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  ملخص

 تحقيق فى استراتيجية أهمية لها،والناظر ارةمه على تركز زالالت األوقاف موالأ دارةإ

 ما وأن وقفها تم التى الثروة هذه وجود استمرار هي للوقف صيغة أهم. لألمة الرخاء

والميزة األخرى التى تجعل الناظر فى  ).المحصول( فقط الناتج هو منه اإلستفادة يمكن

داع حتى تستمر اإلفادة من محصول أموال النهاية يتمكن من تطويرها بكل ما يمكنه من إب

األوقاف بأقص ما يمكن. إن وجود أموال األوقاف اللّينة أمامها فرصة الستخدامها فى 

أألوراق المالية مثال فى بورصة األموال الشرعية دانا ريكسا مع كل ما تتميز به بالنسبة 

   إلى أى مجال آخر لإلستثمار.

لمؤلف إلى تحليل مسألتين رئيسيتين وهما: عن وللحصول على تحليل مقارن، ذهب ا

 2004عام  41تطور تنظيم أوقاف المال فى هيئة األوقاف االندونيسية بعد صدور قانون 

وتحليل إدارة استخدام أموال األوقافمن هيئة األوقاف. فى تحليل المسألتين استخدم المؤلف 

وصفية، يسعى هذا البحث المنهج الوصفي حتى يتمكن من الوصول إلى كتابة تحليلية 

للوصول إلى نتيجة تؤيد أن أوقاف المال فى اندونيسيا معروفة منذ صدور قانون رئيس 

، وإن لم يتم 2002مايو  11و فتوى مجلس العلماء بتاريخ  1999لعام  1الجمهورية رقم 

تنظيم تنفيذ اوقاف المال بصفة عامة. لذلك نظمت الحكومة طريقة تنفيذ أموال األوقاف 

لضمان العدالة بالنسبة لوقف األموال. بصفة عامة  2004عام  41فى قانون األوقاف رقم 

يمكن القول أن شروط ادارة أموال األوقاف إستوفت و يمكن استخدامها فى اإلستثمار 

خصوصا فى أوراق المال والبورصة الشرعية المسماه دانا ريكسا، سواء من ناحية رأس 

دارى، سواء المبالغ، أو من ناحية الثروة البشرية، القائمين المال أو فى شكل النظام اال

على ادارتها، ولكن حتى هذه اللحظة، هيئة األوقاف االندونيسية ليست قادرة على 

 استخدامها فى األقاف باندونيسيا.
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Abstract 

Management of cash waqf because it’s still focused on development of Nazhir, waqf has a strategic role in 

the welfare of the people. The characteristic of waqf is the eternity of endowed property and only the 

benefit may be utilized. This characteristic eventually requires Nazhir to develop waqf property as creative 

as possible so that waqf property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very 

likely to be managed in the form of Sharia Mutual Funds with all its advantages compared to other 

investment instruments. To obtain comphrehensive analysis, the writer analyzed two main issues, namely 

the development of the cash waqf management after Act No. 41 of 2004, and an analysis about the 

application of the cash waqf management in Indonesian Waqf Board (BWI). In analyzing these two main 

issues, the writer used descriptive method to make an analytic descriptive thesis. This research resulted the 

conclusion that the cash waqf in Indonesia known as issued Instruction No. 1, 1999 and MUI fatwa May 

11, 2002, but at that time it had not been set about the application of cash waqf thoroughly therefore the 

government enacted Waqf Act No. 41 of 2004 to ensure legal certainty about cash waqf. In qualifying, BWI 

has met the requirements for managing cash waqf in the form of investment particularly Shariah 

Investment Fund, either in terms of capital in the form of regulations, funding, or, Human Resources (HR). 

However, up to now BWI has not implemented waqf yet in Indonesia. 

 

Keywords: Waqf, Cash Waqf, Nazhir, Sharia Mutual Fund, Islamic Waqf Board (BWI) 

 

Abstrak 

Wakaf  mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf 

adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini 

yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta 

wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat 

berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan 

instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok 

permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). 

Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga 

menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang 

di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada 

waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah 

mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang 

wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam 

bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, 

maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf 

uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia. 

