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ABSTRAKSI 

 

علها جمكن المرأة الواقفة ي لفظ " الواقف " يدخل فيه الرجل والمرأة ، ولكن
رية موضوع البحث . للوقف عالقة قوية بين ملكية المال وتصرفه . في نظ
 يتهاألسرة المسلمة تكون ملكية المال وتصرفه تحت يد الرجل أو تحت وال

ملن ء يعسواء كان زوجا أو أبا . ولكن في هذه األيام نجد كثيرا ما من نسا
ة المال . وصارت المرأة ذات إمكاني حتى يكون لديهن الدخل أو ملكية

مرا قف أللشراء وبالتالي يمكنها أن تكون واقفة . وأصبح تشجيع المرأة للو
طع ينقمهما حيث أن الوقف من األعمال الصالحة في تعاليم اإلسالم الذي ال
 مؤثرأجره رغم موت الواقف . تشجيع المرأة للوقف على أساس اإلدراك وال

كن ي يمن هذه الثالثة من مجاالت علم النفس االجتماعوتكوين السلوك حيث أ
 إلى جعله موضوعا للبحث في سلوك المرأة تجاه تشجيع الوقف . وهذا يهدف

  تشجيع المرأة للوقف .
سسة وإضافة إلى ذلك أن النساء قد شاركن في الوقف . أشارت إلى هذا مؤ

اء لنسن عدد اوقفية في يوغياكرتا تدير وقف النقود . سجلت هذه المؤسسة أ
% ومقدار 244،11يرتقي إلى  2011إلى سنة  2009الواقفات من سنة 

واقفات % . هذا يدل على أن عدد ال428،03ارتقاء المبلغ من الواقفات إلى 
في  ومقدار المبلغ سيرتقيان في السنوات المقبلة . والغرض من التركيز

 عه إلى تطورازدياد الواقفات ارتقاء ريع الوقف المنتج حتى يرجع نف
  االقتصاد للموقوف عليه .

 

 

Word ' wakif ' in islam doesn't distinguish man from woman, however, the 
study about woman donatur ( wakif ) became important to be discussed. The study 
about Wakif has something to do with the owning and managing wealth. In 
islamic concept of wealth managing, the wealth owning and managing is under 
man's decision.  
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However, recently so many women have worked,they earned and owned 
money or wealth that they have a big chance to be '' wakif ''. Wakaf also became 
important for moslemah according to islamic concept which told that wakaf is one 
way of workship which it's reward will always continue to it's owner even he 
passed away. 

Persuasion way  based on perception, motivation and character building 
which is the section of social psychological studies is used to study, maintain and 
discuss women character in wakaf,  to support them to donate (wakaf) . 

By the time, the fact that the women have contributed as waqif has been 
reported by one of wakaf organization in Jogja, they report the number of women 
who contributed in wakaf has risen from 2009 to 2011 about 244,11 %, so has the 
asset risen about 428,03 %. This condition showed us that the change of the 
number of women wakif with their asset will increase in future years is very huge. 
Hopelly, as the focus on increasing of women wakif, the profit on their asset will 
rise, which effects economical increasing and sustainable. 
 

 

 

 

Kata Kunci: Wakif Perempuan, Psikologi Social, Gender, Persepsi Social, 
Motivasi berwakaf, Sikap berwakaf perempuan.  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Wakaf, merupakan instrumen ekonomi,1 keagamaan dan sosial, yang telah 

memainkan peranan penting dalam sejarah dan pengembangan masyarakat 

Muslim seperti di negara-negara Timur Tengah.2 Wakaf, yang telah bertahan lebih 

dari satu milenium,3 telah berfungsi sebagai instrumen penting untuk 

menyediakan public goods dengan cara yang tidak sentralistik,4 yang 

mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), dan 

                                                 
1 Murat Cizakca, A History of Philantropic Foundations: The Islamic World from The 

Seventh Century to the Present. Istanbul: Economics Department Bogazici University, 2000, hlm. 
9. 

2 Michael Dumper, Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi, terj. Burhan Wirasubrata. 
Jakarta: Lentera, cet. I, 1997, hlm xi. 

3 Daniel Crecelius, Introduction. Journal of the Economic and Social History of the 
Orient, vol. 38, part 3, 1995, p. 260.  

4 Timur Kuran, The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and 

Limitation of the Waqf System. Los Angeles: The Law and Society Association, 2001, vol. 35, no. 
4.  
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persaudaraan (ukhuwah).5  Dalam rentang waktu yang cukup lama, wakaf berada 

pada pusat kehidupan paling penting dari umat Islam sehari-hari, yakni 

membangun lembaga-lembaga keagamaan, cultural dan kesejahteraan.6  

Kekayaan wakaf, di sebagian besar negara-negara Islam, baik dikelola 

oleh swasta maupun pemerintah, telah menjadi kekuatan ekonomi yang efektif, 

yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak layanan 

pokok seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan lainnya yang telah 

disediakan oleh wakaf. Sehingga dimungkinkan, pengelolaan wakaf  yang tepat 

akan mampu mencapai tujuan akhir dari perekonomian modern.7  

Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia setidaknya terinspirasi oleh 

dua hal mendasar. Pertama, keberhasilan negara-negara Muslim di Timur Tengah 

dalam mewujudkan kemanfaatan wakaf bagi kepentingan masyarakat, diantaranya 

adalah negara Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar. Kedua, kondisi 

perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk, sementara aset 

wakaf yang memiliki potensi nilai ekonomi belum dioptimalkan.8 Nilai ekonomi 

wakaf akan optimal apabila aset wakaf dikelola secara bisnis,9 yakni diarahkan 

pada proyek komersial sesuai syariah yang menghasilkan keuntungan, yang 

dikenal dengan wakaf produktif.10 Dengan konsep wakaf produktif ini, maka 

tujuan mempertahankan fungsi dan manfaat wakaf, serta peningkatan nilai dan 

kualitas manfaat dari wakaf dapat tercapai.11  

                                                 
5 Cholil Nafis, Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang. Jakarta: Divisi 

Litbang Badan Wakaf Indonesia, 2008. 
6 Robert Duncan McChesney, Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History 

of a Muslim Shrine, 1480-1889. Princeton: Princeton University Press, 1991. 
7 Murat Cizakca, Towards A Comparative Economic History of the Waqf System. Kuala 

Lumpur: Al-Shajara, International Institute of Islamic Thought and Civilitation, vol. II, no.1, 1997, 
hlm 3. 

