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ABSTRAK 

 
Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan agama, 

meski dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan dengan tegas tentang anjuran wakaf. 

Dalam perkembangan teknologi yang ada saat ini juga mempengaruhi 

perkembangan perwakafan, dengan adanya wakaf dengan menggunakan 

sistem online (wakaf yang dilakukan secara online). Cara berwakafnya cukup 

mudah dengan cara mengakses lembaga online yang sudah tersedia di 

internet. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

wakaf online yang dilakukan Sinergi Foundation dan bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf online yang sudah dilakukan. Hal 

ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan pelaksanaan wakaf online, apakah (telah) sesuai dengan 

hukum syara’ atau tidak (belum).  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan Sinergi Foundation. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh 

data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan 

sesuai dengan permasalahan masin-masing untuk mengetahui hukum dari 

praktek wakaf online yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam.   

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: pertama, dalam praktik 

pelaksanaan wakaf online sudah sesuai Undang-undang wakaf, cara 

melakukan wakaf online mudah cukup dengan mengisi formulir dan 

mengirim uang lewat bank dan di dalam aplikasi wakaf online memiliki 

banyak program yang ditawarkan, sehingga wakif dapat memilih sendiri 

dalam melakukan wakaf yang menggunakan sistem online, tujuannya agar 

masyarakat tertarik dengan wakaf menggunakan sistem online, kedua, wakaf 

online dilihat dari syarat dan rukun wakaf belum dapat dipenuhi secara 

sempurna karena ada beberapa syarat yang belum sempurna diantaranya 

adalah a. harta benda yang telah diwakafkan, karena wujud dari benda yang 

diwakafkan tidak bisa dilihat secara langsung oleh nadhir. b. penggunaan 

ikrar wakaf online dan tidak adanya 2 orang saksi dalam melakukan ikrar. c. 

nadhir dan wakif tidak bertemu dalam satu majlis saat melakukan wakaf. Hal 

ini dapat mempengaruhi wakaf yang sudah dilakukan menjadi tidak sah, 

karena syarat dan rukunnya tidak dapat dipenuhi secara sempurna oleh 

lembaga wakaf online.  

 

Kata Kunci: Wakaf, Online. 
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MOTTO 

 

 

    
    

  
   

 
   
   

 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Kudus: Menara 

Kudus, 2006, h 278. 



 
 

. 

  



 
 

. 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulilahirobbil‘alaim, atas Ridho 
dan Rahmad Allah SWT, skripsi sini dapat 
diselesaikan. Sebuah karya sederhana 
penulis persembahkan kepada: 

Bapak dan Ibukku tercinta Bapak 
Syafa’at dan Ibuk Aslihatun yang 

selalu mendukung dan selalu 
mendo’akan. 

Adikku yang saya sayangi Ulfiyatul 
Hasanah. 

 

 

  

vii 



 
 

. 

  



 
 

. 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan 

hidayah-nya, sehingga menjadikan lebih bermakna dalam menjalani 

hidup ini. Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya illahi kepada umat 

manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi 

tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi 

penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:  

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen pembimbing 1, 

serta Bapak Muhammad Shoim, S. Ag., MH.  Selaku Dosen 

Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN 

Walisongo Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag,  selaku Dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 

4. Walil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Walisongo Semarang. 

5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku Kajur Ahwal Al-

Syakhsiyyah, serta Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku 

Sekertaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Walisongo Semarang. 

6. Segenap Civitas akademika Fakultas Syari’ah  dan Hukum UIN 

Walisongo Semarang, para dosen, karyawan serta staf-stafnya. 

viii 



 
 

. 

7. Bapak (Syafa’at) dan Ibuk (Aslihatun) yang selalu memberikan 

doa dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya penulis 

menuntut ilmu. 

8. Adekku yang paling saya sayangi Ulfiyatul Hasanah. 

9. Sahabat-sahabat  khususnya Mahasiswa  ASA2012 dan temen 

main bareng (Sukarom, Paijah, luluk, anam, abda’u). 

10. Teman-teman Kos Nusa Indah dan Tim Posko KKN Posko 75. 

11. Sahabat saya (Eka Aprilia A, Tri Budi L dan Ainur R) 

12. Pihak Manager Sinergi Foundation beserta staf-stafnya yang telah 

memberikan ijin untuk melakukan penelitian dalam penyusunan 

skripsi  

13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam 

penulisan skripsi ini.  

Harapan dan doa penulis, semoga amal dan jasa baik dari semua 

pihak dapat menjadi amal baik dan semoga mendapat balasan dari 

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai 

kesempurnaan dalam makna yang sesungguhnya, akan tetapi penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi 

penulis maupun pembaca pada umumnya. 

 

Semarang 20 Juli 2016 

Penulis 

 

Nurul Aini Muslihatin 

122111110 

 

 

 

  

ix 



 
 

. 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .... ........................................................................... i 

HALAMAN ABSTRAK ..  ..................................................................... ii 

HALAMAN DEKLARASI .. ................................................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. v 

HALAMAN MOTTO ............................................................................ vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vii 

HALAMAN KATA PENGANTAR .. ................................................. viii 

HALAMAN DAFTAR ISI ...................................................................... x 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah . ..................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .. ............................................................. 7 

C. Tujuan Penelitian  ................................................................. 7 

D. Manfaat Penelitian .. ............................................................. 7 

E. Telaah Pustaka . .................................................................... 7 

F. Metode Penelitian  .............................................................. 10 

G. Sistematika Penulisan ......................................................... 15 

 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF 

A. Pengertian Wakaf ............................................................... 17 

B. Dasar Hukum Wakaf .......................................................... 20 

C. Rukun dan Syarat Wakaf .. ................................................. 24 

D. Macam-macam Wakaf . ...................................................... 42 

 

x 



 
 

. 

BAB III   PELAKSANAAN WAKAF ONLINE DI SINERGI  

  FOUNDATION 

A. Sejarah Berdiri . .................................................................. 45 

B. Lokasi Penelitian ................................................................ 49 

C. Visi dan Misi .. ................................................................... 49 

D. Struktur Organisasi Sinergi Foundation . ........................... 50 

E. Tujuan Pengelolaan Wakaf Online Produktif . ................... 50 

F. Strategi Pengelolaan Wakaf Online Produktif .................... 51 

G. Program Wakaf Online Sinergi Foundation ....................... 52 

H. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Online.. .............................. 63 

 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM 

PELAKSANAAN WAKAF ONLINE (DI SINERGI 

FOUNDATION) 

A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Online di Sinergi  

Foundation.. ........................................................................ 76 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Wakaf Online di Sinergi Foundation. ................................. 80 

 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan .. ...................................................................... 96 

B. Saran . ................................................................................. 98 

C. Penutup  .............................................................................. 99 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

xi 


