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  ملخص

ي فقدي هذا البحث يصف صورة التعاون بين الناظر والبنك اإلسالمي في تنمية الوقف الن
ل سيا يعمندونيوبنغالديش و األردن . في تنمية الوقف النقدي البنك اإلسالمي في إإندونيسيا 

ارة ي إدفثالثة أنشطة رئيسية وهي جمع المال ونشره والخدمات األخرى . البنك اإلسالمي 
فق د المواالعقالوقف النقدي بجانب جمع المال فهو مدير االستثمار الذي يدير أموال الزبون ب

 لوقفامية . ليس في إدارة الوقف النقدي فرق شاسع بينها وبين إدارة للشريعة اإلسال
 لمستثمرال ااألرضي يستثمر الناظر كيفما يوافق الشريعة اإلسالمية بشرط أن تكون قيمة الم

 %90% ألجرة الناظر وعلى األقل  10الينقص ، والربح من االستثمار على األكثر 
ه سالمي لك اإلاإلسالمي لجمع المال أو إدارته ألن البنللمصالح العامة . يثق الناظر البنك 

  شبكة واسعة و كمدير األموال وله خبرات في شبكة المعلومات وخريطة التوزيع .

ألرضي اوقف نموذج المؤسسة الوقفية في األردن ذو إنتاج كبير في مجال الوقف النقدي أو ال
ن أل يمكن مي بكون بوسيلة البنك اإلسال. طريقة استالم الوقف النقدي في األردن اليلزم أن ت

ابلة سة قيعطى إلى الناظر مباشرة . المجلس العالية للوقف يستخدم البنك اإلسالمي كمؤس
ة ، باشرللوقف النقدي . وهذا ألجل الواقف الذي اليمكنه أن يعطى أموال وقفه للناظر م

الوقف  دارةإاظر المقصود . فيمكنه أن ياتي إلى البنك أو يمكنه أن ينقل إلى رقم حساب الن
  .النقدي في األردن تجمع مع إدارة الوقف األرضي والكائنات 

This article describes a form of cooperation between Nazir and the Bank 
of Syaria to broaden the comparative of waqf cash fund between Indonesia, 
Bangladesh, and Jordania. The venture of financial banking in Indonesia covers 3 
(three) main activities in developing waqf cash fund: to collect the fund, to 
distribute the fund, and to give another services. Apart from collecting Bank of 
Syaria’s fund, the venture of financial banking has a role as an investment 
manager in managing waqf cash fund, which manages the investment on client’s 
fund, by using the banking agreements in accordance with syaria. There are no 
many differences between the management of waqf cash fund and the waqf lands. 
Nazir served to invest according to syaria with one condition: the nominal value 
of money that is invested in, is not allowed to be decreased. And the investment 
outcome is allocated for nazir’s fee (maximum amount is 10%) and for prosperous 
of society (minimum amount is 90%). Nazir has confidence to Bank of Syaria to 
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build a cooperation of a partnership in collecting or in managing waqf cash fund, 
because as a fund manager, the Bank of Syaria has the extensive networking, the 
experience of information networks, and the map of distributions. 

The model of waqf management institutions in Jordania is classified as a 
very productive model, both in money and in land waqf assets. The method of 
collecting waqf cash fund in Jordania is not merely through Bank of Syaria, but it 
can straightly give to the nazir. That’s why, The Waqf High Assembly only uses 
Bank of Syaria as a waqf cash fund collecting institution. This is for 
accommodating several waqif that couldn’t give waqf cash fund straightly to 
nazir. So, the donators can donate by visiting Bank of Syaria office or by 
transferring to nazir’s account. The waqf cash management in Jordania is 
collaborated with waqf land of property management. 

 
Keywords:  
Waqf management in Moslem countries, comparation, financing model on 

waqf, partnership of management, deposit institution. 
 

I. Pendahuluan 

Kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf punya peran yang 

strategis. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan 

harta wakaf (mauquf) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan 

umat. Dan juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik  kepada nazhir 

ihwal pengelolaan mauquf. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling 

memberikan manfaat antara kedua belah pihak. 

Pertama, ditilik dari sisi nazhir. Karena adanya akad wakaf, maka hak 

wakif (orang yang wakaf) atas mauquf (benda yang diwakafkan) telah hilang. 

Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan 

pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. 

Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa 

menjadi boemerang bagi nazhir, dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. 

Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, 

transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan Bank Syariah. 

Dengan begitu, hak wakif dapat dipenuhi dengan baik, yaitu: pertama, hak 

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan 

barang atau jasa. Kedua, hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas 
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barang atau jasa yang digunakan. Ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan 

pendidikan konsumen.  

Kedua, dari sudut Bank Syariah. Dengan bekerjasama dengan nazhir 

berarti ada beberapa poin, benefit, dan nilai plus yang diperoleh LKS. Antara lain: 

pertama, meningkatnya eksistensi Bank Syariah. Sebab, dengan adanya 

kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga 

merupakan langkah sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah. 

Kedua, kalau dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, 

maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi Bank Syariah. 