8 Mustafa Edwin Nasution, Implementasi Wakaf di Indonesia. Dipresentasikan pada 
Seminar Internasional: Perkembangan dan Kebijakan Wakaf di Kampus UHAMKA Jakarta pada 
tanggal 20 April 2007.  

9 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis  diartikan sebagai usaha komersial dalam 
dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 
Jakarta: Balai Pustaka, 2007, ed. 3, hlm 157). 

10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif diartikan sebagai 
mendatangkan/memberi hasil, manfaat, atau menguntungkan. (Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, ed. 3, hlm 897).  

11 Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Produktif sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat: 

Peranan dan Strategi Pengelolaan di Era Kontemporer. Disampaikan pada Seminar Wakaf 
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Berdasarkan uraian di atas, wakaf menjadi bagian yang urgen untuk 

diperjuangkan bagi peningkatan kesejahteraan umat. Oleh karenanya mengurai 

faktor-faktor pendukungnya menjadi penting. Adapun salah satu faktor 

pendukung dalam proses keberhasilan wakaf adalah pemberi wakaf atau yang 

disebut sebagai wakif.  

 

B. Implikasi Wakif dan Perempuan 

Berwakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.12 Dengan demikian, 

berwakaf pada dasarnya merupakan tindakan mengeluarkan harta benda milik 

pribadi, tetapi bukan untuk kepentingan pemilik, namun digunakan untuk 

kepentingan masyarakat.  

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

Persyaratan seorang wakif adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.13 Persyaratan 

tersebut tidak membedakan adanya wakif laki-laki ataupun perempuan. Sehingga 

kedudukan wakif laki-laki dan perempuan adalah sama. Wakif dapat berwakaf 

karena memiliki harta benda atau pendapatan yang dapat diwakafkan dari hasil 

bekerja. 

Di Indonesia, orientasi kerja14 tidak hanya merupakan lahan kaum laki-

laki. Dewasa ini, kaum perempuan memiliki akses yang sama dengan kaum laki-

                                                                                                                                      
Produktif “Mengembangkan Wakaf  Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban,” 
di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2008. 

12 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: 2007, 
hlm. 1. 

13 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: 2007, 
hlm. 1-3. 

14 Menurut Al-Khayyath, dalam Al Quran tidak kurang dari 602 kata yang bermakna 
kerja. Salah satunya terdapat dalam Surat At Taubah (9) ayat 105, yaitu perintah bekerja, yang 
artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang 
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laki, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun pendapatan. Di berbagai 

sektor, banyak kaum perempuan ikut serta dalam kegiatan bermuamalah, baik 

secara mandiri (entrepreneur), maupun menjadi bagian dari human capital 

(employee) suatu korporasi. Dari sisi gender, partisipasi perempuan dalam 

lapangan kerja meningkat signifikan.15 Sampai dengan tahun 2009, pekerja 

perempuan telah mencapai 36,32% (38,1 juta orang) dari keseluruhan jumlah 

penduduk Indonesia yang bekerja.16  

Kepercayaan atas potensi dan prestasi perempuan semakin menguat. Hal 

ini telah dibuktikan, salah satunya oleh The Grameen Family of Companies di 

Bangladesh. Selama 20 tahun, sejak tahun 1983 hingga tahun 2006, korporasi 

Grameen ini telah memiliki 25 perusahaan, yang bergerak pada berbagai sektor 

bisnis, seperti bank untuk orang miskin, telekomunikasi, internet service provider, 

kesehatan, investment management, elektronik, dan lain-lain. Uniknya, 

perusahaan dibawah kepemimpinan Muhammad Yunus17 ini, pelaksananya 

didominasi oleh kaum perempuan miskin yang beretos kerja tinggi hingga 

berhasil memperbaiki kondisi perekonomiannya.18 Capaian gemilang kaum 

perempuan tersebut telah membuka mata bahwa perempuan mampu mandiri 

secara finansial. Dengan kemampuan finansial tersebut maka perempuan memiliki 

kebebasan untuk mengalokasikan pendapatannya, termasuk salah satunya untuk 

berderma.  

Kemampuan demikian, sangat memungkinkan bahwa kaum perempuan 

pun dapat berwakaf, tanpa menimbulkan masalah dalam konsep properti keluarga. 

