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PROSPEK WAKAF UANG DI INDONESIA 

Oleh : Sumuran Harahap 

 ملخص
 

 النقود وقف يكون أن المتوقع من. تنميته فعالية و النقود وقف لجمع هائلة ثروة احتمال إندونيسيا في
 سكانا، اإلسالمية الدولة أكبر من ياإندونيس. الفقر وهي الوطن قضية أكبر ويعالج االقتصادي اإلصالح قاطرة

 تلك العالم، في المساجد أكثر لها و المساحة، ناحية اإلسالميةمن الدول في لها مثيل ال الوقفية األراضي لها و
 تهدف المعاصرة الحديثة بالمالبس اإلسالمي التراث هذا إلحياء للناظر الوقف نفس في تحدي و فرصة كلها
 نجاح من النماذج. الحكومة دعم من البد المرجو الهدف يحصل حتى و ذلك بجانب. يةاإلسالم األمة تقدم إلى

 الحكومة من السياسي الدعم بجانب الناظر مساهمة من السودان و حصر و بنجلديش في الوقف أموال إدارة
الحبيبة إندونيسيا وطننا في النماذج هذه تقليد ويمكننا  

 

abstract 

Indonesia has a large potential in the development of the cash waqf effectiveness. Cash wqaf  is 
supposed to be an umbrella for movement and inspiration to overcome problematic that become 
a scourge for Indonesian namely poverty. Moreover Indonesia is a country whouse population 
are predominantly Muslim, and more interetigly is rich of waqf property in the form of land or 
sturdy built mosques, large land and so fort. Those are good opportunities and big challenges ass 
well for nazhir to further revive waqf  practices through creative innovations. Therefore, those to 
consider to raise cash waqf  in Indonesia is political willingness to implement it as it has been 
conducted in various muslim countries such as Bangladesh, Egypt, Sudan, Etc. Those Countries 
could be good examples for the Future cash waqf  management in the homeland of  Indonesia.  

 

 

A. WAKAF UANG DI INDONESIA 

Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih terfokus pada tanah  
dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak semestinya didiamkan dan tidak 
memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijatan filosofis ini wakaf menumbuhkan dampak 
kesejahteraan bagi mereka yang ebrhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Maka tak 
heran jika kemudian sebuah wacana baru meski dalam praktiknya telah lama dilakukan , 
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mengemuka yaitu wakaf uang (Cash Waqf). Disinyalir wakaf uang bersifat fleksibel baik bagi 
yang akan berwakaf maupun distribusi manfaatnya, dibandingkan wakaf dalam bentuk tanah 
maupun bangunan. Tak jarang banyak pula masalah yang mengiringinya misalkan tanah wakaf 
menjadi rebutan para ahli waris. Menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Syafi’I Antonio, 
sejarah mencatat bahwa wakaf uang (Cash Waqf) telah dijalankan sejak awal abad kedua 
Hijriah.1 

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru. Hal ini bisa dilihat dari 
peraturan yang melandasainya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada 
pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 
Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Wakaf uang merupakan salah satu hasil ijtihad, terkait dengan kontekstualisasi wakaf dalam 
rangka memperkenalkan atau lebih menghidupkan dan mengembangkan kembali ide tentang 
wakaf uang (cash waqf) yang pada dasarnya telah hidup sejak abad ke-16.28 Bahkan dalam 
catatan sejarah Islam wakaf uang ternyata telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah.2 
Riwayat Imam Bukhori3, bahwa al-Zuhri (wafat 124 H) salah satu ulama’ terkemuka 
memfatwakan dianjurkan wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, 
sosial, dan pendidikan umat Islam, adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut 
sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. konsep ini 
dikembangkan kembali oleh Abdullah al-Anshori yang mengatakan “Uang wakaf akan 
bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu Investasikan dana tersebut dan labanya disedekahkan”4. 