Ketiga, memberikan citra positif kepada Bank Syariah. Ini akibat implikasi 

disalurkannya pembiayaan untuk kebaikan (qardhul hasan) melalui kebijakan dan 

jaringan LKS yang tersebar luas. Keempat, bila keberadaan wakaf tunai ini 

ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, 

maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional untuk 

melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan 

Bank Syariah. 

Karena itu, di beberapa negara, kerjasama nazhir dengan bank syariah ini 

mendapat perhatian yang cukup serius, khususnya dalam pengembangan wakaf 

uang. Badan-badan wakaf di Timur Tengah hampir semua memanfaatkan institusi 

perbankan, khususnya perbankan syariah, dalam mengembangkan wakaf uang. 

Sebab, urusan dengan uang memang tak dapat dilepaskan dari dunia perbankan. 

Karenanya ada timbal-balik satu sama lain. Masing-masing lembaga wakaf punya 

cara atau model yang berbeda-beda dalam membangun kemitraan dengan bank 

syariah.  

Inilah yang justru menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam. 

Ada tiga negara yang diambil penulis sebagai studi kasus: Indonesia, Bangladesh, 

dan Yordania. Ketiga negara ini punya model kemitraan yang berbeda. Perbedaan 

model kerjasama ini bukan untuk mencari mana yang lebih baik, tapi untuk 

menggali potensi model-model yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam 

pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kesejahteraan dan keadilan 

sosial.  
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II. Kerangka Teori 

A. Teori Wakaf 

Wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah 

melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang 

dimilikinya untuk kepentingan umum. Ajaran wakaf disandarkan pada Sabda 

Rasulullah saw. “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya 

kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang 

mendoakannya” (HR. Muslim).1 Para ulama fikih sepakat, yang dimaksud dengan 

“Shadaqah Jariyah” dalam hadis di atas adalah wakaf. Ulama-ulama ahli hadis 

pun sepakat mengamini pandangan tersebut.2  

Lebih rigid lagi, dalam literatur fikih, wakaf dibedakan dengan jenis 

filantropi Islam yang lain, semisal zakat, infak, dan shadaqah.  Wakaf adalah 

memberikan harta untuk dikelola oleh nazhir (pengelola), lalu hasil pengelolaan 

digunakan untuk kesejahteraan umum. Jadi, harta asal yang diwakafkan tersebut 

tetap utuh, hanya hasil investasi saja yang boleh dibagi-bagikan untuk 

kemaslahatan. Pendapat para fuqaha ini berdasarkan atas Hadis Nabi yang 

mengatakan, ahbis ashlaha wa sabbil tsamrataha, tahanlah asalnya (harta pokok 

yang diwakafkan) dan bagikan hasilnya (hasil pengelolaan atau investasi).3  

Ketika berwakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama, orang 

yang berwakaf (waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (mauquf). Ketiga, orang 

yang menerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf 

(sighah).4 Benda yang dapat diwakafkan terdiri dari dua macam: benda tak 

bergerak misalnya tanah; dan benda bergerak contohnya uang.5 Selain rukun 

                                                           
1 Imam Muslim, Shahih Muslim, No. 3084, jz. 8, h. 405; Abu Daud, Sunan Abi Daud, No. 

2494, jz. 8, h. 76.   
2 Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta‘rifat. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2000), h. 328. 
3 HR. Bukhari Muslim, Lihat, Fikih Wakaf, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 13.  
4 Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al- Nawawi, Shahih Muslim bi Syarkh al-Nawawi, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jz. 5, h. 324.    
5 Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004. Selain tanah, yang termasuk benda wakaf tak bergerak 

adalah bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas satuan 
rumah susun. Untuk benda wakaf bergerak selain uang adalah logam mulia, surat berharga, 
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. 
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wakaf yang empat, ada satu lagi elemen penting dalam wakaf, yaitu nazhir atau 

pengelola harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola 

wakaf. Dalam buku-buku fiqh tidak disebutkan bahwa Nazhir termasuk salah satu 

rukun wakaf. Namun karena peran penting Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf, maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang Wakaf menentukan Nazhir sebagai salah satu unsur wakaf. 

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan jenis Nazhir dan syarat-

syaratnya sehingga pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Indonesia bisa 

lebih profesional sehingga memberi manfaat dan faedah yang maksimum. Untuk 

meningkatkan kinerja Nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan 

wewenang Nazhir. Meskipun Nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar 

dalam perwakafan, ini tidak berarti Nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap 

harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa 

kekuasaan Nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan 

sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki Wakif. 