Oleh karenanya, tulisan ini pertama, mengangkat tentang wakif perempuan dari 

perspektif psikologi sosial. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan titik 

                                                                                                                                      
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan. Abdul Aziz Al-Khayyath, Etika Bekerja dalam Islam (terj.), Jakarta: Gema Insani 
Press, 1994, hlm. 13-20, dikutip dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 
(P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi 

Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, ed. 1, hlm. 240. 
15 Berita Resmi Statistik, No. 28/05/Th. X, 15 Mei 2007. 
16 www.bps.go.id, diakses 25 Maret 2012.  
17 Pemenang Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize) tahun 2006. 
18 Muhammad Yunus dan Karl Weber, Creating a World Without Poverty: Social 

Business and the Future of Capitalism. Amerika Serikat: PublicAffairs, ed. 1, 2007, hlm. 78. 
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temu dalam hal supporting bagi perempuan untuk berwakaf dilihat dari perspektif 

psikologi sosial. Sehingga diharapkan tidak ada keraguan lagi bagi perempuan 

untuk menjadi wakif. Kedua, membahas fakta peran perempuan sebagai wakif 

dalam kancah perwakafan di Indonesia. Kajian ini merupakan upaya untuk 

mengangkat kontribusi wakif perempuan dalam ikut serta memajukan perwakafan 

di Indonesia, studi kasus pada wakif perempuan di Badan Wakaf Uang/Tunai 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI 

DIY). 

 

C. Dimensi Perempuan dalam Ekonomi  

Falsafah al-Quran menuturkan bahwa semua aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh manusia patut untuk dikerjakan, dalam rangka mendapatkan 

falah,19 yaitu mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam 

memandang falah sebagai tercapainya kesejahteraan di dunia yang akan 

berpengaruh terhadap kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, tujuan aktivitas 

ekonomi Islam meliputi lima aspek, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan hidup 

seseorang secara sederhana; 2) Memenuhi kebutuhan keluarga; 3) Memenuhi 

kebutuhan jangka panjang; 4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang 

ditinggalkan; dan 5) Memberikan bantuan sosial di jalan Allah.20 Kelima aspek 

tersebut merupakan proses yang saling terkait,21 yang mesti diupayakan oleh 

                                                 
19 Falah mencakup aspek spiritualitas, moralitas, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2008, ed. 1, hlm. 2. 

20 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam (terj.), Jakarta: Bumi 
Aksara, 1996, hlm. 3, 15-38.   

21 Aspek pertama merupakan kewajiban minimal yang mesti dipenuhi untuk menjamin 
kelangsungan hidup, yaitu memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian, 
tempat tinggal, perlindungan, perawatan, dan pendidikan. Hal ini terkait dengan Quran Surat At 
Taubah (9) ayat 41, yang artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Aspek kedua merupakan tanggungjawab seseorang atas 
istri dan anaknya, serta kerabat yang membutuhkan bantuan. Hal ini terkait dengan Quran Surat 
Al-Israa’ (17) ayat 17, yang artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.Aspek ketiga, merupakan pengakuan Islam 
tentang perlunya menyimpan barang kebutuhan untuk digunakan pada masa tertentu. Hal ini 
terkait dengan Quran Surat Al-Israa’ (17) ayat 29, yang artinya: Dan janganlah kamu jadikan 
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setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan. Tercapainya kelima aspek tersebut 

akan mendatangkan nilai berkah22 dalam kehidupan, sehingga kesejahteraan dunia 

dan akhirat pun dapat diraih. 

Ekonomi, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, menempatkan manusia 

sebagai pelaku ekonomi yang tidak mendikotomikan norma dan fakta, serta 

konsep rasionalitas. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Takwa 

seseorang tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas, namun justru 

membawa seseorang menjadi lebih produktif, sehingga tercapai falah. Karenanya, 

aktivitas ekonomi dikendalikan agar berjalan seirama dalam sistem kehidupan 

(way of life) secara menyeluruh (kaffah), baik pada aspek interaksi dengan Allah 

maupun bermuamalah.23   

Ketika keluarga Muslim meletakkan tanggung jawab pencari nafkah pada 

kaum laki-laki,24 Islam membolehkan perempuan bekerja, apabila: 1) Keluarga 

membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder, sementara 

pihak laki-laki (bapak atau suami) dalam kondisi tidak mampu, menurun 

pendapatannya, atau meninggal dunia; dan 2) Masyarakat Islam membutuhkan 

                                                                                                                                      
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan kamu 

terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 
Aspek keempat adalah meninggalkan sejumlah harta untuk kebutuhan hidup orang-orang yang 
berada di bawah tanggungannya setelah meninggal dunia. Hal ini merupakan pengakuan Islam atas 
hukum waris. Hal ini terkait dengan Quran Surat Al-Ahzab (33) ayat 6, yang artinya: …Dan 

orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (mewarisi) di dalam 

Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu 

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di 

dalam Kitab (Allah). Aspek kelima merupakan aktivitas altruisme setiap Muslim untuk dapat 
memberikan bantuan sebanyak mungkin bagi kemashlahatan bersama. Hal ini terkait dengan 
Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 261, yang artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
22 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah diartikan sebagai karunia Tuhan yang 

mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, yang merupakan hak prerogatif Allah kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2007, ed. 3).  

23 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2008, ed. 1, hlm. 13-16. 

24 Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Quran Surat An-Nisaa’ (4) ayat 34, yang 
artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka 

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.  
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tangan terampil kaum perempuan25 sesuai dengan syariat dan fitrah pekerjaan 

perempuan, sehingga tetap menjaga kepribadian dan kehormatannya.26 

Diperbolehkannya perempuan beraktivitas pada sektor ekonomi, dalam koridor 

Islamic values, memungkinkan perempuan memperoleh penghasilan (income),27 

sehingga menjadi berdaya beli.28 Perempuan berdaya beli, mempunyai kans besar 

untuk menjadi wakif.   

Rasionalitas pola konsumsi perempuan menjadi bagian penting dalam 

pengambilan keputusan berkonsumsi. Perilaku konsumsi rasional atas dasar 

keimanan (rasionalitas konsumsi Islam),29 nampaknya patut untuk diindahkan, 

yaitu dengan menekankan pada aspek maksimisasi mashlahah30 (maximizing 

mashlahah) sepanjang waktu. Salah satu rasionalitas konsumsi Islam, yang 

mengacu pada maksimisasi mashlahah adalah mengeluarkan harta benda yang 

menjadi hak miliknya untuk digunakan kemanfaatannya bagi kepentingan publik, 

yaitu dengan berwakaf.31 Adapun perempuan yang berwakaf disebut dengan wakif 

perempuan.  

