jeddah, 1999, h. 44- 45.



mencapai ketidakterbatasan. Bahkan menurut David, dari beberapa kasus-kasus

100 % dari keuntungan daya ungkil386 senilai 20 %, imbal hasil mampu membeli

properti lain387. Intinya daya ungkil berfungsi untuk meningkatkan imbal hasil

secara substansial. Menurut Budi Santoso daya ungkil (leverage), adalah

penggunaan dana pinjaman yang diberikan seorang pemilik modal untuk

meningkatkan Investasi properti.388

Real estate bukan Investasi yang sempurna, terkadang kerugian dalam

realestate sering terjadi. Seorang pemodal yang lebih menyukai keamanan yang

dijamin oleh surat berharga dari pemerintah, seperti di negara Amerika Serikat

setiap pemilik modal harus merelakan Imbal hasil yang tinggi untuk memperoleh

keamanan389. Dengan demikian seorang pemodal yang meminati imbal hasil yang

relatif tinggi dari real estate akan harus mengorbankan sejumlah rasa sebagai

keamanan dari likuiditas, oleh karena itu setiap pemilik modal harus siap untuk

menjalankan peran pribadi yang lebih aktif dalam mengelola Investasi real estate.

       Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan wakaf uang di Indonesia,

pengembangan dana wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf Uang, tepatnya pasal 48 point ke 5.390

       M.A. Mannan mengatakan, potensi menginvestasikan dana wakaf dalam

bentuk properti real estate akan membuka kesempatan untuk meningkatkan nilai

produktifitas dana wakaf, dan pada abad ke 21 wakaf dalam bentuk properti akan

bertambah penting.391, demikian saat ini di negara Bangladesh wakaf uang

memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi pengembangan wakaf

386 Daya ungkil bagian dari pendanaan Investasi realestate, bagian daya tarik realestate yang
mendasar sebagai suatu sarana Investasi yang penting. Proses daya ungkil yaitu pemakaian jumlah
uang yang sedikit untuk meguasai properti-properti yang berharga melalui pendanaan. Melalui
uang muka tunai sebesar 10 % seseorang akan dapat membeli sebuah properti seharga $100.000,
dengan investasi yang hanya sebesar $10.000, dan sebuah pinjaman $90.000. dengan demikian
daya ungkil (leverage) memiliki dua fungsi yang sama-sama bisa menguntungkan antara pejual
dan pembeli. Lihat David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Realestate, 2006. h. 62.

387 Lihat David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Realestate, 2006. h. 63.
388 Budi Santoso, Profit Berlipat dengan Investasi Tanah dan Rumah (panduan berinvestasi

yang tak pernah mati), Jakarta, 2008. h. 4
389 David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Realestate, 2006, h. 18
390 Departemen agama (Depag), Undang undang Nomor. 41 Tahun 2004. tentang wakaf uang,

h. 97.
391  Lihat M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, CIBER : PKTTI-UI, 2001.



properti. Mundzir kahaf menambahkan, melalui Investasi dana wakaf hukum

wakaf berlaku dalam sistem peningkatan keuntungan392. Demikian apa yang

diungkapkan oleh Anaz Az-Zarka dalam buku yang sama, mengatakan harta

wakaf harus diinvestasikan berdasarkan perinsip, meningkatkan keutungan,

dimana seorang nâzhir harus mencari lahan proyek yang halal dari berbagai

proyek yang menjanjikan keutungan yang sebesar-besarnya393.

        Semua upaya peningkatan keutungan melalui real estate dan manfaat wakaf

ini tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan nilai-nilai kebaikan untuk

umum yang pada hakekatnya sesuai dengan syarat yang dibuat oleh wâkif maupun

nâzhir dan keinginannya dalam melakukan kebaikan. Misalnya pemberdayaan

untuk pembiayaan pembangunan menengah atas.

3.   Investasi Dana Wakaf Untuk Perumahan Menengah atas

Manusia pra sejarah memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat tinggal

mereka, dengan bernaung di dalam gua, diatas pohon-pohon besar, di tengah

hutan, di tepi rawa-rawa dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya zaman,

dengan teknologi yang juga berkembang, manusia yang sebelumnya hanya

menggantungkan diri dan memanfaatkan gejala alam untuk tempat tinggalnya pun

ikut berubah mulai mengenal bahan bangunan dari bebatuan, kayu dan lain

sebagainya sehingga tempat tinggal merekapun semakin hari semakin baik394

      Tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan mewah sebagai akibat

terjadinya pergeseran pandangan masyarakat terhadap fungsi rumah. Fungsi

392 Lihat Mundzir Kahaf, Waqaf Islam tatwiruhu idâratuhu tanmiaytuhû, Dâr al-Fikr,
Damaskus-Syiria, 2000, h. 230

393 Anaz Az-Zarka, sengaja atau tidak sengaja mendukung konsep Munzdir Kahaf karena
beliau merujuk kepada latar belakang fakta yang ada disebagian Negara Arab yaitu penggunaan
harta wakaf untuk keperluan kementerian wakaf, sebagian atau keseluruhannya, terutama untuk
perwatan masjid pembinaan dan kegiatan keagamaannya. Sebagaimana diketahui dalam
kementerian wakaf menurut Zarka tidak ada tradisi membina fakir miskin dan memberikan
bantuan kepda mereka kecuali diberikan di rumah yatim piatu dan sebagian proyek kecil.namun
dinegara lain urusan ini ditangani oleh kementerian sosial dan bukan oleh kemen terian wakaf.
Inilah yang menjadikan kelemahan sebagian kementerian wakaf. Lihat dalam buku Mundzir
Kahaf, Waqaf Islam tatwiruhu idâratuhu tanmiaytuhû, Dâr al-Fikr : Damaskus -Syiria, 2000

394 Suparno sastra M & Endy Marlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan (Sebuah
Konsep, Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan), Andi, Yogyakarta,
2006. h. 3.



rumah tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, wadah aktivitas maupun

perlindungan psikologis semata395. Tetapi masyarakat saat ini melihat rumah

sebagai alat prestise dan sebagai pendukung terjadinya suatu kegiatan bisnis bagi

sebagian orang serta sebagai Investasi396. Selain itu penilaian terhadap rumah

tidak dilihat hanya dari bentuk fisik rumah, namun yang terutama adalah letak dan

fasilitas lingkungan serta kondisi sosial penghuninya.

      Rumah bukan saja merupakan pemenuhan kebutuhan dasar, bahkan menurut

Moslow, kebutuhan akan rumah menjadi kebutuhan untuk mengaktualisasikan

seseorang ataupun manivestasi status seseorang dan mengandung nilai-nilai

filosofi yang lebih dalam yang dapat mengungkapkan jati diri pemiliknya dan

dapat pula memberikan kebanggaan atas kepemilikan bangunan tersebut.397

      Adanya kondisi seperti ini kebanggaan atas kepemilikan pembangunan

perumahan, menimbulkan kepemilikan rumah mewah yang dibangun oleh para

pengembang didominasi untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan

ekonomi tinggi. Akibatnya banyak ditemui saat ini permukiman ekslusif.

Penelitian Ria manurung membuktikan pembangunan perumahan mewah menjadi

sebuah prioritas dibandingkan dengan pembangunan perumahan sederhana. Hal

ini disebabkan minat masyarakat terhadap pemilikan perumahan mewah cukup

tinggi bagi masyarakat yang penghasilannya tinggi398

      Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan pihak pengembang swasta

(developer) lebih cenderung membangun perumahan menegah atas atau mewah

untuk konsumen, karena laba yang di peroleh dari membangun perumahan mewah

395 Lihat Djemabut Blaang, Perumahan Dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Dasar,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986. h. 76

396 Rimadewi Supriharjo, Perumahan Dan Permukiman Sebagai Unsur Dominant Dalam
Pembangunan Kota, FTSP-ITS, Semarang, tt.

397 Suparno Sastra M. & Endy Marlina, Perencanaan dan Perkembangan Perumahan,
(sebuah Konsep Pedoman dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan), 2006. h.
77.

398 Fungsi rumah mewah tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, wadah aktivitas maupun
perlindungan psikologis semata, tetapi masyarakat menengah atas saat ini melihat rumah sebagai
sebuah alat prestise dan sebagai pendukung bahkan sebagai sebuah Investasi. Lihat Ria Manurung,
Dampak pembangunan perumahan mewah terhadap persepsi etnik Cina pada diri dan
lingkungannya, Tesis Tehnik Lingkungan hidup, Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Jakarta,
1996.



lebih besar dari pada keuntungan membangun perumahan sederhana (RS) dan

rumah sangat sederhana (RSS).

       Akibatnya terlihat di dalam masyarakat ada kecenderungan pemilikan

perumahan ini hanya berada pada golongan masyarakat tertentu saja. Yaitu

masyarakat yang tingkat ekonominya cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan sebuah

kasus yang terjadi Sumatera Utara (Medan) dengan adanya pembedaan

perumahan antara etnik cina yang di dominasi oleh pengembangan perumahan

mewah menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat pribumi di daerah sumatera

utara akhirnya menimbulkan kesenjangan antara enik cina dan pribumi.399

       Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi

persoalannya bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun? Riwayat

Imam Bukhori400 bahwa al-Zuhri (wafat 124 H) salah satu ulama’ terkemuka

memfatwakan, dianjurkan wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan

sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan

menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan

keuntungan sebagai wakaf.

       Dengan demikian maka tugas bagi para nâzhir adalah mensosialisasikan

bagaimana mengumpulkan dana wakaf dan bisa memberdayakan dana tersebut

untuk kemaslahatan umat dalam bentuk sosial-ekonomi. Misalkan Edwin

Nasution mengkalkulasikan, pengumpulan dana wakaf uang dari berbagai

kalangan umat muslim di Indonesia dengan konsep sebagai berikut :

       Jumlah muslim kelas menengah di perkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan

rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)

maka dapat di prediksikan dalam tabel sebagai berikut:
Tingkat Jumlah Tarif Potensi wakaf Potensi wakaf

399 Hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian terdahulu realita kasus adalah adanya
pengaruh lingkungan perumahan mewah terhadap persepsi atau integrasi social masyarakat.
Karena terdapat kesenjangan antara etnik cina dan pribumi menimbulkan konflik antara keduanya
yaitu penyerangan terhadap orang-orang cina dan pembakaran perkampungan percinaan serta
penjarahan kios-kios milik etnik cina menyebabkan korban sampai 2000 orang terbunuh.
Keamanan masyarakat etnik cina pada masa itu tidak dapat di jamin oleh pihak pemerintah
Indonesia kejadian terjadi pada tahun 1965. Lihat Coopel C.A, Tionghoa Indonesia dalam Kerisis,
Jakarta : Sinar Harapan, 1994, h. 187. Dan Ria Manurung, Dampak pembangunan perumahan
mewah terhadap persepsi etnik cina pada diri dan lingkungannya, 1996, h. 56

400 Bukhori, Shohih Bukhori, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994 / 1414. Juz III. h.259-260.



penghasilan/bulan muslim wakaf/bulan uang/ bulan uang/ tahun
Rp 500.000 4 juta Rp. 5000 Rp. 20. miliyar Rp 240 miliyar

Rp 1 juta-Rp 2 juta 3 juta Rp.10.000 Rp. 30 Miliyar Rp 360 miliyar

Rp 2juta-Rp 5 juta 2 juta Rp. 50.000 Rp.100 miliyar Rp1,2 Triliun

Rp 5 juta-Rp 10 juta 1 juta Rp.100.000 Rp 100 miliyar Rp1’2 Triliun

Total Rp. 3 Triliun

       Melalui program pengumpulan dana wakaf uang seperti ini paling tidak akan

mendapatkan sekitar Rp. 3 triliun pertahun401, jika  bisa di olah dengan

profesional memproduktifitaskan melalui Investasi kesektor real estate

perumahan mewah hasil (keutungan) dari Investasi dana wakaf tersebut akan

memberikan dampak yang signifikansi bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.

       Pemikiran yang sama dari Uswatun Hasanah, mengatakan betapa besarnya

potensi wakaf uang untuk bisa dialokasikan di Indonesia. Bisa dibayangkan,

seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-

masing sebesar 1 juta per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20

triliun. Jumlah ini tentu tidak sedikit. Andai saja dana sebesar itu dapat dihimpun

dan dikelola secara produktif, tentu hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan

dan pengembangan ekonomi masyarakat. Hal yang senada yang diungkapkan oleh

Dian Masyita Telaga, potensi wakaf uang dapat dihimpun di Indonesia bahkan

bisa hingga mencapai 7,2 triliun, dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk

20 juta dan menyisihkan Rp.1000 atau 30 ribu perbulannya.402

       Fakta perwakafan di Indonesia punya aset besar tapi belum dioptimalkan,

mestinya dengan sumberdaya yang ada, bangsa ini mampu mengoptimalkannya.

Selain sumber daya alam atau tanah yang melimpah, Indonesia juga memiliki

sumber daya manusia yang cukup besar, terutama penduduk muslim yang

401 Pemikiran Edwin Nasution seorang pengamat dan peraktisi perwakafan di Indonesia.
Konsep ini di sudah di publikasikan di beberapa sumber rujukan. Atau lihat Edwin Nasution,
Wakaf Tunai : Strategi untuk menyejahterakan dan melepaskan ketergantungan Ekonomi,
Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf
Produktif di wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002) . Melalui alokasi dana wakaf  jika saja bisa
dikembangkan dalam bentuk realestate maka akan menjadi tambang emas bagi pengelola wakaf,
untuk meningkatkan produktifitas dana wakaf  dengan pembangunan proyek perumahan.

402 Lihat, Penerapan Wakaf Uang Pada Lembaga Public Islam, Jurnal Islamic bisnis
Economic, T.tp. h. 11



mayoritas. Sumber daya ini menjadi modal utama bagi Indonesia untuk

memaksimalkan potensinya dalam pemberdayaan dan pengembangan sosial-

ekonomi umat. Melalui Peraturan pemerintah BWI Nomor 1 tahun 2008 dan

nomor 2 tahun 2009, tentang pengelolaan dan pengembangan penerbitan sertifikat

wakaf uang di seluruh Indonesia, serta kerjasama yang baik terhadap beberapa

lembaga-lembaga keuangan syarî’ah di Indonesia.403 Maka tujuan dan impian bagi

bangsa Indonesia untuk memberikan kesejahteraan akan tercapai dengan baik dan

benar.

       Pengalaman yang telah terbukti di beberapa negara-negara muslim

diantaranya Turki, Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Kuwait, cukup bisa

membukakan mata hati terutama bagi semua para akademisi, praktisi dan

lembaga-lembaga pengelola wakaf, bagaimana berkembangnya negara-negara

tersebut dalam memproduktifkan dana wakaf  ke sektor properti real estate.

