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استخدام  filantropi wakafهذا المقال اختار أحد مظاهر تطور األوقاف الحديقة عن طريق  

وقف المال لجعلة أسهما فى الشركات التى تهتم برفع رفاهية الشعب. هذا المنهج حيث تهتم 

التجارية الخاصة بهم حيث  االعمالالشركة بالجمع بين االهتمام بالرعاية االجتماعية فى نفس 

بناء على مبدأ. بالنسبة لعالقتها بأوقاف  األسهمإلى التعاون مع اصحاب األعمال صحاب تدعو أ

المال الذى تجعله فى شكل اسهم أو راس مال إلحدى الشركات التى خصص عائدها للتبرع به 

 لتخصيص جزء من أموالهابناء على مسئوليتها االجتماعية. بناء على ضرورة اتباع الشركة 

ئة المحيطة حيث توجد الشركة، أوقاف المال نقدا يمكن تطويرها عن طريق للمواطنين والبي

بالمساهة فى أعمال تجارية بحته للبحث عن المكسب.  .تحويلها إلى أسهم أو رأس مال الشركة

تصبح  بحيثأو أسهم فى الشركة.  ة للوقف و يمكن تطويرها كرأس مالهذه األموال تعتبر ثرو

دارة األسهم أو رأس المال اسب من إالمك وعائداته مناالساسى  للوقف النقدىبالنسبة مهمة 

 منه للمواطنين حسب ماتراه الشركة. بتخصيص جزءللشركة 

 

Abstract 

This paper raises a development of modern waqf through philanthropy of Cash Waqf used as the company's 

shares that the allocation is directed to the benefit of concerned company’s Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR is an approach in which companies integrate social concerns in their business operations and 

interaction with stakeholders based on the principle of volunteerism. In relation to Cash Waqf used as shares or 

capital of a company that the allocation of the revenue as CSR (Corporate Social Responsibility) for the 

philanthropy of the concerned company. In accordance with requirement or obligation of the company to do 

philanthropy to the community and the surroundings where the company located. Money Waqf in the form of 

cash can be developed as asset into shares or Company’s capital as a pure business for profit. Money used as 

waqf property is developed as capital / shares in the Company. So the urgency of the Cash Waqf that the main 

capital is timeless and the benefits resulting from the management of the Company's shares or capital can be 

supplied to the public in accordance with its allotment as corporate philanthropy. 

 

Keywords: Waqf land, Share waqf , Waqf of CSR, Limited Liability Company 

 
Abstrak 

Tulisan ini mengangkat sebuah fenomena unik yang moderen melalui filantropi Wakaf Uang yang dijadikan 

sebagai saham perusahaan yang peruntukannya diarahkan bagi kepentingan Corporate Social Responsibility 

(CSR) perseroan yang bersangkutan. CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan 
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mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Dalam kaitannya Wakaf Uang yang 

dijadikan saham atau modal suatu Perseroan yang peruntukan hasilnya sebagai CSR (Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan) bagi filantropi perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan keharusan atau kewajiban 

perusahaan untuk melakukan filantropi pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berada. Wakaf 

Uang berupa uang cash dapat dikembangkan aset uangnya dalam bentuk saham atau modal Perseroan sebagai 

bisnis murni mencari keuntungan. Uang yang dijadikan sebagai harta benda wakaf ini dikembangkan sebagai 

modal/saham pada Perseroan. Sehingga urgensi dari pada Wakaf Tunai yang pokoknya tetap abadi dan hasil 

keuntungan dari pengelolaan saham atau modal pada Perseroan dapat diberikan kepada publik sesuai dengan 

peruntukannya sebagai filantropi perusahaan. 

 

Kata kunci :Wakaf saham, Wakaf CSR, Perseroan terbatas. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Bagi pelaksanaan ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi (mu’amalah) 

memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Aspek mu’amalah lebih bersifat dinamis dan 

lentur dalam pengembangan hukumnya di masyarakat ketimbang ajaran Islam yang 

berdimensi ibadah, karena sudah ajeg (tetap) ditentukan hukumnya.  

Tataran hukum mu’amalah bersifat lebih terbuka. Hal ini yang menjadikan hukum 

Islam bersifat rahmatan lil’alamin (rahmat bagi alam semesta), karena berpijak pada prinsip 

“Pokok hukum dalam segala perkara ialah boleh, bukan haram. Oleh karenanya janganlah 

diharamkan melainkan ada nash yang mengharamkannya”,1 sebagaimana haramnya judi dan 

boleh berjual beli. 

Ajaran berwakaf merupakan suatu perbuatan berdimensi sosial ekonomi yang  

membawa kebaikan bagi publik dan tidak melanggar aturan syari’at, maka dapat 

dilaksanakan. Namun, jika menimbulkan kerusakan, maka dihindari atau tidak dilaksanakan. 

Perbuatan berwakaf mengandung unsur kemaslahatan, karena tujuan dari pada hukum Islam 

adalah kemaslahatan. Dimensi kemaslahatan terhadap suatu hukum yang tidak ditetapkan 

oleh syara’ untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara’ yang 

memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.2  

Hukum bagi Wakaf Uang mengandung unsur kemaslahatan, karena mengikuti 

perkembangan zaman, bahwa uang merupakan barang berharga di zaman modern ini. Unsur 

Wakaf Uang terletak pada perlu dipertahankan nilai uangnya yang dikelola dan 

dikembangkan secara perpetual, sehingga dapat diberikan peruntukannya untuk kemaslahatan 

umat dan masyarakat umum. Dalam berbagai karya ilmu fiqh dapat ditemukan penegasan 

secara implisit dan eksplisit bahwa Wakaf memang bukan hanya sebagai upaya untuk 

                                                 
1M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1988, Falsafah Hukum Islam, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 77 

 2Mukhtar Yahya, dan Fatchur Rahman, 1993, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet.ke-3, al-
Ma’arif, Bandung, hal. 105  
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mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ajaran tentang 

keadilan sosial-ekonomi.3 

Wakaf merupakan salah satu kebajikan dalam Islam berbentuk harta benda yang 

diberikan manfaatnya bagi orang lain. Al-Qur’an menyebut waqaf sebagai al-habs, diartikan  

sebagai harta benda milik personal yang diberikan untuk kepentingan publik untuk  

dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang 

dalam ajaran Islam disebut sebagai amal jariyah (terus menerus), dan termasuk sebagai salah 

satu dari shadaqah jariyah (filantropi Islam yang sifatnya abadi).  

Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka 

putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 

saleh yang mendoakan orang tuanya” (hadits riwayat Muslim).4  

Menurut pakar hukum Islam (fukaha), Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, 

shadaqah jariyah dimaksudkan hadits di atas oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf, 

karena dikemukakan di dalam bab Wakaf.5 Demikian juga menurut Faisal Ibn Abdil Aziz Ali 

Mubarok, shadaqah jariyah dikenal dengan nama waqaf.6 

  Terdapat hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya berwakaf, yaitu 

perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di 

Khaibar : 

“Dari Ibnu Umar Ra berkata; bahwa sahabat Umar Ra memperoleh sebidang tanah di 
Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar 
berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum 
pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan 
kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, 
dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, 
tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar 
menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, 
ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai 
tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) 
atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (Hadis diriwayatkan 
Muslim).7 
 

                                                 
 3Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu Alternatif  
Pengentasan Kemiskinan), Grafika Telindo Press, Palembang, hal. 5 

4al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, 1965, Bulughul Al-Maram, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal. 
187 

 5Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan’ani al-Ma’ruf, t.t., Subul Al-Salam, 
Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih,  Mesir, hal. 187 
 6Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, 1993, Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis 
Hukum, Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Jilid ke-5, alih bahasa Mu’ammal Hamidy, dkk., PT. Bina 
Ilmu, Surabaya, hal. 2003 

7Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, ash-Shan’ani, Op.Cit.,  hal. 2001 
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Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarok, mengatakan bahwa Ibnu Hajar dalam kitab Fathu 

al-Baari berkata, bahwa hadis Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari’atkan waqaf.8 

Istilah wakaf secara umum dan Wakaf Uang secara khusus masuk dalam tataran 

pemikiran hukum Islam yang berdimensi sosial ekonomi (mu’amalah). Ajaran wakaf yang 

telah lama dikenal di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dan telah dilakukan oleh 

sebagian orang sejak kedatangan Islam pertama kali datang ke nusantara. Dalam 

perkembangannya kemudian hukum wakaf Islam diakui keberadaannya sebagai bagian dari 

hukum perdata Indonesia, karena dipositifasi oleh negara. Demikian pula dalam 

perkembangannya muncul paradigma pemikiran wakaf non produktif ke arah wakaf 

produktif, termasuk Wakaf Uang yang dikelola dan dikembangkan secara produktif. 

Di Indonesia agama Islam dianut oleh 90% dari penduduknya menjadikan kedudukan 

hukum Islam amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para 

pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya.9 Hukum Islam telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan 

keadilan.  

Seiring dengan kemajuan zaman praktek hukum Islam semakin berkembang, 

meningkat dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan 

(ahwalus syahsiyah) seperti perkawinan dan kewarisan, tetapi juga ke sektor hukum lain 

seperti hukum hibah, wasiat, shodaqah, zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum 

perbankan.10  

Transformasi hukum wakaf Islam (Wakaf Uang) ke dalam hukum nasional diawali  

dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang boleh berwakaf uang, kemudian 

dilegalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Uang, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan Wakaf Uang. Menurut Yahya Harahap HM, dengan 

adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di atas mengakibatkan ketentuan-

ketentuannya menjadi hukum positif yang bersifat univied legal frame wark dan univied legal 

opinion.11  

                                                 
 8Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, Op.Cit., hal. 2006 

9Yahya S. Praja, 1991, Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar), PT. 
Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. vii     

10Taufiq Hamami, 2003, Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa, Jakarta, 
hal. 34 

11Yahya Harahap HM, Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional Mimbar Hukum, Nomor 7 
Tahun III, al-Hikmah, Jakarta, hal. 18 
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Hukum wakaf termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama, dan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perwakafan asalnya dari hukum 

Islam, tidak dari hukum lain. Ia semata-mata khasanah hukum Islam yang erat kaitannya 

dengan kehidupan masyarakat Islam. Walaupun ada lembaga hukum yang mirip konsepnya 

dengan wakaf, yaitu trust. 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf termasuk salah satu instrumen pemberdayaan 

ekonomi publik. Institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan,12 Untuk itu 

diperlukan strategi pengelolaan dan pengembangan yang baik bagi harta benda wakaf, 

diantaranya dengan menggunakan konsep tata kelola perusahaan (Good Corporate 

Covernance). 

Pasca legislasi Undang-Undang Wakaf (2004), hukum Wakaf Uang di Indonesia 

boleh dilakukan, dan termasuk sebagai suatu amal jariah (terus menerus) yang manfaat 

hasilnya bagi kepentingan publik, bangsa dan Negara Indonesia. Negara dalam hal ini perlu 

mendukung penuh upaya pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Hukum Wakaf Uang 

dalam perspektif hukum positif Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Perseroan Terbatas 

sebagai suatu konsep hukum Islam merespons perkembangan hukum Islam di Indonesia. 

Perseroan Terbatas yang berbasiskan konsep Wakaf Uang perlu didukung oleh negara, 

sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (legal standing) dan dapat diterapkan secara utuh 

tanpa ada perbedaan pemikiran hukum mengenai hal ini. 

Pemahaman masyarakat Islam terhadap wakaf selama ini masih bersifat tradisional, 

diantaranya menyangkut aspek pemahaman terhadap Wakaf Uang, profesionalitas Nazhir 

sebagai pengelola dan pengembang Wakaf Uang, regulasi yang mengatur hukum Wakaf 

Uang, hukum fiqh yang berkaitan dengan konsep Wakaf Uang dan sebagainya. Nazhir 

sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembanglan aset harta 

benda Wakaf Uang dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Sebagaimana dengan adanya 

pengaturan tentang wakaf, tidak lagi berserakan di dalam berbagai doktrin kitab-kitab fiqh 

(madzhab), yang sering mengandung ikhtilaf, dan membawa ketidak pastian disebabkan tata 

cara dan mengadministrasiannya secara publik tidak diatur.13 

Wakaf Uang berpotensi besar apabila dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. 

Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang secara profesional menurut manajemen modern 

perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Apabila secara 

                                                 
 12Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-2, Cet.ke-
2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat 
dan Wakaf, Jakarta, hal. 38 

13 Taufiq Hamami, Op.Cit., hal. 37 
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kesinambungan dapat terwujud, maka tercipta kemaslahatan umat sebagai tujuan dari pada 

hukum Islam itu sendiri. 

Berdasarkan pada landasan filosofis, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata 

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

efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan bahwa 

wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam 

masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan.14  

Perlu pengaturan hukum lebih detail terhadap aspek hukum Wakaf Uang, Nazhir 

Wakaf Uang dan bentuk manajemen pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang menurut 

hukum bisnis Indonesia. Wakaf Uang yang dikelola dan dikembangkan dalam bentuk bisnis 

menjadi modal/saham untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang peruntukannya sebagai 

corporate social responsibility. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, 

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.15 

 Badan usaha (business organization) yang banyak diminati dalam praktik bisnis, 

adalah Perseroan Terbatas (PT), karena Perseroan diyakini dapat menjadi sarana untuk 

pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.16 

Dalam mengelola suatu perseroan diperlukan modal yang disebut modal dasar perseroan 

(authorized capital).  