                                                 
25 Hal ini didukung oleh Quran Surat An-Nisaa’ (4) ayat 32, yang artinya: …bagi orang 

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 

bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
26 Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Islami (terj.), Jakarta: Gema Insani Press, 

1998, hlm. 179.  
27 Income secara umum merupakan fungsi dari konsumsi (consumption) dan tabungan 

(saving), dimana ziswa (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) termasuk pada variabel konsumsi. 
28 Perempuan berdaya beli diartikan sebagai perempuan yang memiliki harta benda. 

Namun dalam tulisan ini penekanannya lebih pada perempuan bekerja.  
29 Sebagaimana disyaratkan dalam QS. An-Nahl (16) ayat 114, yang artinya: Maka 

makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah 

nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. 
30 Komoditas mashlahah memenuhi unsur kandungan manfaat dan berkah, yang 

dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebih-lebihan, dan diniatkan untuk mencari ridha Allah 
semata. Mashlahah dalam konsumsi penting, sehingga pola konsumsi yang terjadi adalah mengacu 
pada semakin tinggi tingkat mashlahah dalam konsumsi tersebut, maka akan makin disukai 
daripada yang lebih sedikit tingkat mashlahahnya. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi 
Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, 
Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, ed. 1, hlm. 129, 144-145. 

31 Dengan demikian, berwakaf pada dasarnya merupakan perilaku yang bertumpu pada 
rasionalitas Islami dalam berkonsumsi dengan tujuan memaksimumkan mashlahah. Sehubungan 
dengan itu, terdapat keyakinan bahwa berwakaf sebagai amal jariah. Amal jariah akan terwujud 
apabila wakaf telah diproduktifkan. Dari aspek economic-transcendental, wakaf produktif dapat 
diartikan sebagai berbisnis dengan Allah, yaitu melakukan investasi harta bendanya melalui wakaf, 
dengan harapan akan memetik hasilnya di akhirat dalam jangka waktu (time horison) yang tidak 
terbatas. Namun, harta benda wakaf akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat, mestinya 
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D. Wakif Perempuan dalam Perspektif Psikologi Sosial 

Ketika perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan, seakan terjadi 

pergeseran pengambilan keputusan konsumsi dalam keluarga, termasuk dalam hal 

ini adalah keputusan untuk berwakaf. Harta yang diperoleh perempuan dari 

bekerja, menjadi hak perempuan untuk membelanjakannya. Berbeda apabila harta 

yang dimilikinya berasal dari nafkah suami. Meskipun demikian, musyawarah 

keluarga dalam pengambilan keputusan berkonsumsi, termasuk untuk berwakaf, 

umumnya tetap dilakukan.  

 Dukungan pada perempuan untuk berwakaf, layak diberikan. Hal ini 

mengingat atas pahala amal jariyah yang akan diperoleh, serta terkadang kultur 

lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung untuk berwakaf. Oleh karenanya, 

lingkungan sosial yang menjadi bagian dari interaksi sehari-hari dikondisikan 

sedemikian rupa, sehingga memberikan efek positif bagi perempuan untuk 

berwakaf.   

Pola persuasi32 untuk berperilaku membantu orang lain atau perilaku 

prososial, merupakan salah satu kajian bidang ilmu psikologi sosial. Psikologi 

sosial menekankan analisis perilaku individual dalam menghadapi stimulus-

stimulus sosial,33 dalam hal ini adalah perilaku perempuan dalam menghadapi 

stimulus berwakaf, berdasarkan persepsi, motivasi, dan sikap.  

 

1. Persepsi Perempuan terhadap Realitas Berwakaf  

                                                                                                                                      
dalam kondisi bahwa harta benda wakaf tersebut benar-benar mendatangkan unsur manfaat dan 
berkah, baik bagi dirinya maupun orang lain. Bagi wakif, kontinuitas manfaat yang dapat dinikmati 
oleh mauquf ‘alaih dari hasil investasi demikian, akan menjadikannya memiliki amal yang tidak 
terputus pahalanya, sebagaimana yang diharapkan oleh wakif.  

32 Menurut A.M. Colman, persuasi adalah proses pengubahan sikap yang dilakukan 
melalui presentasi pesan yang bermuatan argumen-argumen yang melemahkan atau menguatkan 
seseorang, obyek, atau isu. (A.M. Colman, Oxford Dictionary of Psychology, New York: Oxford 
University Press Inc., 2006, dikutip dalam Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar, 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 69.  

33 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2010, hlm. 2-3. 
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 Persepsi, secara umum diartikan sebagai aktivitas pengelolaan informasi 

yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.34 Secara spesifik, yaitu 

persepsi sosial, didefinisikan sebagai suatu proses pemahaman seseorang terhadap 

suatu realitas sosial.35 Realitas sosial yang dimaksud adalah realitas berwakaf. 

Berwakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam dalam distribusi kekayaan, 

terkait erat dengan aspek sosial yakni perilaku menolong mauquf ’alaih dengan 

tidak meminta imbalan apapun. Adapun subyek yang terlibat dalam kajian ini 

adalah kaum perempuan. Dengan demikian uraian ini akan membahas tentang 

persepsi perempuan terhadap realitas berwakaf. 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi sosial, 

yaitu 1) Faktor penerima (the perceiver); 2) Faktor situasi (the situation); dan 3) 

Faktor objek sasaran (the target).36 Ketiganya akan dibahas secara berturut-turut 

sebagai berikut. 

