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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan 

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan Penyuluhan Pengenalan Waqaf Uang pada 

Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

 Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma 

Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi Hukum 

Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan. Kegiatan 

ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020.  Materi Pelatihan dipilih berdasarkan 

kebutuhan Pengenalan Waqaf Uang pada Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :   

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan yang telah 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.  

2. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan yang telah 

memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.  

3. Staf Dosen dan TU Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan 

yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.  

4. Seluruh civitas akademika yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini.  

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

siswa.   

Baradatu, 15 Juni 2020   

Ketua Pelaksana  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Analisis Masalah  

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun 

telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik 

sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian 

dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Dalam 

catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah.  

Pengenalan tentang wakaf uang yang dapat digunakan untuk investasi keagamaan, 

pendidikan dan bakti sosial. Untuk mensosialisasikan hal tersebut diperlukan 

pemahaman hukum wakaf uang yang komprehensif dan terintegrasi, baik dari segi fiqh 

maupun hukum positif, dan dalam implementasinya khususnya di Indonesia. Secara 

umum wakaf dikenal terkait dengan sumbangan umat Islam dalam bentuk harta tetap 

(harta tetap) untuk tujuan ketakwaan murni, namun wakaf tunai akhir-akhir ini mendapat 

perhatian serius karena juga mengakar dalam sejarah Islam sejak lama. Akan tetapi, 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang karena berpegang teguh pada 

makna kepercayaan agama tradisional, terbatas pada wakaf tanah, menjadi tantangan 

tersendiri.  

Adapun khusus wakaf uang, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf 

tunai dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang 

jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat 

mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. 

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai 

dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, 

dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang 

aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. 

Keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia 

pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara 

yang sangat terbatas. 

Seiring berkembangnya zaman, pemberian wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada 

obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, 

sebagaimana telah termaktub dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 

tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki 



 

dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak 

bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak 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 (pasal 

16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang 

signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk 

melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk 

mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai. 

Wakaf uang akan menjadi fokus utama pembahasan dalam makalah ini. Tulisan ini akan 

mengulas tentang wakaf uang dalam perspektif fiqh, hukum positif, dan 

implementasinya di tengah masyarakat. Walau wakaf uang belum banyak dikenal dalam 

kitab-kitab klasik, namun paling tidak indikasi penerapannya sudah ada pada beberapa 

abad silam. Berdasarkan fenomena di atas, perlu dilaksanakan penyuluhan terkait 

pengenalan waqaf uang pada masyarakat islam.  

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah   

Guna menyelesaikan kesenjangan berdasarkan fenomena di atas, dirasa perlu untuk 

memberikan pemahaman masyarakat khususnya Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

Bagaimana konsep wakaf uang dalam perspektif fiqh dan perspektif hokum positif? 

Bagaimana implementasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II   

Tujuan, Manfaat dan Kerangka Pemecahan Masalah  

 

A. Tujuan Kegiatan  

1. Menjelaskan tentang pemahaman pengenalan wakaf uang sehingga tidak terbatas 

hanya pada wakaf berupa tanah dsbg. 

2. Mengetahui strategi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk memberikan 

pemahaman terkait wakaf menggunakan uang di Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

 

B. Manfaat Kegiatan  

Setelah mengetahui penyuluhan pengenalan wakaf uang, diharapkan para 

peserta bertambah pengetahuan dan wawasan tentang hal tersebut. 

 

C. Kerangka Pemecahan Masalah  

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

Penyuluhan Pengenalan Wakaf Uang pada Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

  

A. Realisasi Pemecahan Masalah  

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan 

dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :  

1. Melakukan studi pustaka tentang Wakaf Uang baik berdasarkan perspektif Fiqh 

dan Perspektif Hukum Positif. 

2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk penyuluhan pengenalan wakaf uang 

pada Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan.  

3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-

sama tim pelaksana. 

4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat.  