Dalam menjalankan tugasnya, Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil 

bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya 

tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).6 Hal ini juga bisa dirujuk dasar hukumnya 

pada hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khaththab ketika 

mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mewakafkan tanah tersebut. Pada akhir 

hadis disebutkan; “Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai 

oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan 

tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”7 

Dilihat dari sisi peruntukan, wakaf terbagi menjadi dua: wakaf keluarga 

(ahli, ada juga yang menyebut wakaf khusus) dan wakaf kebajikan (khairi, ada 

yang menyebut wakaf umum).8 Wakaf keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan 

bagi anak-cucu atau kerabat. Sedangkan wakaf kebajikan adalah wakaf yang 

                                                           
6 Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” 

7 Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Waqf, Jz. 8, No. 3085, h. 407. 
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), jz. 8, 

h. 161. 
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ditujukan untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya, wakaf keluarga tidak 

berbeda dengan wakaf kebajikan. Keduanya sama-sama bertujuan membantu 

pihak-pihak yang memerlukan. Ini sebagai realisasi perintah Allah kepada 

manusia untuk membelanjakan sebagian dari hartanya untuk orang lain, 

sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 92.9  

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada pemanfaatannya. Pada 

wakaf ahli, pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif. Yakni, anak-anak 

mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turun temurun 

sampai seluruh anggota keluarga itu meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf 

dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir-miskin dan pihak 

lain yang memerlukan. Sedangkan yang dimaksud wakaf khairi adalah wakaf 

yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum.10 Wakaf jenis ini dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi 

umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.  

Karena itulah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda. Selain 

untuk menggapai keridhaan dan pahala dari Allah di hari kelak, wakaf merupakan 

ibadah yang juga berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan 

lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Dalam sejarah peradaban 

Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial untuk kepentingan umum. 

Wujud kepentingan umum itu bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, 

dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk 

penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah swt 

melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, 

sejak dahulu kala, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana 

sebagai bentuk jaminan sosial untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat 

manusia. Prinsip ini hingga kini terus dilestarikan.  

Dalam manajemen kekinian, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem 

modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang belakangan kian 

                                                           
9 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 
Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).  

10 Wahbah al-Zuhaili, 8/161. 
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gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, 

penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS).11 Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung 

menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, 

yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).  

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf 

tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu 

syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan 

hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan 

masyarakat (minimal 90 %).12 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Saat ini, yang sedang berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan 

syariah. Ini tercermin dengan keputusan Menteri Agama yang menunjuk 5 bank 

syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang.13  

 

B. Teori Perbankan Syariah 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya  menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya. Sedang lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya 

                                                           
11 Pasal 28, UU No. 41 tahun 2004.  
12 Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004.   
13 Lima Bank tersebut adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI 

Syariah, dan Mega Syariah. Lihat, Keputusan Menteri Agama RI, No. 92-26 Tahun 2008.  
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menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.14 Menurut UU 

RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama 

yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. 

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-

biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah 

tidak beroperasi dengan  mengandalkan pada bunga. Bank syariah sendiri adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.15 Menurut Syafi’I 

Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan antara bank Islam dan bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.16 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 

Alquran dan Hadits. Maksud dari bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah 

Islam adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. 

Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. 

 

Perkembangan Sistem Perbankan Syariah 

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang 

dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat 

Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, 

meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang 

telah lazim dilakukan ketika itu. Rasulullah sendiri pernah dititipi harta oleh 

                                                           
14 Kasmir, Manajemen Perbankan,  Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 11  
15 Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta: PSEI STIS, 

2001, h. 77.  
16 Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,  

Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 1. 
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orang-orang Qurays pada waktu itu. Sehingga diberi gelar Al Amin karena 

terpercaya memegang amanah. 

Sedang dalam perkembangannya di zaman Bani Abbasiyah, orang yang 

mempunyai keahlian untuk menyimpan, menyalurkan dan mentransfer uang 

disebut Jihbiz. Perbankan syariah mulai dikenal pada dekade 1960-an dengan 

nama Mit Ghamr Bank. Bank tersebut beroperasi sebagai rural-social bank 

(semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai 

Nil. Lembaga ini dibina oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar dan masih berskala kecil di 

Mesir. Namun institusi tersebut menjadi perintis perkembangan sistem finansial 

dan ekonomi Islam.17 

Saat sidang Menteri Luar Negeri Negara – Negara Organisasi Konferensi 

Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal 

untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian 

Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International 

Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank 

Islam (Federation of Islamic Banks) dikaji para ahli dari 18 negara Islam.18 

Pada intinya sidang tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan 

berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem kerjasama dengan skema bagi 

hasil keuntungan maupun kerugiannya. Setelah melaksanakan sidang beberapa 

kali akhirnya pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 menyetujui 

berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Dan semua anggota OKI menjadi 

anggota IDB. Berdirinya IDB mengilhami pendirian bank-bank syariah di negara-

negara Islam. Bank-bank yang termasuk kategori awal dalam pendiriannya 

adalah:19 

- Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan) 

- Kuwait Finance House 

- Dubai Islamic Bank 

- Jordan Islamic Bank for Finance and Investment 

- Bahrain Islamic Bank 
                                                           

17 Antonio Syafi’I, Bank Syariah, Jakarta: Bank Indonesia, 1999, h. 271. 
18 Antonio Syafi’I, Bank Syariah... h. 272. 
19 Antonio Syafi’I, Bank Syariah... h. 274. 
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- Islamic InternationalBank for Investment and Development (Mesir) 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar 

ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun lebih spesifik kajian tersebut dilakukan 

pada tahun 1990. Pada lokakarya MUI 18-20 Agustus 1990 dengan tema Bunga 

Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. ditindak lanjuti dengan membentuk Tim 

Perbankan MUI pada amanat Munas IV MUI. Akhirnya pada 1 November 1991 

ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia.20 

Namun di awal perjalannya, bank syariah ini kurang mendapatkan respon. 

