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KATA PENGANTAR 
DIREKTUR PEMBERDA Y AAN W AKAF 

Bismillahirahmanirrahim 

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 
karena atas rahmat dan karunia-Nya k.ita dapat melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, termasuk pelayanan 
di bidang wakaf 

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
men1pakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan 
wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di negara
negara muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang 
sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam 
bidang ekonomi pandidikan,kesehatan dan pembangunan sarana ibadah 
(sosial) 

Lebih dari itu, proses lahimya Undang-undang ini dapat memberikan 
banyak pelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sisi lain 
di balik upaya panjang Pemerintah bersama DPR Rl masa bakti 1999-
2004 dalam melahirkan Undang-undang tentang wakaf baik meliputi 
landasan pemikiran, liku-liku birokrasi pemerintahan, proses politik dan 
hal-hal lain yang terkait dengan upaya yang harus ditempuh dalam 
perjuangan mewujudkan hadirnya UU yang berbasis pengembangan 
umat. 

Dengan kehadiran buku ini diharapkan perhatian terhadap 
pemberdayaan wakaf lebih meningkat sesuai dengan harapan dan 
keinginan kita bersama. 

Semoga Allah SWT memberkati niat baik dan upaya yang kita 
lakukan. Amin. 

Juni2015 
bcrdayaan Wakaf 



SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM 

Bismillahirahmanirrahim 

Segala puji syukur bagi Allah swt, yang dengan izin dan ridha
Nya kami dapat menerbitkan buku Proses /ahirnya Unda11g-11nda11g 
Republik /11do11esia No.41 Ta/11111 2004 Tenta11g Wakaf ini. 

Diantara upaya yang dilakukan Kementerian Agama dewasa ini 
adalah memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen 
dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dalam 
hubungan ini Kementerian Agama akan terns berupaya mendorong 
dan me1nfasilitasi pengembangan wakaf secara berkesinambungan. 

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan 
dan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti dan maksud Undang
undang wakaf dalam rangka mengelola harta benda wakaf dan dapat 
dijadikan panduan dalam rangka memelihara, melindungi dan 
mengembangkan harta benda wakaf. 

Dalam kesempatan kali ini. kami mcngucapkan terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terbitnya buku ini. 
Semoga Allah swt memberkati niat baik dan upaya yang kita lakukan. 
Aamiin ... 
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BAGIAll PERTAMA 
DASAR PEMIKIRAN 

A. Bergulirnya Wacana Wakaf Tonai (Uang) 

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam 
beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya 
sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan 
inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai insttumen finansial 
(financial instrument), keuangan sosial clan perbankan sosial (social 
finance and voluntary sector banking) dipelopori oleh Prof. M.A. 
Mannan (2002), pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf tunai 
yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam 
sejarah perekonomian Islam. lnstrumen finansial yang dikenal 
dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada muTabahah 
untuk membiayai sektor perdagangan clan mudharabah atau 
musyaTakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan 
pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain 
yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena 
harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap 
manfaat harta wakaf itu. 

Mtinculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan 
banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. 
Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang 
terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk 
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bcnda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset 
cctap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan 
asct lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf 
scbagai hasil intcrpretasi radikal yang mengubah definisi atau 
pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan 
karena berkembangnya teori-teori ekonomi. 

Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas olch 
Mannan direspon secara positif olch beberapa lembaga sosial 
keagamaan seperti Dompet Dhuafa Republika (DOR), Pos Keadilan 
Peduli Umat (PKPU), UII Yoyakarta clan beberapa lembaga lain. 
Dompet Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai 
dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulan) keliling 
bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) 
dan mendirikan sekolah Smart Exel.ensia. Meskipun beberapa pola 
pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga-lembaga 
nazhir (LSM) profesional tersebut belum sesuai dengan semangat 
pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi paling 
tidak, wakaf tunai sudah mewacana dalam variable aksi penanganan 
kesejahteraan sosial. 

Menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius 
ka rena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. 
Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk 
ha ru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf 
Tu nai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang 
privat (prit1ate good) dan barang sosial (social good). Karena itu, 
wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan 
investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan 
sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi 
dapat dimanfaatkan melalui penukaran serfikat wakaf tunai. 
Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf 
tunai dapat dibelanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk 
perneliharaan harta-harta wakaf. 

2 Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 



Bagi Mannan, wakaf tunai yang bisa diterbitkan dengan 
Sertifikat Wakaf Tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk 
memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu: 

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia~akhirat}. 

Semua manusia akan kembali kcharibaan Ilahi, karena itu 
tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pacla 
saat dilahirkan kita clalam kcaclaan miskin clan pacla saat meninggal 
kita pun akan clalam keaclaan miskin. Ticlak clapat disangkal lagi 
bahwa setelah meninggal, semuanya akan berakhir kccuali tiga hal, 
yaitu : ilmu yang bermanfaat, anak saleh, clan amal jariyah. Wakaf 
tunai termasuk salah amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. 
Wakaf tunai sebagai seclekah jariyah memainkan peranan penting 
bagi sesorang untuk mencapai kesejahteraan clunia clan akhirat. 

2. Kcmanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (clunia clan akhirat}. 

Sertifikat Wakaf Tunai menawarkan peluang bagi kita untuk 
dapat mewujudkan tanggung awab kepada orang tua, istri, anak-
anak, clan anggota keluarga lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai dapat 
juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi 
penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan 
clan lain·lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk 
mengelola profit dari sertifikat wakaf tunai itu. karena dengan 
cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf tunai clapat 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang. 

3. Pembangunan sosial 

Sertifikat wakaf tunai juga manawarkan peluang yang unik 
untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf tunai, 
seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi penclirian 
ataupun operasionalisasi lembag·lemb-~ga pendidikan termasuk 
masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan 
universitas. Pembelian sertifikat ini dapat memhantu terlaksananya 
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proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, 
pengobatan dan perawatan kesehatan untuk orang miskin dan 
unruk penghapusan kemiskinan. 

4. Mcmbangun masyarakat sejahtera 

Dana ydng terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan 
dan hasi1nya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin 
dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf tunai akan menjadi 
v.•ahana bagi tcrciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si 
kaya clan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan 
yang harmonis dan kerjasama yang baik. Tidak berlebihan kiranya 
kita mengharapkan bahwa melalui Sertifikat Wakaf Tunai akan 
memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial 
bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk 
d ikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya 
jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kcpada sebagian 
anggota masyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya clan si miskin) 
di handingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, 
yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh 
keluarga yang terbilang relatif mampu {kaya). 

Sal ah satu model yang dapat dikem bangkan dalam 
mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana 
yang dihimpun dari berbagai sum her dengan berbagai cara yang 
sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume 
besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi 
melalui lembaga penjamin Syariah. Keamanan investasi ini 
pa ling tidak mencakup dua aspek. Aspek pertama, yaitu keamanan 
nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan 
(jaminan keutuhan). Aspek kedua, yaitu investasi dana abadi 
rersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil 
atau pendapatan (incoming geneYating allocation) karena dari 

4 Proses Lahimya Undang-undang Wakaf 



pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan 
clan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan. 

Mengacu pada Model Dana Abadi tcrsebut, konsep Wakaf 
Tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang 
diperlukan. Penyesuaian harus dilakukan karena adanya persoalan 
yang melekat dalam model WakafTunai, yaitu problem of perpetuity, 

persoalan keabadian selamanya. Salah satu upaya preventifnya 
adalah dengan menegaskan tujuan wakaf tunai itu secara jelas. 
Disamping itu juga langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas clan mudah 
dipahami, sementara itu instrumen yang akan digunakan dalam 
mencapai tujuan wakaf tersebut juga tidak akan kalah pentingnya, 
baik dari bentuk maupun nilainya. 

Model Dana Abadi terse but sangat layak dijadikan model untuk 
pengembangan Wakaf Tunai. Beberapa alasan dapat dikemukan 
antara lain: 
• Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf, 

sehingga dapat mengurangi perpetuitas yang melekat pada 
wakaf tunai. 

• Dapat menjadi sumber pendanaan (source of financing) pada 
unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, 
sehingga dapat mcndorong aktifitas usaha secara lebih luas. 
Secara khusus, ketcrsediaan dana dari sumber ini dapat 
mengisi ruang kosong yang terjangkau olch sistem pembiayaan 
perbankan yang ada. 

• Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek 
mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf. 

Dalam. catatan sejarah Islam, Wakaf Tunai tcrnyata sudah 
dipraktekkan sejak awal abad kedua hijri.yah. Diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari bahwa Imam az..Zuhri (wafat 124 H) salah seorang 
terkemuka clan peletak tadwin alrhadits memfatwakan, dianjurkan 
wakaf dinar clan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, 
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sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah 
dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian 
menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 

Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai. Pertama, wakaf 
tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki 
dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa 
harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedu.a, 
melalui wakaf runai, asaet-aset wakaf yang berupa tanah-tanah 
kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung 
atau diolah unruk Iahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga 
bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam 
yang cash flaow-nya terkadang kembang kempis clan menggaji 
civitas akadcmika ala kadarnya. Keempat, umat islam dapat lebih 
mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus 
terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang 
semakin lama semakin terbatas. 

Tcrdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika 
kita hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia 
pendidikan. Pertama, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam 
bi ngkai '•proyek terintegrasi" bukan bagian-bagian dari biaya 
yang terpisah-pisah, Kedua, asas kesejahteraan nazhir, sudah 
saatnya menjadikan nazhir sebagai profesi untuk mendapaytkan 
kesejahteraan. Sebagai contoh, di Turki dan Kantor 
Ad ministrasi Wakaf Bangladesh memberikan alokasi dana 5 
o/e> kepada badan pcngelola wakaf, sementara The Central Waqf 
Council India mendapatkan 6 % dari net income pengelolaan 
dana wakaf. Ketiga, asas transparansi dan acountability dimana 
badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan 
setiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat 
dalam bentuk audited financial Teport termasuk kewajaran dari 
masing-masing pas biayanya. 
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Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf tunai 
dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternat.if yang dapat 
mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. 
Persoalannyasekarang bagaimana model dan mekanisme penerapan 
Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat applicable dan feasible diterapkan 
di lndonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada 
sebelumnya dan menyesuaikannya dengan struktur masyarakat 
dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Dengan menimbang dan 
mengakomodir keberatan sebagian golongan terhadap status hukum 
wakaf tunai, seperti kalangan Syafi'iyah yang mengkhawatirkan 
habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan 
clan diformulasikan model clan mekanisme semacam early warning 
sistem untuk menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam 
konteks risk management meskipun dananya diputarkan dalam 
investasi sektor riil. 

Sebagai upaya konkrit agar wakaf tunai dapat diserap clan 
dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan 
adalah: 

• Metode penghimpunan· dana (fund rising) yaitu bagaimana 
wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, setifikasi 
merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu 
bagaimana dcngan mencrbitkan sertifikat dengan nilai 
no1ninal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang 
berbeda. Aspek inilah yang mcrupakan kcunggulan wakaf 
tunai dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena 
besarannya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif 
(orang yang mewakafkan hartanya). 

• Pengelelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam 
mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan 
tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin 
(income generating orientation). lmplikasinya adalah bahwa dana-
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dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. 
Dalam pemanfaarannya, terdapat beberapa pilihan seperti 
investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi 
melalui deposito pada bank Syariah, investasi penyertaan 
(eq"it'J inve.sment) melalui perusahaan modal ventura, clan 
investasi portofolio lainnya. Dalam memilih cara investasi 
yang perlu diperhitungkan adalah potensi hasil investasi dan 
resikonya. Tentu saja yang dipilih adalah cara investasi yang 
memberikan hasil paling besar dan menanggung resiko paling 
rendah. lmplikasinya adalah diperlukan pengelola (SDM) yang 
cakap dalam bidang investasi. 

• Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para 
penerima manfaat (beneficiaries). Dalam mendistribusikan 
hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/ orientasi 
dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan 
(charity), pemberdayaan (empowerment), investasi sumber daya 
insani (human investment), maupun investasi infrastruktur 
(infrastnlctiue investment). Disamping itu, hasil yang diperoleh 
tersebut juga -sebagian porsi tertentu-perlu dialokasikan 
untuk menambah besaran nilai awal wakaf tunai, dengan 
pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan 
nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan kapasitas 
modal awal tersebut. Penyantunan berarti memberikan 
bantuan yang sifa.tnya konsumtif, atau yang sekali pakai 
habis, misalnya untuk kebutuhan pangan, kesehatan 
dan lainnya. Pemberdayaan berarti memberikan bantuan 
yang sifatnya produktif, misalnya dalam bentuk bantuan 
modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki 
keterampilan berusaha. Sementara investasi sumber daya 
insani dimaksudkan sebagai upaya pemberian beasiswa 
pada berbagai jenjang pendidikan yang hasilnya baru dapat 
dilihat dalam jangka panjang. Pilihan-pilihan tersebut tentu 
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saja tergantung kepada ketersediaan atau bcsar kecilnya hasil 
yang dapat diperoleh dalam pcngclolaan dana wakaf tunai. 

Dari beberapa wacana yang mcngemuka tentang wakaf tunai 
clan realitas respon dari berbagai kalanngan di atas menjadi dasar 
pcmikiran pentingnya penyusunan rancangan Undang .. Undang 
(RUU) Wakaf yang mcngatur wakaf tunai. Karena PP No. 28 Tahun 
1977, scbagai satu-satunya pcraturan perundang .. undangan tentang 
wakaf sama sckali tidak mcngcover masalah terscbut. RUU Wakaf 
yang dirancang tcrsebut diharapkan dapat mcmberikan optimisme 
clan kcteraturan dalam pengclolaan wakaf secara umum. 

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Mcnanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat 
dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen 
Agama bernomor: Dt.l.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 
26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tcntang 
wakaf uang, Majclis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan 
mengeluarkan Fatwa tcntang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 
1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf 
Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Ors. Hasanudin, M.Ag. 
sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya 
MUI dalam memberikan pcngcrtian clan pcmahan1an kepada umat 
Islam bahwa wakaf uang dapat mcnjadi altcrnatif untuk berwakaf. 
Lebih .. Icbih uang mcrupakan variable penting dalam pembangunan 
ckonomi masyarakat. 

Fatwa yang dikcluarkan oleh MUI tersebut didasarkan pada 
pertimbangan .. pcrtirnbangan: 

(a) bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf 
yang umum dikctahui, antara lain, adalah: 

l~)I .~· # 
0

.. ~ ....;·• • j;,_ cl' ' &A:• -: ~ ,.ti;,. "' ~ U:!"j '.~' J~ ' •· ~ ) .r yr . ,. .rA" ~ .,. J J. ... - . e:: ... ""' , ,,. ...... . ~ >- • .. , .. ~ 

~rJIJ 
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1akni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa l.enyap 
bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terluzdap 
benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) 
:yang ada," (al-Ramli, Nihayah al-Mi,htaj ila Syarh al-Minhaj, [Dar 
al-Fikr, 1984], jut V, h. 357; al Khathib a 1-Syarbaini, Mughni ai 
Muhtaj, [Dar al-Fikr, t,th},jut 11, h.376 
atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan uBenda wakaf 
adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang 
memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai clan bernilai 
menurut ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)). 
sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum 
wakaf uang (waqf al-nuqua cash wakaf) adalah tidak sah; 

(b) bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan 
kemaslahatan besar yang tidak dimiliki olch benda lain; 

(c) bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf 
uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. 

Disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, fatwa tersebut 
mendasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Nabi, 
seperti: 

Firman Allah SWT: 

"Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (:yang sempuma), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuin:ya" (QS. All 
lmran [3]: 92). 
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"Penlmpamaan (na/kah yang dikeluarkan oleh) orang yang mena/kahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutiT benih yang 
menumbuhkan tujuh buliT, pada tiap -tiap buliT: seratus biji Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha 
Luas (kumia lagi Maha Mengetahui). 
Orang 1ang menafkahkan hartan;1a di jalan Allah, kemudian mereka 
tidak mengiringi apa ;1ang dinafkahkannya itu dengan men:yebilt-nyebut 
pemberiannya clan dengan tidak men;1akiti (perasaan penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Ttthan mereka. Tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka clan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. al-Baqarah 
( 261-262). 

Hadis Nabi SAW: 
• ~ "'' I • ,. , , II .- ' • ' , •r• • 

~ \') ~ ZS, ~1.:Jd"fl ~(.I~) :Ju ~J ~.ii~ .ii J:;.j.) e:;~ ._.1 ~~ 

...) 'lS~ ;JIJ H" •At 'r-1- alJJ) ;j ~:,_; ~C, ~J jf '~ C~~: ~ jf <~~~ ~~ : ~:;.i 
.(T t C\ t u J~ y.iJ !ro C\ \ ,~WIJ ~ \ Y ~ t ,._u _,II j ,11 J,-J :_.; ('~\rl 

"Diriwa:yatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulitllah s.a.w. 
bersabda; "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal 
perbuatannya kecuali tiga hal, 1aitu shadaqah jari;1ah (wakaf), ilmu -yang 
dimanfaatkan, atau anak shaleh -yang mendoakann;1a" (H.R. Muslim, 
al-Tirmidzi, al-Nasa i, clan Abu Daud.) 

, A • •' I • • • t ' .WS. .»1 I' - !11 :-\i ,..... w,• i ' C,1 Ua;;JI · • ,, ' .)I 1:f~F. .'.81 ·' ,, ' .. ;1 ·.~ •. i.r- 4?' cS ~ .) y y ..:'- rs- ~.) rs- ..... .... , . , , , 

~ ' ~'i la;~(. ~f ._ f ..... w,· i ~( ~I ,11 J. ·' ·,~ :J' Ui ,1-::. ;' k ; ~i-.. ' <.S, • ~ • , c- ~ .) .• u' r'.J-C ~ ~ , J , , - . . . ,.., .. ·r .... ~ . 
• • • # "' , •• , "' # t;i'' " #r., ~- • ·'. •• ~-• , • - • • • I J•~ • ·' # : w'. ,. 

'~.J'"' ~J '-'"-''"' ~J ~ :11 ~ ~..1.A:t .- ..... ~'"' : \II l..o~L'; ~ '~ .r . .,r "'-"' : • ... ~,, , 

r~ ;..~ ~ :.°'._,, , •• _., . .,1 11 , ._ ·• u"11 •• ·~i, ... r;~,i · 1:. ~·,·taf' 
~ '-- ~ J .r-:- '-'· J ~ ~J "'"' J' <.S!J c.s r <.S!J ,. .r- ~ -..-: J , "' "' ~ "" 
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"Diriwa.,atkan dan lbnu Umar r. a. bahwa Umar bin al Khathab r.a. 
memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi 
s.a.w untuk meminta peta.tnjuk mengenai tanah tersebut. la berkata, 
"Wahai Rasl'lullah Sa.,a memperoleh tanah di Khaibar; yang belum 
pernah sa:ya peroleh harta :yang lebih baik bagiku melebihi tanah 
tersebut; apd perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi s.a.w. 
menjawab: ")ika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan 
(hasil)-n:ya. 
lbnu Umar berkata "Maka, Umar men:yedekahkan tanah tersebut, 
(dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak di 
hibahkan dan tidak diwariskan. la menyedekahkan (hasiln:ya kepada 
fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, 
ibnu sabil, clan tamu. Tidak berdosa atas orang :yang mengelolanya 
untuk memakan dari (basil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) cum 

memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai 
harta hak milik ". 
Rawi berkata "Sa:ya menceritakan hadis tersebut kepada lbnu Sirin, lalu 
la berkata 'ghaira mutaatstsilin malan' (tanpa men:yimpann:ya sebagai 
harta hak milik). (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi clan al
Nasa'). 

~( (..S-;.;=- ..J .).. Ji F ii~ ~1 : ~ J "=1s- 11 ~.;LI ,,..s- Ju :Ju ,,..s- .:t.' :_; 

,.._j'• -i • • I :-L J&-11 I - -1\ Ju ,,..__ ·,•. :j •. ,· '· • ·'1 •: 1:~. • \1 • • • f Jaj ~r~ ....-- ~- r-J - .S-1.F J ·"'9'! ,.:J.l..ai ~ ~.)J .u ~ J ~ J . . . 
(,-o t' :t l.:J.l ._r:> y~ ,~')II j yl;S" c.~WI olJJ) ~:;J ~J 

•'Diriwa:yatkan dari lbnu Umar r.a.; la berkata Umar r.a. berkata kepada 
Nabi SAW, "Sa1a mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, 
belum pernah saya mendapatkan harta )ang lebih sa-ya kagumi melebihi 
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tanah itu; saya bennaksud menyedekahkannya." Nabi s.aw. berkata 
"Tahanlah pokoknya clan sedekahkan buahnya pad.a sabilillah. "(H.R. 
al-Nasa' i). 

.. - . . . ... . . "' ... 
~I) wj ~J ~I :;~µ.;. ~ ~ J ~ ~I ~ ~I ~~~ ~~I ::.~ l;..1 ~ Lo 

<' ov-A :.j-:>-)1 ~.: ~1"'V"\-Y :$..rJI 

"Tak ada seorang sahabat Rasu.lpun -yang memiliki kemampaw.n kecauzli 
berwakaf' (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillattlhtt, 
[Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), juz Vlll, h. 157; al-Khathib a l .. Syarbini 
Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376 

Selain itu, beberapa pendapat ulama juga dirujuk untuk 
menguatkan fatwa, yaitu: 

(a) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan 
dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar 
tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya 
disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, 
Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar lbn-Hazm, 
1997), h. 20-21). 

{b) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al 
Zuhaili, aL-Fiqh al...lslami wa Adillatuhu, [Damsyik: Dar al-Fikr, 
1985), juz VIII, h. 162). Membolehkan wakaf uang dinar clan 
dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, 
berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: 

... - .. " ,. 1.,,, "" ' - ... ~ , ,, 

' ·• • 1 •• .. 1 • • ' · 1 • •• 1· ,- •' • • - - - 1 - • - ' · • ~· • • • - 1· ' 11 ,- w· · ,.,..__ .i.;..-) • ts- .» ~ ,.. ~ J 'J \,a J .:.:-- ~ ~ ,.. ~ ,J ,,. ;;. • . tS .) 

: r.i .J c.> ,..- ,J. 11 ~ .l.:.- '-r"'~ c~l-.all ~ ~~I J.:...- '-r"'~ cJ;.;. .:;. 

.(r't 'A 

·~pa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pan
dangan Allah adalah baik, clan apa :yang dipandang buruk al.eh 
kaum muslimin maka dalam pandangan Allah piLn buruk ". 
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(c) Pendapat sebagian ulama mazhab al..Syafi'i: . . ,. 
~1~jj1) ;\i'jj1 c..S• ~~) j(,;. •. ~W-11 .:}- .JY Y.• c..SJ~J . , -

'~bu 1sauT" meriwa1atkan dari Imam al-S-yafi'i tentang kebolehan 
wakaf dinar clan diTham (14ang)" (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, 
tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al Fikr, 1994t juz 
IX, h. 379.) 

( d) Pandangan clan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada 
hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang 
perlunya dilakukan peninjauan clan penyempurnaan 
(pengembangan) definisi wakaf yang telah um um diketahui, 
dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat 
dari lbnu Umar (lihat konsideran mengingat [nomor 4 clan 
3 di atas: \j) ~ J ~i ~! 

( e) Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 
2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: 
~ .....;'" · · ·~ cl- · J' · _!\, &-;. : ~I· I~ U; .. ~ ~ U:.i"i ~ <· ~ J~ ~ ., 

,.. . - ,rA"' ...,-- -- .) J. , .,rA-J . ,, ) • • ,. . c:- ,. - - ' ~ ~ >- , ,, , , " . ~ . , 
-~_,:w Y' 

yakni "menahan harta ,ang dapat dimanfaatkan tanpa knyap 

bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak mel.akukan tindakan 

hukum terhadap benda tersebut (menjua~ memberikan, atau 
mewariskann)a), untuk disalurkan (hasiln)a) pada sesuatu yang 

mubah (tidak haram) yang ada" 

Dengan heberapa pertimbangan, dasar hukum clan beberapa 
pendapat ulama, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengeluarkan fatwa telitang wakaf uang, yang berisi: 

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al.,.Nuqud) adalah wakaf yang 
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan 
hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Tennasuk ke dalam pengertian uang adalah surat--surat 
berharga. 
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3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). 
4. Wakaf Uang hanya boleh clisalurkan clan cligunakan untuk 

hal- hal yang clibolehkan sccara syar'iy. 

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, ticlak 
boleh clijual, dihibahkan, clan atau cliwariskan. 

C. Ide Peningkatan Organisasi Zakat dan Wakaf 

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf 
semakin menclapatkan legitimasi, paling ticlak pacla tataran 
landasan hukum keagamaan. Meskipun sebagian kalangan ulama 
fiqih tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tapi dengan 
adanya fatwa MUI tersebut bisa dijadikan sanclaran yang cukup 
kuat bagi ide pemberdayaan wakaf tunai. 

Direktorat Pengembangan Zakat clan Wakaf Departemen 
Agama sebagai satu-satunya pilar penting clalam lingkaran arus 
birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas pokok pengembangan 
clan pemberdayaan zakat dan wakaf merasa perlu menyusun sebuah 
ide peningkatan organisasi zakat clan wakaf. Secara kelembagaan, 
Direktorat Pengembangan Zakat clan Wakaf memang terhitung 
masih baru, namun clilihat dari aspek tanggungjawab yang akan 
diemban cukup besar. Karena zakat dan wakaf merupakan ajaran 
prinsip dalam Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap 
kesejahteraan sosial. 

Oleh karena itu, ide-ide pcngembangan organisasi zakat clan 
wakaf digulirkan dalam rangka merespon wacana wakaf tunai, 
yang berarti akan memunculkan peluang yang luar biasa terhadap 
potensi wakaf secara umum. Langkah pertama yang diusulkan 
adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan 
oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden 
Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri melalui surat 
Nomor: MN320/2002 tertanggal 5 September 2002. Dalam 
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surat yang bcrisi usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) terscbut diberikan landasan pemikiran, yaitu: dalatn kaitan 
pengclolaan wakaf produktif dengan berkcmbangnya wacana 
cash waqf atau wakaf tunai (uang) dan scjenisnya, kcluarnya fatwa 
MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dan rckomendasi dari pertemuan 
ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM (The 
International Institute of Islamic Thought Indonesia) clan MUI di 
Batam 7-8 Januari 2002 agar pemerintah membentuk Badan 
Wakaf Indonesia (BWI). BWI terscbut bertugas memberikan 
pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan 
tcntang benda wakaf dan pengclolaannya serta mcmberikan 
advokasi kepada para pengelola wakaf, dan ber.tindak selaku 
nazhir (pengelola) wakaf yang berskala nasional. Dengan landasan 
pemikiran tersebut, pembentukan BWI perlu dibentuk melalui 
ketetapan dengan Keputusan Presiden, mengingat bahwa lembaga 
ini juga akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, 
baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Bersamaan dengan itu, surat tersebut disertakan kerangka 
ide peningkatan organisasi zakat clan wakaf yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
Penclahuluan 

1. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Depertemen Agama yang 
clitetapkan berclasarkan Surat Persetujuan MENPAN Nomor 
143/M.PAN/12/2000 tanggal 26 Desember 2000 clitetapkan 
bahwa pelaksanaan tugas zakat dan wakaf ditampung clengan 
sebuah unit organisasi setingkat eselon II yaitu Direktorat 
Pengembangan Zakat clan Wakaf. 

2. Memperhatikan beban kerja clan stratcgisnya kecluclukan zakat 
dan wakaf serta dalam upaya pengentasan kemiskinan dan 
pengembangan ekonomi umat, dirasa perlu mcngembangkan 
kelembagaan Direktorat Zakat dan Wakaf. 
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Lanclasan Hukum 

1. Pengelolaan zakat dan wakaf tclah didukung olch peraturan 
perundang-undangan yang mcmadai, yaitu: 

a. Unclang-unclanga RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengclolaan Zakat clan peraturan pelaksanaannya; 

b. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Pelaksanaannya. 

2. Di tingkat internasional, pengelolaan Zakat clan Wakaf menjadi 
agenda kerjasama Negara-negara SOM MABIM. 

Gambaran Behan Kerja Pelaksanaan Tugas Zakat clan Wakaf 

1. Potensi zakat clan wakaf sangat besar, namun belum dikelola 
dengan baik sehingga belum berhasil guna clan berdaya guna 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Potensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Potensi zakat umat Islam Indonesia cukup besar, karena 
jumlah umat Islam cukup besar yaitu sekitar 200 juta 
jiwa lebih. Apabila mereka membayar zakat minimal 
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap tahunnya maka 
akan terkumpul dana zakat sebesar 2 triliun rupiah. 
Berdasarkan data yang acla bahwa pengumpul dana zakat 
dibawah 500 milyar rupiah setiap tahunnya, disamping 
itu clengan berlakunya Unclang-undang Nomor 38 tahun 
1999, maka telah berkembang organisasi pengelola Zakat 
pada berbagai tingkat. (Badan Amil Zakat clan Lembaga 
Amil Zakat) 

b. Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, khususnya wakaf 
yang berujud tanah terdapat di seluruh Indonesia. Data 
tanah wakaf diseluruh Indonesia sebanyak 320.000 lokasi. 
Dari jumlah tersebut sedikit sekali yang dikelola secara 
produktif sehingga belum banyak dirasakan manfaatnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dari jumlah 
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tersebut banyak yang terlantar, terkcna tergusur dan 
diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

3. Belum optimalnya pengelolaan zakat dan wakaf tersebut 
karena masalah-masalah sebagai berikut: 
a. Lembaga pemerintah yang memberikan bimbingan 

kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat dan wakaf 
di tingkat pusat masih bergabung antara 2 substansi yang 
sangat berbeda, sehingga dengan demikian maka program
programnya sangat terbatas. 

b. Belum adanya mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf 
yang baik, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik 
kuantitas maupun kualitas serta terbatasnya dana. 

c. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat muslim 
Indonesia terhadap perlunya berzakat melalui organisasi 
khusus yang mengelola zakat dan wakaf. 

4. Dari segi substansi pengclolaan wakaf meliputi: 
a. Wakaf adalah suatu ibadah dalan1 agama Islam yang 

mempunyai nilai ekonomi produktif. 
b. Wakaf terdiri dari: 

1) Benda bergerak, antara lain: uang tunai, saham, 
simpanan uang, _investasi, produksi, sewa-menyewa, 
Wakaf manfaat dan berjangka. 

2) Benda tak bergerak, antara lain: masjid/n1usholla, 
pendidikan, pesantren, tanah/kebun pertanian, tanah 
strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, Islamic 
center, dan hak paten. 

c. Hak-hak meliputi hak mengelola, hak mengambil manfaat, 
hak hasil dan lain-lain. 

d. Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang 
perlu dikembangkan, didaya gunakan dan dikelola 
secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang 
optimal dalam rangka mengentaskan kcmiskinan dan 
mcnsejahterakan umat. 
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e. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan 
dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat 
dan Badan Perwakafan yang .dibentuk oleh Pemerintah 
dimana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan 
pemerintah serta profesional lainnya. 

f. Sistim pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan 
dapat dilakukan melalui antara lain: 
1) Perencanaan, organizing, pelaksanaan yang amanah 

dan profesional serta pengawasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2) Pendayagunaan dan penanaman modal (investasi), 
kemitraan, kerjasama dengan lembaga perbankan, 
lembaga keuangan baik dalam negeri maupun luar 
negen. 

g. Diperlukan dukungan dan kemauan politik pemerintah 
yang besar antara lain dengan cara memprakarsai, 
memfasilitasi, mendanai, mengkoordinasikan, antara 
instansi terkait seperti dengan; Departemen Keuangan, 
Departcmen Kehakiman dan HAM, Departemen 
Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Badan Pertanahan 
Nasional, Bursa Efok, LSM, Perguruan Tinggi, Pakar, 
Cendikia, dan Ula ma serta anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) untuk pengembangan dan pendayagunaan 
secara optimal. 

h. Menciptakan dan menumbuhkan peran wakaf yang 
berdimensi ibadah, ekonomi, bisnis, dan management 
yang luas disemua sector sehingga dapat memberikan hasil 
yang optimal bagi kesejahteraan serta kemakmuran bangsa 
Indonesia. 

5. Dari beberapa uraian di atas maka sudah waktunya Direktorat 
Zakat dan Wakaf ditingkatkan menjadi 2 Direktorat dengan 
alasan: 
a. Mempermudah dalam membuat kebijaksanaan. 
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b. Mcmperluas jangkauan program. 
c. Meningkackan fasilicas. 
d. Mcningkackan SOM, baik kuancicas maupun kualitas. 
e. Mcmpermudah koordinasi. 

D. lzin Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf 

Usul pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari 
Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat 
Negara agar Departemen Agama RI mengirim surac izin prakarsa 
unruk menyusun draft Rancangan Undang-Undang(RUU) centang 
Wakaf. 

Langkah yang kemudian disiapkan oleh Oirekcorac 
Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah 
rnengirim surat bernomor: MN451/2002 tanggal 27 Desember 
2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal 
izin prakarsa RUU Perwakafan. Dalam surat tersebut dimuat 
perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang 
wakaf selama ini setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang melepaskan 
hak milik untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan 
ketentuan Syariah Islam. Praktik ini telah lama tumbuh dan 
tcrpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan 
keagamaan di Indonesia. Sejauh ini perwakafan diatur, antara 
lain oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 
49 ayat (3) clan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendafraran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 
tentang Perwakafan Tanah Milik, lntruksi Presiden Nomor 
1 Tahun 1991 yang memuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
yang sebagian materinya bcrkaitan dengan Hukum Wakaf, dan 
beberapa peraturan lain termasuk lntruksi Bersama Menteri 
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Dalam Negcri dan Mcntcri Agama, dan bcbcrapa pcraturan 
yang bersifat tcknis yang dikcluarkan olch Mcntcri Agama. 

2. Kctcntuan mcngenai Pcrwaka.fan yang tcrcantum dalam 
peraturan perundang-undangan terse but bclum dapat dijadikan 
landasan hukum yang cukup kuat untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan yang menyangkutperwakafan yangdihadapi 
oleh Lembaga Keagamaan yang bertindak scbagai nazhir. 
Sementara itu, akhir-akhir ini semakin besar kecenderungan 
untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf tunai (cash 
waqf) yang dinilai sebagai sumber dana keagamaan yang secara 
ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana pengembangan 
kehidupan masyarakat. 

3. Dari hasil pertemuan-pertemuan, seminar-seminar clan 
diskusi di kalangan ulama, Ormas-ormas Islam clan 
Akademisi pada umumnya menghendaki perlunya dibentuk 
Undang-Undang Perwakafan clan hal ini didasarkan adanya 
perkembangan tentang perwakafan, yaitu dari tanah milik 
(benda tidak bergerak) meningkat menjadi wakaf tunai 
(benda bergerak). 

4. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tahun 
2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-
2004, disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan nasional di sektor hukum adalah ditetapkannya 
undang-undang ientang Hukum terapan Peradilan Agama, 
yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf. 

5. Berdasarkan pemikiran di atas, kami berpendapat perlu 
dibentuk suatu Undang-Undang yang mengatur substansi 
hukum perwakafan untuk menyatukan berbagai peraturan 
perundang-undangandanmenampunghal-halyangberkembang 
di kalangan masyarakat mengenai wakaf, dengan maksud 
untuk menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, 
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serta melinclungi clan memberikan rasa aman bagi perwakafan 
clan sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung 
jawab bagi para pihak yang menclapat kepercayaan sebagai 
nazhir untuk mengelola harta wakaf. 

6. Sehubungan clengan hal tcrsebut, clan sesuai clengan ketentuan 
Pasal I ayat (I) clan (2) serta Pasal 2 Keppres Nomor 188 tahun 
1998 tcntang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang, 
Undang, maka DepartemenAgama RI bermaksucl mengajukan 
1z1n prakarsa Penyusunan Rancangan Unclang,Unclang 
Perwakafan kepacla Presiclen RI sebagaimana tergambar dalam 
Konsepsi Pengaturan tentang Perwakafan terlampir. Untuk itu 
kami mohon pertimbangan Sauclara Menteri tentang rencana 
terse but. 

Bersamaan dengan surat izin prakarsa penyusunan RUU 
Wakaf yang clitujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM 
rersebut disertakan Konsepsi Pengaturan tentang PerwakaOfan 
sebagai landasan awal upaya penyusunan RUU Wakaf. Konsepsi 
Pengaturan tentang Perwakafan tersebut dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 

l. Latar Belakang 

Kebijakan di bidang hukum (legal det1elopment policy) 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999,2004, 
TAP MPR No. IV /MPR/1999, yang diwarnai oleh tekad 
bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di segala bidang 
kehidupan, dirumuskan sebagai bagian integral (integral part) 
dari seluruh kebijakan sosial (social policy) yang pada dasarnya 
merupakan usaha sistcmatis dari seluruh bangsa untuk 
meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya di berbagai 
bidang kehidupan. 

Sebagai negara yang berdasarkan 
Indonesia berkewajiban menjaga dan 
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pembinaan clan pembaharuan hukurn agar berjalan dengan 
baik, serta menunjang penyelenggaraan kenegaraan yang 
sehat dan kondusif. Dalam melakukan tugas ini, pemerintah 
mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan 
pembangunan hukum nasional, pengembangan mekanisme 
clan pranata hukum baru, serta pcnyusunan naskah akademik 
peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas-rugas 
tersebut, tetap memperhatikan setiap perkembangan clan 
perubahan yang terjadi di masyarakat, agar setiap kegiatan 
memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan serta 
memenuhi aspirasi masyarakat. 

Pembangunan nasional didasarkan atas visi terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang damai, dernokratis, berdaya saing, 
maju clan sejahtera dalam wadah negara Kesatuan RI yang 
didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, 
bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran 
hukum clan lingkungan, menguasai iptek, memiliki etos kerja 
yang tinggi serta berdisiplin. 

Atas dasar visi di atas, maka Arah Kebijakan Hukum 
yang harus dicapai antara lain adalah menata sistem hukum 
nasional yang menyeluruh dan tcrpadu dengan mengakui clan 
menghormati agama clan hukum adat serta memperbaharui 
perundang-undangan warisan kolonial melalui program 
legislasi; mengembangkan peraturan pcrundang-undangan 
yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi 
era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional. 

Sementara itu perkembangan sosial budaya yang begitu 
cepat melahirkan keniscayaan untuk menciptakan perangkat 
peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir 
dan melindungi keseimbangan berbagai aspek kepentingan 
dan kemaslahatan masyarakat sebagai stakeholder. Salah satu 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 23 



aspek kcpentingan dan kemaslahatan yang dimaksud adalah 
pengembangan pranata keagamaan yang sesungguhnya 
n1encmpati kcdudukan yang sentral dalam kehidupan 
masyarakat kita yang religius. 

Praktik wakaf yakni pelcpasan hak milik mcnjadi harta 
wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap dan sclama· 
lanya bagi kepentingan orang banyak scsuai dcngan ketcntuan 
Peraturan Pcrundang·undangan yang ada telah sejak lama 
tumbuh, clan tcrpelihara scbagai suatu pranata keagamaan 
daktm kehidupan umat Islam di tanah air. Sejarah perwakafan 
dapat ditclusuri sejak tcrsiarnya agama Islam di kcpulauan 
nusantara. Hal ini terbukti dangn berdirinya tempat·tempat 
ibadah, lembaga pendidikan Islam, maupun sarana sosial 
lainnya di atas tanah wakaf. 

Pada pnns1pnya, aset atau investasi wakaf harus 
terusterpelihara clan berkembang sebagai salah satu pilar 
penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum ]slam secara 
tegas rnelarang tindakan rnclenyapkan keabadian wakaf 
dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah 
diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau 
dirnanfaatkan. 

Potensi tanah wakaf di lndoesia pada saat ini (2002) 
cukup besar, yakni 359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 
1.472.047.607 M2 yang selalu bcrkembang mengikuti 
perkembangan ekonomi umat. Sehagian tanah wakaf tersebut 
berada pada tempat/lokasi strategis di kawasan perkotaan 
seluruh Indonesia. 

Seiring dengan perkcmbangan wacana wakaf, yang dahulu 
wakaf hanyalah harta tetap (fixed asset), tapi kini makin luas 
dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar 
(current asset), bahkan berkembang juga wakaf tunai (cash waqf) 

berbentuk uang, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih 
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memadai. Pembuatan landasan hukum wakaf yang memadai 
sangat penting, di samping perkembangan wakaf ternyata 
terjadi kasus-kasus perwakafan yang cenderung meningkat 
belakangan ini. 

Pengelolaan wakaf di tanah air kita memiliki peluang clan 
prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas 
maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada 
waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan 
ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan 
dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang 
telah berjalan di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, 
Mesir, Tunisia, Turki, Bangladesh dan lain-lain. 

Substansi perwakafan memiliki karakteristi~ yang berbeda 
dengan sektor pemerintah (public sector) maupun sektor swasta 
(private sector), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. 
Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan 
perangkat peraturan perundang .. undangan yang memiliki visi 
masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan 
nasional. 

Oleh kartena itu, pelembagaan hukum Islam ke dalam 
produk perundang .. undangan negara tentang wakaf memiliki 
argumen historis, sosiologis dan strategis yang merefleksikan 
kehendak dan aspirasi umat Islam Indonesia. 

2. Tujuan Penyusunan 

Prakarsa penyusunan Rancangan Undang .. Undang (RUU) 
tentang wakaf bertujuan untuk: 
a. Menjamin kepastian hukum di bidang wakaf; 
b. Melindungi clan memberikan rasa aman bagi wakif dan 

nazhir; 
c. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan bangsa 

Indonesia; 
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d. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung 
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan 
mengelola harta wakaf; 

e. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi 
dan penyelesaian kasus-kasus wakaf; 

(. Mendorong optimalis:tsi pengelolaan potensi wakaf; dan 

g. Untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang 
semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern, 
seperti wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, 
wakaf Hak Atas Kekayaan lntelektual (HAKI) clan 1ain
lain. 

3. Sasaran yang lngin Diwujudkan 

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan RUU 
Wakaf ialah: 
a. Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan di bidang 

wakaf dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia; 
b. Terjaminnya kesinambungan clan optimalisasi pengelolaan 

clan pemanfaatan aset wakaf sesuai dengan sistem ekonomi 
syariah; 

c. Tersedianya landasan peraturan perundang-unclangan bagi 
pembentukan clan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi 
Baclan Wakaf Indonesia (BWI); 

d. Terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagai baitul mal atau 
Lumbung Nasional untuk kesejahteraan umat 

4. Pokok Pikiran, Lingkup dan Objek Materi 

Pokok pikiran, lingkup dan objek yang akan cliatur dalam 
materi RUU Wakaf yang akan disusun antara lain, meliputi: 

( 1) Pengertian wakaf 
(2) Syarat-syarat, macam dan bentuk wakaf 
(3) Syarat-syarat wakif dan nazhir 
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(4) Tata cara dan registrasi wakaf 
(5) Fungsi wakaf 
(6) Perubahan status dan penggantian benda wakaf 
(7) Pendaftaran wakaf 
(8) Nazhir wakaf 
(9) Penerima wakaf 
{IO) Badan wakaf 
{11) Tata cara dan persyaratan kemitraan 
(12) Kewajiban clan hak-hak nazhir 
(13) Pengawasan harta wakaf 
(14) Penyelesaian perselisihan wakaf 
(lS)Sanksi pelanggaran hukum wakaf 
(16) Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan 

wakaf 
(17) Ketentuan peralihan 

5. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU Wakaf ialah: 
a. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam membina, 

melindungi dan memajukan lembaga wakafi 
b. Peran dan tanggung jawab masyarakat, termasuk di 

dalamnya organisasi atau lembaga pranata keagamaan, 
dalam mengelola, rnernelihara, memberdayakan dan 
mengembangkan serta akuntabilitas wakaf; 

c. Pelembagaan dan pengelolaan wakaf berdasarkan sistem 
ekonomi syariah untuk memajukan dan menyejahterakan 
umat; 

d. Pengaturan wakaf yang melibatkan warga negara dan 
pemerintahan asing. 

