
WAKAF UANG UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT1  
Oleh: Muhyar Fanani2 

 
 

A. Pendahuluan  

Wakaf merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Fakta-fakta 

sejarah peradaban Islam telah membuktikannya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali 

adalah sahabat yang berjuang keras dalam mewujudkan keadilan sosial itu. Umar bin 

Khathab sebagai warga sederhana bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw. 

untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang 

tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Umar telah melakukan tindakan nyata 

dalam mewujudkan keadilan sosial melalui wakaf. Tantangan umat Islam saat ini 

adalah mewujudkan cita-cita keadilan sosial dengan bermodalkan pada populasi 

umat yang besar di wilayah Afrika, Pakistan, dan Indonesia. Populasi yang besar itu 

sesungguhnya sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.  

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang bisa menjadi modal sosial yang 

diinvestasikan dalam sektor bisnis. Hasil investasinya dipergunakan untuk 

membiayai proyek-proyek sosial. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat dalam berbagai 

macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira 

memiliki kesadaran beramal tinggi. Sebut saja misalnya, Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 

50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika terdapat 26 

juta wakif, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.3 Jika dana itu 

dikelola dengan baik oleh manajemen yang amanah, profesional, berwawasan 

ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat, maka manfaat dana itu akan sangat 

besar. Namun, saat ini memang dibutuhkan usaha yang lebih keras terutama dalam 

aspek sosialisasi.  

 

B. Wakaf Uang dalam Perdebatan Fiqh 

Selama ini, wakaf di Indonesia lebih berorientasi konsumtif. Orientasi wakaf 

                                                
1Disampaikan dalam Studium General “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”, Fak. 

Syariah, IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011. 
2Staf Pengajar PPS IAIN Walisongo, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan IAIN 

Walisongo.  
3Internet website: http://agustianto.niriah.com/2008/04/04/wakaf-tunai-dan-pemberdayaan-

ekonomi-umat/, diakses tanggal 20 Juli 2009.  
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konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. 

Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara 

produktif.  Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. 

Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah 

wakaf uang.  

Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang 

adalah Imam Zufar (abad ke-8M), salah seorang ulama Mazhhab Hanafi. Imam Zufar 

menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui mudhârabah dan 

keuntungannya dibelanjakan untuk charity. Imam Bukhari dan Ibn Syihab az-Zuhri 

juga menyatakan hal serupa.4 Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri 

membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan 

dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan 

keuntungannya sebagai wakaf.  Az-Zuhri  salah seorang ulama terkemuka dan 

peletak dasar tadwîn al-hadîts itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan 

mewakafkan Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan 

pendidikan umat Islam saat itu. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh 

Mazhab Hanafi. Bahkan   sebagian ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf 

uang. 

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah populer pada zaman Bani 

Mamluk dan Turki Usmani. Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah 

dibenarkan oleh para ulama. Namun demikian, wakaf uang baru menemukan 

bentuknya yang matang pada masa Turki Usmani (abad ke-16M).5 Pembangunan 

kota Istambul (1453M) tak lepas dari wakaf uang untuk mendirikan pusat-pusat 

perdagangan. Bukti sejarah berupa dokumen wakaf uang pertama kali ditemukan di 

Istambul pada tahun 1464. Seratus tahun kemudian, wakaf uang menjadi kebiasaan 

masyarakat Istambul.6  

                                                
4 Abu Su’ud Muhammad b. Muhammad b. Mushthafâ al-Amâdî al-Afandî al-Hanafî, Risâlah 

fî Jawâz Waqf an-Nuqûd, tahqiq: Abû al-Asybâl Shaghîr Ahmad Syâghif al-Bâkistânî . Beirut: Dâr 
Ibn Hazm, 1997, 20-21. 

5Murat Cizakca, "Outlines Incorporated Waqfs", Makalah seminar Waqf for the Development 
of the Umma, Johor Bahru, 11 Agustus 2008, 7-12. 

6M. Muwafiq al-Arnaut, Daur al-Waqf fî al-Mujtama’ ât al-Islâmiyah (Damaskus: Dâr al-
Fikr, 2000), 15.  
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Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir, misalnya, 

Universitas al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. 

Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas 

Al-Azhar selaku nadzir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. 

Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional 

pemerintahan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk 

membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan 

umat Islam. Tak ketinggalan, Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, 

Sudan membenahi manejemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang 

memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf 

uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas Al-Azhar, 

Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu 

bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan.  

M.A. Mannan mengangkat kembali konsep wakaf uang melalui pembentukan 

Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam 

mekanisme instrumen Cash Waqf Certificate. Ia telah memberikan solusi alternatif 

dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibanding dengan wakaf harta tak 

bergerak lain, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar untuk dilakukan 

modernisasi. 7 

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian 

dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. 

Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan 

langsung kepada mauquf ‘alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, 

kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauqûf ‘alaih. Di Indonesia, Baitul 

Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir 

wakaf uang, walaupun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya.  