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Nazhir, Reksa Dana Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI)  

 
 

A. Pendahuluan 

 
Dalam sistem ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan umat manusia dapat 

dilakukan melalui zakat, qurban, shadaqah, infaq, hibah, dan wakaf. Keenam instrumen 
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ekonomi ini lazim digunakan oleh umat muslim untuk memanfaatkan hak milik atas harta 

yang dititipakan Allah SWT kepadanya. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib 

diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan 

syarat tertentu pula.1  Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang merupakan 

kewajiban agama yang dibebankan kepada seorang muslim. Zakat dibedakan menjadi 

dua yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah.2 Nisab (penghitungan) zakat telah 

ditentukan dalam AlQur’an, begitu pula dengan golongan-golongan yang berhak 

menerima zakat. Adapun qurban adalah penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan selama tiga hari 

sesudah Idul Adha. Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa 

musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk 

mendapatkan keridhaan Allah swt. Seperti halnya infaq, shadaqah, dan hibah prinsip 

pemberian wakaf juga bersifat sukarela, bukan kewajiban agama. Hal yang menjadi 

pembeda antara wakaf dengan infaq, shadaqah dan hibah adalah bahwa pokok harta atau 

benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang dan yang diambil hanya manfaat dari 

benda atau harta tersebut. 

Dilihat dari potensi keenam instrumen ekonomi Islam tersebut, wakaf mempunyai ciri 

khas tersendiri dan berpotensi untuk berkembang tanpa mengurangi pokok harta yang 

diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak akan habis atau hilang begitu saja 

karena pada dasarnya harta bendanya tidak pernah habis dan hanya dimanfaatkan 

hasilnya saja. Ciri khas yang dimiliki oleh wakaf berpeluang untuk memanfaatkannya 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat muslim pada khususnya dan umat manusia 

pada umumnya. Adapun untuk memanfaatkan seoptimal mungkin, diperlukan cara-cara  

Pada mulanya paradigma wakaf baru sebatas benda tidak bergerak dan hanya 

dimanfaatkan tempat ibadah, kuburan, rumah sakit dan pendidikan. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman, paradigma tersebut mulai bergeser dengan wacana adanya 

wakaf produktif, dimana wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah, tetapi 

juga dikembangkan untuk tanah pendidikan, sentra ekonomi dan beberapa koperasi. 

                                                        
1 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam;Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 9 

26. 
2 Muhammad Daud Ali, Ibid, hal. 26. 



 4 

Wakaf produktif bergulir sejak tahun 2005 dan mulai menyentuh bidang usaha di bidang 

agrobisnis, peternakan dan industri kecil.3 

Perkembangan wakaf semakin berkembang, setelah berlangsungnya era 

pemanfaatan wakaf produktif, kini muncul wacana baru yakni wakaf uang atau wakaf 

uang. Jika pada mulanya jenis benda yang dapat diwakafkan adalah berupa tanah, maka 

pada zaman sekarang ini, benda yang dapat diwakafkan telah berkembang, tidak hanya 

sebatas benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Hal ini diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam Buku III dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang No 4 

Tahun 41 Tentang Wakaf yang disahkan pada 27 Oktober 2004. Dalam Undang-Undang 

tersebut telah dengan jelas membolehkan mengenai adanya praktik wakaf uang 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 41. 

Ditinjau dari hukum Islam, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai status 

hukum dari wakaf uang. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf haruslah benda tidak 

bergerak dan tahan lama, seperti tanah dan bangunan. Sebagian ulama lagi menekankan 

pada fungsi dan kegunaan dari benda yang diwakafkan tersebut.4 Para Ulama Hanafiyah 

mayoritas membolehkan wakaf uang. Menurut mereka, mewakafkan buku-buku dan 

mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, hal ini sama dengan mewakafkan 

dirham dan dinar.5 

Di Indonesia sendiri, perdebatan ini telah menemui titik temu ketika Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang pada tanggal 11 Mei 

2002. Keberadaan fatwa MUI ini setidaknya menjadi pedoman bagi umat muslim yang 

masih ragu mengenai hukum wakaf uang, sehingga tidak ada lagi keraguan. 

Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan cukup besar. Mustafa Edwin 

Nasution, Ph.D mengatakan bahwa potensi wakaf uang yang bisa dihimpun dari 10 juta 

penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun.6 Hal yang senada disampaikan 

                                                        
3  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Poduktif, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2009), hal.73. 
4 Didin Hafidhuddin, “Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf uang”, Harian Umum Republika, (23 

September 2002). 
5 Muhammad Abu Zahrah, Mudharat fi Al Auqaf, Kairo dar Al-Fikr Al Arabi, 1971, hal 103-104, 

sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah dalam Disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf Dalam 
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”, Jakarta 1997, hal 
5. 

