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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) 

di Kota Banjarmasin masih belum optimal karena masih belum 

terlaksana sepenuhnya, adanya pelaksanaan wakaf uang belum bisa 

dilaksanakan pada seluruh lembaga keuangan syariah penerima wakaf 

uang (LKS-PWU) di Banjarmasin yang sudah ditunjuk oleh Menteri, 

terlaksananya wakaf uang masih minim dan masyarakat belum ada yang 

langsung datang ke LKS-PWU untuk berwakaf. 

2. Terdapat tiga kendala yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf uang di 

Banjarmasin.  Yakni, pertama kendala pada masyarakat yang senantiasa 

berwakaf langsung ke tempat-tempat ibadah dan sekolah/pondok 

pesantren. Kedua kendala lembaga keuangan syariah yang mana 

kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya sehingga 

tidak siap untuk menerima wakaf uang. Ketiga kendala kurangnya 

nazhir profesional bersertifikat yang secara khusus mengelola wakaf 

uang di Kota Banjarmasin. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang 

bagaimana implementasi pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 

tentang wakaf dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di 

Kota Banjarmasin oleh karena itu penulis memberikan saran semoga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat umum, bagi lembaga, dan peneliti selanjutnya 

1. Kepada masyarakat di Kota Banjarmasin agar memulai berwakaf 

melalui lembaga yang sudah ditunjuk oleh menteri sebagai lembaga 

keuanga syariah penerima wakaf uang karena peruntukan wakafnya 

akan lebih terjamin dan dapat dikelola dengan produktif sehingga 

keuntungannya juga bisa dirasakan bersama khususnya di Kota 

Banjarmasin. 

2. Kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-

PWU) diperlukan lebih banyak sosialisasi yang tertuju kepada 

masyarakat secara langsung sehingga masyarakat dapat memahami 

tentang bagaimana berwakaf uang di kelembagaan khusus penerima 

wakaf uang. Hal ini berdasarkan pada budaya masyarakat yang kerap 

berwakaf hanya pada wakaf benda tidak bergerak yang sifatnya 

kebendaan seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Adapun wakaf 

benda bergerak khususnya wakaf berupa uang biasanya disalurkan ke 

tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan mushala dan sekolah-

sekolah seperti pondok pesantren. Hal ini menjadikan wakaf tidak 

berkembang dan tidak produktif. Maka dari itu penulis menyarankan 
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untuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang untuk lebih 

terprogram dalam sosialisasi ke masyarakat karena tanpa adanya 

pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, tentang kemana 

masyarakat bisa mewakafkan uangnya paradigma yang sudah ada tidak 

akan berubah. 

3. Kepada pemuka agama hendaknya memberikan dukungan dan 

bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah, maupun tokoh-tokoh 

agama lainnya. Penulis menyadari kecenderungan masyarakat di Kota 

Banjarmasin yang senang hadir ke majelis-majelis mendengarkan 

ceramah dan nasehat tuan guru dan ulama. Maka dari itu salah satu 

upaya memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai wakaf uang 

adalah dukungan dari para ulama untuk sama-sama mendorong 

pelaksanaan wakaf uang yang berpotensi meningkatkan perekonomian 

umat dan bangsa khususnya di Kota Banjarmasin. 

4. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan agar 

lebih giat dalam mengadakan pelatihan sertifikasi nazhir wakaf 

profesional. Dengan banyaknya nazhir profesional bersetifikat di Kota 

Banjarmasin, menjadikan pengelolaan wakaf tidak lagi dilakukan secara 

terpusat, sehingga wakaf uang dapat dirasa optimal pelaksanaanya dan 

hasil dari pada dikelolanya wakaf uang bisa langsung dirasakan oleh 

masyarakat di Kota Banjarmasin. 

5. Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian 

penulis buat ini dalam sudut pandang yang lain dan cakupan yang lebih 
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luas, sehingga penelitian ini lebih berkembang dan tidak berhenti 

sampai disini semisal bagaimana pandangan masyarakat tentang wakaf 

uang, bagaimana pandangan ulama di Banjarmasin tentang wakaf uang, 

dan efektivitas pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 




