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 ملخص

 دور مهم ي لههذا البحث يتحدث عن تطور إدارة الوقف النقدي في إندونيسيا . ناظر الوقف النقد
قف وفي مجال التطبيق ناظر الوقف نوعان؛ األول ناظر فردي أو مؤسسة يدير أموال الو

لكون  .كثر وال الوقف بالكائنان المنتجة للحصول على غلة أمباشرة . في هذه القضية يبدل أم
 إلنتاج .لى اعقيمة الوقف النقدي متنوعة فالبد من جمعها وتبديلها بالكائنات المنتجة للحصول 
 لنقد علىاحزن الثاني ناظر الوقف هو الؤسسة المالية بنفسها بجانب أنها تصدر شهادة الوقف . ي

ث في يحد لبنك اإلسالمي بعناية شديدة . النوع األول غالبا ماشكل الوديعة التي يديرها ا
لمنتجة اراض إندونيسيا حيث أن المؤسسات الوقفية أو الناظرين تدير أموال الوقف النقدي لألغ

 Tabungan Wakaf Indonesiaالتي تستثمر في الكائنان كقضية وفورات األوقاف اإلندونيسية ( 
ليل هام لتح دور قدي في إندونيسيا فهيئة األوقاف اإلندونيسية لها) . نعود إلى قضية الوقف الن 

  مدى جودة الؤسسات الوقفية في إدارة أموال األوقاف .

 
This essay describes about the advanced of waqf cash fund management 

which is  under the direction of nazir in Indonesia. Even the nazir has important 
roles, but there are two different kind of nazir in connected with waqf cash fund, 
practically. Firstly, individual or institutional nazir, which is managing the waqf cash 
fund directly. In this case, waqf cash fund has been converted to the productive 
objects or properties, for better results. The reason is, the amounts of waqf cash fund 
is earned from varied donators, so it would be much more productive is it is 
accumulated and is changed to the different waqf products. 

Secondly, nazir of waqf cash fund is a syaria finance institution itself, which 
is also producing the certificates of waqf cash fund. Here, the money is saved in a 
kind of form, and is managed by the bank carefully.  The first model is become 
stronger in Indonesia. The waqf institutions (nazir) manage the waqf cash fund for 
productivity purposes which is invested in the field of properties, such as in the case 
of Waqf Savings of Indonesia.  Back to the phenomenon of waqf cash fund in 
Indonesia, the role of Indonesia Waqf Council (BWI)  becomes very strategic in 
inspecting how good the management of waqf cash fund is, under the organize of 
nazir institutions. 
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A. Nazir dan Wakaf 

Keberadaan nazir dalam pengembangan wakaf dapat diibaratkan seperti 

manajer dalam sebuah perusahaan. Ia berperan mengembangkan wakaf untuk 

menghasilkan sesuatu yang berfungsi bagi kepentingan keagamaan dan sosial sesuai 

dengan harapan dan niat si pewakaf. Sebagai manajer, nazir bisa terbentuk dari 

seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mendapatkan amanat dari pemberi 

wakaf. Terkait dengan wakaf uang, walaupun bagi masyarakat Indonesia terbilang 

baru, pengetahuan masyarakat tentang masalah ini masih sangat terbatas. Jika dilihat 

dari inisiatif Majlis Ulama Indonesia dalam mendorong berkembangnya wakaf tunai, 

fatwa wakaf uang baru muncul sekitar tahun 2000-an ketika Prof. M. A. Manan, 

ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) dari Bangladesh memberikan seminar di 

Indonesia pada tahun 2001. Setahun kemudian MUI merespon wacana wakaf uang 

dengan mengeluarkan fatwa dibolehkannya berwakaf berupa uang (waqf al-nuqud) 

dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.1 Pada saat yang sama, 

peraturan perundangan yang mengatur tentang wakaf apalagi wakaf uang belum 

tersedia. Hanya peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang 

pencatatan wakaf tanah yang menjelaskan tentang pengaturan tentang wakaf. 

Undang-undang tentang wakaf kemudian disahkan pada paruh kedua tahun 2004 

yaitu Undang-Undang Wakaf no. 41. Tahun 2004 yang terdiri dari sebelas bab dan 

71 pasal. Salah satu bagian penting dari pengaturan wakaf dalam UU ini adalah 

meluasnya objek wakaf pada benda tidak bergerak dan bergerak termasuk wakaf 

uang dan berdirinya lembaga khusus yang bertugas mengembangkan wakaf yaitu 

Badan Wakaf Indonesia. 

                                                           
1http://suhrawardilubiscentre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:wak

af-tunai-dalam-hukum-indonesia-&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses tanggal 29 Juli 2011 jam 17.30 
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Dalam mekanisme pelaksanaan wakaf uang, wakif langsung berhubungan 

dengan Lembaga Keuangan Syariah (bank syariah) yang ditunjuk oleh pemerintah 

dan BWI sebagai pengelola wakaf uang (Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 

2004). Kewajiban LKS kemudian menerbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, 

selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan 

kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 UU 

No. 41/2004). Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir 

mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (Pasal 30 

UU No. 41/2004). 