6 Mustafa E. Nasution dalam makalah yang berjudul Wakaf uang ; Strategi untuk Menyejahterakan 

dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi, disampaikan di Batam, 7-8 Januari 2002. hal 45 
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pula oleh Dian Masyita dan Telaga bahwa potensi wakaf uang yang bisa dihimpun di 

Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk 

muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya.7 

Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, 

profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan 

Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung hingga kini. Dengan 

pengelolaan wakaf uang, Indonesia dapat meminimalisasi hutang kepada lembaga-

lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya 

karena dana wakaf uang sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping 

pajak, zakat dan pendapatan lainnya. 

Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf uang tidak hanya dapat 

mengurangi ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, 

tetapi juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang 

berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini akan sangat mudah 

diterima sehingga wakaf uang diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi 

percepatan pembangunan di Indonesia.  

Jika ditelaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di 

Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 

trilliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf 

uang, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, 

termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia.8 

Wakaf uang tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang kaya saja, 

tetapi juga memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tidak harus 

menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah karena wakaf uang 

jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan 

dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, maka wakaf uang produktif bisa 

menjangkau lapisan menengah. Dari segi jumlah tentu tak terlalu besar sehingga memberi 

kesempatan kepada kalangan menengah untuk bisa melakukannya daripada 

                                                        
7 Dian Masyita, Telaga seperti yang disampaikan dalam makalahnya yang berjudul A Dynamic Model 

For Cash Waqf Management as One of the alternative Instrumen for The Proverty Allevation In Indonesia, 

disampaikan pada 17-21 Juli, Massachussets Institute Technology , Boston, Amerika Serikat. 
 

8 Op.Cit 
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menyumbangkan sebuah bangunan yang cenderung memerlukan dana lebih besar. 

Mengenai sifatnya yang merupakan benda bergerak, wakaf uang juga sangat potensial 

untuk dimanfaatkan dalam berbagai hal. Misalnya dalam dunia pasar modal syariah. 

Seperti diketahui bahwa dengan diterbitkannya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar 

modal, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif sumber pembiayaan 

yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi halal. Perkembangan pasar 

modal syariah saat ini ditandai dengan maraknya perusahaan yang listing di Jakarta 

Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga Reksa Dana Syariah. 

Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang 

cukup mengembirakan. Kinerja saham saham yang termasuk ke dalam JII menunjukkan 

trend yang naik, terlihat dari pertumbuhan indeks sebesar 63,4 % yaitu dari 307,62 pada 

akhir 2006 menjadi 502,78 pada 10 december 2007. Sementara indeks LQ45 hanya 

58,77%. Dari 388,29 menjadi 616,47. Sedangkan untuk seluruh indeks yang tergabung 

dalam IHSG (Indeks Harga saham Gabungan) telah mencapai angka 54,54% dari 

1805,52 menjadi 2790,26. Hal ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa JII (Jakarta 

Islamic Index) lebih baik.9 

Wakaf uang dalam bentuk saham telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia 

(TWI). Hal ini membuka kesempatan bagi instrumen investasi lain untuk ikut menjadi 

alternatif pemanfaatan wakaf uang seperti misalnya Reksa Dana syariah. Hingga akhir 

Desember 2009 telah tercatat sebanyak 46 Reksa Dana syariah di Bursa Efek Indonesia.10 

Selama tahun 2009 jumlah Reksa Dana di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, dari 602 Reksa Dana pada akhir Desember 2008 menjadi 673 Reksa Dana per 

akhir Desember 2009 (meningkat 11,42%). Selain itu, Bapepam juga telah membentuk 

unit khusus yang membawahi pengembangan kebijakan pasar modal syariah pada 

Oktober 2004 yang lalu. Pembentukan unit khusus ini dalam rangka mengembangkan 

pasar modal syariah serta melihat tantangan yang semakin besar untuk mengatur dan 

                                                        
9 Aziz Budi Setawan, Perkembangan Pasar Modal Indonesia, 

http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perkembangan%20Pasar%20Modal%20Syariah.pdf, diunduh pada 18 
Februari 2011, pukul 8.10 WIB. 