       Sekilas contoh yang ada pada pemerintahan Turki dimana pengembangan

dana wakaf,  berdasarkan data tahun 1987 Dirjen wakaf Turki mengelola sejumlah

(37.917) wakaf, yang terdiri dari masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat

bisnis (453), hotel (150), toko (5.348), apartemen (2.254) dan properti lain

(24.809).404 selain itu Dirjen wakaf mengelola sejumlah wakaf yang berwujud

Investasi di berbagai ladang bisnis, seperti ; Ayvalik dan Ayden Olive Oil Corp ;

Tasdelen Healthy water Corp ; Turkish Is Bank ; Aydir Textile Industry ; Black

sea Copper Industry ; Construction and Export / Import Corp ; Turkish Wakf

Bank, Taksim Hotel (Sheraton) ; Wakaf Guraba Hospital.405 Demikian potensi dan

jumlah wakaf di Turki sangat besar.

       Sedangkan dari aspek pemanfaatan wakaf telah banyak digunakan untuk

melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Salah

satu contoh layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan

oleh ibunda sultan Abdul Mecit, hingga saat ini rumah sakit ini masih berdiri

megah dan dan juga merupakan sebuah rumah sakit moderen di kota Istanbul.

403 Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2008 dan Nomor 2 tahun 2009.
404 Management and Development of Awqaf Properties, 1987 : h. 116-119.
405 Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Tuti A. Najib&Ridwan al-Makasary (ed),

CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2006. h. 52.



Rumah sakit ini dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, sekitar 400 dokter, perawat

dan staf. Sementara wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan, pada umumnya

berwujud beasiswa dan perumahan/asrama gratis bagi mahasiswa406.

       Model pengembangan aset wakaf di Singapura dilakukan melalui

pembangunan Hotel Orchad, dan beach road bancellon street menggunakan

pembiayaan sukuk musyârakah.407 Hasil pengembangan untuk pembangunan

beach road dan bancellon street pemanfaatannya di peruntukkan untuk masjid,

pembiayaan pendidikan, dan sebagian pemanfaatan diberikan kepada golongan

miskin yang membutuhkan.

       Pembangunan Hotel Orchard Singapura yang di laksanakan pada tahun 2005

project at Bencoolen Street salah satu pengembangan dana wakaf. Melalui

pembangunan real estate yang telah diaplikasikan sesuai syarî’ah Islam dengan

real estate ternyata tumbuh dengan baik di negeri Jiran tersebut bahkan di

prediksikan Singapura memiliki nilai asset ini diatas tiga puluh tahun terakhir 250

dolar pertahun408.

       Perlu dibedakan antara usaha pengembangan perumahan dengan

pengembangan usaha seperti pembangunan gedung perkantoran skala besar,

seperti pusat perbelanjaan, town-house, apartemen, dan bangunan komersial

lainnya. Menurut Budi Santoso, investasi dalam perumahan tidaklah terlalu sulit

dan rumit, sangatlah sederhana.409 Namun bukan berarti modal yang dibutuhkan

untuk pembangunan perumahan lebih kecil. Investasi properti, apalagi dengan

pemakaian lahan relatif luas, tetap membutuhkan dana yang cukup besar.

       Adapun biaya-biaya yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan

adalah tanah (lahan) yanag akan menentukan harga jual tanah dan biaya

406 Wakaf Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Tuti A. Najib &Ridwan al-Makasary (ed),
CSRC UIN Syahid, Jakarta, 2006.

407 Norhaiza Hasyim & Suryani Omar, Laporan Berita Harian Ekoniaga, Sidang Wakaf Antar
Bangsa, Singapura 2007.

408 Fazlurrahman, Islamic RealEstate Finance, (presentation at REDAS, Seminar,
Construction and Property prospect), Singapoer. Dalam Muhamamad Kholid, Waqf through Sukuk
Al-Intifa a: A Proposed Generic Model,  2005.

409 Budi Santoso, Berinvestasi Pada Properti, ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2008, h. 107



pengembangan bangunan (rumah) yang akan menentukan harga jual bangunan410.

Demikian harga jual tanah dan harga jual bangunan merupakan komponen utama

dalam menentukan harga jual produk, di samping biaya akta notaris dan biaya

pajak.411

       Berikut beberapa langkah yang harus di tempuh dalam melaksanakan

pengembangan perumahan adalah ; Pertama, Harga Pokok Pengembangan Tanah

(HPPT), yakni harga yang dipergunakan untuk menghitung komponen Jual tanah,

dengan menggunakan rumus412  :

Adapun komponen biaya HPPT antara lain : Pengadaan tanah, Perizinan,

pematangan tanah, sarana dan prasarana, utilitas, fasos dan fasum, biaya

pemasaran, biaya Kantor.413 Kedua, Harga Pokok Pengembangan Bangunan

(HPPB), adalah harga komponen harga jual bangunan dari produk perumahan.

HPPB diperoleh dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah

beserta perizinannya, dibagi dengan luas bangunan, rumus yang dipakai ialah :

Ketiga, Harga Jual Produk Rumah, diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

Harga Tanah           = HPPT +Keuntungan

Harga Bangunan     = HPPB +Keuntungan

410 Lihat Toto Avianto, Investasi Perumahan (Bahan Pendidikan Realestate), Jakarta, tp.
1998, h. 118

411 Keterangan Dede, Developer Perumahan Kotawisata, 4 Mei 2009
412 Budi Santoso, Berinvestasi Pada Properti, ElexMedia Komputindo, Jakarta, 2008, h. 109
413 Wawancara Dede, 4 Mei 2009. Pengembangan lahan dalam pembangunan perumahan

mewah mencakup 60 % lahan untuk bangunan dan 40 % untuk Space berupa Infrastruktur, taman,
dan lain sebagainya.

Seluruh biaya pengembangan lahan
HPPT =
                                 Kaveling efektif

             Seluruh biaya pembangunan rumah
HPPB =
                           Luas Bangunan

Harga Jual =  Harga Tanah + Harga Bangunan + Biaya Administrasi + Pajak



Biaya Administrasi = Biaya Notaris dan lainnya

Komponen Pajak    = PPn, PPh, dan lainnya

      Penulis optimis bahwa hasil pengembangan dana wakaf melalui properti

realestate terbukti berpotensi cukup baik, yaitu dengan pola konstruksi

pembangunan perumahan mewah atau menengah atas414.

       Teori Wulfram I Erfianto, sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku,

persentase jasa bagi penyedia jasa tidak lebih besar dari 10 %. Rata-rata saat ini

persentase jasa yang diinginkan adalah 7 %. Pajak pertambahan nilai (PPN)

sebesar 10 % ditambahkan dalam nilai proyek. Setelah semuanya diperhitungkan

maka akan diperoleh besarnya biaya proyek.415 Artinya pola konstruksi

perumahan pada dasarnya lebih banyak memprioritaskan hasil keuntungan, tanpa

berpengaruh terhadap bentuk pembiayaan-pembiayaan lainya.

      Berikut secara global kalkulasi keuntungan pembangunan perumahan mewah

melalui Tipe 200 dengan luas bangunan 210, dengan harga satu unit bangunan

rumah senilai Rp.1, 5 Miliar, dengan hitungan pembayaran secara Cash416.

Harga Tanah                                =  600 m2 x 1 juta = 500 juta

Biaya Surat                                  =  50 juta

                                                         650 juta

Biaya Bangunan

- Material                            =  600 juta

- Upah tukang                     =  150 juta

-     Overhead  PPN+Jasa %   =  100

         Total                              =   850 juta

414 Segmentasi pasar untuk jenis perumahan menengah atas biasanya terdiri dari karyawan
dan perusahaan besar, praktisi professional (Dosen, pejabat) maupun pengusaha-pengusaha yang
berkelas nasional. Sedangkan segmentasi pasar untuk jenis perumahan mewah biasanya terdiri dari
pengusaha-pengusaha sukses dari luar kota (daerah), pejabat tinggi negara, eksekutif professional
yang bergerak dalam bidang industri maupun warga asing yang berminat menanamkan modal
(wawancara dengan Dede, Developer Perumahan Kota Wisata, dan Sudirman Developer
Perumahan Grand Purilaras. 4 Mei 2009)

415 Wulfram I. Erfianto, Accoupunting For Construction, Andi, Yogyakarta, 2007, h. 95.
416 Wawancara dengan Sudirman, Marketing Perumahan Mewah Grand purilaras, 3 Mei 2009



      Dengan demikian HPPT +HPPB +Adminstrasi Pajak (500 juta +900 juta) +

10% pajak (100 juta) = 1, 5 miliar. Dengan profit 20% maka hasil dana keutungan

yang dicapai minimal senilai 300 juta untuk penjualan satu (1) unit rumah.

      Penjualan perumahan mewah maupun penjualan perumahan menengah atas,

relatif keuntungan penjualan mencapai di atas 20 % yaitu 30 sampai 40 %.417 Jika

30% dari 1,5 miliar maka, senilai 450 juta, dan keuntungan 40% senilai 600 juta.

      Dengan profit yang digunakan 20% sampai dengan 40% sungguh menjadi

sebuah tambang emas bagi Investasi realestate perumahan mewah. Profit yang

cukup menggiurkan ini jika bisa dikembangkan untuk memproduktifitaskan

investasi dana wakaf dan hasil keuntungan di berikan kepada fakir miskin maka

Impian untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi fakir miskin akan segera

tercapai.

      Diantara peluang emas mencapai profit yang tinggi, di samping pembangunan

perumahan menengah atas, terdapat sebuah strategi pembangunan perumahan

standar yang bisa juga dikatakan menengah atas menjadi sasaran developer

perumahan karena memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi. Berikut penulis

mencoba mengkalkulasi terhadap Tipe 112.418

Harga Tanah                      =  250 m2 x 1 juta = 250 juta

Harga Bangunan                =  150 juta

PPN                           10% =  15 juta

Jasa  kontraktor         10% =  15 juta

                   Total                     180 juta

HPPT (180) + HPPB (250)= 430 juta, dengan keuntungan 30 % sekitar 180 juta

per 1 unit rumah

       Masih banyak lagi macam–macam bentuk unit untuk pembangunan

perumahan yang bisa di hitung keuntungannya dengan menggunakan rumus

417 Wawancara dengan Dede, Developer Perumahan Kota wisata & Sudirman Marketing
Perumahan Grand purilaras.

418 Wawancara dengan Dede, developer perumahan Kotawisata, Cibubur-Bogor 4 Mei 2009

{20 : 100 x jumlah HPPT dan HPPB}.



persenan 20 % 30%, hingga 40 %, semua tergantung akad pembiayaan yang di

keluarkan oleh setiap pengembang. Salah satu cara dalam menentukan

keuntungan persenan (%) adalah dengan melihat lahan bangunan yang di

gunakan, karena semakin luas lahan bangunan yang di gunakan maka akan

semakin tinggi tingkat persenan (%) yang ditawarkan  konsumen. Penghitungan

pembiayaan secara cash, kredit dan bertahap, juga mempengaruhi tingkat nilai

keuntungan yang di dapatkan perbedaan mencapai 15 % sampai 25%. Antara cash

dengan bertahap mencapai 15 % sedangkan bertahap ke KPR 25 %

       Secara cash hasil keuntungan yang bisa di dapatkan mencapai 20 % dari 1,5

senilai 300 juta, maka diprediksikan untuk KPR keuntungan diatas senilai 25 %

dari hasil (keuntungan) yang di dapat dari pembiayaan cash. Jika pembiayaan cash

bisa mendapatkan keutungan yang cukup baik maka peluang yang bisa didapatkan

melalui pembiayaan KPR akan lebih unggul lagi dari hasil keuntungan

pembiayaan cash.

4.  Kekuatan dan Kelemahan bagi Pengembang (REI)

Pola Indirect Pihak pengembang (REI) yang menjadi bagian yang terlibat

dalam pemberdayaan wakaf uang bagi pembangunan perumahan fakir miskin.

Bagi REI, wakaf uang dapat berlaku sebagai sumber dana baru yang dapat

mengatasi permasalahan modal dari pengembang, kemudian tingginya permintaan

terhadap persedian bangunan layak huni dengan harga dan cicilan terjangkau bagi

masayarakt fakir miskin, fisibilitas dan profitabilitas pengembangan perumahan

dengan memanfaatkan aset wakaf adalah faktor-faktor yang menjadi peluang REI

untuk turut serta aktif menjadi bagi stakeholder pembiayaan perumahan berbasis

wakaf uang.

      Penggunaan REI dalam pemberdayaan wakaf uang dalam pembangunan

perumahan dapat menjadi sebuah kekuatan nâzhir dalam memberdayakan wakaf

uang diyakini bahwa REI merupakan pihak yang telah memiliki pengalaman

menangani pembangunan perumahan untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR), berikut beberapa faktor kekuatan yang dimiliki oleh REI, yaitu

pengalaman menangani pembangunan perumahan; jaringan kelembagaan dan



keorganisasisan REI sudah mencapai skala nasional; adanya kewajiban

pengembang dalam membangun perumahan untuk menyediakan lahan yang

arahnya untuk kepentingan ibadah dan kepentinfgan sosial lainnya.

      Sebagaimana nâzhir untuk sejumlah faktor –faktor yang berkaitan dengan

kelemahan adalah belum berpengalamannya REI dalam pengelolaan wakaf dan

level of trust masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf kepada Nâzhir belum

terukur. Selain itu juga berkaitan dengan infrastruktur back office yang belum

memahami secara baik mekanisme pembiayaan berbasis wakaf uang, berikut

beberapa faktor kelemahan yang dimiliki oleh REI adalah belum jelas aturan

mainnya; sosialisasi pembiayaan perumahan berbasis wakaf uang belum

terlaksana secara baik; masih kurangnya pemahaman pelaku pengembang atas

substansi produktivitas aset wakaf.

B.   Pola Pembiayaan Proyek Perumahan

Pada umumnya sistem penjualan perumahan terbagi menjadi tiga secara cash

KPR dan bertahap. Akan tetapi sebagian perusahaan perumahan hanya

menggunakan dua sistem pembiayaan yaitu Cash dan KPR.

(1) Pembiayaan Cash419

(2) Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)420

(3) Pembiayaan Bertahap421

      Untuk pembayaran Cash dilakukan dalam dua tahapan pembayaran, di awal

bulan dan di akhir bulan422. Dengan contoh perincian pembayaran sebagai berikut:

Pembiayaan Cash423.