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan 

ulama fikih. Perdebatan bermula dari penafsiran terhadap sabda Rasulullah saw 

kepada Umar ibn Khathtab:  

 

                                                
7Murat Cizakca, "Outlines Incorporated Waqfs", Makalah seminar Waqf for the Development 

of the Umma, Johor Bahru, 11 Agustus 2008, 3. 
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 اْن ِشـْئَت َحبَْسَت اَْصلَھَا َو تََصدَّ ْقَت بِھَا

 

“Kalau kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.“ Dari kata “tahan 

pokoknya” ini kemudian dipahami harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalan 

berkembang, apakah uang secara material bisa tetap? Bukankah ada fenomena 

inflasi? Bukankah ia bisa habis dikonsumsi? 

Alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain: Pertama, 

uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan 

membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada 

kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. 

Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda 

yang tahan lama, tidak habis sekali pakai. Kedua, uang seperti Dinar dan Dirham 

diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, 

bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. 

Namun, mereka yang melarang wakaf uang, mendapat bantahan dari mereka 

yang membolehkannya. Imam Malik, Ahmad b. Hanbal, Imam Bukhari, dan Ibn 

Syihab az-Zuhri  adalah eksponen yang membolehkan wakaf uang.8 Wahbah az-

Zuhaili, dalam Al-Fiqh Islâmî wa Adillatuhu menyebutkan bahwa Mazhab Hanafi 

membolehkan wakaf uang, karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu 

dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Caranya 

menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara 

mudharabah, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf. 

Jadi, mereka yang membolehkan wakaf uang lebih melihat bahwa “pokok” dalam 

hadits Rasulullah itu tidak dipahami sebagai material, tetapi substansi (nilai). 

Bagaimanapun juga, uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap. Buktinya, 

orang bisa melakukan pinjam-meminjam uang. Itu artinya, uang memiliki substansi. 

Mereka yang membolehkan wakaf uang, juga mempertimbangkan manfaat 

wakaf uang. Diantara manfaat yang bisa diambil adalah:  

                                                
8Al-Bâkistânî, “Tarjamah al-Mushannif”, dalam Al-Afandî al-Hanafî, Risâlah fî Jawâz Waqf 

an-Nuqûd., 13. 
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1. Memiliki tingkat likuiditas tinggi. Ini berbeda dengan wakaf benda tak bergerak. 

Likuiditas adalah tingkat kemudahan atau kesulitan menukarkan dana (funds) 

dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar. 

2. Seseorang yang memiliki dana kecil sudah bisa berwakaf tanpa harus  menunggu 

menjadi kaya terlebih dahulu. Kesempatan berwakaf tak hanya dimiliki oleh 

orang kaya. SIBL misalnya, mengeluarkan sertifikat wakafnya hingga nilai 

US$21 atau sekitar 210 ribu rupiah. BMM menurunkan hingga 100 ribu rupiah.   

Dalam konteks Indonesia, sertifikat wakaf uang dapat dibuat dalam berbagai 

macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-

kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 

50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000.  

3. Sarana efektif untuk pemerataan kekayaan dari si kaya ke si miskin. Wakaf uang 

akan memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mengatasi problem 

kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa ini.  

4. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa 

dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif 

untuk kepentingan ummat. Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan 

pengelolaan wakaf tak bergerak termasuk dalam pengembangan wakaf properti 

seperti yang terjadi di Bangladesh. 

5. Membuka peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dunia 

pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran negara yang semakin 

terbatas. 

5.   Menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial. 

6.   Dapat ditransformasi oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial. 

7.   Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin. 

8.   Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab 

sosial mereka terhadap masyarakat miskin. 

9.   Menciptakan keamanan sosial dan kedamaian sosial.9 

                                                
9M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf 

Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the 
Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada International 
Seminar on Awqaf 2008 – Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah, Persada 
Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 10.   
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Wakaf uang dapat menjadi modal yang bisa diinvestasikan ke sektor-sektor 

yang menghasilkan termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan media bisnis 

pada tanah-tanah wakaf agar bisa dikembangkan secara produktif. Tentu saja, peran 

perbankan syariah sangat dibutuhkan. Keunggulan teknis yang dimiliki perbankan 

syariah seperti jaringan kantor, kemampuan sebagai fund manager, pengalaman, 

jaringan informasi, dan peta distribusi dapat bermanfaat untuk pengelolaan wakaf 

uang di Indonesia. 

 

C. Wakaf Uang dalam Undang-undang  

 Di Indonesia kini, wakaf uang bukan merupakan masalah lagi, walaupun 

belum berkembang sesuai harapan. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa MUI 

telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Isinya sebagai berikut : 

1. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al nuqûd) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, 

kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-surat berharga. 

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 

secara syar'i. 

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan dan atau diwariskan. 

 Berdasarkan hukum positif di Indonesia, wakaf uang juga boleh bahkan 

telah diatur dalam Undang-undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tepatnya pasal 16 

ayat 1 dan 3. Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf 

uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata 

hukum nasional. Dalam pasal UU No 41/2004, masalah wakaf uang disinggung pada 

empat pasal, yakni pasal 28,29,30,31, bahkan dibahas secara khusus pada bagian 

kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa 

Uang”. Pasal 28 Undang-Undang wakaf berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda 

bergerak berupa uang melalui  lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 

Menteri.”  

Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting :  

1. Legalitas wakaf uang sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.  
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2. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syari’ah.  

3. LKS ditunjuk oleh Menteri.  

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah memfasilitasi 

pengembangan wakaf uang dan saham dalam bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Pengelolaan wakaf uang kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga 

perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf 

itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti peningkatan pendidikan 

Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan 

bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah.  

Wakaf uang memberikan solusi yang menjanjikan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Ia diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan 

alternatif bagi pembiayaan pembangunan bangsa. Wakaf Uang sangat potensial 

untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang 

dan ketergantungan luar negeri.10 

Selain menjadi peluang, wakaf uang juga menjadi tantangan untuk mengubah 

pemahaman masyarakat tentang wakaf, kemampuan manajemen umat dalam 

mengelola dana, dan kemampuan investasi. Wakaf uang merupakan wujud 

pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak 

yang mayoritas (kaum miskin).  

Di Indonesia kontemporer, wacana wakaf uang telah muncul dalam bentuk 

produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil Zakat. 

Diantara lembaga yang pantas disebut adalah BMM, TWI, dan PKPU. Ketiga 

lembaga itu memiliki inovasi yang berbeda-beda dalam mengembangkan wakaf 

uang.  

 

E. Pengelolaan Wakaf Uang 

 

1. Nazhir  

Kendala utama pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kualitas nazhir. 

Dalam pengelolaan wakaf uang, tugas nazhir wakaf uang sangatlah berat. Oleh 

                                                
10 Ibid., 37.  
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karena itu, selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) 

Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; 

c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum, nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai 

kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif. 

Nazhir memang memiliki posisi penting dalam perwakafan bahkan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadikannya sebagai unsur (rukun) wakaf. Ini 

tentu lebih maju dari pemikiran fiqh lama. Namun tentu saja yang dimaksud di sini 

adalah nazhir yang profesional. Nazhir yang tidak profesional hanya akan menambah 

beban bagi dunia wakaf, apalagi bagi wakaf produktif. Untuk itu Departemen Agama 

perlu mengadakan pelatihan nadzir secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan 

nadzir ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk terus dilakukan dalam 

rangka menyediakan nadzir yang profesional.11  

Dalam pengelolaan wakaf uang, profesionalitas tidak bisa ditawar-tawar. 

Bahkan seandainya sang profesional adalah si wakif sendiri, si wakif boleh 

menjadikan dirinya sebagai nazhir untuk wakafnya sendiri. Banyak diriwayatkan 

bahwa Umar berwakaf dengan tanah di Khaibar sesuai petunjuk rasulullah. Ia tetap 

menjadi nazhir tanah itu hingga wafatnya. Ali juga menjadi nazhirnya dari wakafnya 

sendiri hingga wafatnya, Fatimah juga menjadi nazhir wakafnya sendiri hingga 

wafatnya.12 Menurut berbagai riwayat, semua sahabat rasulullah yang mampu 

berwakaf pasti berwakaf. Mereka adalah para nazhir yang profesional untuk ukuran 

zamannya. 

Agar kualitas nazhir meningkat maka nazhir wakaf uang harus memiliki 

berbagai kemampuan berikut: 

                                                
11Amiruddin Darori, "Kebijakan Departemen Agama Pasca UU no. 41/2004 tentang Wakaf", 

makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu. 20 
September 2006 (tidak diterbitkan). 

12 Muh. Anwar Ibrahim, "Fiqh Wakaf dan Perkembangannya pada Masa Klasik", makalah 
disampaikan pada Seminar Internasional dan Workshop UMJ, JUm'at, 20 April 2007; Monzer Kahf, 
"The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", makalah dipresentasikan pada seminar Waqf 
as Private Legal Body, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, 11; Mundzir Qahaf, 
Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 243. 
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1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, nazhir akan 

kesulitan menunaikan tugasnya.  

2. Memiliki pengetahuan ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf 

adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dengan memanfaatkan instrumen ekonomi dan keuangan syariah. 

3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktif wakaf uang di berbagai negara 

guna membuka wawasannya; 

4. Mampu mengelola keuangan secara profesional termasuk menginvestasikannya 

sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.  

5. Melakukan administrasi rekening beneficiary. Persyaratan ini memerlukan 

teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal.  

6. Memiliki akses ke calon wakif. Kemampuan ini membantu nazhir dalam 

mengumpulkan dana wakaf.  

7. Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Diharapkan 

pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan 

mauquf ‘alaih. 

8. Mampu mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.13 

9. Memiliki ketegasan dalam kerangka efektivitas komando organisasi. 

10. Mampu bermusyawarah, nazhir yang baik adalah nazhir yang selalu 

bermusyawarah urntuk saling tukar pendapat.  

11. Memiliki keterbukan, seorang nazhir mesti mempunyai sifat keterbukaan, dimana 

ia berani menyampaikan informasi ketika dibutuhkan. 

12. Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi, seorang nazhir 

mesti memahami visi, misi, dan tujuan organisasi, dengan demikian ia dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik.  

13. Mampu menggerakkan motivasi bawahan. 

                                                
13Uswatun Hasanah, "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam 

di Indonesia," Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 6 April 2009;  Muhammad Syafi’I Antonio “Bank 
Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf”, disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan 
Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIT, 7-8 Januari 
2002.  
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14. Mampu memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi mereka dan 

sekaligus mampu menempatkan orang pada posisi yang benar. 

15. Mampu memberikan reward terhadap bawahan yang berprestasi dan berani 

menghukum atau memberikan punishment terhadap bawahan yang melanggar 

aturan. 

16. Mampu memberi contoh yang baik. 

Itulah beberapa kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh nazhir sehingga ia 

bisa mencapai standar yang ditetapkan. Nazhir diharapkan menerapkan pengelolaan 

dengan menggunakan 5 prinsip yang disebut GCG (Good Corporate Governance), 

yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. 

Untuk itu, nazhir perlu memiliki SOP (Standard Operating Procedures) yang jelas. 

Di Indonesia, LKS tidak sekaligus menjadi nazhir. Nazhir wakaf uang di Indonesia 

adalah BWI atau lembaga nazhir yang terdaftar di BWI.  

 

2. Penggalangan  

Secara garis besar, teknik penggalangan dana dapat dilakukan dengan dua 

cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi masuk dalam kegiatan pemasaran. 

Pemasaran merupakan upaya untuk melayani konsumen dan memenuhi kebutuhan 

mereka akan barang dan jasa.14  

Promosi wakaf uang bertujuan memberitahukan, menyadarkan, 

mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Promosi 

wakaf uang dilakukan untuk menanamkan citra yang kuat dalam benak masyarakat 

tentang manfaat dan kemudahan wakaf uang. Untuk menggaet wakif baru, dapat 

dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon wakif baru 

baik berupa individu, perusahaan (company), korparasi (organisasi bisnis), NGO, 

lembaga, dll.15  

Sementara tentang pelayanan, pasal 29 UU No 41/2004 menyatakan: "(1). 

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara 

                                                
14Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf", dalam 

internet website: http://bw-indonesia.net/index, diakses tanggal  20 Juli 2009. 
15Magda Ismail Abdel Muhsin, "Current Application of Cash-waqf", makalah disampaikan 

dalam International Seminar on Awqaf 2008, Johor Bahru, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 25. 



 11

tertulis  (2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3).Sertifikat wakaf uang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga 

keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 

wakaf."  

Selanjutnya, pasal 30 menyatakan: "LKS atas nama nazhir mendaftarkan 

harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang." Pasal 31 menyatakan bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.  

Dalam Peraturan Pemerintah no. 42/2006, wakaf uang diatur pada pasal 

22,23,24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. 

Pasal 22 berbunyi :  

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

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus 

dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.  

(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:  

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 

untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;  

b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;  

c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;  

d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar 

wakaf.  

(4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.  

(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir 

di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf 

tersebut kepada LKS.  

Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang akan berwakaf uang, 

dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini LKS-PWU. Setelah itu, nazhir 

menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.  
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Pasal 23 Peraturan Pemerintah no. 42/2006 menyatakan Wakif dapat 

mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri 

sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 

Jadi, saat ini, untuk berwakaf uang sudah tidak sulit lagi. Wakif cukup datang 

langsung ke kantor salah satu dari 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima 

Wakaf Uang (PWU) berikut ini:  

1. Bank Syariah Mandiri. No. Rek. 0090012345  

2. BNI Syariah. No. Rek. 333000003  

3. Bank Muamalat. No. Rek. 3012345615  

4. Bank DKI Syariah. No. Rek. 7017003939 

5. Bank Mega Syariah Indonesia. No. Rek. 100.00.10.00011.111  

Bila dirinci, maka  alur wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Wakif datang ke LKS-PWU.  

2. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri 

yang berlaku.  

3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening 

BWI.  

4. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:  

    > 2 orang saksi  

    > 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)  

5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)  

6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. 

Walaupun tidak mengatur sistem sosialisasinya, namun perundangan dan 

peraturan yang ada mengatur teknis penerimaannya. Pasal 2 Peraturan BWI No. 

1/2009 menyatakan bahwa "Penerimaan wakaf uang adalah kegiatan penerimaan 

wakaf berupa uang dari wakif melalui LKS-PWU untuk dikelola oleh nazhir, baik 

nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum".16 "Setoran wakaf uang dari 

wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah 

melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU".17 "Wakif yang menyetorkan 

wakaf uang paling kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan memperoleh 

                                                
16Pasal 2 Peraturan BWI  no. 1/2009. 
17Pasal 6 poin 1 Peraturan BWI no. 1/2009. 
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Sertifikat Wakaf Uang".18 Sertifikat Wakaf Uang dikeluarkan oleh LKS-PWU.19 

Dari berbagai pasal tersebut, secara teknis, pola penerimaan wakaf uang memiliki 

tiga ciri: 

1. Penyetoran uang melalui LKS-PWU bukan langsung ke nazhir yang diinginkan.  

2. Nazhir harus menjalin kontrak kerjasama dengan LKS-PWU.  

3. Bila telah memenuhi 2 syarat (penyetoran uang minimal 1 juta rupiah [boleh 

diangsur], mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai AIW), 

nazhir mendapat Sertifikat Wakaf Uang dari LKS-PWU (bukan dari nazhir).  