Pertama, faktor penerima, yaitu kaum perempuan. Faktor ini terkait 

dengan karakteristik kepribadian utama, yaitu konsep diri, nilai dan sikap, 

pengalaman masa lampau, serta harapan dalam diri perempuan. Seorang 

perempuan yang memiliki konsep diri37 (self concept) yang tinggi dan selalu 

merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung melihat berwakaf dari 

sudut tinjauan yang positif dan optimistik, dibandingkan dengan perempuan yang 

memiliki self concept yang rendah. Perempuan berdaya beli yang memiliki self 

concept yang tinggi, akan merasa ringan dan berkemampuan penuh untuk 

                                                 
34 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010, hlm. 34. 
35 W.H. Starbuck dan J.M. Mezias, Opening Pandora’s Box: Studying the Accuracy of 

Managers’s Perception. Journal of Organizational Behaviour, 1996, dikutip dalam Fattah 
Hanurawan, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 34. 

36 S.P. Robbin, Organizational Behavior. Concept, Controversies and Applications, 
London: Prentice Hall International Editions, 1989, dikutip dalam Fattah Hanurawan, Psikologi 

Sosial, Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 37-41. 
37 Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya atau bagaimana 

memandang diri sendiri. Biasanya dilakukan dengan penggolongan karakteristik sifat pribadi, 
karakteristik sifat sosial, dan peran sosial. Karakteristik pribadi adalah sifat-sifat yang dimiliki, 
paling tidak persepsi mengenai diri sendiri. Karakteristik ini dapat bersifat fisik (laki-laki, 
perempuan, tinggi, rendah, cantik, tampan, gemuk, dsb) atau dapat juga mengacu pada 
kemampuan tertentu (pandai, pendiam, cakap, dungu, terpelajar, dsb). Konsep diri sangat erat 
kaitannya dengan pengetahuan. Apabila pengetahuan seseorang itu baik atau tinggi, maka konsep 
diri seseorang itu baik pula. Sebaliknya apabila pengetahuan seseorang itu rendah maka, konsep 
diri seseorang itu tidak baik pula. http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 4 April 2012. 
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mengambil keputusan berwakaf. Karena perempuan tersebut yakin bahwa harta 

benda yang digunakan untuk berwakaf tidak akan mengganggu konsep properti 

keluarga.  

Nilai dan sikap positif seorang perempuan atas berwakaf, akan memberi 

sumbangan signifikan bagi pemahaman atas wakif. Sehingga dalam diri 

perempuan tertanam pola pikir (mind set) bahwa menjadi wakif adalah hal yang 

baik, menyenangkan,  mudah untuk dilakukan, memberi berkah, serta 

mendatangkan pahala amal jariyah, karena membantu orang lain yang 

membutuhkan (mauquh ‘alaih). Perempuan yang memiliki nilai dan sikap positif 

pada wakaf, tidak akan berpikir sebaliknya, bahwa perilaku berwakaf akan 

memberatkan bagi keuangan keluarga, karena harus mengurangi sebagian harta 

yang dimiliki keluarga.  

Pengalaman perempuan di masa lalu, seperti pernah berwakaf, mengetahui 

orang tuanya atau suaminya berwakaf, pernah melihat atau merasakan manfaat 

wakaf, akan memberikan sisi positif atas persepsinya tentang wakif. Semakin 

banyak informasi terkait dengan kontribusi wakaf, akan menambah nilai positif 

atas persepsi berwakaf. Hal ini dimungkinkan karena adanya ikatan hati atau 

ikatan emosional yang mempengaruhi perasaan perempuan, sehingga 

mendorongnya untuk menjadi wakif.  

Kedua, faktor situasi, didefinisikan sebagai keseluruhan faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku perempuan pada ruang dan waktu tertentu. Situasi 

sosialisasi yang mendukung bagi terpenuhinya pemahaman berwakaf, akan 

menimbulkan interpretasi positif untuk mendorong diri perempuan menjadi wakif. 

Kenyamanan ketika memperoleh informasi, suasana hati yang sedang senang, 

maupun kondisi keluarga, akan dapat mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan untuk berwakaf.  

Ketiga, faktor objek sasaran, yaitu terkait dengan ciri-ciri yang terdapat 

pada wakaf, yang akan menentukan terbentuknya persepsi tentang wakif. 

Beberapa ciri wakaf yang boleh jadi menimbulkan persepsi positif untuk 

berwakaf, diantaranya:  
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a. Keunikan Wakaf  

Wakaf memiliki keunikan pada keharusan untuk mempertahankan nilai 

pokok aset wakaf, sementara yang dimanfaatkan adalah profit dari hasil 

pengelolaannya.38 Sehingga aset wakaf harus diproduktifkan terlebih dahulu, tidak 

dapat langsung dikonsumsi sebagaimana pada zakat, infak, dan sedekah. 

Terkumpulnya aset wakaf dalam jangka panjang akan menjadi snowball effect, 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi mauquf 

‘alaih setelah aset wakaf tersebut diproduktifkan.  

 

b. Kekontrasan Wakaf 

Kekontrasan wakaf terletak pada pola memproduktifkan aset wakaf. 

Proses transformasi input atas aset wakaf menjadi output tidak dapat disamakan 

dengan memproduksi barang atau jasa lain, karena pengelolaan aset wakaf harus 

memenuhi ketentuan syar’i.  

 

c. Ukuran dan Intensitas Wakaf 

Keberhasilan lembaga-lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf serta 

kontribusi yang signifikan bagi peningkatan perekonomian mauquf ‘alaih, baik di 

Indonesia maupun di negara-negara Muslim, dapat menjadi referensi tersendiri 

bagi indikator ukuran dan intensitas wakaf.  

