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 ملخص
 

سيا . ندونيإهما للمؤسسات المالية اإلسالمية في تنمية الوقف النقدي في هذا البحث ستصف دورا م
ص في تنمية الوقف النقدي في إندونيسيا . لم تظهر لدى الوقف  تطور ومن ثم سننظر التحديات والفر

 باشرة منينت مالنقدي في إندونيسيا فعالية كبيرة رغم أن هناك تسع المؤسسات المالية اإلسالمية ع
 ألموالا عددا من تجمع  2011إلى  2008من سنة ومة لجمع أموال الوقف. هذه المؤسسات قبل الحك

  مليار . 2.915،156،485تبلغ قيمتها  الوقفية
ية ي تنمصغر القيمة في جمع أموال الوقف وصعوبة التطبيق لدى المؤسسات المالية اإلسالمية ف

 الوقف ، تنفيذللة عدد الناظرين المحتاجين أموال الوقف في إندونيسيا تواجههما التحديات ، منها ق
سة لملمواومنها صعوبة الؤسسات المالية اإلسالمية القابلة ألموال الوقف في توضيح المشاريع 

ي هذا فالمة الممولة من أموال الوقف النقدي للواقفين ، بعبارة أخرى أن المؤسسات المالية اإلس
س لملمواالواقفين . ينبغي أن يعرف أن المشروع  الوقت ليس عندها مشروع رائد يمكن عرضه إلى

عا . خرة مأو الرائد من وسائل جذب الواقفين ليوقفوا أموالهم لالستثمار والحصول على أجر اآل
ن . وم الواقفون سيشعرون باالطمئنان إذا كانت أموالهم استثمرت لتمويل المشاريع الملموسة

دونيسية اإلن سسات المالية اإلسالمية و هيئة األوقافالتحديات أيضا عدم الفهم المشترك بين المؤ
التالي . وب ووزارة الشؤون الدينية عن بعض البنود في القانون عن الوقف ونظام التطبيق للقانون

  المؤسسات المالية اإلسالمية قد تشك في تحديد الخطوة عن الوقف النقدي .
  

Descriptively, this essay will view of the strategic roles that could be played by 
LKS in developing the waqf cash fund in Indonesia. It is also trying to view some 
challenges and  opportunities which are faced in developing waqf cash fund in Indonesia. 
The development of waqf cash fund in Indonesia has not shown a big efficiency yet, even 
there are 9 (nine) syaria finance institutions at this time which is directly designated by 
the government to handle the collection of waqf cash fund. The amount of waqf cash 
fund has been collected in 2008 to 2011 was valued 2.915,156,485 billion. 

There are some challenges in connected with the minimum level of taking 
collections up in waqf fund assets and in the difficulties of implementing the LKS on 
developing waqf cash fund in Indonesia: First, it is connected with the limitation of nazir 
in demand for administering waqf cash fund in Indonesia. Second, LKS-PWU has some 
difficulties in explaining the concrete projects which would be financed from the 
donation of waqf cash fund by candidates of waqif. In the other words, there is no 
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available anchor project yet which could be offered by LKS-PWU to candidates of waqif, 
so far. It should be admittedly that the concrete and anchor project is one of requisites to 
attract candidates of waqif, so that they interest to invest their waqf money while they 
reach the hereafter rewards. Certainly, the candidates of waqif will become sure and 
secure if the cash fund they donated will be invested to finance the concrete projects. 
Third, LKS-PWU faces the problem of have no same opinion on this matter yet between 
LKS-PWU, BWI, and The Ministry of Religious Affairs about several points in the law 
of waqf and its enforcement of the regulations.  And, as the consequence, the LKS-PWU 
feels hesitant for many times in deciding and stepping the regulations on waqf cash fund. 
 
The Key Words: 

Syaria finance institutions, waqf money investment, implementations, waqf 
money collectors, investment manager. 

