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  ملخص
  

لقوانين حية اتطور نظام الوقف في ماليزيا حتى هذه الساعة يشير الى التقدم والنماء سواء من نا
التفنن في  ادية.والتفنن في تطوير ممتلكاته. أهداف الوقف في ماليزيا ال تقصر على أهداف إنتاجية إقتص

يشن دخول الوقف مجاالت جديدة من بينها مشروع وقف األسهم الذي قامت به شركة جوهور كوربور
 يعرف لشركات أو مابيرهارد. هذه الشركة أصبحت نموذجا تم تنفيذه ألول مرة، وقف األسهم في ا

باصطالح وقف كوربوريت. وقف كوربوريت يتضمن وقف األسهم الذي يتم تطويره عن طريق 
 النشاطات اإلقتصادية عامة وتتمشى مع برنامج شركة كوربوريت سوسيال ريسبونزبيليتي وهي

كة التي الشر إحدىالخيارات األساسية  لتنمية الوقف بطريقة مهنية. هذا باإلضافة الى نشاطات وبرامج
  تراعي إستمرارها بطريقة مهنية متطورة.

  جوهور كوربوريشن بيرهارد –كوربوريت سوسيال ريسبونزبيليتي  -كلمات : وقف األسهم 
 

Abstract 

Waqf system in Malaysia has developed in terms of its regulation and innovation in its 

asset development. The purpose of waqf in Malaysia is not limited to financing religious and 

educational purposes only, but it is also used for productive purposes in the view of 

economics. One of the innovative development of Malaysian waqf system is the concept of 

share waqf as developed by Johor Corporation Berhad (JCorp). JCorp is considered as the 

pioneer of the implementation of share waqf by a corporation body or also known as 

corporate waqf. JCorp synergizes waqf programs with the implementation of Corporate 

Social Responsibility (CSR). The model of share waqf that employs economical activities and 

integrated with CSR program can become potential alternative to optimize the professional 

development of waqf. Besides, with this integration, sustainable CSR programs can be 

implemented.  

Keywords: share waqf, JCorp, CSR  

 

Abstrak 

Praktik perkembangan wakaf di Malaysia hingga saat ini telah mengalami perkembangan 
baik dari aturan hukumnya maupun inovasi penggembangan aset-asetnya. Tujuan wakaf di 
Malaysia tidak hanya untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, tetapi juga untuk 
tujuan-tujuan produktif dari perspektif ekonomi. Perkembangan inovatif dari wakaf di 
Malaysia saat ini di antaranya adalah konsep wakaf saham yang dilakukan oleh Johor 
Corporation Berhad (JCorp). JCorp ini dianggap menjadi contoh pertama dilaksanakannya 
wakaf saham oleh perusahaan atau yang sering dikenal pula dengan istilah wakaf corporate. 
Jcorp mensinergikan program wakaf ini dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
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(CSR). Pola wakaf saham yang dikembangkan melalui kegiatan ekonomi pada umumnya dan 
disinergikan dalam program CSR merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk 
mengoptimalkan pengembangan wakaf secara profesional. Di samping itu, kegiatan program 
CSR dapat terjaga secara berkelanjutan.  

Kata Kunci: wakaf saham, Jcorp, CSR. 
 

 

Pendahuluan 

Praktik wakaf bukanlah hal yang baru berlaku dalam masyarakat di Malaysia. Praktik 

wakaf di Malaysia pada saat ini merupakan perkembangan dari praktik wakaf yang telah 

dilaksanakan sejak dulu sebagai bagian dari pelaksanaan semangat keagamaan seiring dengan 

masuknya Islam di Malaysia.1 Sebagaimana halnya di negara Islam yang lain, institusi wakaf 

di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pengelolaan wakaf ini dilakukan oleh masing-

masing Majelis Agama Islam Negeri. Institusi wakaf di Malaysia selain dipergunakan untuk 

kepentingan peribadatan (mesjid, mushola) pendidikan (sekolah dan madrasah), juga 

dipergunakan untuk tujuan-tujuan lainnya yang dianggap produktif dari persfektif ekonomi.2  

Pengelolaan wakaf produktif di Malaysia berkembang pesat sejak tahun 2008. Sebuah 

bangunan komersial setinggi 34 (tiga puluh empat) tingkat dengan 2 (dua) tingkat bawah 

tanah dan 7 (tujuh) tingkat parkir kendaraan dibangun di atas tanah wakaf seluas 52.838 meter 

persegi. Tanah tersebut adalah wakaf dari seorang hartawan keturunan Gujarat, India, pada 

tahun 1980.3 Bangunan ini dikenal dengan Menara Imara Wakaf yang berada tidak jauh dari 

Gedung Menara Kembar Petronas, yang merupakan salah satu pusat bisnis di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Menara Imara wakaf ini diresmikan pada bulan Oktober 2011. Gedung ini disewa 

oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasil sewa diperuntukan untuk mauquf alaih sesuai 

dengan tujuan wakaf.  