419 Pembiayaan Cash adalah pembiayaan yang dilakukan secara Tunai.
420 Pembiayan KPR pada perumahan menengah atas dilakukan dalam rentan waktu diatas 1

tahun sampai 5 tahun, (wawancara dengan Dede, Developer perumahan Kota wisata, Cibubur
Bogor Pebruari, 2009. dan wawancara dengan Sudirman, Marketing Grand Puri laras, Ciputat,
Jakarta selatan, 4 Mei 2009)

421 Pembiayaan bertahap dilakukan dalam 10 kali cicilan, akan tetapi menurut Sudirman
pembiayaan Bertahap sangat jarang diminati para konsumen, termasuk dalam perusahan Grand
Puri laras. Sedangkan perumahan Kota wisata tidak mengoperasionalkan bentuk pembiayaan
bertahap.

422 Wawancara dengan Sudirman Marketing Grand purilaras, Cibubur-Bogor tanggal 4 Mei
2009.

423 Wawancara dengan Sudirman, Marketing Perumahan mewah Grand puri laras, Ciputat-
Jakarta selatan, tanggal 3 Mei 2009.



Pembayaran Hari pembayaran Jumlah

Booking Fee 1                 %        10. 000.000

Down Payment 14            30% 217,500.000

Pelunasan 30 497,500.000

       Booking fee biasanya besarnya 1 % dari harga rumah tersebut. Booking Fee

dimaksudkan menghentikan sementara pemasaran rumah kepada pembeli lain.424

Setelah transaksi Booking Fee maka akan dilanjutkan dengan pembayaran Down

Payment (DP), untuk pembayaran DP sangat bervariasi. Pembiayaan Cash senilai

20 %, sampai dengan 40 %425.  Pada dasarnya pembayaran DP berfluktuasi,

tergantung dari luas tanah yang ditawarkan. Ini berarti semakin luas tanah yang

ditawarkan maka harga tanah semakin tinggi dan otomatis akan mempengaruhi

tingginya harga DP.

       Pembiayaan perumahan secara cash dilakukan dalam dua tahapan yaitu :

pertengahan dan diakhir dalam satu bulan.426 Menurut Dadan, pada saat

penggunaan pembiayaan DP biasanya besarnya uang yang dikeluarkan 10 % dari

nilai transaksi427. Untuk pembayaran DP dalam pembiayaan perumahan mewah

senilai 40 %,428 sedangkan perumahan menengah atas senilai 20 %.429. David

menegaskan fungsi Pembiayaan DP merupakan peluang untuk meningkatkan daya

ungkil (leveraging). Peningkatan daya ini pada umumnya memerlukan 20 hingga

40 % dari properti sebagai nilai uang muka tunai430.

       Pernyataan mengenai peningkatan DP, adalah untuk menjaga pengaruh nilai

uang dari kerugian. Beberapa kasus membuktikan jika rendahnya nilai DP akan

membawa dampak kerugian nilai Investasi dana, sebab salah satu yang

mempengaruhi gagal sistem pembiayaan perumahan adalah masalah rendahnya

DP yang diajukan.

424 Dadan Darmawan, 75 Tanya Jawab Jual Beli Properti, Visimedia, Jakarta, 2008, h.15
425 Wawancara dengan Dede Developer Perumahan Kota wisata, Cibubur, tanggal 7 Mei 2009
426 Wawancara dengan Sudirman, tanggal 4 Mei 2009
427  Dadan Darmawan, 75 Tanya Jawab Jual Beli Properti, Jakarta, 2008, h. 15
428 Wawancara dengan Dede, Developer perumahan kota wisata, 7 Mei 2009
429 Wawancara dengan Sudirman, Marketing perumahan Grand Puri laras, 4 Mei 2009.
430 David Sirota, Pokok-pokok Sukses Investasi Realestate, 2006. h. 17



       Untuk memiliki rumah, seseorang tidak harus membelinya secara tunai.

alternatife yang banyak dipilih ialah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pembiayaan KPR banyak di sediakan oleh perbankan, fakta menunjukan di

Indonesia hampir 90% masyarakat Indonesia yang ingin memiliki rumah melalui

fasilitas KPR431.

Contoh Pembiayaan KPR

Pembayaran Hari pembayaran Jumlah (Rp)
Booking Fee 1 10,000,000

Down Payment -1 14             20 % 152,250,000

Down Paymen -2 28             20 % 152,250,000

Sisa pembayaran yang di

KPR kan

446,750,000

Cicilan perbulan dengan
rate 16.00%
KPR 2 tahun 21,874,270

KPR 3 tahun 15,706,405

KPR 5 tahun 10,864,092

KPR 10 tahun 7,483,649

KPR 15 tahun 6,561,421

Sumber : Rekapitulasi Manajemen Perumahan Grand purilaras

      Penjualan rumah menengah non subsidi mengalami penurunan sekitar 30

persen pada Februari dan Maret 2009. Hal itu antara lain dipicu oleh masih

tingginya suku bunga kredit perumahan, demikian yang dikatakan Teguh Satria432.

Lambatnya penurunan itu memicu konsumen rumah menengah dengan kisaran

harga rumah Rp 150 juta-Rp 1 miliar menunda pembelian sampai bunga KPR

diturunkan, sehingga terjadi penurunan penjualan rumah sampai 30 persen.

Ketergantungan terhadap KPR non subsidi di sektor menengah rata-rata mencapai

70 persen. "Tertundanya pembelian rumah berdampak cukup berat bagi

431 Budi Santosos, Profit Berlipat Dengan Investasi Tanah dan Rumah, Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2008, h. 43

432 Penurunan suku bunga acuan atau BI Rate sebanyak 200 basis poin sejak Desember 2008,
yakni menjadi 7,5%, hingga kini belum efektif diikuti dengan penurunan suku bunga keredit
perumahan rakyat (KPR). Sejak desember, bank komersial baru menurunkan suku bunga KPR
sebanyak 50 basis poin, yakni berkisar 14-18 %. Lihat http//property.m.kompas.com. diakses pada
tanggal 20 april 2009.



pengembang, karena harus menanggung biaya tinggi, Padahal likuiditas terbatas.

Upaya untuk menetralisir dampak dari semua itu adalah bagaimana pihak lembaga

keuangan dalam hal ini perbankan bisa menurunkan suku bunga KPR. Menurut

Teguh433, otoritas moneter dan departemen keuangan seharusnya mengambil

kebijakan yang mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga KPR. Hal

itu diperlukan agar sektor properti kembali menggeliat, dan membangkitkan

sektor riil. Joko Slamet menambahkan, lambatnya penjualan rumah tidak hanya

dipicu oleh suku bunga yang tinggi, melainkan ketatnya penyaluran kredit oleh

perbankan. Sebagian bank kini menurunkan plafon kredit434, sehingga biaya uang

muka rumah naik dari sekitar 10 persen menjadi 35 persen dari harga rumah.435

       Pada umumnya pembiayan perumahan memiliki dua metode penjualan yaitu

pertama penjualan tanah serta bangunan dan penjualan tanah kapling. Bangunan

perumahan mewah memiliki tiga model penjualan yaitu, ekslusive, menengah,

dan bawah. Untuk penjualan Ekslusive diatas nilai 20 % persen. Rumah senilai

1,5 miliar masuk dalam kategori penjualan menengah atas kurang lebih diatas 10

%436. Sedangkan rumah senilai 800 jutaan masuk dalam kategori di bawah nilai 10

%. Kelebihan lain dari nilai-nilai penjualan tersebut jika diatas 20 % setiap

konsumen di kenakan biaya dari peraturan pemerintah barang mewah senilai 15 %

dari harga murni437. Misalkan harga rumah senilai 1,5 Miliyar dikenakan pajak 15

% kurang lebih sekitar  300 sampai 400 ribu perbulan yang ditanggung oleh

pemilik rumah.438

433 Lihat Laporan Wartawan Kompas, Brigita Maria Lukita, 5 april 2009. Teguh, Ketua
Umum DPP RealEstate Indonesia.

434 Plafon kredit adalah batas pembiayaan KPR yang di keluarkan oleh perbankan
(wawancara dengan Dede, developer perumahan mewah kota wisata 7 Mei 2009)

435 Melalui Instrumen ini, Pengembang berharap kredit suku bunga bisa turun hingga 12 %.
Menyesuikan BI Rate. Lihat http//property.m.kompas.com

436 Nilai 10 % adalah instrumen yang diberikan pengembang terhadap penilaian ukuran
kuantitas sebuah konsep perumahan, jika diatas 1 miliar maka persentasinya masuk dalam konsep
perumahan diatas 10 %  (Nilai 100 %) sedangkan di bawah 1 Miliar atau sekitar 800 juta kurang
dari 10 % . Demikian yang dibawah 500 juta, tidak termasuk dari kualitas perumahan mewah.

437 Wawancara dengan Dede Developer Perumahan Mewah Kota Wisata, 21 April 2009
438 Wawancara dengan Dede, Developer Perumahan Mewah Kota Wisata, 21 April 2009.

Nilai 15 % merupakan pajak pengeluaran yang akan dibayar oleh pemilik perumahan terhadap
pemerintah karena masuk ke dalam konsep perumahan mewah Ekslusive atau pajak perumahan
mewah.



       Pengalaman di Indonesia untuk pembiayaan perumahan menggunakan sistem

pembangunan perumahan KPR bersubsidi439, dilaksanakan dengan dukungan

KPR Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah di kembangkan oleh pemerintah

sejak tahun 1972. Pembiayaan secara formal ini di utamakan bagi kepentingan

masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi dengan gaji tetap sehingga dapat

memenuhi kewajiban dari 1/3 penghasilannya dapat digunakan untuk membayar

KPR.

       Pada tahun 1994 pemerintah pusat membentuk perusahaan umum perumahan

nasional (perum perumnas) serta menetapkan Bank Tabungan Negara (BTN)

sebagai lembaga penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) upaya ini di tempuh oleh

pemerintah pusat sebagai upaya untuk mendukung kebijaksanaan dalam rangka

pengadaan rumah sederhana (yang terjangkau oleh golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah)440

       Peraturan menteri negara perumahan rakyat Nomor: 12/PERMEN/M/2008

menyatakan bahwa, dalam memfasilitasi subsidi perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah yaitu masyarakat fakir miskin diberikan

alternatif fasilitas dukungan skim pembiayaan perumahan, selain jenis skim

pembiayaan perumahan melalui lembaga penerbit kredit. Untuk itu maka,

diperlukan skim pembiayaan perumahan melalui lembaga penerbit pembiayaan

dengan perinsip syar ’ah. hal ini sesuai dengan peraturan menteri yang tercantum

dalam bab 1 ketentuan Umum pasal 1 kredit pemilikan rumah sederhana sehat

yang selanjutnya di singkat dengan KPRS adalah kredit atau pembiayaan yang di

terbitkan oleh lembaga penerbit kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR

bersubsidi, KPRS/KPRS mikro bersubsidi, atau KPR sarasuna bersubsidi, baik

konvensional maupun dengan perinsip syar ’ah.441

439 Lihat, Peraturan menteri Negara perumahan rakyat Nomor : 07/PERMEN/M/2008 dan
Nomor : 07/PERMEN/M/2008 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan
fasilitas subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi.

440 Suparno Sastra M.&Endy Marlina, Perencanaan dan pengembangan perumahan, (konsep
pedoman, dan strategi perencanaan dan pengembangan perumahan), 2006. h. 9

441 Kementerian Negara perumahan Rakyat, peraturan menteri Negara perumahan rakyat
Nomor : 12/PERMEN/M/2008. h.3



       Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 pasal 43

tentang wakaf uang, untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syarî’ah442

       Guna meningkatkan sumber pembiayaan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah kementerian Negara perumahan rakyat (Kemenpera) telah

menyiapkan konsep tabungan perumahan rakyat secara syari’ah. Bahkan dari

kementerian perumahan rakyat optimis jika KPRS syari’ah kedepan akan semakin

dimintai oleh masyarakat luas karena dinilai sangat membantu mereka yang ingin

memiliki rumah.

       KPRSS adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga

penerbit kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR bersubsidi, KPRS/KPRS

Mikro bersubsidi, atau KPR Rusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun

dengan perinsip syarîah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah. Dalam peraturan negara menteri perumahan rakyat Nomor 04 tahun 2007,

bentuk-bentuk pembiayaan yang diberlakukan untuk KPRS bagi masyarakat

berpenghasilan rendah adalah Musyârakah, Mudhârabah,  (Mudhârabah

Muthlaqah Mudhârabah Muqayyadah)443,  Murâbahah, Istishna  Hawalah, dan

Ijârah Mumtahiyah Bitamlik444.

       Adapun akad-akad yang tercantum dalam peraturan menteri negara

perumahan rakyat bab 1 ayat 1445, adalah akad Mur bahah446, akad Istishn 447,

akad Musy rakah448, akad Haw lah449.

442  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang, h. 43
443 Mudhârabah Mutlaqah adalah system pembiayaan yang sifatnya mutlak di mana shahib

al-maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudhârib. Mudhârabah
Muqayyadah adalah system pembiayaan yang dikeluarkan oleh seorang nasabah investor ke
sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan
jasa.  Lihat Adiwarman Karim, Bank Islam (analisis fiqih dan keuangan), IIIT Indonesia, Jakarta,
2003.

444 Kementerian Negara perumahan Rakyat, peraturan menteri Negara perumahan rakyat
Nomor : 04/PERMEN/M/2007.

445 Kementerian Negara perumahan Rakyat, peraturan menteri Negara perumahan rakyat
Nomor : 12/PERMEN/M/2008. h. 4

446 Akad mur bahah adalah akad jual beli dimana harga jual dalam akad terdiri dari harga
jual barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) atau marjin yang di sepakati. Sedangkan dalam
fatwa dewan syar ’ah Nasional (Himpunan fatwa, Edisi kedua, hal 311) Mur bahah adalah
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli



Demikian halnya Instrumen wakaf dalam pembiayaan proyek menurut Mundzir

Kahf berpedoman terhadap beberapa akad pembiayaan yaitu, Mur bahah, Model

Istish , model Ij rah, dan model Mudh rabah.450

       Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan perumahan dalam Bab I pasal

2 yaitu: pertama, pembiayaan pemilikan rumah dengan perinsip syarî’ah adalah

dengan menggunakan akad mur bahah atau akad Istish ’; kedua, pembiayaan

yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan kepada pengembang dengan

prinsip syarî’ah menggunakan akad Istish  atau musy rakah; ketiga

pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan menggunakan

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Lihat Sofyan Harahap dkk, Akuntansi
perbankan syari ah, LPFE-Usakti, Jakarta, 2007. h. 93

447 Akad Istish  adalah akad jual beli suatu barang tertentu antara penjual dengan pembeli
dengan harga pokok ditambah nilai keuntungan atau marjin dimana waktu penyerahan barang
dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau
ditangguhkan. menurut Zainul Arifin, Bai  Istish  hampir sama dengan Bai  salam yaitu kontrak
jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan
jadwal dan syarat yang di sepakati bersama, dan barang dapat diserahkan di kemudian hari. Zainul
Arifin, Manajemen Bank syari ah, Alvabet, Jakarta, 2003. h. 23 dan lihat Muhammad Al-Bashir
Muhammad al-Amine, Istishn  (Manufacturing contract) In Islamic Banking and Finance law
and practice, A.S.Noordeen, Kuala Lumpur, 2001.