Disamping mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Agama juga mengajukan 
surat permohonan persetujuan prakarsa p_enyusunan RUU tentang 
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Wakaf kcpada presiden bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 
Januari 2003. Usul tersebut didasarkan pada pertimbangan
pertimbangan sebagai berikut: 

l. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
Tahun 2000-2004 yang· dibentuk berdasarkan Ketetapan 
MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999-2004 menetapkan arah 
kebijakan Pembangunan H ukum yangantara lain melakukan 
penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh clan 
terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama 
dan hukum adat. 

2. Penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
tersebut perlu dilakukan terhadap peraturan perundang
undangan dibidang perwakafan dengan latar belakang 
pemikiran sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 49 ayat 
( 1) menyatakan bahwa perwakafan tanah milik 
dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah telah 
menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, 
antara lain Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik yang secara teknis 
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Di samping itu 
telah dikeluarkan lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang sebagian 
materinya mengatur tentang Wakaf. 
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b. Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat 
dijadikan landasan hukum yang cukup kuat untuk 
mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan yang 
menyangkut perwakafan yang dihadapi oleh lembaga 
keagamaan yang bertindak sebagai nadzir. Sementara itu 
akhir-akhir ini semakin besar kecenderungan masyarakat 
untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf 
uang, yang belum ada pengaturannya dalam peraturan 
perundang-undangan, padahal wakaf uang itu dinilai 
secara ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana 
pengembangan penghidupan dan kehidupan masyarakat. 
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Pusat juga telah 
mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang 
ketentuan wakaf uang. 

3. Pada prinsipnya aset atau investasi wakaf harus terus 
terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga 
kehidupan masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan hukum 
untuk mencegah tindakan melenyapkan keabadian wakaf 
dengan alasan apa pun, atau mengurangi nilai aset yang telah 
diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau 
dimanfaatkan. 

4. Berdasarkan data yang ada bahwa potensi tanah wakaf 
di Indonesia pada saat ini (2002) berjumlah 359.462 
lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047.607 m2, dan 
diperkirakan lebih banyak lagi yang belum terdaftar 
terrnasuk yang dikelola oleh Orrnas Islam. Sebagian tanah 
wakaf itu ada yang terletak di tempat/lokasi yang strategis 
di kawasan perkotaan. Pengelolaan perwakafan di tanah 
air kita rnemiliki peluang dan prospek perkembangan yang 
positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. 
Diharapkan perkembangan wakaf pada waktunya akan 
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mengarah menjadi kegiatan investasi atau dana abadi dan 
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif 
dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan 
kesejahteraan masyarakat. 

5. Penyusunan RUU tentang Wakaf bertujuan untuk: 

a. mengintegrasikan peraturan perundang-undangan bidang 
perwakafan. 

b. menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan. 

c. melindungi clan memberikan rasa aman bagi wakif clan 
nadzir. 

d. sebagai intrumen untuk mengembangkan rasa tanggung 
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan 
mengelola benda wakaf. 

e. sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi 
dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan. 

f. mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, clan 

g. memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga 
mencakup pula wakaf uang dan surat-surat berharga. 

6. Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan RUU 
tentang Wakaf adalah: 

a. terciptanya tertib hukum dan tertib aturan di bidang 
perwakafan dalam wadah negara kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi 
pengelolaan dan pemanfaatan asset wakaf sesuai 
dengan sistem ekonomi syariah; tersedianya landasan 
peraturan perundang-undangan bagi pembentukan 
dan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Badan Wakaf 
Indonesia; 
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c. terwujudnya akumulasi asset wakaf sebagai alternatif 
sumber pendanaan bagi pembangunan masyarakat. 

7. Pokok-pokok pikiran, lingkup dan obyek materi RUU tentang 
wakaf diatur dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I Ketentuan Umum 
Bab II Dasar-Dasar Wakaf 
Bab Ill Kelembagaan 
Bab IV Tata Cara Perwakafan 
Bab V Kemitraan Dan Pemberdayaan 
Bab VI Perubahan, Penyelesaian Perselisihan clan 

Pengawasan 
Bab Vil Ketentuan Pidana 
Bab VIII Ketentuan Peralihan 
Bab IX Ketentuan Penutup 

8. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU Wakaf ialah : 
a. Peran dan tanggt1ng jawab pemerintah dalam membina, 

melindungi dan memajukan lembaga wakaf; 
b. Peran dan tanggung jawab masycirakat, termasuk di 

dalamnya organisasi atau lembaga pranata keagamaan, 
dalam mengelola, memelihara, memberdayakan dan 
mengembangkan serta akuntabilitas wakaf; 

c. Pelembagaan dan pengelolaan Wakaf berdasarkan sistem 
ekonomi syariah untuk memajukan dan mensejahterakan 
um at. 

Bersamaan dengan surat yang dikirimkan kepada presiden 
tersebut, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
mengirim surat kepada presiden bernomor: M. UM.01.06-30 
tertanggal 3 Februari 2003 yang berisi rekomendasi atas usul 
prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. 

Dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan bahwa 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah 
melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan 
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pemantapan konsep RUU tentang Wakaf yang dihadiri oleh wakil
wakil dari instansi terkait, yaitu: 

1. Departemen Dalam Negeri; 
2. Badan Pertanahan Nasional; 
3. Mahkamah Agung; 
4. Bank Indonesia; 
5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan; 
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 
7. Departemen Agama; clan 
8. Departemen Kehakiman clan Hak Asasi Manusia. 

Dalam rapat tersebut dinyatakan kesetujuannya atas 
konsepsi Rancangan Undang .. Undang tentang Wakaf sehingga 
dapat ditindaklanjuti untuk diajukan usul prakarsa dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1. Praktik wakaf yaitu perbuatan hukum melepaskan hak milik 
menjadi harta wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap 
dan selama .. lamanya bagi kepentingan orang banyak sebagai 
suatu pranata keagamaan dalam kehidupan di Indonesia. 
Seja~h ini ketentuan mengenai perwakafan diatur, antara 
lain, oleh Undang .. undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria, pasal 14 ayat (1) huruf b 
clan pasal 49 ayat (3) clan Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 1977 tentang Tata Penclaftaran Tanah Mengenai 
Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lntruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat Kompilasi 
Hukum Islam yang sebagian materinya berkaitan clengan 
hukum wakaf, serta beberapa peraturan lain termasuk 
lntruksi bersama Menteri Dalam Negeri clan Menteri 
Agama, dan beberapa peraturan yang bersifat teknis yang 
dikeluarkan oleh Menteri Agama. 
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2. Ketentuan mengenai perwakafan tanah milik yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut belum mengatur substansi hukum wakaf 
secara utuh sehingga belum dapat dijadikan landasan 
hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan wakaf 
yang dihapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak 
sebagai nazhir. Sering terjadi perselisihan antara nazhir 
dengan pewakaf a tau ahli waris pewakaf, dan adakalanya 
melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang 
belum diatur oleh masyarakat yang belum ada ketentuan 
hukum mengenai cara menyelesaikannya. J ika hal itu 
tidak segera diatasi dengan terlebih dahulu membentuk 
suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai 
wakaf, dikuatirkan akan semakin banyak harta wakaf 
beralih ke pihak lain tanpa hak akibat kesengajaan atau 
kelalaian nazhir yang dapat merugikan kepentingan 
masyarakat. Sementara itu akhir-akhir ini terdapat 
kecenderungan untuk melakukan perbuatan hukum 
berupa wakaf tunai (cash waqf) yang dinilai sebagai cara 
yang lebih praktis untuk berwakaf dan memiliki prospek 
ekonomi yang cukup baik. Perluasan obyek wakaf berupa 
benda bergerak tersebut yang secara hukum berkaitan 
pula dengan masalah transaksi keuangan pada umumnya 
memerlukan pengaturan yang cermat, karena itu perlu 
diatur dengan undang-undang. 

3. Berdasarkan pemikiran di atas perlu dibentuk suatu undang .. 
undang yang mengatur substansi hukum wakaf untuk 
menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan 
mengenai wakaf, dengan maksud untuk menjamin kepastian 
hukum di bidang perwakafan, serta melindungi dan 
memberikan rasa aman bagi pewakaf dan sebagai landasan 
hukum bagi pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang 
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akan mempromosikan potensi wakaf dalam pembangunan. 
Keberadaan Undang-Undang tentang Wakaf tersebut 
diharapkan dapat mengembangkan rasa tanggung jawab bagi 
para pihak yang mendapat kepercayaan sebagai nazhir unruk 
mengelola harta wakaf. 

E. Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf 
Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri 
Agama melalui surat nomor: MA/27 /2003 tertanggal 24 Januari 
2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil 
antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tugas dari Tim Kecil tersebut 
adalah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf, yang 
sebelumnya sudah dibuat draft awalnya oleh pihak Departemen 
Agama. 

Pembentukan Tim Kecil tersebut ditanggapi oleh Menteri 
Kehakiman dan HAM dengan surat bernomor: M.UM.01.06-
35 tanggal 10 Pebruari 2003. Dalam surat tersebut, Menteri 
Kehakiman dan HAM menyampaikan nama-nama pejabat yang 
duduk sebagai TIM Kecil dalam penyusunan Rancangan Undang
undang tentang Wakaf, yaitu: 

1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH {Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-Undangan). 

2. Abdul Wahid, SH {Direktur Perancangan Peraturan Perundang
Undangan) . 

.3. Dr. Wahiduddin Adams, MA {Pit. Direktur Harmonisasi 
Peraturan Perundang-Undangan ). 

4. Drs. Zafrullah Salim, SH {Kasubdit Harmonisasi bidang 
EKUINDANG). 
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5. Fiqi Nana Kania, SH, MH (Staf Subdit Harmonisasi bidang 
EKUINDANG). 

Pada tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI 
menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI dengan Nomor. 
B.61 yang bersifat segera, perihal Persetujuan Prakarsa Penyusunan 
RUU tentang Wakaf (surat Menteri Nomor. MN25/2003 tanggal 
24 Januari 2003). Dalam surat tersebut, pihak Sekretaris Negara 
yang ditandatangani Bambang Kesowo sangat mengharapkan agar 
dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf supaya 
selalu dikoordinasikan dengan Departemen/lnstansi terkait sesuai 
dengan Keputusan Presiden Nomor: 188 tahun 1998 tentang Cara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. 

Dengan keluarnya surat persetujuan Presiden dalam rencana 
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf dimaksud 
telah memberikan angin segar bagi upaya yang dilakukan oleh 
Departemen Agama bersama Departemen Kehakiman dan HAM 
dalam menyusun RUU ten tang Wakaf. Sehingga secara resmi, upaya 
penyusunan RUU Wakaf telah mendapat izin dari presiden RI, 
Megawati Soekarnoputri, dan langkah berikutnya akan dibentuk 
Tim Penyusunan RUU Wakaf yang terdiri dari berbagai instansi 
terkait • 
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BIGIAll IEDUI 
PENYUSUNAN DRAFT AWAL RUU WAKAF 

A. Penyusunan Naskah Akademik RUU Wakaf 

Berbekal dari dasar pemikiran, baik analisa ajaran fikih, 
fenomena sosiologis maupun landasan hukum berupa persetujuan 
prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Wakaf dari 
Presiden melalui Sekretaris Negara, Bambang Kesowo, maka 
Direktorat Zakaf dan Wakaf menindaklanjuti dengan menyiapkan 
Naskah Akademik sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan 
RUU tentang Wakaf. Naskah akademik ini disusun oleh Dr. 
Uswatun Hasanah, paksir perwakafan dari Universitas Indonesia. 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang .. 
undang Tentang Wakaf ini adalah dalam rangka memberi alasan 
pentingnya penyusunan RUU tentang Wakaf. Konsep.-konsep 
yang dimuat dalam naskah ini mengacu pada perkembangan 
perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujud
kan kesejahteraan sosial. 

Naskah 1n1 selain ditujukan sebagai prakarsa 
penyusunan RUU tentang Wakaf, juga dapat dijadikan sebagai 
baban masukan oleh Tim Penyusun RUU Tentang Wakaf. 
Pokok .. pokok pikiran yang terkandung dalam naskah ini selain 
memperhatikan hukum positif yang langsung berkaitan dengan 
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masalah perwakafan juga undang-undang yang berkaitan secara 
tidak langsung. 

Sedangkan metode dan pendekatan dalam penyusunannya 
dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap penelitian dan tahap 
penyusunan naskah akademik. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan sosio-legal research yang tujuannya untuk mengumpulkan 
data primer. Untuk mengumpulkan data primer tersebut, cara 
yang ditempuh adalah melalui studi kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan 
kepustakaan tentang wakaf baik berupa peraturan perundang
undangan, berbagai literatur, dan hasil penelitian terdahulu. 
Selain itu, dilakukan juga studi komparatif terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang memuat peraturan perwakafan di 
berbagai negara seperti Mesir clan Bangladesh. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menghimpun pendapat 
dari berbagai pakar, wakif, nazhir, anggota masyarakat, akademisi 
dan pejabat Dep. Agama tentang persepsi mereka terhadap 
urgensi diaturnya wakaf dalam suatu undang-undang tersendiri di 
Indonesia clan substansi muatannya. 

Metode penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada 
alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk 
alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formasi norma
norma hukum yang diusulkan. 

Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum 
yang akan dijadikan materi muatan RUU Tentang Wakaf. Atas 
dasar itu, cara penyusunan Naskah Akademik ini akan dilakukan 
dengan memberikan: (a). uraian deskripsi tentang norma yang 
berlaku dan berbagai permasalahan yang dihadapi; (b). uraian 
tentang kondisi perwakafan di Indonesia dan perkembangan wakaf 
di berbagai negara; (c). uraian tentang rekomendasi sebagai bahan 
pertimbangan penyusunan RUU Tentang Wakaf. 
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Adapun naskah akademik tersebut meliputi lima bab, yaitu: 

Bab I 
Pendahuluan 
a. Latar Belakang 
b. Landasan Hukum 
c. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik 
d. Metode clan Pendekatan 

Bab II 
Kerangka Konsepsional 
a. Dasar Hukum Disyariatkannya Wakaf 
b. Hukum Wakaf 

Bab III 
PeTkembangan Perwakafan di Indonesia 
a. Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia 
b. Wakaf clan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

Bab IV 
Substansi Pengaturan Ranctctngan Undang-undang tentang Wakaf 
a. Uraian 
b. Materi Pengaturan Perwakafan 

BabV 
Kesimpulan clan Saran 
a. Kesimpulan 
b. Saran-saran 

Bab VI 
Sistematika Rancangan Undang-undang tentang Wakaf 
Rancangan Undang-undang tentang Wakaf 1n1 disusun 
berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I: Ketentuan 
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Umum, Bab II: Dasar-dasar Wakaf, Tujuan dan Fungsi, Bab 
Ill: Administrasi Wakaf, Bab IV: Pengelolaan Wakaf dan 
Pembinaan Nazhir, Bab V: Badan Wakaf Indonesia, Bab VI: 
Perubahan Peruntukan, Penggunaan dan Status Benda Wakaf, 
Bab VII: Penyelesaian Sengketa, Bab VIII: Pengawasan, Bab 
IX: Sanksi, Bab X: Ketentuan Peralihan, Bab XI: Ketentuan 
Penutup. 

B. Penyusunan Draft RUU Wakaf Tahap Pertama 

Setelah ada konsep naskah akademik yang menggambarkan 
dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf, maka 
Direktorat Pengambangan Z'lkat dan Wakaf cq. Sub Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf yang dipelopori oleh Ors. H. Achmad 
Djunaidi (Kasubdit) bersama H. Asrory Abdul Karim, SH, MH 
(Kasi Penyuluhan Wakaf) dan Ors. H. Ma'ruf (Kasi lnventarisasi 
Wakaf) menyusun draft awal Rancangan Undang-Undang tentang 
Wakaf. 

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini menjadi 
cikal bakal Rancangan Undang-Undangtentang Wakaf yang dibahas 
dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draft tersebut terdiri 
dari 10 bab clan 65 pasal yang memuat berbagai substansi yang 
mengiringi semangat pemberdayaan wakaf produktif. Paling tidak 
ada beberapa latar belakang formil yang menjadi dasar penyusunan 
draft tersebut, yaitu: 

a. Masih belum terintcgrasikannya peraturan teknis 
pengelolaan wakaf. Jika suatu persoalan yang cukup 
strategis seperti lcmbaga wakaf tidak diatur secara intergral 
dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga 
tersebut sulit diharapkan maju clan berkembang secara 
baik. Pengintegrasian peraturan clan penambahan klausul 
penting secara lengkap dalam suatu undang-unclang 
sangat mendesak clilakukan agar wakaf bisa tertangani 
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secara terpadu clan rnaksimal. Seperti kita ketahui bahwa 
di negeri rnuslim lainnya seperti Mcsir telah ada Qanun 
No. 46 tahun 1946 yang mengatur scluruh potensi dan 
pengelolaann wakaf secara umum clan terus dikembangkan 
sesuai clengan situasi clan kondisi dengan tetap berdasarkan 
Syari'at Islam. Sehingga wakaf di Mesir bcrkembang sccara 
dinamis clan memberikan dampak sosial ekonomi secara 
nyata kepada masyarakat banyak. 

b. Karena masih ada kelemahan clalam pengaturan hukumnya, 
persoalan hukum wakaf belurn memberikan kepastian 
jaminan clan perlindungan rasa aman bagi wakif, nazhir 
clan ma.uquf 'alaihi (penerima wakaf), baik perorangan, 
kelompok orang maupun badan hukum. Sehingga 
peraturan perunclangan mcngenai wakaf selama ini belum 
bisa clijaclikan instrumen untuk mengembangkan rasa 
tanggung jawab bagi pihak yang menclapat kepercayaan 
mengelola wakaf. Belum aclanya ketegasan yang utuh 
dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang ticlak 
menjalankan amanah perwakafan membuka peluang 
terjadinya penyimpangan yang cukup lebar clalam 
pengelolaan clan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. 
Sehingga ketika ditemukan penyeTewengan yang clilakukan 
oleh perseorangan, kelompok orang maupun baclan hukum 
nazhir sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor 
publik dalam advokasi persengketaan atau penyelesaian 
penyelewengan wakaf. Penyelewengan yang dilakukan oleh 
para nazhir nakal misalnya, dalam sejarahnya, be I um ada yang 
diteruskan kepada penyelesaian pidana, karena peraturan 
perunclangan yang ada belum mampu memberikan sanksi 
pidana yang tegas clan konkrit. Hal ini banyak terjadi 
pada harta wakaf yang dikelola oleh perorangan, seperti 
penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, golongan 
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bahkan diwariskan kepada keturunannya, sementara bukti 
perwakafan sulit ditemukan atau bahkan tidak ada, clan 
lain-lain. 

c. Peraturan perundangan yang ada mengatur pada lingkup 
perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada 
wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 
Tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 
1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash 
(cash waqfl, hak kepemilikan intelektual dan surat·surat 
berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti 
sekarang ini dimana uang clan surat-surat berharga lainnya 
menjadi variable ekonomi yang cukup penting. Sehingga 
pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara 
optimal. 

Kondisi peraturan perundangan di negeri kita yang 
belum memadai. itu secara tidak langsung menghambat 
optimalisasi pengelolaan potensi wakaf secara umum. Dan 
tentu saja hambatan pengembangan clan pemberdayaan 
wakaf dalam rangka kesejahteraan masyarakat akan hilang, 
minimal terkurangi jika peraturan perundang-undangan wakaf 
diterapkan. 

Banyaknya peraturan perundang-un<langan tentang wakaf 
selama ini seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang· 
undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang 
Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri agama RI No. 
1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, 
Peraturan Dirjen Bi mas Islam Depag RI No. Kep./D/7 5/1978, 
lnpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak perbaikan 
sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Karena memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih 
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berkisar pada perwakafan tanah clan belum menyentuh pada 
aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak 
pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk 
dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur 
tentang harta benda wakaf bergerak yang mempunyai peran 
sangat sentral dalam pengembangan ekonomi makro. Apalagi 
diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf yang kurang atau 
tidak profesional dalam pengelolaan wakaf. 

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat 
Indonesia, apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis 
ekonomi yang belum berkesudahan ini, maka UU Wakaf untuk 
mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat dinantikan 
kehadirannya. 

Disamping latar belakang formil di atas, draft Rancangan 
Undang-Undang ini juga memuat substansi yang memiliki misi 
dalam pemberdayaan wakaf secara profosional produktif, yaitu: 

1. Pentingnya memasukkan benda wakaf bergcrak seperti 
uang, logam mulia, saham dan surat berharga lainnya dalam 
Rancangan Undang-Undang Wakaf. Komponen wakaf benda 
bergerak ini sangat urgen dimasukkan dalam draft karena 
memiliki posisi yang cukup penting dalam pengembangan 
perwakafan secara produktif. 

2. Nazhir yang memiliki posisi kunci dalam pengelolaan wakaf, 
selama ini, masih terhitung tradisional. Ketradisionalan nazhir 
ditandai dengan beberapa aspek: 

a. Tingginya aspek "kepercayaan" kepada para tokoh agama 
seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain-lain 
sebagai nazhir, meskipun mereka sering tidak memiliki 
kemampuan dalam mengelola wakaf secara optimal. 
Bahkan karena terlalu percaya, proses penyerahan harta 
wakaf tidak disertakan dengan sertifikat wakaf sebagai 
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bukti tertulis jika di kemudian hari terjadi penyelewengan 
dan atau sengketa dengan pihak ketiga. 

b. Tradisionalisme nazhir dalam memahami wakaf yang lebih 
menempatkannya sebagai bagian dari ibadah mahdhah, 
sehingga banyak dari mereka yang kurang sungguh
sungguh dalam mengurus atau mengelola benda-benda 
wakaf. 

c. Terbatasnya wawasan clan keandalan Sumber Daya 
Manusia (SOM) dalam memaksimalisasi potensi wakaf 
yang ada, sehingga banyak benda-benda wakaf yang belum 
memberikan manfaat bagi kepentingan umat, bahkan 
banyak benda-benda wakaf yang terbengkelai. 

3. Pe1lunya pengaturan secara khusus agar wakaf memiliki daya 
dorc:ng ekonomi yang tinggi dengan memberikan peluang 
kerja~ama dengan pihak ketiga. 

4. Perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di 
tingkat pusat, clan di tingkat daerah jika dianggap perlu. 
Badan W•lkaf ini diharapkan memiliki fungsi: (a) melakukan 
pembinaan terhadap nazhir-nazhir wakaf dalam pengelolaan 
perwakafan di seluruh nusantara, (b) melakukan pengelolaan 
clan pengenlhangan benda-benda wakaf secara mandiri, 
baik yang be1·sifat nasional maupun internasional, (c) dan, 
memberikan 11ertimbangan clan usulan baik yang bersifat 
teknis maupun yuridis kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
perwakafan. 

5. Perlunya pendafta.·an dengan administrasi perwakafan dan 
mengumumkan kepada masyarakat banyak, sehingga wakaf 
dapat terdata dengan baik dan memiliki kekuatan hukum 
yang kuat. 

6. Secara operasional, wakaf sebaiknya dikelola oleh nazhir 
yang berbentuk lembaga atau badan hukum yang memiliki 
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kemampuan clan pengalaman pengelolaan bencla-bencla 
wakaf secara procluktif clan mempersempit atau menutup 
sama sekali peluang nazhir perseorangan. Karena pengalaman 
membuktikan, bahwa nazhir perseorangan kurang memiliki 
kemampuan clalam mengelola bencla-bencla wakaf. Dalam 
banyak kasus, bencla-bencla wakaf yang clitangani oleh 
nazhir perseorangan cenclerung terbengkelai, bahkan ticlak 
seclikit yang lenyap karena cliserobot oleh pihak ketiga atau 
clisalahgunakan para nazhir nakal. 

7. Dimasukkannya persyaratan sebagai nazhir agar memiliki sifat 
amanah clan mampu secara jasmani clan rohani. Amanah, 
mampu secara jasmani dan rohani aclalah profosional, karena 
selama ini wakaf lebih banyak ditangani seaclanya sehingga 
bencla-bencla wakaf banyak yang kurang memberikan manfaat 
bagi kepentingan umum. 

8. Dalam pelaksanaan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah 
harus cliberi ruang sebagai tempat penyerahan benda wakaf 
(uang) sekaligus dapat mengeluarkan Serifikat Wakaf Uang. 
Penyerahan wakaf uang dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang 
kepacla Lembaga Keuangan Syariah ini climaksuclkan agar 
pengelolaan wakaf uang clapat dipantau secara lebih mudah 
clan masyarakat yang ingin berwakaf lebih muclah untuk 
mengaksesnya. 

9. Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip Syariah, 
baik melalui musyarakah atau mudharabah. Penggunaan sistem 
Syariah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan 
nilai-nilai Islam clan memang cliakui sistem Syariah memiliki 
keunggulan dibandingkan dengan sistem ribawy. 

10. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui 
musyawarah untuk mencari mufa.kat. Namun jika dalam 
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proses penyelesaian ticlak clitemukan kata sepakat, maka para 
pihak bisa menyerahkan masalahnya kepada arbitrase clan juga 
pengaclilan agama. 

11. Perlunya pengaturan secara tegas terkait clengan ketentuan 
pidana clan sanksi administratif bagi pihak yang 
menyalahgunakan harta benda wakaf. Selama ini ketentuan 
pidana clan sanksi administratif ticlak diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik. Untuk itu, dalam rangka memayungi problem-problem 
legal terhadap harta wakaf, khususnya kasus tanah wakaf harus 
dibuat klausul-klausul tentang hal ini. 

C. Penyusunan Draft RUU Wakaf Tahap Kedua 

Setelah proses penyusunan draft RUU Wakaf tahap pertama 
dianggap selesai, maka proses penyusunan draft tahap kedua 
digelar. Dalam penyusunan tahap ini telah mengakomodir 
berbagai dinamika dan ide yang harus dimasukkan ke dalam 
draft RUU Wakaf, atau mempertajam masalah-masalah yang 
dianggap penting, sehingga akan dihasilkan draft yang sesuai 
dengan kebutuhan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan 
wakaf secara utuh. 

Beberapa klausul yang diangkat dalam penyusunan draft tahap 
kedua yang cukup menonjol adalah sebagai berikut: 

1. Selain Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan 
Sertifikat Wakaf Uang (SWU), ada instansi berwenang lain 
yang juga berhak mengeluarkan Surat Tanda Bukti Wakaf, 
yaitu lembaga notaris; 

2. Hak penggantian nazhir wakaf akan dilakukan oleh Badan 
Wakaf Indonesia (BWI), bukan lagi wewenang Menteri Agama. 
Wewenang BWI ini sebagai sebuah upaya agar pengawasan dan 
pembinaan nazhir dapat berjalan dengan baik. 

46 Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 



3. Perlunya menjalin kemitraan dalam pengelolaan wakaf dengan 
pihak ketiga seperti investor indepenclen clan bekerja sama 
clengan lembaga-lembaga profesional yang terkait clengan 
pemberdayaan clan pengembangan wakaf. 

4. Perlunya lembaga penjamin Syariah clalam proses pengelolaan 
bencla-benda wakaf untuk menghinclari berkurangnya nilai 
keabadian bencla jika terjadi lost atau kerugian. 

5. Kalau selama ini nazhir wakaf kurang menclapat perhatian 
terhadap hak-haknya secara layak bahkan banyak dari mereka 
yang terpaksa mengeluarkan anggaran pribadi untuk menutupi 
pemeliharaan benda wakaf, maka dalam draft RUU Wakaf ini 
perlu clipertegas bahwa nazhir harus menclapat hak secara lebih 
layak. Sebagai sebuah perbandingan, nazhir wakaf di Turki 
mendapat alokasi 5 persen dari net income wakaf, demikian 
juga dinegara-negara muslim lain yang memiliki pengalaman 
panjang terhadap wakaf. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan 
lebih layak lagi bagi pengelola wakaf maksimal 10 persen dari 
hasil pemberdayaan wakaf. 

6. Perlunya pembatasan masa bhakti nazhir wakaf dalam sebuah 
kepengurusan sebagai upaya pengawasan clan membuka 
peluang proses regenerasi kenazhiran agar tercipta kinerja 
yang optimal. Kenyataan telah berbicara banyak, bahwa 
nazhir-nazhir wakaf di seluruh tanah air tidak dibatasi masa 
bhaktinya, bahkan sebagian dari mereka ada yang memegang 
jabatan sapanjang umur (seumur hidup). 

7. Untuk meningkatkan kinerja Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) diusulkan keberadaannya di Ibu Kota dalam rangka 
efoktifitas kinerja clan tidak disibukkan dalam urusan 
penyusunan kepengurusan di daerah. Namun, jika dianggap 
perlu di daerah akan dibentuk kepengurusan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI), sebagai contoh tingginya volume benda 
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wakaf di suatu daerah tertentu, sehingga perlu dicover 
sccara terpadu. 

8. Sebagai upaya membentuk struktur organisasi Badan Wakaf 
Indonesia (BWI), maka perlu diatur bentuk organisasi yang 
terdiri dari Dewan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. 

9. Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, 
Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Sebagai 
lembaga yang masih baru dengan peran clan tugas yang cukup 
berat, maka BWI harus dibantu pembiayaannya agar dapat 
menjalankan program-programnya. Namun setelah beberapa 
waktu dimana badan ini sudah mengalami peningkatan dalam 
mengelola harta wakaf dengan keuntungan yang dianggap 
perlu, Pemerintah akan melepaskan dari pembiayaan sebagai 
sebuah lembaga independen. 

Cata tan: 

Dalam proses penyusunan draft awal RUU tentang Wakaf, baik 
pada tahap pertama maupun tahap kedua sesungguhnya melalui. 
ta ha pan sharing(tukar pend a pat) beberapa kali, baik bersifat internal 
maupun eksternal. Yang dimaksud internal adalah para pihak yang 
terkait dengan upaya RUU Wakaf, yaitu Direktorat Pengembangan 
Zakat dan Wakaf cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang 
dimotori oleh Ka. Subdit clan para Kasi. Sedangkan eksternal 
adalah para pihak yang diterkait dengan upaya pemberdayaan 
wakaf secara produktif, seperti para pakar ekonomi Islam, MUI, 
Perguruan Tinggi, Badan Pertanahan Nasional, Departemen 
Kehakiman clan HAM dan lain sebagainya. 

Adapun tema .. tema atau usu-i.ssu yang dibahas pun sangat 
beragam clan tidak bersifat sistemik karena perubahan clan 
dinamikanya terus berkembang. Betapapun tema-tema tersebut 
t:idak dibahas secara berurutan, namun substansi yang diinginkan 
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agar RUU Wakaf memiliki watak yang menitikberatkan pada 
pemberdayaan ekonomi dapat dicover secara baik. Hal ini tidak 
berhenti pada tahap penyusunan draft, namun juga pada saat 
penyempurnaan konsep secara umum. 

Dengan demikian, untuk memudahkan dalam penggambaran 
proses penyusunan draft RUU Wakaf dikelompokkan pada dua 
tahap. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan secara lebih 
simpel dan dimengerti secara lebih mudah • 
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BAGIAN KmGI 
PENYEMPURNAAN DRAFT RUU WAKAF 

A. Pertemuan Ulama, Pakar!Tokoh dan Ormas Islam 

Sebagai sebuah upaya penyempurnaa draft RUU Wakaf yang 
sudah disiapkan sebelumnya agar mencakup banyak klausul clan 
substansi dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif, 
maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh clan Ormas Islam 
pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang clibuka oleh 
Menteri Agama. 

Dalam forum tersebut diunclang para ulama, pakar/tokoh clan 
Ormas Islam yang memiliki katerkaitan dalam pengelolaan wakaf. 
Adapun peserta yang diundang sebagai berikut: 

Peserta Pertemuan Ulama, Tokoh/Pakar 
1 Prof. DR. Erman Radjagukguk, SH 
2 Ors. H. Taufiq Kamil 
3 Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH 
4 Prof. DR.H. Rahmat Djatnika 
5 Prof. DR. Amin Summa, MA 
6 Prof. DR. Ismail Sunny, SH, LML 
7 Prof. DR. H. Busthanul Arifin1 SH 
8 Prof. DR. Qodri Azizi 
9 DR .H. Syafi'i Antonio, MSc 

Jmlh Ket 
1 orang 
1 orang 
1 orang 
1 orang 
l orang 
1 orang 
1 orang 
1 orang 
1 orang 
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10 Prof. DR. H. Atha M udhar 1 orang 
11 DR. Wahidudin Adam 1 orang 
12 Abdul Wahid, SH 1 orang 
13 Prof. DR. M. Din Syan1sudin 1 orang 
14 DR. Mulya Siregar 1 orang 
15 DR. Mustafa E Nasution 1 orang 
16 H. Muchtar Zarkasi, SH 1 orang 
17 DR. Uswatun Hasanah 1 orang 
18 Prof. KH. Ali Yafie 1 orang 
19 Prof. DR. H. Achmad Sukardja, SH. MA 1 orang 
20 Prof. DR. Fathurrahman Djamil, SH. 1 orang 
21 DR. H. Z.ein Bajeber 1 orang 
22 Prof. DR. Tahir Azhari SH. 1 orang 
23 KH. Ma'ruf Amin 1 orang 
24 Drs. H. Taufiq, SH. MH (MA) 1 orang 
25 DR.H.Rifyal Ka'bah 1 orang 
26 DR. Anwar Ibrahim 1 orang 
27 H. Fauzan Misra El Muhamady, MA 1 orang 
28 Prof. Drs. Asymuni Abdurrahim 1 orang 
29 Drs. Fauzan Afandi 1 orang 
30 Prof. DR. Amir Sarifuddin 1 orang 
31 DR. Ahmad Sutarmadi 1 orang 
32 H. Fauzi Amnur, LC. 1 orang 
33 Drs. H. T u I u s 1 orang 
34 Drs. H. Wahyu Widiyana 1 orang 
35 Drs. H. Zainal Arifin Nurdin, SH l orang 
36 Universitas Islam Sumatera Utara 1 orang 
37 PB.NAHDATUL UIAMA 2 orang 
38 PP.MUHAMMADIY AH 2 orang 
39 DEWAN DAKWAH ISlAMMIYAH 2 orang 
40 MAJELIS ULAMA INDONESIA 2 orang 
41 AL- IRSYAD 2 orang 
42 AL- WASHLIYAH 2 orang 
43 PERSIS 2 orang 
44 MATH~ULANWAR 2 orang 
45 BADAN WAKAF UII 1 orang 
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46 BADAN WAKAF GONTOR 1 orang 
47 BAPPENAS • 1 orang 
48 Ketua Badan Pertanahan Nasional 1 orang 
49 U IN JAKARTA (SAHID) 2 orang 
50 Badan Wakaf Sultan Agung Semarang 1 orang 

Jumlah 59 

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Bimas 
Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH), Ors. H. Taufiq Kamil, 
menyatakan bahwa acara tersebut mengiringi keluarnya lzin 
Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf 
dari presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Tujuan dari pertemuan 
terse but: 

• Menggali pemikiran dan pendapat dari para ulama, pakar/ 
tokoh dan ormas Islam dalam rangka menyiapkan Rancangan 
Undang-undang tentang Wakaf. 

• Menyamakan persepsi tentang konsep Rancangan Undang
undang tentang Wakaf terkait dengan materi, organisasi dan 
pengaturan wakaf. 

Sedangkan Menteri Agama RI, Prof. Dr. Said Agil Husin Al
Munawar, MA mengungkapkan bahwa pelaksanaan perwakafan di 
masyarakat muslim sesungguhnya sudah berjalan lama. Bersamaan 
dengan itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan 
tentang wakaf, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok Agraria dan Paraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
i977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun, sampai saat ini 
peraturan-perauran tersebut dinilai kurang memadai. 

Perkembangan nazhir (pengelola wakaf) misalnya, dari 
waktu ke waktu mengalami perkembangan. Sehingga sudah 
saatnya diadakan regulasi di bidang perwakafan dalam rangka 
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mengoptin1alkan pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti 
uang. 

Di negara-negara muslim seperti Mesir, Qatar, Kuwait, 
Bangladesh clan lain-lain, wakaf merupakan sektor utama di 
bidang pengembangan ekonomi. Dari upaya pemberdayaan wakaf 
terse but dapat menggerakkan bidang pend id ikan, dakwah clan 
ekonomi umat. Bahkan di negara-ncgara tersebut, wakaf masuk 
dalam departemen tersendiri, yaitu: wizaratuL awqaf waL-hajj. 

Untuk konteks Indonesia, proses pemberdayaan wakaf secara 
produktif bisa dilakukan secant bertahap dan perlu mencontoh 
model-model pemberdayaan yang sudah pernah dilakukan di 
negara-negara muslim. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti saat 
ini, perlu pengembangan ekonomi alternatif sebagai upaya ikut 
serta menanggulangi krisis yang berkepenjangan seperti zakat yang 
dikelola secara profesional yang diparalelkan dengan pemberdayaan 
wakaf. 

Dengan Undang-undang tentang Wakaf diharapkan dapat 
dijadikan pijakan dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, para 
ulama, pakar/tokoh dan ormas Islam perlu mendiskusikan konsep 
Undang-undang Wakaf yang memenuhi aspirasi masyarakat. 

Setelah Menteri Agama menyampaikan pandangannya, Dirjen 
BIPH menyampaikan Position Paper sebagai kerangka acuan dalam 
acara tersebut, yaitu: 

I. Latar belakang 

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga 
dalam kehidupan umat Islam di tanah air kita. Pengaturan 
mengenai wakaf tertuang dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) yang ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik. Masalah wakaf juga dimuat 
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dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (lnstruksi Presiden 
RI Nomor 1 Tahun 1991) yang menjadi pedoman bagi hakim 
Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Pengaturan yang ada 
tersebut dirasakan kurang memadai karena permasalahan 
wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi oleh 
lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir dari waktu 
ke waktu kian berkembang. Di samping itu masyarakat amat 
membutuhkan pengaturan mengenai wakaf produktif dan 
wakaf uang yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi 
wakaf di negara kita. 

Sejalan dengan Unclang-Unclang RI Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 
yang antara lain menetapkan arah kebijakan Pembangunan 
Hukum, maka penyusunan RUU Wakaf merupakan bagian 
yang inheren dengan penataan sistem hukum nasional. 
Penataan sistem hukum nasional seperti climaksud dalam 
GBHN adalah yang bersifat menyeluruh clan terpadu dengan 
mengakui clan menghormati hukum agama clan hukur:n aclat. 
Dengan aclanya Undang-unclang Wakaf maka pengembangan 
wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, antara lain 
untuk memberikan kepastian hukum kepacla wakif (pewakaf), 
nazhir (pengelola wakaf) clan mauquf alaih (pihak yang berhak 
menerima hasil wakaf). 

II. Tujuan penyusunan RUU Wakaf 

Penyusunan Rancangan Unclang-unclang Wakaf bertujuan 
sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan berbagai peraturan teknis tentang wakaf; 

2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf; 
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3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif clan nathir, 
clan mauquf alaih, baik perorangan maupun badan hukum; 

4. Sebagai intrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab 
bagi para pihak yang menclapat kepercayaan mengelola wakaf; 

5. Sebagai koridor kebijakan publik clalam rangka aclvokasi clan 
penyelesaian sengketa wakaf; 

6. Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, clan 

7. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup 
pula wakaf uang dan surat-surat berharga. 

III. Sasaran yang ingin diwujudkan 

Sara ran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Rancangan 
Unclang-undang Wakaf aclalah: 

1. Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan tentang wakaf 
clalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia; 

2. Terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan 
dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi 
syariah; 

3. Tersedianya landasan peraturan perundang-unclangan bagi 
pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Badan/ 
Pusat Wakaf Indonesia, dan 

4. Terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagai alternatif sumber 
pendanaan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

IV. Lingkup Materi RUU tentang Wakaf 
Lingkup materi Rancangan Undang-undang Wakaf diatur 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I 

Ketentuan Umum; 
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Bab II 
Dasar-dasar Waka/; 

Bab III 
Kelembagaan organisasi pengelola Waka{; 

Bab IV 
Tata cara perdaftaran benda Waka{; 

BabV 
Pemberdayaan clan Kemitraan; 

Bab VI 
Perubahan, Penyelesaian Perselisihan clan Pengawasan; 

Bab VII 
Ketentuan Pidana; 

Bab VIII 
Ketentuan-ketentuan Lain; 

Bab IX 
Ketentuan Peralihan; 

BabX 
Ketentuan Penutup 

V. Hal .. hal yang perlu diatur dalam RUU Wakaf 

Kita perlu menentukan haf .. hal yang perlu diatur dalam 
Undang .. Undang Wakaf dan bagaimana konsep pengaturannya. 
Untuk itu diharapkan pembahasan pada kali ini adalah terfokus 
pada hal tersebut. Sebagai gambaran umum, berikut ini kami 
sampaikan beberapa catatan: 

1. Tujuan dan fungsi wakaf 

Wakaf yang sering kita jumpai di masyarakat pada 
umumnya adalah wakaf tanah milik untuk kepentingan sarana 
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ibadah seperti masjid, mushalla, atau sekolah dan lembaga
lembaga keagamaan Islam lainnya. Wakaf produktif di tanah 
air kita masih sedikit sekali jumlahnya. Jarang tanah wakaf 
yang didayagunakan untuk kepentingan komersial, misalnya 
dibangun real estate, pertokoan, clan sebagainya (wakaf 
produktif). 

Sejalan dengan perubahan struktur masyarakat modern 
yang banyak bertumpu pada sektor kegiatan industri dan 
jasa, maka potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomi 
perlu dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat secara 
nyata bagi umat. Hal ini didukung oleh kenyataan banyak 
tanah wakaf yang berada di lokasi strategis dan memiliki 
nilai komersial tinggi, namun belum dikelola sebagai wakaf 
produktif. 

Untuk itu perlukah dinyatakan dalam undang·undang, 
bahwa selain untuk kepentingan ibadah wakaf dapat dikelola 
dan diberdayakan untuk kepentingan komersial yang 
mernberikan kesejahteraan bagi rnasyarakat sesuai dengan 
prinsiP'prinsip syariah Islam? 

2. Wakif 

Dalarn Kornpilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 
wakif adalah orang atau orang .. orang ataupun badan 
hukum yang mewakafkan benda miliknya. Perlukah batasan 
pengertian tersebut disempurnakan/ dikernbangkan dalam 
undang .. undang wakaf itu ,urnpamanya wakif adalah orang, 
kelompok orang, organisasi ataupun perkumpulan badan 
hukum yang mewakafkan benda miliknya. 

Di samping itu, bagaimana kala1.1 ada wakif pemeluk agama 
lain (non muslim)? Perlukah hal itu diatur dalam undang .. 
undang? Bagaimana pula pengaturan wakaf yang berasal dari 
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warga negara atau lembaga asing untuk mewakafkan hartanya 
menurut peraturan wakaf di Indonesia? 

3. Benda yang dapat diwakafkan 

Pada masa lalu masyarakat hanya mengenal wakaf berupa 
benda tetap (tidak bergerak) seperti tanah atau bangunan. 
Tetapi praktik wakaf di dunia Islam dewasa ini menunjukkan 
makin luasnya objek wakaf yang terdiri dari wakaf benda tetap 
(fixed asset) wakaf benda bergerak atau aset lancar (current asset) 
seperti wakaf uang yang dipelopori oleh Dr. Monzen Kaft 
(ekonom asal Turki) dan Prof.Dr. M.A. Mannan (ekonom 
Islam dan Ketua Pendiri Sosial Investmen Bank Ltd Dhaka, 
Bangladesh) yang memaparkan . konsep ekonomi Islam yang 
bercorakkerakyatan ialah wakaftunai. Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. 
Menurut pengamatan, wakaf uang kini telah berjalan seperti 
yang dikelola Dompet Dhuafa Republika, Badan Wakaf Kota 
Bekasi dan lain -lain. 