Hal tersebut dapat dilihat pada UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hanya 

dicantumkan di pasal 6 (m) yang menyatakan bahwa : ”menyediakan pembiayaan 

bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.” 

Peraturan Pemerintah tersebut tertuang dalam PP No 72 tentang Bank 

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Secara rinci mengatur perizinan, kepengurusan, 

kepemilikan, kegiatan operasional lainnya, baik bagi bank umum maupun bagi 

BPR. 

Baru pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

keberadaan Bank Syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-

undang ini dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai 

syariah Islam dengan resmi disebut bank syariah. Sejak saat itu semua bank baik 

itu bank umum maupun BPR diwajibkan mencantumkan kata “syariah” pada 

nama banknya. 

Sampai Maret 2005 telah ada 3 bank umum yang beroperasi berdasarkan 

syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah 

Mega Indonesia. Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang membuka 

unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank Danamon, BRI, dan lain-lain. Serta 89 

BPR Syariah juga ratusan BMT. 

 

                                                           
20 Antonio Syafi’I, Bank Syariah... h. 278.  
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Prinsip-prinsip umum bank syariah. 

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada 

nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits.  Prinsip yang 

diterapkan bank syariah meliputi tiga hal:21 

Pertama, Prinsip pengharaman riba. Prinsip ini tercermin dari praktek 

pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas 

asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak 

bertentangan dengan syari. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari 

penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil 

kesepakatan dua belah pihak. Ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini tercermin 

dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. 

Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang 

berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun 

bank. 

 

Karakteristik Bank Syariah  

Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan 

bank konvensional adalah:22 pertama, prinsip syariah Islam dalam pengelolaan 

harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan 

investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak 

setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk 

menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara 

yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan 

dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank 

yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Kedua, bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas 

kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha 

                                                           
21 Didin Hafidhuddin,makalah Implementasi Ekonomi Islam Dibidang Perbankan 

Syariah,2003. 
22 IAI, Kerangka Dasar Penyusunandan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, 

Jakarta: 2002. 
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perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan 

implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai 

berikut: 

- Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money) 

- Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 

- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

- Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad 

Ketiga, bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah 

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan. Keempat, dapat memperoleh imbalan untuk 

jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kelima, melakukan 

kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila 

telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:  

- Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman 

- Bukan riba 

- Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain 

- Tidak ada penipuan (gharar) 

- Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan 

- Tidak mengandung unsur judi (maisyir) 

 

Kegiatan bank syariah antara lain sebagai: (a) Manajer investasi yang 

mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah 

atau sebagai agen investasi. (b) Investor yang menginvestasikan dana yang 

dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan 

menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil 

yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. (c) 

Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (d) Pengemban fungsi sosial 
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berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul 

hasan) sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, 

mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penyaluran 

dana menggunakan: 

- Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan. 

- Prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual beli. 

- Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa. 

- Prinsip lain yang sesuai syariah. 

Laporan keuangan terdiri dari : 

- Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai 

investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi: Laporan 

Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas. 

- Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat 

yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain 

berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam 

laporan perubahan dana investasi terikat. 

- Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai 

pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang 

dilaporkan dalam: (1)  Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS, 

(2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh. 

- Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data -data 

yang tersaji di laporan keuangan tersebut. 

 

III. Keunggulan Bank Syariah sebagai Mitra 

Pembahasan ini bermula dari pertanyaan, “Mengapa harus memilih 

Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Bank Syariah, sebagai partner?” 

Untuk meyakinakan dan sebagai langkah penegasan, berikut ini adalah kelebihan 

yang dimiliki Bank Syariah, yang dapat dimanfaatkan nazhir untuk kelancaran 

menghimpun dan mengelola wakaf uang.  



14 

 

Pertama, jaringan kantor. Luasnya jaringan LKS ini secara langsung 

membantu nazhir dalam menghimpun dana wakaf sekaligus mengelolanya. Luas 

jaringan ini mencapai ratusan kantor di hampiur seluruh wilayah. Berarti ini 

merupakan faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan 

wakaf uang. 

Kedua, kemampuan sebagai fund manager. Sebagai lembaga perantara 

antara surplus spending unit dengan deficit spending unit, Bank Syariah pada 

dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian, 

sebuah Bank Syariah itu sudah menjadi keniscayaan memiliki kapabilitas dalam 

mengelola keuangan. Di samping itu, juga berpotensi merambah pasar 

internasional melalui Bank Syariah. Untuk itu, efektivitas dan optimalisasi 

pengelolaan dana hasil wakaf uang pada Bank Syariah, sangat tergantung pada 

seberapa jauh Bank Syariah memiliki akses sekaligus berperan dalam pasar 

keuangan syariah international.  