448 Akad Musy rakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa
keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.
Seperti yang dikatakan Sutan remi syahdeni Musy rakah adalah kemitraan antara bank dan
nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayaai
suatu Investasi. Lihat Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan kedudukan dalam tata hukum
perbankan Indonesia, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2005. h. 57.

449 Akad haw lah adalah akad pengalihan kewajiban atau hutang dari satu pihak kepada pihak
lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Konsep ini sesuai dengan pendapat Fiqih
Ibnu ‘Abidin pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (Al-Muhal ‘alaih).
Demikian apa yang di tegaskan kembali oleh Kamal bin Hummam (790 H) pengalihan kewajiban
membayar hutang. Perbedaan diantara definisi-definisi di atas Madzhab Hanafi menekankan
terletak pada segi Kewajiban membayar hutang, sedangkan madzhab yang lain Syaf ’I dan Mal ki
menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, PT.
Ihtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1997. h. 559-563.

450 Kahf membedakan Model pembiayaan harta wakaf kedalam dua model pembiayaan secara
tradisional dan Institusional, tradisional meliputi pembiayaan harta wakaf baru untuk melengkapi
wakaf yang lama, pinjaman untuk pembiayaan operasional harta wakaf, model pembiayaan Hukr
(kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran uang muka yang cukup besar), dan model
pembiayaan Ij ratain. Sedangkan Institusional mencakup model pembiayaan Mur bahah,
Istish  Ij rah, Mudh rabah. Llihat Karnaen Perwaadtmaja, Alternatif Investasi Dana Wakaf,
Mak lah, “pemberdayaan Ekonomi Umat melalui pengelolaan wakaf produktif di wisma Haji
Batam, 2002. Mengutip langsung dari Monzart qahaf, Financing TheDevelopment of Awqaf , IRTI,
Kualalumpur.



akad haw lah, yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada

pemerintah melalui subsidi451.

       Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jelas bahwa pada saat ini

khususnya umat Islam dan masyarakat pada umumnya dapat mengembangkan

wakaf secara produktif baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak, jika

saja wakaf tersebut bisa dikembangkan dengan cara yang baik maka hasil

(keuntungan) akan memberikan kesejahteraan bagi umat. Dengan catatan wakaf

tersebut harus dikelola oleh nâzhir-nâzhir yang profesional.

      Seperti yang dikatakan Uswatun Hasanah, wakaf untuk pembangunan

perumahan bagi rakyat memiliki dua langkah yaitu secara langsung maupun tidak

langsung452, secara langsung adalah wâkif menyediakan lahan untuk perumahan

kaum dhuafa dan nâzhir mencarikan dana untuk membangunkan perumahan

tersebut bisa mempergunakan dana wakaf ataupun dana lain yang sesuai syarî’ah.

Sedangkan secara tidak langsung adalah tanah yang ada tersebut terlebih dahulu

dikembangkan untuk pembangunan perumahan mewah guna mendapatkan hasil

(keuntungan) sehingga dari hasil pengembangan tersebut diarahkan untuk

pembangunan perumahan fakir miskin.

       Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif

memegang hak terhadap pengelolaan dana wakaf, Murâbahah, Istisna , Ijârah

dan Mudhârabah453.

       Adapun model Pembiayaan dalam pengembangan dana wakaf dalam

pembangunan perumahan menengah atas dapat melalui sistem pembiayaan

Murâbahah, dimana pengelola harta wakaf (nâzhir) mengambil fungsi sebagai

pengusaha (enterprenuer) menyediakan peralatan dan material yang diperlukan

untuk membangun perumahan menengah atas. Pembiayaannya melalui akad

murâbahah yang akan dibentuk nâzhir sebagai pengelola kepada konsumen yang

akan membeli perumahan tersebut. Melalui hasil keuntungan yang didapatkan dari

451 Kementerian Negara Perumahan Rakyat, peraturan menteri Negara perumahan rakyat
Nomor : 12/PERMEN/M/2008

452 Uswatun Hasanah, Persentasi seminar ekonomi syari’ah, Kemenpera, Jakarta 24 Juni
2009.

453 Pedoman pengelolaan Wakaf Tunai (pedoman pengelolaan) Depag, Jakarta, 2008. h. 81



penjualan ini di peruntukkan bagi pembangunan perumahan fakir miskin, atau

bisa juga dalam bentuk pembiayaan KPR perumahan masyarakat fakir miskin

yang berpenghasilan rendah (MBR).

       Melalui lembaga pengelola wakaf yang berfungsi sebagi nâzhir dengan

merencanakan pembiayaan pada sektor perumahan mewah dan memanfaatkan

pengembangan investasi dana wakaf. Dalam pembentukan pembiayaan untuk

KPR masyarakat berpenghasilan rendah, menurut penulis akad yang di

pergunakan berbentuk Qardhul hasan, yaitu pembiayaan yang dilakukan tanpa

mengambil keuntungan. Masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapatkan

pelayanan dari pemberdayaan potensi pemanfaatan hasil dana wakaf dengan

sistem pembiayaan cicilan murah. Model ini cocok untuk lembaga pembiayaan

masyarakat fakir miskin yang berpenghasilan rendah. Diharapkan untuk kedua

model pembiayaan ini akan menjadi sebuah masukan teknis bagi setiap lembaga-

lembaga pengelola dana wakaf uang di Indonesia.

C. Wakaf Uang Bagi Fakir Miskin

1. Fenomena Fakir miskin

Fakir miskin berasal dari bahasa arab miskin artinya sakana yang berarti diam

atau tenang454, fakir dari kata faqor yang pada mulanya berarti tulang punggung.

Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang

dipikulnya.455

      Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak

berharta benda ; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan fakir

diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin.456

      Makna dari segi epistemologi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu

standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi

pada Individu atau sekelompok masyarakat di bandingkan dengan standar

454 Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Krapyak,
Yogyakarta, tt, h.1074.

455  M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur an, Mizan, Bandung, 1996, h. 449.
456 Departemen agama P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bali pustaka, Jakarta, 1998,

h. 749 dan 312.



kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya

kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok atau

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara

layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka

orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Darmin Nasution

berpendapat, bahwa konsep kemiskinan mengacu kepada kemampuan pemenuhan

konsumi sekelompok dari bahan makanan maupun bukan makanan. Artinya kedua

kelompok ini merupakan sebuah konsep yang relevan dengan argumentasi fakir

miskin, lebih lanjut Darmin menjelaskan, pembatasan garis kemiskinan yang di

gunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan atas kebutuhan

makanan 2100 kalori per orang per hari, serta kebutuhan bukan makanan yang

terdiri dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi457.

      Hal ini sejalan dengan pendapat Amin Rais, fakir miskin adalah sebuah

kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar.458 Yaitu

orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusian atau orang yang mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak

bagi kemanusiaan. Menurut Amin, yang dimaksud kebutuhan pokok dalam hal ini

meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan

pendidikan.459 Kelima deprivation ini merupakan sebuah kerentaan dan

ketidakberdayaan dan akhirnya menyebabkan perbedaan kepemilikan faktor

produksi. Perbedaan tersebut dicerminkan oleh ketidakmerataan akses terhadap

sumber daya ekonomi, dan masing-masing pelaku ekonomi hanya akan

memperoleh pendapatan sebanding dengan apa yang dikorbankan dan faktor

produksi apa yang dimiliki. Ini berarti bahwa pengentasan kemiskinan dapat

dilakukan jika si miskin diberikan pemberdayaan ekonomi, budaya, dan

mempunyai kebebasan untuk memilih dan mengekspresikan kemampuan diri,

457 Darmin Nasution, Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, Icmi
Aditiya Media, Yogyakarta, 1995, h. 109.

458 Amin Rais, Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia, Icmi Aditiya Media, Yogyakarta,
1995, h. 1.

459 Amin rais, Kemiskinan di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1995, h. 9.



serta mendapat keadilan. Berbeda dengan departeman sosial yang hanya

membedakan kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan dasar semata menurut

data biro pusat statistik (BPS) dan depsos, kemiskinan adalah ketidakmampuan

Individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak termasuk

didalamnya untuk tempat tinggal (rumah).

       Dalam kaitannya dengan kemiskinan, bank dunia mendefinisikan bahwa

kemiskinan adalah : poverty is concern with absolute standard of living of fart of

society the poor in equality refers to relative living standars across the whole

society .460 Berdasarkan definisi tersebut, kemiskinan dalam pandangan Bank

dunia dapat di ukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah

tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

minimum.

      Dalam ajaran Islam yang di jabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang

menentukan miskin atau tidaknya seseorang, yaitu : Pertama, harta benda yang

dimiliki secara sah dan berada di tempat ; Kedua, mata pencarian (pekerjaan) tetap

yang di benarkan (al kasb al halal); Ketiga, kecukupan (al kif yah) akan

kebutuhan hidup yang pokok461.

      Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan

terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi

kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non makanan. Oleh karena itu

seorang rumah tangga yang di katakan fakir miskin apabila kondisi kehidupannya

serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

      Gunawan Sumodiningrat membagi sebab-sebab atau latar belakang timbulnya

kemiskinan menjadi dua, yaitu ; Pertama, kemiskinan yang terjadi disebabkan

oleh faktor eksternal atau faktor yang berada di luar jangkauan individu. Faktor ini

secara kongkrit lebih bersifat hambatan kelembagaan atau struktur yang bisa

menghambat seseorang untuk meraih kesempatan – kesempatannya. Adanya

kemiskinan jenis ini bukan karena seseorang itu malas atau tidak mampu bekerja.

Karena kemiskinan jenis ini disebut juga dengan kemiskinan kultural. Konsep ini

460 Lihat World Development Report, D.C Oxford University Press, Wasington, 1990, h.  6.
461 Ali Yafie, Menggagas Fiqih social, Mizan, Bandung, 1994, h. 170.



berdasarkan pada penjabaran pemikiran Lewis (1966) mendefinisikan faktor

kemiskinan Cultural Poverty artinya suatu budaya yang terjadi karena penderitaan

ekonomi (economic deprivation) yang berlangsung lama.462 Lewis menambahkan

kemiskinan akan terus membudaya dan tumbuh dalam kelompok orang miskin

yang hidup di negara manapun. Kedua, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh

faktor Internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kaum

konservatif penganut pandangan ini melihat kemiskinan jenis ini terjadi sebagai

akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi

tidak bermula dari struktur sosial tetapi yang berasal dari karakteristik khas orang-

orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena ia tidak mau bekerja keras,

boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswastaan, fatalis,

tidak ada berprestasi dan sebagainya.463 Pendapat ini sejalan dengan Herbert J.

Gans (1968), menurut Gans kemiskinan terletak pada usaha untuk mengetahui

faktor-faktor yang menghambat orang miskin untuk menggunakan kesempatan

yang tersedia.

       Demikian Charles A. Valentine (1968) juga menggunakan asumsi yang

berbeda dengan Lewis, sub kultural yang di gambarkan oleh Lewis bukanlah

suatu hasil kebudayaan yang turun temurun. Ciri-ciri itu timbul oleh karena situasi

yang menekan, bila mana situasi yang menekan itu hilang, maka ciri-ciri tersebut

akan hilang dengan sendirinya.464 Demikian juga dengan Herbert J.Gans (1968)

462 Djamaludin Ancok, Pemanfaatan Organisasi local untuk mengentas kemiskinan, Aditya
Media, Yogyakarta, 1995, h. 164, menurut Lewis Kemiskinan adalah sebuah desain kehidupan
bagi orang miskin yang berisikan pemecahan problema-problema hidup mereka artinya
kemiskinan merupakan sebuah budaya yang akan terus terjadi secara turun temurun dari satu
generasi ke generasi selanjutnya. Charles membantah pendapat lewis yang mengatakan Cultural
poverty. Kemiskinan bukti dari kemalasan yang tidak mau berusaha merubah keadaannya untuk
bisa menjadi lebih baik. Seperti yang di katakana charles sumber perubahan yang paling mungkin
adalah melalui gerakan-gerakan social untuk menghidupkan kembali keyakinan dari kelompok
miskin, bila telah timbul keyakinan diri tersebut maka hambatan-hambatan cultural yang
merupakan ciri masyarakat misin akan terkikis.

463 Gunawan Sumodiningrat, dkk, Kemiskinan ; Teori, fakta dan kebijakan, Impac, Jakarta,
1999, 16-17.

464 Lihat Penjelasan Perdebatan Lewis, Charles Valentine, yang dikutip Djamaludin Ancok,
(terj) Pemanfaatan Organisasi local untuk mengentas kemiskinan, Icmi pusat PPSK Aditya Media,
Yogyakarta, 1995.



kemiskinan di suatu negara tidaklah sama, karena orang-orang miskin bersifat

heterogen.465

2.  Kemiskinan di Indonesia

     Pembangunan Indonesia, khususnya dalam 35 tahun terakhir ini telah

menunjukkan berbagai hasil fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang

cukup menakjubkan. Akan tetapi, kalau dilihat lebih lanjut, maka masih banyak

pula berbagai liabilities yang muncul dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan

(social cost). Baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Antara lain kemiskinan

dan kesenjangan masih merajalela. Selain fakir miskin dan anak-anak terlantar,

dan orang-orang yang miskin lainnya yang tergabung dalam 120 juta lebih orang

Indonesia yang pengluarannya pegawai negeri sipil dan militer, para buruh dan

penganggur yang hidup tidak layak. Anak-anak usia sekolah masih banyak yang

tidak pernah menikmati sekolah karena miskin walaupun saat ini tersedia biaya

pendidikan geratis dari pemerintah.

       Mengenai kelompok-kelompok miskin di Indonesia Sri bintang pamungkas

membedakannya ke dalam enam kelompok.466: 1) kelompok fakir miskin.467

(termasuk keluarga dan anak-anak yang terlantar) ; 2) kelompok Informal.468

465 Makna heterogen menurut Gans adalah pertama sebagian orang menjadi miskin adalah
karena warisan generasi sebelumnya, sebagian secara periodic. Kedua Sebagian orang miskin
bertambah miskin sedangkan sebagiannya lagi bertambah baik kehidupannya. Ketiga sebagian dari
mereka berorientasi keatas dan melihat adanya kesempatan untuk maju, sebagain berorientasi tidak
demikian dan tidak menggunakan kesempatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup.
Lihat M. Amin Rais, kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, ICMI ORWIL DIY PPSK
Yogyakarta, 1995.

