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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Wakaf uang merupakan perbuatan wakif untuk memberikan sebagian 

hartanya dalam wujud uang, guna ditasyarufkan pada kehidupan sosial sesuai 

dengan syariat Islam. Harta wakaf uang harus ditahan dan tidak boleh hilang 

atau dihabiskan, tetapi harus dikelola dan diberdayakan oleh nadzir sesuai 

dengan tujuan wakaf supaya bermanfaat terus di masyarakat, biasanya wakaf 

uang diwujudkan dalam benda yang kekal manfaatnya, seperti; dibelikan 

tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat 

ibadah dan lainnya.Hal ini berbeda dengan infaq dan shadaqah, walaupun 

antara wakaf, infaq dan shadaqah mempunyai persamaan pada derma Islam 

(perbuatan baik yang berhubungan dengan harta), namun ketiganya 

mempunyai perbedaan. Shadaqah berupa pemberian harta untuk masyarakat 

yang membutuhkan dalam bentuk selain uang, infaq adalah pemberian harta 

berbentuk uang dan dapat dihabiskan, sedangkan wakaf uang berupa 

pemberian uang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
1
 

Wakaf uang merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di 

Indonesia, hal ini mengadopsi dari negara Malaysia dan Bangladesh yang 

memberlakukan wakaf uang untuk pendirian perusahaan, mall, atau fasilitas 

umum, yang hasilnya untuk membantu masyarakat supaya terlepas dari 
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kemiskinan.
2
Wakaf memiliki dua peran, selain berperan sebagai ibadah 

dalam bentuk amal jariyah,  juga merupakan ibadah kemasyarakatan 

(ibadahijtima’iyyah), karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 

publik, sehingga apabila harta wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan 

benar,dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau 

kemiskinan dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan 

umat.
3
Kemiskinan menyebabkan problem yang kompleks meliputi; 

penurunan kualitas hidup, keterbelakangan pendidikan, pengangguran yang 

kronis, dan berpeluang memicu kriminalitas yang tinggi.
4
Realitas kemiskinan 

telah menjangkiti negara-negara hampir di seluruh dunia, tak terkecuali 

negara-negara muslim seperti Indonesia.  

Menurut M. Nur Rianto Al Arif (2012), dalam penelitian yang berjudul 

Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program 

Pengentasan Kemiskinan, menjelaskan bahwa Wakaf uang menyimpan 

potensi dana wakaf yang besar untuk pengentasan kemiskinan dan 

kesejahteraan umat Islam.Perlu inovasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan 

dana wakaf uang sehingga mendapatkan hasil konkrit yang dapat dirasakan  
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dalam Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004, hal. 51  

3
 Achmad Djunaidi (et.al.), Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: 
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masyarakat. Pengelolaan dana wakaf uang berasas profesionalisme, 

transparansi, amanah dan akutabilitas hendaknya dimiliki.
5
 

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki 

potensi wakaf uang yang besar. Apabila peluang tersebut direalkan dengan 

membangun kesadaran bersama dari masyarakat untuk berwakaf uang, 

kemudian disertai dengan pengelolaan harta wakaf oleh nadzir yang 

profesional, maka akan membantu pemerintah dalam mengatasi krisis 

kemiskinan dan penumpukan utang Indonesia di luar negeri.  

Mustafa Edwin Nasution (seorang peneliti) pernah melakukan asumsi 

bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 

juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) - Rp  10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat 

dibuat perhitungan melaui tabel sebagai berikut; 
6
 

Tabel .1. 

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia 

 

Tingkat 

Penghasila

n / bulan 

(Rp) 

Jumlah 

Muslim 

Tarif 

Wakaf/bula

n 

Potensi 

Wakaf 

Tunai / 

bulan 

Potensi 

Wakaf 

Tunai / 

tahun 
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500.000 4 juta Rp 5000,- Rp 20 M Rp 240 M 

1 juta – 2 juta 3 juta Rp 10.000 Rp 30 M Rp 360 M 

2 juta –5 juta 2 juta Rp 50.000 Rp 100 M Rp 1,2 T 

5 juta- 10 juta 1 juta Rp 100.000 Rp 100  M Rp 1,2 T 

Total Rp 3 T  

 

Tabel data di atas dapat diterangkan sebagai berikut;
7
 

1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta 

orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 

maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00. 

2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 

sejumlah  3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 

Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak 

Rp360.000.000.000,00. 

3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 

sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing - masing berwakaf Rp 

600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak 

Rp1.200.000.000.000,00. 