Ketiga, pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi. Pengalaman 

Bank Syariah dalam mengelola keuangan sudah tidak diragukan lagi. Juga, yang 

turut memperkuat hal itu adalah jaringan informasi yang kuat dan peta distribusi 

yang luas. Pengalaman, jaringan, dan distribusi ini, dalam praktek operasional, 

menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan 

penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.23 

Faktor tersebut juga memungkinkan untuk membentuk database informasi 

mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan. Jadi, 

pengelolaan wakaf tunai oleh Bank Syariah, tidak saja akan mengoptimalkan 

pengelolaan dana, tapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai 

sesuai dengan keinginan sang wakif.  

 

IV. Pola kerjasama Nazhir dengan LKS 

Pada materi-materi sebelumnya, telah dijelaskan berbagai manfaat, 

keuntungan, dan keunggulan jika nazhir bekerjasama dengan Bank Syariah. Hal 
                                                           

23 Forum LKS PWU, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan Wakaf 

Uang di Indonesia, makalah pada Workshop Nazhir Profesional yang diselenggarakan Badan 
Wakaf Indonesia, 7 Agustus 2008. Tidak diterbitkan.    
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tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan penguatan 

kognitif ihwal relasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf uang. 

Kini, saatnya penjajagan berbagai alternatif bentuk kerjasama yang dapat 

diterapkan antara nazhir dan LKS.24 

 

a. Bank Syariah sebagai Nazhir Penuh 

Dalam kerjasama ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk 

menjadi nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Wakif 

yang menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf 

yang diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, 

pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhynya 

diserahkan pada Bank Syariah.  

 

b. Bank Syariah sebagai Penerima dan Penyalur  

Dalam konteks ini, Bank Syariah hanya menerima dan menyalurkan dana 

wakaf. Sementara pengeloaannya dilakukan oleh nazhir. Dengan begitu, tanggung 

jawab pengelolaan dana dan hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin 

berada pada wewenang nazhir. 

Keunggulan Bank Syariah pada posisi ini adalah adanya jaringan kantor, 

informasi, dan peta distribusi. Ini akan berdaya guna besar untuk menggalang 

dana wakaf maupun menyalurkan hasil pengelolaan kepada masyarakat luas.  

 

c. Bank Syariah sebagai Pengelola (Fund Manager) 

Keunggulan Bank Syariah pada posisi ini yaitu kemampuan profesional 

dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan 

                                                           
24  Mulya E. Siregar, et. al., Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah 

Kajian Konseptual), makalah disajikan dalam Seminar Sehari Wakaf Tunai: Inovasi financial 
Islam, yang diselenggarakan Program Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana UI 
bekerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001. 
Tidak diterbitkan.  
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kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada Bank Syariah. Sementara 

jaringan kantor dan peta distribusi yang dimiliki Bank Syariah tidak begitu 

berperan dalam konteks ini.  

 

d. Bank Syariah sebagai Kustodi 

Alternatif keempat ini didesain untuk mengantisipasi jika Bank Syariah 

tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam mengelola, dan menyalurkan. 

Maka, Bank Syariah dapat berperan menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf 

Tunai.  

Kustodi adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima 

titipan harta dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. 

Mutasi dari barang titipan dialksanakan oleh bank atas perintah pihak yang 

menitipkan.  

Jadi, wakif menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening 

Nazhir. Karena Bank Syariah hanya berfungsi sebagai kustodi, maka tanggung 

jawan terhadap wakif sepenuhnya ada di tangan Nazhir. Pada posisi ini, nazhir 

hanya memanfaatkan jaringan kantor kantor Bank Syariah yang tersebar luas 

sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.  

 

e. LKS sebagai Kasir Nazhir 

Ini hampir sama dengan bentuk kerjasama alternatif keempat. Hanya saya 

Bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan 

Nazhir. Jadi, rekening nazhir akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana 

layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan 

jenis dan prinsip syariah yang digunakan (giro, wadiah, tabungan wadiah, atau 

tabungan mudharabah).  

Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan 

menjadi tanggung jawab Nazhir. Karena itu, Nazhir akan berhubungan dengan 

lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.  
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V. Studi Kasus Kerjasama Nazhir dengan Bank Syariah 

 

A. Studi Kasus I: Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Indonesia 

Pengembangan wakaf uang di Indonesia menemukan momentumnya 

ketika pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. Takk lama kemudian, terbit Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

tentang pelaksanaannya.  

Di antara amanat UU wakaf  yang amat penting adalah berdirinya Badan 

Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas secara umum untuk mengembangkan dan 

memajukan perwakafan di Indonesia. Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf 

Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan 

mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pengurus BWI ini diangkat 

berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007.  

Untuk mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia, BWI bekerjasama 

dengan 5 Bank Syariah.  berdasarkan pola kemitraan seperti dipaparkan di atas, 

BWI memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, 

Bank Syariah hanya dapat menerima wakaf uang, tidak lebih dari itu. Begitu 

wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI.  Hanya 

saja bedanya, yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah dari pihak Bank 

Syariah, bukan dari BWI. Uniknya di Indonesia, dalam hal ini di BWI, 

pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat 

dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen 

keuangan syariah. (Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006). Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 Ayat (1) juga disebutkan bahwa nazhir wajib 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan 

yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan Pasal tersebut, nazhir 

diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun 

asal dengan cara halal. Peran dan ruang lingkup BWI dalam proses investasi 

wakaf uang dapat ditunjukkan gambar berikut: 
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Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No. 42  tahun 2006 dipaparkan, 

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat 

bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”  

Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta 

wakaf guna diambil hasilnya untuk mauquf alaih, Nazhir dapat bekerjasama 

dengan pihak manapun selama berdasarkan prinsip syariah.  