Posisi nazir dalam fikih sangat dominan terutama untuk menjaga harta wakaf 

dan berfungsinya harta wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena itu penentuan 

dan tugas nazir atau wali yang berwenang mengurus harta wakaf menjadi perdebatan 

beragam diantara para ulama fikih. Ulama Hanafiah seperti Abu Yusuf berpendapat 

bahwa wakif memiliki otoritas dalam pengelolaan atau perwalian harta wakaf. 

Karena dialah yang punya niat dan tujuan tertentu dari harta wakafnya. Namun 

demikian di kalangan ulama Hanafiah sendiri, terdapat pendapat yang mengatakan 

bahwa ketika wakif telah mewakafkan hartanya, maka perwalian harta itu terlepas 

darinya dan berpindah pada orang lain serta berpindah pada nazir. Pendapat ini 

didukung oleh Muhammad al-Syaibani.2  Walaupun wakif punya hak untuk 

perwalian jika ditentukan dalam waqfiyah (ketentuan wakaf yang dibuat wakif), 

Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah dan Ja’fariyah berpendapat bahwa hak perwalian 

utamanya terjadi pada orang lain, kecuali wakif menentukan juga untuk dirinya. 

Namun demikian, mereka mensyaratkan bahwa waqif tidak boleh mengambil bagian 

untuknya dari hasil harta wakaf. Perbedaan pendapat dalam masalah perwalian harta 

wakaf kemudian menjadi terpecah kepada tiga kelompok jika waqif tidak 

mensyaratkan untuk dirinya. Pertama, wakif mendapatkan hak untuk perwalian harta 

wakaf. Kedua, penerima manfaat hak wakaf (mauquf alaih) berhak mendapat 
                                                           

2 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman 
dkk (Depok: IIman press, 2004), 434. 
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perwalian atas harta wakaf. Ketiga, hak perwalian harta wakaf terletak pada hakim 

kemudian menyerahkannya kepada orang lain yang dianggap layak.3 

Diihat dari fungsi wakaf, kelestarian harta wakaf dan fungsinya menjadi 

sangat penting dibanding unsur-unsur lainnya. Seperti dijelaskan dalam perdebatan 

para ulama fikih di atas, perhatian pada “manfaat” harta wakaf menjadi isu sentral 

bagaimana wakaf berfungsi bagi kepentingan sosial. Sebagian ulama Hanafiyah 

melihat perlindungan individu terutama pewakaf (wakif) cukup menonjol, jika 

terjadi sesuatu yang menimbulkan masalah bagi wakif atau keluarganya. Hal ini 

difahami karena ibadah wakaf masuk sebagai ketentuan “sukarela” yang bisa 

berubah tergantung pada kewenangan pemilik harta. Maka pemilik harta asal wakaf 

perlu juga dilindungi. Di sini terlihat bahwa manfaat dan perlindungan menjadi 

bagian penting.  

Disamping perlindungan bagi para pewakaf, faktor produktifitas harta wakaf 

menjadi isu penting dalam masalah ini karena fungsi utama wakaf adalah sejauh 

mana manfaat berdampak bagi masyarakat termasuk kepada pembuat wakaf sendiri. 

Dasar utama manfaat ini berpengaruh pada pemahaman tentang pentingnya 

penyelematan fungsi wakaf secara produktif, walaupun menyimpang dari akad awal 

pewakaf. Bahkan nazir dapat mengabaikan ketentuan wakif jika fungsi harta wakaf 

akan berkurang atau hilang. Alasan pengecualian ini lebih berdasar kepada 

kemaslahatan yang akan didapat dibanding mengikuti secara kaku kepentingan 

wakif.4 Pandangan ini menunjukkan bahwa posisi nazir sangat signifikan dalam 

pengembangan fungsi wakaf jika dikaitkan dengan harta wakaf itu sendiri. Menjadi 

sangat krusial, dengan demikian, nazir adalah pemeran yang sangat penting 

bagaimana fungsi wakaf dapat berkembang atau sebaliknya. Dengan demikian, maka 

kemampuan nazir perlu didukung oleh dua hal: pertama, pemahaman tentang konsep 

dan karakteristik wakaf sebagai fungsi sosial dan keagamaan untuk masyarakat 

secara luas; dan kedua, kemampuan manajerial yang baik dalam pengembangan 

harta wakaf. Dalam kasus tertentu, peran nazir tidak selalu terlibat langsung dalam 
                                                           

3 Al-Kabisi, Hukum Wakaf, 437. 
4 Al-Kabisi, Hukum Wakaf, 488. 
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pengelolaan wakaf, tetapi kemampuan nazir dalam manajemen dan pengembangan 

wakaf akan mendorong tumbuhnya harta wakaf secara produktif bagi masyarakat 

secara luas.  

