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  ملخص

في  ينظم هذا البحث يبحث في كيفية تطبيق الوقف النقدي في إندونيسيا . تطبيق الوقف النقدي
ريقة لى ط، يذكر فيه أنه يمكن للواقف أن يوقف النقد ع 28فصل  2004سنة  41القانون رقم 

ض نية . بعالدي المؤسسة المالية اإلسالمية القابلة للوقف النقدي التي عينت من قبل وزارة الشؤون
أن يدفع  ، وهو أن الوقف النقدي البد 31إلى فصل  28الصكوك المحددة عن الوقف ينظم في فصل 

د سية . فقدونية اإلنإلى أحد المؤسسات المالية اإلسالمية التي عينت من قبل وزارة الشؤون الديني
وهي بنئ  ،عين وزير الشؤون الدينية خمس المؤسسات المالية اإلسالمية القابلة للوقف النقدي 

 ) و Bank Syariah Mandiri) و بنك معامالت و بنك شريعة مانديري (  BNI Syariahشريعة ( 
) و بنك  Bank DKI Syariah) و بنك دكئي شريعة (   Bank Mega Syariahبنك مجا شريعة ( 
 و)  BTN Syariah) و بنك تابونجان نجارا شريعة (  Bank Bukopin Syariahبوكوبين شريعة ( 

  ) . الوقف النقدي البد أن يتضح بالشهادة . Bank Jogya Syariahبنك جوغيا شريعة ( 

سهل في ي نقديتطبيق الوقف النقدي في إندونيسيا له إمكانية كبيرة وأثر إيجابي حيث أن الوقف ال
الواقف  دف منتعبئة األموال من المجتمع عبر تلك الشهادة لألسباب اآلتية ؛ أوال النطاق المسته
ة يهم عزيمين لدأوسع من الوقف العادي . ثانيا يمكن تقسيم قيمة الشهادة بالنظر إلى المسلمين الذ

ه كن تقسيمي يملوقف النقدللعمل . ثالثا ليس للواقف أن ينتظر إلى أن يكون غنيا ألجل الوقف ألن ا
  إلى القيمة األصغر ويمكن الوقف جماعة . 

 
This article explains about the application of waqf cash fund in Indonesia. The 

application of waqf cash fund is regulated in UU no.41/2004 article 28, said that the 
waqif could donate movable properties in the form of money through syaria finance 
institutions, the receiver of waqf cash fund (LKS-PWU) which is referenced by The 
Ministry of Religious Affairs. Some specific instruments on waqf which is regulated in 
article 28 to 31 is the waqf money should be deposited through Syaria Finance 
Institutions (LKS) which is appointed by The Ministry of Religious Affairs, Republic of 
Indonesia. The Ministry of Religious Affairs has decided to appoint 5 (five) LKS that has 
run as waqf cash fund receiver. They are: BNI Syari’ah, Bank Mu’amalat, Bank Syari’ah 
Mandiri, Bank Bukopin Shari’ah, Bank Tabungan Negara (BTN) Shariah, and Bank 
Jogya Syari’ah. Waqf cash fund must be proved by the certificate.  
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The application of waqf cash fund in Indonesia has a huge potency with some 
positive results. That means, the waqf cash fund facilitates the mobilization of society’s 
fund through the certificate for these reasons: First, the target area of the donator (waqif) 
can be broaden than the common waqif. Second, with the certificate, waqf can be divided 
into some pieces, depended on Moslem segmentation, which might have high good 
deeds. Third, wāqif doesn’t have to be rich or to be landlord first for donating his/her 
assets, because it is easier to divide money into pieces and the waqif can donate it with 
the collective waqf. 

 
Keywords: Paper money, certificate of waqf cash fund, the management of waqf, 

syaria finance institution. 
 