Pengelolaan wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 

Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi usaha dengan 

mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan.  Investasi 

usaha tersebut dapat melalui investasi finansial maupun investasi riil. Dalam 

pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis 

investasi tersebut dengan bersamaan.  

 Untuk memutuskan investasi, sebelumnya dilakukan analisis proyek yang 

akan dibiayai. Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf  adalah 

sbb: 

Pendayagunaan dan 

Penyaluran 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

wakaf uang 

Wakif   Nazhir 

LKS-PWU 

Hasil 

Investasi 
Mauquf Alaih 

90 % 

10 % 

investasi 

Penghimpunan dan 

Penerimaan 

Investasi finansial 

dan/atau Investasi riil 

Langsung Tidak langsung 

Gambar 1. Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang 

Investasi finansial dan/atau 

Investasi riil 

Investasi riil / proyek 

Investasi finansial 

Pasar uang : deposito di bank 

syariah, unit link asuransi syariah, 

dll  

Pasar modal : saham syariah, 

obligasi syariah, dan reksadana 

syariah, dll 
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 Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam  

 Kelayakan usaha disetujui oleh Komisi Investasi Nazhir 

 Tingkat kelayakan proyek harus memenuhi syarat: 

- Kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, 

Capacity, Collateral ) 

- Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan 

- Coverage of risk, apakah proyek diasuransikan atau tidak terkait potensi 

proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam 

Skema implementasi wakaf uang: 

 

  

 

Dalam skema di atas dapat digambarkan dengan jelas bahwa, satu misal, 

wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada account nazhir yang 

ada di Bank Syariah, di mana pada awalnya berbentuk wadiah kemudian dapat 

ditempatkan pada tabungan atau deposito mudharabah. 

Wakif  akan menerima Sertifikat Wakaf Uang bila jumlah dana yang 

diwakafkan mencapai Rp. 1 jt. Nazhir dalam memanfaatkan wakaf uang dapat 

melalui program umum (dari dana yang terkumpul disisihkan, misalnya, untuk 

membangun Ruko di atas tanah wakaf) atau khusus (misalnya, sejak awal nazhir 

mempromosikan agar masyarakat berwakaf uang dalam rangka pembangunan 

Ruko diatas tanah wakaf). 

Lalu, Nazhir meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ke-3 untuk 

ber-mudharabah muqayyadah dengan nazhir  dalam rangka pembangunan Ruko 

diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir, dalam hal ini bank syariah akan 

menerima fee. Perjanjian kerja sama antara nazhir dgn pihak ke-3 untuk 

membangun ruko dan mengelola ruko itu harus dibatasi dalam jangka waktu 

tertentu. 
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B. Studi Kasus II: Social Investment Bank Ltd. di Bangladesh 

SIBL merupakan model perbankan yang tujuannya adalah untuk 

menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial 

berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. Bank ini memposisikan diri sebagai 

nazhir wakaf. Ia membuat produk yang disebut sertifikat wakaf uang (SWU).   

Sebuah riset M.A. Mannan berjudul “Structure Adjustment and Islamic 

Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh”,25 yang 

dipublikasikan  oleh IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkahn bahwa wakaf 

uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, 

pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan 

tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan 

pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat 

dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta 

wakaf itu sendiri. 

Strategi penerbitan sertifikat wakaf uang ini untuk mengubah kebiasaan 

lama, di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. 

Sertifikat Wakaf Uang seperti yang diterbitkan SIBL dibuat dalam denominasi 

sekitar US$21, maka sertifikat tersebut dapat terbeli oleh sebagian besar 

masyarakat muslim.26  Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat  dalam pecahan 

yang lebih kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf 

Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial, di mana 

mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif.  

Dengan ikut serta dalam program SWU, berarti seseorang telah membantu 

untuk mengoperasikan sosial capital market yang begitu bagus dalam jangka 

panjang. Dan bagi pihak perbankan, ini merupakan peluang yang sangat bagus 

untuk keperluan investasi. Pertama, investasi jangka pendek. Kredit mikro dan 

investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan 

keluarga sangat diperlukan. Kedua, investasi jangka menengah. Seperti industri 

kerajinan, industri menengah, garmen, dan peternakan dapat dibiayai dengan 

                                                           
25 Ibid, hal. 36. 
26 Lihat Mannan, hal. 37. 
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instrumen ini dan akan menghapus sistem bunga yang terdapat pada bank yang 

selama ini sangat mahal bagi masyarakat. Ketiga, investasi jangka panjang, untuk 

berbagai industri berat dan kepentingan masyarakat umum seperti jalan tol, 

infrastruktur yang diperlukan negara dalam membangun kekuatan jangka panjang.  

Wakaf uang ini merupakan suatu manfaat jangka panjang yang dilakukan 

masyarakat Islam untuk membangun masa depan bangsanya secara lebih baik. 

