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BAB V 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan yang berupa 

jawaban singkat dan padat dari permasalahan penelitian yang telah diuraikan pada 

bab IV. Peran kesimpulan adalah merangkum keseluruhan jawaban penelitian 

supaya mudah dipahami. Selain itu, penutup juga menjelaskan tentang saran yang 

layak diberikan pada pembaca. 

A. Simpulan 

1. Problematika hukum pelaksanaan wakaf uang di Jawa Tengah merupakan 

permasalahan hukum tentang pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di 

masyarakat Jawa Tengah. Problematika hukum tentang wakaf uang di Jawa 

Tengah adalah animo masyarakat rendah dalam pelaksanaan wakaf uang 

karena minimnya sosialisasi wakaf uang, kurangnya koordinasi di antara 

lembaga wakaf uang (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia 

yang memahami wakaf uang bahkan terjadi kesalahpahaman tentang 

pemahaman dan pemaknaan wakaf uang. Problematika hukum tersebut  

menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak sesuai dengan aturan hukum 

wakaf, bahkan berdampak tidak sahnya perbuatan hukum wakaf, karena tidak 

terpenuhi rukun wakaf uang atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam 

wakaf uang. Dampak yuridis dari problematika hukum pelaksanaan wakaf 

uang menjadikan hukum wakaf tidak bisa ditegakkan di masyarakat. Padahal 

penetapan pemerintah atas wakaf uang mempunyai tujuan yang sangat 
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bermanfaat bagi masyarakat, bahkan dapat merealisasikan nilai keadilan dala 

berwakaf di masyarakat.  

2. Solusi yuridis problematika wakaf uang di Jawa Tengah meliputi; 

meningkatkan sumberdaya pengurus BWI supaya bertanggung jawab, 

profesional dan amanah menjalankan kewajibannya,  optimalisasi kinerja 

BWI melalui jalinan kerjasama dengan LKS-PWU untuk menegakkan hukum 

wakaf uang, sosialisasi aturan hukum wakaf uang dan petunjuk teknis wakaf 

uang dari pemerintah ke masyarakat serta memberikan layanan prima supaya 

animo masyarakat tinggi untuk berwakaf uang, membentuk citra positif LKS-

PWU supaya masyarakat percaya atas kinerja LKS-PWU, bekerja sama 

dengan OJK dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bank Syariah 

sebagai LKS-PWU, dan peningkatan profesionalitas menajemen terpadu 

dalam pengelolaan harta wakaf uang. Selain itu, untuk menyelesaikan 

problematika hukum pelaksanaan wakaf uang dapat juga dengan 

pembaharuan hukum wakaf uang, baik dari lembaga penegakan hukumnya 

(legal structure), aturan hukum wakaf uang (legal substantion), maupun 

budaya hukum masyarakat (legal structure). 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang layak disampaikan adalah; 

1. Bagi BWI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan wakaf uang, hendaknya meningkatkan kinerjanya dan 

mengembangkan kerjasama dengan organisasi keagamaan, yayasan, nadzir 
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profesional, atau LKS-PWU untuk mengelola dan memberdayakan harta 

wakaf uang supaya manfaatnya dapat dirasakan betul oleh masyarakat.   

2. Bagi masyarakat hendaknya meningkatkan animo untuk berwakaf uang 

seperti yang diamanahkan UU, dan selalu mencari informasi terbaru 

kaitannya dengan perkembangan hukum wakaf supaya dapat melaksankan 

ibadah wakaf dengan mudah dan mendapatkan legalitas atau payung hukum 

dari pemerintah.  

3. Bagi LKS-PWU hendaknya dapat meningkatkan pelayanan prima bagi 

masyarakat supaya masyarakat percaya pada LKS-PWU sebagai penghimpun 

dana wakaf uang di masyarakat. 

4. Bagi pemerintah hendaknya dapat memberikan kebijakan yang adil terkait 

pelaksanaan wakaf uang, dan menjalin hubungan harmonis bagi masyarakat 

supaya aturan hukum wakaf uang dari pemerintah bisa diterima dan ditaati 

oleh masyarakat. 

 

 


