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  ملخص

  

هذا البحث يهدف الى عرض إحتمال إنشاء جمعيات التعاون الوقفية بالنظر اليها من عدة عوامل، 
النفع، والتي باعتبار أن األوقاف واحدة من الوسائل اإلقتصادية اإلجتماعية أو باعتبارها الصدقة الدائمة 

تتطلب عدة عناصر تبدو مكملة لآلخرين مثل : القدرة على إدارة األعمال، القدرة على اإلختراع والتفنن 
  في أنواع األعمال، واستخدام أرباحها ألجل تحقيق الرفاهية و محاربة الفقر.

ت معطلة األعمال الصغيرة والمتوسطة هي خطوة أولى للتغلب على مشكلة البطالة، ولكنها الزال
بسبب توفير رأس المال. وبهذا عن طريق المؤسسات المالية الشرعية يمكن تشكيل جمعيات تعاونية 
تستخدم في إعداد المتطلبات الرئيسية التي تحتاجها األمة، مثل منح رأس المال لفتح نوع من العمل، 

  التعليم، الصحة وغير ذلك.
لبحث أن تعاونيات األوقاف من األشياء التي يسهل باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يكتشف هذا ا

تحقيقها، من ناحية الملكية، والنظرة واألهداف وتنفيذ األعمال، أقترح اإلهتمام بناحية تعاونيات األوقاف 
  واإلسراع في تنفيذها.
  أوقاف المال. –األوقاف  –الكلمات : تعاونيات 

 

 

Abstract  

This research aims at exploring possibilities of establishing a waqf cooperative as viewed 

from several aspects. Waqf is a model of social entrepreneurship or permanent charity that 

requires several aspects to emerge simultaneously such as business ability, entrepreneur 

innovation, and the use of its profit for eradicating poverty. Micro, Small, and Medium 

Enterprises that has been considered as a starting point to solve unemployment problem still 

faces financial problem. Responding to that problem, Islamic financial institutions in the form 

of cooperatives may serve as solution to that financial problem. Cash waqf can be used to 

provide primary needs of ummah including financial need to start business, for education, for 

health need, etc.  

Using analytical descriptive approach, this research found possibility of establishing waqf 

cooperatives. With its possible advantageous in its ownership, vision, objectives and 

operation, it is suggested that a waqf cooperative should be established.  

Keywords: cooperative, waqf, cash waqf 
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Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kemungkinan pendirian koperasi waqaf ditinjau dari 
beberapa aspek. waqaf adalah salah satu pola entrepreneur sosial atau pola sedekah yang 
sifatnya permanen, yang menghendaki beberapa aspek yang muncul secara simultan seperti 
kemampuan bisnis, inovasi entrepreneur, dan penggunaan keuntungan untuk memerangi 
kemiskinan. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai langkah awal untuk 
menanggulangi masalah pengangguran hanya saja dalam menjalankan masih terhambat oleh 
modal, dengan demikian melalui lembaga keuangan mikro syariah (Islamic finance 

institutions) dalam bentuk koperasi wakaf menjadi salah satu solusi hambatan tersebut. wakaf 
uang yang terkumpul dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi umat, seperti 
pembiayaan pada modal business, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagai nya.  

Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa koperasi waqaf 
adalah hal yang dapat diwujudkan. Dengan kelebihan dari sisi kepemilikan, visi, tujuan dan 
operasionalnya, maka disarankan agar koperasi waqaf ini dapat dipraktekkan.  

Kata Kunci: Koperasi, wakaf, wakaf uang 
 

Menurut sistesis peneliti dari penelitian terdahulu, waqaf uang sangat cocok di praktekkan 
di lembaga keuangan mikro syariah (Islamic Microfinance institutions) dalam bentuk 
Koperasi waqaf. Pada level ini, waqaf uang yang terkumpul dapat digunakan untuk 
menyediakan kebutuhan dasar bagi ummat, seperti pembiayaan pendidikan dan kesehatan 
untuk anggota koperasi. Disamping itu, dana waqaf ini dapat digunakan juga menguatkan 
ekonomi ummat, seperti bidang jahit menjahit, sulam menyulam, pangkas dan salon, bengkel 
sepeda dan motor, dan lain-lain.  
 