Untuk itu perlu diakomodasikan dalam undang-undang, 
pengertian wakaf yang meliputi benda tetap (benda tidak 
bergerak) dan benda bergerak, seperti wakaf uang, saham, 
surat-surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan lain .. 
lain? 

4. Nazhir 

Nazhir wakaf yang ada selama ini sebagian besar adalah 
nazhir tradisional dan perorangan (tidak berbadan hukum). 
Peran nazhir tradisional dan perorangan lebih dominan 
sebagai pengurus atau penjaga wakaf, daripada sebagai pengelola 

wakaf. Dalam pada itu tidak ada ketentuan selama ini bahwa 
penunjukan seorang nazhir didasarkan atas pertimbangan 
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kemampuan clan keahlian yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memberdayakan wakaf. 

Mengingat makin kompleksnya persoalan wakaf clan 
banyaknya terjadi sengketa tanah wakaf di masyarakat, maka 
apakah perlu clitetapkan dalam undang-undang bahwa nazhir 
harus berbadan hukum? 

Disamping itu, menurut ketenruan yang sekarang berjalan, 
nazhir disyaratkan mempunyai cabang atau perwakilan 
di kecamatan dimana tanah wakaf terletak yang dalam 
pelaksanaanya di lapangan kerap menimbulkan kesulitan clan 
hambatan, terutama jika nazhir iru bersifat perorangan atau 
perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan. 
Apakah ketentuan tersebut masih perlu dipertahankan atau 
sebaiknya dihilangkan? 

5. Jenis wakaf 

Menurut hukum fikih yang masyhur dan sesuai clengan 
pendapat mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali), bahwa 
wakaf berlaku untuk selamanya sesuai dengan makna hakiki 
wakaf itu sendiri sebagai amal jariah yang pahalanya terus 
mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. 

Tetapi pada waktu terakhir ini lahir pembaharuan 
hukum Islam yang membolehkan wakaf berjangka (pada 
wakaf benda bergerak), seperti yang dipraktekkan di Mesir 
dengan mengacu pada mazhab Hanafi. Seorang muslim 
yang suatu saat membutuhkan kembali benda yang telah 
diwakafkan, misalnya deposito, saham clan sebagainya, 
memiliki peluang untuk berwakaf dengan adanya alternatif 
wakaf berjangka. 

Di Indonesia, wakaf berjangka sampai sejauh ini belum 
popular, apalagi umat Islam Indonesia umumnya adalah 
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pengikut rnazhab Syafi'i. Tetapi dalarn era globalisasi tidak 
mustahil di masa rnendatang wakaf berjangka akan rnenjadi 
wacana di tanah air kita. 

Salah satu fungsi hukurn clan perunclang-unclangan 
clalam Islam, ticlak hanya mengatur apa yang suclah acla, 
tetapi hukum clan perunclang-unclangan mempunyai fungsi 
untuk mengarahkan perkembangan masyarakat. Untuk itu 
perlukah undang-unclang mengakomodasi wacana wakaf 
kontemporer,clengan menetapkan adanya clua jenis wakaf 
yaitu wakaf selamanya clan wakaf berjangka. 

6. Organisasi pengelola wakaf 

Wakaf yang telah berjalan selama ini dikelola oleh 
masyarakat melalui nazhir wakaf perorangan atau yayasan 
berbaclan hukum yang sekaligus bertindak sebagai nazhir. 

Wacana yang berkembang clan perlu cliakomoclasikan 
dalam Unclang-undang Wakaf adalah perlunya clibentuk 
organisasi atau badan wakaf. Ada beberapa pemikiran 
mengenai hal tersebut antara lain.: 

1. Organisasi pengelola wakaf terdiri clari Baclan Wakaf 
yang clibentuk oleh Pemerintah di tingkat pusat clan 
claerah propinsi, clan Lembaga Wakaf yang dibentuk 
oleh masyarakat clan dikukuhkan oleh pemerintah. Opsi 
pertama ini hampir menyerupai organisasi pengelola 
zakat. 

2. Organisasi pengelola wakaf aclalah Baclan Wakaf 
yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat pusat 
dan daerah propinsi, sedangkan yayasan/lembaga 
pengelola wakaf yang clibentuk oleh masyarakat 
menjadi unit pengelola wakaf yang berinduk kepada 
Baclan Wakaf. 
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3. Organisasi pcngelola wakaf adalah Pusat Wakaf yang 
dibentuk oleh pemerintah untuk tingkat nasional dan 
propinsi dan Badan Wakaf yang dibentuk oleh masyarakat 
dan dikukuhkan oleh pemerintah. 

4. Organisasi pengelola wakaf adalah lembaga wakaf 
yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh 
pemerintah, sedangkan pemerintah dalam hal ini 
membentuk Badan Pengawas Wakaf di tingkat pusat 
dan daerah. 

5. Dan lain .. lain. 

7. Pengelolaan wakaf uang dll 

Wakaf uang, 'Saham, surat-surat berharga dan sebagainya 
merupakan bentuk wakaf yang relatif baru di masyarakat. 
Pengelolaan wakaf benda bergerak, seperti wakaf uang, saham 
dan lain-lain memiliki tingkat risiko yang perlu diperhitungkan 
karena wakaf tersebut harus diinvestasikan melalui kolaborasi 
atau joint t1enture dengan investor (pihak swasta). 

Untuk itu perlukah undang-undang menetapkan bahwa 
peng~lolaan wakaf uang, saham, surat berharga dan lain-lain 
hanya dapat dilakukan oleh organisasi pengelola wakaf yang 
dibentuk pemerintah. 

8. Pemberdayaan dan Pengembangan Wakaf 

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif 
merupakan sebuah langkah maju bagi lembaga 
perwakafan di tanah air. Dalam rangka pemberdayaan 
dan pengcmbangan wakaf, maka organisasi pengelo1a 
wakaf memerlukan kerjasasama kemitraan dengan lembaga 
profesional. Dalam perumusan bentuk kerjasama kemitraan 
itu harus mcmperhatikan prinsip-prinsip syariah/fikih 

' Islam mcngcnai wakaf. 
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Untuk itu perlukah unclang-unclang mengatur masalah 
pemberclayaan clan pengembangan wakaf, misalnya 
menetapl<,an kriteria clan syarat-syarat kerjasama kemitraan 
tersebut? Dan bagaimana hubungan pemerintah clan swasta 
clalam rangka pemb~rclayaan clan pengembangan wakaf? 

9. Penyelesaian perselisihan wakaf 

Peraclilan Agama perlu clifungsikan sebagai peraclilan 
syariah bagi setiap warga negara pemeluk Islam clalam 
kacamata pemahaman yang komprehensif. Dalam 
kecluclukannya di atas maka Peradilan Agama harus 
cliberclayakan sebagai satu-satunya payung hukum bagi 
umat Islam clalam penyelesaian semua kasus-kasus perclata 
clan piclana yang berkaitan clengan hukum muamalat. Peran 
clan fungsi serta wewenang Peraclilan Agama dari waktu ke 
waktu harus clitingkatkan sejalan clengan perkembangan 
hukum dan kemasyarakatan. 

Untuk itu perlukah undang-undang wakaf menetapkan 
bahwa penyelesaian kasus yang menyangkut persoalan wakaf 
maupun yang menyangkut pelanggaran tindak perdata dan 
pidana dalam bidang wakaf menjadi wewenang Peradilan 
Agama?. 

10. Pembebasan pajak atas benda wakaf 

Perlukah dinyatakan dalam undang-undang bahwa benda 
wakaf dibebaskan dari kewajiban pajak dan biaya lainnya? 

11. Pejabat KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

Bagaimana dengan kedudukan hukum pejabat Kantor 
Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam Undang-undang 
Wakaf. Perlukah ditetapkan bahwa seperti halnya Camat 
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ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 
maka Kepala KUA ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat 
Akta lkrar Wakaf dengan izin dan akreditasi dari Menteri 
Agama. 

VI. Penutup 

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam 
kesempatan ini, kami mengharapkan hal-hal tersebut dapat 
dibahas dalam pertemuan ini dan menghasilkan rumusan yang 
disepakati bersama. 

Setelah Position Paper diungkapkan oleh Dirjen BIPH yang 
dibacakan oleh Direktur Pengembangan Zakaf dan Wakaf, 
Drs. H. Tulus, kemudian pimpinan pertemuan memberikan 
kesempatan kepada para ulama, pakar/tokoh dan ormas Islam 
agar menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait dengan 
aspek-aspek yang pelu diatur dalam RUU Wakaf. 

Beberapa Pandangan dan Pendapat 
Prof. DR. Amir Syarifuddin Batubaraz 

• Tujuan dari wakaf adalah untuk Kepentingan umum 
(kagamaan). Terkait dengan masalah-masalah yang sering 
disinggung yaitu komsumtif dan produktif itu merupakan cara, 
hukan tujuan dari wakaf itu sendiri; 

• Benda wakaf ada kalanya tidak bergerak, seperti tanah, 
kebun, pekarangan, masjid dan lain-lain. Sedangkan benda 
wakaf bergerak seperti uang jika sebagai alat tukar tidak 
bisa diwakafkan, tapi yang boleh diwakafkan adalah nilai 
manfaat dari benda tersebut, sehingga dapat menghasilkan 
manfaat; 

• Jika benda wakaf berupa uang, maka seharusnya dibelikan 
dulu berupa benda sehingga manfaatnya dapat dirasakan; 
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• Wakif dari non muslim dalam kitab-kitab fikih tidak dilarang 
selama tidak dikaitkan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan fikih; 

• Nazhir terdiri dari: perseorangan dan Iembaga; 
• Wakaf berjangka waktu merupakan konsep yang sudah keluar 

dari paham wakaf. Pendapat wakaf berjangka digulirkan 
oleh Imam Abu Hanifah, tapi tidak populer di kalangan 
Hanafiyah; 

• Badan pengelola: pengurus clan pengelola tidak diperlukan 
Badan Pengelola, atau tidak perlu nama lain selain nazhir 
wakaf; 

• Tarkait dengan upaya kemitraan dalam pemberdayaan wakaf 
diserahkan kepada nazhir, apakah diperlukan kemitraan atau 
tidak; 

• Persengketaan: UU tentang peradilan sudah diatur, namun 
perlu diatur hukuman pidana agar memiliki power; 

• Bagi lembaga/badan wakaf, apakah perlu dikenakan pajak 
atau tidak? 

Prof. Drs. Asymuni Ahdurrahim: 
• Dalam tujuan mencakup pengembangan wakaf, yang berarti 

pula pengembangan pemikiran. Oleh karena itu perlu 
disebutkan dalam kctcntuan umum tentang pengertian 
wakaf. 

• 

• 

• 

• 

Penyusunan dalam position paper seharusnya menyebutkan 
jenis-jenis wakaf, benda-benda wakaf, wakif dan nazhir. 
Kalau pengelola wakaf diharuskan berbentuk badan hukum, 
pertanyaannya adalah dimana posisi nazhir perseorangan yang 
memang banyak di Indonesia? 
Kalau yang ditekankan hanya pengelolaan uang, bagaimana 
pengelolaan benda wakaf bergerak selain uang? 
Bagaimana membedakan antcira pengelolaan dengan 
pengembangan benda wakaf? 
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• Wakaf produktif itu dikenakan zakat atau pajak tidak? Hal ini 
perlu dipelajari lebih jauh. 

• Pejabat KUA sebagai PPAIW, apakah satu-satunya lembaga 
yang berhak mengeluarkan atau juga bisa lembaga lain? 

• Dalam penyelesaian persclisihan wakaf sebagaimana dalam 
PP No. 28 1977 dan KHI oleh KUA dan MUI, jika akan 
diterapkan hukum pidana kita sudah siap atau belum? 

KH. Hafid Usman (PBNU): 

Lahirnya UU tentang Wakaf sangat diperlukan, karena 
praktik wakaf di Indonesia memang bukan hal baru. Oleh karena 
itu, UU Wakaf kelak harus bisa melindungi dan bisa dijadikan 
payung perlindungan terhadap wakaf-wakaf masyarakat agar tetap 
memberi manfaat. Terkait dengan kerangka RUU Wakaf, berikut 
hal-hal yang perlu dicermati: 
• Sebelum kita bicara banyak tentang wakaf, maka kita harus 

mengerti betul terminologi wakaf itu apa saja. Memang banyak 
pendapat ulama sekitar akar pemikiran wakaf, tapi mana yang 
akan dipakai sesuai dengan kondisi kita? 

• Secara konsep fikih, wakif dari non muslim jangan dibatasi 
karena tidak dilarang. 

• Bagaimana peruntukan wakaf agar lebih memberi manfaat 
lebih nyata bagi masyarakat? 

• Siapa pengelola wakaf, apakah badan hukum saja atau juga 
boleh perseorangan? Bagaimana pola pemberdayaannya? 

• Perselisihan wakaf yang bersifat perdata sampai saat ini tidak 
masalah, tapi kalau sudah menyangkut pidana rasanya kita 
belum siap. 

• Pemberdayaan wakaf itu perlu zakatatau pajak, perlu koordinasi 
dengan pihak lain. 

• Terkait dengan pejabat AIW yang diserahkan kepada KUA 
masih sangat relevan demi kepastian hukum. 
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• Dalam penyusunan materi harus melibatkan pihak-pihak yang 
dianggap perlu. 

Zainal Abidin (UII)z 
• Mampukah RUU Wakaf yang akan disusun ini dapat 

mengakomodasi praktik-praktik perwakafan yang selama ini 
sudah berjalan? 

• RUU Wakaf harus mampu memproyeksikan ke depan agar 
dapat membawa dan mendorong perubahan masyarakat 
muslim sepanjang sesuai dengan kaidah Islam. 

• Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan kelak 
harus menyebutkan: 

badan hukum pengelola wakaf harus sampai kecamatan, 
karena terkait dengan teknis perwakafan masyarakat, 
jika badan hukum hanya berada di kabupaten akan 
menyulitkan bagi calon wakif; 
SDM atau personalia kenazhiran harus· dari orang-orang 
profesional dan dihargai pula secara profesional; 
Harus juga disebutkan tentang sarana dan prasarana yang 
diperluakn dalarp pemberdayaan wakaf; 

Prof. Dr. H. Achmad Sukardja, SH (UIN)i 

• 

• 

• 

Kalau melihat kecenderungan masyarakat dimana ada sebagian 
orang yang memiliki haJc...hak sementara seperti HOB, Hak Pakai 
dan lain-lain, maka wakaf berjangka sangat dimungkinkan. 

Dalam penyelesaian perdata wakaf hendaknya melibatkan 
Badan Arbitrase agar tidak berbelit-belit dalam proses 
pengadilan, yang masalahnya sudah sangat menumpuk dan 
badan arbitrase itu melibatkan masyarakat dalam proses 
penyelesaian sengketa. 

Pengelola nazhir nasional dan daerah diperlukan Badan 
Koordinasi Pengelola Wakaf. 
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Miftahul Munir (UIN)s 
• Dalam pembentukan Badan WakafNasional harus bisa simetris 

dengan Badan Amil Zakat, schingga badan tcrsebut akan lebih 
mudah mengelola benda .. benda wakaf yang datangnya dari 
pihak pemerintah. 

• Pembentukan UU dapat dilanjutkan dengan 3 bentuk: 
dilaksanakan dengan Kcpmen; 
dilaksanakan dcngan dengan PP; 

dilaksanakan sambil menggu PP, melaksanakan Kepmen. 
• Mungkin bisa dipertimbangkan bahwa nazhir wakaf bisa 

pula mengelola benda wakaf seperti yang diungkapkan oleh 
Moundzer Kaff. 

• Dalam pembentukan BWN nantinya jangan sampai terjadi 
ooerlapping dengan birokrasi baik pusat maupun daerah. 

Dr. Uswatun Hasanah (UI)1 
• Wakif dari non muslim yang ingin mewakafkan harta perlu 

diatur. 
• Dalam banyak kasus, banyakorangasingyang ingin mewakafkan 

hartanya, oleh karena itu juga perlu diatur. 
• Terkait dengan wakaf uang, mcskipun merupakan pendapat 

minoritas (Hanafiah), pertanyaannya adalah mampukah 
nazhirnya? Kalau kita membolehkan, siapa yang berhak 
mengelola? Tapi, yang sangat tepat untuk mengelola adalah 
perbankan syariah dan dijaminkan kepada lembaga penjamin 
syariah. 

• Dalam pembuatan klausul syarat-syarat nazhir, perlu dibedakan 
antara benda tidak bergerak dan bend.a bergerak. 

• Kalau ikrar wakaf benda tidak bergerak sudah jelas karena 
sudah berjalan, tapi kalau wakaf benda bergerak bagaimana 
bentuk ikrarnya? 

• Untuk menerapkan wakaf berjangka harus hati .. hati, karena 
Maliki sendiri yang berpendapat cukup hati·hati. Oleh karena· 
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itu bisa diterapkan khusus di wilayah-wilayah yang memiliki 
kecenderungan terhadap masyarakat yang tidak bisa berwakaf 
secara muabbad (abadi). 

• Sebagaimanadalam PPNo. 28Tahun 1977, nazhirperseorangan 
tidak menjadi masalah bagi benda wakaf tidak bergerak, tapi 
kalau benda wakaf berupa uang tidak bisa perseorangan (harus 
organisasi). 

• Fungsi BWN kelak adalah mengelola wakaf secara nasional 
dan diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. 

• Hasil pemberdayaan wakaf seharusnya tidak dikenai pajak/ 
zakat karena sama-sama organisasi sosial. 

KH. Syukri Zarkasyi (Gontor): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Melihat kecenderungan saat ini dimana diperlukan peran 
wakaf secara produktif, UU tentang Wakaf harus segera 
diundangkan. 

Dalam pengelolaan benda-benda wakaf banyak yang terdiri dari 
yayasan, pertanyaannya adalah yayasan itu harus menginduk 
kemana? 

Dalam penyusunan UU Wakaf kelak, jangan memposisikan 
pemerintah sebagai penguasa yang serba mengatur sehingga 
dapat mengiliminir nazhir-nazhir yang sudah ada. 

Dalam pelaksanaan wakaf kelak diatur ten tang ruislah sebagai 
upaya "uver maslahah" dalam rangka memberdayakan benda 
wakaf (khususnya tanah) secara optimal. 

Dalam pemberdayaan wakaf, apakah hartanya saja atau 
juga peran yayasannya? Bagi Gontor kedua-duanya harus 
dikembangkan. Yayasan harus dikembangkan sehingga 
memiliki kekayaan selain dari wakaf. 

Wakif dari non muslim perlu dtakomodir dalam UU tentang 
Wakaf. 
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Muhammadiyaha 

• Sangat menyambut baik insiatif pemerintah yang akan 
menyusun UU tentang Wakaf. 

• Dalam penyusunan RUU kelak perlu rnernperhatikan: 

harta kekayaan yang ingin cliwakafkan perlu diperjelas; 
daJam pembuatan AIW perlu disebutkan wakif, nazhir, 
perunrukan clan ijab qabul; 
Nazhir wakaf yang berbadan hukum harus hati .. hati, 
apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak? 
Wakaf berjangka hakikatnya abacli, untuk itu tidak 
perlu dibedakan antara yang muabbad dengan muaqqat; 
Untuk yang terbilang berjangka disebutkan sebagai wakaf 
bersyarat; 
Jenis wakaf perlu diatur, wakif itu berhak mewakafkan 
sesuai dengan kehendaknya baik pada saat hidup maupun 
sudah meninggal clengan cara berwasiat; . 
Pembentukan badan wakaf bisa berbentuk: Baclan Wakaf 
(clibawah koorclinasi pemerintah) dan Lembaga Wakaf 
(yang dibentuk clan dikembangkan oleh masyarakat). 
Perlu pengaturan tentang hak-hak atas tanah yang ingin 
diwakafkan; 
Harta wakaf yang ingin diwakafkan harus milik wakif 
secara sempurna clan ticlak clapat clitarik kembali; 
Bagi wakaf wasiat ticlak dibolehkan melebihi dari 1/3 
harta, karena sisanya ada hak waris. 

Badan Wakaf Sultan Agung Semarangs 

Banyaknya peluang dalam pengelolaan wakaf dari 
lembaga internasional seperti mengajukan kepada IDB. Ada 
usulan ke depan perlunya lembaga wakaf internasional yang 
dikoordinasikan oleh OKI dalam rangka kesejahteraan Islam 
secara global. 
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Prof. DR. Tahir Azhari, SH: 

• Peraturan perundang-undangan tentang wakaf kelak harus 
berbentuk Undang-undang, jangan berbentuk Peraturan 
Pemerintah. 

• Setelah substansi makalah dicermati, bclum ada yang mengatur 
tentang subyek dan obyek wakaf (wakif dan benda wakaf). 

• Nazhir wakaf agar berbentuk badan hukum agar muclah 
dipantau clan dilindungi 

• SOM nazhir harus clari kalangan profosional atau memiliki 
kemampuan manajerial, clan kalau perlu acla kontraknya agar 
bisa clevaluasi setiap saat. 

• Dalam menerapkan ancaman piclana bagi nazhir wakaf yang 
menyimpang agar cliberi hukuman yang tegas. 

• Tentang wakif clari kalangan non muslim ticlak relevan untuk 
cliangkat, karena wakaf aclalah ajaran Islam yang cliperuntukkan 
bagi kesejehtaraan umat Islam. 

• Pengembangan wakaf cliperuntukkan untuk kesejahteraan 
umum secara lebih luas clan bukan hanya untuk masjid. 

Persatuan Islam (Persis)a 

• Unclang-unclang tentang wakaf harus lengkap agar bisa 
dijaclikan sebagai payung hukum terhadap wakaf yang suclah 
menjadi tradisi masyarakat. 

• Harta wakaf dari pihak asing juga perlu diatur. 

• Organisasi pengelola wakaf dibuat oleh masyarakat dan 
clikukuhkan oleh pemerintah. Fungsi dari pemerintah adalah 
mengawasi clan melindungi dengan menjalankan UU agar 
clapat mengamankan benda-benda wakaf yang disengketakan. 

• Perlu tindakan tegas terhadap nazhir yang menyeleweng. 
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Dr. Mulya Siregar (Bank Indonesia): 

• Dalam hal pcngelolaan wakaf harus sesuai dengan syariah. 
• Praktik wakaf di negara-negara muslim ada kalanya yang bersifat 

muthlnqah (wakif sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada 
nazhir untuk mengelola, dan ada juga yang bersifat muqayyad 
(wakif mensyaratkan tertentu kcpada nazhir). 

• Dalam pengelolaan wakaf tunai yang diperoleh dari dana 
masyarakat diperlukan pcngclolaan secara profesional, transparan 
dan acountable. 

• Agar dalam proses pengelolaan wakaf menggunakan lembaga 
penjamin untuk menghindari lost (kerugian). 

• Organisasi wakaf tunai perlu diatur secara lebih jelas karena 
terkait dengan bank-bank syariah. 

• Badan Wakaf Nasional sebagai pengawas cukup di tingkat 
pusat karena di tingkat wilayah sudah ada nazhir-nazhir. 

Dr. Mustafa E. Nasutions 

• Kalau kita bicara wakaf harusnya kita bicara ekonomi Islam 
sebagai upaya untuk menandingi sistem ekonomi kapitalis yang 
sudah dirasakan ketidakadilannya. Jadi yang ada dalam benak 
kita sebelumnya membuat UU tentang Wakaf agar bagaimana 
sistem ekonomi Islam dapat dilaksanakan tanpa kita terjebak 
dalam perbedaan-perbedaan fikih. 

• Dalam pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan prinsip 
syariah. Dan dengan wakaf uang akan bisa menjangkau semua 
lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun tidak. 

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA: 

• Sebelum membuat UU, harus diketahui terlebih dahulu, apa 
dan bagaimana fungsi dari UU tersebut? 
, kalau untuk regulasi, apa yang boleh clan tidak? 
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Jika kita akan membolehkan wakaf tunai harus discsuaikan 
dengan implikasi hukumnya, sehingga tidak hanya mcngotak
atik PP No. 28 1977 dan KHI saja; 

• Dalam tataran implcmentasi, struktur dan pcngawas wakaf 
pcrlu diatur karcna terkait dcngan lembaga dan departemcn 
lain. 

• Dalam penggunaan akuntan publik untuk mengawasi 
pclaksanaan wakaf, sesungguhnya tidak mudah clan tidak 
otomatis akuntan publik umum bisa mengerti akuntan yang 
sesuai dengan prinsip syariah. 

H. Fauzan Misra El Muhammady, MA: 

• Segera percepat penyelesaian penyusunan UU Wakaf agar 
segera diundangkan. 

• Untuk kasus nazhir perseorangan harus diatur agar tidak ada 
istilah nazhir scumur hidup dan ini yang memungkinkan 
tcrjadinya pcnyclcwcngan. 

• Harus diatur sccara khusus pengclolaan wakaf yang pada 
akhirnya diserahkan kepada pemerintah, seperti sekolah 
swasta dari wakaf yang sudah dinegerikan. 

Mathla'ul Anwar (MA): 

• Dalam penyusunan RUU harus diperhatikan tentang 
pengaturan secara jelas terhadap nazhir, wakif clan mauquf bih 
agar bisa dihindari penyimpangan. 

• Dalam pcngclolaan wakaf uang sebenarnya MA memiliki 
pengalaman yang cukup baik, yaitu melakukan pengumpulan 
bekerja sama dengan BRI yang disebut dengan Dana Firdaus. 
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Al-lrsyad1. 
• Wakaf itu diibaratkan seperti sumur, siapapun bisa mengambil 

airnya, rermasuk nazhir sendiri, tapi sumurnya tetap utuh. 
• Diharapkan dengan UU ini bisa memberikan perlindungan 

dan mengamankan tanah-tanah wakaf. 
• Terkait dengan hak, seperti HAKI dapat diwakafkan. 
• Pendaftaran wakaf bukan semata·mata untuk mendata 

peralihan hak kepemilikan tapi mendata semua perbuatan 
yang terkait dengan hukum Islam. 

• Pengelola wakaf dari badan hukum pengawasannya lebih 
mudah. 

• Wakaf uang tidak hanya peralihan hak milik, maka dalam 
ikrar wakaf harus dicantumkan kemauan wakif. 

B. Pembentukan TIM lnterdep RUU Wakaf 

Sebagai tindak lanjut dari upaya penyusunan Rancangan 
Undang .. undang tentang Wakaf, Menteri Agama memohon 
kepada lembaga·lembaga terkait agar mengirimkan utusan dalam 
penyiapan penyusunan draft RUU Wakaf. 

Lembaga yang pertama kali diminta agar menunjuk wakil 
yang duduk dalam Tim Penyusun Draft RUU tentang Wakaf dari 
lnterdep adalah Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia (HAM) 
melalui surat Nomor: 27 /2003 tertanggal 24 Januari 2003. Dalam 
isi surat tersebut disebutkan bahwa pihak Departemen Agama dan 
Departemen Kehakiman dan HAM sebagai penanggung jawab 
penyusunan dan pembahasan dengan DPR RI sesuai kesepakatan 
dalam rapat sebelumnya. ·Dan karena itu, pihak Oepartemen 
Agama perlu memhentuk Tim Kecil yang bertugas menyiapkan 
bahan-bahan yang diperlukan. 

Setelah surat persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang 
Wakaf dikeluarkan oleh presiden melalui surat nomor: B.61 
tertanggal 7 Maret 2003, maka Departemen Agama mengirim 
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surat bernomor: MA/74/2003 tertanggal 13 Maret 2003 kepada 
Sekretariat Negara untuk menyiapkan hahan-bahan dalam 
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. 

Kemudian juga pada tanggal 17 Maret 2003 Menteri 
Agama mengirim surat ke lnterdep bernomor: MN79/2003, 
MA/80/2003, MA/81/2003 dan MA/82/2003 secara berurutan, 
yaitu kepada MahkamahAgung, Ketua Badan Pertanahan Nasional, 
Oubernur Bank Indonesia dan Rektor Universitas Indonesia. 

Setelah Tim lnterdep terbentuk, mereka segera menjalankan 
tugas. Tugas yang diemban oleh Tim lnterdep adalah menggali 
dan menyiapkan seluruh materi yang terkait dengan perwakafan 
sesuai dengan bidang masing-masing untuk kemudian dikemas 
dalam klausul-klausul undang-undang. Adapun perincian dari 
masing-masing tugas sebagai berikut: 

• Perwakilan Sekretariat Negara menyiapkan bahan yang terkait 
dengan sistem penyusunan Undang-undang. 

• Perwakilan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
(HAM) menyiapkan semua unsur dan prosedur hukum dalam 
penyusunan UU. 

• Perwakilan Badan Pertanahan Nasional menyiapkan konsel>" 
konsep peraturan yang terkait dengan lcebijakan pertanahan 
di Indonesia. 

• Perwakilan Mahkamah Agung menyiapkan hal-hal yang terkait 
dengan aspek yuridis dalam peraturan perundang-undangan. 

• Perwakilan Oubernur Bank Indonesia menyiapkan hal-hal 
yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dalam masalah 
perwakafan uang (cash). 

• Perwakilan Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini 
diwalcili dari Program Pasca Sarjana Studi Timur Tengah dan 
Islam menyiapkan keseluruhan konsep penyusunan undang
undang melalui pendekatan ilmiah-akademik. 
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Keseluruhan aspek nilai dan norma yang disusun oleh 
masing-masing bidang (spesialisasi) akan disusun secara lengkap 
dan utuh dalam rumusan Rancangan Undang-undang tentang 
Wakaf. Sehingga diharapkan RUU tcrscbut dapat mcnampung 
kcseluruhan masalah yang terkait dengan perwakafan. 

C. Penyelarasan dan Penyempurnaan Draft RUU Wakaf 

Setelah semua konsep dirumuskan dan dituangkan dalam 
bab, pasal dan ayat Rancangan Undang-undang tcntang Wakaf, 
maka diadakan proses penyelarasan oleh Tim Kccil yang dibentuk 
berdasarkan kesepakatan dalam rapat Tim Penyusunan RUU 
tentang Wakaf. Anggota dari Tim Kecil tersebut terdiri dari semua 
departemen, sehingga diharapkan dapat rumusan konsep yang 
utuh dan sempurna. 

Upaya penyelarasan draft RUU tentang Wakaf ini terkait 
dengan hal-hal sebagai berikut: 

• Menyelaraskan bahasa secara efoktif dan efisien agar memiliki 
satu kesatuan makna hukum sesuai bidang masing-masing, 
sehingga tidak ditemukan klausul yang multitafsir. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari adanya intepretasi yang bersifat 
gancla yang bisa mcngakibatkan sulitnya pencrapan hukum itu 
sencliri. 

• Menyelaraskan pasal per-pasal dalam bah clan bah clengan bah 
yang lain agar ticlak terjadi tumpang tinclih clan kerancuan. 
Urutan logika hukum clan logika substanstif Undang-undang 
dapat ditemukan secara utuh, sehingga cliupayakan agar RUU 
sudah mencapai kesempurnaan clan lebih mudah untuk 
dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat kelak. 

Tahapan akhir dalam · penyusunan draft RUU adalah 
penyempurnaan konsep secara keseluruhan, baik materi, substansi, 
urutan logika maupun panjelasan RUU. 
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Proses penyempurnaannya meliputi aspek: 

• Pcnyempurnaan bahasa setiap pasal clan ayat agar lebih baik 
clan mengoreksi setiap kesalahan tulis untuk diperbaiki. 

• Penyempurnaan dengan menambah atau mengurangi item 
yang clir.asa perlu untuk mcndapatkan konsep RUU yang 
lebih ideal clan mencakup keseluruhan masalah pcrwakafan, 
baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam, norma clan 
kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait clengan praktik 
perwakafan • 
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BAGlll IEEMPIT 
PENGAJUAN RUU WAKAF KE PRESIDEN 

A. Pengajuan RUU Wakaf ke Presiden RI 

Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan 
di tingkat Tim Penyusunan RUU tentang Wakaf, maka RUU 
Wakaf dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Megawati 
Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai 
dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap 
pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 
untuk tahap kedua. 

Dalam surat yang pertama disampaikan kepada Presiden 
Republik Indonesia bahwa sesuai dengan persetujuan prakarsa 
penyusunan Rancangan Undang .. undang Wakaf Nomor: B.61 
tanggal 7 Maret 2003, Menteri Agama menyampaikan telah 
disiapkannya Rancangan Undang .. undang Wakaf oleh Tim yang 
terdiri dari unsur Departemen Agama, Departemen Kehakiman clan 
HAM, Sekretaris Negara, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan 
Nasional, Bank Indonesia, Universitas Indonesia clan para pakar 
di herbagai bidang. 

Penyampaian RUU Wakaf kepada Presiden RI ini sebagai 
langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Dari kantor kepresidenan RI tersebut, konsep 
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RUU Wakaf dipelajari dan digodok ulang olch pihak Sckretariat 
Negara agar lebih matang lagi scbclum diajukan kepada DPR RI. 

B. Pembahasan lnterdep tentang Review RUU Wakaf 

Konsep RUU Wakaf di tangan Sckretariat Negara diolah 
kembali dengan mcngundang beberapa dcpartemcn tcrkait dan 
unsur Ormas Islam dalam upaya pembentukan Tim Pcrumus 
untuk mencermati keseluruhan materi, substansi, urutan logis 
dan susunan dalam RUU Wakaf. 

Pada tahap ini (di tangan Sekretariat Negara) merupakan 
ta ha pan yang cukup krusial. · Karena beberapa kali konscp RUU 
Wakaf dikembalikan kepada Tim Penyusun RUU dari pihak 
Sckretariat Negara untuk kemudian digodok dan dikaji ulang 
dalam beberapa kali pertemuan. 

Memang kalau dikaji secara lebih mendalam, konsep RUU 
Wakaf yang te1ah disiapkan oleh Tim Penyusun sudah mendekati 
pada tahap sempurna. Namun, dari pihak Sekneg menelusuri secara 
lebih detail clan mendalam agar penyusunan Rancangan Undang· 
undang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pcraturan 
Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden. 

Tugas dari Tim Perumus yang dibentuk oleh pihak Sekretariat 
Negara ada1ah mengkaji keseluruhan aspek RUU, yaitu dengan: 

• Menerima masukan dari berbagai pihak tentang hal·hal yang 
terkait dengan fikih, paham keagamaan, aspek hukum positif, 
aspek kebijakan ekonomi, aspek pengelolaan, pemberdayaan 
dan pengembangan wakaf, aspek kesejahteraan masyarakat 
luas dan hal-hal lain yang dinilai perlu diatur dalam rumusan 
RUU Wakaf; 
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• Merumuskan kembali keseluruhan matcri, substansi dan 
susunan RUU Wakaf sctelah dikaji sccara lebih detail, 
mendalam dan n1enyeluruh agar tidak ditemukan lagi 
kclemahan atau kekurangan yang dapat mengurangi bobot 
sebuah Undang-undang. 

Setelah semua tugas dari Tim Perumus diselesaikan dengan 
hasil rumusan baru, kemudian diserahkan kembali kepada 
Menteri Agama, clan Menteri Agama mengirimkan surat 
yang kedua kepada Presiden RI dengan melampirkan RUU 
Wakaf rumusan baru hasil pendalaman Tim Peru mus disertai 
penyampaian alasan-alasan. Alasan tersebut disampaikan bahwa 
pembahasan RUU Wakaf secara intensif sudah dilakukan 
beberapa kali di Kantor Sekretariat Kabinet pada tanggal 
18 Juni 2003, 12 September 2003, 23 September 2003, 29 
Desember 2003, 3 Maret 2004 dan terakhir 29 Maret 2004. 
Seperti surat yang pertama, dalam surat yang kedua discbutkan 
bahwa Rancangan Undang-undang Wakaf tclah disiapkan oleh 
Tim yang lcbih lcngkap, yaitu terdiri dari unsur Departemen 
Agama, Departemcn Kehakiman dan HAM, Sekretariat 
Negara, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional, 
Departemen Keuangan (Ditjen Pajak), Departemen Dalam 
Negeri, Departemcn Sosial, Menko Kesra, Bank Indonesia, 
Universitas Indonesia, unsur ormas Islam seperti PB NU, PP 
Muhammadiyah clan Majelis Ulama Indonesia. 

C. Amanat Presiden dan Penunjukan Wald( Pemerintah dalam 
Pembahasan di DPR 

Setelah semua konsep RUU Wakaf dirumuskan ulang dan 
dikirimkan kembali kepada Presiden RI, Presiden kemudian 
mengeluarkan amanatnya berdasarkan surat nomor: R.16/ 
PU/VIl/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang ditujukan kepada 
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Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi: dengan ini pemerintah 
menyampaikan: 

----Rancangan Undang-undang tentang Wakaf·-· ---
untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna 
mendapatkan persetujuan. 

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa untuk keperluan 
pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di Dewan 
Perwakilan Rakyat, Presiden menugaskan Menteri Agama guna 
mewakili Pemerintah. Di akhir surat 'ditembuskan kepada: 

1. Yth. Wakil Presiden; 
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
3. Yth. Menteri Kehakiman clan Hak Asasi Manusia; 
4. Yth. Menteri Agama; 
5. Yth. Menteri Sosial; 
6. Yth. Menteri Keuangan; 
7. Yth. Menteri Dalam Negeri; 
8. Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2004, Sekretariat Negara 
Republik Indonesia mengirimkan surat bernomor: B.212 kepada 
Menteri Agama yang berisi Penunjukan Wakil Pemerintah untuk 
Pembahasan RUU tentang Wakaf. 

Dalam surat tersebut memheritahukan bahwa Presiden 
telah menunjuk Menteri Agama untuk mewakili Pemerintah 
dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Wakaf dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Presiden memberi petunjuk agar dalam pembahasan rersebut 
Menteri Agama tetap mempertahankan suhstansi yang telah 
menjadi kesepakatan Pemerintah dan apabila terdapat rencana 
peruhahan substansi tersehut agar melaporkannya kepada 
Presiden. 
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Surat terse but ditandatangani oleh Sekretaris Negara, Barn bang 
Kesowo yang ditembuskan kepada: Yth. Presiden RI dan Wakil 
Presiden (sebagai laporan). 

D. Persiapan Pembahasan RUU Waka£ di DPR RI 

TurunnyaAmanat Presiden dan Penunjukan Wakil Pemerintah 
dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Wakaf 
merupakan momentum yang sangat menggembirakan bagi 
Departemen Agama sebagai inisiator penyusunan RUU dan 
Tim Penyusun yang menggodok RUU Wakaf. Dan hal tersebut 
merupakan momentum akhir dan sttategis untuk diajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi VI). 

Merespon kepastian turunnya Amanat Presiden RI, 
Departemen Agama mengadakan rapat Tim Penyusun RUU 
Wakaf dalam rangka mempersiapkan secara lebih matang 
menghadapi proses pembahasan di tingkat Komisi VI DPR RI. 
Adapun hal-hal yang disiapkan dalam rapat tersebut sebagai 
berikut: 

• Mendalami materi, substansi dan sistematika secara detail dan 
menyamakan persepsi kapada semua anggota Tim Penyusun, 
khususnya antar departemen yang mewakili bidang masing
masing dalam mendampingi pemerintah (Tim Pendamping) 
agar dalam proses pembahasan di DPR RI, baik dalam Rapat 
Kerja Pra-Konsinyiring maupun saat Konsinyiring berlangsung. 
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi simpang siur (kontradiktit} 
antara anggota satu dengan yang lain. 

• Membagi dan menunjuk juru bicara dari Tim Pendamping 
pemerintah dalam rangka mengefektifkan lalu lintas 
permasalahan yang diungkapkan dan dipertanyakan oleh 
anggota Dewan perwakilan Rakyat yang tergabung dalam 
Panitia 'Kerja (Panja) Komisi VI. 
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Setelah semua proses pcrsiapan materi RUU Wakaf, 
penguasaan substansi dan teknis pembahasan bersama DPR, 
Departemen Agama mengirimkan draft RUU Wakaf yang disertai 
Amanat Presiden RI, Megawati Sockarnoputri, kepada Komisi VI 
DPR RI untuk dibahas, baik pendalaman DPR pra-pcmbahasan 
scperti Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Kerja 
maupun Pembahasan antara DPR dengan Pemerintah di Hotel 
Santika pada tanggal 13 sampai dcngan 18 September 2004 • 
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BAGIAll IEUMA 
PROSES PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN 

RUUWAKAF 

Sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Rancangan 
Undang-Undang tentang Wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) RI, dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VJ 
yang ditugaskan menggodok RUU Wakaf yang diajukan oleh 
pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Organisasi 
Massa (Ormas) Islam 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan 
wahana penyerapan aspirasi clan pandangan dari berbagai 
pihak yang terkait dengan RUU yang diajukan oleh pemerintah 
untuk dijadikan bahan pertimbangan clan landasan dalam 
pengambilan keputusan DPR. Meskipun, Ormas-ormas Islam 
sudah dilibatkan secara intensif dalam proses penyusunan 
draft RUU Wakaf yang disiapkan oleh pemerintah, namun 
dalam rangka untuk memenuhi tuntutan konstitusional DPR 
RI sebelum mengambil keputusan-keputusan menjadi Undang
Undang, maka DPR RI merasa perlu meminta pendapat dan 
usulan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan wacana 
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dan pelaksanaan perwakafan, yaitu lembaga atau organisasi 
massa Islam di tanah air. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa organisasi Islam 
seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam 
(Persis) danAI-Washliyah memiliki sejarah panjang dalam mengelola 
wakaf. Di lingkungan NU misalnya, memiliki banyak pesantren, 
madrasah, masjid, musholla clan lembaga keagamaan yang 
berstatus wakaf, khususnya tanah clan bangunan. Muhammadiyah 
juga demikian, lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, 
gedung-gedung serba guna clan lembaga-lembaga usaha di bawah 
Muhammadiyah banyak yang berupa wakaf. Hal sama juga terjadi 
di lingkungan Persis dan Al-Washliyah yang memiliki pengalaman 
dalam pengelolaan benda-benda wakaf, khususnya benda-benda 
tidak bergerak, seperti tanah clan bangunan. 

Oleh karena itu, mereka adalah pihak yang sangat 
berkepentingan dan berkaitan langsung, sehingga diminta 
untuk memberikan masukan dan pandangan agar RUU wakaf 
yangakan dibahas pada tingkat Panja DPR ini dapatdirumuskan 
secara lebih sempurna dan dapat memberikan dampak yang 
positif bagi perkembangan wakaf ke depan di tanah air. 
Sehingga diharapkan persoalan wakaf dapat mendorong bagi 
kesejahteraan masyarakat banyak, baik di bidang pendidikan, 
kesehatan, peningkatan sarana ibadah, perbaikan ekonomi 
umat clan kebajikan umum. 

Adapun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 
Ormas Islam ini atas undangan Komisi VI DPR yang dilaksanakan 
di Gedung Nusantara I pada tanggal 26 Agustus 2004. Ormas 
Islam yang diundang adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Pusat, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam 
(Persis) dan Al-Washliyah. Ada beberapa hal yang disampaikan 
oleh Ormas Islam tersebut. meskipun secara umum pandangan 
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dan pendapat mereka sangat mendukung terhadap diajukannya 
RUU tentang Wakaf. Beberapa pandangan dan usulannya bisa 
dijabarkan sebaeai berikut: 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili oleh DR. KH. 
Anwar Ibrahim dan H. Amidhan secara garis umum memberikan 
gambaran tentang pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf. 
Undang-Undang ini merupakan keniscayaan di tengah kondisi 
umat Islam yang memerlukan stimulasi peningkatan kesejahteraan 
ekonomi. Sejarah telah membuktikan, bahwa wakaf sebagai 
institusi dalam Islam telah memiliki peran yang sangat signifikan 
dalam menunjang kesahteraan, terutama di bidang pendidikan, 
kesehatan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. 