10 Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( 
Bapepam-Lk ), Ringkasan Siaran Pers Akhir Tahun 2009. ( Naskah Siaran Pers Selengkapnya Dapat Di 
Akses Di Website Bapepam-Lk: Http://www.Bapepam.Go.Id), Jakarta, 30 Desember 2009. (Sebagaimana 
dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di 
Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 8). 
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mengawasi kegiatan pasar modal syariah yang semakin berkembang.11 

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan 

prinsip syariah Islam.12 Reksa Dana Syariah merupakan instrumen pasar modal Syariah 

pertama di Indonesia yang pada kenyataannya telah terbit jauh sebelum dicanangkannya 

keberadaan Pasar Modal Syariah di Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2003 lalu.13 

Sejak tahun 1997 Bapepam sudah mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor 

muslim dengan hadirnya Reksa Dana Syariah pertama melalui produk yang bernama 

”Dana Reksa Syariah.” Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru 

dengan nama ”Danareksa Syariah Berimbang” dan kemudian bermunculan berbagai 

Reksa Dana Syariah lainnya yang diikuti oleh hadirnya instrumen-instrumen syariah 

lainnya, seperti saham syariah dan sukuk. 14  Reksa Dana Syariah merupakan pelopor 

instrumen syariah di Pasar Modal Indonesia, yang sudah melewati kurun waktu yang 

cukup lama dalam pemantapan bentuk dan operasionalnya. 

Reksa Dana Syariah sebagai sebuah Reksa Dana adalah suatu wadah bagi masyarakat 

untuk dapat menginvestasikan dananya yang oleh pengelola Reksa Dana (Manajer 

Investasi) dana yang telah terkumpul tersebut diinvestasikan ke dalam portofolio efek 

yang terdiri atas berbagai jenis efek sesuai kebijakan investasi yang telah ditetapkan 

semula pada saat ditawarkan kepada investor.15 Berbagai jenis efek yang menjadi tujuan  

                                                        
11 Ibid. 
12 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-

MUI/4/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Pasal 1 butir 6. Secara 
lengkap bunyi ketentuan Pasal 1 butir 6 ini adalah: “Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang 
beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai 
pemilik harta (shahib al mal/Robb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun 
antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al- mal dengan pengguna investasi”. (Sebagaimana dikutip 
oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, 
Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 3) 

13 Diluncurkannya Poser Modal Syariah terjadi pada tanggal 14-15 Maret 2003 oleh Bapepam yang 
diiringi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Bapepam 
dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) (Lihat: M Irsan Nasarudin dan Indra 
Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 17). 
Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana 
Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4 

14 Saham Syariah yang dimaksud disini adalah saham-saham dari perusahaan yang termasuk ke dalam 
Jakarta Islamik Indeks (JII) atau yang terdaftar dalam lampiran Keputusan Bapepam LK tentang Daftar 
Efek Syariah. Demikian pula sukuk yang dimaksud adalah obligasi syariah sebagaimana yang diatur dalam 
Fatwa DSN-MUI dan Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bapepam-LK. 
(Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana 
Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4) 

15 Saham Syariah yang dimaksud disini adalah saham-saham dari perusahaan yang termasuk ke dalam 
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pendek ataupun kombinasi antara efek-efek tersebut.16  Reksa Dana merupakan suatu 

bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi 

dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, 

administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.17 Hal ini dimungkinkan oleh karena 

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

berinvestasi di Pasar Modal. 

Demikian pula Reksa Dana dapat menjadi pilihan bagi para pemodal kecil yang 

ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan 

kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Keikut sertaan semua kalangan masyarakat 

maka dapat memungkinkan masyarakat luas ikut serta dalam pembangunan. Reksa Dana 

memiliki andil yang besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana 

untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN 

maupun swasta. Dengan demikian, wakaf uang mempunyai peluang untuk dapat 

dimanfaatkan dalam Reksa Dana Syariah. Pemberdayaan pengelolaan wakaf uang dalam 

Reksa Dana Syariah merupakan hal yang baru. Keduanya merupakan produk syariah 

yang sangat inovatif dan potensial dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, 

memudahkan bagi warga negara Indonesia muslim yang ingin berinvestasi karena telah 

ada pilihan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat 

memajukan pasar modal syariah dan secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hal ini dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana 