4. Apabil aumat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 – Rp10.000.000,00 

sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 
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Rp.1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak 

Rp.1,200.000.000.000,00 atau 1,2 T 

5. Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah 

Rp3.000.000.000.000,00 atau 3 T. 

Potensi wakaf yang begitu besar dan sangat menjanjikan ini sebenarnya 

dapat membantu umat Islam untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan 

dari umat lain, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Angka kemiskinan 

atau keluarga miskin di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di 

Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), 

bertambah sebesar 0,862 juta orang dibandingkan dengan kondisi bulan 

September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).
8
Selain problem 

kemiskinan, hutang luar negeri Indonesia juga demikian tinggi sebagai 

problem ikutan dari problem kemiskinan tersebut, dalam lima tahun terakhir 

jumlah utang Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun 

pada Desember 2003 menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau 

naik kurang lebih sebesar Rp 392 triliun.
9
 Dengan memberdayakan wakaf 

uang, maka dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional. 

Menurut Muhammad Alfin Syauqi, dalam penelitian yang berjudul 

Optimalisasi Wakaf Uang Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Umat, 
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menjelaskan bahwa ditetapkannya wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004, merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk 

mengelola dan mengembangkan potensi  harta wakaf dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi kaum muslimin. Wakaf uang menjadi alternatif dalam 

menopang kemandirian bangsa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Positivisasi wakaf uang melalui UU Nomor 41 Tahun 2004 

merupakan sarana rekayasa sosial (social engineering), untuk melakukan 

perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas 

dengan semangat UU tersebut.
10

 

UU No. 41 Tahun 2004 merupakan tonggak baru lahirnya aturan hukum 

wakaf uang. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan hukum wakaf di 

Indonesia supaya wakif mudah melaksanakan perbuatan wakaf tanpa 

menunggu banyaknya harta terlebih dahulu. Selama ini, aturan hukum wakaf 

menetapkan bahwa harta yang diwakafkan hanya harta tidak bergerak saja, 

sehingga yang mampu berwakaf hanya orang-orang kaya. Aturan inilah yang 

menjadikan hukum wakaf tidak adil dan tidak efektif, karena hanya 

memberikan kesempatan pada wakif  kaya saja yang boleh berwakaf.  

Selain itu, muncul pemikiran bahwa harta wakaf juga perlu beaya 

perawatan, pemeliharaan dan pelestarian. Apabila harta wakaf hanya 

berfungsi sosial di masyarakat, seperti; mushalla atau masjid, maka akan 

mengalami kesulitan dalam perawatan dan pemeliharaan. Apabila harta wakaf 
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Umat,Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 369-383, ISSN: 0854-

5499, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, hal. 282. 



7 
 

berupa tanah saja sementara wakif mengikrarkan untuk fungsi sosial, juga 

akan mengalami kesulitan dalam pembangunannya. Oleh karena itu, aturan 

hukum wakaf uang merupakan salah satu upaya supaya hukum wakaf dapat 

berlaku efektif di masyarakat. 

Hukum wakaf yang merupakan salah satu kajian dalam ilmu hukum, 

dalam perkembangannya selalu disertai dengan perkembangan struktur sosial 

masyarakat. Hukum selalu mengikuti perubahan dan perilaku manusia, 

karena hukum untuk manusia. Hukum selalu terbuka dan merespon 

perubahan masyarakat, supaya hukum dapat menegakkan keadilan bagi 

masyarakat dan hukum dapat berlaku efektif sebagai problem solving 

masalah hukum di masyarakat. Begitu juga aturan hukum wakaf, apabila 

dianalisis ternyata bersifat terbuka mengalami perubahan dari harta wakaf 

yang tidak bergerak menjadi harta wakaf bergerak, sehingga aturan harta 

yang diwakafkan dapat bertambah luas. Hal ini memberikan mashlahat dan 

kemudahan bagi wakif untuk beramal jariyah melalui wakaf.   

Legalitas wakaf uang di Indonesia terdapat dalam fatwa Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan dikuatkan oleh UU No. 41/2004 

Pasal 16 tentang harta yang boleh diwakafkan, yang terbagi menjadi dua 

yakni harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta benda bergerak 

sebagaimana dimaksud pada pasal itu 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 perundang-
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undangan. Jadi uang termasuk harta bergerak yang boleh diwakafkan. Dengan 

demikian aturan wakaf uang, terdapat di fiqh (hukum Islam), Fatwa Ulama 

(MUI) pada 11 Mei 2002, Pasal 16 yakni UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, dan 

Pasal 15 PP No. 42/2006.  