 
 

A. Pendahuluan 

 

Wakaf uang bukan hanya menjadi alternatif baru bagi umat Islam di Indonesia 

dalam berwakaf, tapi juga berfungsi memberikan solusi bagi upaya peningkatan 

kesejahteraan umat secara lebih luas.  Diperkenalkannya wakaf uang ini dalam kehidupan 

umat Islam di Indonesia telah menggeser paradigma lama bahwa wakaf hanya 

dimungkinkan terhadap benda-benda tidak bergerak seperti masjid, tanah pertanian dan 

tanah kuburan dan lain sebagainya. Selain itu, diperkenalkannya kembali wakaf uang ini 

juga telah memberikan kesempatan luas bagi setiap umat Islam dari berbagai kalangan  

untuk dapat berpartisipasi menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah yang 

besar. 

Pengelolaan wakaf benda bergerak terutama wakaf uang mensyaratkan bukan 

hanya  pengetahuan khusus tentang manajemen pengelolaan keuangan  modern tapi juga  

berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang  usaha-usaha produktif serta bentuk 

investasi yang produktif yang dibenarkan secara syariah. Kemampuan ini tidak hanya 

harus dimiliki oleh seorang nazir tapi juga lembaga keuangan terkait sebagai instrumen 

penting dalam wakaf uang.  Karena itu, pengelolaan wakaf uang di Indonesia melibatkan 

beberapa lembaga keuangan professional yang mempunyai komitmen untuk 

mengembangkan dana wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara luas bagi kesejahteraan 
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umat Islam. Di Indonesia lembaga ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS). Lembaga ini secara resmi ditunjuk oleh pemerintah dan memililiki dasar 

hukum yang cukup kuat karena ditetapkan berdasarkan undang-undang.   

Tulisan ini secara deskriptif akan melihat peran strategis yang dapat dimainkan 

oleh LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini 

mencoba melihat beberapa  tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan 

wakaf uang di Indonesia. 

 

B. Selintas Perkembangan  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang 

yang pernah dibuat oleh pemerintah No.7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap 

sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini 

menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. UU ini lalu 

menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian 

disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

memungkinkan beroperasinya dual banking system dalam sistem perbankan nasional. 

Akibatnya, sejumlah  bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam 

sistem pelayanan mereka kepada para nasabah.1 

Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti: Bank 

Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI). Selain itu sedikitnya terdapat 19 Unit Usaha Syariah (UUS) seperti: 

IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, 

BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD 

Sumsel. Selain Unit Usaha Syariah ini, telah beroperasi 92 BPR Syariah.2  

Seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menyediakan layanan syariah, 

bank-bank ini juga membuka jaringan kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. 

                                                 
1 Mustafa Edwin Nasution et al., “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”, Kencana Prenada Media 

Group, Maret 2007, hal.291.  
2 Ibid 
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Penyebarana jaringan perkantoran di beberapa wilayah  ini tentu saja mengikuti tingkat 

aktifitas bisnis yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Dewasa ini kantor-kantor bank 

syariah ini sudah menyebar di hampir seluruh pelosok tanah air.3   

Sekalipun pada tahun 2007 jumlah BUS masih sama dengan tahun 2005 tetapi 

jumlah Unit Usaha Syariah meningkat menjadi 23 UUS dan 532 kantor cabang (termasuk 

Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK) 

dan 106 BPR Syariah. Aset perbankan syariah per Mei 2007 lebih dari Rp. 29 triliun 

dengan jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 22,5 triliun. Sekalipun jumlah aset 

perbankan syariah baru  berkisar 1,63% dan dana pihak ketiga yang terhimpun baru 

mencapai 1,69% dari total aset perbankan nasional (per 2007), namun diprediksikan 

pertumbuhan dan perkembangannya sangat menjanjikan di masa yang akan datang.4 Tiga 

tahun berikutnya, menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, pada akhir tahun 

2010, jumlah bank umum syariah (BUS) yang beroperasi  di Indonesia telah mencapai 11 

bank dan 23 unit usaha syariah serta 150 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).5 

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah beberapa tahun belakangan 

menunjukkan betapa prospek lembaga keuangan ini sangat menjanjikan di masa yang 

akan datang. Setidaknya terdapat dua faktor yang melatar belakangi peningkatan jumlah 

lembaga keungan syariah beberapa tahun terakhir di Indonesia. 