Wacana wakaf tunai sesungguhnya sudah direspon secara 
positif oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 
keluarnya fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 
M/28 Shafar 1423 H. Hal tersebut sebagai upaya MUI mendorong 
pengembangan sektor di bidang wakaf, khususnya yang terkait 
dengan uang. Sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi, 
wakaf uang clan wakaf benda bergerak lainnya seperti saham clan 
surat berharga lainnya harus mendapatkan perhatian secara serius 
oleh semua pihak, khususnya pemerintah yang memiliki fungsi 
regulasi. 

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menyambut dengan gembira terhadap inisiatif pemerintah 
yang mengajukan RUU tentang Wakaf kepacla Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). MUI berharap agar UU tentang 
Wakaf kelak bisa dijaclikan sandaran dan payung hukum yang 
dapat menstimulasi pcrwakafan di tanah air. Namun dalam 
kesempatan kali ini Majelis Ulama memberikan penekanan 
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agar UU ini tidak sckedar berhenti pada aspek normatif dan 
tidak dijalankan secara optimal sebagaimana mestinya. 

Karenanya, Majelis Ulama memberikan usulan, pertama, 

dalam pasal 62 ayat (2) RUU Wakaf yang terkait dengan masalah 
penyclcsaian scngkcta perwakafan jika tidak ditcmukan jalan tengah 
bisa mclibatkan Komisi Fatwa Majclis Ulama Indonesia (MUI). Hal 
ini dimaksudkan agar MUI sebagai lembaga keagamaan memiliki 
fungsi kontrol dan terlibat aktif dalam setiap masalah sengketa 
perwakafan. Karena bagaimanapun, wakaf merupakan bagian dari 
ajaran yang memerlukan pengawalan kelembagaan seperti Majelis 
Ula ma. Kedua, perlunya penjelasan tentang wakaf benda bergerak 
seperti tanaman. 

Nahdlatul Ulama (NU) 

Organisasi terbcsar di Indonesia ini terhitung mcmiliki peran 
yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf di tanah air. Hampir 
seluruh pondok pesantren, lembaga pendidikan dan tanah-tanah 
kekayaan organisasi dalam naungan Nahdhatul Ulama (NU) 
berasal dari wakaf. Karena itu, NU sangat berkepentingan dengan 
hadirnya UU tentang Wakaf. Oleh karena itu Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama mengajukan pendapat sebagai berikut: 

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut 
gembira clan menyampaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Wakaf, 
karena PBNU melihat bahwa peraturan pcrundang-undangan 
tentang pengaturan dan pengelolaan wakaf memerlukan 
penyempurnaan, meskipun rclatif agak terlambat. Mengingac 
lahan clan potensi wakaf di Indonesia cukup besar dan 
memberikan banyak harapan untuk dimanfaatkan secara 
optimal guna kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur 
secara khusus. Selama ini, wakaf diatur dalam beberapa pasal 
Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan 

88 Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 



Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1877. Kckayaan Wakaf 
di Indonesia yang sangat banyak lebih dimanfaatkan secara 
konsumtif seperti masjid, musholla, kuburan, pesantren 
dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 
potensi wakaf sccara produktif, maka tidak ada alasan lain 
untuk mcnunda pcngcsahan RUU Wakaf ini. 

2. Substansi RUU tentang Wakaf mungkin perlu disempurnakan 
mengingat wakaf adalah produk fikih yang tidak terlepas dari 
khilafi.,ah. Oleh karena itu, kehadiran RUU tentang wakaf 
merupakan upaya konkrit menengahi khilafiyah yang ada, 
seperti kaidah fikih: 
"Hukmul hakim ilzamun wa :yarfa'ul khilaf' (keputusan 
pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan). 

3. Dalam RUU Wakaf perlu penegasan clan perlu penyempurnaan 
pada pasal-pasal yang kurang mengakomodasi asp1ras1 
masyarakat, misalnya pada: 

• Pada pasal 25, perlu ada kctegasan tentang boleh tidaknya 
wasiat lebih dari 1/3 harta. Kalau mendapat ijin, boleh 
atau tidak? 

• Dalam pelaksanaan wakaf uang (pasal 23 ayat (3) harus ada 
lembaga penjamin (syariah) untuk menghindari terjadinya 
lost (kerugian), karena sifat dari benda wakaf itu sendiri 
harus tetap dan bersifat abadi. 

• Pada bah V pasal 44 ayat (2) semestinya ada jaminan bahwa 
perubahan harus tidak menyalahi syarat peruntukan yang 
telah ditentukan oleh wakif, karena: 
"Syarthul waqif ka nasluhisy-syari" 
Artinya: "syarat pewakif adalah laksana nash tlS)·S)ari" 

4. PB Nahdlatul Ulama menyarankan agar kekurangan~ 
kekurangan pengaturan dalam RUU 1n1 dapat 
disempurnakan clan jika tidak memungkinkan diakomodir 
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dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama 
atau lainnya. 

5. Dan yang terakhir, sebelum disahkan, RUU Wakaf ini agar 
lebih didalami dan dicermati secara seksama oleh anggota DPR 
untuk disempurnakan. Diharapkan Undang-undang ini kelak 
akan melindungi dan menjamin kepastian hukum wakaf clan 
menjadi pendorong bagi tumbuhnya wakaf produktif demi 
kesejahteraan umum. 

Persatuan Islam (Persis) 

Sebagaimana Majelis Ulama, Persis juga sangat menantikan 
kehadiran Undang·Undang Wakaf. Bagi Persis yang memiliki 
pengalaman panjang dalam pengelolaan wakaf, menganggap 
peraturan perundang-undang tentang wakaf saat ini masih kurang 
memadai. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kecenderungan 
umum pengembangan wakaf produktif. Di negara kita, kekayaan 
wakaf sangat besar, namun yang kita lihat dan rasakan sampai saat 
ini masih belum memberikan dampak kesejahteraan yang baik bagi 
urnat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran 
wakaf di masa mendatang perlu dipayungi sebuah Undang-undang 
khusus agar pengelolaan wakaf lebih baik dan meningkat demi 
kesejehteraan masyarakat banyak. 

Ada beberapa usul yang diajukan oleh Persis: Pertama, tentang 
wakaf berjangka (waktu tertentu) masih menjadi perdebatan 
diantara para ulama. Oleh karenanya, jenis wakaf ini agar dipikirkan 
kembali. Kedua, dalam pasal 10 yang mengatur tentang persyaratan 
nazhir wakaf agar dimasukkan unsur amanah, selain yang telah 
disebutkan, yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, 
sehat secara jasmani dan ruhani serta tidak terhalang melakukan 
perbuatan hukum. Unsur amanah merupakan unsur yang cukup 
penting dalam pengelolaan wakaf. Karena amanah merupakan 
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pokok dari seluruh proses keberhasilan pengelolaan dan dapat 
tersalurkan secara benar. 

Ketiga, dalam menentukan wakaf uang agar dikiaskan dengan 
nilai harga mas tertentu .. Hal ini dimaksudkan agar keberadaannya 
memiliki standar nilai yang stabil. Keempat, dalam kctentuan 
pidana clan sanksi administrasi agar lebih dipertegas lagi. 
Karena kenyataan telah membuktikan bahwa banyak pihak yang 
menyalahgunakan harta benda wakaf tanpa adanya sanksi pidana 
dan perdata. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang 
Wakaf kelak harus diatur ketentuan pidana lebih tegas bagi pihak 
yang menyalahgunakan benda wakaf. Dan yang, kelima, dalam 
pengelolaan wakaf agar dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah. 
Karena hal tersebut menyangkut opersional teknis. 

Muhammadiyah 

Bagi Muhammadiyah, RUU Wakaf setelah ditelaah secara 
umum sudah sangat baik dan siap untuk dibahas serta disahkan 
menjadi Undang-undang. Bagi Muhammadiyah yang selama ini 
sudah dilibatkan dalam proses penyusunan oleh pemerintah, RUU 
Wakaf dianggap sudah cukup ideal dan sudah memenuhi aspck 
yuridis dalam mengayomi pengelolaan wakaf secara produktif. 

Di lingkungan Muhammadiyah sendiri, sesungguhnya sudah 
dimulai kerja-kerja pengelolaan wakaf secara produktif. Namun, 
sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal disebabkan 
oleh kondisi riil masyarakat kita yang belum memahami wakaf 
sebagai ibadah sosial. Di sisi yang lain, keberadaan benda-benda 
wakaf banyak dikelola oleh nazhir wakaf perseorangan yang minim 
atas profosionalitas. 

Oleh karena itu, 1'1uhammadiyah mengusulkan agar nazhir 
wakaf kelak hanya berupa nazhir organisasi. Karena nazhir 
perseorangan yang kebanyakan dari kalangan agamawan seperti 
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kyai, ustadz, ajengan clan lain-lain banyak yang tidak mcmiliki 
kemampuan manajerial yang baik. Sehingga dalam pengelolaannya 
tidak bisa dikontrol clan sangat memberi peluang terjadinya 
penyelewengan. Scdangkan jika nazhir wakaf berupa organisasi 
atau badan hukum dapat dikelola secara lebih baik clan profesional 
karena adanya sistem kontrol yang baik. 

Ada pun usulyangdisampaikandari perwakilan Muhammadiyah 
adalah agar pasal 50 dari RUU Wakaf yang melibatkan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dibuang. Pasal tersebut berbunyi: Dalam 
melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, 
Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan 
Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Peran MUl tersebut, bagi 
Muhammadiyah agar dihilangkan karena BWI merupakan lembaga 
independen yang culcup memperhatikan saran dan pertimbangan 
Menteri dan tidak MUI. 

B. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BAZNAS/ 
LAZNAS 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang kedua 
dilakukan oleh DPR RI Komisi VI dengan Badan Zakat Nasional 
(BAZNAS) dan Lembaga Zakat Nasional (lAZNAS). Maksud 
dari RDPU ini adalah meminta penjelasan clan gambaran umum 
dari para praktisi yang mengelola langsung terhadap harta-harta 
zakat. Apalagi sebagian dari mereka memiliki pengalaman dalam 
pengelolaan wakaf produktif, khususnya uang tunai. 

Dari pihak BAZNAS diwakili oleh Ketua Baznas saat itu, 
Bapak Prof. Dr. Achmad Subiyanto, sedangkan dari pihak I.AZ 
diwakili oleh beberapa organisasi nirlaba, yaitu: lAZ Dompet 
Dhuafa Republika, I.AZ Al-Falah, lAZ Pos Keadilan Peduli Umat 
(PKPU). Adapun beberapa masukan yang mereka kemukakan 
sebagai berikut: 
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Meskipun Baznas tergolong Lembaga Amil Zakat yang relatif 
baru clan terbentuknya setelah diundangkannya UU RI No. 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tapi paling tidak 
BAZNAS memiliki pandangan secara lebih operasional untuk 
memperbandingkan antara pengelolaan zakat dengan pengelolaan 
wakaf secara lebih efoktif. Bagi BAZNAS setelah mempelajari RUU 
Wakaf, paling tidak ada usul yang disampaikan: 

• Dalam bah 1 Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan tentang 
pengertian wakaf yaitu: Waka/ adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisah.kan dan/ a tau menyerahkan sebagian ha.rta benda 
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ 
atau kesejahteraan. BAZNAS mengusulkan agar klausul tersebut 
ditambah dengan menurut Syariat Islam. 

• Terkait dengan hak nazhir wakaf dalam pasal 12 yang berbunyi: 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 l, 
Nazhir dapat men.erima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan 
dan pengembangan harta bendG wakaf yang besam:ya tidak mekbihi 
12% (dua belas persen). Angka 12 persen menurut BAZNAS 
terlalu tinggi. Karena amil dengan nazhir memiliki posisi 
yang sama sebagai pengelola harta. Oleh karena itu, BAZNAS 
mengusulkan agar hak nazhir disamakan dengan hak amil. 

LAZ Dompet Dhuafa Republika (DDR) 

Sebagai sebuah lembaga yang sudah lama berkecimpung 
dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta wakaf tunai, 
DDR memiliki pandangan terhadap RUU Wakaf agar kelak 
jika disahkan menjadi undang-undang dapat memberikan 
perlindungan terhadap harta-harta wakaf dan menjadi pemicu 
bagi tumbuhnya semangat pemberdayaan wakaf produktif. 
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Setelah dicermati, paling tidak ada beberapa catatan yang 
disampaikan oleh DOR, yaitu: 
• Kehadiran Undang-undang Wakaf kelak jangan sampai 

mengeliminir keberadaan lembaga-lembaga wakaf (nazhir) 
yang ada. Karena nazhir-nazhir yang sudah ada merupakan 
realitas sosial yang sudah lama dipercaya oleh masyarakat 
unruk mer.gelola harta-harta ZIS. Harta ZIS yang sudah 
dikelola, disalurkan dan dikembangkan secara baik, sehingga 
diharapkan kehadiran Undang-undang Wakaf dapat memacu 
pertumbuhan wakaf ke depan dan tidak .. mengancam" 
keberadaan lembaga-lembaga tersebut. Ada sebuah asumsi di 
lingkungan lAZ bahwa kehadiran UU Wakafkelak justru akan 
membatasi bahkan menghilangkan peran lembaga-lembaga 
tersebut dengan adanya usulan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI). 

• Pengelola wakaf(nazhir) memiliki rugas selain memberdayakan 
harta-harta wakaf yang ada, harus pula mengumpulkan harta 
wakaf dalam rangka meningkatkan jumlah kekayaan wakaf. 
Sehingga dengan demikian, dari hari ke hari, kekayaan 
wakaf diharapkan dapat bertamhah clan dapat ditingkatkan 
pemberdayaannya secara lebih luas. 

• Dalam pasal 10 dikatakan: syarat-syarat nazhir adalah WNI, 
beragama Islam, dewasa, amanah, sehat secara jasmani dan 
ruhani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
Dalam point sehat jasmani clan TUhani ditambah kemudahan 
bagi mereka yang memiliki kekurangan jasmani, tapi mampu 
secara ruhani dengan "mampu" bukan "sehat". Karena kata 
"mampu" .memiliki makna yang lebih luas, sehingga tidak 
mengeliminir peran bagi mereka yang cacat secara jasmani tapi 
mampu secara ruhani. 

• Dalam pasal 28 disebutkan: wakif dapat mewakafkan benda 
beTgerak berupa uang melalui l.embaga keuangan s1ariah )ang 

ditunjuk ol.eh Menteri belum jelas mekanismenya. Oleh karena 
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itu, dalam Peraturan Pemerintah kelak agar diatur secara detail 
mekanisme tersebut. 

LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 

Sebagai lembaga pengelola harta Zakat, lnfak clan Sedekah 
(ZIS), termasuk wakaf tunai yang sudah berpcngalaman, PKPU 
sangat berkepentingan dengan haclirnya UU Wakaf. Namun, 
secara umum PKPU menyesalkan kepada pemerintah (clalam hal 
ini Departemen Agama) yang sejak awal tidak melibatkan lembaga
lembaga pengelola zakaf (lAZ), yang secara teknis menguasai 
pengelolaan harta ZIS clan juga wakaf. Namun, sebelum RUU 
Wakaf ini dibahas clan cliunclangkan menjacli UU Wakaf, PKPU 
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

• 

• 

• 

Sebelum kita menyusun sebuah Rancangan Undang-undang 
tentang Wakaf, sebaiknya kita memahami terhadap lanclasan 
wakaf secara lebih mendalam. Sehingga wakaf clapat clijabarkan 
clan clikelola secara lebih operasional clan ticlak clitempatkan 
sebagai ajaran yang hanya berhenti pacla aspek ibaclah belaka. 
Wakaf sesungguhnya memiliki tujuan clan substansi terhaclap 
kesejahteraan sosial. Untuk itu, dalam menyusun RUU Wakaf 
harus lebih matang, clan kalau memungkinkan agar DPR 
tidak terburu-buru untuk membahas. Lebih baik mengkaji 
lebih menclalam terlebih dahulu, namun akan menghasil~an 
UU Wakaf yang komprehensif dan clapat menclorong bagi 
tumbuhnya semangat pemberdayaan wakaf secara procluktif. 

Dalam hal peran nazhir wakaf, agar lebih diberikan porsi yang 
maksimal, sehingga harta wakaf dapat dikembangkan secara 
optimal. 

Dalam klausul pengadministrasian harta wakaf yang 
melibatkan pemerintah, khususnya KUA sebagai Pejabat 
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW), agar dihilangkan. 
Karena keterlibatan pihak pemerintah akan menambah 
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rumitnya birokrasi wakaf yang tidak perlu. Dengan 
demikian peran nazhir wakaf harus lebih ditingkatkan, 
sehingga pengclolaan wakaf murni ditangani oleh pihak 
masyarakat (swasta). 

I.AZ Al-Falah 

Sebagaimana lembaga lAZ lainnya, Al-Falah yang memiliki 
kantor pusat di Surabaya juga telah memiliki pengalaman dalam 
pengelolaan harta ZIS. Adapun usul dam masukan dari Al-Falah 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 

• Sebagai sebuah lembaga yang sudah melembaga dalam 
kehidupan mas'farakat Indonesia, wakaf seharusnya diatur 
secara lebih lengkap clan memberikan peluang bagi tumbuhnya 
pemberdayaan secara produktif untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat banyak. 

• Dalam pasal 33 yang berbunyi: Dalam pendaftaran harta 
benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW 
menyerahkan: salinan akta ikrar wakaf; surat-surat dan/atau 
bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Proses 
pendaftaran harta wakaf agar nantinya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri 
Agama (KMA), sehingga memudahkan bagi masyarakat yang 
ingin mewakafkan hartanya (wakif). Upaya ini dilakukan agar 
tidak ada perasaan dari para calon wakif merasa berat untuk 
mewakafkan hartanya. 

• Dalam pasal 38 yang berbunyi: Menteri clan Badan Waka/ 
Indonesia mengumumkan kepada masyarakat haTta benda wakaf'Jang 
telah terdaftar. Apakah diperlukan pemerintah clan BWI selalu 
mengumumkan semua jenis harta wakaf yang telah terdaftar? 
Kalau memang dianggap perlu, maka harus diperjelas lagi, 
sehingga nantinya tidak tumpang tidih terhadap tugas-tugas 
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• 

• 

nazhir yang juga memiliki tugas mengumumkan semua hasil 
pengelolaan wakaf kepada masyarakat. 

Terkait dengan wakaf uang, apakah uang itu yang diwakafkan 
ataukah hasil dari pengelolaannya yang diwakafkan? Untuk 
itu perlu ditegaskan dalam Undang-Undang sehingga dapat 
dijabarkan kepada masyarakat secara lebih operasional. 

Wakaf berjangka yang disebutkan dalam RUU Wakaf ini perlu 
didiskusikan kembali, karena kalau melihat dari sifat wakaf itu 
sendiri bersifat abadi. 

C. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menag RI 

Dalam Rapat Kerja yangdilaksanakan pada tanggal 6Septembcr 
2004 di Ruang Sidang DPR RI Komisi VI ini dilakukan dalam 
rangka meminta penjelasan pemerintah cq. Dcpartemen Agama 
RI terhadap RUU tentang Wakaf yang akan dibahas oleh Panitia 
Kerja (Panja) Komisi VI. 

Adapun penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Wakaf 
tersebut sebagai berikut: 

Segala puji syukur kitSt panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita diberikan 
kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan 
tugas konstitusional yang sangat penting bagi kehidupan bangsa 
clan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 123 Keputusan DPR-RI No.03NDPR-Rl/2001 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan 
pemerintah atas Rancangan Undang-Undang yang kami usulkan. 

a. Latar Belakang 

Wakaf sebagai perbuatan hukwn telah .lama melembaga 
clan dipraktekkan dalam kehidupan umat Islam di tanah air 
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kita. Pengaturan mengenai wakaf selama ini tertuang dalam 
Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 28 
Tahun 1977 ten tang Perwakafan Tanah Milik). Masalah wakaf juga 
dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Tahun 1991) yang menjadi pcdoman 
bagi Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Peraturan yang 
ada itu dan tersebar tersebut dirasakan kurang memadai karena 
permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat atau yang 
dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir 
dari waktu ke waktu kian berkembang. Di samping itu masyarakat 
amat membutuhkan pengaturan mengenai wakaf produktif dan 
wakaf uang yang selama ini belum diatur dalam regulasi wakaf di 
negara kita. 

Kita perlu melakukan penyatuan hukum bagi perundang· 
undangan yang mengatur tentang Wakaf dalam satu undang· 
undang yang akan dilcngkapi berbagai pcraturan perundang· 
undangan di bawahnyaseperti Pcraturan Pcmcrintah, Keputusan 
Presiden, Keputusan Menteri dan scbagainya. Dengan akan 
diundangkannya Undang-undang Wakaf ini yang sedang 
diajukan kepada Dewan adalah merupakan penggabungan dari 
beberapa peraturan yang ada seperti Undang-undang Nomor 
5 tahun I960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(LN.1960-104 TLN.2043), Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk 
Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas 
tanah (LN.1963-61 TLN.2555), Peraturan Pemerintah Nomor 
28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (l-N.1977-
38,TLN.3107). 

Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan 
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Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR 
Nomor IV /MPR/1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999-2004 yang antara lain mcnetapkan arah kebijakan 
pembangunan hukum, maka penyusunan Rancangan Undang
Undang Wakaf merupakan bagian inheren dengan penataan 
Sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Nasional seperti 
dimaksud dalam GBHN adalah yang bersifat menyeluruh, 
terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama 
serta Hukum Adat. Dengan adanya Undang-undang Wakaf, 
maka pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum 
yang lebih kuat, dan dapat menampung perkembangan 
perwakafan di tanah air tercinta. 

b. Tujuan Penyusunan RUU Wakaf 

Penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf bertujuan 
sebagai berikut: 

l. Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf; 

2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf; 

3. Melinclungi clan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir 
perorangan, organisasi maupun baclan hukum; 

4. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung 
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola 
wakaf; 

5. Sebagai koriclor kebijakan publik dalam rangka advokasi clan 
penyelesaian perkara dan sengketa wakaf; 

6. Mendorong optimalisasi pengelolaan clan pengembangan 
wakaf; clan 

7. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup 
pula wakaf benda tidak bergerak clan wakaf benda bergerak 
termasuk wakaf uang. 
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c. Sasaran Yang login Diwujudkan 

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan 
Rancangan Undang-undang tentang Wakaf adalah: 
I. Terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi tentang 

wakaf dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Terjaminnya kesinambungan clan optimalisasi pengelolaan 

clan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi 
syari ·ah; 

3. Tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi 
pembentukan Badan Wakaf Indonesia. 

4. Terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagai alternatif 
pengembangan potensi ekonomi wakaf dan sebagai sumber 
pendanaan bagi pembangunan kesajahteraan masyarakat. 

d. Pokok-Pokok Pembahasan RUU Wakaf 

Pokok-pokok pembahasan RUU Wakaf secara garis besar terdiri 
dari 11 (sebelas} Bab dengan uraian singkat sebagai berikut: 

a. BAB I 
KETENTUAN UMUM. 

Bab ini membahas tentang ketentuan umum yang berisi 
penjelasan atau pengertian dari beberapa istilah yang dipakai 
dalam RUU Wakaf yaitu: 

• Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 
sebagian harta miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau 
dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna 
keperluan ibadah clan atau kesejahteraan umum menurut 
syari ·ah. 

• Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. 

• Nazhir adalah pihak yang menerima dan mengelola benda 
wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 
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• 

• 

Benda wakaf adalah benda yang diwakafkan oleh wakif yang 
memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta 
mempunyai nilai ekonomi menurut syari ·ah. 

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah pejabat berwenang 
yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat akta 
ikrar wakaf. 

b. BAB II 
DASAR-DASAR WAKAF 

Bab ini membahas tentang tujuan dan fungsi wakaf, 
rukun dalam perwakafan, benda-benda wakaf, ikrar wakaf 
serta peruntukan benda wakaf. Wakaf bertujuan mengekalkan 
manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Rukun 
wakaf meliputi wakif, nazhir, benda wakaf, ikrar wakaf dan 
peruntukan wakaf. Wakif dalam unclang-undang ini meliputi 
perorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara 
asing, organisasi atau badan hukum Indonesia atau badan 
hukum asing. 

Nazhir yang selama ini tradisional dalam Undang-undang 
ini nazhir mengarah pacla nazhir profesional yang terdiri 
dari perorangan, organisasi atau badan hukum yang bertugas 
disamping menjaga harta wakaf untuk kepentingan ibadah 
juga memberdayakan clan mengelola secara ekonomis clan 
produktif. 

Benda wakaf selama ini baru berupa benda tidak bergerak 
{tanah milik), clalam unclang-undang ini bencla wakaf antara lain 
meliputi: bencla tidak bergerak clan bencla bergerak termasuk 
uang, logam mulia, surat berharga, kenclaraan, hak atas intelektual 
(Haki) clan lain-lain. 
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c. BAB III 
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN BENDA 
WAKAF 

Bab ini menjelaskan bahwa seluruh benda wakaf harus 
didaftarkan kepada pemerintah, clan selanjutnya pihak pemcrintah 
wajib mendaftar benda wakaf dimaksud clan mengumumkan 
kepada masyarakat. Agar jaminan kepastian hukum atas wakaf 
dapat dilindungi, maka jaminan tersebut berupa akta ikrar wakaf 
atau dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. 

d. BAB IV 
PERUBAHAN STATUS BENDA WAKAF 

Bab ini menerangkan bahwa benda yang telah diwakafkan 
tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 
diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan 
Jiak lainnya. Adapun perubahan status dapat dimungkinkan 
apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum 
tata ruang dengan memperoleh ganti rugi sekurang-kurangnya 
sama dengan nilai benda wakaf semula dan mendapat izin 
tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan Badan Wakaf 
Indonesia. 

e. BABV 
PENGELOlAAN DAN PENGEMBANGAN BENDA 
WAKAF 

Bab 1n1 menerangkan sistem, cara pengelolaan dan 
pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif sesuai 
dengan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan 
prinsip syari · ah. Pengelolaan benda wakaf selain berfungsi sebagai 
sarana ibadah diarahkan untuk dapat dikelola dan dikembangkan 
untuk mendukung ekonomi umat. 
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f. BAB VI 
BADAN WAKAF INDONESIA 

Bab ini menerangkan tentang perlunya dibentuk Badan 
Wakaf Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugasnya. 
Badan Wakaflndonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik 
Indonesia, clan bertugas melakukan pembinaan clan pengawasan 
terhadap nazhir dalam mcngelola clan mengembangkan harta 
wakaf. Tugas lain Badan Wakaf Indonesia antara lain memberikan 
persetujuan clan perubahan peruntukan status benda wakaf, Badan 
Wakaf Indonesia dapat pula inengelola clan mengembangankan 
wakaf berskala internasional. Dalam melaksanakan tugasnya 
Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi terkait 
baik pemerintah atau swasta. Pembiayaan bagi pelaksanaan tugas 
Badan Wakaf Indonesia dibebankan pada anggaran Badan Wakaf 
Indonesia sendiri. 

Pertanggung jawaban Badan Wakaf Indonesia dilakukan 
melalui audit yang dilakukan oleh lembaga audit independent, 
selanjutnya hasil audit diumumkan kepada masyarakat. 

g. BAB VII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Bab ini menerangkan tentang penyelesaian sengketa yaitu: 
bahwa dalam hal penyelesaian sengketa wakaf clapat clitempuh 
melalui musyawarah untuk mufakat clan apabila ticlak berhasil 
maka penyelesaiannya melalui mediasi, arbittase atau pengadilan. 

h. BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bab ini menerangkan bahwa pemerintah wajib melakukan 
pembinaan clan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf 
dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Majelis Ulama 
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Indonesia. Dalam melakukan pembinaan pemerintah dan Badan 
Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi 
kemayarakatan, para ahli clan badan-badan internasional yang 
bergerak di bidang wakaf. 

i. BAB IX 
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI, 
BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Bab-bah ini mcrupakan pasal-pasal yang mengatur tentang 
hukum pidana dan sanksi administrasi, ketcntuan pcralihan dan 
ketentuan penutup, yang tcrdapat pada setiap RUU scbagai bagian 
dari ketentuan formal Undang .. undang. 

Demikian penjelasan pemerintah mengcnai latar 
belakang penyusunan RUU Wakaf clan pokok-pokok materi 
RUU Wakaf sebagai pengantar pembahasan lebih lanjut. Kami 
yakin pembahasan atas RUU tentang Wakaf ini akan semakin 
memantapkan konsep clan peran serta kedudukan Wakaf dalam 
melaksanakan pembangunan masyarakat di bidang Perwakafan 
untuk kesejahteraan umat. 

Tanggapan Fraksi .. fraksi DPR RI 

Dari penjelasan pemerintah ini kemudian anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI menyampaikan pandangan 
umumnya terkait dengan RUU tentang Wakaf yang diajukan oleh 
pemerintah sebagai berikut: 

Fraksi Partai Golkar (FPG) 

Fraksi Partai Oolkar (FPO) menyambut dengan gembira 
terhadap inisiatif Pemerintah yang menyampaikan Rancangan 
Undang .. undang tentang Wakaf. Langkah penyampaian RUU 
Wakaf ini merupakan langkah maju dalam rangka kita bersama 
dapat memberikan status hukum positif terhadap nilai .. nilai agama 
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yang dijadikan landasan amal saleh oleh sebagian bcsar rakyat 
Indonesia yang beragama Islam. 

Wakaf adalah suatu amal yang mempunyai kaitan dengan 
kepemilikan dan peruntukan harta kekayaan yang berasal dari 
pribadi, keluarga maupun lcmbaga untuk lebih luas. Kemanfaatan 
dari suatu harta untuk kepentingan bcrsama tersebut di dalam 
wakaf diserahkan kcpada satu mckanisme dan manajemen yang 
akan mengatur lcbih lanjut. Dan sifat dari pcmanfaatan harta atau 
benda ini bcrsifat permanen atau untuk selama-lamanya. 

Secara sosiologis, wakaf mcrupakan bagian dari sumber 
kekayaan yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan kebajikan
kebajikan umum, baik kebajikan ibadah mahdhah kebajikan 
ibadah sosial. Oleh karena itu pcnting dilakukan pengaturan dan 
penataan, baik yang bersifat administratif, maupun manajerial yang 
tcrkait dengan wakaf. Dengan demikian praktek wakaf yang sudah 
dilaksanakan berabad-abad di kalangan masyarakat muslim ini, 
perlu diatur secara khusus dan terukur, sehingga dapat dilakukan 
pengawasan terhadap penggunaan harta wakaf sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan agama. 

Oleh karena itu, maka rancangan Undang-Undang tentang 
Wakaf ini merupakan terobosan yang sudah lama kita tunggu. 
Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini merupakan suatu 
kemajuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dalam 
melengkapi peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah 
ada. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan 
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar 
menyatakan setuju untuk dapat bersama dengan Fraksi-fraksi lain 
membahas RUU ini sesuai dengan Tata tertib yang ada. Hal .. hal 
terkait dengan usul-usul, saran, perbaikan clan penyempurnaan 
selanjutnya akan disampaikan dalam Daftar lnventarisasi Masalah 
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(DIM) maupun di dalam rapat PANJA dan seterusnya sampa1 
kepada tingkat II yang akan datang. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) 

Bagi FPDIP, wakaf adalah suatu hukum dimana seseorang 
memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
guna kepentingan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun sosial. 
Oleh karena itu, hal tersebut harus didukung dan digalakkan 
pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam pelaksanaan wakaf tersebut, FPDIP mengharapkan agar 
landasannya sesuai dengan syariah Islam, karena tujuan dari wakaf 
itu sendiri adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai 
dengan fungsinya. Na mun, dalam rangka upaya pengekalan manfaat 
tersebut, harus juga diupayakan agar wakaf mcmiliki fungsi sosial 
dengan pembcrdayaan demi kcpentingan kesejahteraan sosial. 

Di samping itu, FPDIP sangat mendukung agar segera 
membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai dari Pusat 
hingga ke daerah-daerah (kecamatan) yang merupakan lembaga 
independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan ini nantinya 
bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan 
pengelolaan dan pembangunan, memberikan saran persetujuan 
kepada pemerintah dalam hal perubahan status benda wakaf. 

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) 

RUU tentang Wakaf yang kini ada tangan komisi VI DPR 
RI siap untuk dilakukan pembahasan. RUU ini sesungguhnya 
telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya umat 
Islam yang kelak akan menjadi payung hukum dalam penanganan, 
pengelolaan, pendayagunaan clan pertanggung jawaban terhadap 
henda atau barang wakaf. 

Sebagaimana dimaklumi, penyerahan benda atau barang 
untuk wakaf selama ini telah berkembang di tengah kehidupan 
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umat lslam. Hal tersebut menanclai tumbuhnya kesaclaran kolcktif 
keagamaan clalam rangka perkembangan agama lslam, terutama 
meningkatkan syiar Islam clan pendidikan. Namun, pengelolaan 
clan pendayagunaan harta wakaf selama ini berjalan secara apa 
adanya, tanpa acuan pengelolaan yang baku, bahkan tak jarang 
muncul perselisihan menyangkut harta wakaf. Kondisi ini 
disiapkan belum aclanya payung hukum, baik berupa peraturan 
perundang-unclangan maupun peraturan lain, yang menjacli 
pedoman bagaimana mckanisme dan ketentuan yang berkaitan 
dengan harta clan bencla wakaf. 

Harta wakaf selama ini merupakan aset clan kekayaan umat 
yang sangat besar. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpanclangan, harta 
wakaf itu bisa menjacli aset umat yang procluktif clan bermanfaat 
besar bagi kehidupan umat, kalau clikelola clan cliarahkan oleh 
scbuah institusi atau perorangan yang memiliki jiwa amanah, 
bertanggungjawab clan profosional dalam mengelola harta wakaf. 
UU tentang Wakaf ini cliharapkan mampu mengarahkan spirit 
pengelolaan harta wakaf ke arah iclealisme seperti itu. 

FKB mencatat, acla beberapa poin penting yang meliputi 
perhatian kalangan pimpinan ormas yang rnemberikan masukan 
dalam proses pembahasan RUU ini. Antara lain aclalah: wakif clari 
kalangan non muslim, waqaf secara tunai atau berupa uang, harta 
wakaf yang ticlak boleh diubah pemanfaatannya, struktur organisasi 
dan persyaratan bagi nazhir dan lain-lain. 

Dari masukan yang ada, FKB berkesirnpulan bahwa telah terjadi 
perkembangan dinamis, maka mau tidak rnau kita rnemerlukan 
pijakan dari perspcktif ketentuan fiqih Islam yang juga rnengalami 
perkembangan dinamis. Artinya, FKB rnengharapkan, ketentuan 
apapun yang akan kita bahas clan kita ditetapkan dalam UU ini, 
harus tetap berpijak pada garis yang ditentukan rnenurut perspektif 
fiqih. 
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Kami juga berpandangan agar hadirnya UU ini tidak 
mendistorsi eksistensi lembaga-lembaga yang selama ini menagani 
harta wakaf. Hal ini penting diperhatikan, karena pandangan 
seperti juga merupakan aspirasi yang muncul dari kalangan tokoh 
ormas yang memberikan masukan kepada Dewan. 

Terkait dengan RUU ini FKB berpandangan kelak Pcmerintah 
atau lembaga yang memberikan perlindungan, memfasilitasi. 
mengarahkan, mengoordinasikan dan menyinergikan pengelolaan 
wakaf, sehingga benda atau harta wakaf bisa memberikan 
manfaat yang besar bagi kehidupan umat, sesuai dengan tujuan 
disyaratkannya wakaf tersebut. 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan ~angsa 
atas RUU tentang Wakaf. Akhirnya, FKB menyampaikan kesiapan 
untuk membahas dan menidaklanjuti RUU ini sehingga bisa 
disahkan tepat waktunya, dan menjadi UU yang aspiratif dan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) 

Wakaf adalah salah satu pranata keagamaan yang kita 
dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah 
akan memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang tidak hanya 
bermanfaat untuk kepentingan ibadah, namun juga kepentingan 
kesejahteraan umum. Namun demikian, wakaf dalam praktiknya 
belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Dalam berbagai 
kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, 
terlantar, atau bahkan beralih tangan ke pihak ketiga secara 
melawan hukum, akibat kclalaian Nazhir maupun masyarakat, 
fungsinya melenceng dari tujuan semula. 

Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah 
lama hidup dan dilaksanakan di masyarakat. Namun demikian, 
sistern pengaturannya selama ini belum lengkap dan masih 
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk 
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itu, guna rnemaksimalkan pengelolaan harta benda wakaf secara 
efoktif dan efisien clan guna memenuhi keburuhan hukum dalam 
rangka pembentukan hukum nasional maka dibentuk Undang
Undang tentang Wakaf sebagaimana yang akan kita putuskan 
pengesahannya pada hari ini. 

Setelah FPP mempelajari secara seksama terhadap RUU ten tang 
Wakaf yang diajukan oleh pihak pemerintah, FPP menyatakan 
kesiapannya untuk membahas bersama dengan fraksi-fraksi lain. 
FPP berharap, dalam pembahasan kelak dapat diselesaikan dalam 
waktu yang cepat sebelum berakhirnya masa bhakti DPR RI 
periode 1999 - 2004 

Fraksi Reformasi (FR) 

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia telah diberi panduan 
bagaimana mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi. 
Manusia tidak boleh hidup dalam kelompok keluarga yang terbatas 
tetapi harus berkembang dalam kehidupan masyarakat melalui 
berbagai kerjasama dan tolong menolong antara satu dengan lain. 

Amalan wakaf telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu 
bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabatnya. Dari dana 
wakaf masjid-masjid didirikan, kegiatan clan aktivitas Islam 
dilaksanakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan wakaf dalam ajaran 
Islam amat tinggi nilainya. Paling tidak ada tiga dimensi dalam 
ajaran wakaf, yaitu pertama memberi pahala yang berganda kepada 
orang yang berwakaf, kedua menunaikan tanggungjawab sosial 
untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu, dan 
ketiga meningkatkan syiar Islam. 

Dalan1 era pembangunan clan kemajuan ekonomi 
yang sedang berlangsung saat ini, institusi Islam seperti 
wakaf hendaklah digerakkan bersama-sama menyertai arus 
pembangunan. Hal ini akan membuktikan bahwa Islam 
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merupakan ajaran yang clinamik clan progresif sesuai dengan 
perkembangan clan perubahan masa. 

Untuk menanggapi penjelasan pemerintah mengenai 
Rancangan Unclang-undang tentang Wakaf, perkenankanlah FR 
menyampaikan beberapa panclangan berikut ini: 

Pertama, sararan 1ang ingin diwujudkan 

Penyusunan rancanagn Unclang-unclang tentang Wakaf pada 
clasarnya clalam rangka menciptakan tertib hukum dan tertib 
aclministrasi tentang wakaf, terjaminnya kesinambungan dan 
optimalisasi pengelolaan clan pemanfaatan benda wakaf sesuai 
clengan ekonomi syariah clan memberikan landasan peraturan 
perunclang-unclangan bagi pelaksanaan perwakafan 

Fraksi Reformasi mengharapkan agar tujuan tersebut dapat 
dicapai secara konsisten clan clibingkai secara clemokratis melalui 
Rancangan Unclang-unclang yang kita akan bahas nanti. 

Kedua, pendaftaran dan pengumuman 

Dalam rancangan unclang-unclang ini clijelaskan bahwa seluruh 
benda wakaf harus diclaftarkan kepada pemerintah dan selanjutnya 
pihak pemerintah wajib mendaftar benda wakaf climaksudkan dan 
mengumumkan kepacla masyarakat. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk jaminan kepastian 
hukum atas wakaf dapat clilindungi maka jaminan tersebut berupa 
akta ikrar wakaf atau dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. 

Terhadap rumusan ini, Fraksi Reformasi mengharapkan agar 
pendaftaran clan pengumuman ini disederhanakan sehingga tida1c 
memberatkan masyarakat tetapi hanya bersifat administratif karena 
pada dasamya wakaf merupakan kegiatan sosial yang bersifat 
sukarela yang tidak perlu melalui birokrasi yang sangat panjang. 
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Ketiga, pengelolaan clan pengembangan benda wakaf 

Dalam Rancangan Undang-undang ini dinyatakan sistem, tata 
cara pengclolaan clan pengcmbangan benda wakaf yang dilakukan 
secara produktif pelaksanaannya harus sesuai dcngan pcraturan 
perundang-undangan clan tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Reformasi mcnegaskan 
bahwa pengelolaan benda wakaf harus betul-betul untuk 
mewujudkan sarana ibadah yang dikembangkan untuk mendukung 
kegiatan ibadah clan kegiatan ekonomi masyarakat. 

Keempat, Badan Waka{ Indonesia 

Dalam Rancangan Undang-undang ini dijelaskan tentang 
perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang independen 
dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan Badan Wakaf ini 
mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan clan pengawasan 
terhadap nahzir dalam menge1ola clan mengembangkan harta 
wakaf. 

Terhaclap keberaclaan Badan Wakaf ini Fraksi Reformasi 
berpenclapat agar kewenangannya ticlak terlalu luas dan tidak 
bersifat sentralistik serta konsisten clengan semangat otonomi 
daerah clan clesenttalisasi. Sekali lagi, Fraksi Reformasi menegaskan 
agar Rancangan Undang-Undang ini betul-betul mewaclahi 
semangat otonomi daerah clengan memberikan kewenangan 
kepada pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang. 

Kelima, pembinaan dan pengawasan 

Berkaitan clengan pembinaan clan pengawasan, Rancangan 
Undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah wajib 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhaclap penyelenggaraan 
wakaf clengan melibatkan Baclan Wakaf clan Majelis Ulama 
Indonesia. 
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Pengaturan masalah pembinaan ini hendaknya tidak terlalu 
kaku, tidak bersifat intervensi dan tidak mengekang masyarakat. 
Pembinaan hendaknya diartikan sebagai salah benruk untuk 
memberdayakan Badan Wakaf yang bersifat demokratis. 

Demikian pemandangan umum Fraksi Rcformasi terhadap 
Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, dan selanjutnya 
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Farksi Reformasi 
"menyetujui" untuk dibahas pada tahap berikutnya. 

Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) 

Sebagaimana kita ketahui Rancangan Undang-Undang 
tentang Wakaf ini lebih setahun menjadi wacana dalam Rapat
rapat Kerja dan rapat-rapat Dengan Pendapat antara Komisi VI 
dan pihak Departemen Agama. 

Dibandingkan dengan draf Rancangan Undang-Undang 
tentang wakaf yang diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden 
lebih setahun yang lalu, maka draf Rancangan Unfang-Undang 
tentang Wakaf yang disampaikan oleh Presiclen kepada DPR-Rl 
dengan surat tanggal 9 Juli 2004 dan sekarang kita bicarakan 
mengalami banyak perbaikan. Namun clemikian tentu dalam 
pembicaraan-pembicaraan selanjutnya antara fraksi-fraksi dalam 
komisi clan pemerintah masih akan ada usul-usul perbaikan
perbaikan lebih lanjut. 

Kami menghargai sumbangan-sumbangan pikiran yang 
disampaikan oleh masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh 
organisasi-organisasi clan lembaga-lembaga seperti antara lain 
PB. Nahcllatul Ulama, PP Muhammadiyah, PP Persis, Dewan 
Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, 
Yayasan Dana Sosial Al-Falah clan lain-lain. Masukan-masukan 
dari masyarakat ini sungguh membantu kami dan memperluas 
wawasan kami. Kami sangat berterima kasih. 

Waktu yangterseclia untuk menyelesaikan Rancangan Undang
Unclang ini sangat terbatas, hanya berbilang hari, sebelum masa 
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bhakti DPR-RI 1999-2004 berakhir. Tapi dengan mengharapkan 
hiclayah clan taufiq serta maunah dari Allah SWT, kemudian 
dengan kerja keras clan kerjasama yang baik antara fraksi-fraksi 
dalam komisi, serta antara komisi dan pemerintah, kami ber
husnudzan rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini dapat 
kita selesaikan dengan baik pacla waktunya. 