 

3. Investasi 

Dalam hal investasi dana wakaf, pasal 48 PP no. 42/2006 menyatakan bahwa 

pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan 

melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan Syariah. 

Dengan demikian LKS-PWU harus dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan 

dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk 

investasi yang ada. Berbagai alternatif investasi yang dapat dilakukan oleh LKS 

diantaranya: (a). Investasi mudharabah. LKS-PWU memberikan modal usaha ke 

bidang yang telah ditentukan wakif maupun bidang yang dinilai potensial dalam 

membangkitkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah). (b). Investasi 

musyarakah. Berbeda dengan mudharabah, musyarakah memungkinkan risiko LKS 

lebih kecil. Mengapa? Karena modal ditanggung tidak hanya oleh LKS tapi bersama-

sama dengan pihak lain. Investasi musyarakah memberikan peluang bagi LKS untuk 

menyertakan modalnya ke sektor UKM yang dianggap memiliki kelayakan usaha 

namun kekurangan modal bagi pengembangan usahanya. (c). Investasi ijarah. 

Melalui investasi ini, LKS dan atau nazhir yang ditunjuk dapat mendayagunakan aset 

wakaf yang kurang produktif. LKS menyediakan dana untuk mengolah aset-aset 

tersebut. Kemudian, LKS menyewakan aset-aset tersebut untuk menutup modal dan 

mendapat keuntungan. (d). Investasi murabahah. Dalam investasi ini, LKS  berperan 

sebagai pemilik barang (setelah ia membeli peralatan/barang yang diperlukan calon 

pembeli). LKS kemudian menjualnya kepada calon pemilik barang/ peralatan yang 

                                                
18Pasal 6 poin 2 Peraturan BWI no. 2/2009. 
19Pasal 6 poin 4 Peraturan BWI no. 1/2009. 
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kebanyakan adalah para pengusaha kecil. LKS mendapat keuntungan dari selisih 

harga antara pembelian dan penjualannya.20   

Banyak lembaga wakaf telah menginvestasikan dananya melalui alternatif-

alternatif yang ada. KAPF Kuwait, misalnya, menginvestasikan mayoritas aset-aset 

wakafnya pada bidang real estate (51,6 %), finansial (41 %), pelayanan (6,4 %), dan 

baru kemudian bidang industri/komunikasi (1 %).21 

Berdasarkan simulasi dengan menggunakan sistem dinamik, Dian 

menyimpulkan bahwa berdasarkan urutan, portofolio investasi dana wakaf yang 

paling aman adalah microfinance, global fund management, direct investment, dan 

baru islamic finance. Namun karena global fund management kurang berpengaruh 

pada pertumbuhan ekonomi bangsa, maka global fund management mestinya 

diletakkan sebagai pilihan paling bontot. 

Bila harus dibuat prioritas berdasarkan tingkat keamanannya, maka dalam 

kelompok Islamic finance, investasi yang paling aman adalah obligasi syariah 

(islamic bonds), deposito mudharabah, reksadana syariah (islamic mutual funds), dan 

pasar modal syariah (islamic stocks).  Sementara prioritas investasi langsungnya 

adalah real estate, bangunan wakaf produktif, proyek komersial, agriculture, 

perusahaan dan proyek sosial. 22 

Terkait dengan dana wakaf uang, problem yang muncul adalah bisakah wakif 

memilih nazhir yang cakap dalam berinvestasi? Mencari nazhir yang cakap 

berinvestasi bukan perkara mudah. Dunia investasi, apapun bidangnya, memiliki 

risiko yang beragam dan penuh dinamika.23 Nazhir sebagai manajer investasi 

haruslah orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam berinvestasi. 

Padahal para wakif, biasanya kurang mempertimbangkan kecakapan nazhir dalam 

                                                
20A. Riawan Amin, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang", dalam Jurnal al-Awqaf, 

Vol.1, no. 01, Desember 2008, 67-8; Penjelasan lebih rinci tentang investasi syariah baca: Muhammad 
Shalah Muhammad ash-Shawi, Problematika Investasi pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islami, terj. 
Rafiqah Ahmad & Alimin (Jakarta: Migunani, 2008).   

21Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF 
Experience", makalah dipresentasikan pada Singapore International Awqaf Training Workshop 2008, 
Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.    

22Dian Masyita, Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai, 
Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Tekonologi RI, 2005, 151.   

23 Elvyn Masassya, "Pemeringkatan Investasi", Kompas, Minggu, 26 Juli 2009. 



 15

mengelola wakafnya. Wakif hanya memilih nazhir berdasarkan kedekatan personal 

atau kesalehannya, bukan keterampilannya dalam berinvestasi.  