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Kamis, 1 Juni 2020 

jam 08.00 s.d 17.00 WIB, dengan dihadiri 40 orang jamaah Majelis Ta'lim Dusun 4 

Kuripan. 

C. Khalayak Sasaran  

Khalayak sasaran yang dipilih adalah jamaah Majelis Ta'lim Dusun 4 

Kuripan.  

D. Relevansi Bagi Masyarakat.  

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan peserta penyuluhan. 

Berdasarkan hasil survey sebelum pelaksanaan, kebanyakan para jamaah  belum 

mengetahi dan memahami bagaimana konsep wakaf menggunakan uang. Sebab 

yang mereka pahami selama ini wakaf terbatas pada sebidang tanah. 

 

E. Hasil Kegiatan 

 

1. Hasil Pelatihan  

Berdasarkan hasil wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama 

kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil 

sebagai berikut :  

a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman jamaah terkait wakaf berupa uang. 



 

b. Penyuluhan ini diselenggarakan dalam rangka mengembangkan pengetahuan 

wakaf uang sebagai salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. 

 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat   

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, 

aktifnya peserta untuk tanya jawab, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar 

dan efektif. Didukung oleh pembimbing yang cukup kompeten di bidangnya 

sehingga peyuluhan ini berjalan maksimal. Metode penyampaian yang sederhana 

membuat peserta cukup cepat memahami. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

keterbatasan waktu penyuluhan sehingga beberapa pertanyaan yang diajukan tidak 

sepenuhnya terjawab atau dibatasi. 

  

  

  

   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:   

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang pengenalan wakaf uang pada Majelis 

Ta'lim Dusun 4 Kuripan. 

2. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf tidak terbatas berupa tanah akan tetapi 

diarahkan untuk wakaf berupa uang. 

 

B. Saran  

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka 

selanjutnya perlu:   

1. Mengadakan penyuluhan serupa pada masyarakat lain di wilayah yang berbeda, 

dengan materi yang sama, dikarenakan masih bayak masyarakat yang belum 

mengikuti penyuluhan sejenis. 

2. Adanya kesinambungan program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para 

peserta benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait 

Wakaf uang. 

  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

 

 

  

 

 



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

1. Jadwal kegiatan  

2. Biaya Kegiatan 

 

Waktu  Kegiatan  Tempat  
Penanggung 

Jawab  

08.00 – 08.30  Registrasi Peserta  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Ketua Panitia  

08.30 – 09.00  Pembukaan  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Ketua Panitia  

09.00 – 09.30  Istirahat/Snack  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Panitia  

09.30 – 11.00  Materi wakaf uang 

perspektif fiqh 

Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Tim Pelaksana  

11.00 – 12.30  Tanya Jawab   Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Tim Pelaksana  

12.30 – 13.30  ISHOMA  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Panitia  

13.30 – 15.00  

Materi Materi wakaf 

uang perpektif hokum 

positif 

Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan 

Tim Pelaksana  

15.00 – 16.30  Tanya Jawab Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Tim Pelaksana  

16.30 – 17.00  Istirahat/Snack  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Panitia  

17.00  Penutupan  Majelis Ta'lim Dusun 4 Kuripan Tim Pelaksana  

  

  

No Komponen Biaya yang diusulkan 

1 Instructor Honorarium Rp. 1.300.000 

2 Snack & Makan 40 orang Rp. 1.200.000 

3 Transportasi Rp.    150.000 

4 Bahan ajar & Alat praktik Rp.    200.000 

5 Bahan habis pakai Rp.    200.000 

6 Banner & Adm Rp.    150.000 

7 Akomodasi Rp.    600.000 

8 Pembuatan Laporan Rp.    300.000 

9 Sewa Meja, TIKAR, KURSI Rp.    550.000 

10 Biaya kebersihan Rp.    50.000 

11 Sewa Speaker Rp.    300.000 

 TOTAL Rp. 5.000.000 

 

 