Perkembangan inovatif dari wakaf di Malaysia saat ini di antaranya adalah konsep wakaf 

saham yang dilakukan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp). JCorp ini dianggap menjadi 

contoh pertama dilaksanakannya wakaf saham oleh perusahaan atau yang sering dikenal pula 

dengan istilah wakaf corporate. JCorp mensinergikan program wakaf ini dengan pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Tentu saja hal ini merupakan kajian yang menarik 

                                                           
1 Siti Mashithoh Mahamood, Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives, (Kuala Lumpur: 

University of Malaya Press, 2006), hlm. 57 
2 Suhrawardi K.Lubis, dkk, Wakaf&Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 1, 2010), hlm. 

88. 
3 Muhammad Abbas Aula, Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf, Artikel, Jum’at 11 Januari 2013. 
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bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana peran wakaf saham itu sendiri dalam memberikan 

kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Karena pada saat ini memang dibutuhkan upaya 

yang kreatif dan inovatif untuk mensinergikan kegiatan CSR yang dilakukan secara 

profesional dan berkelanjutan.  

 

Pembahasan 

1. Ketentuan Hukum Wakaf di Malaysia 

Berlakunya Hukum Islam di Malaysia berdasarkan penafsiran The Federal Constitutions 

of Malaysia, Article 1 of The Ninth Schedule. List-II State, yang juga mencakup masalah 

wakaf, penunjukan lembaga-lembaga dan para pihak yang terkait dengan masalah agama 

Islam dan pelaksanaan lembaga-lembaga sosial secara keseluruhan terkait dengan urusan 

negara.4  

Berdasarkan ketentuan hukum di Malaysia, ketentuan mengenai wakaf, menjadi salah 

satu kepentingan muslim yang diurus negara dan telah mendapat perhatian cukup besar dari 

pemerintah. Penyebutan kata wakaf dapat ditemukan dalam konstitusi federal yang 

memilikim kedudukan penting sebagai salah satu urusan negara. Berdasarkan ketentuan 

konstitusi, berlakunya hukum wakaf baik terkait ketentuan yang bersifat substantif maupun 

administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara.5 

Pada saat ini hukum administrasi wakaf dari pemerintah Malaysia yang masih berlaku, 

meskipun beberapa telah mengalami perubahan dari aturan sebelumnya adalah :6 

1. Johore – Administration of Islamic Law Enactment, 1978. 

2. Kedah – Administration of Muslim Law Enactment, 1962. 

3. Kelantan – Council of The Religion of Islam and Malay Custom Enactment, 1994. 

4. Malacca – Administration of Islamic Law, 1991. 

5. Negeri Sembilan – Administration of Islamic Law (Negeri Sembilan), 1991. 

6. Pahang – Administration of Islamic Law Enactment, 1991. 

7. Penang – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment of The State of 

Penang, 1993. 

8. Perak – Administration of Islamic Law Enactment, 1992. 

9. Perlis – Administration of Muslim Law Enactment, 1964. 

10. Sabah – Administration of Islamic Law Enactment, 1992. 

                                                           
4 Siti Mashithoh Mahamood, Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives, Op.Cit., hlm. 57 
5 Siti Mashithoh mahamood, Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments, dalam Essential Reading in 

Contemporary Waqf Issues, (Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2011), hlm. 78. 
6 Siti Mashithoh Mahamood, Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives, Op.Cit., hlm. 57, 

hlm 57-58. 
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11. Sarawak – Majlis Islam (Incorporation) Ordinance, 1954. 

12. Selangor – Wakaf (State of Selangor) Enactment, 1999. 

13. Terengganu – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment, 1986, and 

14. FTS of KL, Labuan and Putrajaya – Administration of Islamic Law Enactment, 

(FTs) Act, 1993. 