 

d. Kedekatan Wakaf  

Pola sosialisasi berwakaf yang dekat dengan aspek psikologi perempuan 

layak untuk dilakukan. Melalui berbagai organisasi perempuan (dalam afiliasi 
                                                 

38 Hal ini berdasarkan Hadis tentang wakaf yang menjadi rujukan utama disyariatkannya 
wakaf,  yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, sebagai berikut: “Dari Ibnu ‘Umar ra. 

berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. 

menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW! saya 

mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah 

yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: ”Bila engkau suka, kau tahan 

(pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya),” Kemudian Umar mensedekahkan 

(tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar 

berkata: “Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum 

kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola 

(nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan 

orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).  
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kelembagaan), berbagai media informasi khusus perempuan (sebagai media 

transparansi dan akuntabilitas), maupun berbagai pendekatan yang tepat untuk 

perempuan (misalnya kredibilitas tokoh), akan membangun kekuatan keeratan 

hubungan, antara perempuan dengan berwakaf.  

Berdasarkan uraian diatas, maka positif tidaknya persepsi perempuan 

terhadap realitas berwakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semakin kuat faktor-

faktor pembentuk persepsi positif pada diri perempuan atas wakaf, maka persepsi 

perempuan untuk menjadi wakif semakin kuat.  

 

2. Motivasi Berwakaf pada Perempuan 

Motivasi melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.39 Motivasi merupakan 

suatu proses yang menyebabkan perilaku menjadi semangat, terarah dan 

berkelanjutan. Proses timbulnya motivasi berwakaf dapat didekati dengan teori 

harapan (expectancy theory) dan teori penentuan tujuan (goal theory).40  

Expectancy theory menekankan bahwa keyakinan bertindak (berwakaf) 

dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan harapan41 (expectancy). 

Keyakinan seorang perempuan, berupa harapan akan memperoleh pahala amal 

jariah42 atau dapat memberi manfaat bagi orang lain melalui wakaf, bisa jadi 

merupakan salah satu penggerak menjadi wakif. Terlebih lagi apabila keyakinan 

atas harapannya tersebut didukung dengan pemahaman dan mendapat dukungan 

keluarga.  

Goal theory, memfokuskan bahwa niat (intention) berwakaf untuk 

mencapai tujuan tertentu, merupakan sumber motivasi utama.43 Ketika perempuan 

berwakaf dengan tujuan mendatangkan berkah dan menambah rezeki bagi 

                                                 
39 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, Bandung: Eresco, 2000, hlm 140.  
40 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010, hlm 118-119. 
41 Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba 

Empat, 2008, hlm. 244-254, diaskes dari http://id.wikipedia.org, tanggal 4 April 2012. 
42 Keyakinan dapat ditanamkan bahwa secara riil (physically), wakif tidak mendapat 

imbalan apapun, namun wakif berkeyakinan mendapat imbalan yang bersifat abstrak, yaitu berkah. 
43 E. A. Locke, Toward a Theory of Task Motivation and Incentive, Organizational 

Behavior and Human Performance, 1968, hlm. 157-159, diaskes dari http://id.wikipedia.org, 
tanggal 4 April 2012. 
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keluarga, maka hal tersebut jadi bisa memperkuat dirinya untuk menjadi wakif. 

Niat berwakaf pada diri perempuan dengan tujuan meningkatkan perekonomian 

umat Muslim di Indonesia (mauquf ‘alaih), juga dapat menjadi salah satu alasan 

kuat seorang perempuan untuk menjadi wakif.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa motivasi berwakaf seorang perempuan 

dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya karena kejelasan harapan dan 

tujuan berwakaf yang tertanam pada diri perempuan.  

 

3. Sikap Berwakaf pada Diri Perempuan 

Sikap (attitude) adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal, baik berupa 

pandangan maupun perasaan, yang disertai kecenderungan untuk bertindak, sesuai 

dengan pengetahuannya. Peranan sikap dalam kehidupan sangat besar, sebab 

apabila sudah terbentuk pada diri manusia, maka sikap tersebut akan turut 

menentukan tingkah lakunya terhadap objek sikap. Sikap, mempunyai segi 

motivasi, yang bermakna dinamis menuju ke suatu tujuan.  

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, namun berlangsung 

dalam interaksi manusia yang berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di 

dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau 

membentuk sikap baru. Interaksi di luar kelompok adalah interaksi hasil buah 

kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui berbagai alat komunikasi, 

seperti surat kabar, televisi, internet, buku, seminar, pengajian, radio, maupun 

komunikasi massa yang lain. Pengaruh komunikasi, mempunyai peran besar 

dalam mengubah sikap atau membentuk sikap baru. Secara umum, keberhasilan 

pembentukan sikap akan berhasil baik apabila:44  

 

a. Sumber Informasi Terpercaya 

Kepercayaan perempuan terhadap sumber informasi, berpengaruh pada 

proses penerimaannya. Misalnya terkait dengan materi, pemateri, data-data 

pendukung, maupun lembaga pemberi informasi.  Prasangka yang tidak baik atau 

tidak meyakinkan atas sumber informasi yang ada, akan memberikan andil pada 

                                                 
44 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, Bandung: Eresco, 2000, hlm 149-155, 166. 
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kegagalan pembentukan image. Sehingga tujuan alih informasi kepada perempuan 

untuk menjadi wakif, tidak tercapai.  