466 Sri bintang pamungkas, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia (evaluasi atas
kebijaksanaan pembangunan pemerintah), ICMI Yogyakarta, 1995, h. 51.

467 Kelompok fakir miskin, adalah bagian dari kemiskinan absolute yaitu pendapatannya
dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi pangan,
sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
Lihat Owin Jamasy, Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta,
Belantika, 2004. h. 45

468 Kelompok informal bagian dari kemiskinan asset non Fisik artinya mencari pendapatan
dan bisa memenuhi keperluannya tetapi tidak secara penuh, Aset fisik adalah meliputi keinginan
dan kemampuan bekerja akan tetapi tidak ditunjangi dengan asset non fisik yaitu pendidikan



(termasuk kali lima, asongan, dan lain-lain) ; 3) kelompok petani dan nelayan ; 4)

kelompok pekerja kasar.469 (termasuk kuli di pelabuhan, dan lain sebagainya) ;  5)

kelompok penganggur.

       Menurut Dawam Raharjo ada tujuh faktor penyebab kemiskinan di Indonesia,

yang satu sama yang lain saling berkaitan, yakni : a) Kemiskinan di sebabkan oleh

kesempatan kerja (miskin karena nganggur atau tidak mempunyai pekerjaan).

Dirinya tidak memperoleh masukan atau penghasilan. Aksi penanggulangannya

antar lain membuka lapangan kerja atau pihak yang menganggur dapat bekerja

dengan gaji yang memadai, b) Upah gaji di bawah standar minimum, c)

Produktivitas kerja yang rendah. Dawam menegaskan, lebih dari 60,0% insiden

kemiskinan terdapat di sektor pertanian disebabkan produktivitas yang masih

rendah padahal pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan produktivitas. d)

Diskriminasi, kemiskinan bisa juga terjadi karena diskriminasi seks, e) Penjualan

tanah, f) Tekanan harga.470

      Dari beberapa jenis penyebab kemiskinan tersebut bisa diamati arah upaya-

upaya pengentasan masyarakat kemiskinan yaitu dengan penciptaan lapangan

pekerjaan, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan upah dan gaji,

menyediakan aset untuk kegiatan produksi dan penghilangan diskriminasi antara

laki-laki dan perempuan. Beberapa indikator-indikator di atas menurut Noer

Sutrisno sesuai dengan kondisi di Indonesia, dimana perekonomian di Indonesia

selain menghadapi ketimpangan struktural dalam perolehan nilai tambah dan

penyerapan tenaga kerja antar sektor, juga menghadapi ketimpangan nilai tambah

antar pelaku antar kelompok skala kegiatan ekonomi dan sektor.471

sehingga tingkat pendapatannya sejajar dengan kualitas pendidikan yang dimiliki. Lihat M.Amin
Rais, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, ICMI Aditya Media, Yogyakarta, 1995.

469 Kelompok pekerja kasar lebih mengaarah terhadap kemiskinan relative yaitu kondisi
dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relative lebih rendah
dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Lihat Owin Jamasy, Keadilan
Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Belantika, Jakarta, 2004.

470 Dawam raharjo, program-program aksi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan
pada PJP, dalam buku Amin Rais, kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, Amin rais
kemiskinan dan kesenjangan, h. 147.

471 Noer Sutrisno, Posisi dan peran pembangunan UKM 2004-2009, dalam Jurnal Infokop,
Nomor 25 tahun xx, Oktober, 2004. h.15.



      Selanjutnya, di samping sebab-sebab kemiskinan di atas, Menurut Irfan UI-

Haq sebagaimana dikutip oleh Muhammad Shabri Abdul Majid, telah mencatat

setidak-tidaknya ada delapan penyebab utama umat Islam menurut al-Qur’an,

seperti berikut: a) Kemiskinan yang dialami masyarakat Islam disebabkan oleh

ketidaktaatan mereka terhadap ajaran Ilahi ; b) Kemiskinan terjadi bukanlah

akibat dari kekurangan sumber daya alam, tetapi kemiskinan adalah akibat ulah

tangan manusia sendiri ; c) Terjadinya kemiskinan umat adalah akibat tidak

bertanggung jawabnya kaum berada terhadap kaum dhuafa atau golongan kaya

terhadap golongan papa; d) Kemiskinan umat disebabkan oleh peraktek

diskriminasi pendistribusian dan pengeksplorasian sumber daya alam terhadap

dan oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga menimbulkan golongan miskin ;

e) Kemiskinan itu terjadi akibat sikap manusia yang malas bekerja ; f)

Kemiskinan itu terjadi akibat pengekploitasi dan penindasan baik secara sosial,

politik dan ekonomi oleh golongan ke atas golongan lainnya ; g) Kemiskinan itu

terjadi akibat malapetaka dan perang.472

      Tidak hanya itu saja sebab utama kesenjangan di Indonesia adalah Strategi

pengembangan Industri yang tidak merata.473 Di Indonesia strategi yang diambil

yang mengakibatkan pengalihan sumber daerah untuk mendukung Industri di

pulau Jawa.

       Seperti yang diungkapkan oleh Jamaludin Ancok, kesuksesan program

pengentasan kemiskinan ditentukan oleh sejauhmana pemerintah melibatkan

secara aktif organisasi lokal di samping pemaksimalan sinergisme antar lembaga

pemerintah, lembaga swasta yang secara bersama-sama diarahkan untuk

menunjang pelaksanaan program.474

       Industri di pulau Jawa didukung oleh kontrol pemerintah atas produksi dan

pasar. Menurut catatan penelitian Didik Rachbini dari sekitar tahun 1970

pemerintah melarang petani kelapa mengekspor hasil pertanian mereka agar dapat

472 Muhammad Shabri Abdul Madjid, Ekonomi Islam Kontemporer, LAZNAZ BMT, Jakarta,
2004, h. 157-162.

473 Didik J.Rachbini, Negara dan Kemiskinan di Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1995, h. 16.

474 Djamaludin Ancok, Pemanfaatan Organisasi lokal untuk mengentas kemiskinan, ICMI,
Jakarta, h. 169.



mendukung industri minyak di Jawa. Dengan harga dasar yang rendah,

Rp.4.000/kg, para petani harus meminjamkan sebagian dari uang mereka tanpa

bunga kepada koperasi. Dan para petani masih dimintai sumbangan dana

rehabilitasi. Dan lebih jauh lagi karena kaitan produksi antara industri dan hasil

pertanian, nilai tukar hasil pertanian terus menurun.

      Oey dan Garnier, dari hasil penelitiannya telah menunjukkan sebab lain

ketinggalan ekonomi di Indonesia, yaitu pola migrasi. Industrialisasi di Jawa telah

menarik tenaga kerja terampil ke Jawa dan tenaga tidak terampil ke luar Jawa.

Sejak sistem pendidikan nasional diarahkan untuk jenis keterampilan yang

dibutuhkan industri di Jawa, maka daerah-daerah kehilangan tenaga kerja terampil

dan berpendidikan. Ini berarti bahwa dana pendidikan dimanfaatkan lebih besar

oleh Jawa.475

      Kemungkinan bertambahnya kemiskinan dapat berasal dari kebijakan

pemerintah baru-baru dalam mengundang Investor dari luar untuk mengolah

sumber alam atau mengembangkan industri pariwisata.476

       Berbagai kasus telah memperlihatkan bahwa penduduk lokal diharuskan

pindah dari tanah mereka tanpa kompensasi yang adil. Penyingkiran

mengakibatkan pencabutan dari jaringan-jaringan sosial, ekonomi, dan kultural

yang selama ini mendukung mereka sebagai komunitas. Kebutuhan dasar lainnya,

seperti  air bersih, kalori dan protein yang di penuhi secara gratis oleh alam di

seputar tanah mereka menjadi menjadi tidak terjangkau lagi, jika pemerintah tidak

mengambil langkah segera dan memadai untuk melindungi mayarakat lokal

terhadap pembangunan daerah, akan banyak sekali penduduk jatuh dalam

kemiskinan akibat hilangnya tanah dan sumber alam mereka.

      Menurut penelitian Sondaq yang di kutip Didik Rachbini salah satu sumber

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat juga ditelusuri dari pola kredit untuk

memperbaiki produksi komoditas pertanian ekspor. Setidaknya terdapat dua kasus

di Sulawesi utara yang memperlihatkan bagaimana petani menjadi miskin karena

program-program tersebut. Kasus pada tahun 1990 ratusan para petani diberi

475 Oey, M dan Garnier, Lepas Landas Ekonomi dan Kesejangan Regional, Prisma No.3 tt.p
476 Gunawan. M dan Erwidodo, Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan, Prisma, No.3.

1993.



kredit untuk menanam singkong dan bawang putih. Akad kredit telah dilakukan

dengan pihak bank, namun apa yang terjadi, pihak ekporter tidak menjamin akan

membeli hasil produksi dengan harga yang menguntungkan petani. Petani sendiri

tidak memiliki kekuatan dalam proses tawar menawar. Akibatnya, mereka tidak

dapat membayar hutang dan kehilangan tanah jaminan ; mendorong mereka pada

kemiskinan.477

      Selanjutnya dalam penelitian disertasi Euis Amalia menganalisa Microfinance

sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan di dunia melalui Microcredit

Summit .478 Menurut Amin Suma berdasarkan laporan Microcredit Summit tahun

2002 yang penulis telaah dari hasil penelitian Euis amalia, jumlah penduduk dunia

yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan sekitar 235 juta keluarga,

sebagian diantaranya yaitu 157,8 juta (67%) ada di negara-negara Asia. Dari total

seluruh keluarga miskin di dunia tersebut baru 19,6 juta keluarga (8,3%) yang

terjangkau oleh pelayanan Microfinance.479

      Khusus untuk kondisi Indonesia krisis ekonomi berdampak pada peningkatan

jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut catatan Bappenas, pada tahun

2004 pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta jiwa (9,9%) setengah

pengangguran sekitar 28,1 juta jiwa (27%) dan penduduk miskin sekitar 36,1 juta

jiwa (16,7%) dengan penambahan 2,5 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.480

477  Didik J.Rachbini, Negara dan Kmeiskinan di Daerah, ICMI, 1995. h. 19.
478 Seperti yang telah di aplikasikan di beberapa negara luar melalui kampanye global untuk

menggalakkan penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat miskin pada tahun 1997 menggunakan
Microcredit Summit. Dan dilanjutkan dengan metode Microcredit Summit di New York tahun 2002
yang mencanangkan target untuk menjangkau 100 juta keluarga termiskin sampai dengan 2005.
Bahkan PBB dalam sidang tahunan 1990 telah merumuskan kebijakan The Millenium
Development Goals (MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi separuh jumlah penduduk miskin
sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya MDGs tersebut, PBB
mendeklarasikan tahun 2005 sebagai ”the International Year of Microcredit” (Lihat Disertasi Euis
Amalia, Reformasi kebijakan bagi penguatan peran lembaga keuangan mikro dan usaha kecil
mikro di Indonesia, yang mengutip langsung penjelasan Amin suma tentang laporan Microcredit
Summit 2002. Universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2008)

479 Lihat Disertasi Euis Amalia, Reformasi kebijakan bagi penguatan peran lembaga
keuangan mikro dan usaha kecil mikro di Indonesia, yang mengutip langsung penjelasan Amin
suma tentang laporan Microcredit Summit 2002. Universitas Islam negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2008.

480 Bappenas, Pokok-pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009.
Bappenas, Jakarta, 2006.



      Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada bulan maret 2006 terus meningkat

sebesar 39,05 juta atau sekitar 17,75 %. Jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk miskin pada pebruari 2005 yang berjumlah 35,10 juta atau sekitar

15,97%, berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pada awal

juli 2007, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia perbulan

maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa (16,58%). Jika dibandingkan dengan angka

pada bulan maret 2006 berarti jumlah penduduk fakir miskin turun sebesar 2,13%.

Secara persentase dari total penduduk pun berarti terjadi penurunan angka

kemiskinan.481

                      Tabel angka kemiskinan Indonesia tahun 2000-2007

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Juta jiwa 38,7 37,9 38,4 37,3 36,1 35,1 39,1 37,2
Penduduk% 19,1 18,4 18,2 17,4 16,4 16,0 17,8 16,6

        Jika dikaji lebih mendalam, pembandingan kemiskinan antara perkotaan dan

pedesaan, jelas bahwa kemiskinan di desa jauh lebih parah. Artinya di desa belum

terjadi pemerataan pembangunan dan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan

masyarakat.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah,
2005-2006482

DAERAH/
TAHUN

JUMLAH PENDUDUK
MISKIN (JUTA)

PERSENTASE
PENDUDUK
MISKIN (%)

Perkotaan
1. Februari 2005
2. Maret 2006

12,40
14,29

11,37
13,36

Perdesaan
1. Februari 2005
2. Maret 2006

22,70
24,76

19,51
21,90

Kota +Desa
1. Februari 2005
2. Maret 2006

35,10
39,05

15,97
17,75

      Ajaran Islam dalam menyikapi kemiskinan adalah salah satu bentuk

keteledoran pelaksanan suatu sistem perekonomian.483 Dalam memahami

481 Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006, berita resmi statistic di akses pada
tanggal 8 April 2009. dari http://www.depkop.go.id, h. 1-3.

482 Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2006, http://www.depkop.go.id.

http://www.depkop.go.id,
http://www.depkop.go.id.


kemiskinan sebagai suatu fenomena kemasyarakatan, Islam memandang sebagai

suatu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan

manusia dengan negara. Dalam hal ini menyikapi kemiskinan tidak terbatas hanya

bersifat materil saja namun juga kemiskinan spiritual. Ada kecenderungan bahwa

kemiskinan spiritual justru lebih tinggi pada golongan berpendapatan tinggi

      Dalam rangka mengentas kemiskinan yang berada pada lingkungan paling

dekat, para pengambil keputusan perlu sering melakukan dialog dengan kelompok

miskin dan sekaligus menjadi motivator untuk meningkatkan kemandiriannya

dalam memerangi kemiskinan.

      Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan kesejahteraan

masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Bahkan tujuan agama

Islam menurut Imam al-Ghazali ada lima, yaitu ; Hifzh al-Din (Perlindungan

terhadap agama), Hifz al-Nafz (perlindungan terhadap diri), Hifzh al Aql

(Perlindungan terhadap akal), Hifzh al-Nasl (Perlindungan tehadap keturunan),

Hifz al Maal (Perlindungan terhadap harta benda).484 Lebih lanjut konsep

Mashlahah (kemaslahatan) al-Ghazali dielaborasi oleh al Syatibi seorang ulama’

fiqih yang menjelaskan bahwa Mashlahah adalah sesuatu yang berkaitan dengan

tegaknya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya

apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian

yang mutlak.485 Diasumsikan baik al Ghazali maupun al Syatibi keduanya

memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin dan pemerhati serius terhadap

perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial, material dan spiritual yaitu

melalui konsep Mashlahah

      Dalam catatan sejarah Islam, wakaf telah banyak berperan membantu negara

dalam bentuk sosial, memenuhi pengadaan fasilitas-fasilitas umum yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat fakir miskin seperti masjid, kuburan, rumah sakit,

sekolah dan sebagainya. Bahkan wakaf pada masa itu menjalankan fungsi yang

483 Majelis Ulama’ Indonesia (MUI), Pengembangan perekonomian rakyat, makalah
peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberantasan kemiskinan, Perpustakaan Universitas
Indonesia (UI), Jakarta, 1993. h. 9.

484 Al-Ghazali, Al Mustasfa min Ilm al Ushul, al Matba’ah al Amriyah, Bulaq, 1322 H, vol.1,
h. 287.

485 Al Syatibi, al-Muwafaqat, Musthafa Ahmad, Kairo, tt, v.2, h. 25.



sekarang telah diambil oleh negara yaitu penyediaan sarana umum, seperti jalan,

jembatan, tempat air minum, taman-taman kota486, dapat diasumsikan bahwa

wakaf pada masa itu telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial

khususnya aktivitas penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat miskin. Secara

umum wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syarî’ah

Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri

manusia kepada Allah.

      M.A.Mannan menjelaskan, dana wakaf uang dapat juga dibelanjakan pula

untuk kesejahteraan non-muslim.487 Dengan demikian, keberadaan dana wakaf

uang akan membuka jalan yang lebih lebar bagi proses pelayanan kepentingan

kemanusiaan secara keseluruhan. Upaya pengentasan kemiskinan melalui

pemberdayaan dana wakaf berupa perumahan / tempat tinggal bagi masyarakat

fakir miskin merupakan sebuah momentum untuk mensejahterakan dan

memperbaiki kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah melalui pemanfaatan

hasil wakaf. Pernyataan ini di Indonesia juga telah mendapat pengakuan khusus

berdasarkan Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang wakaf uang.488

       Pada awal abad ke -19 M, pemerintahan Turki Utsmani membentuk kabinet

khusus untuk menangai masalah wakaf dan Undang-undang yang mengatur

pengelolaan wakaf dan pengawasan wakaf yang dikeluarkan pada 29 November

1863 M.489 Kebijakan yang dikeluarkan Turki Utsmani tak lain guna mengawasi

dan mengembangkan harta wakaf yang telah ada, sehingga manfaatnya tetap

dirasakan oleh masyarakat terutama fakir miskin.

       Kalangan pemerhati kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke

dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri.

486 Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makasary (ed) Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan,
CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006,  h. 9

487 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,
CIBER-PKTTI-UI, Jakarta, 2001. h. 23.

488 Lihat Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22, Jakarta, 2007, h. 14
489 Jhon L. Esposito, The Oxford Encyslopedia of The Modern Islamic World, Oxford

Unversity Press, New York, 1995, V.4, h, 315



Keempat bentuk tersebut adalah : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.490

       Wakaf uang adalah sebuah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, dampak

yang ditimbulkan kemiskinan juga beragam mencakup hampir semua dimensi

kehidupan masyarakat dan negara. Terjadinya berbagai permaslahan sosial seperti

kejahatan, keterlantaran, dan keterasingan, juga merupakan manifestasi dari

kemiskinan tersebut. Terkadang kemiskinan menjadi faktor utama rapuhnya

ketahanan sosial sebuah keluarga, suatu komunitas atau masyarakat dan bahkan

negara. Kopi Annan, mantan sekjen PBB mengungkapkan, unsur kemiskinanlah

yang membuat orang gampang direkrut untuk menjadi teroris atau terdorong

sendiri untuk berbuat kriminal.491

      Menurut Darodjatun, berpenghasilan rendah (MBR) pantas disebut fakir

miskin diantaranya masyarakat yang bekerja sebagai pemungut puntung rokok,

pengumpul kertas koran, maupun bagi golongan yang berpenghasilan rendah yang

agak settled seperti pegawai kecil, buruh kasar bangunan dan pedagang eceran

kecil.492

       Selanjutnya M.A. Mannan menjelaskan pengemis atau fakir miskin seperti

gelandangan, adalah mauqûf alaih yang berhak mendapatkan pemanfaatan dari

hasil dana wakaf uang.493 Dengan demikian maka masyarakat fakir miskin adalah

termasuk bagian dalam kemiskinan struktural, absolut, dan kemiskinan relatif.

490 Owin Jamasy, Keadilan Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan, Belantika,
Jakarta, 2004, h. 30-31. Kemiskinan absolute adalah tingkat pendapatannya di bawah garis
kemiskinan atau sejumalah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang,
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk biaya hidup dan bekerja. Kemiskinan relative
adalah kondisi di mana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relative
lebih rendah dibanding pendapatannya. Kemiskinan structural adalah kondisi atau situasi miskin
karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga
menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan cultural adalah mengacu pada persolan
sikap seseorang atau masyarakat yang disesabkan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha,
pemalas, tidak kreatif, meskipun ada pihak luar yang akan membantunya.

491 Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, Micro Cerdit Challenge ; cara efektif mengatasi
kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 208.

492 Darodjatun Kuntjoro–Jaki, Permukiman Untuk Golongan Berpenghasilan Rendah (MBR)
dalam buku (Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia), Prenada, Jakarta, 2003. h. 293.

493 Hal ini sejalan dengan bentuk implementasi badan wakaf Indonesia (BWI), jika
gelandangan dan fakir miskin sebagai bagian dari pemanfaatan dari dana wakaf. Lihat Profil
Badan wakaf Indonesia (BWI), Jakarta, 2008.



Kelompok ini merupakan kelompok fakir miskin yang pantas untuk mendapatkan

sumbangan pemanfaatan hasil dana wakaf (Mauqûf alaih)

D.  Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Dana Wakaf

1. Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan kemampuan daya beli

untuk mendapatkan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau menjadi

persoalan besar yang menjadi faktor tidak terpenuhi hak dasar terhadap kebutuhan

akan rumah layak huni. Oleh sebab itu melalui pemanfaatan hasil keuntungan

dana wakaf uang untuk pemberdayaan sosial ekonomi melalui pembangunan

perumahan atau pembiayaan KPR perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

menjadi sebuah inovasi baru bagi bangsa Indonesia. Melalui penghitungan hasil

keuntungan pengembangan dana wakaf untuk pembangunan perumahan mewah,

maka akan menghasilkan keuntungan yang cukup baik, dengan keuntungan

tersebut jika diolah dengan profesional maka bisa membantu meringankan beban

masyarakat fakir miskin, terutama untuk tempat tinggal bagi para masyarakat

yang berpenghasilan rendah (MBR), di Indonesia Pembangunan perumahan yang

di laksanakan oleh Kemenpera di peruntukkan bagi masyarakat yang miskin

termasuk di dalamnya kelompok fakir miskin untuk masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR), keluarga dan anak-anak yang terlantar, kali lima, asongan, dan

lain-lain, kelompok petani dan nelayan, kelompok pekerja kasar termasuk kuli di

pelabuhan, dan lain sebagainya.494

      Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945 pasal 28 ayat 1 di amanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, amanat tersebut mendudukkan

rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan

dan penghidupannya. Pemenuhan hak rakyat atas rumah yang layak diamanatkan

494 Sri Bintang Pamungkas, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia (evaluasi atas
kebijaksanaan pembangunan pemerintah), Amin Rais  (Kemiskinan dan Kesenjangan), 1995. h.
51.



dalam undang-undang RI No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan

rencana pembangunan jangka menengah nasional  2004-2009 Bab 16 tentang

pemenuhan hak-hak Dasar.495

      Menurut Yofie Yusuf kebutuhan akan rumah bagi lapisan masyarakat masih

merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, belum lengkap

kehidupan seseorang apabila belum memiliki rumah sendiri, meskipun  dalam

bentuk yang sederhana.496 Hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum

sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pemenuhan

kebutuhan perumahan yang relatif masih besar dan kualitas perumahan dan

lingkungan perumahan yang kurang memenuhi persyaratan perumahan yang aman

dan sehat.

      Seperti studi tentang kasus pemberdayaaan perumahan fakir miskin di Johor,

dimana Pembangunan perumahan bagi fakir miskin yang telah terlaksana dari

pemanfaatan hasil zakat di negeri Johor.497

      Ketua bagian pengurus Amil, Fitrah dan data fakir miskin LZS (MAIS), Zaidi

Rasyid menjelaskan ada enam perkara yang harus di tanggulangi dan masuk

dalam asnaf penerimaan pemanfaatan zakat yaitu perumahan, makanan, pakaian,

kesehatan pendidikan. Untuk kepengurusan program ini di resmikan oleh

Y.B.Dato’ Haji Abd Haji  Palil sebagai ketua kepengurusan.498

      Lembaga Zakat Selangor (LZS) MAIS telah mampu menyerahkan sembilan

unit rumah, setiap rumah berharga kira 23,00 lengkap dengan bekalan elektrik dan

air bersih tepatnya di desa Al-Mansuriah di Sepang dan perkampungan orang asli

di Dengkil.499

495 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Rencana strategis Deputi Bidang
perumahan swadaya, 2006-2009. h. 1.

496 Sofie yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrument-instrumen Hukumnya, cet-2, Citra
Aditya, Bandung, 2003, h. 81.

497 Port Dickson-lembaga Zakat lembaga selangor (LZS) MAIS telah mengadakan bengkel
pemilihan fakir / miskin Negeri Selangor bagi sebanyak 12,460 fakir miskin di seluruh selangor
untuk menentukan kelayakan mereka sebagai asnaf fakir. Lihat http//www.Lembaga zakat
selangor (MAIS) com.

498 http//www.Lembaga zakat selangor (MAIS) com. Diakses pada tanggal 15 April 2009.
499 Tidak hanya bentuk pemberian dari 9 unit rumah ini saja bahkan LAZ (MAIS) juga saat

ini sedang membina 12 unit rumah di beberapa perkampungan. Dari keseluruhan dana yang di



      Data dan realita pembangunan perumahan bagi MBR di Indonesia dari

berbagai propinsi membuktikan jika pembangunan perumahan yang paling

banyak terkonsenterasi di propinsi jawa barat dengan jumlah rumah yang

terbangun sekitar 7.168.648 dengan komposisi persentasi sekitar 18,75%.

Sedangkan propinsi dengan jumlah rumah yang terbangun secara swadaya untuk

fakir miskin yang paling rendah terdapat di propinsi Maluku utara dengan jumlah

rumah tangga sekitar 167,120 dengan komposisi persentasi sekitar 0,44%. Selain

itu data pertumbuhan rumah tangga secara nasional antara tahun 2005 sampai

2006, angka pertumbuhannya mencapai sekitar 611,464 atau sekitar 1,09%.

Propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga yang paling tinggi

terkonsenterasi di propinsi Jawa barat, dengan jumlah pertumbuhan rumah tangga

mencapai angka sekitar 166,090. sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan

rumah tangga paling rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan jumlah

pertumbuhan sekitar 1,558.500

       Sedangkan untuk pertumbuhan perumahan bagi fakir miskin secara nasional

antara tahun 2005 sampai dengan 2006 angka pertumbuhannya mencapai sekitar

425.290 atau sekitar 1,11% propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah secara

bagi fakir miskin yang paling tinggi terkonsenterasi di propinsi Jawa barat,

dengan jumlah pertumbuhan rumah mencapai mencapai angka sekitar 112.908.

sedangkan propinsi dengan jumlah pertumbuhan rumah fakir miskin secara

swadaya yang paling rendah terdapat pada propinsi Gorontalo dengan jumlah

pertumbuhan 1,345.501

      Pengadaan perumahan bagi fakir miskin merupakan amanat pembangunan

yang tertuang dalam kebijakan pembangunan perumahan yang berdasarkan pada

PP. No 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 4, yaitu kelompok sasaran pengadaan

perumahan bagi fakir miskin adalah keluarga / rumah tangga termasuk perorangan

baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki

keluarkan oleh MAIS senilai RM533 ribu http//www.c.zakat.com.my. Diakses pada tanggal 15
April 2009

500 Kemenpera, Laporan Rekapitulasi Pemberian Stimulant Perumahan Swadaya APBN 2006
dan 2007.

501 Kemenpera, Laporan Rekapitulasi Pemberian Stimulant Perumahan Swadaya APBN 2006
dan 2007.



hunian, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan termasuk kedalam

kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah, termasuk

masyarakat berpenghasilan rendah, dengan penghasilan sampai dengan maksimal

Rp. 2.500.000,- perbulan.502

     Hasil survey sosial ekonomi nasional 2004 menunjukkan bahwa terdapat 55

juta keluarga yang terdata dari jumlah penduduk terbesar 217.1 juta jiwa yang

membutuhkan rumah, dan baru sekitar 5,8 juta keluarga yang berhasil mendapat

bantuan penyedian bantuan perumahan untuk fakir miskin oleh pemerintah.503

      Menurut Darundono (pakar perbaikan kampung), yang dikutip oleh

Komarudin mengatakan bahwa Jakarta dengan 8,3 juta penduduk pada tahun 1990

dan pertambahan 200.000 jiwa pertahun, 600 jiwa/hari, 120 keluarga hari (1

KK=5 orang), 72 keluarga orang miskin/hari (sekitar 60 % miskin), menghasilkan

kebutuhan rumah paling sedikit 3 rumah /jam. Juga di Jakarta, dari keluarga,

dibutuhkan biaya 480.000 x Rp.6 juta (tipe 18 m2) = Rp.2.8 milyar untuk

membangun rumah susun sederhana model tambora dan karanganyar yang

dibangun PD pembangunan Sarana Jaya, dengan dana hanya Rp.100 milyar per

tahun, pemerintah DKI Jakarta perlu 28 tahun menuntaskan lingkungan

permukiman kumuh menjadikannya lingkungan rumah yang sehat.504

      Selama ini pemerintah memberikan kredit perumahan RS/RSS bersubsidi

yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 826.176 unit

rumah ; sedangkan pembangunan rumah susun sederhana sebanyak 11.109 unit ;

dan bantuan prasarana dasar lingkungan perumahan RS/RSS unuk 357.513 unit

rumah ; penataan kawasan kumuh sebesar 30.932 Ha ; penanggulangan

kemiskinan perkotaan dalam mendukung sektor perumahan dan permukiman

terealisasi pada 1.298. kelurahan untuk 2.122.000 jiwa.505

502 Kementerian Negara perumahan rakyat RI, Peraturan menteri Negara perumahan rakyat,
Nomor : 07 PERMEN /M/2007. h. 23.

503 Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No. 836/KPTS/ DS/ 2006, Tentang
Rencana Strategis Deputi Bidang Perumahan Swadaya, 2006-2009.