 

A. Mukaddimah 

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, sehingga melakukan pertukaran 

antar barang dan jasa secara barter1 samapai mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT 

untuk membuat uang.2  Kemudian Allah SWT menciptakan barang tambang emas dan 

perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dari hasil 

mayoritas masyarakat di dunia.3  Ketika seseorang sulit menemukan nilai persamaan 

antara barang-barang yang berbeda, maka dijadikanlah dinar4 emas dan dirham5 perak 

untuk mengukurnya.6 Dinar dan Dirham berfungsi sebagai medium untuk standar harga 

                                                                 
1 Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa 

secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Lihat 
Muhammad Zaki Syafi’i (1982), Muqaddimah fi al-Nuquh wa al-Bunuk, Dar al-Nahdlah al-’Arabiyah, 
h. 2 terdapat beberapa kelemahan dalam sistem barter: Pertama, kesulitan mencari keinginan yang 
sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi; Kedua, perbedaan ukuran barang dan jasa, dan 
sebagia barang yang tidak dapat dibagi-bagi; Dan ketiga, Kesulitan untuk mengukur standar harga 
seluruh barang dan jasa. Lihat Ja’far bin Ali al-Dimasyqi (1977), Al-Isyarat ila Mahasin al-Tijarah, 
Tahqiq Al-Basyari al-Syorbaji, Alexandria: Al-Ghad, cet. I, h.21-22 

2  Ali bin Yusuf al Hakim (1986), Al Dohat al Musytabakah fi Dhawabith Dar al-Sakkah, Tahqiq 
Husein Mu’nis, Kairo: Dar al-Syuruq, cet. II,  h. 63 

3  Ibnu Khaldun (1988), Al Muqaddimah, Bairut: Dar al-Fikr, cet. II, 478 
4  Dinar berasal dari bahasa Romawi, Denarius, yaitu nama untuk emas cetakan. Lihat Anesttas al-

Kramly (1987), Al-Nuqud al-‘Arabiyah aw al-Islamiyah wa al-Namiyat, Al-Markaz al-Islami li al-
Thiba’ah wa al-Nasyr, h .30  

5  Dirham berasal dari bahsa Yunani, Drachma, yaitu nama untuk perak cetakan. Lihat Ahmad 
Fayumi (1926), Al-Mishbah al-Munir fi Gharibi Syarh al Kabir li al-Rafi’i, Cairo: Al-Amirah, cet. VI, 
juz I, h. 262 

6  Ibnu Rusyd (1992), Bidayat al-Mujtahi wa Nihayat al-Muqtashid, Bairut: Dar Ihya’ al-Turats al-
‘Arabi, cet. I juz 2 h. 166 
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komoditas, disamping juga berfungsi untuk alat tukar transaksi dan barang simpanan 

kekayaan.  

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh 

manusia. Tidak kalah pentingnya dengan ditemukannya sistem tulis menulis, mengolah 

tanah dan pemanfaatan energi.7 Uang adalah salah satu pilar ekonomi, uang memudahkan 

proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti 

menggunakan uang.  

Bangsa Yunani membuat ”uang komoditas” yang disebar antara mereka. 

Kemudian mereka membuat emas dan perak yang berupa batangan sampai masa 

dimulainya percetakan uang tahun 406 SM. Mata uang utama mereka adalah Drachma 

yang terbuat dari perak.8 Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM. 

menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (Aes Signatum Aes 

Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Kemudian 

mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama 

imperium Romawi yang dicetak pada tahu 268 SM.9 

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah 

penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan 

perbandingan (ratio) 1:13,5. suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak. 

Uang yang semula berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan 

mereka ukir pada uang itu ukiran tempat peribadatan dan tempat nyala api.10 Bangsa 

Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka 

menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byziantum 

dan Dirham Perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian  mata uang bangsa Himyar, 