Khusus untuk Wilayah Bagian Selangor, ketentuan wakaf (State of Selangor) Enactment 

1999 adalah ketentuan khusus yang sudah diberlakukan tahun 1999, telah mengalami 

perkembangan sejak 01 Juli 2004. Ketentuan wakaf berdasarkan Enactment baru 1999 ini 

mencakup dua hal,baik yang bersifat substantif maupun administrative, mancakup dari bab I 

sampai IX. Adapun susunan klausulnya sebagai berikut :7 

Part I   : Preliminary 

Part II  : Formation of Wakaf 

Part III : Mawquf – Alaih (Beneficiaries of Wakaf) 

Part IV  : Invalid Wakaf 

Part V  : Mawquf (Property of Wakaf) 

Part VI  : Istibdal and Development of Mawquf 

Part VII : Wakaf Management Committee 

Part VIII : Powers and Majlis 

Part IX  : General Provisions (including provision on trespassing of wakaf  

   land) 

Beberapa negara bagian di Malaysia seperti : Selangor, Malaka, dan Negeri Sembilan 

menempatkan hukum wakaf dalam undang-undang khusus dalam Enactment mengenai 

wakaf. Selebihnya untuk negara bagian lain, termasuk wilayah federal (kuala lumpur, putra 

jaya dan labuan), mengkodifikasikannya dalam ketentuan penyelenggaraan undang-undang 

hukum syariah, dalam cakupan hal-hal muslim lainnya. Ketentuannya menekankan pada 

aturan hukum yang terkodifikasikan mulai dari prosedur penciptaan wakaf, persyaratan, 

wewenang dan hak dari Dewan Agama Islam Negara (SICR), manajemen wakaf, hak dari 

mawquf, pembentukan dana wakaf dan skema wakaf, serta referensi fatwa dan hukum 

syari'ah. 

 
2. Ketentuan Wakaf Saham di Malaysia 

Wakaf saham di Malaysia, berdasarkan ketentuan wakaf negara bagian malaka 

menyebutkan pembedaan saham wakaf dan wakaf saham. Saham wakaf adalah : 

                                                           
7 Ibid. 
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“wakaf shares means the creation of a wakaf through the issuance of shares which are 

subsequently endowed as a wakaf by the purchaser to the majelis”8  

(Saham wakaf berarti penciptaan wakaf melalui penerbitan saham yang kemudian 

diserahkan sebagai wakaf dengan pembelian ke majelis.) 

 

Sementara Wakaf Saham adalah: 

“Wakaf of Shares means shares of company or enterprise or existing shares dedicated 

for wakaf”9 

(Wakaf Saham adalah saham perusahaan atau perusahaan atau saham yang 

didedikasikan untuk wakaf.) 

 

Di Malaysia negeri-negeri yang telah melaksanakan wakaf saham adalah Johor, Selangor, 

Pahang, dan Melaka.10 

Pengaturan mengenai wakaf (termasuk wakaf saham), di Malaysia diatur oleh masing-

masing negara bagian. Untuk tafsiran wakaf saham di Malaysia hanya ada di Malaka. Untuk 

pengawasan Aset wakaf di Malaysia dilakukan oleh Majelis Agama Negara Bagian masing-

masing juga dari pihak ahli (keluarga, terutama ketika si wakif telah meninggal dunia).  

Di Malaysia, beberapa Majelis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim 

saham wakaf. Bahkan, Johor Corporation Berhad (JCorp) melalui tiga anak perusahaannya 

telah mewakafkan sahamnya dengan total nilai aset berjumlah 200 juta ringgit Malaysia di 

bawah pengelolaan Waqf An Nur Corporation Berhad. Dividen yang diperoleh dari saham itu 

selanjutnya digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada majelis-majelis 

agama Islam dan untuk kegiatan-kegiatan amal di Malaysia.11  

Berbeda dengan konsep wakaf saham di Johor Corporation dimana perusahaan yang 

berperan langsung mewakafkan saham perusahaannya, sementara di Selangor dikenal dengan 

istilah saham wakaf selangor (SWS). Saham Wakaf Selangor (SWS) adalah satu cara 

berwakaf melalui uang tunai. Wakif menggunakan uang tunai dengan membeli unit-unit 

saham yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebagai pemegang 

amanah tunggal harta wakaf di Negeri Selangor dan kemudian mewakafkan unit-unit saham 

tersebut. 
                                                           