504 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, REI-PT Raksindo,
Jakarta, 1997, h. 297

505 Analisa terhadap laporan rekapitulasi pengembangan perumahan bagi Masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia 2006-2007.



      Dari jumlah rumah tangga sebanyak 51.513.384 KK terdapat 4.338.000 (8,4

%) rumah tangga yang belum memiliki rumah (backlog). Dengan pertumbuhan

rumah tangga pertahun sebanyak 800.000 (termasuk 80.000 unit atau 10 % dari

kelompok masyarakat yang tergolong miskin) dan penanganan backlog kebutuhan

rumah selama 10 tahun, maka kebutuhan perumahan pertahun secara keseluruhan

adalah sebesar 1.110.400 unit, yang terdiri dari 206.700 unit diharapkan dapat

dipenuhi melalui sector formal termasuk 124.000 unit RS/RSS. Dan 903.700 unit

dipenuhi melalui swadaya masyarakat. Jumlah masyarakat miskin yang harus

diberdayakan secara ekonomi sebanyak 513.800 KK belum dapat memenuhi

kebutuhan rumahnya.506

      Kebutuhan akan penanganan untuk peningkatan kualitas perumahan yang

belum memenuhi standar teknis minimal perumahan layak huni sebanyak

13.140.580 unit. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman terutama pada

kawasan permukiman yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah akibat

menurunnya kemampuan masyarakat di dalam memelihara prasarana dan sarana

lingkungannya di daerah-daerah perkotaan (hasil sementara yang dapat

dikumpulkan seluas 205.000 Ha.507

       Kebijakan pemerintah belum berhasil menyentuh kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) dari sector Informal dalam pembiayaan perumahan

subsidi perumahan baru dinikmati oleh perumahan formal. Hal ini dapat dilihat

dari belum adanya skema kredit baik dari bank umum, LKM dan lembaga lainnya

yang khusus untuk membantu masyarakat dalam membangun perumahan

       Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan masyarakat yang batas

penghasilannya mencapai Rp 2.5 juta508,  beberapa lembaga keuangan perbankan

dalam memberikan pembiayan KPR masih tinggi kepada MBR, dan ini sungguh

memberatkan bagi MBR dan juga tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka

dapatkan.

506 Erna Witoelar, Laporan pertanggung jawaban Menteri permukiman dan Prasarana
wilayah, Visi perumahan dan permukiman di tengah kerisis ekonomi, Kemenpera, Jakarta, 26 Juli
2006. h. 9

507 Laporan Rekapitulasi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), 2006 -2007
508 Kemenpera, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor: 06/PERMEN/M/2008,

h. 13



      Hasil susenas 2000 menunjukkan bahwa sekitar 70% rumah tangga perkotaan

Indonesia masih berpenghasilan di bawah kurang dari Rp. 1,5 juta per bulan.509 Ini

berarti bahwa kemampuan sebagian besar rumah tangga perkotaan untuk membeli

rumah maksimum hanya sebesar Rp. 500 ribu rupiah angsuran per bulan. Kondisi

ini tentunya akan sangat sulit bagi rumah tangga kelompok ini untuk menjangkau

perumahan di lokasi – lokasi yang dekat dengan tempat kerjanya.

      Bagi para ahli ekonomi masalah perumukiman seperti juga masalah pangan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari tingkat

pendapatan. Bagi mereka tingkat pendapatan merupakan indikator paling strategis

dalam menggambarkan keadaan social dan ekonomi suatu masyarakat.510

      Studi-studi pembagian pendapatan yang dilaksanakan golongan masyarakat

yang banyak di Negara ini menjelang berakhirnya dekade pembangunan 1 periode

1960-an dan dimulai dekade Pembangunan II periode 1970-an, menunjukkan

betapa secara menyeluruh kesejahteraan sosial-ekonomi golongan berpenghasilan

rendah telah mengalami kemerosotan selama dekade pembangunan 1

Kemerosotan yang terjadi ini justru terjadi pada golongan masyarakat yang sudah

lama bergulat dengan kondisi absolut poverty-kemiskinan absolut, yang meliputi

kurang lebih 40% dari pendudukan di dunia. Kondisi ini jelas meliputi kondisi

pangan, sandang, permukiman, pendidikan, dan kesehatan mereka secara

menyeluruh.511

      Di Malaysia, perumahan murah diusahakan oleh sektor pemerintah, swadaya

masyarakat, dan sektor swasta.512 Walaupun ketiga pihak ini saling berkaitan dan

mengisi dalam memenuhi kebutuhan perumahan murah, sektor pemerintah, dan

akhir-akhir ini sektor swasta memainkan peran utama dalam penyediaan

509 Lihat Koran Tempo, Jakarta 14 desember 2005
510 Dorodjatun Kunjtoro–Jakti, Permukiman Untuk Golongan Berpenghasilan Rendah,

Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 296
511  Dorodjatun Kunjtoro–Jakti, Permukiman untuk golongan Berpenghasilan Rendah (Mau

Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia), 2003. h. 297.
512 Tan soo dan Hamzah Sendut, Perumahan Untuk kelompok Masyarakat Berpendapatan

Rendah Di Malaysia ; suatu penelitian Kualitatif dari pendekatan alternative, yang mengutip
langsung dari Agrawal, P. a Comparative Study Low-Income Housing Delivery Sistem In The
Public, Popula and Private sector, makalah konperensi Internasional JAHS, Drahran, Saudi
Arabia, Desember 1978. Dalam Djemabut Blaang, Perumahan dan Permukiman Sebagai
Kebutuhan Dasar, 1987, h. 137.



perumahan murah. Di indonesia samapai saat ini penyediaan rumah murah hanya

di usahakan oleh sektor pemerintah.

      Adapun kelompok sasaran berpenghasilan rendah di kota semenanjung

Malaysia pada tahun 1976 kira-kira sebanyak 59 % berpendapatan kurang dari M

$ 600 (US $ 273/ bulan dan sekitar 70 persen dari mereka berpendapatan kurang

dari M $ 800 (US $364 / bulan.513

      Gagasan konsep peranan wakaf uang dalam pemberdayaan untuk perumahan

rakyat fakir miskin, penulis menganalisa penghitungan hasil keuntungan

perumahan mewah kota wisata dan Grand purilaras untuk penjualan per satu unit

rumah Tipe 200, melalui dana senilai 1,5 Miliar dengan 20 % keuntungan maka

menghasilkan keuntungan senilai 300 juta, untuk per 1 unit rumah dengan cara

pembiayaan Cash. Melalui rasio subsidi silang pembangunan perumahan yang

berbentuk rumus rasio 1: 3 : 6 artinya 1 rumah mewah sama dengan 3 rumah

sederhana (RS), sama dengan 6 rumah sangat sederhana (RSS)514. Jika keutungan

dana wakaf bisa dioptimalisasikan terhadap investasi perumahan mewah senilai

30 unit rumah dalam satu lokasi keuntungan 300 ribu per 1 unit rumah, maka akan

menghasilkan keuntungan senilai 9 miliar. Keuntungan 300 juta bisa membangun

rumah sejumlah 180 ribu rumah bagi fakir miskin untuk rumah seharga 50 juta.

      Investasi dana wakaf melalui pembiayaan perumahan menengah atas menjadi

tambang emas, dan akan memberikan sumbangan perumahan bagi fakir miskin

terutama untuk pembiayaan bantuan dana bagi masyarakat miskin yang

berpenghasilan rendah. Dengan begitu akan mengurangi meringankan beban

MBR dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia terutama

kemiskinan yang disebabkan bencana alam, para fakir miskin gelandangan dan

lain sebagainya.

2.   Pembiayaan KPR Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

513 Lihat Djemabut Blaang, Dalam Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Dasar,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, h. 139. Kutipan Hasil Sensus Pertanian 1976
Pemerintahan Malaysia, Departemen Statistik, 1976.

514 Lihat B.J Habibie, Ilmu Pengetahuan Teknologi Pembangunan Bangsa, Badan pengkajian
dan penerapan Teknologi (BPP Teknologi), Jakarta, 1997.



      Kredit Pemilikan Rumah Sehat adalah (KPRS) kredit atau pembiayaan yang

diterbitkan oleh lembaga penerbit kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR

bersubsidi, KPRS/KPRS mikro bersubsidi, atau KPR rusuna bersubsidi, baik

konvensional maupun dengan prinsip syarî’ah yang diperuntukkan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

      KPRS besubsidi adalah kredit yang diterbitkan oleh lembaga penerbit kredit

kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau

perbaikan rumah yang telah dimiliki yang melakukan secara swadaya.515

      Kelompok sasaran KPRS mikro bersubsidi adalah keluarga / rumah tangga

termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru

pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan

termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang

berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp. 1 juta, 1.7 juta, dan 2.5 juta.

      Bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

adalah subsidi perumahan dalam bentuk untuk membantu menurunkan angsuran

dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga ; untuk

membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat

menurunkan kredit yang diangsur setiap bulan secara tetap berikut bunganya,

yang selanjtnya disebut subsidi membangun atau memperbaiki rumah.516

      Bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

diberikan kepada keluarga/ rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah

dan baru pertama kali menerima susidi perumahan serta termasuk ke dalam

kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pasal 2 disebutkan

sebagai berikut:

Kelompok Sasaran Dan Pilihan Subsidi Perumahan517

Kelompok
sasaran

Batasan Penghasilan (Rp/ Bulan)

515 Kemenpera, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor: 05/PERMEN/M/2008.
h. 10.

516 Kemenpera, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor : 05/PERMEN/M/2008.
h. 10.

517 Kemenpera, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor: 05/PERMEN/M/2008.
h. 11. dan wawancara dengan staf Investasi pembiayaan perumahan, Kemenpera, Jakarta, 10 Mei
2009.



I 1.700.000 < Penghasilan  2.500.000

II 1000.000  penghasilan < 1.700.000

III Penghasilan < 1.000.000

      Dalam pembiayaan KPRS bersubsidi harus memenuhi persyaratan yang

diberlakukan atas minimum dana tabungan yang diberikan oleh Pemerintah

Kemenpera dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. Pasal 9 ayat 3 mengatakan

skim subsidi selisih bunga pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS

bersubsidi harus memenuhi persyaraatan yang diberlakukan atas : minimum dana

tabungan / swadaya debitur, maksimum pinjaman, dan skim subsidi.518

Kelompok sasaran Minimum dana tabungan
swadaya debitur

Maksimum pinjaman
(Rp)

I 3.150.000 38.850.000

II 2.250.000 27.750.000

III 1000.000 19.000.000

      Adapun persyaratan atas skim subsidi selisih bunga sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 adalah sebagai berikut: Bunga yang diberikan pemerintah diatur

dengan ketentuan sebagai berikut519 :

Suku bunga bersubsidi (% Tahun)
TahunKelompok

sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 8 9 10 11,5 13,5 Bunga pasar
II 6 6 6 7 8,5 10 10,5 Bunga pasar
III 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5

       Untuk tahapan 1 pembiayaan KPR yang diberikan bagi MBR dengan tenor 4

tahun, tahapan 2 pembiayaan KPR untuk jangka waktu 7 tahun, sedangkan

tahapan 3 untuk pembiayaan KPR selama 10 tahun. Dan yang paling rendah

adalah tahapan ketiga untuk tenor 10 tahun ke atas.

518 Kemenpera, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor: 05/PERMEN/M/2008.
h. 15.

519 Wawancara dengan Kurniasih, Staf Pembiayaan RSH dan Rusun sedang dan kecil, 20 Mei
2009.



      Selanjutnya dalam memberikan kesempatan kepada fakir miskin yaitu

masyarakat berpenghasilan rendah untuk tujuan membangun atau memperbaiki

rumah secara bertahap dan ingin melibatkan fasilitas kredit perumahan bersubsidi

dengan skala pinjaman lebih kecil, tenor, jangka pendek atau berulang sesuai

jumlah tahapan pembangunan atau perbaikan rumah, dapat memanfaatkan skim

KPRS mikro bersubsidi.

     Pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap KPR

yang diberikan Pemerintah tahapan kesatu dengan penghasilan MBR 1,7 juta

sampai 2,5 juta maka mendapat pembiayaan 350.000 ; tahapan kedua dengan

penghasilan 1 juta sampai dengan 1,7 juta maka pembiayaan 275.000 ; tahapan

ketiga untuk penghasilan di bawah 1 (satu) juta senilai 250.000 juta520.

Sejauh ini peranan pemerintah dalam pemberian subsidi dana yang diberikan 5

juta tahapan kesatu , 7 juta tahapan kedua; 9 juta tahapan ketiga.521

       Dalam penghitungan KPR melalui pemanfaatan keuntungan hasil dana wakaf

uang senilai 300 juta dari hasil per 1 unit rumah, maka peruntukkan biaya MBR

dengan tahapan kesatu 350 ribu pembiayaan KPR perbulan, dengan jumlah senilai

857 per unit rumah, pembiayaan KPR tahapan kedua senilai 275 ribu maka

pembiayaan rumah senilai 1090 per unit rumah, tahapan ketiga  KPR 250 ribu

maka akan mampu membiayaai 1200 per unit rumah.522

Rumus cara mencari pembiayaan KPR untuk pemanfaatan dana wakaf :

            300.000.000

              350.000

         = 857 (unit rumah)

      Adapun jenis rumah yang bisa dibangun / diperbaiki oleh masing-masing

kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH dan sesuai dengan batas

520 Wawancara dengan Katrimono, Staf Investasi pembiayaan RSH dan Rusun Kota metro,
Kemenpera, Jakarta, 20 Mei 2009

521 Wawancara dengan Katrimono, Staf Investasi pembiayaan, Kemenpera, Jakarta, 20 Mei
2009.

522 Untuk angsuran pembiayaan KPR bagi tahapan 1 senilai 400 ribu selama 4 tahun, tahapan
kedua senilai 300 ribu selama 5 tahun, dan tahapan ketiga senilai 255 ribu tenor 10 tahun.
(wawancara dengan Bambang Soepomo, staf investasi pembiayaan perumahan wadaya, dan
katrimono, Investasi pembiayaan perumahan swadaya, Jakarta, 20 Mei 2009).