 

 

b. Pengetahuan tentang Fakta Masih Minim 

Penyebarluasan pengetahuan kepada kaum perempuan tentang fakta 

berwakaf, yang dilakukan secara intens, penting untuk dilakukan. Agar wakaf 

tetap menjadi info terkini yang memiliki daya tarik untuk selalu diikuti, maka 

informasi perkembangan wakaf, yang meliputi capaian-capaian kemajuannya 

patut untuk disajikan secara periodik.  

 

c. Sesuai dengan Frame of Reference Lingkungan Sosial 

Pembentukan sikap berwakaf yang terlampau asing bagi frame of 

reference perempuan, bisa jadi menyebabkan terjadinya boomerang-effect atau 

pembentukan sikap yang sebaliknya. Pendekatan persuasi yang dilakukan dengan 

menyesuaikan lingkungan geografis kaum perempuan, memungkinkan lebih 

berhasil untuk membentuk pola sikap berwakaf.  

 

d. Argumen Didukung oleh Lebih dari Satu Pihak 

Menanamkan keyakinan berwakaf dapat dilakukan melalui argumentasi 

yang sehat dan menyenangkan. Terlebih lagi apabila argumen tersebut didukung 

oleh lebih dari satu pihak, yaitu dilakukan secara terintegratif dan terkoneksi 

secara berkesinambungan. Misalnya antara pemuka agama, tokoh masyarakat, dan 

pejabat pemerintah setempat.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap berwakaf dapat 

dibentuk dengan keberlangsungan interaksi dengan masyarakat melalui 

komunikasi yang tepat.  

 

E. Wakif Perempuan bagi Perwakafan Indonesia 

Semenjak dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) oleh pemerintah pada 

tahun 2007 di Jakarta, sebagai lembaga independen yang berperan sentral dalam 
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pengembangan perwakafan di Indonesia, memunculkan harapan baik bagi 

perwakafan di Indonesia. Hal tersebut mendongkrak kembali semangat para 

pemerhati dan pelaku wakaf, sehingga semakin bergairah memperjuangkan 

kondisi wakaf agar lebih diterima oleh masyarakat. Salah satu pendukung impian 

tersebut adalah Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY). 

BWUT MUI DIY berdiri pada tahun 2009 di Yogyakarta. Lembaga wakaf 

uang ini bekerja sama dengan Bank BPD Syariah sebagai bank penyimpan dan 

sirkulasi dana wakaf uang, yang berkantor di Jalan Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta. 

Sejak berdirinya hingga sekarang, BWUT MUI DIY mengalami perkembangan 

jumlah wakif sebagaimana pada tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1 

Jumlah Wakif Berdasar Gender di Badan Wakaf Uang/Tunai 

MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Periode Tahun 2009-2012 

 

Tahun 

Jumlah Wakif 

Total 

Wakif  

Persentase Wakif Perempuan  

 

P 

 

L TN I 
Terhadap 

Total Wakif 

Terhadap  

Wakif Laki-laki 

2009 68 106 5 13 192 35,42 64,15 
2010 15 7 - 3 25 60,00 214,28 
2011 234 305 29 7 575 40,70 76,72 
2012 22 63 7 1 93 23,66 34,92 

Jumlah 339 481 41 24 885 38,31 70,48 

Sumber: Data diolah Laporan Kegiatan BWUT MUI DIY 2012 
(Keterangan: P = perempuan, L = laki-laki, TN = tanpa nama, I = instansi) 

     

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa total jumlah wakif di BWUT MUI DIY 

dari tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2012 tercatat sebanyak 885 wakif, 

yang dikategorikan dalam wakif perempuan, laki-laki, tanpa nama, dan instansi. 

Persentase jumlah wakif perempuan terhadap jumlah wakif laki-laki pada tahun 

2009 sebesar 64,15%, pada tahun 2010 sebesar 214,28%, pada tahun 2011 sebesar 

76,72%, dan tahun 2012 (sampai bulan Maret) mencapai 34,92%. Secara 

keseluruhan, persentase jumlah wakif perempuan terhadap jumlah wakif laki-laki 

sebesar 70,48%. 
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Selama periode tersebut terlihat bahwa wakif terbanyak didominasi oleh wakif 

laki-laki, yaitu sebanyak 481 orang. Meskipun demikian, terdapat kenaikan 

jumlah wakif perempuan dari tahun 2009 ke tahun 2011 yang mencapai 244,11%. 

Hal ini dimungkinkan jumlah wakif perempuan akan mengalami kenaikan pada 

tahun-tahun mendatang.  

Data jumlah wakif tersebut dilengkapi dengan jumlah nominal wakaf uang 

yang diwakafkan. Nominal wakaf uang yang diterima cukup beragam, yang 

dimulai dari nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Cara pengumpulan 

wakaf uang oleh wakif, ada yang diserahkan langsung oleh wakif ke Bank BPD 

Syariah, dan ada pula yang diserahkan pada saat BWUT MUI DIY mengadakan 

kegiatan sosialisasi.45 Adapun jumlah nominal wakaf uang yang berhasil 

dihimpun oleh BWUT MUI DIY sebagaimana pada tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 

Jumlah Nominal Wakaf Uang Berdasar Gender  

di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY  

Periode Tahun 2009-2012 (dalam rupiah) 

 

Tahun 

Jumlah Nominal Wakaf Uang (WU) 

Total WU 

(TWU) 

%  

WU-P 

thd    

TWU 

%  

WU-P 

thd    

WU-L 

P L TN I 

2009 6.089.134 29.312.000 150.000 179.445.001 214.996.135 2,83 20,77 

2010 11.161.624 1.566.701 - 30.000.000 42.728.325 26,12 712,42 

2011 32.152.992 37.365.000 2.685.000 2.500.700 74.703.692 43,04 86,05 

2012 12.300.000 10.326.000 2.100.000 100.000 24.826.000 49,54 119,11 

Jumlah 61.703.750 78.569.701 4.935.000 212.045.701 357.254.152 17,27 78,53 

Sumber: Data diolah Laporan Kegiatan BWUT MUI DIY 2012 
(Keterangan: P = perempuan, L = laki-laki, TN = tanpa nama, I = instansi) 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa total nominal wakaf uang di BWUT 