Yaman. Sedangkan penduduk Mekkah tidak memperjual belikan Dinar kecuali emas 

                                                                 
7  Nizham Muhammad Nori al-Syamri (1987), Al-Nuqud wa al-Masharif, Mousuol: Dar al-Kutub 

lil alThiba’ah wa al-Nasyr, h. 47 
8 Fauzi Athawi (1989), Fi al-Iqtishad al-Siyasi al-Nuqud wa al-nuzhum al-Naqdiyah, Beirut: dar 

al_fikr al-‘Arabiy, cet. I    h. 58-61 
9  Ibid. h. 61  
10 Anesttas al-Kramly (1987), Al-Nuqud al-‘Arabiyah aw al-Islamiyah wa al-Namiyat, op.cit., 

h.98 
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yang tidak ditempa dan tidak diolah.11 Pada saat Nabi Muhammad diutus sebagai nabi 

dan rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Mekkah.12 

Dinar emas dan dirham perak serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata 

uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah saw. Mata uang tersebut terus digunakan 

dalam transaksi berbagai kebutuhan dan perdagangan hingga muncul mata uang kerta 

(paper money), tepatnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 M.13 Sejak perang 

Dudia I berkecamuk, penggunaan emas sebagai uang dibatalkan. Walau fungsinya untuk 

menyelesaikan transaksi-transaksi internasional dan sebagai saldo di bank-bank masih 

berlaku. Semenjak itu, banyak negara tidak lagi mempergunakan Dinar emas dan Dirham 

perak sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun sebagian negara tetap menggunakan 

nama dinar untuk mata uang negara seperti negara Kuwait namun Dinar berbentuk uang 

kertas. 

Uang Kertas tidak mengandung nilai pada bendanya.14 Lembaran-lembaran kertas 

sebagai bahan baku bernilai lemah. Hanya saja uang kertas ini memiliki penopang dan 

saldo (deposit) sebagai sumber nilainya. Ini penting untuk mencegah penerbitan yang 

berlebihan terhadap kertas-kertas uang.15 Sumber nilai uang adalah diterimanya suatu 

uang. Pemilik barang komoditi atau jasa mau menukarkan barang atau jasanya dengan 

uang ketika dia percaya bahwa sepotong uang, baik dari logam atau kertas menjamin 

baginya untuk membeli barang atau jasa kebutuhannya.16 

 

 

 

                                                                 
11 Ahmad Fayumi (1926), Al-Mishbah al-Munir fi Gharibi Syarh al Kabir li al-Rafi’i, op.cit., juz 

I, h. 98 
12 Muhammad al-Baqir al-Huseini (1966), Al-Umlat al-Islamiyah fi al-‘Ahdi al-Atabiki, 

Baghdad: Dar al-Jahizh, h. 14 
13  Ahmad Hasan (2005), Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami, Terjemah: Saifurrahman 

Barito dan Zulfakar Ali, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, h. 44  
14  Mahmud Muhammad Babelli (1989), Al-Mashari al-Islamiyah Dlarurat Hatmiyah, Bairut: Al-

Maktab al-Islami, cet. I h. 18 
15  Abdul Aziz al-Maqthari (1985), Al-Nuqud wa al-Siyasat al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Yaman 

al-Hadits, Bairut: Dar al-Hadatsah, h. 63 
16 J.G. Mitukhin (1979), Musykilat al-Nuqud wa al-Anzhimah al-Naqdiyah, terjemah Arif Dalila, 

Beirut: Dar al-Thali’ah, cet. I, h. 28-29 
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B. Mata Uang 

Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab nuqud mempunyai 

beberapa makna: baik, tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. 

Disebutkan dalam hadits: Naqadani al-tsaman (نقدني الثمن   ) yakni dia membayarku harga 

dengan tunai.17 Kata uang  (nuqud/money) tidak terdapat dalam al Qura’an maupun 

dalam al Hadits. Karena bangsa Arab menggunakan kata Dinar untuk mata uang emas 

dan Dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata wariq untuk 

menunjukan dirham perak dan ’ain untuk dinar emas. Sedangkan kata fulus dipakai untuk 

menunjukan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.18 

Para ulama fikih menyebut mata uang dengan menggunakan kata Dinar, Dirham 

dan Fulus. Untuk menunjukan Dinar dan Dirham mereka menggunakan kata naqdain 

(mustanna). Menurut Al-Sarkhasy, nuqud hanya dapat digunakan untuk transaksi atas 

nilai yang terkandung, karenanya nuqud tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.19  

Jadi definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, 

media transaksi pertukaran dan media simpanan.20 Dengan demikian nampak jelas 

bahwa para fakih mendefinisikan uang dari perspektif fungsi-fungsinya dalam ekonomi, 

yaitu: a. Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa; b. Sebagai media pertukaran 

komoditi dan jasa; dan c. Sebagai alat simpanan.  