Tidak berlebihan kalau kami nyatakan, bahwa dalam 
pembicaraan-pcmbicaraan pcrmulaan Rancangan Unclang-Unclang 
ini clalam komisi, kami menangkap kesan adanya kemauan clan 
scmangat yang tinggi dari pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi 
dalam komisi untuk menyclcsaikan Rancangan Unclang-Undang 
ini sebelum masa bhakti berakhir. Kami sangat percaya bahwa 
pada pihak pemerintahpun terdapat kemauan clan semangat yang 
sama. Semoga Allah SWT menolong, memberkahi clan meridlai 
upaya-upaya kita ini. 

Selanjutnya kami menyatakan kesiapan kami untuk menyertai 
Fraksi-fraksi membicarakan Rancangan Undang-Undang tentang 
wakaf ini, seraya mengharapkan kerjasama yang baik dari semua 
pihak terkait, terutama dari pemerintah clan fraksi-fraksi dalam 
komisi. Dan untuk itu semua, kami menyampaikan penghargaan 
clan terima kasih. 

Fraksi 1NI/POLRI 

Wakaf telah lama melembaga clan dipraktekkan dalam 
kehidupan umat Islam di tanah air kita. Di dalam wakaf terjadi 
penyerahan harta benda kepada seseorang atau lembaga sebagai 
harta amanah untuk ditahan clan dimanfaatkan guna kebaikan 
karena mencari ridho Allah. 

Pengaturan wakaf selama ini telah diatur dalam Undang
undang Pokok Agraria ( Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960) 
yang ditin·daklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik. Masalah wakaf juga 
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dimuat dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia (lnpres RI 
Tahun 1991) yang menjadi pedoman bagi Hakim Peradilan Agama 
di seluruh Indonesia. 

Peraturan yang sudah ada tersebut kurang memadai karcna 
permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat atau yang 
dihadapi oleh lcmbaga keagamaan yang bertindak sebagai Nazhir 
dari waktu ke waktu scmakin bcrkembang. Disamping itu wakaf 
perlu dikelola secara efektif dan efisien karena memiliki potensi 
clan manfaat ekonomi guna kepentingan ibadah clan memajukan 
kesejahteraan umum. 

Masyarakat amat membutuhkan pengaturan mengenai wakaf 
ini baik itu wakaf produktif clan wakaf uang yang selama ini belum 
diatur dalam rcgulasi wakaf. 

Kekayaan yang diserahkan untuk wakaf ticlak bisa dihibahkan, 
tidak bisa cliwariskan atau dijual oleh yang menerima harta benda 
amanah. 

Pemerintah rnernang suclah seharusnya memberikan 
perlinclungan clengan membuat peraturan perundang-undangan 
sehingga masyarakat yang menyerahkan harta bendanya untuk 
diwakafkan terlinclungi clan ticlak clisalahgunakan oleh lembaga 
atau perorangan yang menerima harta bencla amanah wakaf. 

Pembahasan RUU tentang Wakaf harus melihat peraturan 
perunclang-unclangan tcrclahulu clalam pengaturan wakaf serta 
masukan clari masyarakat, sehingga clihasilkan undang-undang 
yang berintegrasi clan dapat cliaplikasikan clalam kehidupan 
berbangsa clan bernegara, ticlak bertentangan clengan syariah 
serta bermanfaat bagi kepentingan urnat. 

Atas uraian tersebut cliatas, Fraksi TNI/Polri clapat menerima, 
menyetujui dan menclukung pembahasan rancangan Undang
Unclang tentang wakaf ini clengan harapan: 
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1. RUU ini tidak bertentangan/berbenntran dengan undang
undang ataupun pcraturan lain yang telah dibuat oleh 
Pemerintah. 

2. RUU ini tidak kontra produktif, karena wakaf selama ini 
sudah berjalan secara kultural. 

3. RUU ini dapat menggantikan undang-undang serta peraturan 
sebelumnya demi kemaslahatan umat. 

Fraksi Persatuan Daulat Umat (FPDU) 

Sebagaimana kita ketahui, praktek wakaf yang terjadi 
dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan 
secara tertib dan efisien, sehingga clalam berbagai kasus harta 
wakaf ticlak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau 
malah beralih kc tangan pihak ketiga clengan cara melawan 
hukum. Kcadaan ini setidaknya clisebabkan tidak hanya karena 
kelalainan atau keticlakmampuan Nazhir clalam mengelola clan 
mengembangkan bencla wakaf melainkan juga dikarenakan 
sikap masyarakat yang kurang pecluli atau belum sepenuhnya 
memahami status benda wakaf yang seharusnya dilinclungi 
demi untuk kesejahteraan umum sesuai clengan tujuan, fungsi, 
dan peruntukan wakaf. 

Tujuan clari Rancangan Undang-undang ini adalah untuk 
menciptakan tertib hukum clan aclministrasi wakaf. Dalam rangka 
melindungi harta benda wakaf dari penyalahgunaan. Oleh karena 
itu, perbuatan hukum wakaf harus clicatat clan clituangkan dalam 
Akta lkrar Wakaf dan diclaftarkan serta cliumumkan oleh Menteri 
Agama. 

Dengan mempelajari secara seksama terhadap RUU ini, maka 
Fraksi Daulat Umat menyatakan siap membahas bersama dengan 
fraksi .. fraksi lain. 
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D. Konsinyiring (Pembahasan) Tingkat Panja 
Komisi VI DPR RI 

Konsinyiring (pembahasan) RUU tentang Wakaf dilaksanakan 
di hotel Santika yang terletak di JI. Aipda KS. Tubun, Slipi Jakarta 
Barat, yang berlangsung antara tanggal 13 sampai dengan 18 
September 2004. Dalam pembahasan ini perlu disampaikan 
mengenai hal yang terkait dengan: 

a. Peserta Pembahasan 

Dalam pembahasan RUU tentang Wakaf ini diikuti oleh 
19 anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VI yang membidangi 
keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan olah raga 
bersama dengan pihak pernerintah, dalam hal ini Departemen 
Agama RI yang didampingi oleh para ahli di bidang wakaf. Adapun 
nama-narna peserta dari Panja RUU tantang Wakaf tersebut 
adalah: 
1. H. Taufiqurrahman Saleh, SH, MH (FPKB) 
2. Prof. Dr. H. Anwar Arifin (FPO) 
3. Ora. Hj. Siti Soepami (FPDIP) 
4. Dra. Hj. Chodijah HM Saleh (FPP) 
5. H. Syahrul Azmir Matondang (FPDIP) 
6. KH. Ors. A. Aris Munandar, M. Sc. (FPDIP) 
7. Rusydi Ambudalle, Le. (FPDI P) 
8. H. Sambas Soeryadi (FPO) 
9. Ors. H. Agusman St. Basa (FPO) 
10. Drs. H. AD. Jahidin (FPO) 
11. Ors. HM. lrsyad Sudiro (FPO) 
12. Drs. H. Lukman Hakim Syaifuddin (FPPP) 
13. Drs. HM. Abduh Paddare (FPPP) 
14. Drs. KH. Muhyiddin Suwondo, MA (FPKB) 
15. KH. I<halilurrahman (FPKB) 
16. Drs. KH. Muchtar Adam (FR) 
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17. H. Koesmadi, SE/Marsda TNI (FTNI/POLRI) 
18. KH. Nadjih Ahjad (FPBB) 
19. KH. Muharror, AM (FPDU) 

Sedangkan dari pihak pemerintah dihadiri oleh: 
1. Drs. H. Taufiq Kamil (Dirjen BIPH) 
2. Prof. Dr. H. Atho Mudzhar, MA 
3. Ors. H. Tulus 
4. Ors. H. Romly, MHum 
5. Ors. H. Achmad Djunaidi 
6. Ors. H. Abd. Ghafur Djawahir 
7. Ors. H. Nurhilal Pasya 
8. H. Nandi Naqsyabandi, SH 
9. H. Asrory Abdul Karim, SH, MH 
10. Ors. H. Muh. Ma'ruf 

Tim Pendamping Pemerintah 
1. KH. Hafid Usman (PBNU) 
2. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA (Muhammadiyah) 
3. Dr. KH. Anwar Ibrahim (MUI) 
4. Dr. Hj. Uswatun Hasanah (UI) 
5. Dr. H. Mustafa E Nasution (UI) 
6. Dr. H. Wahiduddin Adam (Depkeh HAM) 
7. Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH (Depkeh HAM) 
8. Dr. Partomuan Pohan, SH, LLM (Notaris) 
9. Dr. Mulya Siregar (BI) 
10. Sri Maharani, SH (BPN) 
11. Zafrullah Salim, SH (Depkeh HAM) 
12. Dra. Junayyah (Ahli bahasa) 

b. Mekanisme pembahasan 

Konsinyiring (pembahasan) RUU tentang Wakaf menggunakan 
mekanisme pembahasan setiap pasal clan point yang tertera dalam 
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konscp yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah (Departemen 
Agama Rcpublik lndonesia). 

Dalam setiap pembahasan dipimpin oleh salah seorang 
pimpinan dari unsur pimpinan Komisi VI, yaitu: H. Taufiqurrahman 
Saleh, SH (Ketua Komisi), Prof. Dr. H. Anwar Arifin (Wakil Ketua), 
Ora. Hj. Soepami (Wakil Ketua), Ora. Hj. Khadijah Saleh (Wakil 
Ketua). Pimpinan rapat membacakan pasal per pasal clan ayat per 
ayat untuk kemudian memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi 
unruk berpendapat dan atau usulan yang rclevan deng1n masalah 
yang sedang diangkat. 

Namun, jika dalam proses perdebatan fraksi mengalami 
perselisihan yang membutuhkan penjelasan, maka pimpinan 
sidang mempersilahkan wakil dari pemerintah untuk 
menguraikan maksud clan substansi yang dimaksud. Dari 
pihak pemerintah diwakili oleh pejabat Eselon I (Dirjen) di 
unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji (BIPH), Ors. H. Taufiq Kamil, disertai 
para pejabat terkait di bidang zakat clan wakaf, yaitu Direktur 
Pengembangan Zakat clan Wakaf (Bangzawa), Drs. H. Tulus 
dan Kepala Subdit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Drs. H. 
Achmad Djunaidi. 

Bersamaan dengan para pejabat tersebut, dari pihak 
pemerintah didampingi oleh para pakar (ahli) di bidang 
perwakafan dan hal-hal terkait, seperti Ahli Fikih, Ahli 
Perbankan Islam, Ahli Hukum (notaris), Ahli Bahasa, 
perwakilan dari Ormas Islam clan perwakilan departemen
departemen terkait, seperti: BPN, Depkeh HAM. Para ahli clan 
perwakilan departemen tersebut diberi kesempatan oleh pihak 
pemerintah untuk memberikan penjelasan secara lebih detail 
sesuai dengan keahlian di bidangnya. 
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c. Dinamika pembahasan 

Selama pembahasan RUU tentang Wakaf, banyak dinamika 
yang mengemuka selama sidang berlangsung, baik yang bersifat 
kajian akademik maupun yang bersifat politis. Namun, yang 
paling menonjol dalam proses pembahasan tersebut lebih banyak 
mengemuka hal-hal yang terkait dengan substansi RUU itu sendiri 
yang dianggap krusial, sehingga terjadi perdebatan yang cukup 
sengit antar fraksi selama pembahasan. Ada beberapa isyu yang 
cukup menonjol dan menjadi perdebatan di antara para anggota 
fraksi, yaitu diantaranya: 
(1) Prinsip umum tentang posisi pemerintah yang tidak boleh 

berperan terlalu besar dalam pengelolaan wakaf; 
(2) Hal-hal yang terkait dengan wakaf khairi dan wakaf ahli; 
(3) Syarat--syarat nazhir, khususnya dari organisasi; 
(4) Benda wakaf bergerak berupa uang dan selain uang; 
(5) Peran LKS dalam pengelolaan wakaf benda bergerak berupa 

uang; 
(6) Peran notaris dalam pengelolaan wakaf benda bergerak selain 

uang; 
(7) Hal-hal yang terkait dengan pembentukan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). Seperti hak-hak istimewa: menangani 
ruislah, memberhentikan dan mengangkat nazhir, membina 
dan mengelola wakaf nasional clan internasional, hak-hak 
nazhir, struktur BWI dan lain-lain; 

(8) Pembinaan clan pengawasan; clan 
(9) Ketentuan pidana; 

d. Laporan singkat selama pembahasan RUU tentang Wakaf 

Tahap Pertama 
Tahun Sidang 
Masa Persidaogan 
Rapat ke 

2004-2005 
I 
2 
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Jenis Rapat 

Hari, tanggal 

Wa k tu 

Tern pat 

Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 

Ac a r a 

Anggota yang hadir 

Pemerintah 

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang· 
Undang tentang Wakaf 

Rabu, 14 September 2004 

Pukul 14.00 - 17.00 WIB 

Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 

Prof. Dr. H. Anwar Arifin didampingi 
H. Taufikurrahman Saleh (Ketua Komisi 
VI DPR RI), Hj. Chodidjah HM Saleh 
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Dra. 
Hj. Siti Soepami (Wakil Ketua Komisi VI 
DPRRI 

Dra. Anita Ariyati 

1. Pembahasan DIM Rancangan Undang· 
Undang tentang Wakaf. 

2. Lain-lain. 

18 orang dari 19 Anggota Panja 

Dirjen BIPH beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Wakaf, maka 
Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut: 

1. DIM 29 disetujui dengan penambahan kata "pendidikan" 
setelah kata "sosial" pada butir b, sehingga bunyi 
selengkapnya: 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratan: 
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a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1 ); dan 

b. organisasi yang bersangkutan bergerak 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
keagarnaan Islam. 

di bidang 
dan/atau 

2. DIM 30 disetujui dengan penambahan kata "pendidikan" 
setelah kata "sosial" pada butir b, sehingga bunyi 
selengkapnya: 

(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila mcmenuhi 
persyaratan : 

a. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesua1 
dengan peraturan perundang~undangan yang 
berlaku; clan 

b. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam. 

3. DIM 32 masuk dalarn forum loby dan Timus untuk 
menetapkan besarnya prosentase antara "10% atau 12,5 %" 
pada pasal 12. Pasal 12 yang masuk forum loby adalah sebagai 
berikut: 

Pasal 12 

Dal.am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima fasilitas dan/atau 
penghasilan atas basil pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh 
persen). 
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4. DIM 34 disetujui, pasal 14 ayat (I), diserahkan kepada Tim 
Perumus untuk mengganti pemerintah dengan kata atau frasa 
yang lebih sesuai. Selengkapnya: 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada 
Pemerintah. 

Selanjutnya dalam penjelasan perlu ditegaskan, bahwa 
pemerintah harus bersikap lebih proaktif untuk mendaftar 
organisasi wakaf yang ada dalam masyarakat. (TIM 
PER UM US) 

5. DIM 36 disetujui tanpa ada perubahan pada Bagian 
Keenam. Harta Benda Wakaf, pasal 15 , sehingga bunyi 
selengkapnya: 

Bagian Keenam 
Harta Benda Wakaf 

Pasal 15 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki 
dan dikuasai oleh Walcif secara sempurna. 

Sedangkan dalam penjelasan perlu dijelaskan mengenai 
tentang "dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sempuma" 
(TIM PERUMUS) 

6. DIM 39 disetujui dengan perubahan penambahan kalimat 
"adalah barta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi" 
point (3), sehingga bunyi selengkapnya: 
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(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 
dikonsumsi, meliputi: 

a. uang; 
b. logam mulia; 
c. surat berharga; 
d. kendaraan1 
e. hak atas kekayaan intelektual1 
f. hak sewa; dan 
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 

syariah dan peraturan perundang ... undangan yang 
berlaku. 

Sedangkan "Buku dan Kitab" perlu dimasukan dalam 
penjelasan (TIM PERUMUS). 

7. DIM 40 disetujui dengan perubahan penambahan kalimat 
"dan/atau tulisan" setelah kata "lisan" pada Bagian 
Ketujuh. lkrar Wakaf pasal 17 ayat (2), sehingga bunyi 
selengkapnya: 

Bagian Ketujuh 
Ikrar Wakaf 

Pasal 17 

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir 
di hadapan PPAIW yang disaksikan oleh 2 (dua) orang 
Saksi. 

(2) Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan. 

Selanjutnya dalam penjelasan ayat ( 1) perlu penegasan bahwa 
laki-laki dan/atau perempuan dapat menjadi saksi (TIM 
PERUMUS). 
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"8. DIM 41 disetujui dimasukan penjelasan Pasal 17 

yang berbunyi: Ikrar wakaf harus dinyatakan secar ayar (2) 
. d k . d k a tegas dengan menggunakan sett a -tl a nya kata-kata ''AL ' 

fk '' ~u mewaka an · 

9. DIM 46 disetujui dengan penambahan "huruf e. Jangka waktu 
wakaf' pada pasa1 21 ayat (2), sehingga bunyi selengkapnya: 
(2) Akra ikrar wakaf sebagaimana dirnaksud da1am ayar (1) 

sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama Wakif; 
b. nama Nazhir; 
c. data dan keterangan harta benda wakaf; 
d. peruntukan harta benda wakaf; 
e. Jangka waktu wakaf 

10. DIM 50 disetujui, pasal 23 ayat (2) selengkapnya: 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta 
benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan 
harta benda wakaf yang dilakukan dengan memperhatikan 
tujuan clan fungsi wakaf. 

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan 
semangat yang berkembang 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) ditutup pukul 17.00 WIB 

Tahap Kedua 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 

2004-2005 
I 
3 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang' 

Undang tentang Wakaf 
Rabu, 14 September 2004 
Pukul 20.00 - 23.00 WIB 
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Tempat 
Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 
Ac a r a 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

H?tel Santika Ruang Rapat Mawar II 
HJ. Chodijah HM. Soleh didampingi H 
Taufikurrahman Saleh (Ketua Komisi vi 
DPR RI), Prof. DR. Anwar Arifin (Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI), Dra. Hj. Siti 
Soepami (Wakil Ketua Komisi VI DPR 
RI. 
Ora. Anita Ariyati 

1. Pembahasan DIM Rancangan Undang-
Undang tentang Wakaf. 

2. Lain-lain. 
18 orang dari 19 Anggota Panja 
Dirjen BIPH beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RA.PAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) 
kourum telah terpenuhi, maka Ketua Ra.pat membuka Rapat Panja 
Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh Hj. Chodijah HM. 
Soleh clan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Wakaf, maka 
Panja sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut: 

1. DIM 51 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga bunyi 
selengkapnya: 

Bagian Kesembilan 
Wakaf Dengan Wasiat 

Pasal 24 

Waka£ dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis 
hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh sekurang-
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kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 
PEN)ELASAN pasal 24 cukup jelas, diubah penjelasan 
sehingga menjadi usaksi yang dimaksud tidak membedakan 
antara saksi laki .. faki dan saksi perempuan". 

2. DIM 52 disetujui adanya ~enambahan kalimat "kecuali 
dengan persetujuan segenap atau seluruh ahli waris" 
s_ telah kata "pewasiat" pada pasal 25, sehingga bunyi 
selenglrapnya: 

Pasal 25 

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling 
banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan 
setelah dikurangi dengan hutang pewasiat kecuali dengan 
persetujuan segenap atau seluruh ahli waris. 

3. DIM 57 disetujui tanpa adanya perubahan pasal 28, sehingga 
bunyi selengkapnya sebagai berikut: 

Bagian Kesepuluh 
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

Pasal 28 

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 
melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

4. DIM 61, DIM 62, DIM 64, DIM 66, DIM 70, DIM 71, dan 
DIM 74 dipending, sampai diperolehnya kejelasan mengenai 
pasal 30. 

5. DIM 75 disetujui tanpa ada perubahan sesuai usul pemerintah 
pada pasal 40 , sehingga bunyi selengkapnya: 
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Pasal 40 

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : 
a. dijadikan jaminan; 
b. disita; 
c. dihibahkan; 
d. dijual; 
e. diwariskan; 
f. ditukar; atau 
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

6. DIM 77 disetujui dengan perubahan kata "clan" menjadi 
"atas" pada pasal 41 ayat (2), sehingga bunyi selengkapnya: 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis 
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 

7. DIM 78 diserahkan kepada pemerintah (ahli bahasa) untuk 
menyusun rumusan yang tepat mengenai nilai tukar harta 
benda wakaf. 

Rapat Panitia Kerja (PAN}A) ditutup pukul 23.00 WIB 

Tahap Ketiga 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Tempat 
Ketua Rapat 

2004-2005 
I 
4 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Rabu, 14 September 2004 
Pukul 14.00 - 17.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Hj. Siti Soepami didampingi Hj. 
Chodidjah HM Saleh (Wakil Ketua 
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Sekretaris Rapat 
Ac a ra 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

Komisi VI DPR RI), Prof. DR. Anwar 
Arifin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. 
Dra. Anita Ariyati 
I. Pcmbahasan DIM Rancangan Undang· 

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain-lain. 
18 orang da~i 19 Anggota Panja 
Dirjen BIPH BIPH (diwakili Kabalitbang 
Depag) beserta jajarannya. 

KESIMPUI.AN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) 
kourum telah terpenuhi, ma~a Ketua Rapat membuka Rapat Panja 
Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh Hj. Siti Soepami 
dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Setelah mendengarkan bcrbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Wakaf, 
maka Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai 
berikut: 

DIM-DIM yang membahas BAB III mengenai Pendaftaran 
dan Pengumuman Harta Benda Wakaf dalam RUU tentang 
Wakaf yaitu (DIM 61, DIM 62, DIM 64, DIM 66, DIM 70 
dan DIM 71) belum dapat disetujui dikarenakan banyak 
pemikiran yang berkembang khususnya berkaitan dengan 
"alur pikir pendaftaran harta benda wakaf" yang disusun 
oleh pemerintah, hingga akhir rapat tidak ada DIM yang 
disepakati. 

Setelah konsep alur fikir pendaftaran benda wakaf dan penjelasan 
dari pemerintah disepakati sebagai acuan pembahasan DIM, 
maka rapat ditutup. 
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Rapat Panitia Kerja (PAN)A) ditutup pukul 17.00 WIB 

Tahap Keempat 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 
Aca ra 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

2004-2005 
I 
5 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Rabu, 15 September 2004 
Pukul 20.00 - 23.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
H. Taufiqurrahman Saleh, SH, MH 
didampingi Hj. Chodidjah HM Saleh 
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Prof. 
DR. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi 
VI DPR RI, dan Hj. Siti Soepami 
Dra. Anita Ariyati 
1. Pembahasan DIM Rancangan Undang-

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain-lain. 
18 orang dari 19 Anggota Panja 
Dirjen BIPH (diwakili Kabalitbang Oepag) 
beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 
ayat (1) kourum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka 
Rapat Panja Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh 
H. Taufiqurrahman Saleh, SH, MH. clan rapat dinyatakan 

·tertutup untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Wakaf, 
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maka Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai 
berikut: 

I. DIM 61 disetujui melalui mekanisme voting, karena Fraksi 
PBB tetap bertahan pada usulan kata "Sertifikat Wakaf 
Uang" diubah menjadi "Sertifikat Uang Wakaf', dan dengan 
perubahan kata "pemerintah" diganti menjadi "instansi yang 
berwenang", sehingga kalimat selengkapnya menjadi: 

Pasal 30 

Lembaga · keuangan syariah atas nama Nazhir 
mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada instansi 
yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang 
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata 
cara pendaftaran harta benda wakaf yang diatur dalam 
Undang-undang ini. 

2. DIM 62 dibahas dalam TIMSIN. 

3. DIM 64 disetujui dengan perubahan kata "pemerintah" 
diganti menjadi "instansi yang berwenang", dan kata "30 
(tigapuluh) hari kerja" diubah menjadi "7 (t1:1juh) hari kerja", 
sehingga kalimat selengkapnya menjadi: 

Pasal 32 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada 
irutansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. 

Catatan : Istilah "instansi yang berwenang" pada DIM 61 dan 
DIM 64 perlu dimasukan ke dalam penjelasan yang 
konsiderannya diserahkan kepada anggota Panja 
pemerintah. 
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4. DIM 66 disetujui tanpa perubahan. 

5. DIM 70 disetujui tanpa perubahan. 

6. DIM 71 disetujui tanpa perubahan, dengan catatan perlu diberi 
keterangan dalam penjelasan tentang istilah pemerintah. 

7. DIM 74 usulan F-KB mengenai penambahan pasal baru 
dihapus. 

8. DIM 81 disetujui dengan ca ta tan ditambah kata "tujuan, fungsi, 
dan" sebelum kata "peruntukannya", sehingga selengkapnya 
menjadi: 

Pasal 42 

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf 
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) ditutup pukul 23.00 WIB 

Tahap Kelima 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Temp at 
Ketua Rapat 

: . 2004-2005 
I 
6 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Kamis, 16 September 2004 
Pukul 09.00 - 12.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Prof. DR. Anwar Arif in didampingi H. 
Taufiqurrahman Saleh, SH, MH (Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI), Hj. Chodidjah 
HM Saleh (Wakil Ketua Komisi VI DPR 
RI), dan Hj. Siti Soepami 
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Sekretaris Rapat 
Ac a ra 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

Ora. Anita Ariyati 
1. Pembahasan DIM Rancangan Undang· 

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain-lain. 
18 orang dari 19 Anggota Panja 
Dirjen BIPH (diwakili Kabalitbang 
Depag) bescrra jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) 

kcurum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat Panja 
Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh Prof. DR. Anwar 
Arifin dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Panitia Kerja \Panja) RUU tentang Wakaf, maka 
Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut: 

1. DIM 83 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga kalimat 
selengkapnya menjadi: 

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan 
secara produktif, pengelolaan, dan pengembangan harta 
benda wakaf yang bersangkutan dilaksanakan dengan 
menggunakan lembaga penjamin syariah. 

2. DIM 84 disetujui dengan ada perubahan kata "Menteri" diganti 
"Badan Wakaf Indonesia", sehingga kalimat selengkapnya 
menjadi: 

Pasal 44 

( 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta bend a wakaf, 
Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta 
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benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf 
Indonesia. 

3. DIM 85 disetujui dengan ada perubahan kata "tujuan clan 
fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan Badan Wakaf 
Indonesia" diganti "peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar 
wakaf', sehingga kalimat sclcngkapnya menjadi: 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), hanya dapat 
diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat 
dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan 
dalam ikrar wakaf. 

4. DIM 87 disetujui dengan ada perubahan kata "PPAIW atas 
saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia" diganti 
menjadi "Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ayat ( 1) huruf 
d", sehingga kalimat selengkapnya menjadi: 

(2) Pcmberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf 
Indonesia sesuai dengan ayat (1) huruf d. 

5. DIM 93 disetujui dengan penambahan kata "dan dapat 
membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota 
sesuai dengan kebutuhan" setelah kata "Indonesia", sehingga 
kalimat selengkapnya menjadi: 

Pasal 48 

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk 
perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai 
dengan kebutuhan. 
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6. DIM 94 disetujui clengan penambahan kata "dan 
" h "b . b" b h "b . " wewenang , meng apus utn , mengu a utlr c 

menjacli "butir b,., menambah "butir c" baru berbunyi 
"memberhentikan clan mengganti nazhir", menambah 
"butir d" berbunyi "memberikan persetujuan atas 
penukaran harta benda wakaf", mengubah "butir d" lama 
menjadi "butir e,., sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 49 

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan pembinaan clan pengawasan terhadap Nazhir 
dalam mengelola dan mengcmbangkan harta benda 
wakaf; 

b. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan 
peruntukan dan status harta benda wakaf; 

c. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; (perlu ada 
penjelasan pada huruf c); 

d. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda 
wakaf; 

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang 
perwakafan. 

7. DIM 95 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga selengkapnya 
menjadi: 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Badan Wakaf Indonesia dapat 
bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat 
maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, 
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badan internasional, dan pihak-pihak lain yang 
dipandang perlu. 

8. DIM 97 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga selengkapnya 
menjadi: 

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan 
Dewan Pertimbangan. 

9. DIM 100 disetujui dengan perubahan kata "seorang" menjadi 
"(1) satu orang", menambah kata "dan 2 (dua) orang Wakil 
Ketua", mengubah kata "sendiri" menjadi "dari clan", sehingga 
selengkapnya menjadi: 

( 1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan 
Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 
2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh 
anggota. 

Rapat Panitia Kerja (PANJA} diskors pukul 12.00 WIB 

Tahap Keenam 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Tempat 
Ketua Rapat 

2004-2005 
I 
7 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Kaniis, 16 September 2004 
Pukul 20.15 - 22.30 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Prof. DR. Anwar Arif in didampingi H. 
Taufiqurrahman Saleh, SH, MH (Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI), Hj. Chodidjah 
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Sekretaris Rapat 
Ac a r a 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

HM Saleh (Wakil Ketua Komisi VI DPR 
RI), dan Hj. Siti Soepami 
Ora. Anita Ariyati 
1. Pembahasan DIM Rancangan Undang· 

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain~lain. 

18 orang dari 19 Anggota Panja 
Mcnteri Agama RI dan Dirjen BIPH 
beserta jajarannya. 

Kl!SIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) 
kou ·um telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat Panja 
Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh Prof. DR. Anwar 
Arifin dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Set'!lah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalan. Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Wakaf, maka 
Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut: 

1. DIM 102 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga kalimat 
selengka{- nya menjadi: 

Jumlah at. t:gota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari 
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak .. 
banyaknya 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur 
masyarakat. 

2. DIM 103 disetujui dengan me·ngadopsi pasal 10 ayat (1) 
ditambah huruf d. Amanah; huruf d. Mampu secara jasmani 
dan rohani (lama) menjadi e; g. Memiliki pengetahuan, 
kemampuan, dan/ a tau pengalaman di bidang perwakafan 
dan/atau ekonomi khususnya di bidang ekonomi syariah; 
dan h. Mempunyai komitmen untuk mengembangkan 
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perwakafan nasional, sehingga kalimat sclcngkapnya 
menjadi: 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf 
Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi 
persyaratan : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Dewasa; 

d. Amanah; 

e. Mampu secara jasmani dan rohani; 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau 
pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi 
khususnya di bidang ekonomi syariah; dan 

h. Mempunyai komitmen untuk mengembangkan 
perwakafan nasional. 

3. DIM 104 dihapus. 

4. DIM 105 disetujui clengan menjadikan usulan pemerintah 
menjacli ayat ( 1 ), ditambah ayat "(2) Keanggotaan 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di claerah diangkat clan 
diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia", clan ayat "(3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan 
dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksucl pacla 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf 
Indonesia", sehingga kalimat selengkapnya menjacli: 
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Bagian Keempat 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 55 

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden; 

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di 
daerah diangkat clan diberhentikan oleh Badan Wakaf 
Indonesia; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan 
clan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) clan ayat (2) diatur dengan petaturan Badan Wakaf 
Indonesia. 

5. DIM 106 disetujui sesuai usulan pemerintah, sehingga kalimat 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 56 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa 
jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

6. DIM 107 disetujui sesuai usulan pemerintah, sehingga kalimat 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 57 

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh 
Menteri. 

7. DIM 112 disetujui sesuai usulan pemerintah dengan 
menghapus angka "(2)" dikarenakan ayat (1) pasal 59 dihapus, 
sehingga kalimat selengkapnya menjadi: 
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Pasal 59 

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, 
Pemerintah wajib membantu biaya operasional. 

8. DIM 118 disetujui tanpa ada perubahan, sehingga kalimat 
selengkapnya menjadi: 

(2) Apabila cant penyelesaian sengketa sebagaimana 
d imaksud pad a ayat ( 1) tidak berhasil, maka 
dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau 
pengadilan. 

Catatani perlu penjelasan mengenai "mediasi". 

9. DIM 121 disetujui dengan mengganti kata "Dalam melakukan" 
menjadi "khusus mengenai" clan menghilangkan kata 
"pengawasan", serta memasukan ayat (1) dan ayat (3) ke dalam 
pembahasan DIM 121 ini, sehingga kalimat selengkapnya 
menjadi: 

( 1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan 
tujuan dan fungsi wakaf; 

(2) khusus mengenai pembinaan sebagaim.ana dimaksud 
pada ayat ( 1) pemerintah mengikutsertakan Badan 
Wakaf Indonesia; 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis 
Ulama Indonesia. 

10. DIM 127 disetujui tanpa perubahan dengan sinkronisasi kata 
"harta "_, sehingga kalimat selengkapnya menjadi: 
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Bagian Pertama 
Ketentuan Pidana 

Pasal 67 

(1) Barang .,iapa dengan sengaja menjaminkan, 
menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan 
dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 llima ratus juta 
rupiah). 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) ditutup pukul 23.00 WIB 

Tahap K.etujuh 

Tahun Sidang 

Masa Persidangan 

Rapat ke 

Jenis Rapat 

Hari, tanggal 

Waktu 

Tern pat 

Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 

Aca ra 

2004~2005 

I 

8 

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang· 
Undang tentang Wakaf 

Kamis, 17 September 2004 

Pukul 09.00 - 11.00 WIB 

Hotel Santika Ruang Rapat Mawar Ii 
Hj. Chodijah HM Soleh (Wakil Ketua 
Komisi VI DPR RI) 
Dra. Anita Ariyati 

1. Pembahasan DIM Rancangan Undang· 
Undang tentang Wakaf. 
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Anggota yang hadir 
Pemerintah 

2. Lain-lain. 
8 orang dari 11 Anggota Tim Perumus 
Dirjen BIPH (diwakili Kabalitbang Depag) 
beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) 
kourum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat Tim 
Perumus Panja Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin oleh Hj. 
Chodijah HM Soleh dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Tim Perumus Panitia Kerja (Panja) RUU tentang 
Wakaf, maka Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai 
berikut: 

1. Judul disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ••• TAHUN .•• 

TENTANG 
WAKAF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

2. "butir b" pada "Menimbang" disetujui tanpa perubahan. 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

b. bahwa wakaf merupakan perhuatan hukum yang telah 
lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang 
pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan; 
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3. "butir c" pada '1Menimbang" disetujui tanpa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Wakaf. 

4. Pada "Mengingat11 disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, 
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Butir 2 pasal 1 disetujui dengan menambahkan kata 
'
1harta11 sebelum kata "benda" sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda 
miliknya. 

6. Butir 3 pasal 1 disetujui dengan menambahkan kata 11 dan/ 
a tau tulisan" setelah kata "lisan", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang 
diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir 
untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

7. Butir 5 pasal 1 disetujui dengan menambahkan kata "dan/ 
atau tulisan" setelah kata "lisan,,, sehingga selengkapnya 
herbunyi: 
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5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki 
daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang 
serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang 
diwakafkan oleh Wakif . 

8. Butir 6 pasal 1 disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

6. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta 
para menteri. 

9. Butir 7 pasal 1 disetujui dengan menghilangkan kata "yang",. 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya 
disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang 
ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 
wakaf. 

10. Butir 8 pasal 1 disetujui tanpa perubahan, dengan mengubah 
"butir 8" menjadi "butir 9", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang 
agama. 

11. Menambahkan "butir 8" pasal 1 disetujui yang selengkapnya 
berbunyi: 

8. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen 
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. 
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12. Kata "Bab II, Bagian Pertama" disetujui tanpa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

BAB II 
DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 
Um um 

13. Pasal 2 disetujui dengan merubah kata "Syariah" menjadi kata 
"syariah", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 2 

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

14. Pasal 3 disetujui dengan menghilangkan kata "Harta benda" 
dan mengubah kata "diwakafkan" menjadi kata "diikrarkan", 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 3 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

15. "Judul Bagian Kedua" disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 

16. Pasal 4 disetujui dengan menghilangkan kata "mengekalkan" 
dan menambah awalan "me" dan akhiran "kan n pada 
kata "manfaat" menjadi kata "memanfaatkan", sehingga 
selengkapnya berbunyi: 
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Pasal 4 

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai 
dengan fungsinya. 

17. Pasal 5 disetujui dengan menambah awalan kata "mewujudkan" 
sebelum kata "potensi" clan menambahkan kata "untuk" 
setelah kata "clan", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 5 

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) diskors pukul 11.00 WIB 

Tahap Kedelapan 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 
Ac a r a 

2004-2005 
I 
9 
Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Kamis , 17 September 2004 
Pukul 14.00 - 17.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Hj. Chodijah HM Soleh (Wakil Ketua 
Komisi VI DPR RI) didampingi Dra. Hj. 
Siti Soepami (Wakil Ketua Komisi VI DPR 
RI) 

: Dra. Anita Ariyati 
: 1. Pembahasan DIM Rancangan Undang

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain-lain. 
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Anggota yang hadir 
Pemerintah 

8 orang dari 11 Anggota Tim Perumus 
Dirjen BIPH (diwakili Kabalitbang Depag) 
beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat 
(I) kourum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat 
Tim Perumus Panja Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin 
oleh Hj. Chodijah HM Soleh dan rapat dinyatakan tertutup 
untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Tim Perumus Panitia Kerja (Panja) RUU tentang 
Wakaf, maka Pansus sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai 
berikut: 

1. Bagian Ketiga Unsur Wakaf pasal 6 disetujui tanpa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Bagian Ketiga 
UnsurWakaf 

Pasal 6 

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai 
berikuts 

a. Wale.if; 
b. Nazhir; 
c. Harta Benda Wakaf1 
d. Ikrar Wakaf1 
e. peruntukan harta benda wakaf; 
f. jangka waktu wakaf. 
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2. Bagian Keempat Wakif pasal 7 disetujui dengan perubahan 
menghilangkan frasa "Indonesia; atau" clan butir "d. Badan 
hukum asing", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Waldf meliputi1 
a. perseorangan1 
b. organisasi1 
c. badan hukum. 

Bagian Keempat 
Wakif 

Pasal 7 

3. Pasal 8 disetujui dengan pembetulan kata "harta-harta" pada 
butir "d. Pemilih sah harta harta benda wakaf", sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 8 

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
persyaratan: 

a. dewasa, 
b. berakal sehat; 
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hokum; dan 
d. pemilik sah harta benda wakaf. 

4. Pasal 8 ayat (2) disetujui dengan mengubah kalimat, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b .hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda 
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wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar 
organisasi yang bersangkutan. 

5. Pasal 8 ayat (3) disetujui dengan mengubah kalimat, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda 
wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar 
badan hukum yang bersangkutan. 

6. Bagian Kelima Nazhir Pasal 9 disetujui tanpa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Nazhir meliputis 
a. perseorangan; 
b. organisasi; atau 
c. badan hokum. 

Bagian Kelima 
Nazhir 

Pasal 9 

7. Pasal 10 ayat (1) disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 10 

( 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 
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b. beragama Islam: 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

8. Pasal 10 ayat (2) disetujui dengan mengganti butir 
(a) menjadi "pengurus organisasi yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I); dan" serta mengganti frasa "badan 
hukum yang bersangkutan" dengan frasa "organisasi 
yang bergerak" pada butir (b); sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratanz 

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l); dan 

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan 
Islam. 

9. Pasal 10 ayat (2) disetujui tanpa ada perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratan: 

a. badan hokum Indonesia yang dibentuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 
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b. badan hokum yang bersangkutan bergerak di bidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam. 

10. Pasal 11 disetujui dengan mengganti kata "wakaf'' dengan frasa 
"dan peruntukannya" pada butir b, schingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 11 

Nazhir mempunyai tugas: 

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; 

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia. 

11. Pasal 12 disetujui dengan mengganti frasa "fasilitas dan/atau 
penghasilan atas" dengan frasa "imbalan dari hasil bersih atas", 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari 
hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh 
persen). 

12. Pasal 13 disetujui dengan mengganti kata "pemerintah" 
dengan kata "Menteri", sehingga selengkapnya berbunyi: 

150 Proses Lahimya Undang-undang Wakaf 



Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan 
Badan Wakaf Indonesia. 

13. Pasal 14 disetujui dengan mengganti kata "pemerintah" 
dengan kalimat "instansi pernerintah yang berwenang dan 
Badan Wakaf Indonesia,, serta direkornendasikan unruk 
memberi penjelasan ayat ( 1) mengenai "pemerintah harus 
lebih proaktif'', sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada instansi 
pemerintah yang berwenang dan Badan Wakaf 
Indonesia. 

14. Pasal 14 disetujui dengan mengubah ayat (2), sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana 
dimaksud Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 
clan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

15. Bagian Keenam. Harta Benda Wakaf Pasal 15 disetujui 
mengganti kata "penuh" setelah kata "secara" dengan kata 
"sah, sehingga selengkapnya berbunyi: 
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Bagian Keenam 
Harta Benda Wakaf 

Pasal 15 

Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 
dikuasai oleh Wakif secara sah. 

16. Pasal 16 ayat (I) disetujui tan pa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 16 

(1) Harta harta benda wakaf terdiri dari: 
a. benda tidak bergerak; dan 
b. benda bergerak. 

17. Pasal 16 ayat (2) disetujui dengan perubahan pada butir 
a menambah frasa "hak atas" sebelum kata "tanah", 
membuang frasa "yang di dalamnya dilekati oleh hak", 
menambah frasa "baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar" setelah frasa "yang berlaku"; perubahan pada 
butir b menghilangkan kata "dari" setelah kata "bagian"; 
perubahan pada butir c mengganti frasa "di atas tanah hak 
milik" dengan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku"; sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi : 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah 
maupun yang belum terdaftar; 
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b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas 
tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan 
tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

18. Pasal 16 ayat (3) disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

(3) Benda bergerak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 
dikonsumsi, meliputi: 

a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kekayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

19. Bagian Ketujuh lkrar Wakaf Pasal 17 ayat (1) disetujui tanpa 
perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi: 
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Bagian Ketujuh 
lkrar Wakaf 

Pasal 17 

(1) lkrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di 
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 
saksi. 

20. Pasal 17 ayat (2) disetujui dengan menambah frasa 
"sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )" setelah frasa "lkrar 
wakaf" clan menambah kalimat "serta dituangkan dalam 
akta ikrar wakaf oleh PPAIW", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan 
dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 

21. Pasal 18 disetujui dengan menambah frasa "dengan surat 
kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi" setelah 
frasa "menunjuk kuasanya", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 18 

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara 
lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf 
karena alasan yang dibenarkan oleh hokum, Wakif dapat 
menunjuk kuasanya denga~ surat kuasa yang diperkuat oleh 
2 (dua) orang saksi. 

22. Pasal 19 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 
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Pasal 19 

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya 
menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta 
benda wakaf kepada PPAIW. 

23. Pasal 20 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 20 

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. beragama Islam, 
c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hokum. 

24. Pasal 21 disetujui dengan mengganti kata "sekurang-kurangnya" 
menjadi frasa "paling sedikit", menambah frasa "nama dan 
identitas" pada butir a dan b; dan mengubah butir c; sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 21 

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

paling sedikit memuat: 

a. nama dan identitas Wakif1 

b. nama dan identitas Nazhir1 

c. data dan keterangan harta benda wakaf1 

d. peruntukan harta benda wakaf1 

e. jangka waktu wakaf. 
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(3) Kctentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

25. Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22 
disetujui dengan menghapus kata "memfasilitasi" pada butir 
a clan b, mengganti frasa "membantu" menjadi frasa ubantuan 
kepada" pada butir c, m6ngubah frasa "tujuan memajukan" 
menjadi kata "kemajuan" pada butir d; sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Bagian Kedelapan 
Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Pasal 22 

Dal am rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta 
benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagis 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; 

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, 
bea siswa; dan/atau 

d. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang
undangan. 