8 Ibid, hlm. 100 
9 Ibid. 
10 Wawancara dnegan Siti Mashitoh Mahamood, Pakar Wakaf Malaysia, Akademi Pengajian Islam, Kuala 

Lumpur Malaysia, 21 Februari 2013. 
11 Wakaf Berpotensi Sejahterakan Umat, Mustafa Edwin Nasution ; Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, 

Sumber : Republika, 24 Juni 2012http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/wakaf-berpotensi-sejahterakan-

umat.html,06 jan2013-01-06 
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Saham Wakaf Selangor telah diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah dilakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat Islam. Konsep saham wakaf ini 

terus berkembang khususnya dengan diaturnya dalam ketentuan Enakmen Wakaf Negeri 

Selangor 1999 pada Seksyen 17 (1) yang menyebutkan berkaitan saham wakaf tersebut. 

Secara tidak langsung penguatan saham wakaf dalam undang-undang akan ikut mendorong 

perkembangannya.12 MAIS mempunyai kewajiban untuk menggalakan, mendorong, serta 

membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 

Islam di Negeri Selangor. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syarak seperti mana yang 

terkandung dalam subseksyen 7(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 

2003. 

 

3. Praktik Wakaf Saham pada Johor Corpotarion Berhad (JCorp) 

Johor Corporation (JCorp) didirikan sebagai perusahaan publik dan badan hukum melalui 

Johor Pengesahan No 4/1968 (sebagaimana telah diubah bawah Pengesahan No. 5, 1995). 

Sebagai Investasi Corporation Negara, JCorp berdiri di antara konglomerat terbesar di negara 

itu, dengan sektor bisnis inti meliputi Minyak Sawit, Makanan dan Restoran Cepat Service, 

Layanan Kesehatan Spesialis, Perhotelan, Properti & Logistik / Jasa serta Intrapreneur 

Bisnis.13 

JCorp sejak itu telah menjadi pemimpin pasar nasional dalam beberapa bisnis intinya, 

yaitu Spesialis layanan Kesehatan dan layanan Cepat Restoran Layanan. Selain itu juga Jcorp 

juga memiliki peran penting secara regional dalam segmen usaha Palm Oils serta usaha 

lainnya, yang beroperasi tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di wilayah regional lainnya, 

seperti Papua New Guinea, Singapura, Kamboja, Brunei, Filipina, Kepulauan Solomon, 

Australia, Inggris dan India. 

Selama 41 (empat puluh satu) tahun sejak berdirinya, JCorp sebagai perusahaan investasi 

pemerintah yang didirikan oleh Pemerintah Negara Bagian Johor telah sepenuhnya 

mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan 

kontribusinya khususnya pada Negara Johor dan Pemerintah Federal Malaysia. Kepercayaan 

JCorp untuk terus meningkatkan dan meningkat kemampuannya telah dibuktikan sejak awal 

tahun 2011, yang berhasil menyandang prestasi terbaik untuk keuangan korporasi.14  

                                                           
12 Seminar Penyelidikan Kewangan dan Harta Islam 2013 Pengurusan Saham Wakaf Selangor: 

Permasalahan Dan Cabaran Mohd. Hidayat Abd. Rani1 Dr. Nor Azzah Kamri2 Jabatan Syariah dan 

Pengurusan, APIUM 
13 About johor corporation, http://www.jcorp.com.my/about-johor-corporation-3.aspx, diakses tanggal 11 

juni 2013 
14 Ibid. 
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Di bawah ini struktur organisasi pada JCorp:15 

 

 

 
Jcorp melakukan inovasi wakaf saham yang dinamai dengan Wakaf Korporat. Jcorp tidak 

menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf 

biasa. Jcorp mewakafkan sendiri sahamnya. Misalnya pada tanggal 03 Agustus 2006, Jcorp 

telah mewakafkan saham-saham (PLC) bernilai (NAB) RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan 

saham 75% dalam syarikat Tiram Travel Sdn Bhd yang mengurus paket umroh dan haji.16  

Pelaksanaan wakaf saham Jcorp dilaksanakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad 

(WANCorp). WANCorp merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan Jcorp sendiri. 

WANCorp didirikan untuk mengurus aset dan saham-saham syarikat usaha kumpulan Jcorp 

yang diwakafkan.  