 
Pendahuluan 

Persoalan yang sering dilontarkan masyarakat adalah persoalan tingginya biaya 
pendidikan dan mahalnya biaya kesehatan. Sehingga masyarakat miskin seringkali menjadi 
korban dari sistem ini. Oleh karena itu, masyarakat miskin menjadi peminjam konsumtif 
untuk biaya pendidikan. Tidak segan segan mereka akan datang ke rentenir karena ingin tetap 
anaknya bisa sekolah meskipun dengan pengembalian bunga yang tinggi. Padahal dalam 
Islam, dua aspek ini, yaitu pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dhoruriyah, yang 
mesti dan harus, tidak bisa tidak. Dengan kata lain, dalam Islam, kebutuhan akan pendidikan 
dan kesehatan adalah kebutuhan primer. Bagaimana caranya agar masyarakat miskin bisa 
terbebas dari tingginya biaya pendidikan dan kesehatan ini? Banyak program pemerintah 
yang ditujukan untuk ini, misalnya kartu pintar dan kartu sehat. Tetapi, kedua kartu ini tetap 
saja merongrong pengeluaran pemerintah. Artinya, government expenditure akan semakin 
tinggi jika program kartu ini semakin banyak. Untuk menutupi biaya itu, terpaksa negara akan 
meningkatkan lagi perolehan pajak, dengan meningkatkan prosentase pajak atau perluasan 
pajak. Hal ini akan menjadi beban lagi pada masyarakat miskin, karena dengan pajak yang 
meningkat, maka otomatis harga-harga barang juga akan meningkat. Bagaimana caranya 
supaya program kesehatan dan pendidikan tidak membebani negara? Perlu dicari sumber dana 
abadi untuk ini, dan yang paling pas adalah waqaf tunai. Bagaimana bentuk pengelolaan 
wakaf tunai untuk pendidikan dan kesehatan ini? Bisa dalam bentuk lembaga yang 
mengembangkan dana waqaf berupa waqaf produktif. Seperti apa bentuk lembaga ini? Bisa 
bank waqaf atau koperasi Waqaf. Jika dibandingkan dengan bank waqaf, apa kelebihan 
koperasi waqaf? Mungkinkah koperasi waqaf bisa dilaksanakan? Bagaimana tata kelolanya? 
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Apakah dana yang terkumpul dari koperasi waqaf cukup untuk mengatasi persoalan 
pendidikan dan kesehatan? Untuk menjawab permasalah itulah penelitian ini dilakukan. 
 
Penelitian Terdahulu 

Cizacka (1998) menganalisis relevansi sejarah sistem waqaf untuk ekonomi Islam 
modern. Argumen utama terletak pada fakta bahwa waqaf telah menyediakan seluruh jasa 
yang penting dengan biaya nol dari pemerintah. Sehingga keberhasilan dari modernisasi 
sistem waqaf terletak pada upaya yang signifikan untuk memotong pengeluaran pemerintah 
dan bahkan penghapusan riba. Temuan penelitian ini menemukan bahwa untuk menciptakan 
semua itu, terletak pada waqaf tunai. Jadi, ada dua lembaga keuangan Islam yang harus 
digabung, yaitu waqaf tunai dan bank berprinsip bagi hasil. konsep ini dilakukan sesuai 
dengan instrumen yang ada di bank syariah, dimana bank ini memiliki protfolio tersendiri, 
dan diharapkan dapat meningkatkan rasio bagi hasil (mudarabah)1. 

Mannan (1999) mengeksplorasi sertifikat waqaf tunai pada bank investasi sosial sebagai 
inovasi dari Keuangan Sosial Islam. meninjau ulang dalam sebuah kasus operasional dari 
bank investasi sosial menyediakan bukti nyata dari proses sertifikat waqaf tunai melalui 
ekonomi yang digerakkan oleh ekonomi pasar, dalam hal ini bank investasi sosial pun 
digerakkan oleh ekonomi ummat. Penerbitan sertifikat waqaf tunai ini dapat meng’uang’kan 
sektor voluntary Islam dan membantu mengakumulasikan sosial kapital dan kekayaan negara. 
Ketika sistem pajak tak langsung di Bangladesh dan negara muslim lainnya cenderung 
menuju pertumbuhan ekonomi, maka political will sangat dibutuhkan agar gerakan waqaf 
tunai ini berhasil2. 