Latif Ali Romadhoni (2015), dalam penelitian yang berjudul Studi Analisis 

Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Wakaf Uang, 

menjelaskan bahwa Fatwa MUI tanggal 28 Shafar 1423 H atau 11 Mei 2002 

M telah menetapkan hukum "boleh (jawâz)" terhadap wakaf uang. Dasar 

pertimbangan yakni kemaslahatan yang lebih didasarkan pada pendapat-

pendapat imam madzhab yang cenderung melegalkan cash wakaf seperti al-

Zuhri dan para ulama mutaqaddimin Hanafiyyah yang tetap berdasar Al-

Quran dan Hadits yang berasal dari Ibnu Umar tentang wakaf Umar atas 

tanah Khaybar. Keputusan ini membawa paradigma baru yang direspon oleh 

Pemerintah dengan diterbitkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dan PP No. 42/2006. Di samping terlihat munculnya lembaga-lembaga 

pengelola wakaf yang mengakomodir dan menjalankan wakaf tunai, seperti; 

Global Wakaf, Darut Tauhid, Muhammadiyah, NU, Badan wakaf Sultan 

Agung.
11

 

Sudirman, dalam penelitian yang berjudul Wakaf Uang dalam Kajian 

Fikih Dan Hukum Positif Serta Implementasinya Di Indonesia, menjelaskan 

bahwa Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia. 

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang konsep wakaf uang perlu 

ditingkatkan, baik dari kajian fiqh maupun hukum positif. Melihat mashlahat 

yang terkadung di dalam wakaf uang, lambat laun masyarakat akan 

tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Apalagi kalau wakaf 

uang dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang 

dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI).
12

 

TWI merupakan upaya yang dilakukan oleh umat Islam dalam 

memberikan pelayanan tentang pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang 

dari masyarakat. Tujuannya untuk melestarikan harta atau aset  wakaf uang 

supaya tidak hilang dan berpindah tangan atau digunakan secara tidak 

bertanggung jawab oleh pihak yang tidak berwenang. Nadzir wakaf uang 

dapat menggunakan jasa TWI untuk menyimpan wakaf uang yang belum 

digunakan.   

Pasal 15, 22, 25 PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa uang 

merupakan salah satu jenis harta benda wakaf, karena uang adalah sesuatu 

yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media 

pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan nilai, 

juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang 
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ditunda.
13

Uang termasuk harta benda karena bernilai ekonomi, sebagai alat 

tukar dan pembayaran yang sah. Ketentuan tentang wakaf uang menurut Pasal 

22 PP No.42/2006 dijelaskan sebagai berikut; 

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.  

2. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
14

 untuk 

menyatakan kehendak wakaf uangnya; 

3. Di LKS-PWU, wakif diwajibkan menjelaskan kepemilikan dan asal-usul 

uang yang akan diwakafkan, dan dilanjutkan menyetorkan secara tunai. 

4. Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yangberfungsi 

sebagai akta ikrar wakaf 

5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada 

nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan akta 

ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU. 

Berdasarkan pasal di atas, menjelaskan bahwa tata cara wakaf uang ada 

dua, yakni; 

1. Wakif datang ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendak berwakaf uang 

dengan mengisi formu;ir yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf, 

kemudian LKS-PWU menyerahkan sertifikat wakaf uang.
15
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Hasyim, Ismail Muhammad, Mudzakarat fi al-Nuquud wa al-Bunuk, Dar al-nahdah al-
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Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang 

keuangan Syariah. 
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2. Wakif datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagian PPAIW beserta 

nadzir untuk menyatakan kehendaknya berwakaf uang dengan mengisi 

formulir yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf, kemudian nadzir 

menyerahkan akta ikrar wakaf ke LKS-PWU untuk mendapatkan 

sertifikat wakaf uang. 

Tugas LKS-PWU telah dijelaskan dalam Pasal 25 PP No.42/2006, yakni; 

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS 

Penerima Wakaf Uang; 

2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 

3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 

4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi�ah) atas 

nama nazhir yang ditunjuk wakif; 

5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis 

dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 

6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut 

kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang 

ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri 

atas nama Nazhir. 

7. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang 

untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut 

berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada 

                                                                                                                                                               
15

Ketentuan umum point (7) PP No.42 2006 menjelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang 

adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir 

tentang penyerahan wakaf uang. 
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Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf 

Uang (Pasal 27) 

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan 

wakaf uang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yakni di 

Pasal 22, 23,  25, dan 27 PP No.42/2006. Hal ini memahamkan bahwa tata 

cara wakaf uang sudah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, sehingga 

wakif dapat terlindungi perbuatan wakafnya karena telah ada bukti otentik 

berupa penerbitan sertifikat wakaf uang oleh LKS-PWU. LKS-PWU adalah 

lembaga keuangan syariah yang melegalkan pelasanaan wakaf uang di 

Indonesia. 

Suhairi (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Wakaf 

Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat), 

menjelaskan bahwa Baitulmaal Muamalat sebagai nadzir pengelola wakaf 

uang demikian pula Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU hendaknya 

berusaha memenuhi ketentuan wakaf uang menurut peraturan perundang-

undangan yang mengatur wakaf uang. Demikian pula dalam penggalangan 

dana maupun investasi dana wakaf uang kiranya Baitulmaal Muamalat dapat 

melakukan diversifikasi guna lebih mengoptimalkan wakaf uang.
16

 

Namun, realitas di masyarakat telah menunjukkan bahwa banyak kaum 

muslim berwakaf uang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, 

yakni; 
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 Suhairi, Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Terhadap Implementasi Wakaf Uang di 

Baitulmaal Muamalat), Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011: 437-452, Institut 

Agama islam Negeri Mataram, hal. 451. 
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1. Wakif berwakaf uang tidak di LKS-PWU, mereka berwakaf mandiri, atau 

melalui organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, atau takmir masjid.  

2. Budaya masyarakat yang memahami bahwa pelaksanaan dan pengelolaan 

wakaf sama dengan infaq dan shadaqah, sehingga terjadi salah paham 

antara wakaf, infaq dan shadaqah. Hal ini mempengaruhi legalitas wakaf 

uang, karena pelaksanaan wakaf uang tidak terpenuhi rukun dan 

syaratnya. 

3. Masyarakat belum paham tentang wakaf uang, mereka lebih familier 

dengan pemahaman wakaf berupa benda tetap/tanah. 

4. Masyarakat tidak mengetahui tentang asas wakaf uang yang menjelaskan 

bahwa harta wakaf tidak boleh dihabiskan, namun ditahan pokoknya dan 

dikembangkan hasilnya, serta dimanfaatkan selamanya.Realitas 

menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang tidak selamanya, bahkan 

harta wakaf bisa habis. 

Dengan demikian telah terjadi permasalahan hukum (legal issue), yakni 

adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan dengan realitas yang ada di masyarakat tentang 

pelaksanaan wakaf uang.Oleh karena itu penelitian tentang problematika 

hukum tentang wakaf uang sangat penting dilakukan.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa ada 

kesenjangan antara aturan pelaksanaan wakaf uang dalam UU Wakaf dan PP 
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No. 42/2006 dengan pelaksanaan dan pemahaman wakaf uang di masyarakat. 

Dengan demikian  yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Mengapa terjadi problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa 

Tengah ?. 

2. Bagaimana solusi yuridis problematika hukum tentang wakaf uang di 

Jawa Tengah?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang hukum wakaf uang yang 

terjadi di masyarakat.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya problematika hukum 

tentang wakaf uang di Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis metode penerapan solusi yuridis 

problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada tiga, yakni: 

1. Manfaat Bagi Akademik, antara lain : 

a. Dapat mengetahui dan menganalisis terjadinya problematika hukum 

tentang wakaf uang di Jawa Tengah.  

b. Dapat mengetahui dan menganalisis solusi yuridis problematika 

hukum wakaf uang di Jawa Tengah. 

c. Dapat menerapkan metode solusi yuridis problematika hukum 

tentang uang di Jawa Tengah.  
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2. Manfaat Bagi Masyarakat, antara lain : 

a. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan 

tentang wakaf uang menurut perundang-undang yang ditetapkan oleh 

negara.  

b. Masyarakat dapat merubah mentalitas wakaf uang yang selama ini 

dianggap benar, padahal wakaf uang tradisional tidak mempunyai 

kekuatan dan kepastian hukum.  

c. Masyarakat dapat menerapkan metode solusi yuridis problematika 

hukum uang.  

3. Manfaat Bagi Pemerintah, antara lain 

a. Dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan wakaf uang di 

masyarakat.  

b. Dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan 

wakaf uang di masyarakat, termasuk pengelolaan dan 

pemberdayaannya sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional.  

c. Dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang 

pelaksanaan wakaf uang, sehingga peran dan fungsi wakaf dapat 

dirasakan masyarakat. 