Karena itu pengembangan posisi dan peran nazir ditekankan dalam UU no. 

41 tahun 2004, sebagai upaya reformulasi terhadap peraturan yang telah ada. Dalam 

hal kehati-hatian kepemilikan harta wakaf, walaupun dalam fikih wakif masih berhak 

untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf, harta benda wakaf yang didaftarkan 

menggunakan nama nazir (pasal 3) sebagai pemegang kewenangan pewakaf dalam 

akta ikrar wakaf (AIW). Ini menunjukkan bahwa nazir berperan penting dalam 

menjaga dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan pewakaf. Penguatan 

peran nazir dalam UU ini mendapat perhatian sangat penting baik dari sisi status dan 

kewenanganya yang dilakukan secara terintegrasi dan dinamis melalui Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) bekerja sama dengan pemerintah melalui kantor urusan agama. Hal 

ini menjadi penting dalam wilayah wakaf secara umum dan khususnya wakaf uang. 

Pertanyaannya bagaimana peran dan praktek wakaf uang di Indonesia saat ini? 

apakah BWI melakukan control secara baik terhadap pengelolaan wakaf uang di 

lembaga-lembaga wakaf? Adakah sinergi antara BWI dan lembaga wakaf? 

 

B. Praktek Wakaf Uang  

Sebelum kita membahas tentang wakaf uang di Indonesia, perlu kita melihat 

bagaimana wakaf berkembang di Negara yang berpenduduk mayoritas Islam. 

Pengalaman di masyarakat lain akan menjadi gambaran bagaimana dinamika wakaf 

(wakaf  uang) baik dari sisi persepsi masyarakat dan juga prakteknya. Salah satu 

contoh praktek wakaf uang yang cukup lama adalah Turki, dimana harta wakaf baik 

benda tidak bergerak maupun benda bergerak berupa uang sangat beragam 

macamnya. Salah satu model menonjol dari wakaf uang di Turki yaitu wakaf uang di 
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Bursa suatu kota di daerah Orhan Gazi.5 Pada abad ke-15, wakaf uang mulai 

dikenalkan di Turki seperti praktek wakaf uang di Edirne. Pada akhir abad ke-16, 

wakaf uang kemudian berkembang dan menjadi dikenal luas di Anatolia dan 

beberapa provinsi di Eropah dibawah kekuasaan Turki Usmani.6 Namun, uniknya 

pengembangan wakaf menurut Cizakca, dikelola dengan cara penerapan bunga; yaitu 

dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkannya kemudian mengembalikan 

dengan beberapa persen kelebihan beserta jumlah modal awal. Di sinilah praktek 

wakaf uang di Turkey mengundang kontroversi masyarakat Muslim. Cizakça 

berasumsi bahwa sekitar abad 18 sebanyak 10 persen dari total penduduk kota Bursa 

sekitar 60,000 orang meminjam uang dari dana wakaf uang. Data ini menunjukkan 

bahwa penggunaan wakaf digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial dan 

keagamaan, seperti: pendidikan, makanan, keluarga dan pengadilan; gaji para hakim 

wilayah, pembiayaan urusan penjara, pemeliharaan bangunan wakaf, masjid, 

keagamaan dan pelayanan sosial seperti fasilitas untuk pejalan kaki, tempat mandi 

dan toilet umum, membantu masyarakat untuk membayar pajak dan biaya 

administrasi para nazir.7 Praktek wakaf uang dengan cara “rente” mungkin 

disebabkan karena dua hal. Pertama, wakaf uang difahami sebagai nilai capital 

sekaligus komoditi dan tidak bisa dirubah menjadi bentuk lain, kecuali uang. Karena 

itu pengembangan uang hanya bisa dilakukan dengan cara meminjamkan supaya bisa 

berkembang dengan memberikan prosen untuk mengambil manfaat dari uang itu 

sendiri. Kedua, system investasi dengan merubah uang pada investasi belum dikenal 

sehingga yang “berkembang” adalah uangnya dan dilakukan bukan dengan cara bagi 

hasil (mudharabah atau musyarakah), karena tentu dengan cara ini akan sulit 

pengontrolannya yang membutuhkan tenaga, keahlian dan biaya. Karena itu dengan 

                                                           
5 Murat Cizakca, “Cash Waqf of Bursa, 1555-1823,” in Journal of the Economic and Social 

History of the Orietnt, vol. 38, no. 3 (1995): 315-354, 323. 
6 Murat Cizakca, “Ottoman Cash Awqaf Revisited: The Case of the Bursa 1555–1823”, 

Foundation for Science Technology and Civilization, June 2004, Publication ID: 4062, 1. 
7 Cengiz Toraman, Bedriye Turnsciper, Sinan Yilmaz,”Cash Waqf in the Ottomans as 

Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices,” paper, t.t., (1-19) 7. Lihat juga, Birol 
Baskan, “Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire” Northwestern 
University, Department of Political Science, April 2002, 13. 
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cara meminjamkan dan mengambil bunga, asal dengan “ikhlas” diambil sebagai 

satu-satunya cara pengembangan wakaf uang. System kredit ini menumbuhkan 

praktek “riba”, karena manfaat yang didapat dari hasil peminjaman yaitu dengan cara 

pengembalian modal dan kelebihannya dengan cara prosentase.8 

Walaupun demikian, pada saat itu penggunaan hasil wakaf uang 

diperuntukkan pengajian al-Quran seperti dilakukan oleh Yagci Haci Muslihuddin 

sebanyak 10,000 akce pada tahun I423. Pemasukan wakafnya diperoleh dari 

penyewaan toko-toko dan meminjamkan uang dengan berbagi keuntungan. Cara ini 

lebih bersifat bagi hasil (semacam mudharabah). Pada tahun 1442 wakaf yang lebih 

luas didirikan di Edirne di Balaban Pasa, salah satu daerah di bawah kekuasan Turki 

Utsmani yaitu untuk mesjid, dapur makan umum dan sekolah. Menariknya, 

penggunaan wakaf uang dialokasikan untuk pengembangan usaha oleh peminjam 

dengan menetapkan bagi keuntungan sebesar 10 persen.9 Cara pengelolaan wakaf 

uang seperti ini dilakukan oleh nazir wakaf secara langsung seperti halnya 

pengelolaan wakaf barang-barang tidak bergerak, seperti property bangunan yang 

disewakan. Model pengelolaan seperti ini menandakan bahwa nazir berperan aktif 

dan dominan dalam pengembangan harta wakaf. Nazir tidak semata-mata menerima 

amanat pengalihan penguasaan terhadap harta, tetapi juga berfungsi sebagai manager 

dan produser harta wakaf. Berkembang atau tidaknya harta wakaf tergantung dari 

kemampuan nazir. Karena itu, pengembangan harta wakaf uang kemudian dilakukan 

dengan cara investasi dan keuntungan yang dihasilkan dari investasi digunakan 

untuk karitas dan pelayanan sosial. 

Dilihat dari pengalaman Turki di atas, pengelolaan wakaf uang dalam bentuk 

cash yang tersimpan dalam kas wakaf dan tidak dikembangkan kepada asset-aset 

benda produktif yang immobile untuk digunakan dalam pembiyaan usaha model 

murabahah atau mudharabah. Hal  ini juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang 

ketentuan wakif yang rigid sehingga pengelolaan wakaf uang hanya tersimpan di 
                                                           

8 Cengiz Toraman, Bedriye Turnsciper, Sinan Yilmaz,”Cash Waqf in the Ottomans as 
Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices,” paper, t.t., (1-19) 8. 

9 Jon E Mandaville,”Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire,” 
International Journal of Middle East Studies, vol. 10, no. 3 (August, 1979): 289-308, 290. 
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dalam kas wakaf. Fenomena ini disebabkan karena nazir tidak memiliki hak untuk 

merubah ketentua wakif yang tertulis dalam ikrar wakaf. Pengalaman lama dalam 

pengelolaan wakaf uang di Turki berakibat mandeknya pengembangan wakaf uang 

dan akhirnya produktifitas wakaf berkurang.   

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf uang di dinasti Usmani mendorong 

kapitalisasi wakaf dalam berbagai bidang dengan menghasilkan income yang terus 

menerus untuk membeli property seperti rumah, hotel dan tanah. Hasil dari 

pembelian wakaf uang itu digunakan untuk pembiyaan wakaf. Disamping itu 

pendidikan, pekerjaan public, kesehatan dan pelayanan keagamaan dibiyai dengan 

wakaf uang. Pelayanan pendidikan yang saat ini dibiyai oleh pemerintahan Turki 

melalui budget anggaran Negara, sebelumnya didanai dari wakaf. Wakaf uang juga 

digunakan sebagai jaminan sosial dengan cara diinvestasikan untuk kepentingan 

jaminan dengan dikelola oleh pihak lain dengan saling menguntungkan bagi para 

anggotanya. Demikian juga, wakaf dialokasikan untuk pemeliharaan hak-hak anak 

yatim untuk kepentingan harta warisannya dalam masa anak-anak hingga mereka 

mampu dan layak untuk bertindak sendiri secara hukum.10  

C. Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Uang 

System pengelolaan wakaf tunai dalam regulasi wakaf di Indonesia 

mensyaratkan adanya keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah yang mendapat 

titipan wakaf uang.11 Peran LKS, disamping mendapat titipan wakaf tunai juga dapat 