Faktor pertama adalah faktor eksternal. Faktor ini  berkaitan dengan 

perkembangan ekonomi yang terjadi di luar negeri. Beberapa negara di luar negeri baik 

yang mayoritas penduduknya muslim maupun tidak telah mengembangkan sistem 

ekonomi syariah. Maraknya usaha pengembangan kegiatan ekonomi syariah di beberapa 

negara ini sangat sejalan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya memiliki 

identitas baru perekonomian  negara mereka. Kesadaran baru inilah yang pada gilirannya 

memberikan inspirasi bagi para pelaku ekonomi di tanah air untuk mengembangkan 

sistem ekonomi yang sesuai dengan identitas mayoritas umat Islam Indonesia.  

                                                 
3 Ibid., hal. 292 
4 Syafi’i Antonia dan S.Rusydiana, “ Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah” 

dalam Harmoni, Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010, hal. 46-57. 
5 Bambang Rianto Rustam, “Restrukturasi Pembiayaan Syariah”, Harian Umum Republika, Sabtu, 

26 Maret 2011. 
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Sedangkan faktor internal yang menjadi pemicu berkembangnya lembaga 

keuangan syariah di Indonesia adalah terkait dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia 

yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara 

dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kenyataan sosiologis inilah yang mendorong 

para cendekiawan dan praktisi ekonomi Muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga 

keuangan yang sesuai dengan identitas keberagamaan mereka.  

Pertimbangan bisnis juga menjadi pendorong tumbuhnya lembaga keuangan 

syariah di Indonesia. Pangsa pasar muslim yang sangat besar di Indonesia menjadi 

pertimbangan bisnis tersendiri bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan 

menyediakan layanan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keyakinan umat Islam.  

Faktor politik Indonesia  yang kondusif  turut  memicu perkembangan lembaga 

keuangan syariah di Indonesia. Harmonisasi hubungan antara Islam dan negara di 

penghujung millenium memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi tumbuhnya lembaga 

keuangan syariah di Indonesia.  

Selain faktor politik, faktor keberagamaan masyarakat juga menjadi pendorong 

berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Munculnya kelas menengah muslim 

perkotaan yang religius dan terdidik menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga kuangan 

syariah di Indonesia. Kesadaran keberagamaan kelompok ini bukan hanya dalam wilayah 

ibadah mahdlah tapi juga menuju kesadaran bahwa keberagamaan harus meliputi segala 

aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.  

Daya tahan sistem ekonomi syariah terhadap terpaan badai krisis ekonomi tahun 

1997-1998 menjadi faktor pendorong berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia.6 

Ketika industri keuangan di Indonesia rontok akibat terpaan badai krisis keuangan, bank 

syariah terbukti mampu bertahan di tengah terpaan badai krisis ekonomi yang meluluh 

lantakkan hampir semua bank nasional maupun internasional.   

 

C. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Wakaf Uang di Indonesia 

                                                 
6 Syafi’i Antonio, Op.cit., hal.50 
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Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di 

Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini 

karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam 

penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 

tentang wakaf yang berbunyi: ‘Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 

melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri’.7 Dalam kaitan ini 

menteri memiliki wewenang untuk  menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang 

memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 

24 ayat 1 Penjelasan).  

Sekalipun menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai 

penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. 

Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang 

dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi:  (a) 

LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b) melampirkan 

anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum, (c) memiliki kantor operasional di 

wilayah Republik Indonesia, (d) bergerak di bidang keuangan syariah dan (e) memiliki 

fungsi titipan (wadi’ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang 

yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan 

keamanannya.  

Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf 

uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. 

Sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah  memiliki jaringan kantor cabang serta 

fasilitas ATM yang banyaki, SMS banking, Internet Banking, Phone Banking, dan 

fasilitas auto debet. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya  memudahkan 

umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan 

ibadah wakaf uang.  