WANCorp mula beroperasi pada 25 Oktober 2000 dengan nama Pengurusan Klinik 

Waqaf An-Nur Berhad. Pengurusan Klinik Waqaf An- Nur Berhad pada awalnya ditujukan 

untuk mengurus klinik-klinik waqaf dan pusat dialisis di bawah JCorp yang dilaksanakan oleh 

KPJ Healthcare Berhad. Syarikat ini kemudian diganti namanya menjadi Kumpulan Waqaf 

An-Nur Berhad pada 19 Juli 2005, yang memberikan peranan dan aspirasi yang lebih luas lagi 

yang dipertanggungjawabkan melalui syarikat ini.17  

Melalui Perjanjian Kesepakatan antara JCorp dan Majelis Agama Islam Negeri Johor 

(MAIJ) pada 4 Desember 2000, MAIJ menyetujui untuk melantik WANCorp untuk 

                                                           
15 Corporate structure , http://www.jcorp.com.my/corporate-structure-20.aspx, diakses 11 juni 2013. 
16 Muhammad Ali Hashim dalam Suhrawardi K.Lubis, dkk, Wakaf&Pemberdayaan Umat, Op.Cit, hlm. 

126. 
17 Perihal Syarikat, http://wancorp.com.my/perihal_syarikat.htm, diakses 11 Juni 2013. 
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menjalankan kuasa dan tugas-tugas sebagai Nazir Khas menurut Kaedah-Kaedah Wakaf 1983 

di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor. Perjanjian ini juga membolehkan 

JCorp terus mewakafkan saham-saham syarikat miliknya mengikut kaedah wakaf korporat. 

Ciri utama wakaf korporat JCorp adalah terletak pada kaedah pengurusan harta yaitu saham-

saham syarikat JCorp yang diwakafkan di mana semua saham akan didaftarkan sebagai wakaf 

dengan MAIJ di atas nama WANCorp. Selaku Nazir Khas, WANCorp akan 

bertanggungjawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan saham-saham tersebut dan 

sekaligus menyalurkan manfaatnya sebagaimana tertuang di dalam ikrar wakaf.18  

Di bawah ini struktur kepengurusan Wancorp :19 
 

 
 

Pelaksanaan wakaf korporat JCorp dilakukan dengan mewakafkan sejumlah RM200 juta 

(Nilai Aset Bersih) saham dalam anak syarikat yang tersebar dan RM50.27 juta (Nilai Aset 

Bersih) saham dalam anak syarikat yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Pada tanggal 29 

Juni 2009, WANCorp telah menggunakan kaedah istibdal unit saham Johor Land Berhad 

yang diwakafkan memandangkan syarikat tersebut telah dikeluarkan dari syarikat yang 

terdaftar di Bursa Malaysia. Penggantian ini dilakukan dengan unit saham dalam Al-'Aqar 

KPJ REIT, yaitu sebuah lagi anak syarikat JCorp yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hingga 

Desember 2009, nilai keseluruhan aset bersih saham-saham yang diwakafkan telah meningkat 

                                                           
18 Abd. Shakor bin Borham, Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp), 

Satu Tinjauan, International Conference on Humanities 2011, 

http://eprints.uthm.edu.my/2035/1/Abd._Shakor_Borham_FSSW_%28ICoH%29pdf.pdf, diakses 14 Januari 
2013. 

19 Wancorp, http://www.jcorp.com.my/wancorp-37.aspx, diakses 11 Juni 2013 
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kepada RM282.89 juta. Termasuk nilai saham-saham dalam syarikat yang terdaftar dan tidak 

terdaftar di Bursa Malaysia.20  

Dari segi penyaluran manfaat, WANCorp bertanggungjawab menyalurkan berdasarkan 

kepada hujjah wakaf di mana sebanyak 70% kepada JCorp sebagai Pelaburan semula dan 

Pembangunan Insan, 25% kepada WANCorp untuk manfaat Fisabilillah dan 5% diserahkan 

kepada MAIJ. Sejak tahun 2006 sehingga 2009, jumlah manfaat Fisabillah yang telah 

diterima oleh WANCorp berjumlah RM2,786,169.7450. Sementara itu jumlah penyaluran 

manfaat yang telah diserahkan kepada MAIJ berjumlah RM557,566.0051. 