Karena itu, SIBL dalam membuka peluang masyarakat untuk berbagai aktifitas 

agar mereka bisa mengambil produk-produk yang terdapat pada bank tersebut. Di 

antara sasaran yang ingin dicapai adalah:  

1. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf 

uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf. 

2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan 

wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah 

meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-

orang kaya. 

3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan 

masyarakat menjadi modal. 

4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan 

miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari 

golongan kaya. 

5. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab 

sosial mereka terhadap masyarakat.  

6. Membantu pengembangan social capital market.  

7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan 

membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat.  

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU yang diterapkan pada 

SIBL di Bangladesh adalah sebagai berikut:27 

                                                           
27 Mannan, ibid, hal. 46. 
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1. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. 

Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.  

2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus 

terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif. 

3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana 

tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan 

identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang 

diperkenankan syariah. 

4. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) 

tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. 

5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan 

dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian 

keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan 

pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.  

6. Wakif dapat meminta bank menggunakan keseluruhan profit untuk 

tujuan-tujuan yang telah ia tentukan. 

7. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat 

juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara 

melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk. 1000, atau equivalen 

dengan jumlah tertentu pada mata uang Rupiah. Deposit-deposit 

berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 

1000 atau kelipatannya.  

8. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf 

uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada 

SIBL. 

9. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima atau 

setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, 

barulah diterbitkan sertifikat. 

10. Prinisp dan dasar-dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat 

ditinjau kembali dan dapat berubah.  
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Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka bank dapat membuat 

pedoman yang lebih baik lagi agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di mata 

masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk 

kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf 

sebenarnya.  

 

C. Studi Kasus III: Majelis Tinggi Wakaf di Yordania 

Pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania ditangani langsung oleh 

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Kementerian ini membentuk Majelis 

Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf, menetapkan 

usulan-usulan yang ada di Kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, 

kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat 

pengesahan. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu bersandar 

pada Undang-undang No. 26 Tahun 1966.  

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berwenang 

mengelola harta wakaf dan mengendalikannya adalah Kementerian Wakaf dan 

Urusan Agama Islam. Dalam memegang kekuasaannya itu Kementerian Wakaf di 

samping bersandar pada undang-undang wakaf juga harus bersandar pada 

peraturan-peraturan wakaf yang lain.28 Di samping itu, Kementerian Wakaf diberi 

wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan 

rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan. 

Berdasarkan model kelembagaan ini, pengelolaan wakaf di Yordania 

tergolong sangat produktif, baik pengelolaan aset wakaf yang berupa tanah 

maupaun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui 

bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis 

Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerima 

wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa wakif yang tidak dapat langsung 

memberikan wakaf uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat 
                                                           

28 Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan kesejahteraan Sosial (Studi Ksus 

Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan),  Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997,  h. 10-
13.  
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berwakaf dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening 

nazhir yang dituju.29  

Pengelolaan wakaf uang di Yordania dikolaborasi dengan pengelolaan 

wakaf tanah atau properti. Lalu, hasil pengelolaan wakaf itu dipergunakan untuk 

berbagai keperluan, antara lain: pertama, memperbaiki perumahan penduduk di 

beberapa kota. Salah satu di antaranya adalah kota yang arealnya seluas 79 dunum 

(dunum adalah ukuran empat persegi dengan luas kira-kira 900 M2). Di areal 

tersebut terdapat tanah pertanian, yang berisi 1.346 pohon zaitun, anggur, kurma 

dan buah badam. Pembangunan rumah penduduk dan pengembangan pertanian 

tersebut kedua-duanya merupakan proyek pertanian Kementerian Perwakafan. 

Kedua, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian 

di dekat kota Amman. Wilayah tersebut luasnya 84 dunum, dan di dalamnya 

terdapat 1.600 pohon anggur, zaitun, buah badam dan kurma. Ketiga, 

Mengembangkan tanah pertanian sebagai tempat wisata di dekat Amman. Di 

tanah pertanian ini terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam. 

Keempat, membangun sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal 

tersebut luasnya 122 dunum, terdapat 350 pohon zaitun dan tanah pertanian ini 

akan dikembangkan terus-menerus dengan dana wakaf. Di samping daerah-daerah 

Tepi Timur, proyek wakaf bidang pertanian juga dilakukan di wilayah Tepi Barat 

antara lain pertanian pohon zaitun di al-Khalil (Hebron) yang memiliki tanah 

wakaf berupa tanah pertanian yang cukup luas.30 

Setelah adanya berbagai proyek wakaf tersebut, Kementerian Wakaf 

mendirikan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam dengan 

beberapa proyek. Proyek-proyek yang dibangun cukup banyak dan meliputi 

wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Adapun proyek yang dilaksanakan di Tepi 

Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan 

biaya 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania; pembangunan apartemen 

hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar dan beberapa proyek lainnya.  

                                                           
29 Ahmad Muhammad Abdul Adhim, Daur Nidham al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-

Isqtishadiyah al-Mu’ashirah, Kairo: Dar al-Salam, 2007, h. 92. 
  
