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Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA

Born on September 17, 1969, Gunawan Yasni is member of National Sharia Board – Indonesian Council of Ulemas (MUI) and member of
sharia supervisory / advisory board in several financial institutions. He has actively promoted sharia venture capital and sharia
commercial papers in relations to reksa dana, in his previous post at Bahana Group. Iwan is active as consultant and senior lecturer in
economics and sharia finance for several financial institutions, as well as educational institutions (Post Graduate). He has Investment
Manager, Underwriter & Broker-Dealer Licences.

He is also a frequently quoted source in national media, both print and broadcast, as well as a published writer of topics related to
economics and sharia finance. Several print and broadcast medias which have published, interviewed and / or made him regular
contributor include Harian Republika, Harian Bisnis Indonesia, Harian Investor, Majalah Modal, Majalah Swa, Majalah Az Zikra, Metro
TV, SCTV, TVRI and others. He has been co host of Sharia Economics Dialogue TVRI as well as host of Spiritual CEO TV One and
Spiritual Executive 1 Metro TV. He has also been in many local as well as international conferences and trainings as speakers as well
as trainers.

Gunawan graduated in Accounting from University of Indonesia, and obtained his Master Degree (Magister Management) in Finance from
Prasetiya Mulya. He also obtained certification as Certified Islamic Financial Analyst from the Graduate Program in Middle East and
Islamic Studies, University of Indonesia. At present, he is member of senior lecture staff at the same institution, where he teaches
sharia economics and finance. His sharia bilingual pocket book titled Sharia Economics & Finance: A Short Treatise & Its Application
has been published. His 2nd book is Ekonomi Sufistik. Sharia Investment is his 3rd book. His 4th book Brief Thought on Islamic Finance is
a trilingual book (English-Indonesian-Arabic).He is a Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) and holder of Advanced Level (Level IV)
Banking Risk Management Certification. He is a debut novelist with his 5th book (1st novel) The Sun Gazer.

Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM, CIFA, FIIS, CRP, CA

Lahir pada 17 September 1969, Gunawan Yasni adalah anggota Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota
Dewan Pengawas / Penasehat Syariah di beberapa lembaga keuangan. Aktif mempromosikan modal ventura syariah dan instrumen
keuangan komersial syariah dalam kaitannya dengan reksa dana, pada saat bekerja di Bahana Group. Iwan aktif sebagai konsultan dan
pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan
(Pasca Sarjana). Memiliki izin Bapepam sebagai Investment Manager, Underwriter & Broker-Dealer.

Sering menjadi narasumber dalam media nasional, cetak maupun elektronik sebagaimana penulis yang cukup dikenal untuk topik-topik
berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa media cetak dan elektronik yang telah mempublikasikan, menginterview
dan / atau menjadikannya kontributor tetap antara lain Harian Republika, Harian Bisnis Indonesia, Harian Investor, Majalah Modal,
Majalah Swa, Majalah Az Zikra, Metro TV, SCTV, TVRI dan lainnya. Dia adalah co host untuk Dialog Ekonomi Syariah TVRI dan host
untuk Spiritual CEO TV One maupun Spiritual Executive 1 Metro TV. Dia adalah juga pembicara dan instruktur dalam banyak seminar
dan pelatihan lokal maupun internasional.

Gunawan lulus dari Fakultas Ekonomi dan menyandang predikat Akuntan dari Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Magister
Management Keuangan dari Prasetiya Mulya. Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Certified Islamic Financial Analyst dari Pasca Sarjana
Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia. Dia adalah dosen senior di institusi yang sama, mengajar ekonomi dan keuangan
syariah. Buku dua bahasanya (Indonesia & Inggris) berjudul Ekonomi dan Keuangan Syariah: Pemahaman Singkat dan Penerapan
Ringkas sudah diterbitkan. Buku keduanya adalah Ekonomi Sufistik. Investasi Syariah adalah buku ketiganya. Buku keempatnya
Pemikiran Ringkas Keuangan Islam adalah buku tiga bahasa (Inggris-Indonesia-Arab). Dia adalah seorang Fellow di Islamic Insurance
Society (FIIS) dan pemegang Sertifikasi Level Lanjutan (Level IV) Manajemen Risiko Perbankan. Dia seorang novelis baru dengan buku
kelima (novel pertama) Sang Penatap Matahari.