Adapun praktik pemanfaatan wakaf saham pada Jcorp dilakukan untuk: 

 

1. Pendanaan Program CSR Johor Corporation21 

Johor Corporation adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam 

mengembangkan dan mengelola 16 (enam belas) Wakaf klinik An-Nur (KWAN) dan Rumah 

Sakit charitybased dengan nama Wakaf Rumah Sakit An-Nur Pasir Gudang (Hwan). KWAN 

dibangun tidak hanya di Johor, tetapi juga di Negeri Sembilan, Selangor, Perak, dan Sarawak. 

Dalam pelaksanaannya KWAN bekerjasama dengan Dewan Islam/Majelis Agama Islam 

negara bagian masing-masing. 

Tujuan utama dari klinik dan pendirian rumah sakit adalah untuk menyediakan layanan 

kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 765.611 perawatan telah 

diberikan kepada pasien rumah sakit dan cabang klinik rantai sebanyak 50.833 atau 6% dari 

perawatan rumah sakit. Pelayanan ini juga diberikan kepada non muslim.22  

 

2. Memberikan layanan pemeliharaan Mesjid 23 

Sampai saat ini, ada 7 (tujuh) mesjid termasuk satu di Pulau Sibu dibawah pelayanan 

manajemen JCorp melalui WANCorp. Layanan yang disediakan oleh masjid tidak terbatas 

hanyabuntuk melayani sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan bagi 

anggota masyarakat. Cabang Johor Korporasi An-Nur Mesjid hingga kini bisa memenuhi 

lebih dari 15.000 jamaah. 

Semua masjid aktif mengatur kegiatan keagamaan dan sosial seperti ceramah Maghrib, 

Tahlil, kelas Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari, mingguan dan bulanan. Termasuk kegiatan 
                                                           

20 Ibid. 
21 Sumber : Waqaf An-Nur Hospital & Clinic , http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-

35.aspx, diakses 11 juni 2013 
22 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Johor Korporasi laporan tahunan 2011, 

http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-35.aspx, diakses 11 juni 2013 
23 Management of mosque, http://www.jcorp.com.my/management-of-mosque-33.aspx, diakses 11 juni 

2013. 
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sosial mesjid yang bersifat charity dan program dakwah. Imam mesjid juga berfungsi sebagai 

amil zakat dan konselor. Selain itu, semua staf masjid tidak hanya terlibat langsung sebagai 

Ikhwan Muamalat relawan dalam membantu Wakaf  Dana peserta Niaga, Imam juga ditunjuk 

untuk berpartisipasi sebagai juru akad (kontrak Narator) antara WANCorp Wakaf Dana 

Niaga. 

Staf Masjid juga diberi kesempatan untuk menjadi Mutawalli jika memenuhi syarat di 

bawah pengakuan WANCorp itu. The Mutawalli pengakuan diberikan untuk menyediakan 

layanan Umrah yang ditawarkan oleh Tiram Travel Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang 

sahamnya diberkahi. 

 

3. Pembiayaan bantuan kemanusiaan (Wakaf Brigade)24 

Berpegang teguh pada visi menjadi sebuah organisasi sukarela Islam dengan manajemen 

yang terencana baik untuk skala nasional maupun internasional. Wakaf Brigade telah 

membuktikan eksistensinya dengan pengakuan yang diberikan oleh Dewan Keamanan 

Nasional (NSC). 

Sesuai dengan tujuan berdirinya sebagai organisasi bantuan darurat, Wakaf Brigade telah 

melakukan banyak kegiatan bantuan kemanusiaan baik itu pada saat bencana atau tidak. Tim 

Wakaf Brigade juga memberikan kontribusi layanan selama bencana banjir yang melanda 

Segamat, Muar, Kota Tinggi dan Batu Pahat selama awal dan menjelang akhir tahun 2011. 

Demikian juga tim Waqaf Brigade dan kelompok pendukungnya telah memberikan dukungan 

dalam program membersihkan dan melestarikan sekolah, masjid, aula, klinik dan rumah yang 

terkena bencana banjir. 

Kontribusi waqaf Brigade ini telah mendapat penghargaan dari JCorp di ADFIAP Awards 

2011, sebagai organisasi yang berpartisipasi dalam Social Responsibility (CSR) perusahaan. 

Acara penyerahan award diadakan di Acapulco, Kyrenia, Siprus pada tanggal 20 April 2011. 

