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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu ajaran Islam dalam bidang ekonomi, direalisasikan melalui 

lembaga keuangan syari’ah, terutama perbankan syari’ah. Demikian pula Baitul 

Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Takaful Syari’ah dan Koperasi Syari’ah. 

Lembaga perbankan Islam masa kini diwujudkan dalam bentuk lembaga 

perbankan syari’ah maupun Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah yang 

sudah tersebar luas di berbagai penjuru Nusantara.Ciri khas lembaga perbankan 

syari’ah adalah sistem operasinya didasarkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah 

sebagai tolak ukur dalam menjalankan sistem perekonomian serta pengelolaan 

dana. Sehingga sistem operasi Bank Syari’ah bersih dari praktek bunga, gharar, 

serta berpegang kepada akhlak bisnis Islam.  

Pada dasarnya perbuatan muamalat yang ditujukan untuk kebaikan 

hubungan berekonomi sesama manusia harus mengandung ciri untuk 

kemaslahatan umum. Oleh karena itu seharusnya kita melihat kehadiran sistem 

syari’ah dalam transaksi antar individu dan lembaga harus kita tempatkan dalam 

kontek pasar, yaitu karena adanya kebutuhan dan ketersediaan serta dipilih atas 

dasar pertimbangan rasional dan moral untuk mencapai kehidupan yang lebih 

sejahtera lahir dan batin. Karena perkonomian syari’ah dilandasi atas prinsip 

kesempurnaan kehidupan diantara kebutuhan lahiriah dan rohaniah dalam 

bertransaksi sesama hamba Allah maupun lembaga yang mereka buat, maka 
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kerelaan dan transparansi menjadi hal yang mendasar untuk setiap transaksi dua 

pihak atau lebih.   

Di Indonesia wakaf telah menjadi bagian praktek keberagaman semenjak 

agama Islam datang ke wilayah Nusantara, dan terus berkembang seiring dengan 

perkembangan Islam di Indonesia. Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat 

populer masih terbatas pada benda tetap berupa tanah dan bangunan yang yang 

diperuntukkan untuk tanah pekuburan, tempat ibadah dan pendidikan. Baru 

beberapa tahun belakangan ini dikenal dengan adanya wakaf yang berbentuk 

tunai/uang (cash)  dan wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan 

keagamaan, pendidikan, penelitian, perkhidmatan sosial, membantu ekonomi 

lemah dan lain-lain.
1
  

Pada tahun 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-

undang baru yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini 

menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, hak dan 

kewajiban pengelola harta wakaf, dan organisasi wakaf di Indonesia.
2
  

Dalam Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 ditegaskan mengenai 

mekanisme wakaf terhadap benda bergerak berupa uang ini. Dalam peraturan ini 

ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, 

jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus 

dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.
3
 

                                                           
1
 Suhrawadi Lubis. (2008) Wakaf Tunai Dalam Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 9 

April 2013 dari http://imapasbar.wordpress.com/wakaf -tunai-dalam-hukum-indonesia. 
2
 Abdul Halim. Hukum Perwakafan di Indonesia. (Ciputat: Penerbit Ciputat Press. 2005) 

hal. 98. 
3
 Suhrawadi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdyaan Umat. (Jakarta : Sinar Grafika 

2010) hlm. 108. 
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Wakaf uang atau biasa disebut juga wakaf tunai telah mendapat respon 

positif dari Majelis Ulama’ Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, Prof. 

M.A. Manan, ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di 

Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI 

mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang ( waaqaf-nuqud), 

dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.
4
 

Beberapa pasal ketentuan Perundang-undangan di atas memperlihatkan 

bahwa wakaf uang diakui dalam hukum positif Indonesia. Wakaf dalam bentuk 

uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai 

hasil lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan alat 

tukar menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap 

menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktifitas perekonomian yang 

lain. Oleh sebab itu, sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang 

dapat menghasilkan sesuatu yang  lebih banyak. Secara ekonomi, wakaf uang ini 

sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang 

ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata  di tengah-tengah 

masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk 

tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat 

dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja.
5
 

Dalam pasal 28 Undang-undang tentang wakaf, disebutkan bahwa wakif 

dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri.  