mengelola wakaf uang untuk diinvestasikan ke dalam usaha-usaha produktif. Jika 

demikian, maka bank syariah yang ditunjuk sebagai LKS penerima titipan wakaf 

uang berperan juga sebagai nazir, yaitu pengelola benda wakaf. Peran ganda LKS ini 

mengindikasikan adanya sinergi system pengembangan wakaf yang lebih luas, 

walaupun terkesan peran nazir akan berkurang karena terjadinya pengalihan tugas 

pengembangan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini 

                                                           
10 Cengiz Toraman, Bedriye Turnsciper, Sinan Yilmaz,”Cash Waqf in the Ottomans as 

Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices,” paper, t.t., (1-19), 12. 
11 Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004. 
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misalnya dapat terlihat dari beberapa model investasi wakaf uang dalam bentuk 

deposito, obligasi, reksadana atau pasar saham. Salah satu kritik pengembangan 

wakaf uang model ini adalah lemahnya produktifitas uang, karena hanya 

dikembangkan dalam produk-produk terentu oleh bank, seperti dijelaskan di atas. 

“Cara-cara model ini mematikan wakaf produktif yang sesungguhnya.”12   

Seperti pengalaman di Turki pada abad 15-16 dalam pengelolaan wakaf uang, 

kecenderungan untuk mengembangkan uang dalam bentuk pinjaman usaha atau 

tujuan-tujuan produktif cukup menonjol. Karena itu, pengelolaan wakaf uang 

terkesan ribawi, karena mengambil manfaat dari usaha pinjaman uang.13 Yang 

menjadi perhatian penting system wakaf uang di Indonesia, bank berperan sebagai 

penerima titipan dan pengembangan wakaf uang dalam tujuan-tujuan investasi. 

Karenanya, secara langsung, peran nazir tidak terlalu penting karena hanya 

ditempatkan secara administrative, yaitu menerima laporan dari bank tentang hasil 

usaha wakaf uang dan peruntukan hasil yang telah disalurkan bank. Inilah salah satu 

model wakaf uang yang berlaku jika melihat dari ketentuan UU No. 41 tahun 2004 

dan Peraturan Pemerintah 42 tahun 2006.14  

Bolehkah nazir mengembangkan wakaf uang sesuai dengan program lembaga 

wakafnya tanpa menggantungkan kepada system investasi bank, kecuali bank hanya 

sebagai penerima uang (wakaf uang) di awal akad (pasal 29) yang dilakukan wakif. 

Jika ini terjadi wakaf uang melalui LKS hanya merupakan bagian formalitas 

mengikuti atura undang-undang (pasal 28, 29, 30 dan 31), walaupun pada akhirnya 

jumlah uang yang diterima dikonversi ke dalam investasi untuk tujuan produktif. 

Dua hal yang saling terkait walaupun pada ketentuannya bank (LKS) adalah satu-

satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Nazir, baik 

perorangan atau lembaga berhak untuk mengalihkan uang yang disimpan di bank 

sebagai penerbit sertifikat dalam bentuk usaha-usaha produktif. LKS juga dapat 

melakukan pengembangan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif atas izin nazir. 

                                                           
12 Zaim Saidi, Pelita, 29 Juli 2011. 
13 Lihat bagian footnote 5 dan 6. 
14 Lihat UU  No. 41 tahun 2004 pasal 28-31 dan PP No. 42/2006 pasal 22-27.  
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Model terkahir, wakaf uang hanya ditempatkan dalam bentuk wadiah (titipan).15 

Dalam praktek wakaf uang saat ini kasus pertama sering dilakukan dimana lembaga 

wakaf (nazir) menerima wakaf uang dari perorangan atau lembaga melalui LKS 

hanya sebagai ketentuan undang-undang dengan penerbitan sertifikat wakaf uang. 

Nilai uang itu kemudian di investasikan dalam bentuk property yang hasilnya 

menjadi bagian dari tujuan para pewakaf.   

Bagaimana peran nazir yang ditunjuk oleh wakif atau Badan Wakaf 

Indonesia, jika pengelolaan wakaf dapat dilakukan oleh Bank? Melihat peran ganda 

bank (LKS) sebagai penerima titipan wakaf dan pengembang wakaf untuk tujuan-

tujuan produktif menandakan adanya hubungan simbiosis yang perlu diperjelas oleh 

BWI tentang peran nazir dalam pengeloaan wakaf uang. Sebab, jika nazir yang 

ditunjuk oleh wakif hanya berperan sebagai pemegang administrative formal, maka 

hal itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat kemampuan 

manajerial nazir, karena pemeran utama pengembangan wakaf hanya ada pada bank. 