Melalui pola wakaf saham yang dikembangkan melalui kegiatan ekonomi pada umumnya 

dan disinergikan dalam program CSR merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk 

mengoptimalkan pengembangan wakaf secara profesional. Karena salah satu 

ketidakmampuan lembaga wakaf dan juga lembaga ZIS secara umum dalam memobilisasi 

dan mendistribusikan dana ZIS dan wakafnya untuk tujuan keadilan sosial itu disebabkan oleh 

lemahnya manajemen, terutama aspek penggalangan dana dan transparansi/akuntabilitas.25 

Artinya manajemen nazhir yang tidak profesional merupakan penghambat bagi terwujudnya 

                                                           
24 Waqaf Brigade, http://www.jcorp.com.my/waqaf-brigade-36.aspx, diakses tanggal 11 Juni 2013 
25 Sukron Kamil, “Wakaf untuk Keadilan Sosial antara Teori dan Praktik”,(Jakarta: Jurnal Al-Awqaf Jurnal 

Wakaf dan Ekonomi,Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011), hlm. 82. 
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wakaf untuk keadilan sosial, karena umumnya para nazhir wakaf, tidak memiliki keahlian dan 

keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Atau 

dalam bahasa lain, nazhir yang ada umumnya tidak memiliki konsep dan kemampuan 

manajemen modern yang baik, paling tidak berdasarkan ukuran: visi organisasi, 

kelembagaaanya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah 

manajemen dari mulai perencanaan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan 

menerapkan reward and funishment.26 

CSR dalam kerangka Islam mencakup rangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai 

bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun 

cara-cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan halal dan haram 

sesuai syariah.27 CSR Islam bertujuan menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui 

aktivitas-aktivitas yang bersifat ribawi, melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan 

wakaf.28 

Dalam pandangan Islam, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan 

realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan 

merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang 

lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran 

kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya 

sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.29 

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil−hasil 

yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang 

besar, saham malah justru akan memberi konstribusi yang cukup besar dibandingkan dengan 

jenis komoditas perdagangan yang lain. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan 

permasalah yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang 

lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf, seperti tanah, gedung, 

rumah dan semacamnya.30 

Wakaf saham atau wakaf perusahaan dapat berlaku pada saham-saham yang telah ada 

maupun saham-saham yang dibeli untuk diwakafkan. Sebuah perusahaan dapat menerapkan 

                                                           
26 Ibid. 
27 Rivai dalam Edi Suharto, CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, (Bandung: 

Alfabeta, Cetakan Kesatu, 2010), hlm. 101 
28 Ibid. 
29 Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam, 

http://www.referensimakalah.com/2013/02/Corporate-Social-Responsibility-dalam-Perspektif-Islam.htm, 
diakses tanggal 27 November 2013 

30 Wakaf Uang, Saham dan Manfaat, Sumber : http://www.wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-
dan-manfaat.html, diunduh tanggal 08 April 2012. 
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wakaf perusahaan dengan cara mewakafkan saham yang dimilikinya atau membeli saham 

perusahaan lainnya untuk diwakafkan.31  

Perseroan terbatas sebagai legal person yang dalam melakukan aktivitasnya khususnya 

dalam aktivitas bisnis memiliki konsekuensi hukum maupun kewajiban moral layaknya 

manusia sebagai subyek hukum pada umumnya. Terutama jika kegiatan tersebut akan sangat 

memiliki pengaruh dan dampak yang besar bagi masyarakat pada umumnya. 

Dalam konsep wakaf perusahaan ditentukan bahwa jika ada keuntungan atau dividen 

yang dihasilkan dari saham yang diwakafkan dalam sebuah perusahaan, maka keuntungan 

dari saham yang diwakafkan didistribusikan langsung kepada masyarakat atau sebagian 

diinvestasikan kembali untuk meningkatkan manfaatnya. 32 

Sebagai perbandingan wakaf saham dalam ketentuan Hukum Positif di Indonesia, 

pengaturan wakaf saham di Indonesia baru dilakukan dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan 

hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Dalam penjelasan pasal 60 

ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak 

memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap 

setiap orang. Hal inimerupakan penjelasan pasal 60 ayat (1) UUPT.  

Pengalihan saham secara penuh dengan kepemilikan merupakan salah satu karakteristik 

korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang 

sejenis. Sifat dapat dialihkan (transferability) ini membuat perusahaan mampu melakukan 

kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini 

pada gilirannya dapat meningkatkan kepentingan pemegang saham dan memberikan 

kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi 

investasi portofolio mereka33.  