        Beberapa negara muslim di dunia telah memiliki keberhasilan dalam melaksanakan 
manajemen pengelolaan wakaf uang melalui investasi properti, karenanya wakaf juga disebut 
sebagai ibadah sosial dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat diantaranya 
memberantas kemiskinan. Beberapa negara tersebut adalah : Turki, Kuwait Bangladesh, 
Singapura. Di negara tersebut wakaf uang menjadi sebuah sarana pemberdayaan ekonomi yang 
cukup berkembang pesat bagi peningkatan kesejahteraan umat, seperti pengembangan kegiatan 
dalam memajukan kebudayaan Islam, pemberian beasiswa, pembiayaan berbagai penelitian, dan 
pengembangan pendidikan. 
        Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga-lembaga pengelola wakaf uang dengan program-
programnya yang telah cukup berhasil memberdayakan wakaf, yaitu tabung wakaf Indonesia 
(TWI), baitul mâl muâmalat (BMM), post kesejahteraan peduli umat (PKPU), badan wakaf 
Indonesia (BWI), universitas Islam Indonesia (UII), dan lembaga gerakan wakaf pohon (GWP) 
akan tetapi sejauh ini belum ada satupun dari lembaga-lembaga pengelola tersebut 
mengembangkan dana wakaf melalui investasi real estate. Lembaga TWI mengelola dana wakaf 
                                                           

1 Republika, Jum’at 23 oktober 2003  

2 Bukhori, Shohih Bukhari, Beirut, Dar al-fikr, (1994/1414), Juz III, h.259-260. Lihat juga Abu Su’ud 
Muhammad, Risalatu fi Jawazi Waqf An-Nuqud, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997. h.13 

3 Bukhori, Shohih Bukhori, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994 / 1414, Juz III, h.259-260. 
4 Abû As-Su’ud Muhammad, Risalatu Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud, Dâr Ibn Hazm, Beirut, 

1997, h. 13 
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uang melalui pemberdayaan investasi dana wakaf untuk peternakan dan bekerjasama dengan 
jejaring Dompet Dhuafa, berupa kampung ternak.5 Lembaga ini sukses memberdayakan para 
peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Secara ekonomi, wakaf uang sangat 
potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau 
mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan 
model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya 
dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya). Demikian badan wakaf Indonesia 
telah menunjukkan peran yang cukup baik dengan cara memberdayakan wakaf uang melalui 
investasi, dan dari hasil keuntungan investasi tersebut disalurkan untuk pembiayaan pendidikan. 
      Di era modern ini wakaf uang dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan suatu 
badan yang bernama SIBL (Social Investmen Bank Limited) di Bangladesh. SIBL 
memperkenalkan produk sertifikat wakaf uang (Cash Waqf Certificate) yang pertama kali dalam 
sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan 
pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.  

Wakaf uang dalam konteks Indonesia, bahwa salah satu hal penting membawa perubahan 
fundamental kemajuan perwakafan di Indonesia lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf, selain membawa perubahan kebijakan wakaf dan juga membawa perubahan 
paradigm perwakafan lainnya yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
perwakafan di Indonesia. Atau dengan perkataan lain bahwa undang-undang nomor 41 tahun 
2004 tentang wakaf, kini dan kedepan wakaf di Indonesia tidak lagi dipahami secara tradisional 
yang identik dengan dengan benda tidak bergerak tanah untuk kepentingan ibadah dalam bentuk 
masjid, musholla, madrasah, rumah yatim piatu, kuburan dan lain sebagainya yang kontribusinya 
luar biasa dari aspek pembangaunan spiritual uamt Islam di Indoneisa tetapi lebih berubah 
fundamental dan wakaf dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar : 

1. Wakaf tidak bergerak tanah yang emliputi : hak atas tanah sesuai dengan ketentua 
peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar, banguann atau bagian bangunan yang terdiri dari atas tanah, tanama dan benda 
lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai 
dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan  

2. Wakaf benda bergerak meliputi : uang logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan 
Intelektual (HAK), kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan 
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain 
sebagainya.  

Saat ini popularitas instrument wakaf uang semakin menyemarak terutama di Indonesia 
sendiri sejak ditetapkannya pada tahun 2008 pemerintah pusat lembaga wakaf badan wakaf 
Indonesia (BWI) bersama depertemen agama (Depag) menunjuk lembaga-lembaga keuangan 

                                                           
5 Lihat Mannan, M.A, Cash Waqf Certificate, Persentation at Third Harvard UniversityForum on Islamic Finance, 

Harvard University ,USA. 1999, h. 47 
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syari’ah yang turut sebagai nâzhir untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf 
tunai (cash waqf). Pemerintah memiliki 5 lima peran umum, yaitu : regulator, fasilisator, 

motivator,pengawas dan public service. Peran BWI sebagaimana diatur secara jelas dan 
terperinci dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang pembinaan dan pengawasan. 
Penggalangan dana wakaf uang telah terbukti bisa memberikan kesejahteraan dan keselamatan 
umat, seperti yang telah banyak diperaktekkan oleh negaranegara muslim maupun negara-negara 
barat lainnya. Jika kita bisa memahami dan merenungkan sejenak bagaimana keberhasilan yang 
didapat oleh negara Turki, Kuwait, Singapura dan Bangladesh, bahkan negara-negara barat yang 
notabane banyak dari golongan orang-orang nasrani yang bisa memajukan negara dan rakyatnya 
dengan menjalankan konsep wakaf dengan istilah ”Derma6”. Melalui konsep ini maka potensi 
wakaf uang menjadi sebuah pemberdayaan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat bagi 
bangsa Indonesia.  

Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang paling tidak ada tiga 
periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu periode tradisional, semi profesional dan 
periode profesional.7 Periode tradisional adalah prose pengelolaan wakaf yang masih 
ditempatkan sebagai ajaran murni sebagai ajaran yang dimaksudkan dalam kategori Ibadah 
Mahdhoh (pokok). Hampir semua benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan 
fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, periode semi Profesional relative sama 
dengan tradisional hanya saja pengelolaan wakaf semi profesional ini sudah mulai 
dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal, 
contohnya wakaf pembangunan masjid namun sudah ditambahkan dengan sebuah bangunan 
gedung untuk pertemuan, pernikahan dan acara lainnya. Sedangkan Periode Profesional yaitu 
periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara 
profesional-produktif. Keprofesional yang dimaksud meliputi berbagai hal yaitu Manajemen, 
SDM Kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti Uang, saham dan 
surat-surat berharga lainnya. Bahkan dengan dukungan political will pemerintah secara penuh 
salah satunya lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang dan Fatwa MUI tahun 2002 
tentang legalitas kebolehan wakaf Uang. 

 
Konsep wakaf uang bagi bangsa Indonesia  masih menjadi wacana baru, bahkan sebagian 

lembaga-lembaga pengelola wakaf telah turut merealisasikan pengembangan wakaf uang. Teori 
M.A.Mannan tentang wakaf uang dengan menggunakan Sertifikat Wakaf Uang mendapat 
sambutan hangat dari Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) sampai dikeluarkannya pemberlakuan 
wakaf uang di Indonesia. Menurut Fatwa MUI wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah 
wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk 
uang tunai termasuk di dalamnya surat-surat berharga.8  Melalui konsep tersebut kemudian 
didukung dengan lahirnya UU No 41/2004 tentang wakaf uang, masuk dalam pasal 15 tentang 
jenis-jenis harta benda wakaf dan menjelaskan bahwa uang termasuk bagian dari harta wakaf 

                                                           

              6 Konsep Derma diaplikasi oleh beberapa Negara barat seperti Amerika Serikat, mampu memberikan 
kesejahteraan dan beberapa pembangunan – pembangunan yang berkepanjangan. Lihat dalam Wahbah al-Zuhailî, 
al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1985Juz VII.  

             7Syafi’I Antonio, Menuju era wakaf Produktif, Jakarta, 2006. Departemen Agama, StrategiPengembangan 

Wakaf Uang Di Indonesia, Dirjen Bimas dan penyelenggara Haji, Jakarta, 2004. H. 01 

        8 Mannan, M.A, Cash Waqf Certificate, Persentation at Third Harvard University Forum on Islamic Finance, 
Harvard University : USA. 1999. M.A. Mannan, Family Empowerment Micro Finance and Non Formal Banking: 

Aparadigma Shif In Islamic MicroFinance. Workshop Management of Family Empowerment micro Credit and 

Cash Waqf, Jakarta, 23 s/d 25 maret 2004.  
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benda bergerak, untuk itu wakaf uang di Indonesia telah menemukan definisi dan dasar 
hukumnya yang kokoh.9 Apa bila di lihat dari cara transaksi wakaf uang dapat di pandang 
sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya 
terdapat perbedaan. Ada 3 konsep tentang pemberian menurut ajaran Islam yaitu,  shadaqah, 
Hibah, wakaf.  Seperti yang dikatakan Mustafa Edwin Nasution, wakaf uang membuka peluang 
untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan 
layanan social ekonomi. Dengan demikian jelaslah jika Teori M.A.Mannan tentang Cash waqf 