                                                                                                                                                                     

Jakarta Islamik Indeks (JII) atau yang terdaftar dalam lampiran Keputusan Bapepam LK tentang Daftar 
Efek Syariah. Demikian pula sukuk yang dimaksud adalah obligasi syariah sebagaimana yang diatur dalam 
Fatwa DSN-MUI dan Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bapepam-LK. 
(Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana 
Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 
4)Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 dinyatakan bahwa Reksa Dana adalah wadah 
yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam 
portfolio Efek oleh Manajer Investasi. (Indonesia. Undang- undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8, LN 
No. 64 tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 Ayat 27). Sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dalam 
Disertasinya yang berjudul Kontrak Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia, Program Doktor Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 4. 

16 Securities Exchange Commission (SEC), ”Invest Wisely: An Introduction to Mutual Fund,” : http: // 
www.sec.gov/investor/pubs/ inwsmf.htm, hal. 2. (Sebagaimana dikutip oleh Ibid, hal. 6) 

17 Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab 
Manajer Investasi dalam Pasar Modal, ( Jakarta: Kencana, 2006), hal. 7. 
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Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana 

Syariah di Badan Wakaf Indonesia). Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Mengetahui pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia   setelah 

diundangkannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  serta Mengetahui 

mekanisme penerapan pengelolaan wakaf uang dalam bentuk  reksadana Syariah  

 

B. Metodologi 

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang 

dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan 

dalam kajian-kajian hukum.18  Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif yang akan 

memberikan gambaran mengenai implementasi penyaluran wakaf uang dalam bentuk 

Reksa Dana syariah.19 Adapun bahan hukum penulis menggunakan tiga macam bahan 

hukum yaitu primer, sekunder, tertier. 

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah UUD 1945, Undang- Undang 

No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan 

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran 

Wakaf Uang, PP No.1 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 

Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978, Instruksi Presiden 

No 1 Tahun 1991.  

2. Bahan Hukum Sekunder 20  yang digunakan terdiri dari DSN MUI No 20 

Tahun 2001, DSN MUI No 20 Tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam Buku 

III, buku hukum, jurnal hukum, skripsi, artikel hukum, dan bahan hukum 

                                                        
18 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 

25 
19  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hal.10. Penelitian 

deskriptif bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala 
lainnya. 

 
20 Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. 
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif;Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Grafindo Pustaka), hal 13 ) 
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sekunder lainnya yan terkait dengan penelitian ini, seperti Terjemahan Al 

Qur’an dari Departemen Agama Republik Indonesia, Kitab Hadist, kumpulan 

fatwa MUI, serta kumpulan peraturan Badan Wakaf Indonesia.  

3. Untuk bahan tertier, 21  menggunakan Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. 

4. Selain menggunakan data sekunder. Penulis juga menggunakan data primer 

yaitu melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Badan Wakaf 

Indonesia yang berkompeten untuk menjelaskan mengenai mekanisme 

penyaluran wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah. 

5. Dalam mengolah data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hal 

ini berkenaan dengan tipologi penelitian ini yaitu deskriptif, maka data-data 

yang kami peroleh pun merupakan data-data yang lebih banyak untuk 

dijelaskan dan membutuhkan suatu analisis yang mendalam mengenai 

permasalahan tersebut. Penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil penelitian 

yang deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai 

suatu permasalahan yang diteliti. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Pengaturan Wakaf uang Setelah Undang-Undang Wakaf No.41 
Tahun 2004 

a) Pengaturan Wakaf Sebelum Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 

Pengaturan wakaf sebelum Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 diantaranya PP 

No.28 Tahun 1977, Permendagri No.6 Tahun 1977, Permenag No.1 Tahun 1978 dan 

Inpres No.1 Tahun 1991 serta Fatwa MUI pada 11 Mei 2002. Secara umum tidak banyak 

                                                        
21 Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya 
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif;Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Grafindo Pustaka), hal 13 ) 
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perubahan dari PP No.28 Tahun 1977, Permendagri No.6 Tahun 1977, Permenag No.1 

Tahun 1978. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai wakaf tanah hak milik. Pada 

saat itu, harta benda yang bisa diwakafkan baru sebatas tanah hak milik, adapun wakaf 

dalam bentuk benda bergerak belum ada pengaturannya. Baru ketika pemerintah 

mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 

ketentuan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya dalam bentuk benda 

tidak bergerak, tetapi juga meliputi benda bergerak. Meskipun dalam Inpres tersebut 

belum disebutkan secara definitif mengenai jenis benda bergerak apa saja yang dapat 

diwakafkan. Selain mengenai objek benda yang dapat diwakafkan, terdapat juga 

perbedaan pada pihak penerima dan pengelola wakaf atau yang biasa disebut Nazhir. 