Chepkwony (2008) dalam penelitiannya perlu mendirikan lembaga yang mengelola waqaf 
dengan baik, yang diberi nama “Organized voluntary Waqaf”. Agar waqaf menjadi lebih 
efektif, manajemen waqaf harus merencanakan proyek yang sifatnya primer maupun 
sekunder. Hal ini membutuhkan nazir waqaf yang proaktif, dengan kemampuan 
kepemimpinan yang baik. Jika Organized Voluntary Waqaf dikelola oleh nazir yang 
kompeten seperti diatas, maka waqaf dapat memainkan peranan penting dalam mengentaskan 
kemiskinan3.  

Salarzerhi, Armesh dan Nikbin (2010) penelitian tentang waqaf bahwa waqaf sangat 
signifikan dalam membangun ekonomi ummat. Pengalaman negara-negara Islam 
membuktikan bahwa waqaf telah mampu melakukan distribusi kekayaan di tengah-tengah 
masyarakat dan digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat miskin. Dalam budaya Islam, 
waqaf adalah salah satu pola entrepreneur sosial atau pola sedekah yang sifatnya permanen, 
yang menghendaki beberapa aspek yang muncul secara simultan seperti kemampuan bisnis, 
inovasi entrepreneur, dan penggunaan keuntungan untuk memerangi kemiskinan. Sebagai 
tambahan, jika waqaf ini masih digunakan untuk kepentingan ummat, maka belanja 

                                                           
1 Murat Cizacka (1998), Awqaf in History and its implications for modern Islamic Economies. Islamic 

Economies Studies, Vol. 6 No. 1, November 1998. 
2 MA. Mannan (1999), Cash Waqaf Certicficate: Global Opportunities for developing the social capital 

market in the 21st-century voluntary- sector banking. Proceeding of the third harvard university forum on 
Islamic Finance: Local Challenges, Global opportunities, Cambridge Massaschucet, Centre for Middle eastern 
studies, Harvard University, 1999. Pp 243-256. 

3 Kefa Chesire Chepkwony (2008), Islamic Philantrophy: The case of Waqaf in poverty alleviation and 
social economic development. Bologna University.  
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pemerintah akan dapat ditekan. Disamping itu, kebutuhan pendidikan yang banyak menyita 
perhatian dan dana dari pemerintah, bisa diambil alih oleh Lembaga non pemerintah (NGO)4.  

Haji Muhammad (2011) mengemukakan ide bank waqaf ditinjau dari segi hukum Islam. 
Dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat miskin muslim di seluruh dunia, perlu didirikan 
bank waqaf sebagai kelanjutan dari waqaf tunai. Waqaf tunai yang terkumpul dan hasil dari 
menginvestasikan waqaf tunai ini dapat dijadikan modal awal dari bank waqaf. Hanya saja 
yang perlu diperhatikan bahwa sifat waqaf yang tidak boleh berkurang dan sifatnya abadi, 
mesti diperhatikan dalam manajemen bank waqaf ini5.  

Chowdhury, et.al (2012) mengidentifikasi permasalahan pengelolaan waqaf di Malaysia 
dan merekomendasikan solusinya. Adapun permasalahan yang diidentifikasi ada empat : 
pertama, persoalan akumulasi waqaf. Kedua, persoalan kualifikasi pengelola waqaf 
(mutawali). Ketiga, Persoalan harta waqaf yang menganggur (idlle). Keempat, persoalan tidak 
cukupnya penerimaan waqaf untuk membiayai operasional manajemen waqaf. Sebagai 
solusinya, ditawarkan ada dua rekomendasi, pertama, perbaikan manajemen waqaf meliputi 
peningkatan keahlian mutawali (pengelola waqaf), dan kedua, menggunakan aset waqaf untuk 
usaha produktif, misalnya, usaha mikro dan asuransi6. 