Pemikiran seperti ini sebenarnya dapat difahami untuk mengakomodir keinginan 

para pewakaf baik individu atau pun perorangan yang bersifat kolektif. Artinya 

individu yang hanya mampu memiliki jumlah uang kecil bisa dilibatkan sebagai 

pewakaf namun berkongsi dengan kelompok lain supaya nilai kumulatifnya dapat 

dijadikan investasi yang produktif. Di sinilah peran wakaf uang hampir sama dengan 

infak atau sedekah pada umumnya, jika dilihat dari jumlah atau bentuk. Yang 

membedakan dari wakaf adalah nilai itu tetap ada, tidak hilang untuk kebutuhan 

konsumtif. Tentu sedikit membingungkan pengertian wakaf uang jika pada akhirnya 

diinvestasikan dalam bentuk property atau barang lainnya. Apa yang membedakan 

wakaf uang dengan wakaf lainnya jika pengembangannya seperti wakaf tidak 

bergerak? Jawabannya tentu bisa ekstrim. Pertama, wakaf adalah untuk tujuan 

manfaat maka dapat berbentuk apapun pada akhirnya selama syariat membolehkan 

kehalalannya. Kedua, wakaf uang hanya dianggap sebagai cara untuk mengakomodir 

keinginan masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang. Di sinilah titik singgung 

                                                           
15 Pasal 29 UU no. 41 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2006, terutama pasal 25. 
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yang bisa menimbulkan perdebatan walaupun bisa dipertemukan pada sisi substansi 

wakaf, yaitu manfaat.  

Dalam ketentuan wakaf uang, nilai mata uang rupiah menjadi patokan wakaf, 

walaupun uang yang dimiliki wakif adalah mata uang asing seperti dolar atau euro. 

Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing maka menurut 

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa uang tersebut mesti 

dikonversikan ke dalam rupiah (Pasal 22 PP No. 42/2006). Karenanya wakif, nazir 

dan LKS berperan sangat penting dalam system wakaf uang. Berikut adalah model 

mekanisme wakaf uang dilakukan: 

Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 

a. Hadir di Lembaga Keungan Syariah Penerima wakaf  Uang (LKS-PWU) 

untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;  

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

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

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

wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat 3 PP No. 42/2006). Dalam hal wakif tidak dapat 

hadir ke LKS-PWU maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya, dan 

wakil dari wakif tersebut dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak 

berupa uang kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) dan seterusnya nazir menyerahkan akta ikrar wakaf (AIW) tersebut 

kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat 4 dan 5 PP No. 42/2006). 

 

Nazir dalam wakaf uang terdiri dari nazir yang ditunjuk oleh wakif atau nazir 

Badan Wakaf Indonesia.16 Ketentuan nazir dalam peraturan BWI no. 1 tahun 2009 

menunjukkan esensi peran nazir yang sangat dominan dalam pengelolaan wakaf 

uang. Karena itu  lembaga-lembaga organisasi masyarakat Islam dapat bertindak 

                                                           
16 Peraturan BWI tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bergerak 

Berupa Uang, pasal 1. 
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sebagai nazir asalkan memenuhi syarat dalam pengelolaan wakaf uang. Dilihat dari 

sisi wakaf uang dan nazir, produktifitas wakaf dan tujuan wakaf sangat ditentukan 

oleh kemampuan nazir menginvestasikan wakaf uang. Karena itu pengelolaan wakaf 

uang oleh nazir mencakup setoran uang, investasi wakaf uang  dan hasil investasi 

wakaf uang. Produktifitas wakaf uang sangat ditentukan oleh kemampuan nazir 

dalam menginvestasikannya dalam sector-sektor produktif. Namun demikian 

tanggung jawab berkurangnya nilai wakaf uang atau meruginya menjadi tanggung 

jawab nazir. Karena itu kemampuan manajerial dan investasi nazir dalam wakaf 

uang sangat menentukan, karena nilai uang bisa berkurang atau naik tergantung 

terjadi inflasi atau devaluasi. Untuk menghindari pengurangan nilai uang yang 

disimpan di LKS, penyaluran dalam bentuk investasi adalah strategi penting yang 

bisa dikembangkan.17 

Contoh menarik dalam pengelolaan wakaf uang dengan cara investasi dan 

dihimpun dari individu dan kelompok dilakukan oleh Tabungan Wakaf Indonesi 

(TWI), salah satu divisi wakaf Dompet Dhuafa. Cara penerbitan sertifikat wakaf 

seperti yang dijelaskan pada pasal 25 PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 

no. 41 tahun 2004 menugaskan LKS-PWU menerbitkan sertifikat. Pengelolaan 

wakaf uang di TWI mengikuti model penerbitan sertifikat oleh lembaga keuangan 

syariah yang menjadi partner TWI dengan besaran uang yang beragam, minimal 1 

juta rupiah. 18 Penerbitan wakaf uang dengan pola berjenjang dari jumlah yang kecil 

hingga besar sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan 

modal atau investasi untuk tujuan public.  Sertifikat wakaf uang seperti ini lebih 

ditekankan untuk tujuan-tujuan umum yang bersifat social dan keagamaan. Sebagai 

nazir, TWI menginvestasikan wakaf uangnya ke dalam property baik untuk 

kepentingan disewakan atau dijual kembali dengan mengambil marjin keuntungan. 