Selain jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia 

handal yang dapat menunjang tecapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. 
                                                 

7 Kementerian Agama RI, Dirjend Bimbaga Islam, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf, hal. 14.  
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Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya di 

bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul 

dapat terjamin keamanannya.8  Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa 

LKS -PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. 

Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh wakif kepada nazir. 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi 

pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Investasi disini tentu saja 

dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada Bank Syariah atau UUS itu 

harus diinvestasikan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah atau akad lainnya 

yang tidak bertentangan dengan syariah. Sementara, pengelolaan dana wakaf uang 

melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. 

Dengan cara ini dana wakaf uang umat yang terkumpul dapat terjamin keamanannya 

serta memberikan rasa aman bagi para wakif.   

 

D. Beberapa Tantangan dan Peluang LKS Dalam Implementasi Wakaf di 

Indonesia 

Sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mensukseskan gerakan 

wakaf uang di Indonesia, LKS-PWU memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dalam 

menentukan sukses tidaknya gerakan wakaf uang di Indonesia. Sesuai dengan Undang-

undang, LKS-PWU diberi mandat oleh pemerintah salah satunya adalah untuk 

mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.9 

Tugas ini tentu saja tidak hanya sebatas pada pemberitahuan lembaga ini sebagai 

penerima wakaf, tetapi juga memberikan tanggungjawab untuk memasyarakatkan wakaf 

uang kepada masyarakat secara lebih luas melalui sarana dan strategi yang efektif.   

Bersama dengan Badan Wakaf Indonesia, LKS-PWU dapat melakukan kerja 

produktif untuk dapat mesukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh ini kerjasama 
                                                 

8 Mulya Siregar, “Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang”, dalam  Al-
Awaqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011. hal. 49-59. 

9 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 
tentang Wakaf, Pasal 25.  



 8

LKS dan BWI sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kerjasama ini perlu ditingkatkan 

dalam bentuk yang lebih konkrit dan praksis sehingga gerakan wakaf uang bisa 

menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana 

wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar. 

Sejauh ini beberapa LKS-PWU10 yang ditunjuk Menteri Agama RI  pada tanggal 

31 Juli 2008 penerima wakaf uang di Indonesia ini belum bisa  memaksimalkan 

pengumpulan dana wakaf dari para nasabah LKS maupun dari para calon wakif dalam 

jumlah yang besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah wakaf uang yang terkumpul selama 

kurun waktu lebih dari dua tahun sebanyak Rp. 2.060.228.545 (Per September 2010).11 

Menurut penuturan salah satu perwakilan LKS kepada penulis, jumlah dana wakaf uang 

yang terkumpul ini sebenarnya dapat ditingkatkan mengingat gerakan wakaf uang  di 

Indonesia sudah berjalan hampir lebih dari dua tahun. Kenyataan ini tentu saja 

menimbulkan  pertanyaan kenapa LKS bersama dengan BWI belum bisa memaksimalkan 

pengumpulan dana wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar. Untuk menjawab 

pertanyaan ini, analisa komprehensif perlu dilakukan terutama berkaitan dengan beberapa 

tantangan (challenges) yang selama ini dihadapi LKS dalam mengimplementasikan 

gerakan wakaf uang di Indonesia. Dalam kaitan ini penulis mencoba untuk mengurai 

beberapa tantangan yang dihadapi LKS dalam implementasi wakaf uang di Indonesia 

dengan melakukan wawancara aktif dengan beberapa perwakilan LKS-PWU yang 

ditunjuk pemerintah. 

Tantangan pertama adalah terkait dengan minimnya jumlah nazir yang diperlukan 

dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Memang harus diakui, jumlah nazir yang 

memperoleh sertifikasi dari BWI  sangat minim jumlahnya. Minimnya jumlah nazir ini 

pada gilirannya mengurangi peran mereka dalam menggalang wakaf uang dari 

masyarakat. Selama ini nazir-nazir potensial yang sudah lama berkecimpung dalam 

gerakan wakaf uang di Indonesia belum memperoleh sertifikasi dari BWI. Padahal jika 

                                                 
10 Sekarang sudah ada lima Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

mengimplementasikan program wakaf tunai di Indonesia antara lain, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, 
Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah. 