Nurrachmi (2013) menemukan bahwa persoalan yang muncul dalam pengelolaan harta 
waqaf terletak pada tidak berkualitasnya mutawali (pengelola waqaf). Fungsi waqaf disini 
adalah sebagai distribusi kapital, bukan akumulasi kapital. Solusi dari persoalan ini adalah: 
Tata kelola yang baik (good governance), menciptakan proyek sekunder untuk 
membangkitkan arus masuk uang yang tetap untuk proyek yang dananya tidak cukup dari 
waqaf yang terkumpul. Dalam hal institusi waqaf sebagai distribusi modal, model Dynamic 

Cash Waqaf adalah solusi. Bank Islam akan bertindak sebagai Trustee untuk waqaf tunai yang 
akan melakukan supervisi dan memonitor pengumpulan dana waqaf, investasi dan distribusi 
keuntungan untuk aktivitas charity7.  

Dahlia dan Haslindar (2013) melihat penerapan manajemen waqaf di Malaysia. 
Pengembangan manajemen wakaf dibawah Jcorp telah berhasil diterapkan di Malaysia. Akan 
tetapi tidak semua negara bagian di Malaysia yang sukses melakukan manajemen waqaf ini. 
Dari total 14 negara bagian, hanya 5 negara bagian saja yang sukses8.  

Dari studi penelitian terdahulu diperoleh bahwa setidaknya upaya pemikiran untuk 
membangun bank waqaf sudah dimulai dari tahun 1998 oleh Cizacka. Kemudian ide ini terus 
berkembang meskipun dengan nama berbeda, misalnya bank investasi sosial (oleh Mannan, 
1999), organized voluntary waqaf (oleh Chepkwony, 2008), yang esensinya sama, yaitu 
bagaimana mengelola waqaf tunai secara lebih baik. Dari sisi operasional, sudah ada usulan 
bahwa dana waqaf tunai dapat dijadikan modal awal dari bank waqaf ini, dan secara hukum 

                                                           
4 Dr Habibullah Salarzehi, Hamed Armesh, Davoud Nikbin (2010), Waqf as social entrepreneurship Model 

in Islam. International Journal of Business and management, Vol. 5, No.7, July 2010. 
5 Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad (2011), Towards an Islamic Social (Waqf) Bank. International 

Journal of Trade, Economic and Finance, Vol 2, No. 5, October 2011. 
6 Md. Shehadur rahaman Chowdhury, Iftekhar Amin Chowdhury, Mohd Zulkifli Muhammad, Mohd. 

Rushdan Yasoa. (2012), Problem of waqaf administration and proposals for imporvement : A Study in malaysia. 
Jurnal of Internet banking and Commerce. April 2012, Vol 17. No. 1. 

7 Rininta Nurrachmi, The implication of Cash Waqaf in the society. Online at http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/44605/ MPRA Paper No. 44605, posted 27. February 2013 14:26 UTC. 

8 Dahlia binti Ibrahim dan Haslindar binti Ibrahim, Revitalization of Islamic Trust Institution Through 
Corporate waqaf, 4th international conference on business and economic research proceeding , bandung 
indonesia, pp 192-202. 
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Islam tidak ada masalah (Haji Muhammad, 2011). Kemudian membuat proyek yang dapat 
menghasilkan uang. Misalnya saja, dari sisi penggunaan investasi, sudah ada usulan untuk 
menginvestasikan ke sektor mikro dan asuransi (Chowdhury, et.al., 2012). Yang penting uang 
waqaf ini tidak berkurang, kalau bisa, bertambah. Dengan contoh sukses penerapan 
pengelolaan waqaf tunai yang baru di Malaysia (Dahlia dan Haslindar, 2013), maka argumen 
untuk menciptakan bank waqaf semakin kuat. 