Perseroan dapat masuk ke Pasar Modal (bursa efek) apabila telah memenuhi syarat 

yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal Modal. Saham, adalah bagian pemegang 

saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada 

surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.17 Pada umumnya penyetoran atas saham adalah 

dalam bentuk uang. Undang-Undang Wakaf menyebutkan, saham sebagai salah satu bentuk 

wujud Wakaf benda bergerak selain uang yang termasuk dalam surat berharga.  

Kegiatan bisnis Perseroan diasumsikan cocok bagi pengelolaan dan pengembangan  

Wakaf Uang agar dapat mempertahankan pokok aset Wakaf Uang. Dalam konsep hukum 
                                                 
    14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
 15Undang-Undang Nomor 40 Tentang  Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1) 
 16Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cet.ke-1, Nuansa 
Aulia, Bandung, hal. 13 
 17I.G. Rai Widjaya, 2003, Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang di Bidang Usaha, Editor Herman Sudrajat, Cet.ke-3, Kesaint Blanc, Jakarta, hal. 193 
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Wakaf Uang, pokok uang wakaf harus tetap dan terus dikembangkan dalam kerangka 

menghasilkan keuntungan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagai suatu 

amal sosial yang terus menerus (shadaqah jariah). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 

tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan, bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha 

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.18 

Kaitannya sebagai suatu kebaikan sosial yang bernuansa Ketuhanan, wakaf dapat 

dikatagorikan sebagai filantropi terhadap sesama manusia. Pengertian filantropi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu cinta kasih.19 Filantropi perusahaan (corporate 

philanthropy), adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam 

bentuk filantropi perusahaan (corporate philanthropy), yaitu derma perusahaan untuk 

aktivitas sosial masyarakat.20 

Konsep filantropi merupakan bentuk kecintaan yang umumnya diwujudkan oleh 

manusia kaya yang membantu manusia lain yang miskin atau yang kekurangan.Welhendri 

menyatakan tujuan umum filantropi, ialah mengelola dan memanfaatkan dana-dana sosial 

untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 

sosial, artinya bahwa kehidupan manusia menjadi baik apabila telah terwujud 

kesejahteraannya dan keadilan sosial.21  

Wakaf Uang sebagai filantropi Islam perlu dikelola dan menghasilkan agar dapat 

dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan publik dalam rangka kemaslahatan umat. 

Wakaf Uang yang dijadikan sebagai saham perusahaan yang peruntukannya diarahkan bagi 

kepentingan Corporate Social Responsibility (CSR) perseroan yang bersangkutan. CSR 

merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial 

dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.22  

 

B. PERMASALAHAN  

                                                 
 18Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 ayat (1) 
 19 Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op.Cit., hal. 316 
 20Andi Surugi/Ardhian Novianto, Sabtu, 20 Mei 2006, Bisnis dan Corporate Philanthropy, 
http://www.ibl.or.id., diakses 19 Juli 2008 

21Welhendri, 1993, Teologi Filantropi, LPM,  http://www.kpmm.or.id., diakses 19 Juli 2008 
22Gunawan Widjaja, 2007, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan 

Terbatas, Cet.ke-1, Praninta Offset, Jakarta, hal. 96 
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 Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dibahas permasalahan yang berkaitan dengan 

bagaimana Wakaf Uang diberdayakan sebagai saham dalam Perseroan Terbatas yang 

diperuntukan bagi filantropi perusahaan (corporate social responsibility) yang bersangkutan. 

C. PEMBAHASAN 

Wilayah kajian hukum wakaf diletakkan pada ranah ijtihad (penggalian hukum) yang 

beraspek sangat luas. Hukum wakaf tidak pada tataran aspek sosial semata sebagaimana 

wilayah kajian hukum zakat yang secara tekstual telah ditetapkan secara pasti. Aspek hukum 

wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat masa 

kini.  

Kajian Wakaf Uang dilihat dari aspek sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, as-

sunnah, al-ijtihad, al-ijma’, al-qiyas, istihsan, mashlahah al-mursalah, ‘urf, dan al-istishhab. 

Hukum Wakaf Uang termasuk ke dalam kajian mashlahah mursalah, karena ada unsur 

kemaslahatan (kebaikan) yang hendak dituju dalam hukum Wakaf Uang. 

Norma hukum al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam 

dibagi tiga : 

1. Hukum i’tiqadiyah, berhubungan dengan keimanan. 
2. Hukum amaliyah, berhubungan dengan perbuatan dan perkataan seorang mukallaf 

: 
a. Hukum ibadah. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah 

Swt seperti shalat, zakat, puasa, haji, nadzar dan sebagainya. 
b. Hukum mu’amalah, Mengatur hubungan antar manusia dengan secara 

individual, kelompok, antar individu dalam kelompoknya. Pengaturan 
mu’amalah dalam arti luas dikomparasikan dengan hukum positif yang sebagian 
bersumber pada hukum Barat dan produk hukum Nasional. 

3. Hukum khuluqiyah, berhubungan dengan keutamaan akhlak baik dan buruk.23 
 
 Hukum Wakaf Uang termasuk dalam bidang hukum i’tiqadiyah dan amaliyah, karena 

berhubungan dengan keimanan, perkataan dan perbuatan seseorang yang sudah dewasa 

(mukallaf). Hukum benda di dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatur didalamnya tentang benda secara umum, macam-macam benda, hak-hak kebendaan 

dan hukum waris. Katagori benda menurut hukum perdata Indonesia, adalah segala sesuatu 

yang dapat dihaki, baik benda-benda yang terlihat (nyata) maupun benda-benda yang tidak 

dapat dilihat. Hukum Wakaf Uang dalam pandangan hukum perdata Indonesia merupakan 

benda yang dapat dihaki, karena uang dapat terlihat secara nyata, yaitu diserahkan secara 

cash dan tidak dapat dilihat, karena ditransfer melalui bank. 

                                                 
 23Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan: Sistem Hukum, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Raja 
Grafindo Press, Jakarta, hal. 167 
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 Berkaitan dengan benda yang dapat di hak-i, hukum perdata Indonesia membagi 

benda terdiri dari beberapa macam, namun yang terpenting adalah pembagian benda kepada 

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini penting, karena masing-masing benda 

tersebut akan berakibat pula dalam hukumnya, terutama berkaitan dengan cara 

penyerahannya.24 Ada beberapa macam hak kebendaan yang dikenal : 

1. Hak milik (eigendom). Cara memperoleh hak milik : 

a. pendakuan (toegening); 

b. ikutan (natreking); 

c. kedaluarsa (verjaring); 

d. pewarisan; 

e. penyerahan (levering). Tergantung kepada jenis benda, yaitu benda bergerak yang 

berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering), dan penyerahan 

benda bergerak tidak bertubuh dilakukan sesuai dengan jenis bendanya (piutang tanpa 

nama dan piutang atas nama). 