Perbedaan tersebut misalnya dalam hal pengangkatan Nazhir, jumlah Nazhir, sampai 

bentuk-bentuk Nazhir. Dalam PP No.28 Tahun 1977, pihak yang mengangkat Nazhir 

adalah Menteri Agama, belum ada pelibatan Majelis Ulama setempat dalam hal 

pengangkatan atau penggantian Nazhir. Hal ini berbeda dengan aturan dalam Inpres No.1 

Tahun 1991 yang telah mulai melibatkan Majelis Ulama dalam hal pengangkatan dan 

penggantian Nazhir. Wakaf uang atau wakaf uang atau Cash Waqf mulai diperkenalkan 

dalam fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut dengan jelas disebutkan 

bahwa uang termasuk dalam harta benda yang dapat diwakafkan. Tidak hanya itu, 

pengertian uang juga diperluas tidak hanya uang tunai, tetapi juga surat-surat berharga 

seperti saham. Wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara Islam. Adapun nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 

tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Akan tetapi, seperti diketahui bahwa 

sifat dari fatwa MUI ini tidak mengikat, melainkan hanya pengaturan saja. Oleh karena 

itu, meskipun Wakaf Uang sudah diperbolehkan tetapi belum terlalu banyak berkembang. 

Hal ini disebabkan bahwa dalam mengembangkan Wakaf Uang dibutuhkan banyak 

perangkat mulai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sampai 

dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelolanya. 

b) Pengaturan Wakaf Setelah Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 

Pengaturan wakaf setelah Undang-Undang Wakaf disahkan paa tahun 2004 meliputi 

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 itu sendiri, Peraturan Pemerintah No. 42 
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Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009. Perbedaan yang paling 

menonjol dalam pengaturan wakaf setelah diundangkannya Undang-Undang Wakaf No. 

41 Tahun 2004 adalah dalam hal objek harta benda wakaf dan Nazhir. Seperti diketahui 

bahwa sebelum adanya Undang-Undang Wakaf ini, Wakaf uang hanya sebagai 

pengetahuan bagi masyarakat tanpa ada payung hukum yang menjamin pelaksanaannya. 

Apalagi pada waktu itu, hanya berbentuk dalam fatwa MUI yang tidak mempunyai 

kewenangan secara mengikat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004, pelaksanaan Wakaf uang telah mempunyai payung hukum yang legal dan 

menjamin kepastian hukum. Dalam Undang-Undang ini juga secara jelas telah 

menentukan benda bergerak apa saja yang boleh diwakafkan, tidak hanya uang, tetapi 

juga benda bergerak selain uang, yang meliputi logam mulia dan hak kekayaan 

intelektual. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui 

Lembaga Keuangan Syariah.22 Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah diharapkan 

agar Wakif mudah untuk mewakafkan uang miliknya. Selain objek harta benda yang 

dapat diwakafkan, pengaturan Nazhir juga mengalami perubahan. Berbeda dengan 

pengaturan sebelumnya dimana hanya terdapat dua jenis Nazhir, perseorangan dan badan 

hukum, Undang- Undang Wakaf telah mengakui adanya jenis Nazhir yang berbentuk 

organisasi. Selain itu, Undang-Undang Wakaf juga telah melahirkan lembaga baru, yaitu 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang secara independen diberi 

wewenang untuk mengelola, mengembangkan wakaf. Tidak hanya itu, BWI juga 

berfungsi sebagai lembaga yang membina dan mengkoordinasikan Nazhir. Peran BWI 

dalam perwakafan cukup signifikan dan berpotensi untuk memajukan wakaf uang. 