Dari studi literatur tersebut, ada aspek yang belum dibahas dari penelitian-penelitian 
sebelumnya, yaitu ide institusi waqaf yang bentuknya seperti koperasi. Untuk itulah penelitian 
ini mengangkat tentang urgensi membentuk koperasi waqaf. 
 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
melalui studi literatur terhadap ide-ide pengelolaan waqaf produktif (waqaf tunai) dan 
kemudian melakukan sintesis dari penelitian-penelitian tersebut.  
 

Pembahasan 

Dasar Pemikiran Koperasi Waqaf 

Prinsip umum dalam waqaf adalah tidak berkurangnya nilai waqaf itu sendiri dan sifatnya 
yang abadi. Sehingga yang paling sering digunakan orang sebagai waqaf adalah tanah, dan 
bangunan. Namun, menurut ulama mazhab Hanafi, ada 3 hal yang dapat dikecualikan dari 
prinsip umum tersebut, yaitu: pertama, sumbangan asset bergerak yang dimiliki oleh asset 
yang tidak bergerak, seperti lembu atau kambing dari sebuah kebun/lahan, diizinkan sebagai 
harta waqaf; kedua, jika ada hadis yang terkait; dan ketiga, jika sumbangan asset yang 
bergerak itu merupakan kebiasaan yang umum di suatu daerah. Bahkan Imam Sarakhsi dan 
Imam Muhammad Had, membolehkan waqaf aset bergerak, meskipun tidak merupakan 
kebiasaan di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, Imam Muhammad As Syaibhani dan Abu Yusuf 
mengatakan bahwa sumbangan harta bergerak, dapat dilekatkan dengan suatu bangunan. 
Misalnya, waqaf uang 2 juta, dapat dilekatkan dengan waqaf bangunan satu meter. Dengan 
demikian, kita melihat banyak sekali penggabungan antara waqaf bangunan dan waqaf uang 
yang telah dipraktekkan di Ottoman Turki, yang notabene mengikuti Mazhab Hanafi.  

Pengadilan Ottoman telah menyetujui praktek waqaf uang ini pada abad ke 15, dan 
menjadi sangat populer pada abad ke 16 di seluruh Anatolia dan daratan Eropa dari kerajaan 
Ottoman, Turki. Pada zaman ottoman Empire, waqaf uang ini dipraktekkan hampir 300 tahun, 
dimulai dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen waqaf uang di Kota Bursa, selatan 
Istambul, telah bertahan lebih dari seratus tahun. Dalam pengelolaannya, hanya 19 persen 
waqaf uang yang tidak bertambah, sementara 81 persen mengalami pertambahan (akumulasi) 
modal. Dalam penelitiannya, Pofessor Murat Cikazca (1998) menyimpulkan bahwa Waqaf 
uang berhasil mengorganisasikan dan membiayai biaya pendidikan, kesehatan, dan kegiatan 
lainnya, yang hari ini ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah setempat. Sehingga 
waqaf uang memainkan peranan yang vital pada era ottoman empire tanpa biaya dari negara. 

Ada beberapa bentuk pengelolaan waqaf uang. Pertama, Waqaf uang yang terkumpul 
dikelola dalam bentuk pembiayaan usaha tertentu, tentunya dengan akad mudaraba (bagi 
hasil). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan masuk kembali ke jumlah 
waqafnya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan akumulasi kapital dari waqaf uang ini.  
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Kedua, waqaf uang yang terkumpul, sebagian digunakan untuk membangun sarana 
dakwah, misalnya pesantren atau sekolah, dan sebagiannya lagi diinvestasikan dengan akad 
murabaha, dimana keuntungannya akan digunakan untuk gaji ustadz/guru, asisten, qori, dan 
wazir waqaf tersebut. Hal ini pernah terjadi pada bulan safar, 1513 M, Elhac Sulaymen 
mewaqafkan 70.000 dirham perak. 40.000 dirham digunakan untuk membangun sekolah, dan 
30.000 dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabahah. Hasil investasi murabahah ini, 
digunakan untuk membayar gaji guru sebesar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, qori 
pembaca Al-qur’an 1 dirham, dan wazir, pengelola waqaf, 2 dirham setiap harinya. 

Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tidak dibentuk semacam usaha 
bersama untuk mengelola aset waqaf ini? Daripada hanya menunggu orang menyerahkan 
waqaf tunainya, mengapa tidak dibuat sistem yang menyebabkan orang-orang yang tergabung 
dalam wadah tertentu berwaqaf tunai secara reguler setiap minggu? Apakah mungkin? 
Jawabannya Mungkin. Bagaimana caranya? Melalui pendirian koperasi Syariah yang 
mengelola dana waqaf.  
 

Manajemen Koperasi Waqaf 

Menurut sistesis peneliti dari penelitian terdahulu, waqaf uang sangat cocok di praktekkan 
di lembaga keuangan mikro syariah (Islamic Microfinance institutions) dalam bentuk 
Koperasi waqaf. Pada level ini, waqaf uang yang terkumpul dapat digunakan untuk 
menyediakan kebutuhan dasar bagi ummat, seperti pembiayaan pendidikan dan kesehatan 
untuk anggota koperasi. Disamping itu, dana waqaf ini dapat digunakan juga menguatkan 
ekonomi ummat, seperti bidang jahit menjahit, sulam menyulam, pangkas dan salon, bengkel 
sepeda dan motor, dan lain-lain.  

Mengapa Koperasi lebih disukai daripada Bank? Karena koperasi dimiliki oleh anggota, 
sedangkan bank dimiliki oleh pemegang saham. Koperasi memiliki visi mensejahterakan 
anggotanya, sedangkan bank mensejahterakan pemegang sahamnya. Koperasi tujuannya 
bukan profit oriented, sedangkan bank tujuannya profit oriented.  

Seperti diketahui, bahwa anggota koperasi simpan pinjam akan berkumpul seminggu 
sekali untuk mengadakan transaksi menyimpan atau meminjam dari koperasi. Disamping 
menyimpan dan meminjam, setiap anggota diwajibkan untuk berwaqaf tunai. Maka, dana 
waqaf tunai diperoleh setiap minggu melalui pertemuan mingguan anggota koperasi. Setiap 
anggota diwajibkan berwaqaf, sama seperti menyetorkan simpanan wajib sebesar nominal 
tertentu. Nominal tersebut dibuat serendah mungkin agar tidak memberatkan anggota. Jika 
anggota jumlahnya banyak sekali, maka meskipun waqaf tunai mingguan rendah, maka dana 
waqaf tunai yang terkumpul sangat besar. Sebagai ilustrasi, jika anggota koperasi ada 75.000 
orang, maka waqaf tunai dengan nominal 100 rupiah setiap minggu, akan terkumpul dana 
sebesar 7,5 juta rupiah setiap minggu, dan 30 juta rupiah setiap bulan dan 360 juta rupiah 
setiap tahun. Tabel 1 menjelaskan ilustrasi simulasi dana waqaf yang terkumpul dalam 
setahun, dengan variasi waqaf tunai 100, 500, 1000, 1500 dan 2000 rupiah perminggu dengan 
jumlah anggota koperasi 75000 orang. 

 
 

 
Tabel 1.  

Simulasi dana waqaf tunai yang terkumpul dari koperasi yang beranggotakan 75.000 orang. 
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No Nominal waqaf 

perminggu (Rp) 
Rupiah 
Perminggu 
(dikali 75000 
orang) 

Rupiah 
perbulan 

Waqaf tunai 
yang terkumpul 
dalam satu tahun 
(Rp) 

1 100 7.500.000 30 juta 360 juta 

2 500 37.500.000 150 juta 1,8 milyar 
3 1000 75.000.000 300 juta 3,6 milyar 

4 1500 112.500.000 450 juta 5,4 milyar 
5 2000 150.000.000 600 juta 7,2 milyar 

 
Berapa dana waqaf tunai yang diwajibkan? Ini tergantung pada kesepakatan dengan 

anggota. Jika sepakat seribu rupiah saja perminggu, akan terkumpul 3,6 milyar rupiah dalam 
setahun. Jika dana ini dikembangkan, maka keuntungannya dapat digunakan untuk membantu 
biaya pendidikan keluarga anggota. Semakin bertambah dana waqaf tunai ini, semakin 
banyak juga keuntungan investasinya. Misalkan dalam 10 tahun terkumpul 36 milyar, dengan 
return investasi rata-rata 10% pertahun, diperoleh keuntungan sebesar 3,6 milyar pertahun 
yang cukup memberi beasiswa kepada 1000 orang dengan masing masing nominal 3,6 juta 
rupiah pertahun. Tabel 2 memberikan ilustrasi penggunaan dana waqaf beserta returnnya. 
 