Classification of Contracts 
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TABBARU TIJARAH  

NCC NUC

Take Risk 

Get  Return

Take Risk 

Get  Return

Profit and Loss 

Sharing 

Lending 

money 

Lending 

yourself

Giving 

something's 

Qard

Rahn

Must be 

repaid  

commercial contracts

Certain 

Return 

Hibah ShadaqahWAQF

For 

Allah 
For 

Fakir & Miskin

For 

Everyone

Wakalah

Wadi’ah

Kafalah

Fixed Return 

Murabahah

Salam & 
Istishna’’

Ijarah & 
IMBT

Amanah Contract

Mudharabah & 
Musyarakah

Hawalah



PENGERTIAN WAQAF

• Secara bahasa artinya adalah ‘menahan’ (prevent 
or restrain)

• Secara istilah syariah: “menahan harta yang dapat
dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau
pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan
hukum terhadap benda tersebut (menjual, 
memberikan, atau mewariskannya), untuk
disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah
(tidak haram) yang ada”
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QS. ALI IMRON [3]:92

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

(sebahagian harta) yang kamu cintai. Dan apa saja

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya"
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QS. AL-BAQARAH [2]:261-262

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 

(kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti

(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. 

Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka

bersedih hati"
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HADITS NABI S.A.W

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia

meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal

perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari

sedekah jariyah (waqaf), ilmu yang dimanfaatkan, 

atau anak shaleh yang mendoakannya" 

(H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud). 
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HADITS NABI S.A.W

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di 

Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia

berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh

harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) 

mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan

(hasil)- nya.” 

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa

tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada

fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak

berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) 

dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” 

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira

muta’tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)’.” 

(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).
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HADITS NABI S.A.W

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a.

berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus

saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya

mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi

tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi

s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan

buahnya pada sabilillah.” 

(H.R. al-Nasa’i).
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PENDAPAT PARA ULAMA

1. Jabir r.a. berkata: “Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki

kemampuan kecuali berwaqaf.” 

2. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewaqafkan dinar hukumnya

boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha

kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih.

3. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan waqaf uang dinar 

dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan

atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin

maka dalam pandangan Allahadalah baik, dan apa yang dipandang buruk

oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

4. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari

Imam al-Syafi'i tentang kebolehan waqaf dinar dan dirham (uang)"
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WAQAF SAHAM

• Saham adalah bukti kepemikan pada suatu perusahaan, yang dalam bahasa arab

disebut saham (al-sahmu’) yang berarti porsi. Secara fikih saham adalah mubah

dengan akad yang disebut al-syirkah al-musahamah (Fatwa DSN-MUI No.80) 

yaitu saham-saham syariah dalam DES.

• Dalam fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang dinyatakan bahwa “Termasuk

dalam uang adalah surat-surat berharga”  (dalam bagian “Menetapkan” bagian

Pertama butir 2) 
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SYARAT KEBOLEHAN WAQAF SAHAM

• 1. Penerbit saham (emiten) adalah perusahaan yang kegiatan, 
jenis usaha, dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan
prinsip syariah; 

• 2. Dilakukan diversifikasi saham untuk meminimalisir risiko yang 
besar;

• 3. Melakukan upaya maksimal untuk menekan Risiko yang akan
terjadi; 

• 4. Adanya jaminan keamanan pokok harta waqaf yang 
diinvestasikan ke dalam saham;

• 5. Jika obyek waqaf saham maka harus:
• 1). Jelas Obyek dan nilainya,
• 2). Dimiliki oleh waqif,
• 3). Dilakukan istibdal jika obyek usaha emiten telah dilakukan likuidasi

(tashfiyyah) sesuai dengan prinsip syariah,
• 4). Manfaat waqaf (tsamrah) disalurkan sesuai dengan tujuan waqaf. 