11 Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia September 2010.  
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nazir-nazir besar ini memperoleh sertifikasi dari BWI, bukannya tidak mungkin jumlah 

uang wakaf yang dihimpun akan bisa jauh lebih besar.  

Nazir-nazir besar ini sangat potensial dalam mensukseskan gerakan wakaf uang di 

Indonesia. Mereka umumnya telah memiliki sejumlah unit usaha produktif yang didanai 

dari wakaf uang yang telah mereka kumpulkan. Sejauh ini unit-unit usaha ini telah 

memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat. Unit-unit 

usaha produktif ini tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk 

ikut mewakafkan uangnya tanpa harus khawatir uang yang mereka wakafkan akan hilang. 

Oleh karena itu, terkait dengan minimnya nazir ini, baik LKS maupun BWI harus lebih 

proaktif mendekati dan menginventarisir nazir-nazir potensial untuk dapat memiliki 

sertifikat  sebagai nazir yang tergabung dalam Badan Wakaf Indonesia.. 

Tantangan kedua adalah sulitnya LKS-PWU menjelaskan kepada para calon 

wakif tentang proyek konkrit yang dapat didanai dari hasil uang wakaf. Dengan kata lain, 

selama ini belum ada proyek andalan yang bisa ditawarkan LKS-PWU kepada para calon 

wakif. Harus diakui proyek konkrit dan andalan merupakan salah satu sarana untuk 

menarik para calon wakif sehingga mereka mau menginvestasikan uang wakaf mereka 

sambil meraup pahala akhirat. Para calon wakif tentu saja akan merasa yakin dan mantap 

jika dana uang yang mereka wakafkan akan diivestasikan untuk pembiayaan proyek-

proyek yang konkrit.   

Terkait dengan tantangan kedua ini, langkah awal yang dapat dilakukan BWI dan 

LKS-PWU adalah upaya untuk memprioritaskan  proyek yang sudah ada untuk menjadi 

proyek andalan. Baik BWI maupun LKS-PWU dapat saling mempromosikan proyek 

andalan  ini sehingga para calon wakif dapat mengerti kemana uang wakaf mereka akan 

diinvestasikan.  

Tantangan ketiga yang dihadapi LKS-PWU adalah belum adanya kesamaan 

pemahaman antara LKS-PWU dan BWI serta Kemenag tentang beberapa poin dalam  

Undang-Undang tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya. Akibatnya, pihak LKS-

PWU kerap kali merasa ragu untuk melangkah dan menentukan kebijakan tentang wakaf 

uang. Sebagai contoh LKS-PWU di satu sisi menganggap BWI sebagai lembaga yang 
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berwenang mensosialisasikan wakaf uang di Indonesia sementara  di sisi lain, BWI 

menganggap LKS-PWU selain sebagai lembaga tempat penerima wakaf uang juga 

sebagai lembaga yang berwenang mensosialisasikan wakaf uang. Hal ini terjadi akibat 

cara pandang yang berbeda tentang bunyi pasal 25 (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf) bahwa LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas 

keberadaannya sebagai lembaga penerima wakaf uang. Dalam pandangan LKS, pasal ini 

memberikan mandat kepada LKS untuk mengumumkan keberadaan LKS hanya sebagai 

lembaga penerima wakaf uang. Tentu saja tugas ini bagi kalangan LKS tidak termasuk 

tugas untuk mensosialisasikan serta mengkampanyekan gerakan wakaf uang kepada 

masyarakat.12 Sebaliknya, menurut para pengurus BWI, LKS-PWU selain bertugas 

mengumumkan keberadaannya sebagai lembaga penerima wakaf uang, juga 

berkewajiban mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas.13   

LKS PWU juga belum memiliki kesamaan pandangan tentang format pelaporan.  