2. Hak kedudukan berkuasa (bezit). 

3. Hak kebendaan yang memberikan jaminan. 

Wakaf Uang, adalah macam hak kebendaan sebagai hak milik yang diperoleh berdasarkan 

cara penyerahan (levering). Wakaf Uang termasuk katagori benda bergerak berwujud yang 

dilakukan dengan cara penyerahan nyata (feitelijke levering).  

 Ada perbedaan yang mendasar antara hukum perdata Indonesia dengan hukum Islam, 

bahwa Wakaf Uang dapat diperoleh secara penyerahan (levering) yang termasuk dalam jenis 

benda bergerak berwujud uang tunai maupun non tunai yang dilakukan dengan penyerahan 

dari wakif kepada Nazhir. Wakaf Uang dalam hal ini bukan sebagai hak milik Nazhir 

berdasarkan pada cara penyerahannya. Adapun yang diserahkan, adalah wewenang 

pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang oleh Nazhir, bukan penyerahan hak 

kepemilikan benda Wakaf Uangnya. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku ketiga membahas tentang 

perikatan, yaitu berkaitan dengan hukum perusahaan persekutuan perdata, yayasan, firma, 

Commanditer Venotschaap, koperasi dan Perseroan Terbatas. Wakaf Uang dikelola dan 

dikembangkan melalui Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang 

mengelola Wakaf Uang untuk dapat dipertahankan aset uangnya, dikembangkan modalnya 

serta mendapatkan keuntungan untuk dimanfaatkan sesuai dengan kehendak wakif sebagai 

                                                 
24Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi:  Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13 
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peruntukannya. Dalam hal peruntukan benda Wakaf Uang pada Perseroan Terbatas, dapat 

sebagai peruntukan filantropi perusahaan, yaitu corporate social responsibility.  

 Suatu perbuatan dapat disebut sebagai wakaf apabila telah memenuhi unsur wakaf, 

yaitu Wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan 

jangka waktu wakaf.25 Nazhir dalam pandangan hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki 

peranan yang sangat penting bagi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 

menyatakan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip syari’ah dilakukan secara produktif.26  

Apabila pemberdayaan wakaf berhasil, maka sesungguhnya kekuatan wakaf sungguh 

dahsyat. Meski ajaran wakaf bersifat anjuran (sunah), namun dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat banyak, karena terdapat unsur 

kemashlahatan didalamnya. Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang dapat keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi, yaitu dengan memaksimalkan peran-

peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat.27  

Fungsi Wakaf, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat Wakaf untuk kesejahteraan 

sosial, bahkan untuk mengembangkan sektor perekonomian masyarakat.28 Undang-Undang 

Wakaf mengatur pengelolaan Wakaf Uang kepada badan usaha perekonomian berbentuk 

badan hukum perbankan Islam. Wakaf Uang yang dikelola secara bisnis murni berupa badan 

usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas belum diatur dalam perundang-undangan 

Wakaf, sehingga penerapan asumsi ini di tengah masyarakat dalam tataran hukum Perdata 

Indonesia belum mempunyai kekuatan hukum tetap (alas hukum/legal standing) dan belum 

dapat dijalankan dengan penuh kebaikan dalam rangka kemaslahatan umat.  

Dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan mu’amalah (ekonomi Islam) 

dapat diterapkan dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. 

Dalam hadis Rasulullah Saw dikatakan, bahwa: Kadang kala kefakiran dapat menyebabkan 

kekufuran. Seseorang dapat kufur (kafir) akibat dari kemiskinan yang menyertainya. Salah 

satu upaya untuk menolong kebutuhan masyarakat yang kekurangan dapat melalui konsep 

hukum Wakaf Uang yang diberdayakan bagi kesejahteraan umat. Sebagai dana publik yang 

bersifat abadi, maka upaya penggalangan dana berbentuk Wakaf Uang perlu dipopulerkan 

dan juga memerlukan Nazhir Wakaf Uang yang handal, profesional, dan amanah. Diperlukan 
                                                 

25Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  Pasal 6 
26Ibid., Pasal 42 ayat (1) 

 27Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2005, Menuju Era Wakaf  Produktif: Sebuah Upaya Progresif 
untuk Kesejahteraan Umat, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta, hal. 8 
 28Duski Ibrahim, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-Ma’nawi 

asy-Syatibi, Cet.ke-1,  Ar-Ruzzmedia, Yogyakarta, hal. 6 
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regulasi yang memberikan kenyamanan bagi para pihak yang akan melalukan kontrak Wakaf 

Uang di masyarakat. 

 Kementerian Agama (pemerintah) beserta lembaga Badan Wakaf Indonesia, Majelis 

Ulama Indonesia perlu melakukan wewenangnya terkait dengan pengembangan lembaga 

wakaf dan memberdayakan potensi Wakaf Uang, sehingga berdampak positif bagi kehidupan 

sosial dan ekonomi umat Islam. Perlu upaya terus menerus agar pengelolaan dan 

pengembangan Wakaf Uang mempunyai legalitas yang kuat, sehingga dikembangkan suatu 

sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan pemerintah.29 

Upaya pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang berupa saham Perseroan perlu 

ditindak lanjuti. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara eksplisit 

menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas dinyatakan, bahwa  perseroan diakui 

sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Badan hukum, adalah suatu badan yang 

ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. 

Badan hukum disebut artificial person atau manusia buatan, disebut juga person in law atau 

legal person/ rechtspersoon.30 

Berdasarkan pada teori Transplantasi Hukum (legal transplants). Transplantasi 

hukum merujuk pada pergerakan atau perpindahan norma-norma hukum atau ketentuan 

hukum tertentu dari suatu negara tertentu ke negara lainnya selama suatu proses pembuatan 

hukum (undang-undang), termasuk dalam masa reformasi hukum.31 Pelaksanaan hukum yang 

ditransplantasikan dari suatu sistem hukum ke sistem hukum yang lain. Hukum yang 

ditransplantasikan pada suatu negara tertentu pasti berbeda dengan hukum negara asalnya.32 

 Pencangkokan atau pentransplantasian hukum Islam sebagai hukum Perdata Indonesia 

ke dalam hukum Bisnis Indonesia dalam konsep hukum pengelolaan dan pengembangan 

Wakaf Uang pada saham atau modal Perseroan Terbatas bagi pemberdayaan Corporate 

Social Responsibility (filantropi perusahaan), melalui tahapan : 

1. Hukum Islam ditransplantasikan ke dalam hukum Perdata Indonesia, yaitu hukum Wakaf  

ditransplantasikan menjadi hukum Wakaf Uang;  

                                                 
 29Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op.Cit., hal. iii 
 30 I G. Rai Widjaya, Loc.cit., hal. 27 

31Gunawan Widjaya, 2008, hal. 21, mengutip Steven J. Heim, Predicting Legal Transplants: The Case of  

Servitudes in the Russian Federation, Transnational Law & Contemporary Problems, Spring, hal. 189 
32Gunawan Widjaya, Ibid., hal. 31, mengutip Alan Watson, Legal Transplants and European Private 

Law, 2, hal. 2, 9 
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2. Hukum Perdata Indonesia ditransplantasikan ke dalam hukum Bisnis Indonesia, yaitu 

hukum Wakaf Uang ditransplantasikan kepada Perseroan Terbatas. Transplantasi hukum 

Wakaf Uang dijadikan sebagai modal atau saham untuk mendirikan Perseroan Terbatas 

Wakaf, dan/atau dibelikan saham pada Perseroan Terbatas tertentu;  

3. Hukum Perdata Indonesia ditransplantasikan ke dalam hukum bisnis Indonesia, yaitu 

hukum Wakaf Uang ditransplantasi ke dalam konsep hukum dana CSR (Filantropi 

Perusahaan) sebagai peruntukan dari pada Wakaf Uang Perseroan Terbatas.  