Tabel 2. Simulasi return dari dana waqaf tunai dan penggunaannya dari 75000 anggota 
koperasi dengan masing masing berwaqaf seribu rupiah perminggu. 

Tahun 
ke 

Nominal waqaf 
terkumpul (Rp) 

Return rata-rata 
10% pertahun 
(Rp) 

Jumlah anak 
yang dapat 
beasiswa @ 
360.000 (orang) 

Akumulasi 
jumlah anak 
penerima 
beasiswa 

1 3,6 milyar 360 juta 1.000 1.000 
2 7,2 milyar 720 juta 2.000 3.000 
3 10,8 milyar 1,08 milyar 3.000 6.000 

4 14,4 milyar 1,44 milyar 4.000 10.000 
5 18 milyar 1,8 milyar 5.000 15.000 

6 21,6 milyar 2,16 milyar 6.000 21.000 
7 25,2 milyar 2,52 milyar 7.000 28.000 
8 28,8 milyar 2,88 milyar 8.000 36.000 

9 32,4 milyar 3,24 milyar 9.000 45.000 
10 36 milyar 3,6 milyar 10.000 55.000 

11 39,6 milyar 3,96 milyar 11.000 66.000 
12 43,2 milyar 4,32 milyar 12.000 78.000 

 
Dari tabel 2 diketahui bahwa dalam 12 tahun, semua anak anggota akan mendapatkan 

beasiswa masing-masing 360 ribu rupiah, yang hanya diperoleh dari keuntungan investasi 
dana waqaf.  

Bagaimana dengan pokok dana waqafnya? Bisa dipastikan dapat membangun ribuan 
sanitasi, puluhan balai pengobatan gratis dan puluhan sekolah gratis. Hanya dalam waktu 12 
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tahun, dan hanya dengan seribu rupiah waqaf tunai perminggu, insya Allah sekolah dan balai 
pengobatan gratis akan dapat dibangun. 

Koperasi waqaf ini harus berbeda dengan lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola 
zakat harus dilaksanakan oleh negara, dimana negara yang bertanggung jawab untuk 
membentuk, memelihara, dan mengawasi lembaga zakat yang ada. Dengan dilaksanakannya 
pengelolaan zakat oleh negara, bukan berarti swasta tidak dapat berkiprah untuk membangun 
ummat, tetapi masih banyak ruang lain yang dapat dilakukan swasta, misalnya mendirikan 
lembaga keuangan mikro syariah, seperti yang dipraktekkan di Pakistan. Pakistan yang 
notabene negara Islam, zakat sepenuhnya dikelola oleh negara. Tetapi, swasta banyak sekali 
yang berkontribusi mengembangkan ekonomi ummat lewat apa yang disebut lembaga 
keuangan mikro syariah.  

Kalau lembaga pengelola zakat harus dilaksanakan oleh negara, maka koperasi waqaf 
dapat dijalankan oleh masyarakat. Sebagai usaha bersama, maka visi koperasi waqaf sangat 
jelas, yaitu mensejahterakan anggota dengan dana waqaf yang didonasikan oleh anggotanya 
sendiri. Artinya, karena status kepemilikan waqaf adalah berhentinya kepemilikan individu, 
maka kepemilikan berganti ke pemilikan ummat.  
 
Kesimpulan dan Saran 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa koperasi waqaf adalah alternatif untuk 
memberdayakan ummat lewat dana waqaf. Koperasi waqaf lebih baik daripada bank waqaf, 
atas alasan kepemilikan, visi, tujuan, dan operasionalnya.  

Oleh karena itu, disarankan agar mengupayakan membentuk koperasi waqaf dalam 
memberdayakan dan mengelola waqaf tunai.[] 
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