DEWAN SYARIAH NASIONAL -MUI



BENTUK WAKAF SAHAM 

• 1. Harta Waqaf yang diinvestasikan sebagai saham/ 
modal pendirian perusahaan;

• 2. Harta Waqaf yang dibelikan saham perusahaan yang 
telah berdiri;

• 3. Harta Waqaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga
dengan menggunakan akad mudharabah/Waakalah Bil
Itstmar yang modal mudharabah antara lain dibelikan
portofolio saham;

• 4. Mewaqafkan saham yang dimiliki seseorang, baik
pokok (ain/ashl) dilepas dari kepemilikan waqif maupun
tidak dilepas kepemilikannya;

• 5. Waqaf yang bersumber dari keuntungan Investor 
saham.
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PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM 
WAQAF SAHAM

• 1. Waqif (orang yang mewakafkan);

• 2. Nazhir (orang yang dipercaya untuk mengelola
waqaf);

• 3. Perusahaan Sekuritas / Manajer Investasi ( LKS 
dalam waqaf saham);

• 4. Penerima Manfaat Hasil Waqaf.

DEWAN SYARIAH NASIONAL -MUI



Persoalan & Pembahasan Ringkas Waqaf Saham
Volatilitas harga saham - Hal yang sama terjadi pada waqaf uang

Kepemilikan saham bersifat “bagian’(hishah)  yang tidak bisa terpisahkan/terbagi (syuyu/Syaiáh/undivided 
share) - Pada prinsipnya obyek wakaf harus bisa diserahkan pada saat ikrar wakaf (qabd) dan tertentu. 
Penguasaan saham (qabdh hukmi)

Tujuan memiliki saham untuk diperjual belikan untuk memperoleh dividen dan capital gain - Manfaat (tsamrah) 
dari wakaf saham baru bias dinikmati setelah dilakukan jual beli

Perubahan obyek wakaf saham menjadi obyek wakaf bentuk lain (ain/dain) atau bentuk saham yang sama dari
emiten yang berbeda.  - Perubahan bentuk lain selain saham harus sepertujuan waqif, ahli waris, dan Negara 
(hakim)  

Yang berhak menentukan boleh tidaknya saham dijual atau ditukar - Nazhir: Kalau dijual untuk diambil
manfaatnya

Apa saja alasan dibolehkannya saham (obek wakaf) dijual atau ditukar dalam bentuk lain?  - Keluar dari prinsip
syariah (DES) Berpotensi ektrim merugikan jika tdk dijual

Apakah obyek wakaf saham yang mengalami penurunan boleh ditukarkan dengan saham yang lebih
berpotensi?  - Boleh… tujuan wakaf menjaga nilai pokok waqaf agar manfaatnya bisa diperoleh secara
berkelanjutan

Batas kebolehan obyek wakaf saham ditukarkan dengan obyek wakaf lain - Jika Nilai manfaatnya akan lebih
besar,  setelah izin pada yg berhak

Penentuan penggunaan manfaat dari wakaf saham oleh wakif - Boleh bersifat umum, atau bersifat khusus

Apakah keuntungan dari penukaran asset wakaf saham dihitung sebagai pokok waqaf (ashl) atau manfaat
(ri’/tsamrah) - Keuntungan yang diatas nilai pokok (ashl) saham menjadi manfaat wakaf (tsamrah), dengan
memperhatikan factor inflasi

Jika saham yang diwakafkan keluar dari DES, apakah wajib dijual? - Wajib dijual dan digantikan dengan saham
yang lain yang sesuai dengan DES. 
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