 Wakaf Uang yang dikelola oleh Perseroan dijadikan saham atau modal untuk 

mendirikan suatu perusahaan, dan dana CSR Perseroan tersebut sebagai peruntukan bagi 

filantropi perusahaan yang bersangkutan. Di dalam perseroan ada keharusan atau kewajiban 

perusahaan untuk melakukan filantropi pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan 

berada. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, 

bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah komitmen Perseroan untuk berperan 

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya.33 

 Kewajiban terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) menyebabkan 

ada unsur terus menerus (kontiunitas) pada Perseroan Terbatas untuk melakukan 

kedermawanan perusahaan, sehingga diperlukan anggaran atau dana tetap untuk kegiatan 

tersebut, dinyatakan bahwa : 

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan. 

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran.34 

 
 Dalam kaitannya Wakaf Uang yang dijadikan saham atau modal suatu Perseroan yang 

peruntukan hasilnya sebagai CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) bagi filantropi 

perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan keharusan atau kewajiban perusahaan untuk 

melakukan filantropi pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan berada.  

Ide filantropi perusahaan berlandaskan pada pemikiran, bahwa tidak semua persoalan 

sosial kemanusiaan tertangani pemerintah. Para pengusaha dan perusahaan juga memiliki  

tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut 

                                                 
33Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3) 
34Ibid., Pasal 74 ayat (1, 2) 
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berada. Sesungguhnya keberlangsungan hidup perusahaan juga sangat tergantung pada 

keberlangsungan hidup dan dukungan lingkungan masyarakat itu sendiri.  

 Filantropi berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan anthropos yang 

berarti manusia. Filantropi bisa dipahami sebagai seseorang yang mencintai sesama manusia. 

Esensi filantropi pada prinsipnya, adalah pembicaraan tentang persaudaraan terbaik manusia. 

Ketika membicarakan filantropi pada substansinya merupakan perbincangan tentang hakikat 

kehidupan manusia. Filantropi Perusahaan, dengan sederhana bisa diartikan sebagai derma 

perusahaan untuk kemanusiaan.35  

 Filantropi berarti seseorang yang mencintai sesama (manusia). Bentuk kecintaan ini 

umumnya diwujudkan oleh manusia kaya yang membantu manusia lain yang miskin atau 

yang kekurangan. Tercakup dalam pengertian filantropi, adalah semua kegiatan 

kedermawanan masyarakat seperti kegiatan menyumbang atau memberikan bantuan baik 

dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi dan perusahaan.36 

 Telah terjadi perubahan paradigma (cara pandang) dalam dunia bisnis modern. 

Paradigma lama dalam dunia bisnis semula hanya bertujuan untuk mencari laba. Berubah 

menjadi bisnis dengan paradigma yang memiliki misi yang lebih luhur, selain bertujuan 

mencari laba, juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Ali Darwin, 

menyimpulkan bisnis tidak hanya secara sempit dimaksudkan semata-mata mendapatkan 

keuntungan, namun juga harus berperan dan memberi kontribusi meningkatkan kehidupan 

dan memajukan masyarakat dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.37 

Sekarang orientasi bisnis yang tidak hanya berfokus pada laba tetapi juga pada 

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, dikenal dengan istilah 3P (Profit, 

People, and Planet). Paradigma ini merubah orientasi bisnis sebelumnya, yaitu 5P (Product, 

Price, Promotion, Place and Profit).38 CSR pada dasarnya menghubungi 3P yang dulunya 

dalam strategi bisnis dianggap tidak relevan dalam mendapatkan profit dan benefit. Konsep 

3P, yaitu People (masyarakat atau sosial), Planet (bumi atau lingkungan hidup) dan Profit 

(keuntungan atau perusahaan), bahwa pembangunan sosial dan lingkungan hidup mempunyai 

korelasi positif dalam strategi bisnis demi mendapatkan keuntungan. 

                                                 
 35Andi Surugi/Ardhian Novianto, http://www.ibl.or.id., Op.Cit. 
 36Amil Zakat, 5 Januari 2007, Strategi Penggalangan dan Pendayagunaan Dana Filantropi Melalui LSM 
dan Organisasi Sosial, http://amilzakat.blogspot.com/2007, diakses 4 Agustus 2008 

37Ali Darwin, t.t., Akuntabilitas, Kebutuhan, Peloporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di 
Indonesia, Ed. ke-3, EBAR-Economic Business Accounting Review 

38Atantya H. Mulyanto, 21 Januari 2007, Workshop “Enterprise Management in New Business 

Paradigma”, Tanjung Enim 
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 Pelaksanaan CSR merupakan strategi bisnis yang penting bagi perusahan untuk 

meningkatkan citra dan reputasi baik agar perusahaan menjadi unggul dalam kompetisi 

bisnis. Banyak perusahaan saat ini melakukannya dengan cara memasang iklan besar di surat 

kabar mengenai program CSR mereka. Dapat dikatakan hal ini sebagai filantropi dengan 

alasan komersial. Bisnis, adalah kegiatan untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang 

serta jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.39 Tujuan bisnis bukan hanya mencari 

keuntungan tetapi juga melayani kepentingan masyarakat. 