KPR=  Keuntungan dana

   KPR Perbulan



minimum dan maksimum dana yang diperbolehkan untuk

membangun/memperbaiki rumah melalui KPRS syarî’ah bersubsidi atau KPRS

mikro syarî’ah bersubsidi sebagai berikut523:

Kelompok
sasaran

Batas maksimum dana
membangun/memperbaiki rumah (Rp)

I 42.000.000

II 30.000.000

III 20.000.000

     Melalui pengembangan dana wakaf wakaf uang pembangunan perumahan

menengah dengan keuntungan 20 % yang di dapat dari  hasil penjualan senilai 1,5

miliar, maka hasil keuntungan 300 juta. Potensi pemanfaatan dana wakaf untuk

pembangunan rumah mampu membangun 150 unit rumah untuk ukuran seharga

20 juta per 1 unit rumah sangat sederhana (RSS). Jika dalam 1 lokasi terdapat 30

unit rumah maka keuntungan mencapai 9 miliar banyaknya bantuan pembangunan

perumahan fakir miskin diperkirakan mencapai 45 ribu, dengan ukuran harga

senilai 20 juta.

      Demikian juga dengan dana hasil keuntungan 300 juta maka bisa membangun

rumah bagi MBR dengan ukuran 30 juta, dengan jumlah 100 unit rumah

sederhana (RS). Dan ukuran 42 juta senilai  71 unit rumah sederhana.

      Potensi pemanfaatan hasil wakaf uang untuk pembangunan perumahan fakir

miskin ataupun pembiayaan KPR masyarakat fakir miskin yang berpenghasilan

rendah akan memberikan kesejahteraan dan hunian yang layak untuk perumahan

rakyat fakir miskin yang ada di Indonesia, serta mengurangi tingkat kemiskinan

yang berjumlah 37, 17 juta (16,58 %).

      Pemanfaatan hasil (keuntungan) dana wakaf uang bagi pembiayaan KPR

masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk membantu pembiayaan MBR

dalam mewujudkan kebutuhan akan rumah. Untuk tetap menjaga keutuhan nilai

keutungan dana wakaf maka bagi MBR akan di berikan pembiayaan KPR murah

melalui akad Qardhul hasan, yaitu pinjaman yang tidak mengambil keutungan.

523 Wawancara dengan Bambang, Staf Investasi pembiayaan perumahan swadaya, Di
Kemenpera, Jakarta, 20 Mei 2009.



      Dengan demikian potensi pengembangan dana wakaf bagi kesejahteraan

masyarakat melalui pembangunan perumahan sudah menjadi kewajiban bagi para

pengembang untuk menyediakan lahan-lahan yang arahnya adalah untuk tempat

ibadah dan juga untuk kepentingan social dan kalau ini bisa di hubungkan dengan

memanfaatkan dana wakaf sangat bagus. Ditambah lagi untuk mengatasi

persoalan sumber pendanaan untuk pengembangan perumahan kelas menegah ke

bawah cukup bisa menjadi solusi apalagi dengan wakaf uang angsuran bisa

dilakukan dalam jangka panjang, sehingga cicilannya menjadi ringan dan ini

sangat luar biasa sebuah konsep yang bisa membantu masyarakat fakir miskin

yang belum memiliki rumah.

       Sejauh ini kemampuan REI dalam penyediaan rumah perumahan pada saat ini

hanya mampu membangun sekitar ribuan unit rumah pertahun, sedangkan

kebutuhan akan rumah saat ini lebih dari 1 juta samapai 3 jutaan rumah pertahun,

sehingga kesenjangan sangat besar sekali. Oleh karena itu jika konsep ini bisa

digerakkan maka satu sisi dana wakaf uang bisa berkembang, sisi yang lain bisa

mengatasi permasalahan pokok yang mendasar bagi kesejahteraan rakyat berupa

rumah rakyat.



BAB V
PENUTUP

A.   Kesimpulan

         Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa maka gagasan dan konsep dalam

tesis ini penulis penulis ingin memberikan masukan teknis bagi lembaga-lembaga

pengelola wakaf uang di Indonesia, pemberdayaan dana wakaf uang melalui

investasi real estate dalam perumahan untuk meningkatkan nilai investasi berupa

keutungan dana wakaf uang sehingga berpotensi memberikan kesejahteraan bagi

pembiayaan dan pembangunan perumahan masyarakat fakir miskin. Peningkatan

poduktifitas dana wakaf dalam real estate perumahan bertujuan memberikan

pembiayaan penyediaan rumah bagi rakyat terutama bagi masyarakat fakir miskin

yang berpenghasilan rendah (MBR).

        Tesis ini dikaji berdasarkan pemikiran teori para pakar ekonomi Islam

tentang Instrumen pemberdayaan dana wakaf uang dalam menghasilkan

keuntungan melalui Investasi properti real estate, yaitu Monzart Kahf, dan

M.A.Mannan, pemberdayaan instrument wakaf produktif memiliki tujuan sebagai

salah satu lembaga sosial yang diharapkan bisa memberi kemaslahatan serta

didukung oleh pemberdayaan dana wakaf dalam real estate yang telah di

peraktekkan oleh beberapa negara muslim seperti Kuwait, Turki, Bangladesh,

Arab Saudi, Palestina, Malaysia Singapura, untuk kesejahteraan sosial dan

ekonomi.

       Dalam membuktikan kajian ini penulis menganalisa hasil penjualan

perusahaan perumahan mewah Kota Wisata Cibubur dan Grand Purilaras Ciputat,

dari kedua perumahan ini telah memiliki Brand yang sudah sangat baik untuk bisa

menjadi contoh sebab memiliki manajemen yang jujur, baik, professional sebagai

perusahaan perumahan di Indonesia. Pengamatan penulis hasil yang didapat dari

manajemen perusahaan tersebut terbukti dapat menjadi tambang emas bagi setiap

lembaga pengelola untuk meningkatkan nilai investasi dana karena hasil

keuntungan yang didapat dari penghitungan dalam unit rumah mencapai 20

sampai 40 %, misalkan  dengan penjualan satu unit rumah seharga 1,5 miliar



melalui keuntungan 20 % untuk senilai 300 juta, keuntungan 30% mencapai 450

juta, dan 40 % mencapai 600 juta.

      Dengan demikian pemberdayaan dana wakaf uang dalam pembangunan

perumahan fakir miskin memiliki berpotensi dalam kegiatan sosial-ekonomi,

mengangkat masyarakat miskin dari keterpurukan terutama masalah kebutuhan

tempat tinggal. Disatu sisi melalui investasi perumahan menengah atas secara

ekonomi memberikan peluang besar dalam meningkatkan Investasi dana wakaf.

      Optimalisasi pemanfaatan hasil (keuntungan) pemberdayaan dana wakaf bagi

pembangunan perumahan menengah atas, bisa membantu masyarakat fakir miskin

berpenghasilan rendah yang memiliki pendapatan di bawah 2.500.000 juta

perbulan. Pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada

umumnya KPR yang biasa diberikan terbagi menjadi tiga tahapan, pada tahapan

pertama dengan pembiayaan 350.000 tahapan kedua senilai 275.000 dan tahapan

ketiga 250.000, maka pemanfaatan keuntungan hasil dana wakaf uang yang bisa

diperuntukkan bagi MBR dengan tahapan 1 KPR perbulan 350 ribu, akan

memperoleh pembiayaan angsuran KPR berjumlah 857 per unit rumah, dan jika

pembiayaan untuk KPR bagi MBR tahapan kedua senilai 275 ribu maka akan

menghasil pembiayaan rumah senilai 1090 per unit rumah, selanjutnya untuk

tahapan ketiga 250 ribu maka akan mampu membiayaai 1200 per unit rumah.

B. Saran

         Untuk meningkatkan sistem pengelolan dan pengembangan wakaf uang di

Indonesia maka konsep optimalisasi pemanfaatan dana wakaf uang untuk

pembangunan perumahan fakir miskin penulis meghimbau kepada lembaga-

lembaga pengelola wakaf untuk dapat menginvestasikan dana wakaf, dengan

harapan bisa mendapat keuntungan yang besar sehingga bisa bermanfaat bagi

masyarakat fakir miskin. Untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai

berikut :

1. Sebelum melakukan Investasi hendaklah pengelola wakaf (nâzhir)

mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna

mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan



harta wakaf, cara yang di tempuh adalah dengan mempertimbangkan dan

memahami ajaran-ajaran yang ada dalam syarî’ah Islam Alqur’an dan hadist,

serta peraturan perundang-undangan.

2. Melihat potensi investasi real estate melalui pembiayaan perumahan yang luar

biasa menguntungkan, maka hendaknya kepada para lembaga-lembaga

pengelola wakaf  uang yang ada di Indonesia untuk lebih serius melakukan

sosialisai kepada masyarakat (calon wâkif) tentang pemahaman dan arti

pentingnya berwakaf, dan dengan harapan dapat menggerakkan masyarakat

untuk berwakaf.

3. Melakukan sosialisasi kepada para nâzhir (pengelola wakaf) akan pentingnya

memberdayakan wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh umat.

4. Guna menjaga kelangsungan dana umat yang terhimpun, maka kepada

pemerintah hendaknya membuat regulasi yang jelas tentang cara pelaksanaan

dan pengelolaan wakaf uang. Dan para lembaga-lembaga pengelola wakaf

hendaklah menerbitkan bukti berupa sertifikat kepada para wâkif (pemberi

wakaf).

5. Pentingnya mengedepankan badan wakaf Indonesia (BWI) untuk selalu

melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan sumber daya nâzhir

agar dana wakaf uang dapat diberdayakan secara sosial dan ekonomi, sehingga

produktifitas dari hasil keuntungan dana wakaf bisa memberikan akses bagi

masyarakat fakir miskin yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan

kesejahteraan umat kepada arah yang lebih baik melalui pengelolaan wakaf

uang.
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Peranan Wakaf Uang Dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin

Pertanyaan
Risert

Pertanyaan Implisit Responden Data Skunder Data Primer Instrumen

Pemberdayaan
Wakaf Uang pada
lembaga-lembaga
wakaf di
Indonesia ?

a.Bagaimana kah
Perkembangan wakaf
uang pada Tabung wakaf
Indonesia?

b. Apa saja model
pemberdayaan wakaf
uang di TWI?

c. Berapa jumlah dana
wakaf yang ada pada
TWI sampai 2008?

d. Sejak kapan di
mulainya pemberdayaan
wakaf uang di BMM?

e. Sejauh mana
perkembangan wakaf
uang di PKPU ?

f. Kepada siapakah
pemanfaatan hasil wakaf
di berikan?

g. Berapa jumlah dana
wakaf yang terhimpun
sampai 2008?

h. Bagaimana bentuk

Pegawai / Staf,
lembaga TWI.

Staf  (Customer
Service) BMM.

Ketua PKPU
,dan Staf.

Laporan tahunan
dan bulanan,
pengelolaan wakaf
uang di TWI.
Brosur dan majalah
TWI.

Laporan tahunan /
bulanan
pengelolaan wakaf
uang di BMM.
Brosur dan Majalah
BMM.

Laporan Tahunan
pengelolaan wakaf
uang di PKPU.
Brosur dan Majalah
PKPU.

Karyawan
TWI

Ketua PKPU,
dan Staf

Wawancara Semi
tersetrukurtur ,
dan Observasi.

Wawancara semi
tersetruktur, dan
Observasi.

Wawancara semi
tersetruktur dan
Observasi.



pemberdayaan wakaf
uang di PKPU

Badan Wakaf
Indonesia (BWI)

a. Bagaimana peranan BWI
sebagai Nazhir dalam
pengelolaan wakaf uang di
Indonesia ?

b. Program apa saja yang telah
di rencanakan BWI dalam
pemberdayaan wakaf uang
di Indonesia?

c. Bagaimana Kualitas Nazhir
BWI.?

Staf BWI  UU Nomor 41
tahun 2004 tentang
wakaf uang dan 42
tentang pengelolaan
wakaf uang.
Peraturan BWI
Nomor 2 tahun
2009 tentang
penerimaan wakaf
uang bagi Nazhir
BWI. Profil BWI

Staf BWI Wawancara semi
tersetruktur, dan
Observasi.

Kementerian
Perumahan rakyat
(KEMENPERA)

a. Apakah benar isu yang saya
terima jika Kemenpera ada
MOU dengan BWI untuk
melaksanakan program
Pemberdayaan wakaf uang
dalam bentuk perumahan ?

b. Sejauh ini telah sampai
dimana program tersebut
dilaksanakan ?

c. Apa saja bentuk akad
Pembiayaan yang
dikeluarkan Kemenpera,
dan apakah telah sesuai

Staf-staf
kementerian
perumahan
rakyat
(Kemenpera)

PERMEN, Nomor
:07, Nomor: 05 ,
Nomor 12. Nomor
04 tahun 2007
sampai 2008.
keputusan Deputi
bidang perumahan
swadaya No:
836/KPTS/DS/2006
, Laporan
Rekapitulasi
kementerian
perumahan rakyat

Staf Investasi
Pembiayaan
dan Rusun
Kota metro
Kemenpera,
staf
pembiayaan
RSH dan
Rusun sedang
dan kecil.

Wawancara dan
Observasi.



Perumahan Kota
wisata Cibubur
dan Grand
Purilaras Ciputat.

dengan syari’ah Islam ?
d. Bagaimana mana

perkembangan perumahan
bagi masyarakat fakir
miskin yang berpenghasilan
rendah, dan berapa jumlah
perumahan yang telah di
bangun oleh kementerian
perumahan rakyat bagi
MBR.

e. Bagaimana penghitungan
KPR bagi masyarakat MBR
yang diberikan
Kementerian perumahan
rakyat  ?

a. Apakah potensi penjualan
perumahan tipe 300 sampai
500 bisa meningkatkan
keutungan modal dana ?

b. Bagaimana strategi yang di
gunakan perumahan untuk
menarik konsumen ?

c. Berapa keuntungan dalam
penjualan perumahan Tipe
200 dan tipe 500 dalam per
satu unit rumah?

Developer
perumahan
Kota wisata
Cibubur,
Perumahan
Grand Purilaras
Ciputat,
keamanan
Cluster Kyoto,
dan penghuni
perumahan kota

(Kemenpera),
2006-2007. dan
Laporan
Rekapitulasi
pemberian
stimulant
Perumahan
Swadaya APBN
2006 dan 2007

Laporan Rencana
anggaran Biaya
pekerjaan
Arsitektur proyek
perumahan Kota
Wisata  Cibubur
dan perumahan
Grand Puri Laras
Ciputat.

Developer
perumahan
Kota Wisata
dan
Marketing
perumahan
Grand Puri
Laras.

Wawancara Semi
terstruktur,
Observasi dan
Diskusi.



d. Bagaimana system
penjualan perumahan ?

e. Bagaimana menentukan
persentasi (%) Profit, dalam
perumahan.

wisata cluster
Kyoto.