Kemudian merekomendasikan kepada Panja butir e berbunyi 
" k . d . k k . ,, e. ema1uan an pen1ng atan e onom1 umat • 

26. Pasal 23 disetujui dengan mengganti kata "dalam" menjadi 
"pada" dalam ayat (1), menambahkan kata "dengan" sebelum 
kata "sesuai"; sehingga selengkapnya berbunyi: 
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Pasal 23 

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada 
pelaksanaan ikrar wakaf. 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta 
benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta 
benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan 
fungsi wakaf. 

27. Pasal 24 disetujui dengan mengganti kata "sekurang-kurangnya" 
menjadi kata "paling sedikit" dalam ayat (1), menambahkan 
kata "dengan" sebelum kata "sesuai"; sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Bagian Kesembilan 
Wakaf dengan Wasiat 

Pasal 24 

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis 
hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 
2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20. 

28. Pasal 25 disetujui dengan mengganti kalimat "dengan 
persetujuan segenap atau seluruh ahli waris" dengan kalimat 
"kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris"; schingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 25 

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling 
banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah barta warisan setelah 
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dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan 
seluruh ahli waris. 

29. Pasal 26 ayat (1) disetujui tanpa perubahan; sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 26 

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima 
wasiat setelah wasiat yang bersangkutan meninggal 
dunia. 

30. Pasal 26 ayat (2) clan ayat (3) disetujui dengan mengganti kata 
"dalam" menjadi kata "pada" sebelum kata "dalam ayat (1); 

sehingga selengkapnya berbunyi: 

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertindak sebagai kuasa wakif. 

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) clan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara 
perwakafan yang diatur dalam Undang-undang ini. 

31. Pasal 27 disetujui dengan menghilangkan kata "maka" 
sebelum kata "atas, dan memberikan penjelasan mengenai 
"Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah 
antara lain para ahli waris clan saksi"; sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 27 

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan 
oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan 
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penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan 
wasiat. 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) diskors pukul 17.00 WIB 

Tahap Kesembilan 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat kc 
Jenis Rapat 

Hari, tanggal 
Waktu 
Tempat 
Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 
Aca r a 

Anggota yang hadir 
Pemerintah 

2004-2005 
I 
10 
Rapat Panitia Kcrja Rancangan Undang .. 
Undang tentang Wakaf 
Kamis , 17 September 2004 
Pukul 20.00 - 23.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Hj. Chodijah HM Soleh (Wakil Ketua 
Komisi VI DPR RI) didampingi, Prof. DR. 
H. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi VI 
DPR RI); Dra. Hj. Siti Soepami (Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI) 
Dra. Anita Ariyati 
1. Pembahasan DIM Rancangan Undang .. 

Undang tentang Wakaf. 
2. Lain-lain. 
10 orang dari 11 Anggota Tim Perumus 
Dirjen BIPH (diwakili Kabalitbang Depag) 
beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RA.PAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat 
(1) kourum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat 
Tim Perumus Panja Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin 
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oleh Hj. Chodijah HM Soleh dan rapat dinyatakan tertutup 
untuk umum. 

Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Tim Pcrumus Panitia Kerja (Panja) RUU tentang 
Wakaf, maka Pansus sepakat menyimpulkan hal·hal penting sebagai 
berikut: 

I. Pasal 28 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 28 

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 
melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

2. Pasal 29 disetujui dengan mcngganti kata "dalam" pada ayat 
(2) dan ayat (3), schingga selengkapnya bcrbunyi: 

Pasal 29 

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif 
dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan 
secara tertulis; 

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk 
sertifikat wakaf uanga 

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga 
keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti 
penyerahan harta bend a wakaf. 

3. Pasal 31 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 
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Pasal 31 

Ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 
30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

4. Pasal 33 disetujui tanpa pcrubahan, sehingga sclengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 33 

(1) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW mcnycrahkan : 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/ atau bukti·hukti kepemilikan dan 
dokumen terkait lainnya. 

(2) Dalam hal pendaftaran wakaf uang diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

5. Pasal 34 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 34 

Pemerintah menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 
wakaf. 

6. Pasal 35 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 35 

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW 
kepada Nazhir. 
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7. Pasal 36 disetujui mengubah kata "pemerintah" menjadi 
"lnstansi Pemerintah yang berwenang clan Badan Wakaf 
Indonesia", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 36 

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah 
peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan 
kembali kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan 
Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang ditukar 
atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda 
wakaf. 

8. Pasal 39 disetujui tanpa perubahan, schingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai ta ta cara pendaftaran dan pengumuman 
harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

9. Pasal 41 ayat (I) disetujui dengan mengubah kesalahan ketik 
pada kata "bantuan" menjadi kata "ketentuan", sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 41 

( 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah 
diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan tidak bertentangan dengan syariah. 
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10. Pasal 41 ayat (4) disetujui dengan mengubah kesalahan ketik 
pada angka "(2)" menjadi angka "(4)", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), clan ayat (3) 
diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Pemerintah. 

11. Pasal 45 ayat (1) disetujui dengan mengubah kata "untuk" 
menjadi kata "bagi" pada ayat ( 1) butir a, menambah frasa 
"yang berlaku" setclah frasa "perundang·undangan" pada butir 
"(d)", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 45 

(1) Dalam mengelola clan mengembangkan harta benda 
wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir 
lain apabila Nazhir yang bersangkutan : 

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 

b. bubar ata~ dibubarkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum1 

c. atas permintaan sendiri; 

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai N azhir 
dan/ a tau rnelanggar ketentuan larangan dalam 
pengelolaan dan pengernbangan harta benda wakaf 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaktlf 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang 
telah mempunyai ke~uatan hukum tetap. 

12. Pasal 45 ayat ( 1) disetujui dengan mengubah kata "untuk" 
menjadi kata "bagi" pada ayat (1) butir a, menambah frasa 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 163 



"yang berlaku" setelah frasa "perundang-undangan" pada butir 
"(d)", sehingga selengkapnya berbunyi: 

13. Pasal 45 ayat (3) disetujui dengan mengubah kata "untuk" 
menjadi kata "bagi" pada ayat ( 1) butir a, menambah frnsa 
"yang berlaku" setelah frasa "perundang-undangan,, pada butir 
"(d)", sehingga selengkapnya berbunyi: 

(3) Pengelolaan clan pengembangan harta benda wakaf 
yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian 
clan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tctap 
memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang 
ditetapkan clan tujuan, serta fungsi wakaf. 

14. Pasal 45 ayat (3) disetujui dengan mcmindahkan frasa 
"lebih lanjue' setelah kata "diatur" dipindahkan ke awal 
kalimat setelah kata "ketentuan", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

15. Pasal 47 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berhunyi: 

Pasal 47 

(1) Dalam rangka memajukan clan mengembangkan 
perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia; 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen 
dalam melaksanakan tugasnya. 
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16. Pasal 50 disetujui dengan mengganti kata "dalam" menjadi 
kata "pada", sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan 
saran dan pertimbangan Pemerintah dan Majelis Ulama 
Indonesia. 

17. Pasal 51 disetujui dengan mengganti kata "dalam" menjadi 
kata "pada" pada ayat (2) clan ayat (3), sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf 
Indonesia; 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan 
Wakaf Indonesia. 

18. Pasal 52 disetujui dengan menghilangkah kata "sendiri" pada 
ayat (2), sehingga selengkapnya berbunyi: 

(3) Susunan keanggotaan masing~masing Badan Pelaksana 
clan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para 
anggota. 

19. Pasal 57 disetujui tanpa perubahan pada ayat (2) da.n ayat (3), 
sehingga selengkapnya berbunyi: 
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(I) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan 
oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai ta ta cara pemilihan calon kcanggotaan 
Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang 
pelaksanaannya terbuka untuk umum. 

20. Pasal 57 disetujui tanpa perubahan pada ayat (2) dan ayat (3), 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 58 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti 
sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf 
Indonesia. 

21. Pasal 60 disetujui tanpa perubahan pada ayat (2) dan ayat (3), 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 60 

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, 
fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta 
susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wak.af Indonesia 
diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 

22. Pasal 61 disetujui dengan penambahan frasa "laporan tahunan 
yang di,, sebelum kata "audit" pada ayat (1) dan mengganti 
kata "audit" menjadi frasa "laporan tahunan" perubahan pada 
ayat (2); sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 61 

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

(2) Laporan tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan kepada masyarakat. 

23. Pasal 62 ayat (1) disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

Pasal 62 

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

24. Pasal 65 disetujui dengan penambahan frasa "dan Badan Wakaf 
Indonesia" setelah kata "pemerintah", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 65 

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah dapat 
menggunakan akuntan publik. 

25. Pasal 66 disetujui dengan memindahkan frasa "lebih lanjut" 
setelah kata "diatur" ke awal kalimat setelah kata "Ketentuan'', 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 66 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan clan 
pengawasan oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 
65 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

26. Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) disetujui tanpa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 
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(2) Barang siapa dengan sengaja mengubah peruntukan harta 
benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(3) Nazhir yang dengan sengaja menggunakan a tau mcngambil 
fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf melebihijun1lah yang ditentukan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

27. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) disetujui tanpa perubahan, serta 
memindahkan frasa "lebih lanjut" setelah kata "diatur" ke 
awal kalimat setelah kata "Ketentuan", sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 68 

(1) Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif atas 
pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf 
oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 3 2. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. peringatan tertulisJ 

b. penghentian sementara atau pencabutan izin 
kegiatan usaha lembaga keuangan syariah; 

c. penghentiansementaradarijabatan atau penghentian 
dari jabatan PPAIW. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
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ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

28. Pasal 69 ayat ( 1) dan ayat (2) disetujui tan pa perubahan, 
sehingga selengkapnya berbunyi: 

Pasal 69 

(1) Dengan berlakunya undang-undang 1n1, wakaf yang 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku sebclum diundangkannya undang
undang ini, dinyatakan sah scbagai wakaf menurut undang
undang ini. 

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 
didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun 
sejak undang-undang ini diundangkan. 

29. Pasal 70 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 70 

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan 
yang baru berdasarkan undang-undang ini. 

30. Pasal 71 disetujui tanpa perubahan, sehingga selengkapnya 
berbunyi: 

Pasal 71 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan 
pengundangan undang-undang 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

31. Judul penjelasan disetujui tanpa perubahan, sehingga 
selengkapnya berbunyi: 

PEN)ELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR........ TAHUN........ TENTANG 
WAKAF 

32. Penjelasan umum disetujui dengan sejumlah perubahan 
redaksional, clan disepakati penjelasan umuin tersebut 
berbunyi sebagai berikut: 

I. UMUM 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang .. Undang Dasar 1945 
antara lain adalah mem~jukan kesejahteraan umum. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan 
potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki 
manfaat ekonomis. 

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf 
sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan 
menyediakan berbagai sarana ihadah dan sosial, tetapi juga 
memiliki kekuatan ekonomi yang herpotensi, antara lain, 
untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu 
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip 
syariah. 
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Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan 
efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak 
terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih 
ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hokum. 
Keadaan demikian itu, karena tidak hanya karena 
kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola 
dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga sikap 
masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami 
status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi 
untuk kesejahtcraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, 
dan peruntukan wakaf. 

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi 
kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hokum 
nasional perlu dibentuk Undang-undang tentang wakaf. 
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan 
Syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan 
kembali dalam Undang-undang ini, namun terdapat pula 
berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai 
berikut 1 

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi 
wakaf guna melindungi benda wakaf, Undang-undang 
ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib 
dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan 
didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini 
tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan 
dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk 
kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang 

Proses Lahimya Undang-undang Wakaf 171 



climaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum 
sesuai clengan tujuan clan fungsi wakaf. 

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini clipahami secara umum 
cenclcrung terbatas pacla wakaf bencla ticlak bergerak 
seperti tanah clan bangunan, menurut Unclang-undang 
ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya 
berupa bencla wakaf bergerak, baik berwujucl atau 
tidak berwujucl yaitu uang, logam mulia, surat berharga, 
kenclaraan, hak kckayaan intelektual, hak sewa, dan benda 
bergerak lainnya. 

Dalam hal benda hergerak berupa uang, Wakif dapat 
mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. 

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah 
adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak 
di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di 
bidang perbankan syariah. 

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa 
uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan 
agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang 
miliknya. 

3. Peruntukan benda wakaf tidak scmata-mata untuk kepentingan 
sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk 
memajukan kescjahtcraan umum dengan cara mewujudkan 
potensi dan manfaat ckonomi harta benda wakaf. Hal 
itu memungkinkan pcngclolaan harta benda wakaf dapat 
memasuki wilayah kegiatan ckonomi dalam arti luas sepanjang 
pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan 
ekonomi Syariah. 

172 Proses lahirnya Undang-undang Wakaf 



4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan 
pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu 
meningkatkan kemampuan profosional Nazhir. 

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan 
Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunya1 
perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. 
Badan tersebut merupakan lembaga independen 
yang melaksanakan togas di bidang perwakafan yang 
melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional, memberikan 
persetujuan atas perubahan peruntukan dan status 
harta bend a wakaf, dan memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 
kebijakan di bidang perwakafan. 

33. Penjelasan Pasal 1 sampai Pasal 13, disepakati berbunyi "cukup 
. I ,, Je as . 

34. Penjelasan Pasal 14 Ayat (1), disepakati berbunyi : 

Ayat (1) 

Pemerintah harus proaktif untuk mendaftar 
para Nazhir yang sudah ada dalam 
masyarakat. 

Ayat (2) berbunyi Cukup Jelas 

35. Penjelasan Pasal 15, disepakati "cukup jelas". 

36. Penjelasan Pasal 16 Ayat ( 1) clan Ayat (2) cukup jelas, sedangkan 
Ayat (3) huruf g disepakati berbunyi : 
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Ayat (3) huruf g. 

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan 
syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain 
mushaf, buku, dan kitab. 

37. Penjelasan Pasal 17 clan Pasal 18, berbunyi cukup jelas 

38. Penjelasan Pasal 19, disepakati berbunyi : 

Pasal 19 

Penyerahan surat .. surat atau dokumen 
kepemilikan atas benda wakaf oleh Wakif atau 
kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar 
diperoleh kepastian keberadaan benda wakaf 
dan kebenaran adanya hak Wakif atas benda 
dimaksud. 

39. Penjelasan Pasal 20 sampai Pasal 26, disepakati berbunyi cukup 
jelas 

40. Penjelasan Pasal 27 disepakati ditambah, sehingga 
berbunyi: 

Pasal 27 

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah 
pengadilan agama. 
Yangdimaksud dengan pihak yang berkepentingan 
antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak 
penerima peruntukan wakaf. 
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41. Penjelasan 28 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 28 

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan 
Syariah adalah badan hokum Indonesia yang 
bergerak di bidang keuangan syariah. 

42. Pcnjelasan Pasal 29 Ayat (I) tetap berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis 
tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan 
Syariah dimaksud. 

Sedangkan Ayat (2) dan Ayat (3) berbunyi 1 Cukup jelas 

43. Penjelasan Pasal 30 clan Pasal 31, disepakati berbunyi : "Cukup 
jelas" 

44. Penjelasan Pasal 32, disepakati Rumusannya disiapkan 
Pernerintah 

Usulan 1 

Pasal 32 

lnstarui yang berwenang di hidang wakaf tanah 
adalah Badan Pertanahan Nasional. 
lnstansi yang berwenang di bidang wakaf uang 
adalah lembaga perbankan syariah. 
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda 
bergerak selain uang adalah instansi yang terkait 
dengan tugas pokoknya. 
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45. Penjelasan Pasal 33, disepakati berbunyi : "Cukup jelas" 

46. Penjelasan Pasal 34, disepakati tetap berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 34 
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran 
harta benda wakaf adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang 
berwenang yang menyatakan harta benda wakaf 
telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan 
status sebagai harta benda wakaf. 

47. Penjelasan Pasal 35 sampai 37, disepakati berbunyi : "Cukup 
jelas" 

48. Penjelasan Pasal 38, disepakati diubah menjadi : 

Pasal 38 
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah 
Menteri Agama. 

49. Penjelasan Pasal 39 sampai Pasal 43 Ayat ( 1) disepakati berbunyi 
: "Cukup jelas". Sementara penjelasan Pasal 43 Ayat (2) 
disetujui tetap dengan berbunyi sebagai berikut : 

Ayat (2) 
Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf 
dilakukan secara produktif antara lain dengan 
cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, 
produksi, kemitraan, perdagangan, agrobi.sni.s, 
pertambangan, perindustrian, pengembangan 
teknologi, pembangunan gedung, apartemen, 
rumah au.sun, pasar swalayan, pertokoan, 
perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana 
kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan 
dengan syariah. 
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Yang dimaksud dengan lernbaga penjamin syariah 
adalah badan hokum yang menyelenggarakan 
kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha 
yang dapat dilakukan antara lain melalui skim 
asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

50. Pcnjelasan Pasal 44 sampai Pasal 47, disepakati berbunyi 
Cukup jclas 

51. Pcnjelasan Pasal 48, diubah schingga berbunyi : 

Pasal 48 
Pernbentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf 
Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah 
daerah setempat. 

52. Penjelasan Pasal 49 sampai Pasal 62 Ayat (1) disepakati 
berbunyi: "Cukup jelas". Sedangkan untuk Pasal 62 Ayat (2) 
disepakati penjelasan Ayat ini rumusannya diserahkan pada 
Pemerintah. 

53. Penjelasan Pasal 63 sampai Pasal 71 disepakati berbunyi 
"C k · I " u up JC as . 

Rapat Tim Perumus (TIMUS) ditutup pukul 23.30 WIB 

Tahap Kesepuluh 

Tahun Sidang 
Masa Persidangan 
Rapat ke 

2004-2005 
I 
II 
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Jenis Rapat 

l-lari, tanggal 
Waktu 
Tern pat 
K-etua Rapat 

s~kretaris Rapat 
Ac a r a 

Anggota yang hadir 
Pe:nterintah 

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang
Undang tentang Wakaf 
Kamis , 17 September 2004 
Pukul 14.00 - 17.00 WIB 
Hotel Santika Ruang Rapat Mawar II 
Prof. DR. Anwar Arifin (Wakil Ketua 
Komisi V1 DPR RI), didampingi Hj. 
Chodijah HM Soleh (Wakil Ketua Komisi 
VJ DPR Rl) 
Dra. Anita Ariyati 
1. Rancangan Undang-Undang tentang 

Wakaf. 
2. Lain-lain. 
17 orang dari 19 Anggota Tim Perumus 
Dirjen BIPH Depag beserta jajarannya. 

KESIMPULAN RAPAT 

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat 
(I) lcourum telah terpenuhi, malca Ketua Rapat membuka Rapat 
Tim Perumus Panja Kerja RUU tentang Wakaf, yang dipimpin 
ole h Prof. DR. Anwar Arifin clan rapat dinyatakan tertutup untuk 
un.um. 

Setelah mend.engarkan berbagai pendapat yang berkembang 
di dalam Rapat Tim Perumus Panitia Kerja (Panja) RUU tentang 
Wa.kaf, maka Pansus scpakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai 
berikut: 

1. Butir 6 berbunyi "Pemerintah adalah perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presidcn beserta 
para menteri" dipindahkan menjadi butir 8 sehingga nomor 
urut butir lainnya menyesuaikan, sehingga urutan butir 6, 7, 
8, clan 9 selengkapnya menjadi: 
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6. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, selanjutnya disingkat 
PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh 
Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf; 

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen 
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia; 

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para 
menteri; 

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di biclang 
agama. 

2. Pasal 11 butir d, kata "tugas" ditambah akhiran "nya" menjadi 
"tugasnya", sehingga selengkapnya menjadi: 

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Baclan Wakaf 
Indonesia. 

3. Pasal 15 frasa "harta benda" ditambah kata "wakaf", sehingga 
selengkapnya menjacli: 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki 
dan dikuasai oleh Wakif secara sah. 

4. Pasal 12 butir c frasa "dan/atau" dihilangkan, ditambahkan 
butir d baru berbunyi "kemajuan clan peningkatan ekonomi 
umat; dan/atau, butir cl lama disesuaikan urutannya menjadi 
butir e; sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 22 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta 
benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagis 

a. sarana clan kegiatan ibadah; 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 179 



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 syariah dan peraturan perundang· 
undangan. 

5. Pasal 26 butira kata "wasiat" sebelum kata "yang" ditambah "pe" 
menjadi kata "pewasiat"; sehingga selengkapnya menjadi: 

a. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerirna wasiat 
setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. 

6. Pasal 30 kalirnat yang berbunyi "yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan tata cara pendaftaran harta benda 
wakaf yang diatur dalam Undang-undang ini" dihilangkan, 
sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 30 

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan 
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat .. 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat 
Wakaf Uang. 

7. Pasal 31 frasa yang berbunyi "lebih lanjut" setelah kata "diatur" 
dipindah letaknya awal kalimat sesudah kata "Ketentuan", 
sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakafbenda bergerak herupa 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, clan 
Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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8. Pasal 34 kata "pernerintah" diganti dengan frasa "Instansi yang 
berwenang", sehingga selcngkapnya rnenjadi: 

Pasal 34 

lnstansi yang berwenang rncncrbitkan bukti pendaftaran harta 
benda wakaf. 

9. Pasal 36 kata "pemcrintah" dihilangkan, dan menarnbahkan 
kata "atas" setelah frasa 0 Badan Wakaf Indonesia", sehingga 
selengkapnya rnenjadi: 

Pasal 36 

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah 
peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan 
kembali kepada lnstansi yang berwenang dan Badan 
Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar 
atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda 
wakaf. 

10. Pasal 38 kata "pernerintah" diganti dengan kalimat "Menteri 
dan Badan Wakaf Indonesia", frasa "harta benda wakaf' yang 
semula letaknya setelah kata "mengumurnkan" dipindah 
letaknya ke setelah kata "rnasyarakat", setelah sehingga 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 38 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan 
kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah 
terdaftar. 
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1 I. Pasal 39 sinkronisasi kata "lebih lanjut", menambah kata 
"PPAIW" setelah kata "mengenai"; sehingga selengkapnya 
menjadi: 

Pasal 39 

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara 
pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

12. Pasal pasal 49 frasa "Mengusulkan pemberhentian" diganti 
dengan "Memberhcntikan", kalimat "penggantian Nazhir 
kepada Menteri" diganti dengan frasa "mengganti Nazhir", 
sehingga selengkapnya menjadi: 

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

13. Pasal 50 kata "pemerintah" diganti dengan "Menteri", sehingga 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan 
saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama 
Indonesia. 

14. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) kata "Pemerintah" diganti kata 
"Menteri", sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 63 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan 
fungsi wakaf; 
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(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf 
Indonesia; 

15. Pasal 64 kata "Pemerintah" diganti kata "Menteri", sehingga 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 64 

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf 
Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi 
masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain 
yang dipandang perlu. 

16. Pasal 67 ayat ( 1) dan ayat (2) frasa "Barang siapa" diganti dengan 
frasa "Setiap orang yang", sehingga selengkapnya menjadi: 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, 
menghibahkan, rnenjual, rnewariskan, mengalihkan 
dalarn bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lirna) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah 
peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah). 
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17. Pasal 67 ayat (3) kata "Nazhir" diganti dengan kata 11Setiap 
orang" clan menambahkan kalimat 11(tiga ranis juta rupiah)" 
setelah frasa "Rp 300.000.000", sehingga selengkapnya 
menjadi: 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 
atau mengambil fasilitas atas hasil pcngelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah 
yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

18. Pasal 68 ayat (1) kata "Pemcrintah" diganti kata "Mcntcri", 
ayat (2) butir b kata "usaha" diganti frasa "di bidang wakaf 
bagi", dan ayat (3) frasa "dcngan mempcrhatikan kctentuan 
peraturan perundang·undangan yang berlaku" dihilangkan; 
sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 68 

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif 
atas pelanggaran tidak diclaftarkannya harta benda 
wakaf oleh lembaga keuangan syariah clan PPAIW 
sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 30 clan Pasal 
32. 

(2) Sanksi aclministratif schagaimana dimaksucl pacla ayat (1) 
berupa: 

a. peringatan tertuliss 

b. penghentian sementara atau pencabutan izin 
kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan 
svariahs 
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c. penghentiansementaradarijabatan atau penghentian 
dari jabatan PPAIW. 

(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pembahasan Penjelasan 

29. Penjelasan Umum disetujui tanpa perubahan. 

20. Penjelasan pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 
disetujui tanpa perubahan. 

21. Penjelasan pasal 7 mengalami pcrubahan dari semula "Cukup 
Jelas" menjadi: 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan perseorangan, organi.sasi 
dan/ a tau badan hukum adalah perseorangan 
warga negara Indonesia atau warga negara asing, 
organi.sasi Indonesia atau organisasi asing clan/ 
atau badan hukum Indonesia atau badan hokum . as1ng. 

22. Penjelasan pasal 8 disetujui tanpa perubahan. 

23. Penjelasan pasal 7 mengalami perubahan dari semula "Cukup 
Jelas" menjadi: 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ 
atau badan hukum adalah perseorangan warga negara 
Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas 

24. Penjelasan pasal 10, pasal 11, Pasal 12, pasal 13, pasal 14, 
pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 
21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, 
pasal 28, pasal 29, pasal 30 clan Pasal 31 disetujui tanpa 
perubahan. 

25. Penjelasan pasal 32 mengalami perubahan dengan 
penghapusan kalimat "Instansi yang berwenang di bidang 
wakaf uang adalah lembaga perbankan syariah", sehingga 
selengkapnya menjadi: 

Pasal 32 
lnstansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah 
Badan Pertanahan Nasional. 

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas 
pokoknya. 

26. Penjelasan pasal 33, pasal 34, Pasal 35, pasal 36, pasal 37, 
p~sal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 
44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, 
pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 
57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, dan Pasal 61 disetujui tanpa 
perubahan. 

27. Penjelasan pasal 62 aya t ( 1) tetap clan ayat (2) mengalami 
perubahan yang scmula "Cukup Jelas" diganti dengan 
"Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian 
sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang 
disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam 
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hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, 
sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase 
syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil 
menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke 
pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah", 
sehingga selengkapnya menjadi: 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan mediasi adalah 
penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak 
ketiga (mediator) yang disepakati oleh para 
pihak yang bersengketa. Dalam hal. mediasi 
tidak berhasil menyelesaikan sengketa, 
sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan 
arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase 
syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, 
sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama 
dan/atau mahkamah syar'iyah. 

28. Penjelasan pasal 63, pasal 64, Pasal 65, pasal 66, pasal 67, 
pasal 68, pasal 69, pasal 70, dan Pasal 71 disetujui · tanpa 
perubahan. 

Rapat Panitia Kerja (PANJA) ditutup pukul 17.00 WIB 
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E. Pengesahan Tingkat Komisi (Pendapat Mini Fraksi-Fraksi) 

Dalam pengcsahan tingkat Komisi yang berlangsung pada 
tanggal 22 September 2004, Fraksi-fraksi yang tergabung dalam 
Komisi VI menyampaikan pcndapat Mini Fraksi. 

Secara garis umum, pendapat fraksi-fraksi menyatakan 
kesepakatannya terhadap hasil pembahasan (konsinyiring) yang 
diselenggarakan di Hotel Santika pada tanggal 13 - 18 Oktober 
2004. Namun, harapan dari masing-masing fraksi agar RUU 
yang kelak menjadi Undang-undang ini segera disosialisaikan 
kcpada masyarakat luas clan dapat dijadikan payung hukum dalam 
membcrdayakan wakaf secara produktif. 

Dalam kesempatan tersebut juga fraksi-fraksi di Komisi VI 
khususnya anggota Panitia Kcrja {Panja) mengucapkan terima 
kasih kepada pihak pemcrintah yang mengajukan iniasiatif dalam 
pengajuan RUU tcntang wakaf ini. Hal ini merupakan iklim 
yang positif bagi upaya perbaikan dan periyempurnaan peraturan 
perundang-undangan nasional. 

Tanggapan Menteri Agama RI 

Pada kesempatan yang baik ini Pemerintah menyampaikan 
cerima kasih clan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota 
l<omisi VI DPR-RI Yang Terhormat yang dalam kesibukan sehari
hari dapat menyempatkan waktu mcnghadiri rapat kerja ini. Hal 
i ni merupakan bukti kcpcdulian Pimpinan dan anggota Komisi 
VI DPR-RI yang tcrhormat tcrhadap tugas nasional pembangunan 
bangsa melalui pcrwuju<lan adanya Undang-Undang Wakaf. 

Perkcnankanlah pada kcsempatan ini, kami mengungkapkan 
rasa kebahagiaan, dimana wakaf sebagai pranata keagamaan 
yang memiliki pcran strategis untuk mencapai tujuan nasional 
meningkatkan kescjahteraan umum, telah menjadi komitmen 
kita bersama untuk mcnyusun undang-undang tentang wakaf. 
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Komitmen bersama ini juga berarti sumbangan terhadap kehidupan 
berbangsa, bahwa ke depan seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara tcrmasuk kehidupan beragama, akan memperoleh 
perlindungan dengan baik. 

Kami menyampaikan penghargaan khususnya kepada Panja 
Komisi VI DPR-RI yang telah membahas RUU ten tang Wakaf sejak 
tanggal 13 s/d 18 September 2004 secara maraton dan intensif 
DIM per DIM schingga dapat disempurnakan dcngan baik RUU 
tentang Wakaf yang telah disampaikan Pemcrintah. 

Kami dapat memahami karcna didorong semangat dan 
rasa memiliki serta waktu yang terbatas maka cliskusi-diskusi 
pembahasan RUU Wakaf clalam Panja kaclangkala hangat bahkan 
panas. Untuk itu kami atas nama Pemerintah menyampaikan 
permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan clihati 
para pimpinan clan anggota Panja Komisi VI DPR-Rl. 

Berkenaan clengan pendapat mini Fraksi-Fraksi, pacla prinsipnya 
Pemerintah clapat menerima, karena pacla clasarnya penclapat fraksi 
merupakan hasil panja terhaclap perbaikan clan penyempurnaan 
draft yang telah clisampaikan oleh Pemerintah. Disamping itu dalam 
proses penyusunan Daftar lnfentarisasi Masalah (DIM), Komisi 
YI DPR-RI Yang Terhormat telah membuka kesempatan kepada 
semua elemen masyarakat baik secara langsung maupun melalui 
Rapat Dengar Penclapat Umum (RDPU) untuk menyampaikan 
pendapat clan sarannya terhaclap RUU Wakaf, sehingga RUU 
dimaksucl aspiratif clan benar-benar tumbuh dari bawah. 

Dalam kesempatan ini kami mengharapkan kiranya komitmen 
kita bersama ini dapat terwujud dengan baik sehingga ROU 
tentang Wakaf yang telah dibahas bersama dalam Panja clan 
malam ini memasuki tahap pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi 
dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Wakaf, dapat 
dibahas secara baik dan lancar pada Rapat Paripurna pembicaraan 
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tingkat 11/pengambilan keputusa~ terhadap RUU Wakaf pada 
tanggal 28 September 2004. 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat 
Kerja malam ini. Semoga Allah SWT. memberikan petunjuk dan 
kekuatan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas 
nasional pembangunan bangsa dan negara. 

F. Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan 
RUUWakaf 

Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU 
t:entang Wakaf ini berlangsung pada tanggal 28 September 2004 di 
Ruang Sidang DPR RI. Dalam rapat paripurna terscbut masing .. 
Inasing menyampaikan pandangan akhirnya scbagai berikut: 

Fraksi Partai Golkar (FPG) 

Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) sejak awal 
telah menyambut positif adanya inisiatif pemerintah untuk 
snenyampaikan Rancangan Undang Undang tentang Wakaf ini. 
Disampaikannnya Rancangan Undang-Undang ini me.rupakan 
Langkah maju dalam rangka kita dapat memberikan status hukum 
positif terhadap nilai-nilai syariat yang bersumber dari aqidah 
clan keyakinan yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Hal 
i ni merupakan salah satu komitmen di dalam kehidupan Bangsa 
l ndonesia sesuai dengan alur sejarah, konstitusi, clan peraturan 
perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang 
Undang Dasar. Undang Undang tentang wakaf juga merupakan 
rcntctan dalam upaya kita scbagai hangsa untuk sccara konsistcn 
untuk mclanjutkan cita-cita, mcmbangun Negara yang bcrdasarkan 
Pancasila. 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah 
ra.egam sekuler tetapi juga bukan negara agama . Artinya bahwa agama 

rnendapatkan tempat yang terhormat di republik ini walaupun 
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tidak harus menjadikan ncgara ini scbagai negara agama. Seperti 
halnya dengan adanya Undang Undang tentang Pemikahan, Haji, 
Zakat, Peradilan Agama dan lain-lain adalah meTUpakan bagian dari 
upaya kita untuk bisa memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat 
Republik Indonesia yang sejatinya memang merindukan adanya 
kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan duniawi maupun 
ukhrawi. 

Undang Undang tentang Wakaf ini dibahas secara maraton 
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, sejak disampaikannya Undang 
Undang ini ke Dewan. Dengan kerjasama yang baik, sating 
pengertian, saling mengisi dan saling memahami antara Pemerintah 
selaku pengambil inisiatif clan DPR-RI dalam hal ini Komisi VI, 
pembahasan Undang Undang tersebut dapat diselesaikan tepat 
pada waktunya. Namun, proses tersebut tidak berarti bahwa di 
dalam pembahasan tidak mengalami perbedaaan paham atau 
pendapat. 

Pandangan-pandangan di antara anggota Panitia Kerja Komisi 
VI clan Pemerintah tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan. 
namun kesemuanya itu dapat ditemukan solusi, adanya rumusan 
yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Undang Undang wakaf ini mengandung sekurang-kurangnya 3 
{tiga) dimensi: Pertama: Dimensi nilai-nilai syariat. Dimensi N ilai 
nilai Syariat yakni Undang Undang ini memberikan kemungkinan 
pemeluk Agama Islam menjalankan syariatnya dalam bentuk 
kegiatan ibadah wakaf. Wakaf artinya memisahkan sebagian harta 
miliknya untuk dikekalkan yang manfaatnya untuk kepentingan 
um um. 

Kedua: Dimensi hukum. Undang-undang ini menyumbang 
substansi yang diarahkan kepada adanya hukum positif yang 
mengatur tentang wakaf dalam bentuk Undang Undang yang 
sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah. Dalam kontcks hukum 
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nasional, Undang-undang ini merupakan unifikasi hukum wakaf 
yang sebelumnya berserakan di berbagai perundang-undangan 
yang ada. Sehingga, dcngan adanya Undang-undang ini seluruh 
kegiatan wakaf mulai dari unsur-unsur atau rukun wakafnya, yaitu, 
Wakif, Naz.hiT, HaTta Benda :yang diwakafkan dan peruntukannya diatur 
oleh Undang-undang bahkan ada lembaga baru yang secara khusus 
dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia. 

Ketiga: Dimensi kesejahteraan clan ekonomi umat. 
Kesejahteraan clan ckonomi umat, bisa digerakkan atau dipacu, 
serta diakselerasikan olch adanya Undang Undang ini. Adanya 
inovasi tentang sumber-sumber potensi pemberdayaan ekonomi 
clan kesejahteraan umat scpaerti wakaf uang merupakan suatu 
keberanian bahkan terobosan dari pemerintah yang secara jeli 
telah melihat peluang ini untuk dapat dijadikan sumbangsih bagi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa clan beragama. 

Berdasarkan manfaatyangada tersebutdiatasdan pertimbangan 
lainnya maka Fraksi Partai Golongan Karya dengan mengucapkan 
BismillahiTTOhmanirrohim, menyatakan Setuju Rancangan Undang
undang ini untuk disahkan menjadi Undang ndang. 

Adapun kelanjutan dari persetujuan oleh DPR ini tentunya 
harus diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untJk 
disahkan clan diundangkan. FPO mcngharapkan pengajuan 
Undang·undang ini sesegcra mungkin. Scbaiknya sebelum tanggal 
20 Oktober 2004 Undang undang ini sudah ditandatangani oleh 
Presiden schingga tidak tertunda clan tidak melahirkan hal-hal 
yang bisa menghambat berlakunya Undang undang ini, agar segera 
menjadi acuan bagi masyarakat yang memerlukan. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) 

Kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini sedang dalam 
kondisi yang belum kondusif bagi diperolehnya kehidupan yang 
layak dan sejahtera. Kondisi masyarakat masih memprihatinkan, 
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baik yang berada di pclosok pedcsaan maupun yang berada di 
tengah-tengah kota sebagaimana yang dapat kita lihat sehari
hari. Kondisi dcmikian tcrjadi, dikarcnakan satu prinsip yang 
belum dapat dijalankan, yaitu pembcrdayaan ekonomi umat yang 
berdasarkan pada syariah. Sudah barang tcntu, banyak alasan 
lain yang menjadi penyebab belum tercapainya kescjahteraan 
masyarakat Indonesia di usia kemerdekaan Indonesia 50 tahun 
lcbih. 

Na mun dcmikian, kita tetap harus bersikapoptimis memandang 
masa depan bangsa, scbab, kita lihat ditengah-tengah kondisi 
masyarakat yang masih harus prihatin, masyarakat sudah terbiasa 
dalam kehidupan yang mencerminkan sikap kedermawanan, 
kerjasama dan kepedulian sosial. Tolong-menolong, gotong
royong dan saling memberikan perhatian diantara masyarakat 
kita, merupakan pemandangan sehari-hari yang bisa kita rasakan. 
PDI Perjuangan sebagai partai dengan plat fonn partai yang 
mengutamakan perhatian bagi rakyat kecil, sangat mendukung 
atas kehidupan masyarakat yang sarat dengan kerjasama dan 
kepedulian sosial tersehuf. 

Kepedulian sosial memungkinkan seseorang saling membantu, 
meski dalam kondisi yang kurang menguntungkan sekalipun. Fakta 
sosial yang sudah membudaya, seperti penyerahan harta henda 
wakaf untuk kepentingan umum. Wakaf, sebagai instrumen sosial 
mendorong k~hidupan masyarakat yang penuh perhatian clan 
peduli pada scsama.Harta, bcnda, atau kekayaan disisihkan untuk 
kepentingan yang lcbih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. 
Lcmbaga-lcmbaga sosial keagamaan, seperti pesantren, Majelis 
Ta'lim, sekolah, panti atau lembaga semacamnya seringkali 
memperoleh wakaf dari masyarakat untuk di kelola sesuai dengan 
kebutuhan lembaga penerima. lnilah sesungguhnya, refleksi 
dari kondisi perwakafan Indonesia yang telah lama tumbuh dan 
herkembang di masyarakat. 
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Perkembangan perwakafan nasional, telah melemhaga di 
masyarakat sebagai bagian dari fungsinya pranata keagamaan 
dalam kehidupan sosial masyarakat.Praktek kehidupan masyarakat 
yang demikian, perlu terus dibina clan dikembangkan dalam 
rangka proses pembudayaan clan membangun kultur masyarakat 
Indonesia yang makin maju di masa depan. 

Masyarakat maju di masa dcpan diharapkan akan semakin 
terus berkembang dcngan kultur yang telah diwarisi masa lalu 
dan masa kini. Khususnya dalam pemberdayaan sifat clan sikap 
sosial, khususnya dalam hal pemberdayaan clan pemanfaatan 
ekonomi clan non ekonomi harta benda wakaf. Sejalan dengan itu 
perkembangan sosial masyarakat, khususnya bagi berkcmbangnya 
pemikiran dalam pengelolaan harta benda wakaf sccara ekonomi 
yang didasarkan atas syariah. 

Rcgulasi dalam penataan kehidupan sosial dipcrlukan. 
Penataan pranata sosial, seperti regulasi di bidang perwakafan 
nasional sebagai preseden positif bagi kegiatan perwakafan di 
Indonesia. Hal ini berkaitan dalam rangka menjamin kepastian 
hukum, baik bagi pemberi wakaf (wakif), ahli waris wakif, pengelola 
(Nazhir) clan masyarakat penerima manfaat dari harta benda wakaf. 
Melalui kepastian hukum tersebut, maka sedapat mungkin dapat 
dihindari interaksi negatif antara beberapa pihak dalam persoalan 
wakaf. Sebaliknya, masyarakat semakin terbuka cakrawala wawasan 
berfikirnya bahwa wakaf harus disikapi clan dike Iola secara kreatif, 
produktif dan ekonomis. Hasil pengelolaan harta benda wakaf 
pada gilirannya, akan dapat membangun infrasttuktur sosial baru 
yang lebih baik, sejahtera clan scsuai syariah. 

Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan telah bersungguh-sungguh 
di dalam membahas regulasi perwakafan nasional yang tercermin 
dari pembahasan Daftar lnventarisasi Masalah(DIM) RUU tentang 
Wakaf. 
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Pendapat Fraksi PDI Perjuangan sebagaimana tercermin 
dalam DIM, merupakan sumbangsih PDI Perjuangan di dalam 
membangun fondasi reformasi di bidang perwakafan. 

Harapan Fraksi PDI Perjuangan dengan lahirnya UU tentang 
Wakaf, kelak akan memiliki implikasi positif sebagai berikut: 

1. Terjaminnya status hukum bagi para pihak yang berkaitan 
dengan pcrwakafan; 

2. Adanya kctertiban baik dari scgi proscdural, teknis dan 
administratif di bidang penyclcnggaraan perwakafan; 

3. Menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara optimal 
dengan tetap memperhatikan asas dan hukum~ serta syariat 
Islam; 

4. Memberikan kenyamaan dan kemudahan bagi wakif dalam 
proses penyerahan wakaf, sehingga akan menambah nilai 
hikmah dan tingkat keikhlasan yang optimal; 

5. Diperolehnya manfaat secara optimum bagi para Nazhir dan 
masyarakat penerimamanfaat hasil wakaf; dan 

6. Terjadinya implikasi ekonomis yang signifikan sebagai hasil 
dari pemanfaatan harta benda wakaf, yang selanjutnya akan 
dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah 
yang lebih baik. 

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI 
Perjuangan dapat mcnyetujui Rancangan Undang Undang tentang 
Wakaf untuk disahkan menjadi Undang·undang. 

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FK.B) 

RUU tentang Wakaf yang kini siap untuk disahkan menjadi 
Undang-undang, merupakan salah satu RUU yang telah lama 
ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya umat Islam. karena 
hadirnya UU tersebut kelak akan menjadi payung hukum dalam 
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penanganan, pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban 
terhadap benda atau barang wakaf. 

Scbagimana dimaklumi, penycrahan benda atau barang untuk 
wakaf selama ini telah berkcmbang di tengah kehidupan umat Islam. 
Hal ini menandai tumbuhnya kcsadaran kolektif kcagamaan dalam 
rangka Dakux:zh lslamfyah dan penyclenggaraan kcgiatan pendidikan. 

Sejak awal Fraksi kami menyambut positif berkembangnya 
sikap dan pcmahaman keagamaan yang semakin dinamis, dan 
kontektual di kalangan umat beragama, terutama agama Islam. 
Sikap dan pemahaman yang dinamis itu, antara lain tcrccrmin 
clari munculnya pcrluasan pcngcrtian tcrhadap bcnda yang 
bisa dijadikan objek atau barang wakaf clari yang dipahami dan 
clipraktekkan selama ini, yaitu tanah dan bangunan. 

Pemerintah clan Dewan cukup responsif mcnghadapi runtutan 
seperti itu, sehingga gagasan tentang perluasan pengertian tentang 
benda yang bisa clijaclikan objek wakaf itu bisa kita akomodasi clalam 
ketentuan perunclang-undangan yang akan segera kita sahkan. 