LKS PWU masih merasa kebingungan apakah mereka mengikuti pelaporan dengan 

mengacu pada format laporan BWI atau mengikuti format pelaporan Kemenag RI.  

Sekalipun potensi wakaf uang umat Islam Indonesia sangat besar, tapi  jika tidak 

didukung pemahaman yang sama tentang regulasi yang mengaturnya, maka gerakan 

wakaf uang ini menjadi tidak  berjalan sesuai dengan misi awal dicanangkannya  gerakan 

wakaf uang di Indonesia. Tidak adanya  kesamaan pandangan terhadap peraturan wakaf 

ini boleh jadi karena kurangnya pertemuan intensif yang melibatkan institusi LKS-PWU 

dengan lembaga wakaf terkait seperti BWI dan Kemenag.  Oleh karena itu, pertemuan 

intensif bulanan yang selama ini dilakukan antara BWI, LKS-PWU dan Kemenag RI 

harus diagendakan kembali. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan 

sinkronisasi tentang aturan-aturan perwakafan di tanah air serta membahas beberapa 

langkah strategis untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas. 

Sinkronisasi ini penting untuk menghindari beberapa aturan yang tumpang tindih 

(overlapping).Selain itu, pertemuan-pertemuan ini juga diperlukan untuk membahas 
                                                 

12 Wawancara dengan  perwakilan LKS-PWU 3 April 2011 
13 Wawancara dengan pengurus BWI 12 April 2011 
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pengembangan dan pengelolaan wakaf uang sehingga aset-aset wakaf yang terkumpul 

dapat digunakan secara lebih produktif.  

Tantangan keempat adalah kurangnya sosialisasi wakaf uang di masyarakat. 

Kurangnya sosialisasi wakaf uang ini ditengarai menjadi penyebab kurangnya 

pemahaman dan kebingungan para calon wakif ketika mereka harus berwakaf uang. 

Selain itu, minimnya wakaf uang yang terkumpul boleh jadi akibat minimnya sosialisasi 

yang dilakukan baik oleh LKS-PWU maupun BWI.14 Menurut penuturan salah seorang 

pengurus BWI, minimnya sosialisasi wakaf uang ini karena minimnya dana sosialisasi 

yang tersedia. Dana sosialisasi yang tersedia tidak cukup untuk melakukan sosialisasi 

wakaf uang melalui media-media modern yang memang membutuhkan dana yang tidak 

sedikit.   

Dalam kaitan dengan tantangan ini, BWI dan LKS-PWU perlu melakukan sinergi 

dalam melakukan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat melalui berbagai cara dan 

media. Sinergi ini dimaksudkan untuk dapat membagi tugas dan mengurangi dana 

sosialisasi yang dibutuhkan. Tugas sosialisasi wakaf uang ini harus disadari bukan hanya 

kewajiban BWI tapi juga kewajiban LKS-PWU.  

Sosialisasi yang dilakukan oleh LKS PWU dan BWI juga terkait dengan 

informasi kepada publik mengenai jumlah wakaf uang yang sudah terkumpul dan 

dialokasikan kemana uang wakaf itu. Dengan cara ini, selain dapat mencerminkan 

transparansi pengelolaan wakaf uang juga menjadikan masyarakat lebih yakin dan 

mantap memberikan wakaf uangnya.     

 

Daftar Pustaka 

 
Bambang Rianto Rustam, “ Restrukturasi Pembiayaan Syariah”, Harian Umum   

Republika, Sabtu, 26 Maret 2011. 
Kementerian Agama RI, Dirjend Bimbaga Islam, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf.  
Mulya Siregar, “Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang”, dalam  

Al-Awaqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.  

                                                 
14 Kurangnya sosialisasi ini sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi LKS-PWU dan BWI 

yang dilakukan pada tanggal 12 April 2011.  



 12

Mustofa Edwin Nasution et al., “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”, Kencana 
Prenada Media Group, Maret 2007.  

Syafi’i Antonia dan S.Rusydiana, “ Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan 
Daerah” dalam Harmoni, Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010. 

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 
tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 25.  

Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia September 2010.  
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 