Certificate memiliki tujuan khusus, yang mana tujuannya adalah diperuntukkan bagi kemajuan 
dan peningkatan ekonomi umat. Mustafa Edwin Nasution menambahkan wakaf uang menjadi 
sebuah strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan Ekonomi10.  
       Wakaf uang merupakan salah satu sumber dana sosial yang berpotensial dan erat kaitannya 
dengan kesejahteraan Umat di samping Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pada umumnya inti ajaran 
yang terkandung dalam manajemen wakaf adalah menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh 
hanya di pendam tanpa hasil yang akan di nikmati oleh al-mauquf ‘alaih,11 karena potensinya 
semakin banyak harta wakaf yang banyak di nikmati orang maka akan semakin besar pula pahala 
yang akan mengalir kepada pihak wâkif. Di Indonesia bentuk wakaf uang telah memiliki 
kekuatan hukum yang kokoh dan bisa di aplikasikan di Negeri yang tercinta ini adapun wakaf 
uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, seperti yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Uang, pasal 22 ayat 1.12 

 
 
B. PROSPEK  WAKAF UANG DI INDONESIA 

Di Indonesia pencanangan wakaf uang yang lebih dikenal dengan disebutan gerakan wakaf 
uang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya  
pada Januari 2010 bertempat di Istana Negara Jakarta, yang dihadiri oleh segenap pejabat Negara 
dan MUI.  Dalam pidato yang digelar SBY mengatakan bahwa wakaf uang memiliki kelebihan 
dari pada Instrumen keuangan lainnya. Beliau menambahkan Wakaf uang dapat dijadikan salah 
satu andalan dalam pengembangan ekonomi umat ke depan demi meningkatkan kesejahteraan 
dan kemajuan bangsa pentingnya wakaf uang bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, 
transparan, dan akuntabel.  

Indonesia muslim terbesar di dunia dapat dilihat dari sepuluh besar negara berpenduduk 
muslim di seluruh penjuru dunia. Ada negara di mana Muslim menjadi mayoritas pun menajdi 
komunitas minoritas. Sepuluh negara dan persentasi penduduk mulimnya: 

1. Indonesia penduduk 202.867.000 jiwa 988,2% muslim) 
2. Pakistan penduuk 174.082.000 jiwa (96,3% muslim) 

                                                           

         9 Lihat Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf uang No. 41 Tahun 2004/PP No. 42 tahun 
2006, Jakarta, 2007. 
         10 Lihat Edwin M. Nasution, Makalah Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Internasional 
Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam & Departemen agama, 7-8 Januari 2002, h. 2 

         11 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, Mesir, t.t. Juz VIII h. 193. Mauquf ‘alaih 
adalah adalah tujuan peruntukan wakaf atau orang yang menerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-
batas yang sesuai dan di perbolehkan syarî’at Islam. Mauquf ‘alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah misalnya 
wakaf kepada fakir miskin, ulama’, keluarga dekat atau untuk kepentingan umum misalnya masjid, madrasah, 
jembatan, memperbaiki jalan dan lain-lain 

             12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan 

wakaf uang, Depag, Jakarta, 2007, h. 78 
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3. India penduduk 202.867.000 jiwa (88,2% muslim) 
4. Bangladesh penduduk 145.312.000 jiwa (89,6% muslim) 
5. Mesir penduduk 78.513.000 (94,6% muslim) 
6. Nigeria penduduk 78.056.000 (50,4% muslim) 
7. Iran penduduk 78.513.000 (99,4% muslim) 
Dilihat dari dunia saat ini, satu dari empat penduduk dunia muslim hasil dari laporan Pew 

porum on public life,13 terdapat 23% dari populasi dunia yang mencapai 6,8 miliar jiwa. 
Sementara berdasarkan proyeksi World the global Muslim population”, terdapat 1,57 miliar 
muslim di seluruh dunia. Menurut Brian Grim, peneliti dari pew Forum, ia merasa terkejut 
dengan terungkapnya jumlah muslim di seluruh dunia itu. Secara keseluruhan jumlahnya lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang diperkirakan. India yang menjadi Negara berpenduduk 
mayoritas Hindu, memiliki lebih banyak muslim dibandingkan Negara lainnya, kecuali Indonesia 
dan Pakistan. Jumlah muslim di Indonesia bahkan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Mesir. 
Demikian halnya China memiliki jumlah muslim lebih banyak dari pada di Suriah. Sedangkan 
Jerman, jumlah muslimnya juga terdapat lebih banyak daripada Libanon.14  

Menurut Edwin, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun wakaf uang jika saja 
semua elemn baik pemerintah maupun lembaga-lemabga swasta bergandeng tangan 
mengkampanyekan gerakan wakaf uang, mellaui penghitungan sederhana dari populasi umat 
Islam di Indonesia kurang lebih 215 juta jiwa dari sekitar 230 juta orang, 20 juta unmat Islam 
berwakaf uang setiap orang per bulan 100 ribu rupiah dalam setahun maka akan tyerkumpul dana 
wakf sebesar 24 triliun, jika saja 50 juta umat Islam Indonesia berwakaf uang setiap orang 
perbulan Rp. 100 ribu maka akan terkumpul 69 triliun. Dan apabila umat Islam di Indonesia 
berwakaf uang secara variatif dilihat dari pendapatan pukul rata umat Islam per bulan maka 
cukup membuka peluang besar untuk efektifitas wakaf uang bagi bangsa Indonesia.  