Sehubungan clengan akan disahkannya RUU ini, FKB 
menyampaika~ beberapa catatan sebagai berikut: 

1. Masalah pengelolaan clan penclayagunaan harta wakaf harus 
mendapatkan perhatian serus. Dan UU ini cliharapkan 
bisa menclorong terciptanya gerakan pendayagunaan wakaf 
secara lebih baik clan sesuai clengan ketentuan syariah dan 
tujuan clari pemberi wakaf. Kita menyaclari bahwa selama ini 
pengelolaan harta wakaf berjalan secara apa aclanya, tanpa 
acuan pengelolaan yang baku, bahkan tak jarang muncul 
perselisihan menyangkut harta wakaf. Kondisi ini clisebabkan 
belum aclanya payung hukum, baik berupa peraturan 
perundang maupun peraturan lain, yang menjadi pedoman 
bagaimana mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan 
harta dan benda wakaf. 
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2. Dengan disepakatinya RUU tentang Wakaf ini diharapkan 
semua pihak yang terlibat atau berkompeten dengan urusan 
wakaf, dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru. 

3. FKB juga berharap, kiranya Pemerintah scgcra melakukan 
sosialisasi UU tentang Wakaf ini ke tengah masyarakat luas, 
khususnya di kalangan kaum muslimin. Lebih-lcbih dengan 
adanya momentum yang baik, yaitu tibanya bulan Ramadhan 
1425 H yang tidak lama lagi, sebagai bulan ibadah, bulan amal 
dan bulan untuk dijadikan gerakan wakaf. 

4. Harapan yang sama, FKB sampaikan kepada pihak-pihak yang 
karena ketentuan UU tentang wakaf yang baru ini, diperlukan 
keterlibatannya, seperti kalangan profosional dalam bidang 
keuangan. 

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa 
atas RUU tentang Wakaf. Akhirnya, dengan mengucapkan 
Bismillahirrahmanirrohim, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan 
dapat menyetujui RUU tentang Wakaf ini untuk ditetapkan dan 
disahkan menjadi Undang:undang. 

Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) 

Wakaf adalah salah satu pranata keagamaan yang bila 
dikelola secara efektif dan efisien sesuai dcngan prinsip 
syariah akan memiliki potensi clan manfaat ekonomi yang 
tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan ibadah, namun 
juga kepentingan kesejahteraan umum. Namun demikian, 
wakaf dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan tertib 
clan efisien. Dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak 
terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau bahkan 
beralih tangan ke pihak ketiga secara melawan hukum, akibat 
kelalaian Nazhir maupun masyarakat, fungsinya melenceng 
dari tujuan semula. 
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Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah 
lama hidup dan dilaksanakan di masyarakat. Namun demikian, 
sistem pengaturannya selama ini belum lengkap dan masih 
tersebar dalam berbagai pcraturan perundang-undangan. Untuk 
itu, guna memaksimalkan pcngclolaan harta benda wakaf secara 
efektif dan efisien dan guna memenuhi kcbutuhan hukum dalam 
rangka pembentukan hukum nasional maka dibentuk Undang
Undang tentang Wakaf scbagaimana yang akan kita putuskan 
pengesahannya pada hari ini. 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI bersyukur 
dengan selesainya pembahasan RUU ini. Pertama, mengingat 
dcngan keberadaannya ini akan memaksimalkan fungsi wakaf 
sebagai pranata agama yang memiliki potcnsi dan manfaat 
ekonomi guna kcpcntingan ibadah dan kcpentingan kesejahteraan 
urn um. 

Kedua, keberadaan UU tentang Wakaf akan mendorong 
terbentuknya azas transparansi, akuntabilitas, clan 
profesionalisme pengelolaannya. Dengan demikian, wakaf 
yang merupakan transformasi vertikal, ibadah Lillahi Taala, 
akan menjadi lebih bersifat horizontal yang berguna bagi 
kesejahteraan umum. 

Ketiga, di dalam Undang-undang ini mengamanatkan 
untuk membentuk institusi Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
yang bersifat independen lnstitusi ini bertugas melakukan 
pembinaan terhadap para Nazhir dalam pengelolaan clan 
pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan 
harta benda wakaf bcrskala nasional dan internasioanl, 
memberhentikan clan mengganti Nazhir, memberikan 
persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, clan 
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah 
dalam menyusun kebijakan tentang wakaf. 
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FPP berharap agar institusi ini mampu menjamin kerjasama 
tentang wakaf. Fraksi kami berharap agar institusi ini mampu 
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dipandang guna 
lebih memaksimalkan potensi ekonominya guna kepentingan 
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Dengan sekurang-kurangnya memperhatikan 3 (tiga) point 
permasalahan tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
DPR RI, dengan mengucap BismillahirrahmaniTarahim, menyctujui, 
Rancangan Undang-undang tentang Wakaf untuk disahkan 
menjadi Undang-undang. 

Fraksi Reformasi (FR) 

Wakaf sebagai perbuat21.n hukum telah lama dan melembaga 
dalam kehidupan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa 
kedudukan wakaf dalam ajaran Islam a mat tinggi nilainya. Paling tidak 
ada tiga dimensi dalam ajaran wakaf, yaitu: Pertama, Memberi pahala 
yang berganda kepada orang yang berwakaf. Kedua: Menunaikan 
tanggungjawab sosial untuk membantu golongan masyarakat yang 
kurang mampu; dan Ketiga: menlngkatkan syiar Islam. 

Pengaturan mengenai wakaf selama ini tertuang dalam Undang .. 
undang Nomor 5 lahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan tertuang dalam 
Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Insttuksi Presiden 
RI Nomor 1 tahun 1991 yang menjadi pedoman bagi Hakim 
Peradilan Agama di seluruh Indonesia. 

Dalam rangka memberika~ dasar hukum yang kuat untuk 
mengelola dan mengembangkan wakaf maka diperlukan adanya 
Undang-Undang tentang Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang 
Wakaf maka akan terjadi penggabungan dari beberapa peraturan 
perundang-undangan. 
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Mencermati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Wakaf, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa 
pendapat berikut ini: 

Pertama: konsistensi terhadap sasaran 'Jang ingin diwujiulkan. 
Fraksi Reformasi mengharapkan agar tujuan pcngaturan Wakaf 
yakni dalam rangka menciptakan tertib hukum clan tcrtib 
administrasi tentang wakaf, terjaminnya kcsinambungan dan 
optimalisasi pengelolaan benda wakaf sesuai dengan sistem 
ekonomi syariah, dapat dilaksanakan secara konsisten. Sebagai 
lembaga keagamaan, wakaf hendaknya dapat dilaksanakan tidak 
sebatas untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, 
melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan 
kesejahteraan umum. 

Oleh karena itu, pengclolaan wakaf harus dilaksanakan sccara 
tertib dan efisien sehingga tidak ada lagi harta wakaf yang terlantar 
a tau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. 
Kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan benda wakaf serta ketidakpedulian masyarakat 
terhadap status wakaf harus diantisipasi sedini mungkin. 

Kedua: pendaftaran dan pengumuman. Dalam Undang-undang ini 
dijelaskan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada 
pemerintah dan selanjutnya pihak pemerintah wajib mendaftar 
benda wakaf dimaksudkan dan mengumumkan kepada masyarakat. 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk jaminan kepastian hukum 
at:as wakaf dapat dilindungi maka jaminan tersebut berupa akta 
ikrar wakaf atau dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. Pelaksanaan 
ketentuan ini, Fraksi Reformasi mengharapkan agar tidak 
rnemberatkan masyarakat tetapi hanya bersifat administratif demi 
terciptanya tertib perwakafan. 

Ketiga: pengelolaan dan pengembangkan benda wakaf. Dalam 
Undang-Undang ini dinyatakan sistem, tata cara pengelolaan 
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dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif 
pelaksanaannya harus sesuai dcngan peraturan perundang, 
undangan clan tidak bertentangan dcngan prinsip syariah. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi reformasi mcncgaskan bahwa 
pengelolaan benda wakaf harus betul-betul untuk mewujudkan 
sarana ibadah yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan 
ibadah clan kegiatan ekonomi masyarakat. 

Keempat: Badan Waka/ Indonesia. Dalam Undang,undang ini 
dijelaskan tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang 
independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaflndonesia 
secara administratif berfungsi sebagai motivator, koordinator, clan 
administrator. 

Keberadaan Badan Wakaf ini mempunyai beberapa tugas 
antara lain: 
1. rnelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir 

dalam mengelola dan mengembangkan bencla wakaf; 
2. rnelakukan pengelolaan clan pengembangan benda wakaf 

berskala nasional dan internasioanal; 
3. rnemberikan persetujuan atas perubahan peruntukan clan 

status benda wakaf, clan 
4. rnemberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Kelima: pembinaan dan pengawasan 

Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, Undang, 
undang ini menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan 
pernbinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf 
dengan melibatkan Badan Wakaf dan Majelis Ulama Indonesia. 

Pelaksanaan ketentuan ini hendaknya diartikan sebagai salah 
satu bentuk untuk memberdayakan Badan Wakaf . Pembinaan 
hendaknya tidak diartikan sebagai bentuk campur tangan 
Pernerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
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kasus harta benda wakaf tidak terpclihara sebagaimana mestinya. 
t:erlantar atau beralih ke pihak ketiga dengan cara melawan 
hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kclalaian atau 
ketidakmampuan Nazhir dalam mcngelola clan mengembangkan 
harta benda wakaf. tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli 
atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya 
dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi 
dan peruntukan benda wakaf. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan 
atau terkait dengan perwakafan masih belum lengkap dan tersebar 
di berbagai peraturan pcrundang-undangan clan belum mampu 
meningkatkan pcran sosial wakaf di tanah air kita. Pcngaturan 
wakaf selama ini telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria 
(Undang-undangNomorSTahun 1960)yangditindaklanjutidengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. Masalah wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia (Inpres RI Tahun 1991) yang menjadi pedoman 
bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. 

Peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut. 
kurang memadai clan tersebar di berbagai peraturan perundang· 
undangan. schingga perlu diunifikasi dalam satu undang-undang. 

Setelah terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1997-1998 
dalam kehidupan bangsa kita. dampak krisis ekonomi masih 
berlanjut sampai sekarang. maka peran wakaf menjadi semakin 
penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat. 

Fraksi TNl/Polri memahami bahwa salah satu langkah 
strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah 
meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak 
hanya menyediakan berbagai sarana ibadah clan sosial. tetapi juga 
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan 
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kesejahteraan umum. Peran wakaf pcrlu diberdayakan dan 
dikembangkan pemanfaatannya, schingga menimbulkan dampak 
yang positif terhadap kehidupan sosial clan ekonomi umat. 

Rancangan Unclang-unclang tentang Wakaf yang telah 
diselesaikan cliharapkan clapat menjadi landasan hukum clalam 
hidang wakaf clan cliharapkan juga terselenggaranya pengclolaan 
wakaf yang lebih baik serta mampu meningkatkan peran sosial 
wakaf di tanah air kita. 

Tcrhadap Rancangan Undang-undang tentang Wakaf ini, 
Fraksi 1NI/Polri mcnccrmati clan menyampaikan harapan sebagai 
berikut: 

1. Bahwa Undang-unclang tcntang Wakaf ini ticlak kontra 
produktif dengan perwakafan yang telah ada, karena wakaf 
selama ini sudah berjalan secara kultural di masyarakat. 

2. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen 
juga merupakan Nazhir yang biaya operasionalnya clibantu 
Pemerintah. Badan Wakaflndonesia ini seyogyanya merupakan 
organisasi yang efisien yang harus dikelola oleh orang-orang 
yang profesional dari berbagai latar belakang ilmu, sehingga 
bisa berkembang clan mampu mendukung biaya operasionalnya 
sendiri tanpa membebani APBN. 

3. Wakaf tunaVuang merupakan hal baru clan belum dikenal di 
masyarakat, maka perlu pengelolaan yang tepat oleh lembaga 
keuangan syariah untuk menjamin transparansi, likuiditas 
clan akuntabilitas. Didalam wakaf uang ini harus ada lembaga 
penjamin, mengingat harta benda wakaf bukan sesuatu yang 
langsung habis. Lembaga penjamin terhadap wakaf uang 
adalah untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya benda 
wakaf ini mengalami pailit. 

4. Pemerintah clan instansi mensosialisasikan Undang-undang 
tentang Wakaf ini ke masyarakat karena banyak hal-hal yang 
baru yang belum diketahui oleh masyarakat, hal ini demi 
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Dengan mendasarkan diri tcrhadap diskusi yang berkembang 
.selama dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik 
buat agama, bangsa dan negara, maka dengan slalu memohon 
taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, dengan mengucapkan 
bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 
.-nenyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang
Undang tentang wakaf, untuk segera disahkan menjadi Undang
undang. 

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI) 

Tcrhadap draft akhir Rancangan Undang Undang tentang 
vvakaf yang kita bicarakan saat ini, kami sampaikan pendapat dan 
pemikiran dari Fraksi Kesatuan Kchangsaan Indonesia sebagai 
berikut: 

1. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hid up dan 
dilaksanakan dalam masyarakat di tanah air kita ini. Sebagai 
suatu lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat 
ekonomi, wakaf perlu di kelola secara efektif dan efisien untuk 
kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan rakyat. 

2. Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf atau yang 
mengatur perwakafan atau yang terkait dengan perwakafan 
dinilai belum cukup memadai dan dirasakan masih belum 
cukup lengkap serta bentuknya masih tersebar dalam berbagai 
peraturan perundang- perundangan sehingga kurang efektif 
implementasinya. 

3. Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta memenuhi 
kebutuhan hukum yang berkembang, maka perlu segera 
dibentuk sebuah Undang-undang tentang wakaf secara 
lebih komprchensif dan integral. Materi dan substansi yang 
terkandung dalam dTa/t akhir Rancangan Undang-undang yang 
ada sekarang, meski belum cukup memuaskan, tetapi sudah 
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memadai untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat 
saat ini. 

4. Diharapkan, dengan adanya Undang-tJndang Wakaf ini nan ti, 
maka pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukurn 
yang lebih kuat serta mampu menampung perkembangan 
perwakafan secara lebih baik clan lebih berguna bagi masyarakat 
umum secara adil dan proporsional. 

Berdasarkan pemikiran di atas, Fraksi Kesatuan Kebangsaan 
Indonesia menyatakan secara prinsip dapat menerima clan 
mcnyctujui Rancangan Undang Undang tentang Wakaf ditetapkan 
menjadi Undang-Undang. 

Tanggapan Pemerintah 

Setelah semua Fraksi di DPR menyampaikan Pemandangan 
Umum pasca pembahasan RUU tentang Wakaf selesai, pihak 
pemerintah menyampaikan tanggapannya sebagai sebagai 
berikut: 

Pertama-tama marilah kita bersama-sama mempersembahkan 
puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 
karuniaNya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam sidang 
paripurna yang mulia ini dalam rangka pengambilan keputusan 
clan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. 

Dalam kesempatan sidang paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat yang mulia ini, pcrkenankanlah kami mengungkapkan 
rasa gembira karena para anggota Dewan yang terhormat telah 
memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang 
tentang Wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkanlah 
kami atas nama Pemerintah menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan 
para anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan 
segala perhatian, pemikiran, pengetahuan, pengalaman serta 
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surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan 
di era scpcrti sckarang ini dimana uang clan surat-surat 
bcrharga lainnya mcnjadi tJariable ekonomi yang cukup 
pcnting. Schingga pcngclolaan wakaf ini belum bisa 
dilaksanakan sccara optimal. 

Peraturan perundang-undangan di negeri kita yang belum 
memadai ini secara tidak langsung menghambat optimalisasi 
pengelolaan potensi wakaf secara umum. Dan tentu saja 
ikut menghambat pengembangan clan pemberdayaan wakaf 
dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas 
nasional. 

Bcgitu pcntingnya wakaf bagi kcsejahteraan masyarakat 
Indonesia, apalagi di saat negcri kita sedang mengalami krisis yang 
belum berkcsudahan ini, maka UU Wakaf ini sangat dinantikan 
kehadirannya. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam 
khususnya, clan masyarakat Indonesia pada umumnya mendukung 
UU Wakaf ini. UU Wakaf ini juga merupakan penyempurnaan dari 
beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan 
menambah hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan 
wakaf secara produktif dan akuntabel. 

Kami mencatat bahwa proses pembahasan RUU ini berlangsung 
dengan penuh dinamika, saling keterbukaan, mencakup berbagai 
pemikiran yang berkembang, dan mendiskusikan dengan penuh 
kearifan dalam penyempurnaan substansi clan redaksional. Oleh 
karena itu, kami yakin bahwa RUU yang baru saja disetujui Dewan 
merupakan pembaharuan dan pengaturan secara komprehensif di 
bidang perwakafan sebagai produk hukum yang sesuai dengan 
dinamika clan kebutuhan masyarakat. 

Setidaknya, RUU Wakaf ini memiliki substansi antara 
lain: 
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Pertama, benda yang diwakafkan (mauquf bih). J)alam 
peraturan perundangan wakaf yang tclah ada hanya mcnyangku t 
perwakafan benda tak bergerak yang lcpih banyak dipergunakan 
untuk kepentingan yang tidak produktif, scpcrti masjid, 
madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pcsantrcn, sckolah dan 
sebagainya. Sedangkan RUU Wakaf ini mengatur juga benda 
wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat-sura t 
berharga lainnya dan hak intelektual. Tcntu saja ini merupakan 
terobosan yang cukup signifikan dalam dunia pcrwakafan, 
karena wakaf seperti uang, saham atau surat bcrharga lainnya 
merupakan 4JaTiable penting dalam pcngcmbangan ekonomi. 
Wakaf uang, saham atau surat bcrharga lainnya sebagaimana 
yang diatur dalam UU Wakaf ini bukan untuk dibelanjaka n 
secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. 
Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasa r 
wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uang, 
saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepad a 
nazhir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya 
dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 
banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) 
menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya 
benda wakaf bergerak seperti uang, saham a tau surat berharga 
lainnya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf 
untuk kesejahteraan masyarakat luas. 

Kedua, persyaratan nazhir (pengelola harta wakaO. Ada 
beberapa hal yang diatur dalam RUU Wakaf mengenai nazhir 
wakaf, yaitu : (a) Selain perseorangan, terdapat penekana n 
berupa badan hukum atau sekelompok orang. Sehingga denga n 
menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapka n 
dapat meningkatkan peran·peran kenazhiran untuk mengelola 
wakaf secara lebih baik. (b) Persyaratan nazhir disempurnaka n 
dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, 
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Berkenaan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan 
sekali bantuan, dukungan, scrta kerja sama yang baik dari anggota 
Dewan yang terhormat untuk dapat mewujudkan harapan tersebut. 
Kita berharap Badan tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat 
mendukung perkembangan ekonomi negara kita clan mendorong 
tumbuhnya kesejahteraan masyarakat banyak. 

Selain pembentukan Badan yang akan dilakukan 
melalui Keputusan Prcsidcn, Pemerintah berkewajiban pula 
menyiapkan berbagai peraturan di bawahnya sebagaimana 
diamanatkan dalam berbagai pasal dalam RUU ini. Disamping 
itu, Pemerintah sangat sependapat dengan tanggapan mini 
Fraksi agar segera dilakukan sosialisasi UU Wakaf ini agar 
seluruh masyarakat mengetahuinya. 

Selanjutnya, mengingat Undang-undang ini akan mulai 
berlaku sejak tanggal diund~ngkannya, maka kami mcnghimbau 
kepada semua pihak yang terlibat dalam perwakafan, baik dari 
unsur pemerintah, Nazhir wakaf, Wakif, ulama, profosional, 
cendekiawan dan masyarakat pada umumnya untuk segera 
:1nelakukan penyesuaian dengan jiwa, seinangat dan materi 
Undang .. Undang ini. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Wakaf ini patut didukung 
oleh semua pihak, baik ulama, kaum profosional, cendekiawan, 
pengusaha, lembaga perbankan, lembaga penjamin Syari'ah 
dan lembaga keuangan Syari' ah lainnya serta masyarakat 
umum, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga 
kelak Undang-Undang ini akan menjadi jembatan emas bagi 
kesejahteraan bangsa. 

Pemerintah menyadarisepenuhnya bahwa untukpelaksanaan 
Undang-Undang ini nantinya masih memerlukan peran aktif 
semua pihak, baik masyarakat, pihak .. pihak yang terkait dengan 
~akaf maupun anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena 
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itu, Pemerintah sangat mengharapkan kcrja sama anggota 
Dewan yang terhormat untuk selalu membcrikan masukan clan 
saran serta melakukan pcngawasan dalam pengelolaan wakaf 
secara nasional agar bisa bcrjalan sebagaimana mestinya. 

Pemerintah menyadari atas segala kekurangan, kelemahan, 
serta kekhilafan selama melakukan pembahasan Rancangan 
Undang-Undang ini, dan oleh karena itu mohon maaf apabila 
terdapat hal-hal yang kurang bcrkenan. 

Akhirnya, atas nama Pcmcrintah, sckali lagi kami ucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa semoga 
Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan memberkati 
usaha kita semua dan menjadi amal shaleh disisiNya. 

G. Pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Tahapan terakhir dari keseluruhan proses pembentukan 
Undang-Undang tentang Wakaf adalah tahap pengundangannya 
ke dalam suatu penerbitan sesuai dcngan ketentuan perundang
undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. 
Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih 
rakyat secara langsung, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 
tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah presiden dilantik oleh 
MPR, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga 
(27 Oktober 2004), UU ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris 
Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra· clan 
dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 159. 

Sebagai sebuah gambaran umum dalam proses pengundangan 
UU tentang Wakaf ini, berada dalam masa ttansisi kepemimpinan, 
yaitu pergantian presiden Hj. Megawati Sukarnoputri kepada Dr. 
H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU 
ini bisa dilakukan lebih cepat di masa presiden Megawati, tapi 
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karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik 
yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden 
baru. Sehingga, selama proses pembahasan dan pengundangan 
UU ini dilakukan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu di 
masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan pemerintahan 
Kabinet Indonesia Bersatu • 
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DAFTAR AGENDA PROSES l.AHIRNYA 
UU RI NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 
DEPARTEMEN AGAMA RI TAHUN 2002-2004 

I. Usul Pembentukan Badan Wakaf Indonesia 
Tanggal 5 September 2002 
Nomor Surat: MN320/2002 
Dari Menteri Agama RI 
Dirujukan kepada Prcsiden Republik Indonesia 

2. Usul Pembentukan Peningkatan Organisasi Zakat dan Wakaf 
Tanggal 17 Oktober 2002 
Nomor Surat: MA/364/2002 
Dari Menteri Agama. RI 
Dirujukan kepada MENPAN Republik Indonesia 

3. Pcmbahasan Penambahan Direktorat di lingkungan BIPH 
Nomor Surat: 239/B.l.PAN/11/2002 
Tanggal 15 Nopember 2002 
Di Ruang Kerja MENPAN 

4. Pembahasan lzin Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor Surat: Nota Dinas 
Tanggal 23 Desember 2002 
Tempat Ruang Sidang BIPH La"ntai VI 

5. Persiapan lzin Prakarsa clan RUU Wakaf 
Nomor Surat: Dt.l/3/HK.00/011/2003 
Tanggal 21 Januari 2003 
Tempat Wisma Haji JI. Jaksa Jakarta 
Ditujukan ke Presiden RI 

6. Permohonan lzin Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor surat: MN25/2003 
Tanggal 24 Januari 2003 
Dari Menteri Agama. 
Ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 221 



7. Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Onnas Islam tentang 
RUUWakaf 
Tanggal 6 Maret 2003 
Dibuka oleh Menteri Agama. 
Tempat Operation Room Departemen Agama. 

8. Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor Surat: B.61/2003 
Tanggal 7 Maret 2003 
Dari Presiden Republik Indonesia 
Ditujukan kepada Menteri Agama RI 

9. Pembahasan Lanjutan Pertemuan Ulama, Tokoh/Pakar dan 
Ormas Islam tentang Penyusunan draft RUU Wakaf 
Nomor Surat: MN27/2003 
Tanggal. 12 Maret 2003 
Tempat Ruang Sidang Ditbangzawa Lantai VI 

10. Pembentukan Tim lnterdep Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor Surat: MA/74/2003 
Tanggal 13 Maret 2003 
Dikeluarkan oleh Menteri Agama RI 

11. Penunjukan Anggota Tim Interdep Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor Surat: B.29/Waseskab/3/2003 
Tanggal 21Maret2003 
Dari Sekneg. ke Menteri Agama. 

12. Pengiriman SK Menteri Agama ke Instansi terkait tentang 
Pembentukan Tim Penyusun RUU Wakaf 
Nomor Surat: MA/258/2003 
Tanggal 30 April 2003 
Ditujukan Kepada Semua Tim lnterdep. 

13. Rapat Pleno Tim Penyusun RUU Wakaf 
Nomor Surat Dj.l./HM.03/1541/2003 
Tanggal 23 Mei 2003 
Tempat Ruang Sidang BIPH 
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14. Sosialisai RUU Wakaf pada 10 PTA yang dilak11analcan J>ilnt 
Proyek PA 
Nomor Surat: Dt.l.Il/HK.00/1821/2003 
Tanggal 29 Mei 2003 

15. Pembahasan Penyelarasan Draft RUU Wakaf oleh Tirn 
lnterdep 
Tanggal 46 )uni 2003 
Tempat Wisma Haji Ciloto Bogor Jawa Barat. 

16. Rapat Tim Pembahasan RUU Wakaf 
Nomor Surat: Dj.l/HM.03/1912/2003 
Tanggal 10 ]uni 2003 
lempat Ruang Sidang Ditjen BIPH 

17. Pengajuan RUU Wakaf Draf .1 dengan surat nomor 
MNIB0/2003 
Tanggal 18 )uni 2003 
Dari Menteri Agama 
Ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia 

18. Rapat Pleno Tim Kecil Penyusunan RUU Wakaf 
Nomor Surat: Nota Dinas 
Tanggal. 20 Juni 2003 
Tempat Ruang Rapat Peradilan 

19. Rapat Terbatas Review RUU Wakaf 
Tanggal 29-30 Agustus 2003 
Tempat Wisma Haji Ciloto, Bogor, Jawa Barat 

20. Rapat Pendalaman RUU Wakaf 
Nomor Surat: Dt.l/lll/HK.00/503N2003 
Tanggal 9 September 2003 
Tempat Gedung Sasana Amal Bhakti Depag 

21. Rapat tentang RUU Wakaf 
Nomor Surat: Und./3313/Setkab/Lap.HP /9/2003 
Tanggal 12 September 2003 
Dari Menteri Sekretariat Negara 
Tempat Ruang Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia 
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22. Rapat Penyelarasan RUU Wakaf tahap Akhir 
Nomor Surat: lstimewa 
Tanggal 18 September 2003 
Tempat Ruang Sidang Ditjen BIPH 

23. Pcngiriman Draft RUU Wakaf Draf II dengan 
Surat Nomor: DJ.I/BA.03.2/5498/2003 
Tanggal 23 September 2003 
Ditujukan kepada Menteri Sekretariat Negara 

24. Rapat Pembahasan RUU Wakaf dengan PBNU 
Nomor Surat: Undangan 
Tanggal 7 Oktober 2003 
Tempat di Kantor PBNU Jakarta 

25. Rapat Pembahasan Draft RUU Wakaf 
Tanggal 2-3 Januari 2004 
Tempat Hotel Treva Jakarta 

26. Pengiriman RUU Wakaf Draf III dengan surat nomor 
MA/02/2004 
Tanggal 5 Januari 2004 
Ditujukan kepada Presiden RI 

27. Rapat Pembahasan lanjutan Draft RUU Wakaf Bersama 
lnstansi terkait (interdep) dan Ormas Islam 
Tanggal 3 Maret 2004 
Tempat Ruang Wakil Sekretaris Negara RI 

28. Rapat Tim Terbatas (fim Kecil) 
Tanggal 4 Maret 2004 
iempat Ruang Peradilan Agama Departemen Agama 

29. Rapat Pembahasan Lanjutan Tim Kecil 
Tanggal 12 Maret 2004 
Tempat Ruang Direktur Bangzawa 

30. Rapat Pembahasan Format Draft RUU Wakaf yang terakhir 
Tanggal 29 Maret 2004 
Tempat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 
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31. Amanat Presiden RI No. R.16/PU/Vll/2004 tanggal 9 Juli 
2004 bahwa pemcrintah telah menyampaikan RUU Wakaf 
clan menugaskan Menteri Agama guna mewakili pemcrintah 
dalam pembahasan RUU Wakaf dalam sidang DPR RI untuk 
mendapatkan persctujuan bcrsama. 

32. Surat Mensesneg No. B.212 Tanggal 12 Juli 2004 tentang 
penunjukan wakil pemcrintah untuk pembahasan RUU 
Wakaf yang ditujukan kepada Menteri Agama. 

33. Rapat lntcrdcp untuk persiapan Pembahasan di DPR dengan 
Nomor. Dt.l.Ill/3/HM.00/3218/2004 tanggal 16 Agustus 
2004 

lempat Ruang Sidang Ditjen BIPH Dcpag Lantai VI 

34. Pengiriman naskah RUU Wakaf kepada DPR RI tanggal 
21 Agustus 2004 untuk dijadikan bahan Rapat Dengar 
Pendapat Umum DPR .. Rl dengan Ormas Islam dan Baznas 
clan Laznas. 

35. Rapat Dengar Pendapat Um um tcntang RUU Wakaf dengan 
Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, 
Dewan Da'wah Islam Indonesia, Persis clan Al-Washliyah. 
Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2004 di Ruang Sidang 
Komisi VI DPR.RI. 

36. Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Wakaf dengan 
Laznas, Baznasdan Dompet Dhuafa. Hari Selasa 31 Agustus 
2004 di Ruang Sidang Komisi VI DPR RI 

37. Rapat Kerja antara Komosi VI DPR RI bersama Pemerintah 
Hari Senin tanggal 6 September 2004 mengenai RUU Wakaf 
oleh Panja di Ruang Sidang Komisi VI DPR RI 

38. Rapat Pengesahan Jadwal Pembahasan RUU tentang Wakaf, 
clan Pembahasan RUU tentang Wakaf. Hari Senin tanggal 
13 September 2004 oleh Panja di Hotel Santika Jakarta. 

Proses Lahimya Undang-undang Wakaf 225 



39. Rapat Pembahasan Lanjutan RUU tentang Wakaf, Hari 
Selasa tanggal 14 September 2004 oleh Panja di Hotel 
Santika Jakarta. 

40. Rapat Pembahasan Lanjutan RUU tentang Wakaf, Hari 
Rabu tanggal 15 September 2004 oleh Panja di Hotel Santika 
Jakarta. 

41. Rapat lanjutan Pembahasan RUU tentang Wakaf, Hari 
Kam is tanggal 16 September 2004 oleh Panja di Hotel Santika 
Jakarta. 

4 2. Ra pat Lanjutan Pembahasan tentang RUU Wakaf dan 
Pembentukan Timus dan Timsin, Hari Jum'at tanggal 
17 September 2004 oleh Timus/fimsin di Hotel Santika 
Jakarta. 

43. Rapat Lanjutan Pembahasan RUU tcntang Wakaf, Hari 
Sabtu tanggal 18 September 2004 oleh Timus/fimsin di 
Hotel Santika Jakarta. 

44. l.aporan Ketua Panja RUU tentang Wakaf dan Pengesahan 
RUU tentang Wakaf, Pidato Penutupan Ketua Komisi VI 
DPR RI Hari Rabu 22 September 2004 jam 10.00 WIB oleh 
Intern Komisi di Ruang Sidang Komisi VI DPR RI Jakarta. 

45. Rapat Pendapat Akhir Mini Fraksi,Fraksi, clan Pandangan 
Akhir terhadap RUU tentang Wakaf dengan Menteri Agama 
RI, Hari Rabu 22 September 2004 Jam 20.00 WIB di Ruang 
Sidang Komisi VI DPR RI Jakarta. 

46. Rapat Paripurna Terbuka DPR RI tentang Pandangan Umum 
dan pengesahan RUU Wakaf, hari Selasa 28 September 2004 
jam 10.00 WIB di Ruang Sidang DPR RI. 

47. Surat Ketua DPR RI No. RV.01/5254/DPR RI/2004 tanggal 
28 September 2004 yang ditujukan kepada Presiden RI 
tentang persetujuan DPR RI terhadap RUU Wakaf dalam 
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Rapat Paripurna Terbuka ke-7 DPR RI ma11a sidar1g 2<1.'A--
2005 pada ranggal 28 Seprembrr 2004. 

48. RUU Wakaf diundangkan oleh Presiden RI, DR. H. S•JAil4-..> 

Bambang Yudhoyono, menjadi UU No. 41 Tahun 20<A 
tentang Wakaf yang ditandatangani pada tanggal 27 OJcr.ot~ 
2004 clan dicatat dalam lembaran negara Rcpublik lnd~ia 
Tahun 2004 No. 159. 

KESIMPULANa 

Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf ditandatanyani 
Presiden RI tanggal 7 Maret 2003 clan disahkan menjadi Un.d.ang
Undang RI No. 41 tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 
2004. Waktu yang dibutuhkan selama proses penyusunan, 
penyempurnaan, pengajuan, pembahasan DPR dan pengesahan 
oleh Presiden RI berjalan selama 1,5 (satu setengah) tahun 
dengan proses pembahasan selama 48 kali. 

Jakarta, 28 Oktober 2004 
Kasubdit Pemberdayaan Wakaf 

Drs. H. Achmad Djunaid.i 
NIP. 150 170 3 27 
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MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : MN320/2002 Jakarta, 5' September 2002 
Lamp. : I berkas 
Perihal : Pembencukan Badan Wakaf Indonesia 

Kcpada Yth. 
Presidcn Rcpublik Indonesia 
Jakarta 

Assalamualaikum wr. Wb. 

Dengan hormat, kami laporkan kcpada Prcsidcn Rcpublik 
Indonesia bahwa setelah dibentuknya Direktorat Pengembangan 
Zakat clan Wakaf di lingkungan Departemen Agama yang 
mempunyai fungsi pengembangan clan pemberdayaan zakat clan 
wakaf, serta pembinaan organisasi pengelola zakat clan wakaf, 
maka kini telah berkembang wacana adanya pengelolaan wakaf 
produktif. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf produktif itu, 
maka kini muncul pemikiran perlu dikembangkan ca.sh waqf 

atau wakaf uang tunai clan sejenisnya, clan untuk itu Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Pusat juga tclah mengeluarkan fatwa 
pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang. Kemudian di 
kalangan masyarakat juga telah mulai tumbuh kesadaran unn1k 
mewakafkan uang tunai yang pengelolaannya dilakukan oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perbankan Syariah clan 
Pemerintah Daerah. 

Berkenaan dengan itu, dalam berbagai pertemuan ilmiah 
yang diselenggarakan olch Perguruan Tinggi, LSM clan MUI 
telah merekomendasikan tentang perlunya dibentuk Badan 
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Wakaflndonesia yang penetapan kebijakan tentang benda wakaf 
clan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para 
pengelola wakaf~ dan bertindak selaku nazhir (pengelola) wakaf 
yang berskala nasional. Kami berpendapac bahwa pembenrukan 
Badan Wakaf Indonesia ini perlu ditetapk.an dengan Kepurusan 
Presiden mengingat bahwa lembaga ini juga akan melakukan 
kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dalam negeri maupun 
luar negeri. 

Sehubungan dengan in1, cerlampir k.ami sampaikan 
Kepurusan Prcsiden tentang Pembenrukan Badan Wakaf 
Indonesia. Adapun susunan clan personalia Badan Wakaf 
Indonesia tersebut ditetapkan dengan Kepucusan Menteri 
Agama. 

Demikian, kiranya Presiden republik Indonesia berkenan 
menyerujuinya. 
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MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : MA/364/2002 
Lamp. : 1 (saru) berkas 
Perihal : Usul peningkatan organisasi 

Z'lkat dan Wakaf 

Kepada Yth. 

Jakarta, 17 Oktober 2002 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Jakarta 

Dengan hormat 

Dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden 
RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Agam~, maka dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas 
pokok Departcmen Agama di bidang pcmbinaan Zakat dan 
Wakaf, bersama ini kami sampaikan usul peningkatan organisasi 
Dircktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf menjadi 2 (dua) 
Direktorat, yaitu: 
1. Direktorat Pengembangan Zakat, dan 
2. Direktorat Pembcrdayaan Wakaf. 

Usul tersebut kami sampaikan dengan pertimbangan sebagai 
berikut: 
1. Bahwa beban tugas pengembangan zakat dan pemberdayaan 

wakaf adalah 2 (dua) substansi bidang tugas yang tidak 
sejenis, dan memerlukan perumusan kebijakan serta diatur 
dengan perundang-undangan yang berbeda; 
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2. Behan kerja yang berkaitan dengan pengembangan 
potensi zakat dan wakaf untuk peningkatan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat memerlukan penanganan 
dengan kelembagaan pemerintah yang memadai (pada 
beberapa negara ditampung dalam organisasi kementerian 
yang menyatu dengan urusan haji yang disebut dengan 
Wizaratul Haj wal-Auqat). 

Atas perhatian dan persetujuan Saudara diucapkan terima 
kasih. 

• Said Agil Husin Al·Munawar, MA 

Tembusan: 
Yth. Sdr. Sekjend. Departemen Agama 
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MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 

MA/25/2003 Jakarta, 24 Januari 2003 
: .. 

Permohonan Persetujuan 
Prakarsa Penyusunan RUU Wak.af 

Kepada Yth. 
Presiden Republik Indonesia 
Jakarta 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Presiden 
RI bahwa berdasarkan hasil seminar dan diskusi dengan 
kalangan ulama dan Ormas Islam mengenai wakaf serta 
pertemuan dengan instansi terkait termasuk dengan 
Departemen Kehakiman dan HAM, maka diperoleh 
kesimpulan perlunya disusun suatu rancangan Undang
undang tentang Wakaf. 

Sehubungan dengan itu, perkenankan kami 
menyampaikan usul prakarsa penyusunan rancangan 
undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Usul ini 
kami sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 yang 
dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV I 
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M PR/ 1999 tentang Gari.s-garis Besar Haluan Negara 
Tahun 1999-2004 menetapkan arah kebijakan 
Pembangunan Hukum yang antara lain melakukan 
penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh 
dan terpaclu dengan mengakui clan menghormati 
hukum agama clan hukum adat. 

2. Penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh 
dan terpaclu tersebut perlu dilakukan terhadap 
peraturan perundang-unclangan clibidang 
perwakafan dengan latar belakang pemikiran 
scbagai bcrikut: 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
·Pera tu ran Dasar Pokok...Pokok Agraria Pasal 
49 ayat (I) menyatakan bahwa perwakafan 
tanah milik clilinclungi dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan 
tersebut Pemerintah telah menetapkan 
berbagai peraturan perundang-undangan, 
antara lain Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 
1977 tentang Perwakafun Tanah Milik yang 
secara teknis pelaksanaannya diatur dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
197 8 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafun Tanah M ilik. Di samping itu telah 
dik,luarkan lnsttuksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang 
sebagian materinya mengatur tentang Wakaf. 

b. Ketentuanmengenai perwakafunyangtercantum 
dalam peraturan perundang-undangan tersebut 
belum dapat dijadikan landasan hukum yang 
cukup kuat untuk mengatur dan menyelesaikan 
berbagai persoalan yang menyangkut 
perwakafun yang dihadapi oleh lembaga 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakal 233 



keagamaan yang bertindak sebagai nadzir. 
Sementara itu akhir-akhir ini semakin besar 
kecenderungan masyarakat untuk melakukan 
perbuatan hukum berupa wakaf uang, yang 
belum ada pengaturannya dalam peraturan 
perunclang,unclangan, padahal wakaf uang itu 
clinilai secara ekonomi clapat clipergunakan 
sebagai sarana pengembangan penghidupan 
clan kehiclupan masyarakat. Sementara itu, 
Majelis Ulama Indonesia Pusat juga telah 
mengeluarkan fatwa pacla tanggal 11 Mei 2002 
tentang ketentuan wakaf uang. 

3. Pacla prinsipnya asct atau invcstasi wakaf harus 
terus terpelihara clan berkembang sebagai salah satu 
pilar penyangga kehiclupan masyarakat, sehingga 
perlu acla pengaturan hukum untuk mencegah 
tinclakan melenyapkan keabaclian wakaf dengan 
alasan apa pun, atau mengurangi nilai aset yang 
telah cliwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa 
cliolah atau climanfaatkan. 

4. Bcrclasarkan data yang ada bahwa potensi tanah 
wakaf di Indonesia pada saat ini berjumlah 359.462 
lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047 .607 m2, 
dan diperkirakan lebih banyak lagi yang belum 
terdaftar tennasuk yang dikelola oleh Ormas Islam. 
Sebagian tanah wakaf itu ada yang terletak di 
tempat/lokasi yang strategis di kawasan perkotaan. 
Pengelolaan perwakafan di tanah air kita memiliki 
peluang dan prospek perkembangan yang positif, 
baik dari segi kuantitas maupun pemanfu.atannya. 
Diharapkan perkem~angan wakaf pada waktunya 
akan mengarah menjadi kegiatan investasi atau 
dana abadi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
clconomi produktif dalam rangka pengentasan 
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kemiskinan clan memajukan kesejahteraan 
masyarak.at. 

5. Penyusunan RUU tentang Wakaf bertujuan untuk: 

a. mengintegrasikan peraturan perundang
undangan bidang perwakafan. 

b. menjamin kepastian hukum di bidang 
perwakafan. 

c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi 
wakif dan nadzir. 

d. sebagai inttumen untuk mengembangkan 
rasa tanggung jawab bagi para pihak yang 
mendapat kepercayaan mengelola benda 
wakaf. 

e. sebagai koridor kebijakan publik dalam 
rangka advokasi dan penyelesajan kasus-kasus 
perwakafan. 

f. mendorong optimalisasi pengelolaan potensi 
wakaf, dan 

g. memperluas pengaturan mengenai wakaf 
sehingga mencakup pula wakaf uang dan 
surat-surat berharga. 

6. Sararan yang ingin diwujudkan melalui 
penyusunan RUU tentang Wakaf adalah : 

a. terciptanya tertib hukum dan tertib aturan 
di bidang perwakafan dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia; 

b. terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi 
pengelolaan dan pcmanfaatan asset wakaf 
sesuai dengan sistem ekonomi syariah; 
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terscdianya landasan peraturan perundang
undangan bagi pembenrukan dan pelalc.sanaan 
peran, tugas dan fungsi Badan Wakaf 
Indonesia; 

c. terwujudnya akumulasi asset wakaf 
sebagai alternatif sumber pendanaan bagi 
pembangunan masyarakat. 

7. Pokok-pokok pikiran, lingkup dan obyek materi 
RUU tentang wakaf diatur dcngan sistematika 
sebagai berikut : 

Bab I 
Bab II 
Bab Ill 
Bab IV 
BabV 
Bab VI 

Bab VII 
Bab VIII 
Bab IX 

Ketcntuan Umum 
Dasar-Dasar Wakaf 
Kelembagaan 
Tata Cara Perwakafan 
Kemittaan Dan Pemberdayaan 
Perubahan, Penyelesaian Perselisihan 
Dan Pengawasan 
Ketentuan Pidana 
Ketentuan Peralihan 
Ketentuan Penutup 

8. Jangkauan dan arab pengaturan dalam RUU 
Wakaf ialah I 
a. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam 

mcmbina, melindungi dan memajukan. 
lembaga walcaf; 

b. Peran dan tanggung jawab masyarakat1 termasuk 
di dalamnya organisasi atau lembaga pranata 
keagamaan, dalam mcngelola, memelihara, 
mcmberdayalcan dan mcngembanglcan serta 
alcuntanbilitas walcaf; 

c. Pelembagaan dan pengelolaan Wakaf 
berdasarkan sistem ekonomi syariah untuk 
mcmajukan dan mensejahterakan umat. 
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Demikian usul ini kami sampaikan, atas perhatian 
dan perkenan Presiden, kami mengucapkan terima 
kasih. 

AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA 
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SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

Norn or 
Si fat 
Lampi ran 
Perihal 

Tembusan Yth. : 
1. Presidcn; 

: B.61 
: Segera 
: -
: Perserujuan Prakarsa 

Penyusunan RUU 
Tentang Wakaf (Surat 
Menteri Nomor MN25/ 
2003 tanggal 24 Jan 2003) 

Jakarta,? Maret 2003 
Kepada Yth. 