 Dengan cara itu perusahaan mendapat nilai tambah, bisnis akan berhasil dalam jangka 

panjang, tahan lama dan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR akan mendukung tujuan perusahaan 

untuk meraih laba atau keuntungan, tidak ada kontradiksi antara pelaksanaan CSR oleh 

perusahaan dengan tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Sri Redjeki Hartono, 

menjelaskan yang dimaksud sebagai kegiatan ekonomi pada hakekatnya, adalah kegiatan 

menjalankan perusahaan, yang dilakukan legal. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka 

memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.40  

 Tumbuhnya perhatian dunia usaha pada konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

dan Lingkungan (CSR) didasarkan pada pandangan, bahwa program sosial merupakan upaya 

timbal balik perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat telah berkorban pada industri 

termasuk bila timbul akibat dampak negatif yang langsung ataupun tidak langsung dari 

kegiatan usaha perusahaan yang menyerap sumber-sumber daya dan berpengaruh terhadap 

lingkungan. Bisnis yang baik selalu mempunyai misi yang luhur dan tidak sekedar mencari 

keuntungan, namun juga meningkatkan standar hidup masyarakat, menyejahterakan 

masyarakat dan membuat standar hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan 

kebutuhannya dengan baik.41 

Perusahaan swasta kini banyak mengembangkan CSR, yaitu pengambilan keputusan 

yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum serta 

menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Ada berbagai penafsiran tentang CSR 

dalam kaitan aktifitas atau perilaku suatu perusahaan, namun yang paling banyak diterima 

saat ini pendapat yang mengatakan CSR sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal 

yang diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.42  

                                                 
39Ketut Rindjin, 2004, Etika Bisnis dan Implementasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 63 
40Sri Redjeki Hartono, Nomor 2 Tahun 1995, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum 

Nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi Bisnis), Majalah Hukum Nasional, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

41 Ketut Rindjin, Op.Cit. 
42Anastasia Dwipebri Martanti, Corporate Social Responsibility (CSR) Seharusnya Ikut Serta Perbaiki 

Perekonomian Bangsa, Sinar Mas, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 
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Sesungguhnya konsep CSR sudah lama dikenal dalam dunia perbisnisan internasional. 

Kelahirannya tidak bisa lepas dari gelombang besar gerakan lingkungan hidup yang mulai 

memantik pada dekade 1960-an terutama konsep pada Pembangunan Berkelanjutan yang 

dikeluarkan oleh Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan tahun 1987. Penerapan 

konsep pembangunan berkelanjutan ini yang mempengaruhi tata kerja bisnis yang ada 

termasuk dengan lahirnya global impact dan CSR.  

 Dengan adanya aturan atau ketentuan khusus mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (CSR) ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 

yang baru merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya.43  

Kewajiban Perseroan untuk melakukan CSR, dinyatakan bahwa Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.44 Ketentuan ini bertujuan untuk tetap 

menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, adalah Perseroan yang kegiatan 

usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.  

 Bagi Perseroan yang tidak melakukan CSR dikenai sanksi, dinyatakan bahwa 

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.45 Diatur lebih lanjut, 

yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”, adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang terkait.46 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 Dalam kajian hukum wakaf Islam, di mana sumber hukum Islam (al-Qur’an dan al-

Hadis) tidak terlalu banyak dan tidak tegas dalam menetapkan hukum Wakaf, khususnya 

yang berhubungan dengan aspek pengelolaan Wakaf, jenis Wakaf,  dan peruntukan Wakaf. 

Wakaf dinilai sebagai ibadah sosial yang segala sesuatunya disesuaikan dengan 

                                                 
 43Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) 
 44Ibid., Pasal 74 ayat (1) 

45Ibid., Pasal 74 ayat (3) 
46Ibid., Pasal 74 ayat (4) 
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perkembangan zaman sebagai wujud dari fleksibilitas dan dinamisasi hukum Islam. 

Rasulullah Saw bersabda: “Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu”.  

 Wilayah kajian hukum Wakaf Uang diletakkan pada ranah ijtihad (upaya penggalian 

dan penetapan hukum) yang beraspek luas, karena dari segi sumber, pengelolaan dan 

peruntukan Wakaf Uang dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan Wakaf diatur dalam 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa : 

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf oleh Nadhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. 

2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara produktif. 

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf yang dimaksud 
pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan Lembaga Penjamin Syari’ah.47 
 

 Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf  

disebutkan, bahwa :  

Pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf dilakukan secara produktif antara 
lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, 
perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, 
perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak 
bertentangan dengan syari’ah.48  
 
Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola 

dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.49 Badan hukum wakaf sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf berkaitan dengan Nazhir meliputi perseorangan, 

organisasi dan badan hukum.50 Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.51 

 Kedudukan hukum (legal standing) Nazhir dalam asumsi ini dapat dihubungkan 

dengan konsep yang tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas ayat (1) menyebutkan, bahwa pemegang saham Perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 

                                                 
47Undang-Undang Nomor 41Tentang Wakaf, Pasal 43  
48Penjelasan  Undang-Undang Nomor 41Tentang Wakaf, Pasal 43 ayat (2) 
49Ibid., Pasal 1 ayat (4) 

 50Ibid., Pasal 9 huruf c 
51Ibid., Pasal 10  ayat (3) huruf b 
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 Sebagai pemegang saham Perseroan Wakaf diasumskan Nazhir, karena Nazhir telah 

mendapat status hukum sebagai pengelola harta benda Wakaf Uang. Berkaitan dengan Pasal 

3, maka kedudukan Nazhir diasumsikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang 

sahamnya berasal dari Wakaf Uang, karena ia telah mendapat persetujuan dari Badan Wakaf 

Indonesia dan Wakif, dan/atau para pemegang saham Perseroan Terbatas yang 

mengangkatnya sebagai Nazhir.  

 Nazhir Perseroan Wakaf tidak bertanggung jawab secara pribadi bila terjadi kerugian 

atau pailit, karena saham yang dipegangnya bukan sebagai milik pribadi tetapi milik publik 

yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf. Adapun tugas Nazhir 

Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang Wakaf, mengatur mengenai tugas 

Nazhir, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan 

mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 

mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

Badan Wakaf Indonesia.52  

 Apabila terjadi pailit atau bankrut Perseroan Terbatas Wakaf harus melapor ke Badan 

Wakaf Indonesia. Untuk itu agar dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

bahwa, bahwa Nazhir adalah pemegang saham yang bertanggung jawab bila terjadi pailit atau 

rugi Perseroan Terbatas tersebut.  

 Pertanggungjawaban Nazhir, selain bertanggung jawab kepada negara apabila terjadi 

sesuatu hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga 

bertanggung jawab langsung kepada Allah Swt, karena harta benda Wakaf Uang merupakan 

hak milik Wakif yang telah diserahkan kepemilikannya kepada Allah Swt yang 

pengelolaannya dipegang oleh Nazhir Perseroan. 

 Berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa 

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia.53 Menurut asumsi penyusun dalam kaitannya dengan Perseroan Terbatas 

Wakaf, bahwa modal atau sahamnya dapat berasal dari 2 (dua) orang pemilik atau pemegang 

saham, dan/atau dapat didirikan oleh 2 (dua) orang Nazhir atau lebih. 

 Lebih lanjut dinyatakan, bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian 

saham pada saat Perseroan didirikan.54 Asumsi peneliti, maka pendiri atau pemegang saham 

Perseroan Terbatas Wakaf  Uang dapat Nazhir baik perseorangan, organisasi, badan hukum. 

                                                 
52Ibid., Pasal 11 
53Ibid., Pasal 7 ayat (1)   
54Ibid., Pasal 7 ayat (2) 
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Titik fokusnya, adalah Nazhir badan hukum bisnis Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas yang 

belum diatur di dalam hukum wakaf Indonesia sebagai hukum perdata Islam Indonesia. 