Wakaf uang dilihat dari penghasilan Rp. 500.000 dari jumlah muslim 50 juta dan berwakaf 
5000 rupiah maka dalam satu bulan terkumpul dana sebesar Rp. 250 miliar maka pertahun 
selama 12 bulan mencapai Rp. 3 Triliun. Dari jabatan ataupun pangkat golongan PNS 
berdasarkan jumlah pegawai tahun 2008. 

Berwakaf tidak tidak terlalu di implementasikan menajdi kebijakan bagi PNS tidak melihat 
jabatan eselon dan lain sebagainya.  

 
PNS Berdasarkan Gol dan Jumlah Pegawai Tahun 2008 

 
No  Gol  Jumlah 

pegawai  

Jumlah wakaf Bulan Tahun 

1 I 88.779 10.000 887.790.000 10.653.480.000 
2 II 1.122.420 15.000 16.836.300.000 202.035.600.000 
3 III 2.041.579 25.000 51.039.475.000 612.473.700.000 
4 IV 809.076 50.000 40.453.8000.0000 485.445.600.000 
5 Jumlah  4.061.854 100.000 109.217.365.000 1.310.608.380.000 

  

                                                           

              13 Lihat www. Mapping The Global Muslim Population. Com. 

             14 Republika, “Satu Dari Empat Penduduk Dunia Muslim”, Oktober 2009, Jakarta: 2009. H. 12 
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Wakaf uang tersebut dengan perhitungan ekonomis disimpan di bank dengan bunga 10% per 
tahun betapa besar hasil yang bisa diperoleh dari hanya menyimpan wakaf uang di bank apalagi 
jika nazhir sebagai penerima, pengelola dan pengembang harta benda wakaf memiliki kemuan, 
professional, dan amanah, kreatif dan inovatif menginvestasikan wakaf uang di tanah-tanah 
wakaf yang terbesar luas di mana-mana. Baik ditengah kota , pinggiran kota, diluar kota dan lain 
sebagainya dikembangkan sesuai kebutuhan dan jelas peruntukkannya. Betapa besar potensi 
peluang wakaf uang di tanah-tanah wakaf yang strategis dan marektnya bagus yang tersebar luas 
di Indonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tanah Wakaf di Indonesia tahun 2010 

 
No 
 

Provinsi  
 

Jumlah Tanah Wakaf 
Lokasi Luas (m2) Luas (km2) Luas (Ha) 

1 N.A.D 27,416 1,333,233,627.26 1,333.23 133,323.36 
2 Sumut  16,084 32,293,815.00 32.29 3,229,38 
3 Sumbar 5,693 8,433,064,90 8.43 843.31 
4 Riau  6,788 51,030,360.20 51.03 5,103.04 
5 Jambi 6,504 342,046,137.00 342.05 34,204.61 
6 Sumsel  7,055 34,564,356.00 34.56 3,456.44 
7 Bengkulu  2,323 5,146,230.40 5.15 514.62 
8 Lampung  15,433 23,172,952.00 23.17 2,317.30 
9 DKI Jakarta  6,767 9,581,510.00 9.58 958.15 
10 Jabar  70,749 116,662,017.81 116.66 11,666.20 
11 Jateng  134,467 902,989,869.90 902.99 90,298.99 
12 Yogyakarta  6,971.2 2,311,458.89 2.31 231.15 
13 Jatim 74,429 58,239,272.20 58.24 5,823.93 
14 Bali  1,094 1,751,307.00 1.75 175.13 
15 N.T.B 11,793 83,060,488.00 83.06 8,306.05 
16 N.T.T 1,202 3,305,522.00 3.31 330.55 
17 Kalbar  5,064 28,794,983.00 28.79 2,879.50 
18 Kateng  2,516 158,680.55 0.16 15.87 
19 Kalsel 8,808 111,166,874.18 111.17 11,116.69 
20 Kaltim  3,535 14,165,538.94 14.17 1,416.55 
21 Sulut  897 1,457,963.00 1.46 145.80 
22 Sulteng  2,913 2,330,096.00 2.33 233.01 
23 Sulsel  9,356 14,165,538.94 14.48 1,447.60 
24 Sultra  2,158 4,562,396.00 4.56 456.24 
25 Maluku  597 5,552,484.00 5.55 555.25 
26 Malut  1,391 15,955.49 0.02 1.60 
27 Papua  326 605,939.00 0.61 60.59 
28 Banten  16,217 108,056,861.00 108.06 10,805.69 
29 Babel  1,189 3,337,702.00 3.38 337.77 
30 Gorontalo  1,878 4,537,827.11 4.54 453.78 
31 Sulbar  1,834 3,671,778.00 3.67 367.18 
32 Kepri  936 1,644,825.00 1.64 164.48 
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33 Papua barat 252 485,417.00 0.49 48.54 
 Jumlah  454,635 3,312,883,317.83 3,312.88 331,288.33 