Sedangkan uang menurut ahli ekonomi masih belum ada kata sepakat dalam 

mendefinisikannya secara spesifik. Menurut Boumoul dan Gandlre: Uang adalah segala 

sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat 

pembayaran utang-utang dan pembayaran barang dan jasa.21 Sedangkan menurut J.P 

Croward: Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus 

                                                                 
17  Al-Fairuzabady (1986), Al-Qamus al-Muhith, Bairut: Al-Muassasah al-risalah, cet. I h. 412. 

Materi: naqada 
18 Ahmad Hasan (2005), Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami op.cit., h. 2.  Dinar, Dirham 

dan wariq juga disebutkan dalam al Qur’an surat Ali Imran ayat 75, surat Yusuf ayat 20 dan surat al 
Kahfi ayat 19.   

19  Al-Sarkhasy (t.t), Al-Mabsuth, Bairut: Dar al-Marifah, juz II, h. 14 kitab: al sharf. 
20 Ahmad Hasan (2005), Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami op.cit., h. 10 
21 Boumoul and Gandlre(1964),  Ilmu al-Iqtishad, al ’Amaliyat wa al Siyasat al-Iqtishadiyah, 

Baghdad: As’ad h. 344 
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berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.22 

Menurut Dr. Sahir Hasan, uanga adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas 

ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk 

memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi 

pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.23 

Dari beberapa definisi mengenai uang yang dilihat dari beberapa aspek dan 

fungsinya dapat disimpulkan bahwa mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan 

pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat mememnuhi 

tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari 

pada mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang. Dengan 

demikian, setiap mata uang adalah uang, tetapi tidak setiap uang itu mata uang.  

 

C. Peraturan perundang-undangan Wakaf uang di Indonesia 

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan 

dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau 

lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub 

(mendekatkan diri) kepada Allah SWT.24  Sedangkan Undang Nomor 41 tentang wakaf 

Pasal (1) mendefinisikan wakaf  adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu terntentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.25  

Arti definisi menurut undang-undang ini telah mengakomodir berbagai macam 

harta benda wakaf, termasuk adalah wakaf uang. Demikian juga diakomudir tentang 

wakaf dalam jangka waktu terntu, meskipun wakaf seperti ini tidak banyak dibahas oleh 

para ulama fiqh salaf. Secara sepesifik, undang-undang tentang wakaf memuat bagian 

yang mengatur wakaf uang. 

                                                                 
22 J.P. Croward (t.t.), Al-Mujaz fi al-Iqtishadiyat al-Nuqud, Kairo: Dar al Fikr, h. 24 
23 Sahir Hasan (1985), Al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi, Alexandria: Muassasah Syabab 

alJami’ah li al-Thiba’ah, h. 50 
24  Imam Nawawi, Tahrir al-Fazh al-Tanbih, Damaskus: Darul Qalam, h.464 
25  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak 

bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama 

dikenal dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa 

penggunaan wakaf uang  telah ada semenjak  zaman Pemerintahan  Utsmaniyah.26 

Penggunaan wakaf uang  juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman.27  Di Indonesia 

pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 

fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut. 

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 

secara syar’i. 

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 

2004, sudah diatur berbagai hal yang penting dalam pengembangan wakaf. Pasal 16 ayat 

(1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda 

bergerak.  

Pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 

dikonsumsi, meliputi: 

a. uang; 

b. logam mulia; 

c. surat berharga; 

d. kendaraan; 
                                                                 

26 Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai , Sebuah Inovasi Instrumen Keunagna Islam, (Jakarta :CIBER 
dan PKTTI-UI,2001), h.32 

27 Mannan, Lesson of Experience of Social Investment Bank in Family  Empowerment Micro-

credit for Poverty Alleviation : A Paradigme Shift in Micvro-Finance 
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e. hak atas kekayaan intelektual; 

f. hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan 

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.    

Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian 

tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan 

benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang 

(LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) 

disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara 

tertulis. Dalam ayat (2)  Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa 

uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf 

uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga 

keuangan syari’ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.  

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah 

wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keluangan Syariah (LKS) yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam keputusan Menteri Agama RI telah 

menetapkan lima LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria’ah, Bank Mu’amalat, 

Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, 

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria.28 Wakaf uang harus 

dibuktikan dengan sertfikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia,29 sertifikat dapat 

                                                                 
28 KMA RI No 92 Tentang Penetapan PT. BNI (Persero) Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS P 

    KMA RI No 93 Tentang Penetapan PT. BMI Tbk. Divisi Usaha Syariah sebagai LKS PWU 

    KMA RI No 94 Tentang Penetapan PT. DKI Jakarta Syariah sebagai LKS PWU 

    KMA RI No 95 Tentang Penetapan PT. BSM sebagai LKS PWU 

    KMA RI No 96 Tentang Penetapan PT. BMSI sebagai LKS PWU 
29 Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang Pasal 3 ayat (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf 

Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang 
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diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 

(satu juta ripiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.  

Dalam Undang-undang Tentang Wakaf  disebutkan  perlunya dibentuk Badan 

Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf disebutkan 

bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk 

Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi 

dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) 

disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 

3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Dalam Pasal  47 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam 

melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia 

disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Badan 

Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta wakaf; 

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional; 

c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status 

harta benda wakaf; 

d. Memberhentikan dan mengganti nazhir; 

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan. 

Adapun ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan 

instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 
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internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf 

Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. 

 

D. Potensi wakaf uang di Indonesia 

 

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal 

kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukan peran penting dalam 

mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, 

keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset 

dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada 

pemerintah.30 Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka 

membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya 

hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.  

Wakaf uang lebih fleksibel dan manjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak 

bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat 

dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 

366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M2. 

Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat 

tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa 

menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat 

dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju 

yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu 

menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat 

pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif 

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat 

akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu 

kapital dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan 

                                                                 
30 Cholil Nafis (2006), sambutan, dalam buku, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, editor, 

Mutafa Edwin Nasution, Ph.D dan  Dr. Uswatun Hazaña, Yakarta: PSTTI-UI, cet. II, h. 10. 
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tanah’ untuk menjadi waqif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia 

cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam 

gerakan wakaf uang. Disebutkan hasil penelitian yang dipublikan PIRAC tahu 2002, 96 

persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga 

keagamaan dan 77 persen untuk lembaga non keagamaan.  

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk 

penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jumlah penduduk Indonesia 237 juta 

jiwa, yang mayoritas beragama Islam.31 Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka 

ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan 

kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau 

mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul 

berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun 

akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja 

masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan 

diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan (Rp 1,2 triliun per 

tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan 

diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per 

tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa. 

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution32 tentang potensi wakaf di Indonesia 

dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-

rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan 

terkumpul danan sekitar 3 Triliun pertahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel 

berikut ini 

 

 

Tingkat 
Penghasilan/bulan 

Jumlah 
Muslim 

Tarif 
Wakaf/bulan 

Potensi Wakaf 
Uang/bulan 

Potensi Wakaf 
Uang/tahun 

                                                                 
31  Data Badan Pusat Statistik 2010 

  32 Mustafa Edwin Nasution, Wakaf  Tunai Dan Sektor Volunteer, dalam buku, Wakaf Tunai 

Inovasi Finansial Islam, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah (2006), cet. II,  
Jakarta: PSTTI-UI, h.  43-44 
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Rp500.000 4 juta Rp5000,- Rp20 Milyar Rp240 Milyar 
Rp1 Juta-Rp2 Juta 3 Juta Rp10.000,- Rp30 Milyar Rp360 Milyar 

Rp2 Juta-Rp5 Juta 2 Juta Rp50.000,- Rp100 Milyar Rp1,2 Triliun 

Rp5 Juta-10 Juta 1 Juta Rp100.000,- Rp100 Milyar Rp1,2 Triliun 

Total    Rp3 Triliun 

 

E. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia 

 Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf 

uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana 

Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus 

mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang bersekala nasional dan 

internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada 

lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif 

mengelola wakaf. 