Terkait denga profesionalitas jabatan Nazhir dalam hukum wakaf Indonesia, maka ia 

berhak mendapat gaji dari hasil pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang pada Perseroan 

tersebut, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Nazhir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf 

yang besarnya tidak melebihi 10%.55 Nazhir sebagai pemegang saham yang berhak atas laba 

atau keuntungan pengelolaan Perseroan Terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya, 

oleh karena itu merupakan saham Wakaf Uang, maka Nazhir Perseroan berhak hanya sebesar 

10%, dan selebihnya dari keuntungan Perseroan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik 

sesuai dengan kehendak Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf setelah dihitung seluruh biaya 

operasional Perseroan yang bersangkutan.  

 Undang-Undang Wakaf menyatakan, bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. 

Peruntukan hasil pengelolaan Wakaf Tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda 

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah 

dan peraturan perundang-undangan.56 

 Dalam konsep CSR perusahaan, dapat saja peruntukan Perseroan Wakaf tersebut 

peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Wakaf di atas, atau sesuai 

dengan kebijakan dari Perseroan bersangkutan sesuai dengan aturan syari’ah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 Konstruksi Perseroan Terbatas bagi pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang 

sebagai salah satu bentuk yang tepat dan berguna di Indonesia. Menggunakan konstruksi 

Perseroan Terbatas sebagai bentuk pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang yang 

dijadikan sebagai saham atau modal Perseroan. Adapun model konstruksi pengelolaan dan 

pengembangan Wakaf Uang dalam bentuk Perseroan Terbatas : 

                                                 
55Ibid., Pasal 12 
56Ibid., Pasal 23 
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1. Modal atau saham mendirikan Perseroan Terbatas berasal dari Wakaf Uang. Dasar hukum 

berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 21 sub (a), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 mengenai Saham, dan Pasal 31-34 mengenai 

Modal); atau 

2. Wakaf Uang untuk membeli saham pada Perseroan Terbatas; 

3. Hasil pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagai saham atau modal Perseroan 

diperuntukan bagi dana CSR (filantropi Perusahaan). Meski domain atau wilayah 

operasi/ranah/filosofi CSR berbeda Wakaf Uang, tetapi objek atau tujuannya sama (‘illat 

hukumnya) untuk kebaikan (kemaslahatan) publik yang berbentuk social justice 

philanthropy (kedermawanan sosial jangka panjang). 

Persamaan hukum wakaf dengan perseroan, yaitu harta benda wakaf dan perseroan 

sama-sama terpisah dengan harta kekayaan pribadi masing-masing. Wakaf adalah perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.57 Perseroan Terbatas 

sebagai badan hukum,  adalah sebagai perseroan akumulasi modal yang dibagi atas saham-

saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang 

dimiliki.58  

Perbedaan antara keduanya, bahwa pada harta benda Wakaf Uang dapat diberikan  

selamanya untuk kepentingan publik, uangnya dikelola dan dikembangkan serta hasilnya 

dimanfaatkan untuk kepentingan umat, tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan. Perseroan, 

saham yang dimiliki dapat dijual, dihibahkan, diwasiatkan kepada orang lain dan keuntungan 

yang diperoleh menjadi milik pribadi.  

Perbedaan lain, Wakaf Uang merupakan perbuatan hukum wakif berdimensi 

Ketuhanan, sosial dan ada unsur ekonomi didalamnya. Perseroan, adalah perbuatan hukum 

berorientasi bisnis murni, untuk mencari keuntungan semata. Perbedaan keduanya dapat 

dimanfaatkan dalam rangka upaya hukum bagi pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang 

yang peruntukannya hasilnya pada Perseroan bagi CRS Perseroan bersangkutan. 

Ini merupakan salah satu pola pengelolaan  dan pengembangan Wakaf Uang yang 

mempertahankan asset uang wakaf agar tetap, terus berkembang dan dapat menghasilkan 

                                                 
 57 Ibid., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1) 
 58 Joni Emirzon, Loc.cit., h. 88 
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keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sebagai kolaborasi antara 

dimensi ibadah, sosial dengan bisnis murni. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf merupakan 

salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi publik. Institusi Wakaf menjadi sangat penting 

untuk dikembangkan,59 dan strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai 

tujuan Wakaf Uang dengan menggunakan konsep Corporate Covernance (tata kelola 

perusahaan). 

Konsep hukum yang ditawarkan berupa Wakaf Uang dijadikan modal/saham  untuk 

mendirikan Perseroan Terbatas, dibelikan saham Perseroan Terbatas tertentu, dan hasil 

pengelolaan dan pengembangannya pada Perseroan tersebut dijadikan sebagai dana Filantropi 

Perusahaan (CSR) menggunakan metoda Qiyas sebagai dalil penetapan hukumnya, bahwa: 

1. Pokok hukum (ashal), ialah Wakaf Uang. 

2. Cabang hukum (furu’), ialah saham atau modal Perseroan Terbatas.  

3. ’Illat, ialah menahan pokok/aset/modal/saham Wakaf Uang pada Perseroan Terbatas dan 

hasil peruntukannya untuk dana Corporate Social Responsibility (Filantropi Perusahaan).  

a. Diberlakukan peraturan khusus atas jenis aset wakaf dalam bentuk Perseroan, agar 

pokok/aset/modal/saham/CSR tetap abadi dan terus menerus hasil manfaatnya untuk 

kepentingan publik. Sebagai upaya agar filantropi publik (dana CSR) tidak menjadi 

hilang, maka tidak dapat dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, 

atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya. Terkecuali pengalihan harta wakaf 

yang dapat dilakukan apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan 

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan syari’ah.  

b. Kedudukan Nazhir berbentuk badan hukum bisnis, yaitu Perseroan Terbatas sebagai 

badan hukum bisnis pengelola dan pengembang Wakaf Uang. 

c. Upaya hukum agar Perseroan Terbatas Wakaf Uang yang dimaksud tidak menjadi 

pailit/bankrut, yaitu dengan cara mengelolanya dengan baik (Corporate Governance). 

Apabila ada masalah hukum mengenai hal tersebut mengacu pada Undang-Undang 

Wakaf dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, atau dibuat peraturan baru khusus 

berkaitan dengan hal ini. 

4. Hukum Ashl, ialah kebolehan berwakaf uang. Asumsi Wakaf Uang dijadikan modal atau 

saham untuk mendirikan Perseroan Terbatas, dibelikan saham pada Perseroan Terbatas 

tertentu, dan hasil pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang berupa saham Perseroan 

                                                 
 59 Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op. Cit., hal. 38 
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sebagai dana CSR (Filantropi Perusahaan), karena filosofis peruntukan keduanya sama-

sama untuk kemashlahatan umat (masyarakat) sekitar yang membutuhkan.  