Pengalihan saham dapat pula dilakukan untuk tujuan wakaf. Dalam ketentuan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf, saham termasuk kategori benda bergerak selain uang karena 

Peraturan Perundang undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.  
                                                           

31 Budi Santoso, Wakaf untuk perusahaan, (Malang: Universitas Brawijaya Press, Edisi Pertama, April 
2011), hlm. 52. 

32 Ibid. 
33 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis, Volume 26 

– No. 3 – Tahun 2007, Jakarta, hlm.10. 
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Terkait dengan wakaf dari saham yang diwakafkan dari milik pemegang suatu perseroan, 

maka hal ini tidak terlepas dengan ketentuan peralihan saham itu sendiri sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPT, Saham Perseroan dikeluarkan atas nama 

pemiliknya. Ketentuan UUPT juga memberikan kewenangan perseroan untuk menetapkan 

persyaratan kepemilikan saham dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan 

yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini ditegaskan dalam ayat (2) berikutnya. Dengan demikian untuk jenis saham 

personal yang diwakafkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan ketentuan anggaran 

dasar perseroan yang bersangkutan, apakah termasuk jenis saham yang dapat dialihkan atau 

tidak. Disamping itu juga terkait dengan saham yang akan diwakafkan, saham tersebut harus 

merupakan saham yang masuk dalam ketentuan saham yang sesuai dan tidak bertentangan 

dengan syariah. Hal ini terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, bahwa aktivitas pemberdayaan wakaf selain tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

Saham yang telah diwakafkan harus didaftarkan pada badan wakaf. Demikian pula 

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham sesuai dengan 

ketentuan Pasal 50 UUPT.34 Saham yang telah diwakafkan, juga harus dilaporkan dan 

didaftarkan pada direksi perseroan, termasuk nama dan alamat nazhir wakaf saham, jumlah, 

nomor, tanggal terlaksananya wakaf saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih 

dari satu klasifikasi saham. 

                                                           
34 Pasal 50 UUPT: 

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat 
sekurang-kurangnya: 

a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya 

dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; 
c. jumlah yang disetor atas setiap saham; 
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas 

saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal 
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). 
(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib 

mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal 
saham itu diperoleh. 

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. 

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. 
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Saham yang telah diwakafkan didaftarkan pada direksi perseroan untuk dicatat sesuai 

dengan ketentuan Pasal 50 UUPT. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 

2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), pencatatan atas nama nazhir tersebut tidak menunjukan 

bahwa saham yang diwakafkan dimiliki oleh wakif. Nazhir hanya bertugas untuk mengurus 

sesuai dengan peruntukan sesuai akta ikrar wakaf. Untuk wakaf saham dalam bentuk Wakaf 

ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah 

(nasab) dengan Wakif.  

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf saham yang 

dianalogikan dengan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI tentang wakaf uang itu 

dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang 

merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum 

dalam bentuk uang tunai (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

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

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

dan atau diwariskan.  

 

Penutup 

Pola manajemen wakaf saham ini menunjukan adanya kepemilikan modal yang berpihak 

pada kepentingan sosial sesuai tujuan wakaf yang dicantumkan dalam akta ikrar wakaf. 

Disatu sisi kepemilikan modal dalam perusahaan tidak semata-mata dinikmati oleh pemilik 

modal atau segelintir orang saja, namun melalui manajemen wakaf saham ini terjadi distribusi 

kekayaan yang juga dinikmati oleh orang lain khususnya mereka yang secara ekonomi berada 

dibawah garis kemiskinan. Hal ini lah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan 

ekonomi dalam masyarakat.  

Belajar dari pola wakaf saham yang dilaksanakan oleh Johor Corporation melalui 

pembentukan syarikat Wancorp yang mengelola wakaf saham dari Johor Corp, menunjukkan 

implementasi wakaf saham yang efektif baik dari segi pengelolaan aset wakaf saham itu 

sendiri maupun pola manajemen yang profesional. Melalui wadah Wancorp ini, kegiatan 

Corporate Social Resposibility (CSR) dari Johor Corp tertata dengan baik, berkelanjutan, dan 

profesional. Hal ini dapat menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk 

mengelola dana CSR nya melalui wakaf saham.[] 
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