Kemudian, Dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan diinvestasikan oleh 

nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Misalnya pengembangan 

wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun sebuah kawasan 

perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana 

wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat 

dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif 

murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus 

menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungannya dapat 

dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan. 

Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan 

wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf 

uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam 

pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya. Tanah 

wakaf yang berada di kawasan industri dapat dibangun lahan pertokoan dan perdagangan, 

di kawasan pemukiman dapat dibangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang 

hasilnya dapat mensubsidi kredit perumahan masyarakat miskin, di daerah wisata yang 
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strategis, dapat dikembangkan dengan cara membangun pusat pelatihan, hotel, rumah 

sakit dan pusat perdagangan 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat pula 

mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf 

tunai (cash waqf) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan Social 

Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian yang menjadikan wakaf uang 

sebagai sumber dana tunai. Konsep Temporary Waqf , pemanfaatan dana wakaf dibatasi 

pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada waqif. Wacana lain 

yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi 

berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. 

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Pertama, Wakaf Uang dapat 

diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka 

waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi wakaf uang atas 

asas bagi untung (mudharabah) atau berdasarkan penyewaan pengelola. wakaf uang 

diinvestasikan dalam bentuk mudharabah/wadi’ah (deposito) di Bank Islam tertentu atau 

unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, nazhir wakaf dengan tugas 

menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan  

hasilnya kepada orang  yang berhak mendapatkannya (mauquf ‘alaih). Sebagai nazhir, 

juga bisa memindahkan  investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam. Akan 

tetapi, nazhir tidak bisa  mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, 

karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan 

memilih model investasinya. 

Kedua,  bentuk wakaf investasi  banyak dilakukan orang saat ini  dalam 

membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya 

sebagai wakaf uang, karena harta telah  beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan 

hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk yang sederhana dari sistem wakaf 

ini adalah dengan membentuk cara bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan cara 

mengembangkan tanah wakaf . Badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf 
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uang untuk  mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik pembangunan perangkat 

komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu seperti untuk 

yayasan  anak yatim piatu dan sebagainya. Dengan banyaknya hasil wakaf yang 

diperoleh, tujuan wakaf bisa  banyak dan terdiri dari beberapa macam bentuk amal 

kebaikan.  33 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada 

bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Demikian juga Sebaran investasi 

harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan 

ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % 

(empat puluh perseratus) di luar LKS. Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, 

nazhir dapat menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil dan manfaat 

wakaf kepada peruntukannya (mauquf ’alaih) tidak kurang dari 90%. Ketentuan Undang-

undang wakaf ini untuk memaksimalkan fungsi perwakafan. 

 

F. Penutup 

 Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi 

dibeberapa negara Islam baru disadari akhir-akhir ini. Di Indonesia baru resmi menjadi 

ketetapan hukum sejak tahun 2002 ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 

tentang bolehnya wakaf uang. Kemudian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara wakaf uang dan cara 

pengelolaannya. Wakaf uang sudah menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu 

penting dalam perwakafan Indonesia guna memaksimalkan fungsi perwakafan dan 

menggerakkan ekonomi umat 

 Kini Wakaf uang telah menjadi gerakan nasional sejak Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mencanangkan gerakan wakaf uang di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 

2010. Wakaf telah menfasilitasi keinginan orang untuk berwakaf tanpa menunggu 

menjadi orang kaya atau mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang kemudian dikelola 

                                                                 
33 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif, (Jakarta, Khalifa, 2005), h.199 
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dalam produk keuangan syariah dan sebagian sudah diinvestasikan langsung kepada 

sektor riil produktif. 
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