                                                           
4
 Suhrawadi K. Lubis, dkk. Ibid. Hal. 104. 

5
 Suhrawadi K. Lubis, dkk. Ibid. Hal. 109. 
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Dengan demikian permasalahan wakaf uang ini menarik untuk dikaji, 

seberapa besar tanggapan dan efektifitas wakaf uang di Masyarakat serta 

perkembangan pengelolaan wakaf uang di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS),  

agar nantinya wakaf uang  dapat meningkatkan  perannya dalam membangun 

perekonomian umat.  

Dalam hal ini, salah satu LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang) yang menjadi obyek penelitian adalah Bank Syariah 

Bukopin. Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, 

PT Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk 

untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai 

beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah 

setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 

Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil 

Presiden Republik Indonesia. 

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham 

mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk 

menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan 

terbaik. 

Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, 

PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya 

kedalam PT Bank Syariah Bukopin.
6
 

                                                           
 
6
 Sejarah Bank Bukopin Syariah, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013 dari 

http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/2/1 

http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/2/1
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Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh terhadap pengelolaan 

Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo terhadap wakaf tunai berupa uang. Untuk 

itu, penelitian ini berjudul; 

 “ IMPLEMENTASI  WAKAF TUNAI BERUPA UANG DI 

PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN INDONESIA " 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa 

permasalahan sebagi berikut :  

1. Bagaimana prosedur wakaf tunai berupa uang di perbankan syari’ah menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 

2. Bagaimana efektifitas wakaf tunai berupa uang di perbankan syariah 

Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui prosedur wakaf tunai berupa uang di perbankan syari’ah 

menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui efektifitas wakaf tunai berupa uang di perbankan syariah 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam 

menyumbangkan pikiran guna menambah hasanah ilmu pengetahuan 
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khususnya dalam bidang ilmu wakaf mengenai prosedur wakaf uang di Bank 

Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. 

2. Manfaat Praktis  

Agar dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pembaca dalam memahami 

ilmu-ilmu agama khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu wakaf dan 

hukum keperdataan, serta menggugah bank-bank lain dalam mensosialisasikan 

dan mengelola wakaf uang di tengah masyarakat. 

E. Metode Penelitian. 

1. Pendekatan. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan secara yuridis yaitu memandang hukum sebagai gejala sosial 

yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan norma-norma tertulis yang dibuat 

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengacu 

pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang 

wakaf terutama wakaf tunai. Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu 

lebih mengacu pada berlakunya atau realita yang terjadi. 

2. Jenis penelitian.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) Penelitian 

dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dan mencari 

data. 

3. Lokasi penelitian. 

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang diambil peneliti, maka 

lokasi penelitian adalah Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo. 
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4. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh 

dari dua sumber : 

a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui 

secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Kata-kata 

atau ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan data utama atau data 

primer dalam suatu penelitian, diamati dan dicatat secara langsung 

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
7
 Untuk memperoleh 

data yang jelas, mala peneliti mendatangi informan dan berkomunikasi 

secara langsung dengan kriteria informan sebagai berikut:  

1. Direktur atau karyawan Bank Bukopin Syariah KC (Kantor Cabang) 

Sidoarjo baik yang masih aktif maupun yang nonaktif. 

2. Pernah mengikuti dan berkontribusi dalam pelaksanaan wakaf tunai 

berupa uang/ wakif. 

3. Informan yang memiliki image sebagai ahli di bidang ilmu wakaf 

dan praktisi dalam pengelolaan wakaf tunai berupa uang. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan 

mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu literatur-literatur yang 

ada meliputi dokumen-dokumen, secara jelas dapat berupa : 

1. Media masa dan atau media elektronik yang merupakan informasi 

ilmiah dan masih mempunyai korelasi dengan pembahasan dalam 

penelitian tersebut. 