Menteri Agama 

di 
Jakarta 

Berasama lnl kami sampaikan bahwa 
Presiden telah memberikan persetujuannya terhadap 
rencana penyusunan Rancangan Undang .. Undang 
tentang Wakaf, dan kiranya dalam penyusunannya 
dikoordinasikan dengan Departemen/lnstansi 
Pemerintah terkait sesuai Keputusan Presiden Nomor 
188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Rancangan Undang .. Undang. 

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima 
kasih. 

·-
mbang Kesowo 

2. Wakil Prcaidcn 
3. Mentcri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
4. Menteri Kehakiman dan Hale Asasi Manusia; 
5. Mcnteri l<euangan. 
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KEPUTIJSAN MENTERI AGAMA RI 
NOMOR: 258 TAHUN 2003 

TENT ANG 
PEMBENTIJKAN TIM PENYUSUNAN 

RANCANGAN UNDANG·UNDANG TENTANG WAKAF 
TAHUN2003 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI AOAMA REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan 
persetujuan Presiden RI atas pcnyusunan 
RUU tentang Wakaf sebagaimana surat 
Sekretaris Negara RI No. B. 61 tanggal 7 
Maret 2003, perlu dibentuk Tim Pcnyusun 
RUU tcntang Wakaf; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a di atas 
dipandang perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Agama tentang Pembentukan Tim 
Penyusunan Ranca~gan Undang .. Undang 
tentang WalcafTahun 2003. 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) tahun 2000 - 2004; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar PokoJc..Pokok Agraria (l..N. 
1960..104 TLN 2043); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik Atas Tanah 
(LN. 1977-38 TIN 3107); 
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Menetapkan 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 
Tahun 2002; 

5. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Departemen sebagaimana telah 
diubah dengan Keppres RI Nomor 47 Tahun 
2002; 

6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Pcnycbarluasan Kompilasi Hukum 
Islam; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik Atas Tanah; 

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 
Tahun 1991 tentang Pelaksanaan lnstruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama. 

MEMUnJSKAN 

KEPlITUSANMENTERIAGAMA TENTANG 
PEMBEN1UKAN TIM PENYUSUNAN 
RANC.ANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG WAKAF TAHUN 2003 
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Pertama 

Kedua 

I<etiga 

Keempat 

Tembusan: 

Membentuk Tim Penyusunan Rancangan 
Undang,Undang tentang Wakaf tahun 2003 
yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan 
susunan personalia sebagaimana tersebut dalam 
lampiran Keputusan ini. 

Tim Penyusun bertugas : 

1. mempersiapkan clan menyusun draft RUU 
tentang Wakaf; 

2. mempersiapkan bahan penjelasan Pemerintah 
kepada DPR RI; 

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
Menteri Agama. 

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai 
akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 
Departemen Agama d.h.i BPDAU. 

Keputusan ini berlaku surut terhirung mulai 
tanggal 10 Maret 2003 sampai dengan diajukan 
ke DPR RI. 

Ditetapkan di Jakarta. 
pada tanggal 30 April 2003 

IL HUSIN AL MUNAWAR, MA 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
2. Menteri Kehakiman dan HAM; 
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3. Sekjcn, Dirjen BIPH, Dirjen Bagais, lrjen, Kabalitbang Agama dan 
Diklat Keagamaan, dan Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen 
Agama; 

4. Sek Ditjen BIPH; 
5. Kepala Biro Hukmas, Kepala Biro Keuangan dan IKN, Kepala Biro 

Umum, dan Kepala Biro Kepegawaian di lingkungan Dep. Agama; 
6. Yang bersangkutan. 

242 Proses Lahirnya Undang-undang Wakal 



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENI'ERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 258 TAHUN 2003 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF 

TAHUN2003 

Pengarah 

Narasumber 

Ke tu a 
Wakil Ketua I 
Wakil Ketua II 

Sekretaris 
Wakil Sekretaris I 

Wakil Selcretaris II 

Anggota 

1. Menteri Agama RI. 
2. Menteri Kehakiman dan HAM. 

1. Prof. DR. Erman Rajaguguk. 
2. Prof. DR. Ismail Sunny, SH, LML 
3. Prof. DR. Bustanul Arifin, SH. 
4. Drs. H. Syamsuhadi lrsyad, SH, MH. 
5. H. Muchtar Zarkasyi, SH. 

Drs. H. Taufiq Kamil. 
Prof. DR. H. Faisal Ismail, MA. 
Prof. DR. H. Abd Gani Abdullah, SH. 

Drs. H. Z. Arifin Nurdin, SH. 
: Drs. H. Tulus 
: DR. Wahiduddin Adam, MA. 

1. Prof. DR. H. Atho Mudzhar, MA. 
2. DR. Uswatun Hasanah, MA. 
3. Dian Ediana Rae, SH, LL.M. 
4. DR. Mulya Siregar. 
5. Edy Sudibyo, SH. 
6. Farid Utomo, SH, MH. 
7. Achmad Rony, SH, MM, MHum. 
8. Sri Maharani, SH. 
9. Drs. H. Rum Nessa, SH. 
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Sekretariat 

10. H. Fauzi Amnur, Le. 
11. Drs. H. Wahyu Widiyana, MA. 

12.Abdul Wahid, SH. 
13. Drs. Zafrullah Salim. 
14. Fiqi Nana Kania, SH, MH. 
15. Drs. H. Achmad Djunaidi. 
16. Drs. H. Farid Hadjiry, MM. 

17. Drs. H. Nandi Naksabandi, SH. 
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Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

: R. 16/PU/VIl/2004 
: Segera 
: 1 (satu) des. 
: RUU tcntang Wakaf 

Jakarta, 9 Juli 2004 

Kepada Yth. 
PIMPINAN DPR 
REPUBLIK 
INDONESIA 
di 
Jakarta 

Dengan ini Pemerintah menyampaikan: 
--Rancangan Undang-undang tentang Wakaf -
Untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat, guna mendapat persetujuan. 

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan 
Rancangan Undang-undang tersebut, kami menugaskan 
Menteri Agama guna mewakili Pemerintah. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih 

Tembusao disampajkan kepada ; 
I. Yth. Wakil Prcsidcn; 
2. Yth. Mcntcri Koordinator Bidang Kcscjahtcraan Rakyat; 
3. Yth. Mcntcri Kchaldman dan Hak Asasl Maousia; 
4. Yth. Mcotcri Agama; 
5. Yth. Mcntcri Sosial; 
6. Yth. Mcntcri Keuaogan; 
7. Yth. Mcntcri Dalam Ncgcri; 
8. Yth. Kepala Badan Pcrtanahan Nasional. 
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RAN CAN GAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ..... TAHUN ..... . 

TENTANG 

WAKAF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat a 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan 
yang memiliki potensi dan manfuat ekonomi 
perlu dikelola secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan ibadah dan memajukan 
kesejahteraan umum; 

b. 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; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
dipandang perlu membentuk Undang-undang 
tentang Wakaf. 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 
33 Undang-Undang Dasar 1945. 
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Menetapkan 

Dcngan pcrsetujuan bcrsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTIJSKAN s 

s UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian 
benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka 
waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ 
atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. 

3. Ilcrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan 
secara lisan kepada Nazhir unn1k mewakafkan benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari Wakif unnik 
·dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Benda Wakaf adalah benda yang diwakafkan oleh Wakif yang 
memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta 
mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. 
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6. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri atas Presidcn beserta para Menteri. 

7. Pejabat Pembuat Akta Ilcrar Wakaf yang selanjutnya disebut PPAIW 
adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 
membuat Akta Ikrar Wakaf. 

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama. 

BAB II 
DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 
Um um 

Pasal 2 
Wakaf sah apabila dilak.sanakan 1ncnurut Syariah. 

Pasal 3 

Benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan 
perwakafannya. 

Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Pasal 4 
Wakaf bertujuan mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya. 

PualS 

Wakaf berfungsi meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. 

Bagian Ketiga 
Rukun Wak.af 

Pasal 6 
Walcaf dilak.sanakan sesuai dengan rukun wakaf sebagai berikut : 
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a. Wakifi 

b. Nazhir; 

c. Benda wakaf; 

d. Ikrar wakafi 

e. Peruntukan benda wakaf. 

Wakif meliputi : 

Bagian Keempat 

Wakif 

Pasal 7 

a. perorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing; 

b. organisasi; 

c. badan hukum Indonesia; atau 

d. badan hukum asing. 

Pasal 8 

( 1) Wakaf oleh wakif perorangan hanya dapat -dilakukan apabila wakif 
perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memenuhi 
persyaratan : 

a. beragama Islam; 

b. dewasa; 

c. berakal sehat; dan 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Wakaf oleh wakif organisasi hanya dapat dilakukan apabila wakif 
organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memenuhi 
persyaratan adanya keputusan organisasi untuk mewakafkan benda 
wakaf milikny;i sesu~i dengan ketentuan yang berlaku dalam 
organisasi _yang bersangkutan. 
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(3) Wakaf oleh Wakif badan hukum hanya dapat dilakukan apabila 
wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
dan huruf d memenuhi persyaratan adanya keputusan badan hukum 
untuk mewakafkan benda wakaf miliknya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dalam badan hokum yang bersangkutan sesuai dengan 
peraturan perundang,undangan yang berlaku. 

Nazhir meliputi : 

a. perorangan; 

b. organisasi; atau 

c. badan hukum. 

Bagian Kelima 

Nazhir 

Pasal 9 

Pasal 10 

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud· dalam Pasal 9 huruf a hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa;· 

d. schat jasmani dan rohani; dan 

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. pcngurus organisasi yang bersangkutan meinenuhi persyaratan 
Nazhir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 
dan 
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b. organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
kemasyarakatan, dan/atau kcagamaan Islam. 

(3) Badan hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 

a. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
pernturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

b. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Pasal 11 

Nazhir mempunyai tugas : 

a. melakukan pengadministrasian benda wakaf; 

b. mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan 
clan fungsi wakaf; 

c. mengawasi dan melindungi benda wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
dapat menerima fusilitas dan/atau penghasilan atas hasil pengelolaan 
dan pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % 
(sepuluh persen). 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Nazhir memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Badan Wakaf 
Indonesia. 

Proses Lahirnya Undang·undang Wakaf 251 



Pasal 14 

( 1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Nazhir harus terdaftar pada Pemerintah. 

(2) Ketentuan rncngenai tata cara pendaftaran Nazhir sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraruran 
Pcmerintah. 

Bagian Keenam 

Benda Wakaf 

Pasal 15 

Benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 
Wakif secara sempurna. 

Pasal 16 

(1) Benda wakaf terdiri dari: 

a. benda ridak bergerak; dan 

b. benda bergerak, 

(2) Benda tidak bergerak scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf 
a meliputi: 

a. tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalcu; 

b. bangunan atau bagian dari bangunan; 

c. tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah hale 
milik; 
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e. Benda tidalc bergeralc lain sesuai dengan lcetentuan syariah 
dan peraturan perundang-undangan yang berlalcu. 

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
meliputi: 

a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surnt berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kckayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan 

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 

llaar Wakaf 

Paaal 17 

(1) lkrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Naihir dihadapan 
PPAIW yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. 

(2) Ucrar Wakaf dinyatalcan secara lisan. 

Pasal 18 

Dalam hal W~lcif tidak dapat mcnyatakan ilcrar walcaf sccara lisan 
atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ilcrar wakaf karcna 
alasan yang dibcnarlcan oleh hukum, Wakif dapat mcnunjuk 
kuasanya. 
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Pasal 19 

Untuk dapat melaksanakan ikrarwakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan 
surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan atas benda wakaf kepada 
PPAIW. 

Pasal 20 

Saksi dalam ikrar wakaf harus men1enuhi persyaratan : 

a. dewasa; 

b. beragama Islam; 

c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 21 

( l) Haar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. 

(2) Aleta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang
kurangnya memuat : 

a. nama Wakif; 

b. nama Nazhir; 

c. data dan keterangan benda wakafi 

d. perunn1kan benda wakaf. 

(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pembuatan akta 
ilcrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedelapan 
Peruntukan Benda Wakaf 

Pual 22 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda wakaf hanya 
dapat diperuntukan untuk : 

a. mcmfasilitasi sarana ibadah; 
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b. memfusilitasi sarana pendidikan dan kesehatan; 

c. membantu fukir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; dan/ 
a tau 

d. n1juan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang~undangan. 

Pasal 23 

(1) Penetapan perunn1kan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, dilakukan oleh Wakif dalam pelaksanaan ilcrar wakaf. 

(2) Dalam hal Walcif tidak menetapkan peruntukan benda wakaf, Nazhir 
dapat menetapkan peruntukan benda walcaf yang dilakukan dengan 
memperhatikan rujuan dan fungsi wakaf. 

Bagian Kesembilan 
Wakaf Dengan Wasiat 

Pasal 24 

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya 
dapat dilakukan apabila disaksikan oleh sekurang.-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang memenuhi pcrsyaratan sebagaimana dimalcsud dalam 
Pasal 20. 

Pasal 25 

Benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu 
pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dilc.urangi dengan hutang 
pewasiat. 

Pasal 26 

( 1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerlma wasiat setelah 
pewasiat yang bersangkutan mcninggal dunia. 

(2) Pencrima wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak 
sebagai kuasa wakif. 
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(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan scsuai dengan tata cara perwakafan yang 
diatur dalam Undang1 undang ini. 

Pasal 27 

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima 
wasiat, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan 
dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan unruk 
melaksanakan wasiat. 

Bagian Kesepuluh 
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

Pasal 28 

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga 
keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 

Pasal 29 

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28, dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan lcehendak 
Wakif yang dilakukan secara tertulis. 

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 

(3) Sertiflkat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan 
Nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf. 

Pasal 30 

l.embaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan benda wakaf 
berupa uang kepada Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kerja scjak diterbitkannya Scrtifikat Walcaf Uang yang pelaksanaannya 
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dilakukan sesuai dengan tata cara pendaftaran benda wakaf yang diatur 
dalam Undang,undang ini. 

Pasal 31 

Ketentuan mcngcnai wakaf benda bcrgcrak bcrupa uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29; dan Pasal 30. diatur lebih lanjut 
dcngan Peraturan Pemerintah. 

BAB III 

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN 

BENDAWAKAF 

Pasal 32 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada Pemerintah 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf 
ditandatangani. 

Pasal 33 

(1) Dalam pcndaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, PPAIW menyerahkan: 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen 
terkait lainnya. 

(2) Dalam hal pendaftaran wakaf uang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 34 

Pemerintah menerbitkan bukti pendafraran benda wakaf. 

Pasal 35 

Bukti pendaftaran bcnda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. 
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Pasal 36 

Dalam hal benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir 
melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Pemerintah benda wakaf 
yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam tata cara pendaftaran benda wakaf. 

Pasal 37 

Pemerintah mengadministrasikan pendaftaran benda wakaf. 

Pasal 38 

Pemerintah mengumumkan benda wakaf yang telah terdaftar kepada 
masyarakat. 

Pasal 39 

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman benda 
wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB IV 

PERUBAHAN STATUS BENDA WAKAF 

Pasal 40 

Benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : 

a. dijadikan jaminan; 

b. disita; 

c. dihibahkan; 

d. dijual; 

e. diwariskan; 

f. ditukar; atau 

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hale lainnya. 
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Pasal 41 

(I) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, 
dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan 
untuk kepentingan umum sesuai dengan Rcncana Umum Tata 
Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh izin ternilis dari Menteri dan 
persen1juan Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena kctentuan 
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), wajib dirukar 
dengan benda wakaf yang sama dengan nilai n1kar sekurang
kurangnya sama dengan nilai benda wakaf semula. 

(4) Ketentuan mengenai perubahan status benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1), ayat (2), clan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

BABV 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

BENDAWAKAF 

Pasal42 

Nazhirwajib mengelola clan mengembangkan benda wakafsesuai dengan 
peruntukannya. 

Pasal43 

(1) Pengelolaan dan pengembangan rbenda wakaf oleh Nazhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip syariah. 

(2) Dalam hal pengelohian dan pengembangan benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif, pengelolaan, 
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dan pengembangan benda wakaf yang bersangkutan dilaksanakan 
dengan menggunakan lembaga penjamin syariah. 

Pasal44 

( 1) Dalam mengelola dan mcngembangkan benda wakaf, Nazhir dilarang 
melakukan perubahan peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar 
izin tertulis dari Menteri. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), hanya dapat diberikan 
apabila benda wakaf ternyata tidak dapat d ipergunakan sesuai 
dengan tujuan dan fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan 
Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 45 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 
bersangkutan : 

a. meninggal dunia, untuk Nazhir perorangan; 

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum; 

c. atas permintaan sendiri; 

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 
lcetentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan 
benda wakaf sesuai dengan ketentuan peran1ran perundang
undangan; 

e. dijatuhi hulcuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai 
lrelcuatan hukum yang tetap. 

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir dengan Nazhir lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh PPAIW 
atas saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. 
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(3) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan 
oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, 
dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan benda wakaf 
yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 

Pasal 46 

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan benda wakaf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, 
diarur lebih lanjur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

BADAN WAKAF INDONESIA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas 

Pasal 47 

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 
nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 
melaksanakan tugasnya. 

Pasal 48 

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Pasal 49 

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai n1gas : 

·a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir dalam 
mengelola dan mengembangk~n benda walcaf; 

b. melakukan pengelolaan dan pcngembangan benda wakaf 
berskala internasional; 
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c. mcmberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status 
benda wakaf; 

d. memberikan sarari dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1), Badan Wakaf Indonesia dapat bckcrjasama dengan instansi 
Pcmerintah baik Pusat maupun Dacrah, organisasi masyarakat, para 
ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang 
perlu. 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan 
Wakaf Indonesia mcmperhatikan saran dan pcrtimbangan Pemerintah 
dan Majelis Ulama Indonesia. 

Bagian Kedua 

Organisasi 

Pasal 51 

( 1) Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan. 

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) men1pakan 
unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
men1pakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf 
Indonesia. 

Pasal 52 

( 1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-
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masing dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih sendiri oleh 
para anggota. 

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan 
Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sendiri oleh para 
anggota. 

B&gian Ketiga 

Anggota 

Pasal 53 

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari sekurang-kura~gnya 
20 (dua puluh) orang dan sebanY'lk-Oanyaknya 30 (tiga puluh) orang yang 
berasal dari unsur masyarakat. 

Pasal 54 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, 
setiap calon anggota harus memenuhi per~yaratan : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. me.miliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di 
bidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya di bidang 
ekonomi syariah; dan 

d. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembang-kan 
perwakafan nasional. 

(2) Sela in persyaratan sebagaimana dimaksuci dalam ayat ( 1), kewntuan 
mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf 
Indonesia ditetapkan oleh Badan Walcaf Indonesia. 
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Bagian Keempat 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 55 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 
Prcsiden. 

Pasal 56 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kcmbali unn1k 1 (sam) kali 
masa jabatan. 

Pasal 57 

( 1) Unn1k pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 
kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan 
Wakaf Indonesia. 

(3) Ketennian mengenai tata cara pemilihan ca Ion keanggotaan _Badan 
Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk 
um um. 

Pasal 58 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya 
rnasa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 
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Bagian Kelima 

Pembiayaan 

Pasal 59 

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Wakaf 
Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Dalam rangka pelalcsanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, 
Pcmcrintah dapat memberikan subsidi. 

Bagian Keenam 

Ketentuan Pelaksanaan 

Pasal 60 

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, 
dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata 
kerja Badan Wakaf Indonesia diatur lebih lanjut oleh Badan Wakaf 
Indonesia. 

Bagian Ketujuh 

Pertanggungjawaban 

Pasal 61 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia 
dilakulcan melalui audit oleh lcmbaga audit yang independen. 

(2) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan 
kepada masyarakat. 
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BABVII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pual 62 

( 1) Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui 
musyawarah untuk mencapai mufukat. 

(2) Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, 
arbitrase, atau pengadilan. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pual63 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyclenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi 
wakaf. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1), Pemerintah mengikutsertalcan Badan 
Wakaf Indonesia. 

(3) Pembinaan dan pengawa~an sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan · 
pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. 

Pasal64 

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia 
dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para 
ahli, badan internasional dan pihak,pihak lain yang dipandang 
perlu. 
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Pasal 65 

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah clan Baclan Wakaflndonesia 
dapat menggunakan Akuntan Publik. 

Pasal 66 

Ketenruan mengenai benn1k pembinaan clan pengawasan oleh 
Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 651 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

DAN SANKSI AD:MINISTRATIF 

Bagian Pertama 

Ketentuan Pidana 

Pasal 67 

( 1) Barang siapa dengan sengaja menjaminkan1 menghibahkan1 

menjual1 mewariskan 1 mengalihkan dalam bentuk pengalihan 
hak lainnya benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar benda· wakaf 
yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 1 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Oima) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja men~bah peruntulcan benda wakaf 
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana 
dengan pidana pcnjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 400.000.000100 (empat ratus juta 
rupiah). 
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(3) Nazhir yang dengan sengaja menggunakan a tau mengambil fasilitas 
atas hasil pengelolaan clan pengembangan benda wakaf melebihi 
jumlah yang ditenrukan sebagaimana dimaksud dal_am Pasal 12, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun clan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 68 

(1) Pemerintah dapat mengenakan sanlcsi administtatif atas 
pelanggaran tidak didaftarkannya benda wakaf oleh lembaga 
keuangan syariah clan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 dan Pasal 3 2. 

(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementa~ atau pencabutan izin kegiatan usaha 
lembaga keuangan syariah; 

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari 
jabatan PPAIW. 

(3) Ketentuan mengenai pelalcsanaan sanksi administratif sebagaimana 
dimak.sud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang..undangan yang berlaku. 
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BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, wakaf yang dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, dinyatakan 
sah sebagai wakaf menurut Undang-undang ini. 

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan 
dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang 
ini diundangkan. 

Pasal 70 

Semua peraturan perundang .. undangan yang mengatur mengenai 
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ 
atau belum diganti dengan peran1ran yang baru berdasarkan Undang
undang ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
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Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundanglcan di Jakarta 

pada tanggal 

SEKRETARIS NEGARA 

llEPUBLIK INDONESIA, 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR .... 
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1 
4 
6 
7 
16 
18 
23 
27 
42 
43 
44 
45 
47 
55 
63 
66 
67 
69 
73 
79 
80 
82 
90 
91 
96 
98 

lllllllSlll llM 

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) SEMENTARA 
VERSI SEKRETARIAT KOMISI VI DPR RI 

NO. DIM 
TETAP SUBTANSI REDAKSIONAL 

101 2 74 5 50 
104 3 75 8 52 
109 14 77 9 53 
110 15 78 10 54 
111 21 81 11 56 
115 22 83 12 58 
116 24 84 13 59 
117 29 85 17 60 
119 30 86 19 72 
123 32 87 20 76 
125 34 93 25 88 
126 35 94 26 89 
128 36 95 28 92 
129 37 97 31 100 
130 38 99 33 107. 
131 39 102 46 113 
132 40 103 48 114 
133 41 105 49 120 
134 51 106 
135 57 108 
137 61 112 
138 62 118 
139 64 121 
140 65 122 
141 68 124 
142 70 127 

71 136 
52DIM 54DIM 36 DIM 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG·UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2004 

Menimbang: 

TENTANG 

WAKAF 

DENGAN RAHMAT TUHAN 
YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa lembaga walcaf sebagai pranata keaga
maan yang memiliki potensi . dan manfaat 
ekonomi perlu dike Iola secara efektif dan efisien 
untulc kepentingan ibadah dan untuk memaju
kan kcsejahteraan umum; 

b. bahwa wakaf mcrupakan perouatan hukum 
yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam 
masyaralcat, yang pengaturannya belum lengkap 
serta masih tcrsebar dalam bcrbagai pcraturan 
perundang-undangan; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
dipandang perlu mcmbentuk Undang-Undang 
tcntang Wakaf. 
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Mengingat: Pasal 5 ayat ( 1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Dcngan. persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKANa 

Menetapkan1 UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. 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. 

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

3. lkrar Wakaf adalah pemyataan kehendak wakif yang diucapkan 
secara lisan dan/atau tulisan kepada Na.zhir untuk mewakafkan 
harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan perunrukannya. 
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5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan 
lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mcmpunyai nilai 
ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. 

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, 
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk 
membuat akta ikrar wakaf. 

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

B. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri atas Prcsidcn bcserta para menteri. 

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. 

BAB II 

DASAR-DASAR WAKAF 

Bagian Pertama 

Um um 

Pasal 2 

Walcaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

Pasal 3 

Wakaf yang telah diikrarlcan tidak dapat dibatallcan. 

Bagian Kedua 

Tujuan dan Fungsi Wakaf 

Pasal 4 

Wakaf bcrtujuan memanfaatkan harta benda wak.af sesuai dengan fungsinya. 
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Pasal 5 

Wakafberfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. 

Bagian Ketiga 

UnsurWakaf 

Pasal 6 

Wakaf dilaksanakan dengan metnenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakaf; 

d. lkrar Wakaf; 

e. peruntukan harta benda wakaf; 

f. jangka waktu wakaf. 

Wakif meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; 

c. badan hukum. 

Bagian Keempat 

Wakif 

Pasal 7 

Pasal 8 

( 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
hanya, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: 
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a. dcwasa; 

b. berakal sehat; 

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 

d. pemilik sah harta benda wakaf. 

(2) Wakif organisasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf 
milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang 
bersangkutan. 

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
ketentuan badan hukum untuk mcwakafkan harta benda 
wakaf milik badan hukum scsuai dcngan anggaran dasar badan 
hukum yang bersangkutan. 

Nazhir meliputi: 

a. perseorangan; 

b. organisasi; atau 

c. badan hukum. 

Bagian Kelima 

Nazhir 

Pasal 9 

Pasal 10 

( 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 
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c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; clan 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hun1f b hanya 
dap~t menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. pcngurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nazhir pcrseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l); 
clan 

b. organisasi yang bcrgcrak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan dan/atau kcagamaan Islam. 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I); dan 

b. badan hukum Indonesia yangdibentuksesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; clan 

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial. 
pendidikan, kcmasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 

Pasal 11 

Nazhir mempunyai tugas: 

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. mengelola clan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi clan pentntukannya; 

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf 277 



Pasal 12 

Dalam melak.sanakan tugas sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 11, 
Nazhir dapat mencrima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta bcnda wakaf yang besamya tidak melebihi 10% 
(sepuluh persen). 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf 
Indonesia. 

Pasal 14 

(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, Nazhir harus tcrdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf 
Indonesia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 

Harta Benda Wakaf 

Pasal 15 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai 
oleh Wakif secara sah. 

Pasal 16 

(I) Harta benda wakaf terdiri dari: 
a. benda tidak bergerak; dan 
b. benda bergerak. 
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(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
meliputi: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar; 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf ai 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan denga_n tanahi 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketenruan 
peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku; 

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah 
harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 

a. uang; 

b. logam muliai 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 

e. hak atas kekayaan intelekrual; 

a. hak sewa; da n 

b. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah clan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 

IkrarWakaf 

Pasal 17 

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan 
PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) ora.ng salcsi. 
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(2) lkrar Wakaf sebagaimana dimaksup pada ayat ( l) dinyatakan secara 
lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 
PPAIW. 

Pasal 18 

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau 
tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang 
dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat 
kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. 

Pasal 19 

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya 
menyerahkan surat dan/atau bukti kepcmilikan atas harta benda wakaf 
kepada PPAIW. 

Pasal 20 

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

a. dewasa; 

b. beragama Islam; 

c. berakal sehat; 

d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 21 

( 1) lkrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) paling sedikit 
memuat: 

a. nama dan identitas Wakif; 

b. nama dan identitas Nazhir; 
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c. daca clan keterangan harca benda wakaf; 

d. peruntukan harta benda wakaf; 

c. jangka waktu wakaf. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kedelapan 

Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Pasal 22 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf 
hanya dapat diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kcgiatan pcndidikan serta kcsehatan; 

c. banruan kcpada fukir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 

d. kemajuan dan pcningkatan ekonomi umat; dan/atau 

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar 
wakaf. 

b. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, 
Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang 
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 
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Bagian Kesembilan 

Wakaf dengan Wasiat 

Pasal 24 

Wakaf dengan wasiat baik sccara lisan maupun secara tertulis hanya 
dapat dilakukan apabila diS'aksikan oleh paling scdikit 2 (dua) orang 
saksi yang memcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20. 

Pasal 25 

Harta bcnda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 
1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan sctelah dikurangi 
dcngan utang pcwasiat, kccuali dengan pcrsetujuan scluruh ahli 
waris. 

Pasal 26 

(I) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah 
pewasiat yang bersangkutan mcninggal dunia. 

(2) Pcnerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertindak 
scbagai kuasa wakif. 

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diarur 
dalam undang·undang ini. 

Pasal 27 

Dalam hal wakaf dcngan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima 
wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat 
mcmerintahkan pcnerima wasiatyang bersangkutan untuk melaksanakan 
wasiat. 
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Bagian Kesepuluh 

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

Pasal 28 

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga 
kcuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 

Pasal 29 

(2) Wakafbenda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak 
Wakif yang dilakukan secara tertulis. 

(3) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikar wakaf uang. 

(4) Scrtifikat wakaf uang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan dan disampaikan olch lembaga keuangan syariah 
kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 
wakaf. 

Pasal 30 

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarlc.an harta benda 
wakaf berupa uang kcpada Mcnteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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BABIII 

PENDAFrARAN DAN PENGUMUMAN 

HARTA BENDA WAKAF 

Pasal 32 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada 
lnstansi yang berwcnang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta 
ilcrar wakaf ditandatangani. 

Pasal 33 

Dalam pendaftaran harta bcnda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, PPAIW menyerahkan: 

a. salinan akta ikrar wakaf; 

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen tcrkait 
lainnya. 

Pasal 34 

Jnstansi yang bcrwenang mcncrbitkan bukti pcndaftaran harta benda 
wakaf. 

Pasal JS 

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimalcsud dalam 
Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. 

Pasal 36 

Dalam hal harta benda wakaf din1kar atau diubah perunrukannya, Nazhir 
mclalui PPAIW mendaftarkan lcembali kepada lnstansi yang berwenang 
dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang dirukar atau 
diubah pcrunrukannya iru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
tata cara pendaftaran harta benda wakaf. 
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Pasal 37 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran 
harta benda wakaf. 

Pasal 38 

Menteri clan Badan Wakaf Indonesia mcngumumkan kepada masyarakat 
harta benda wakaf yang telah tcrdaftar. 

Pual 39 

Ketentuan lebih lanjut mcngenai PPAIW, tata cara pendaftaran 
dan pengumuman harta benda wakaf diatur dcngan Peraturan 
Pemerintah. 

BAB IV 

PERUBAHAN S'TATUS HARTA BENDA WAKAF 

Pasal40 

Harta benda wakaf yang sudah diwakaflcan dilarang : 

a. dijadikan jaminan; 

b. disita; 

c. dihibahkan; 

d. dijual; 

e. diwariskan; 

f. din1kar; atau 

g. dialihkan dalam bcntuk pengalihan hak lainnya. 
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Pasal 41 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f 
dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 
digunakan unruk kcpentingan umum sesuai dengan rencana 
umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan syariah. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan sctelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas 
persctujuan Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena 
ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib ditukar dengan harta bend a yang manfaat dan nilai 
tukar sekl.lrang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 
semula. 

(4) Ketenruan mengenai perubahan status harta benda wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BABV 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
HARTA BENDA WAKAF 

Pasal42 

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 

Pasal 43 

( 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda walcaf oleh Nazhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip syariah. 
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(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 
dimalcsud pada ayat ( 1) dilakukan secara produktif. 

(3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
dimalcsud pada ayat (I) diperlukan penjamin, maka digunakan 
lembaga penjamin syariah. 

Pasal 44 

(I) Dalam mcngclola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 
dilarang melakukan pcrubahan pentntukan harta benda wakaf 
kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diberikan 
apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai 
dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 

Pasal 45 

(I) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir ~g 
bersangkutan : 

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum; 

c. atas permintaan sendiri; 

d. tidak melaksanakan n1gasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang .. 
undangan yang berlaku; 

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mcmpunyai 
kekuatan hukum tetap. 
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(2) Pemberhentian dan pcnggantian Nazhir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan 
oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, 
dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda 
wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 

Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut mcngcnai pcngclolaan dan pcngembangan harta 
benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, 
dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BABVI 

BADAN WAKAF INDONESIA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas 

Pasal 47 

( 1) Dalam ranglca memajukan dan mengembangkan perwakaf.m 
nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 
melaksanakan tugasnya. 

Pasal48 

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ 
atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. 

Pual 49 

( 1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
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a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf; 

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional; 

c. memberikan persen1juan dan/atau izan atas pen1bahan 
perunrukan dan status harta benda wakaf; 

d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

e. membcrikan persetujuan atas penukaran harta benda 
wakaf; 

f. memberikan saran dan pcrtimbangan kcpada Pcmcrintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi 
Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, 
para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang 
perlu. 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan 
Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan 
Majelis Ulama Indonesia. 

Bagian Kedua 

Organisasi 

Pasal 51 

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan. 
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(2) Badan Pclaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan 
unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf 
Indonesia. 

Pasal 52 

(I) Bad an Pclaksana dan Dewan Pcrtimbangan Badan Wakaf Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin 
oleh I (satu) orang Kenia dan 2 (dua) orang Wakil Kenia yang dipilih 
dari dan oleh para anggota. 

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. 

Bagian Ketiga 
Anggota 

Pasal 53 

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 
(dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal 
dari unsur masyarakat. 

Pasal 54 

( 1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, 
setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. dewasa; 
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d. amanah; 

e. mampu secara jasmani dan rohani; 

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di 
bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang 
ekonomi syariah; dan 

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan 
perwakafan nasional. 

(2) Selain pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kctentuan 
mcngcnai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf 
Indonesia ditetapkan olch Badan Wakaf Indonesia. 

Bagian Keempat 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 55 

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. 

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat 
dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaflndonesia. 

Pasal56 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan. 
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Pasal 57 

( 1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 
kepada Presiden unruk selanjutnya dilaksanakan olch Badan Wakaf 
Indonesia. 

(3) Ketenn1an mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk 
um um. 

Pasal 58 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang her hen ti sebelum berakhirnya 
masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 

Bagian Kelima 

Pembiayaan 

Pasal 59 

Dalam t;\ngka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah 
wajib membantu biaya operasional. 

Bagian Keenam 

Ketentuan Pelaksanaan 

Pasal 60 

I<etentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, 
persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan 
dan tata lcerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf 
Indonesia. 
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Bagian Ketujuh 

Pertanggungjawaban 

Pasal 61 

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

(2) laporan tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) diumumkan 
kepada masyarakat. 

BABVll 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 62 

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, 
atau pengadilan. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 63 

(1) Menteri melakukan pen1binaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi 
wakaf; 

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia; 
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(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan 
pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. 

Pasal64 

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat 
melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 

Pasal 65 

Dalam pclaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan 
publik. 

Pasal 66 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan 
oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peratura~ 
Pemerintah. 

BAB IX 

KETEN'IUAN PIDANA DAN SANKS! ADMINISTRATIF 

Bagian Pertama 

Ketentuan Pidana 

Pasal 67 

( 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, 
menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak 

· lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dcngan sengaja mengubah pen1nn1kan harra 
benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat rants 
juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dcngan sengaja menggunakan atau mengambil 
fasilitas atas hasil pcngclolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf mclebihi jumlah yang ditcntukan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, dipidana dcngan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 68 

( 1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran 
tidak didafrarkannya harta benda wakaf olch lembaga kcuangan 
syariah dan PPAIW sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 dan 
Pasal 32. 

(2) Sanksi adrninistratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan teftulis; 

b. penghentian sernentara atau pencabutan izin kegiatan di bidang 
wakaf bagi lernbaga keuangan syariah; 

c. penghentian sernentara dari jabatan atau penghentian dari 
jabatan PPAIW. 
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(3) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi aclministratif 
sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) clan ayat (2) cliatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 69 

(1) Dengan berlakunya unclang-unclang ini, wakaf yang clilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan pen1nclang-unclangan yang 
berlaku sebelum cliunclangkannya unclang-unclang ini, clinyatakan 
sah sebagai wakaf menurut unclang-unclang ini. 

(2) Wakaf sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) wajib clidaftarkan dan 
diumumkan paling lama 5 (Hrna) tahun sejak unclang-unclang ini 
diundangkan. 

Pasal 70 

Semua peraturan perunclang-unclangan yang mengatur mengenai 
perwakafan masih tetap berlaku sepanjang ticlalc bertentangan clan/ 
atau belum cliganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang
undang ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 

Undang-Undang ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Oktober 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Oktober 2004 

MENTER! SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 
NOMOR 159 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
Deputi Selcretaris Kabinet 

~~- Bidang Hukum dan 
erundang-undangan. 

< , 

mbock V. Nahattands 
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~\ 
~4t;t~ 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG·UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF 

I. UMUM 

Tujuan Negara Kesan1an Republik Indonesia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan 
lcescjahteraan umum. Unn1k mencapai n1juan tersebut, perlu menggali 
dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan 
yang memiliki manfaat ekonomis. 

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan 
umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang 
tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sa~ana ibadah dan sosial, 
tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, 
untuk memajukan kesejahteraan umum, schingga perlu dikembangkan 
pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai 
k.asus harta benda walcaf tidak tcrpelihara sebagaimana mestinya, 
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terlantar atau beralih kc tangan pihak ketiga dengan cara melawan 
hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau 
ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli 
atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya 
dilindungi demi untuk kesejahr:eraan umum sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukan wakaf. 

Bcrdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi 
kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional 
perlu dibentuk Undang-Uundang tentang · Wakaf. Pada dasarnya 
ketentuan mcngcnai pcrwakafan berdasarkan syariah dan peraturan 
perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang 
ini, namun terdapat pula bcrbagai pokok pengaturan yang baru 
antara lain sebagai berikut: 

I. Untuk menciptakan tertib hukum dan administtasi wakaf guna 
melindungi harta benda wakaf, Unclang-unclang ini menegaskan 
bahwa perbuatan hukum wakaf wajib clicatat clan clituangkan 
dalam akta ikrar wakaf dan clidaftarkan serta cliumumkan 
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang 
diatur clalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai wakaf clan harus clilaksanakan. Undang-undang ini 
tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan clan 
pemanfaatan harta bencla wakaf terbatas untuk kaum kerabat 
(ahli waris) clengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk 
kepentingan masyarakat umum sesuai clengan tujuan clan fungsi 
wakaf. 

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum 
cendcrung terbatas pacla wakaf bencla ticlak bergerak seperti 
tanah clan bangunan, menurut unclang-unclang ini Wakif clapat pula 
mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta bencla wakaf 
bergerak, balk berwujucl atau ticlak berwujud yaitu uang, logam 
mulia, surat berharga, kendaraan, hak keka~an intelektual, hak 
sewa, clan bencla bcrgerak lainnya. 
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Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakaflcan 
mclalui Lcmbaga Keuangan Syariah. 

Yang dimaksud dengan Lcmbaga Keuangan Syariah adalah badan 
hukum Indonesia yang dibentuk scsuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, 
misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. 
Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui 
Lcmbaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif 
unruk mewakaflcan uang miliknya. 

3. Pcrunn1kan harra benda wakaf tidak semata·mata untuk kepentingan 
sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan unmk memajukan 
kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan 
harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi 
dalam arti luas scpanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip 
manajemen dan ekonomi Syariah. 

4. Unn1k mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak 
ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan 
kcmampuan profesional Nazhir. 

5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf 
Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan 
kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang 
melaksanakan tu gas di bidangperwakafan yangmelakukan pembinaan 
terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta 
henda wakaf berskala nasional dan intemasional, memberikan 
persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda 
wakaf, dan membcrikan saran dan pertimbanga_n kepada Pemerintah 
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

Il. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 
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Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau 
badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia 
atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi 
asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum 
asing. 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan pcrscorangan, organisasi dan/ 
atau badan hukum adalah pcrseorangan warga negara 
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Indonesia, organisasi" Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia. 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif 
untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam 
masyarakat. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

hun1f a 

Cukup jelas 

huruf b 

Cukup jelas 

huruf c 

Cukup jelas 

huruf d 

Cukup jelas 

huruf e 

Cukup jelas 

huruf f 

Cukup jelas 

huruf g 

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah 
dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, 
dan kitab. 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 
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Pasal 19 

Penyerahan surar-surat atau dokumen kepemilikan aras 
harta benda wakaf oleh Wakif arau kuasanya kepada PPAIW 
dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta 
benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta 
benda wakaf dimaksud. 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal26 

Cukupjelas 
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Pasal 27 

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan 
agama. 

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara 
lain para ahli waris, saksi, clan pihak penerima perunrukan 
wakaf. 

Pasal 28 

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah 
badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan 
syariah. 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut 
dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah 
dimaksud. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3} 

Cukupjelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 
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P-ctsal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pertanahan Nasional. 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas 
pokoknya. 

lnstansi yang bcrwcnang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang yang tidak terdaftar (unregisteTed goods) adalah 
Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pertanahan Nasional. 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas 
pokoknya. 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang yang tidalc terdafcir (unregiscered goods) adalah 
Badan Wakaf Indonesia. 

Yang dimak.sud dengan bukti pendafraran harta benda wakaf 
adalah surat lceterangan yang dikeluarlcan oleh instansi 
Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda 
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wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status 
sebagai harta benda wakaf. 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

I nstansi yang berwcnang di bidang wakaf tanah adalah Badan 
Pcrtanahan Nasional. 

Instansi yang berwenang di bidangwakafbenda bergerak selain 
uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. 

lnstansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak 
selain uang yang tidak tcrdaftar (unTegistered goods) adalah 
Badan Wakaf Indonesia. 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf 
adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf 
dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang 
harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas 
publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses 
data tersebut. 

Pasal 39 

Cukup jelas 
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Pasal 40 

Culc.up jelas 

Pasal 41 

Cukup jelas 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Ayat (l) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
dilakukan secara produktif antara lain dengan cara 
pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, 
kemitraan, perdaga .. ngan, agrobisnis, pertambangan, 
perindustrian, pengembangan teknologi, 
pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar 
swalayan, pertokoan, perkan-toran, sarana pendidikan 
ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak 
bertentangan dengan syariah. 

Yang dimalcsud dengan lembaga penjamin syariah 
adalah badan hukum yang mcnyelenggarakan kegiatan 
penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah 
atau skim lainnya sesuai dengan lcetentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlalcu. 
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Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

Pasal 46 

Cukup jelas 

Pasal 47 

Cukup jelas 

Pasal 48 

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah 
dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi 
dengan pemerintah daerah setempat. 

Pasal 49 

Cukup jelas 

Pasal 50 

Cukup jelas 

Pasal 51 

Cukup jelas 
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Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 

Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukup jelas 

Pasal 55 

Cukup jelas 

Pasal 56 

Cukup jelas 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas 

Pasal 59 

Cukup jelas 

Pasal 60 

Cukup jelas 
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Pasal 61 

Cukup jelas 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pasal 63 

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian 
scngketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang 
disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal 
mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka 
scngketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase 
syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil 
menyelesaik · an sengketa, maka sengketa tersebut dapat 
dibawa kc pcngadilan agama dan/atau mahkamah 
syar'iyah. 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Cukup jelas 

Pasal 66 

Cukup jelas 
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Pasal 67 

Cukup jelas 

Pasal 68 

Cukup jclas 

Pasal 69 

Cukup jelas 

Pasal 70 

Cukup jclas 

Pasal 71 

Cukup jelas 
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