30  Uswatun Hasanah, Peranan..., h. 6-7.  
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Proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor, 

pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya pembangunan 

yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut 

diperkirakan menelan biaya 700 ribu dinar.  

Agar proyek dapat berjalan dengan baik, di Kementerian Wakaf juga 

dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap 

rencana-rencana pengembangan tanah wakaf. Kebijaksanaan dari pemerintah 

ternyata sangat membantu berkembangnya pengelolaan wakaf. Hal ini terbukti 

dengan berhasilnya pengelolaan wakaf di Yordania.  

Dalam memproduktifkan aset wakaf, Kementerian Wakaf mempergunakan 

berbagai cara. Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan 

Kementerian Wakaf antara lain adalah sebagai berikut: (a) mengembangkan hasil 

harta wakaf itu sendiri, (b) menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang 

lama, (c) Kementerian Wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk 

membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf, (d) menanami tanaman-

tanaman di tanah pertanian.31 

Dari hasil pengelolaan itu, tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan oleh 

Kementerian ini dari hasil sewa saja mencapai 680 ribu dinar Yordania. 

Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar 

Yordania. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem 

mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania. Sedangkan pendapatan lain yang 

bermacam-macam kira-kira mencapai 160 ribu dinar Yordania.32 

Adapun hasil yang sudah dicapai dari pengembangan wakaf yang 

dilakukan oleh Kementerian Wakaf Yordania antara lain: 

a. Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi dan Mendirikan tempat 

belajar al-Qur'an dan al-Hadis. 

b. Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam 

yang mengajarkan keterampilan; 

                                                           
31 Adiwarman Karim, Wakaf Tunai untuk Investasi, makalah Seminar Wakaf Tunai untuk 

Investasi Bisnis, Jakarta: Republika, 2003.  
32 Ibid., Adiwarman Karim, Wakaf Tunai.. 
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c. Mendirikan percetakan mushaf al-Qur’an dan percetakan di Amman yang 

mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan. 

d. Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di mesjid-mesjid dan kota-kota 

kerajaan; 

e. Setiap tahun Kementerian memberikan beasiswa untuk belajar di 

Universitas Yordania; 

f. Mendirikan lima kantor (semacam Islamic Centre) di kota-kota kerajaan; 

g. Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu fakir miskin dan 

orang-orang yang membutuhkan; 

h. Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku 

agama; 

i. Mendirikan dua lembaga yang cukup penting, yakni lembaga Arkeologi 

Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.  

Bagian Arkeologi Islam bertugas untuk mengurusi dan menjaga beberapa 

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan benda-benda tidak bergerak dan 

tradisi-tradisi Islam. Adapun lembaga Peninggalan Islam bertugas menghidupkan 

kembali peninggalan-peninggalan Islam. Sedangkan tugas utamanya adalah 

mengumpulkan manuskrip-manuskrip Islam yang ada pada masa kejayaan Islam. 

Selain itu, lembaga tersebut juga berkewajiban membuktikan keaslian naskah-

naskah, memperbaiki, dan menyusunnya.33 

 

VI. Komparasi dan Kesimpulan 

 Perbandingan model kerjasama yang dianut dalam masing-masing kasus 

adalah satu sama lain berbeda. Untuk lebih memudahkan, berikut ini akan 

digambarkan bentuk perbedaan model kemitraan nazhir dengan bank syariah di 

tiga negara tersebut.  

 Pertama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebenarnya memposisikan bank 

syariah sebagai kasir dan mitra BWI dalam pengelolaan. 

 

 

                                                           
33 Uswatun Hasanah, Peranan..., h. 8.  
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Pada posisi ini Bank Syariah hanya mengadministrasikan sertifikat wakaf uang 

yang diterbitkan BWI. Jadi, rekening BWI akan dipelihara oleh Bank Syariah 

sebagaimana layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai 

dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (giro, wadiah, tabungan wadiah, atau 

tabungan mudharabah). Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan 

penyalurannya akan menjadi tanggung jawab BWI. Karena itu, BWI akan berhubungan 

dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.  

Kedua, kasus di Bangladesh sebagaimana yang dilakukan oleh SIBL, 

memanfaatkan bank wakaf sebagai nazhir, yaitu penerima, pengelola, dan penyalur 

wakaf.  
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Dalam kerjasama ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi 

nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Wakif yang 

menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf yang 

diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, dan 

distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhynya diserahkan pada Bank Syariah.  

Ketiga, kemitraan yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Wakaf di Yordania dengan 

Bank Syariah adalah kerjasama dalam penerimaan wakaf uang. Model ini memberikan 

peluang kepada Bank Syariah hanya sebagai penerima wakaf uang. Karena itu, bank 

Syariah berperan sebagai kustodi saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank syariah menerima titipan harta 

dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang 

titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah pihak yang menitipkan. Jadi, wakif 

menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening Majelis Tinggi Wakaf. 

Adapun Sertifikat Wakaf Tunai itu diterbitkan oleh Majelis Tinggi Wakaf dan dititipkan 

di Bank Syariah. Pada posisi ini, nazhir hanya memanfaatkan jaringan kantor kantor Bank 

Syariah yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.  
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