Dalam hal property, TWI, misalnya, membuat lapangan futsal untuk disewakan, 

                                                           
17 Lihat pasal 9 Peraturan BWI no. 1 tahun 2009. 
18 Wawancara pribadi dengan ibu Novi, manajer investasi wakaf uang TWI, tanggal 1 

Agustus 2011. 
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yang dana awalnya dihimpun dari dana wakaf tunai.19 Sebagian hasil wakaf TWI 

juga disalurkan ke LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), walaupun LKC sendiri 

sekarang memiliki sumber-sumber utama pembiyaannya.20 Yang menarik dari kasus 

wakaf TWI, manfaat wakaf dipergunakan tidak pada tujuan-tujuan kaku, tetapi lebih 

terbuka, yaitu kembali ke Dompet Dhuafa sebesar 90 persen dan kembali ke TWI 

untuk kepentinan operasional sebesar 10 persen. Ini menunjukkan sebenarnya system 

pengelolaan hasil wakaf berada pada kebijakan Dompet Dhuafa bukan TWI, Karena 

yang terakhir perannya lebih pada pengembangan wakaf dan usaha-usaha yang 

dikelola dari hasil wakaf, sedang kebijakan penggunaan berada pada DD sebagai 

holding company.21  

Kembali kepada peran LKS dalam menerima wakaf uang, perbankan syariah 

yang ditunjuk menteri agama dan BWI berperan juga sebagai nazir. Bank bertugas 

sebagai penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Model seperti ini 

mengingatkan kita pada peran bank yang mengelola wakaf uang seperti yang 

dilakukan oleh SIBL di Bangladesh. Sebagai pengelola bank mengeluarkan sertifikat 

wakaf tunai yang menjalankan pengembangan wakaf uang untuk diinvestasikan dan 

hasilnya disalurkan langsung kepada mereka yang berhak menerima manfaat 

wakaf.22  Peran bank syariah yang bisa dimasukkan sebagai nazir terkait dengan 

fungsi bank syariah yang mengelola tiga hal, yaitu corporate, non-formal dan sektor 

sukarela. Pada sektor kesukarelaan atau dana sukarela yang dititipkan di bank yang 

biasanya dari dana amal masyarakat dapat memperluas stake holders yang dapat 

menerima manfaat dari usaha perbankan. Salah satu yang masuk pada kategori ini 

adalah para fihak yang berhak menerima manfaat dari dana wakaf. Sebagai 

pengelola dana wakaf tunai, bank berperan menyediakan jasa layanan manajemen 

                                                           
19 Wawancara pribadi dengan ibu Novi, manajer investasi wakaf uang TWI, tanggal 1 

Agustus 2011. 
20 Wawancara dengan Iwan,  bagian fundraising LKC. Wawancara ini dilakukan oleh Nurul 

Ainy, mahasiswa S1 Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada bulan Juni 2011. 
Menurut Iwan, TWI tidak lagi memberikan dana pembiyaan dari wakaf, tetapi LKC sendiri sudah 
memiliki sumber-sumber donator.  

21 Wawancara dengan ibu Novi, manajer investasi wakaf uang TWI, tanggal 1 Agustus 2011. 
22 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunia di Indonesia, 

Depertemen Agama tahun 2009, hal. 37. 
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dana wakaf dan penerbitan sertifikat wakaf tunai disamping melakukan mobilisasi 

dana. Dengan pengembangan dana, masyarakat yang berhak mengambil manfaat 

dapat menikmati hasil pengelolaan wakaf uang. Pada sisi lain bank juga berperan 

mengembangkan pasar modal social.  

Dalam pengelolaan wakaf uang, bank juga bisa diletakkan seperti nazir. 

Model ini menggambarkan suatu peran yang dilakukan bank setingkat dengan nazir, 

karena sebagai lembaga yang dikuasakan untuk menerima dan mengelola uang, bank 

harus mengikuti keinginan wakif tentang penggunaan uang untuk tujuan social dan 

keagamaannya. Bank harus memperhatikan keinginan wakif dalam pengembangan 

wakafnya. Dalam hal pembukaan rekening wakaf, disamping untuk tujuan-tujuan 

abadi (permanen), rekening wakaf tunai juga memungkinkan rekening itu kembali 

kepada tujuan semula, berlangsungya fungsi wakaf untuk para penerima manfaat. 

Karena itu rekening wakaf tunai bisa menjadi atau atas nama penerima wakaf, 

nazir/BWI yang dapat menjaga kelangsungan wakaf itu. Peran penting bank/LKS 

sebagai penerima sekaligus pengembang uang dapat memberikan pelayanan tentang 

keuntungan tertinggi dari hasil investasinya. Karena itu, wakif dapat meminta bank 

untuk menyalurkan profit baik separuh atau seluruhnya untuk penerima manfaat 

wakaf.  