 
 
Lebih luas dari kebijakan model-model pembangunan wakaf tersebut di atas tanah-tanah 

wakaf yang marketnya bagus kedepan dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf 
dengan pembangunan objek-objek wisata agama di dalamnya lengkap ada hotel, masjid, 
musholla dengan tamannya yang artistik dan indah menampilkan seni budaya Islam modern 
dikunjungi ramai masyarakat betapa besar kapital yang dapat dihasilkan dan dikembangkan yang 
sekaligus dapat membuka lapangan kerja yang pengangguran terdidik di Indonesia sekarang 
kurang lebih 9,289 juta orang; dan betapa besar komulasi dan manfaatn kapital dari hasil 
pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia asalkan praktisi wakaf khususnya nazhir 
sebagai penerima dan pengelola amanah terfokus kreatif dan inovatif di dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya pembangunan wakaf di Indonesia akan berhasil diwujudkan dilakukan 
dengan langkah-langakah yang dimulai dari plan-Do-Chek-Act Cycle (siklus PDCA) proses 
empat langkah untuk produktif wakaf bermutu di Indonesia: 

1. Plan : Rencana-rencana nazhir mengenai apa yang dilakukan untuk memasok 
pelanggan dengan produk atau jasa 

2. Do : Nazhir selanjutnya melakukan apa yang direncanakannya pada tahap pertama 
3. Check  : Nazhir selanjutnya emmeriksa dan melihat apakah hal tersebut telah memenuhi 

semua persyaratan dari pelanggan 
4. Action  : Nazhir kemudian membuat perubahan yang sesuai (bila perlu) sehingga ia akan 

memnuhi persyaratan pelanggan di waktu selanjutnya. 
 
Perwakafan Indonesia khusunya wakaf uang infrastruktur atau instrument di dalam 
pelaksanaannya telah representative itu maka tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan 
pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia yang keberhasilannya seperti 
dikemukan di atas nazhir harus mempunyai kemauan, konsepsional, sistematis, professional, 
amanah, focus, kreatif, inovatif, kongkrit dan terukur maka dijamin potensi wakaf di Indonesia 
yang luar biasa besarnya dan tersebar di dunia akan menghasilkan dan memberikan manfaatnya 
yang luar biasa pula besarnya untuk kesejahteraan dan pemberdayaan umat, bangsa dan Negara 
Indonesia. 

 
C. Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa wakaf uang di Indonesia diakomodir menjadi 
kebijakan negara baru tahun 2004. Kebijakan wakaf ini revolusioner, kontekstual, konstruktif, 
produktif dan modern serta dilihat dari potensi yang sangat luar biasa besarnya, suprastruktur, 
infrastruktur dan instrumennya telah lengkap serta prospek wakaf uang ini sangat cerah 
manakala para praktisi wakaf melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang sentralnya 
terletak pada nazhir sebagai penerima wakaf. baik wakaf uang atau pun wakaf dari benda tidak 
bergerak lainnya jika bisa dikembangkan dengan baik maka dapat mensejahterakan dan 
memberdayakan umat, bangsa dan Negara Indonesia tetapi juga dapat menjadi lokomatif 
perekonomian umat, bangsa dan Negara Indonesia. Namun sebaliknya jika lahan yang cukup 
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baik ini tidak bisa di olah baik oleh nazhir yang berkompeten, biarpun memiliki potensi dan 
peluang bagus maka hanyalah tinggal sebatas wacana saja. Wallahualam bishawab 
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