Untuk menyiasati problem ini, maka nazhir pertama kali harus mengaca diri 

untuk bisa menentukan apakah akan menjadi passive investor atau active investor. 

Passive investor adalah mereka yang meminta pihak lain sebagai manajer 

investasinya karena dirinya sendiri merasa tidak mampu dalam mengelola 

investasinya itu. Bagi passive investor, ia harus membuat KPD (Kontrak Pengelolaan 

Dana) dengan pihak yang diminta menjadi active investor. KPD harus memuat 

berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk bentuk 

pengelolaan investasinya. Ada dua bentuk pengelolaan, yakni: (1) Manajer investasi 

diberi kebebasan menentukan kemana dana diinvestasikan. (2).  Manajer investasi 

tidak diberi kebebasan. Oleh karena itu, dalam KPD telah ditentukan arah dana 

investasi.24 

 Sementara active investor adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai 

manajer investasi karena merasa memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya 

sendiri.25 Seorang active investor harus mengelola seluruh portofolio investasi yang 

dimilikinya secara aktif dan progresif. Ia harus menentukan sendiri jangka waktu 

investasi, memilih bidang investasi, mengamati untung ruginya, menjual kembali 

sahamnya, mengamati harga pasar, dll. Sudah barang tentu, investor aktif 

membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Namun, keuntungan yang ia peroleh 

juga akan lebih besar.26   

Jika nazhir menentukan untuk menjadi passive investor, sudah semestinya ia 

berpegang pada 6 syarat kelayakan investasi berikut: (1). Nazhir harus mengenal 

dengan baik calon manajer investasinya agar tidak masuk dalam bahaya penipuan. 

(2). Nazhir harus mempelajari terlebih dahulu rekam jejak calon manajer 

investasinya dan mengenali riputasinya. (3). KPD harus mencantumkan secara jelas 

kemana dana akan diinvestasikan. (4). Tingkat pengembalian investasi sebagaimana 

tercantum dalam KPD harus wajar. Bila terlalu tinggi, biasanya risiko hilangnya 

modal juga tinggi. (5). Waktu investasi jangan terlalu lama, normalnya 2 tahun, 

                                                
24Adler Haymans Manurung , "Kontrak Pengelolaan Dana", Kompas, Minggu, 13 September 

2009. 
25Elvyn G. Masassya, "Kontrak Pengelolaan Dana", Kompas, Minggu, 12 Juli 2009. 
26Elvyn G. Masassya, “ Investasi Aktif”, Kompas, Minggu, 2 Mei 2010. 
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walaupun kemudian bisa diperpanjang kembali. Ini jauh lebih aman daripada 

langsung lebih dari dua tahun. (6). Libatkan kustodian dalam hal ini bank (LKS-

PWU) untuk ikut mengawasi jalannya perjanjian (KPD).27  

 

4. Manajemen risiko 

 Dalam pengelolaan wakaf uang, aspek pengendalian risiko dimulai dengan 

memilih jenis-jenis investasi atau sektor-sektor usaha secara cermat dan menghindari 

sektor usaha yang berisiko tinggi. Hal ini terkait dengan kewajiban nazhir untuk 

mempertahankan nilai pokok uang, sehingga preferensi terhadap risiko kerugian 

usaha yang dapat berakibat kepada berkurangnya nilai wakaf uang tergolong rendah. 

Dalam hal ini, nazhir sebaiknya menunjuk pihak lain selaku fund manager, misalnya, 

pihak perbankan syariah, perusahaan pengelola investasi syariah dan sebagainya. 

Aspek manajemen risiko dalam pengembangan wakaf uang, secara umum 

diatur dalam UU 41/2004 pasal 43 ayat 3. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam 

hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka 

digunakan lembaga penjamin syariah. 

Pasal 48 PP 42/2006 ayat 4 dan 5 secara lebih tegas menyatakan bahwa 

pengelolaan dana pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada 

bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda 

wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus 

diasuransikan pada asuransi syariah.  

Semua ketentuan penjaminan di atas, memiliki maksud yang sama, yakni 

terjaganya pokok wakaf uang walaupun nazhir mengalami kerugian investasi 

seburuk apapun. Untuk maksud ini, maka investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib 

ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan (Pasal 12 ayat 5 Peraturan BWI 

no. 1/2009) agar dapat menutupi kerugian seandainya risiko rugi terjadi. 

Dalam pengelolaan wakaf uang, peran penjaminan diperlukan dalam upaya 

menjaga agar dana wakaf tidak berkurang pokoknya. Tentu saja tidak semua 

kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan penjamin. Hanya kerugian-kerugian yang 

                                                
27Adler Haymans Manurung , "Kontrak Pengelolaan Dana", Kompas, Minggu, 13 September 

2009.  
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memenuhi syarat tertentu yang disetujui dalam akad penjaminan yang dapat diberi 

ganti kerugian.  