                                                           
7
 Suhrawadi K. Lubis, dkk. Op.Cit., hal. 112 



8 
 

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004, dan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006, Tesis, Skripsi, 

buku yang relevan mengenai wakaf tunai berupa uang. 

c. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi,bibliografi, indeks.
8
 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut : 

a. Interview  

 Interview yaitu wawancara atau percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
9
 Dalam pelaksanaan metode wawancara 

ini peneliti menggunakan “interview bebas”, artinya dimana 

pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan data apa 

yang diperlukan dan kumpulkan.
10

  

 Teknik wawancara ini dilakukan secara terbuka dan mendalam 

untuk memberikan kesempatan kepada yang diwawancarai menjawab 

secara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang 

belum didapat pada dokumentasi dan untuk mendapatkan pengertian 

dan penjelasan yang lebih mendalam tentang obyek yang diteliti. Data 

yang ingin dijaring dengan metode wawancara ini adalah mendapatkan 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (penerbit Universitas Indonesia, 

Jakarta 2005) hal.51-52. 
9
  Soerjono Soekanto. Ibid, hal 186. 

10
 Suharsimi Arikunt., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bineka 

Cipta, 1993) Hal. 127 
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data secara langsung dari para informan tentang pengelolaan wakaf 

tunai berupa uang. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu sebagian dari  metode atau teknik yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data. 

Sedangkan dalam buku prosedur penelitian dikatakan bahwa : 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi ini, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis. Dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, 

dan sebagainya.
11

 Data tersebut ada pada Bank Bukopin Syariah KC 

(Kantor Cabang) Sidoarjo. 

c. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu mengkaji dan 

mempelajari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti, 

dengan suatu harapan dapat memperoleh bahan atau sumber data yang 

bersifat teoritik. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

                                                           
11

 Suharsimi Arikunt. Ibid, hal 131 
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tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjakan (ide) seperti yang disarankan 

oleh data.
12

 Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif.
13

 Secara operasional teknik analisis data dilakukan dengan 

beberapa tahapan diantaranya : 

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dilapangan diidentifikasi, 

dipilah-pilah, dikoding sesuai fokus penelitian. 

b. Kategorisasi, yaitu memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori diberi label. 

c. Sintesiasi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori 

lainnya. 

d. Menyusun analisis data akhir sekaligus menjawab pertanyaan 

penelitian. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan yang bertolak dari khusus sampai kepada rumusan 

kesimpulan yang sifatnya umum.
14

  

F.  Sistematika Penulisan. 

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

menyusun sisitematika skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:  

Bab I : PENDAHULUAN. 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunt. Ibid, hal. 280. 
13

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2006),  

hal. 80. 
14

 Soerjono Soekanto. Op.cit, hal. 288-289. 
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Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, Metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA. 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : 

Pengertian wakaf secara umum beserta sejarah dan landasan hukumnya, Unsur 

dan macam-macam wakaf, Penjelasan wakaf tunai berupa uang dalam 

perundang-undangan Indonesia, sejarah dan landasan hukumnya, penetapan 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai 

pihak yang berkaitan langsung dengan produk ini. 

Bab III : PEMBAHASAN. 

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan hal-

hal sebagai berikut, yaitu : Macam-macam produk wakaf, bagaimana 

mekanisme administrasi wakaf tunai berupa uang di Bank Bukopin Syariah 

KC (Kantor Cabang) Sidoarjo. 

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN. 

 Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap 

permasalahan-permasalahan yang diangkat sekaligus sebagai masukan kepada 

pihak-pihak terkait, baik di kalangan akademis, praktisi, maupun kepada para 

peneliti serta masyarakat yang melakukan praktek wakaf tunai berupa uang 

serta instansi-instansi terkait. 

 