MUI DIY sejak tahun 2009 hingga bulan Maret 2012 sebanyak Rp 

357.254.152,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu 

seratus lima puluh dua rupiah). Terlihat bahwa, pertama, persentase jumlah 

                                                 
45 Tempat Kegiatan Sosialisasi BWUT MUI DIY: Kemenag Bantul dan beberapa KUA di 

Kabupaten Bantul, Kemenag Kota Yogyakarta, Kemenag Kabupaten Sleman, MUI Kabupaten 
Sleman, Kantor Kepatihan, dan semua Kantor Cabang Bank BPD DIY.  
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nominal wakaf uang oleh wakif perempuan terhadap total jumlah nominal wakaf 

uang pada tahun 2009 sebesar 2,83%, pada tahun 2010 sebesar 26,12%, pada 

tahun 2011 sebesar 43,04%, dan pada bulan Maret tahun 2012 mencapai 49,54%. 

Secara keseluruhan, persentase jumlah nominal wakaf uang oleh wakif perempuan 

terhadap total jumlah nominal wakaf uang selama periode tersebut sebesar 

17,27%.  

Kedua, persentase jumlah nominal wakaf uang oleh wakif perempuan 

terhadap jumlah nominal wakaf uang oleh wakif laki-laki pada tahun 2009 sebesar 

20,77%, pada tahun 2010 sebesar 712,42%, pada tahun 2011 sebesar 86,05%, dan 

tahun 2012 (sampai bulan Maret) mencapai 119,11%. Secara keseluruhan, 

persentase jumlah nominal wakaf uang oleh wakif perempuan terhadap jumlah 

nominal wakaf uang oleh wakif laki-laki sebesar 78,53% atau sebanyak Rp 

61.703.750,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh 

rupiah). Terdapat kenaikan jumlah nominal wakaf uang oleh wakif perempuan 

dari tahun 2009 ke tahun 2011 yang mencapai 428,03%. Selama periode tahun 

tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan atas jumlah nominal 

wakaf uang oleh wakif perempuan. 

 Catatan atas fenomena tersebut antara lain: 1) Pola menyatunya lembaga 

wakaf (BWUT MUI DIY) dengan tempat pengumpulan wakaf (Bank BPD 

Syariah), kemungkinannya merupakan kemudahan (kepraktisan) bagi wakif, 

begitu juga dengan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf ke tempat 

calon wakif (direct payments). Hal ini terjadi karena adanya proses terintegrasi 

antara akses informasi wakaf dengan penyerahan dana wakaf; 2) Adanya fakta 

kenaikan jumlah wakif perempuan yang ikut serta membantu mauquf ‘alaih46 dan 

                                                 
46 Kegiatan penyaluran manfaat wakaf di BWUT MUI DIY digunakan untuk: 1) 

Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler, yang diangsur bulanan selama 
1 tahun; 2) PROTAB Sebrakan, yang jangka waktu pengembaliannya lebih pendek; 3) Hibah 
Berkembang, pemberian dana hibah kepada pondok pesantren/panti asuhan berbasis wirausaha 
untuk modal usaha dan dilakukan pemantauan secara berkala; dan 4) Pendampingan usaha mitra. 
Lokasi mitra binaan BWUT MUI DIY berada di daerah: 1) Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, 
Bantul; 2) Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman; 3) Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul; 4) Tubin, 
Sidorejo, Lendah, Kulon Progo; 5) LP2U Ummu Salamah, Mergangsan, Yogyakarta; dan 6) Panti 
Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul. Alokasi manfaat wakaf uang bagi mauquf ‘alaih di 
BWUT MUI DIY pada tahun 2010 yaitu untuk PROTAB I, sebesar 16 juta rupiah. Pada tahun 
2011, yaitu untuk PROTAB I, II, PROTAB  Sebrakan, Pelatihan Abon dan Pelatihan Kemasan 
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jumlah nominal wakaf uang oleh wakif perempuan di BWUT MUI DIY. Hanya 

saja kenaikan tersebut belum diketahui secara pasti faktor-faktor penyebabnya; 3) 

Nampaknya perlu adanya informasi tentang wakif se-Indonesia beserta 

kontribusinya berdasarkan gender, sebagai support baik bagi calon wakif agar 

bersedia berwakaf, maupun bagi wakif yang ingin berwakaf kembali. 

    
F. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Altruisme berwakaf pada perempuan dari perspektif psikologi sosial dapat 

diarahkan berdasarkan persepsi, motivasi, dan sikap yang sesuai dengan 

orientasi perempuan, sehingga self confidence perempuan untuk menjadi wakif 

semakin menguat.  

2. Perempuan berdaya beli yang menerapkan rasionalitas konsumsi Islam, yang 

salah satunya untuk berwakaf, semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan oleh peran aktif perempuan yang menjadi wakif di BWUT MUI 

DIY. Peningkatan tersebut sekilas menunjukkan bahwa kesadaran perempuan 

untuk berwakaf semakin tinggi dan patut untuk terus didukung melalui 

berbagai kesempatan dengan berbagai pendekatan.  

 

Wallahu a’lamu bishshawaab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
Produk, dengan jumlah nominal sebesar 33.575.000 rupiah. Sehingga total penyaluran manfaat 
sampai dengan tahun 2011 sebesar 49.575.000 rupiah.   
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