 

D. PENUTUP 

 Upaya progresif untuk kesejahteraan umat dengan cara pemberdayaan ekonomi umat 

melalui filantropi Wakaf Uang untuk mencapai kemaslahatan umat sebagai tujuan dari pada 

hukum Islam secara umum. Kemaslahatan umat yang didapat dari kebaikan konsep hukum 

Wakaf Uang dalam bentuk pengelolaan dan pengembangannya berupa Perseroan yang 

diberikan kepentingan, kebaikan, kegunaan, kemanfaatannya buat umat dan masyarakat 

sebagai bentuk filantropi perusahaan (CRS) masyarakat sekitarnya. 

 Wakaf Uang berupa uang cash dapat dikembangkan aset uangnya dalam bentuk 

saham atau modal Perseroan sebagai bisnis murni mencari keuntungan. Uang yang dijadikan 

sebagai harta benda wakaf ini dikembangkan sebagai modal/saham pada Perseroan. Sehingga 

urgensi dari pada Wakaf Tunai yang pokoknya tetap abadi dan hasil keuntungan dari 

pengelolaan saham atau modal pada Perseroan dapat diberikan kepada publik sesuai dengan 

peruntukannya sebagai filantropi perusahaan. 

 Berdasarkan pada jenis harta benda wakaf berupa benda bergerak dan benda tidak 

bergerak yang bermakna, bahwa diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai 

dengan perkembangan zaman modern. Cara mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf benda tidak bergerak berupa masjid, sekolah Islam, pesantren, madrasah, areal 

pekuburan dan sebagainya memerlukan dana finansial berupa uang. Uang sebagai alat 

pembayaran dalam perekonomian modern merupakan barang yang berharga di zaman 

sekarang selain dari pada logam mulia, surat berharga dan sebagainya sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah di atas. Berdasarkan hasil 

temuan di lapangan yang menyatakan Wakaf Uang dapat dikelola melalui badan usaha 

berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, karena tujuannya untuk mendapatkan 

keuntungan dengan syarat di bidang usaha yang sesuai dengan syari’at. Sebagian lagi 

berpendapat hal ini tidak dapat dilakukan, karena salah satu alasannya yang paling krusial, 

adalah bagaimana apabila Perseroan Terbatas bankrupt atau pailit menyebabkan 

aset/modal/saham Perseroan Terbatas yang berasal dari Wakaf  Uang menjadi hilang. Aset 

Wakaf Uang harus tetap/terus menerus, karena merupakan asset atau milik publik yang telah 

diberikan oleh Wakif.  
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Sebagai upaya perwujudan konsep hukum yang ditawarkan, maka disarankan kepada 

instansi yang berwenang dan terkait agar dapat mensosialisasikannya ke tengah masyarakat 

dan membuat peraturan khusus mengenai hal ini. Penelitian ini dapat dilanjutkan dan agar 

dikembangkan lebih lanjut dari berbagai aspeknya bagi berbagai pihak yang berminat. 

 

 

Daftar Pustaka 

 

Buku 

 
al-Kahlani, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail, dan ash-Shan’ani al-Ma’ruf, t.t., Subul 

Al-Salam, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir 
ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1988, Falsafah Hukum Islam, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta 
as-Qalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, 1965, Bulughul Al-Maram, Maktabah Usaha Keluarga, 

Semarang 
Darwin, Ali, t.t., Akuntabilitas, Kebutuhan, Peloporan dan Pengungkapan CSR Bagi 

Perusahaan di Indonesia, Ed. ke-3, EBAR-Economic Business Accounting Review 
Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-

2, Cet.ke-2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 
Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta 

Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, 2005, Menuju Era Wakaf  Produktif: Sebuah Upaya 
Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta 

Hamami, Taufiq, 2003, Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata 
Nusa, Jakarta 

Heim, Steven J., Predicting Legal Transplants: The Case of  Servitudes in the Russian 

Federation, Transnational Law & Contemporary Problems, Spring 
Ibrahim, Duski, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu 

Alternatif  Pengentasan Kemiskinan), Grafika Telindo Press, Palembang 
_________, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-

Ma’nawi asy-Syatibi, Cet.ke-1,  Ar-Ruzzmedia, Yogyakarta 
Martanti, Anastasia Dwipebri, Corporate Social Responsibility (CSR) Seharusnya Ikut Serta 

Perbaiki Perekonomian Bangsa, Sinar Mas, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 
Mubarok, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali, 1993, Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-

Hadis Hukum, Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Jilid ke-5, alih bahasa 
Mu’ammal Hamidy, dkk., PT. Bina Ilmu, Surabaya 

Praja, Yahya S., 1991, Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan 
(Pengantar), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung     

Rindjin, Ketut, 2004, Etika Bisnis dan Implementasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta 

Sembiring, Sentosa, 2006, Hukum Perusahaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, 
Cet.ke-1, Nuansa Aulia, Bandung 

Soekanto, Soerjono, 2006, Sosiologi:  Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 
Suherman, Ade Maman, 2004, Pengantar Perbandingan: Sistem Hukum, Edisi ke-1, Cet.ke-1, 

PT. Raja Grafindo Press, Jakarta 
Watson, Alan, Legal Transplants and European Private Law, 2, Transnational Law & 

Contemporary Problems, Spring 



 
 

23 
 

 Widjaja, Gunawan, 2007, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang 
Perseroan Terbatas, Cet.ke-1, Praninta Offset, Jakarta 

Widjaya, I.G. Rai, 2003, Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang di Bidang Usaha, Editor Herman Sudrajat, Cet.ke-3, Kesaint 
Blanc, Jakarta 

Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman, 1993, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 
Cet.ke-3, al-Ma’arif, Bandung  

 
Jurnal 

Harahap, Yahya HM, Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional Mimbar Hukum, 
Nomor 7 Tahun III, al-Hikmah, Jakarta 

 
Majalah 

Sri Redjeki Hartono, Nomor 2 Tahun 1995, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-
Asas Hukum Nasional (ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi 
Bisnis), Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

 
Makalah 

Atantya H. Mulyanto, 21 Januari 2007, Workshop “Enterprise Management in New Business 

Paradigma”, Tanjung Enim 
Internet 

Andi Surugi/Ardhian Novianto, Sabtu, 20 Mei 2006, Bisnis dan Corporate Philanthropy, 
http://www.ibl.or.id., diakses 19 Juli 2008 

 
Welhendri, 1993, Teologi Filantropi, LPM,  http://www.kpmm.or.id., diakses 19 Juli 2008 

Amil Zakat, 5 Januari 2007, Strategi Penggalangan dan Pendayagunaan Dana 
Filantropi Melalui LSM dan Organisasi Sosial, 
http://amilzakat.blogspot.com/2007, diakses 4 Agustus 2008 

 
Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Beserta Penjelasannya 
Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan 
 

 