Dalam konteks pengendalian risiko ini, maka salah satu langkah pengelolaan 

risiko adalah pelibatan lembaga asuransi. Seluruh aset fisik –kecuali tanah- yang 

diwakafkan oleh wakif wajib diasuransikan terhadap risiko-risiko yang mungkin 

terjadi. Namun, dalam kunjungan saya ke BMM, PKPU, dan TWI, pada akhir 2009, 

ketiga nazhir itu belum ada yang menjaminkan uangnya ke lembaga asuransi karena 

jumlah uangnya yang masih sedikit. Mereka rata-rata memilih deposito sebagai 

pilihan yang dianggap aman saat ini.  

 

5. Penyaluran 

Pasal 22 UU no. 41/2004 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan 

dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 

a. sarana dan kegiatan ibadah; 

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

c. bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau  

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan.  

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa sasaran peruntukan harta benda 

wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga 

diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi 

dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.28 Ini mirip dengan ketentuan SIBL yang 

menyatakan bahwa manfaat wakaf dapat ditujukan pada bidang apapun yang sesuai 

dengan keinginan wakif, selama tidak bertentangan dengan syariah. Sasaran itu tidak 

mungkin terwujud bila pengelolaan wakaf hanya secara konsumtif tidak produktif. 

Makanya, pasal 43  UU no. 41/2004 menegaskan bahwa pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan harus sesuai 

dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 

                                                
28Peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat sungguh terbukti dalam sejarah umat Islam.  

Peradaban Islam tak bisa dilepaskan dari wakaf. Pada abad ke-16 M, di era Turki Usmani, wakaf 
menjadi sumber dana bagi fasilitas-fasilitas umum. Lihat: Muhammad Muwafiq al-Arnaut, Dawr al-
Waqf fî al-Mujtama’ât al-Islâmiyah (Damaskus: D6ar al-Fikr, 2000). 
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secara produktif antara lain dengan berbagai langkah seperti pengumpulan dana 

wakaf, investasi ke berbagai sektor produksi, perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan properti, 

apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, dan usaha-usaha 

yang tidak bertentangan dengan syariah. 

Selanjutnya pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal wakif tidak 

menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan 

harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan 

wakaf diatur dalam pasal 4 UU yang sama bahwa wakaf bertujuan memanfaatkna 

harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf sebagai diatur 

dalam pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. 

Metode penyaluran tidak boleh seperti badan amal selama ini. Badan amal 

masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya:  

1. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara sporadis dan kurang terkoordinasi 

meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga 

penghimpun dana sosial. 

2. Kurang sistematis dan kurang koordinatif dalam pendistribusian bantuan, antara 

badan amal satu dengan yang lain. Akibatnya, timbul ketidakmerataan bantuan.  

3. Bersifat ad hoc (sementara) dan tidak berkelanjutan. 

4. Tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas. 

5. Kebanyakan berupa bantuan dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram 

untuk jangka panjang (long term). 

 

F. Implementasi Wakaf Uang di Indonesia Kontemporer 

Walaupun peraturan perundangannya sudah cukup lengkap, namun 

implementasi wakaf uang di negeri ini belum sesuai harapan. Beberapa nazhir yang 

berbadan hukum telah memulainya, namun akumulasi dana belum sesuai harapan. 

TWI, misalnya, hanya mampu mengumpulkan uang wakaf termasuk sedekah rata-

rata 2 milyar per tahun. Dari jumlah itu yang khusus berupa wakaf uang hanya 

sekitar 150 juta per tahun. Sementara BMM hanya menerima sekitar 160 juta per 
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tahun khusus yang akadnya wakaf uang. Bila dibanding dengan kebutuhan umat, 

betapa jumlah itu sangatlah masih kecil.  

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan wakaf uang belum maksimal. 

Diantaranya:  

1. Sosialisasi yang masih rendah kepada masyarakat. Walaupun MUI telah 

mengeluarkan bolehnya wakaf uang sejak tahun 2002, UU perwakafan tahun 

2004 dan PP-nya juga sudah mengaturnya, namun hingga tahun 2009 sosialisasi 

belum efektif. Akibatnya, masyarakat belum mengenal dengan baik wakaf uang. 

Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mekanisme, 

dan fungsi wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

2. Minimnya nazhir yang profesional. Bahkan terkait wakaf uang, masih ada 

perbedaan pemahaman di kalangan nazhir apalagi masyarakat. Walaupun para 

nazhir di Indonesia memiliki niat yang baik bagi pengembangan wakaf, dalam 

prakteknya masih banyak terjadi keragaman pengelolaan wakaf uang. Seperti 

TWI, misalnya, mereka menginvestasikan ke sektor riil dan tidak akan pernah 

menggunakan instrumen perbankan semisal deposito. Sementara BMM dan 

PKPU menginvestasikan ke Deposito. Kedua lembaga ini belum memiliki 

kesatuan pandangan bagaimana mestinya investasi dana wakaf uang harus 

diarahkan. TWI meyakini bahwa investasi melalui instrumen perbankan tidak 

dibenarkan Syariah karena masih berbasis pada uang kertas yang secara subtantif 

hukumnya riba. Padahal kedua investasi di atas dibenarkan oleh UU perwakafan 

asalkan diikuti dengan langkah berikutnya yakni melakukan penjaminan atas 

semua investasi yang dilakukan.  

3. Belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif. Peraturan yang ada belum 

memberikan ketentuan penggalangan dan baru mengatur teknis penerimaan 

(Pasal 2-9 Peraturan BWI no. 1/2009, Pasal 3-7, Peraturan BWI no. 2/2009). 

Akibatnya masing-masing lembaga nazhir memiliki strategi yang berbeda. 

Pengalaman TWI dan BMM menunjukkan bahwa bagaimana menggalang dana 

wakaf uang masih belum terumuskan dengan baik. TWI menggalang dananya 

melalui pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga brosur dan leaflet. 

Sementara BMM menempuh strategi yang lebih beragam seperti sosialisasi pada 

nasabah Bank Muamalat, brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran 
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program khusus, dan SMS broad cast.  Adapun PKPU belum melakukan 

penggalangan, baru penyiapan sistem. Belum adanya sistem ini mengakibatkan 

langkah-langkah yang ditempuh serba ad hoc, belum sistemik, dan akhirnya 

memiliki daya jangkau yang terbatas. 

4. Sistem manajerial yang masih belum berjalan maksimal. Potret belum 

berjalannya manajemen secara maksimal dialami oleh BWI. BWI sebagai nazhir 

yang mengelola wakaf nasional dan internasional, tentu dituntut untuk bekerja 

profesional. Maka BWI mendatangkan para profesional. Padahal dana BWI 

masih terbatas karena belum menjadi nazhir penuh yang mengelola dana wakaf 

secara penuh. Akhirnya BWI kesulitan menggaji para profesional itu. Sementara 

para pekerja profesional tidak mau digaji kecil.29 TWI, PKPU, dan BMM 

memiliki permasalahan manajerial yang sama, yakni sistem manajemen yang 

belum berjalan maksimal. 

5. Belum adanya komitmen pada sistem penjaminan risiko. Riset ini menemukan 

bahwa TWI, PKPU, dan BMM selaku nazhir wakaf uang sama-sama belum 

melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dalam menjalankan kewajiban 

menjaga pokok harta dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena 

kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih 

mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu 

kecil untuk dijaminkan. Ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga nazhir itu belum 

menyiapkan manajemen risiko.  

6. Belum terlindunginya purchasing power of money. Dengan ditetapkannya rupiah 

sebagai wakaf uang, maka keabadian dana wakif menjadi sulit untuk dijamin. 

Sebagaimana diketahui rupiah memang sangat rentan inflasi. Optimisme yang 

ada tidak semestinya menjadikan para pemerhati wakaf uang di Indonesia 

kehilangan sikap kritisnya. Masih terdapat kelemahan dalam sistem yang 

dibangun. Salah satu kelemahan sistem wakaf uang kita adalah tak dilindunginya 

nilai wakaf dari gerusan inflasi.  

7. Keragaman prioritas sasaran penyaluran. Walaupun ayat 1 pasal 17 Peraturan 

BWI no. 1/2009 telah menegaskan bahwa sasaran penyaluran hasil wakaf uang 

                                                
29 Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Rabu, 22 Juli 2009, jam 12.00-13.00.. 
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diutamakan pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang 

berdampak pada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, 

kemandirian masyarakat, dan dakwah dalam arti luas, namun implementasinya 

belum demikian. Masing-masing lembaga nazhir masih memiliki prioritasnya 

sendiri. TWI, misalnya, memprioritaskan pada pemberdayaan pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi, PKPU memprioritaskan pada modal kerja, sementara 

BMM memprioritaskan pada keinginan wakif dan kadang penentuan sepihak 

oleh BMM sendiri. Akibat dari tiadanya kesamaan prioritas ini, permasalahan 

bangsa yang paling mendesak seperti penurunan jumlah kaum miskin tidak bisa 

cepat teratasi. Sinergi antar lembaga nazhir dalam penanggulangan masalah 

bangsa juga belum tercipta. Bila ini terus berlanjut, maka nazhir wakaf uang akan 

jatuh pada permasalahan lama seperti yang dialami lembaga amal di Indonesia, 

yakni bersifat ad hoc, jangka pendek, sporadis, tidak terencana, tidak 

berkelanjutan, dan berdaya jangkau terbatas. 

 

F. Penutup 

Praktik wakaf uang di Indonesia belum menggembirakan sebagaimana di 

Bangladesh. Sosialisasi dan promosi yang belum maksimal telah menjadi faktor 

utama kurang suksesnya praktik wakaf uang di Indonesia. Sesungguhnya peluang 

dan potensi cukup menjanjikan, namun belum bisa dimanfaatkan. Untuk itu, semua 

pemerhati wakaf sudah semestinya mengambil langkah seribu agar wakaf uang di 

Indonesia bisa semakin maju. Kini saatnya kita bekerja agar wakaf uang semakin 

berjaya sehingga umat Islam bisa sejahtera[]  

Semarang, 28 September 2011. 

MF 

 

  