Namun demikian, peran bank sebagai nazir dapat juga diletakkan pada posisi 

sebagai penerima  dan penyalur dana wakaf sedangkan pengelolaan dana wakaf 

dilakukan oleh lembaga tertentu yang dipercaya wakif atau Badan Wakaf Indonesia 

yang berperan mengelola dana tunai untuk tujuan-tujuan produktif. Pada model ini 

kemampuan investasi nazir dalam mengembangkan wakaf uang berperan sangat 

penting, karena keuntungan atau profit wakaf akan menentukan jumlah manfaat yang 

didapat untuk kepentingan-kepentingan social atau keagamaan. Model investasi dana 

wakaf dalam model ini, dapat didesain oleh nazir lembaga atau BWI seperti property 

atau usaha-usaha lainnya yang menguntungkan dengan tingkat resiko usaha yang 

sangat kecil. Artinya, wakaf uang seperti ini tidak menyandarkan pada hasil 

keuntungan investasi nilai uang, tetapi telah dikonversi kedalam bentuk benda lain 
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yang bisa tahan lama tetapi menguntungkan. Keuntungan dari perubahan wakaf tunai 

inilah menunjukkan bahwa wakaf uang hanya merupakan salah satu cara pembuatan 

wakaf saja. Model-model produksinya dapat dilakukan sesuai dengan 

profesionalisme nazir.23 

Segala kemungkinan model pengelolaan wakaf uang, selama nilainya tetap 

atau bahkan berkembang, dapat dikembangkan dengan berbagai tipe. Nazir sebagai 

pengelola langsung wakaf uang dari dana yang tersimpan di bank. Nazir bisa bekerja 

sama dengan bank untuk tujuan-tujuan produktif terutama investasi yang 

menguntungkan. Atau bank sendiri bisa bertinndak sebagai nazir, walaupun segala 

legal formalnya ia hanya sebagai penerimat titipan (LKC). Hal ini bisa terjadi jika 

wakif mempercayakan wakaf uangnya kepada nazir yang tidak memiliki kompetensi 

untuk mengembangkan secara produktif. Dalam kasus ini, bank adalah lembah yang 

pas untuk menerima dana dalam wadiah atau dikembangkan ke dalam bentuk usaha-

usaha produktif seperti mudharabah, murabahah atau bentuk lainnya dengan 

perjanjian yang tegas dan sesuai syariah.  

 

 

D. Penutup 

Kunci utama keberhasilan pengembangan wakaf terletak pada kemampuan 

nazir untuk menginvestasikan wakaf pada tujuan-tujuan produktif. Dalam kasus 

wakaf uang, peran nazir sangat penting terutama bagaimana wakaf uang berkembang 

lebih optimal, tidak sekedar menunggu usaha yang dilakukan bank. Jika 

menyandarkan pada bank, walaupun itu bank syariah, pada prinsipnya bank adalah 

lembaga keuangan yang bertujuan profit, maka kepentingan bisnis tetap akan 

dominan. Di Indonesia, nazir wakaf uang secara legal formal terutama dalam 

ketentuan UU no. 41 tahun 2004 pasal 42-45 dan pasal 29 diperankan oleh nazir 

                                                           
23 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 

Departemen Agama tahun 2009, hal. 40-41. 
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perorangan atau lembaga. Namun dalam kasus wakaf uang ada dua ciri yang 

menarik. Pertama, bank bisa berperan sebagai lembaga pengelola wakaf uang 

disamping sebagai penerbit sertifikat wakaf uang, ketika nazir tidak memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan wakaf kepada tujuan-tujuan produktif. Kedua, 

wakaf uang hanya berupa akad awal wakaf berupa uang yang sertifikatnya 

dikeluarkan oleh bank, yang selanjutnya nazir bisa mengembangkan uang itu 

menjadi barang/property yang bisa menghasilkan untung. Keuntungan dari property 

itu, para penerima hak yang ditetapkan oleh wakif dapat menikmati hasilnya. Pada 

kasus ini wakif sebenarnya sudah melepaskan segala haknya karena harta wakaf 

uang telah berubah bentuk menjadi berbagai benda bergerak dan tidak bergerak yang 

produktif. Di sinilah peran Badan Wakaf Indonesia sangat krusial untuk menjaga 

nilai wakaf, karena konversi wakaf uang menjadi wakaf tidak bergerak telah berubah 

menjadi wakaf benda. Sinergi nazir yang ditunjuk wakif dan BWI menjadi condition 

sine qua non berlangsungnya wakaf uang sesuai dengan tujuan-tujuan publik, bukan 

misi nazir wakaf baik perorang atau lembaga wakaf semata.  
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