Dengan adanya BWI, pengaturan mengenai perwakafan tidak hanya ditangani oleh 

Menteri Agama, melainkan sudah dibantu BWI sebagai perpanjangan tangan dari 

                                                        
22 Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, 
misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah (Lihat pembukaan pada penjelasan Undang-Undang 
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Sekarang ini sudah ada setidaknya delapan Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Delapan 
Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk Divisi Syariah, PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Mega Syariah Indonesia, DKI Syariah, Bukopin 
Syari’ah, BPD Yogyakarta Syari’ah. (“Peningkatan SDM LKS PWU” 
http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=700%3Apeningkatan- kualitas-
sdm-lks-pwu&catid=1%3Aberitawakaf&Itemid=134&lang=ar diakses pada Kamis, 13 Juli 2011 pukul 
16.00 WIB ) 
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Menteri Agama. 

2. Analisis Penerapan Pengelolaan Wakaf uang dalam Bentuk Reksa Dana 
Syariah di Badan Wakaf Indonesia 

a) Kewenangan BWI Mengelola Wakaf uang dalam Bentuk Reksa Dana 

Syariah 

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pembina lembaga perwakafan 

berskala nasional mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis. Fungsi BWI 

sebagai lembaga pengelola wakaf sekaligus sebagai pembina Nazhir juga merupakan 

peran yang sangat sinergis dalam memajukan perwakafan di Indonesia. Dalam hal 

pengelolaan, BWI mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana Nazhir yang lain. 

Pengelolaan wakaf yang selama ini dilakukan BWI baru sebatas pada pengembangan 

wakaf produktif dalam bentuk property atau pengembangan. Padahal berdasarkan data 

yang ada, dana yang berhasil dihimpun oleh BWI tergolong cukup besar dan mempunyai 

potensi untuk dikembangkan dalam bentuk investasi. Selain modal yang cukup, BWI 

juga dipandang telah memenuhi syarat 23  sebagai lembaga pengelola untuk mulai 

mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi. Terdapat lima syarat lembaga pengelola 

untuk dapat mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi, yaitu terpenuhinya modal 

legal institusional, modal intelektual, modal finansial, modal sosial, dan modal jaringan. 

Menurut kriteria tersebut, BWI dipandang telah memenuhi kelima modal yang 

dipersyaratkan pada lembaga pengelola wakaf untuk dapat mengelola wakaf uang dalam 

bentuk investasi. Dalam hal modal legal institusional, selain Undang- Undang Wakaf No 

41. Tahun 2004 yang telah memberikan kewenangan BWI selaku pembina Nazhir 

sekaligus lembaga wakaf yang berskala nasional, kemudian PP No. 42 Tahun 2006, dan 

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009, BWI juga telah mengeluarkan peraturan 

mengenai Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf bergerak berupa 

uang, yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01 Tahun 2009. Peraturan tersebut 

secara rinci mengatur mengenai penerimaan wakaf uang, penerbitan dan pengelolaan 

wakaf uang, sampai dengan pengelolaan wakaf uang. Penerimaan wakaf uang dari wakif 

                                                        
23 Ketentuan mengenai syarat lembaga pengelola untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi 

telah dibahas dalam Bab 3 pada halaman 76-77. 
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dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk 

waktu selamanya. Selain itu, dalam hal modal intelektual, BWI juga dipandang telah 

memenuhi kriteria ini. Seperti diketahui bahwa pengurus BWI sebagian besar telah 

mengenyam pendidikan S2. Hal ini menandakan bahwa keprofesionalan BWI sudah tidak 

perlu dipertanyakan lagi. Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah 

mengenyam pendidikan tinggi, maka diharapkan BWI dapat menjadi pelolpor dalam 

pengelolaan wakaf uang khususnya di bidang pasar modal syariah. Adapun dari sisi 

modal finansial (biaya), sejauh ini BWI sebagai lembaga Nazir berskala nasional telah 

menghimpun dana lebih dari Rp 1 miliar, sebagaimana terlihat dalam table berikut ini 

yang penuli rangkum dari kumpulan wakaf uang dari bberapa bank yang brmitra dengan 

BWI pada tahun 2010: 
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Sumber: www.bwi.or.id 
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Kemudian berkaitan dengan modal sosial (dukungan dari masyarakat), BWI sebagai 

lembaga wakaf berskala nasional mempunyai dukungan yang besar dari masyarakat. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mempercayakan wakafnya kepada 

BWI. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga merupakan peluang bagi BWI untuk 

lebih mengembangkan pengelolaan wakafnya. Adapun modal terakhir yang diperlukan 

untuk mengelola yaitu modal jaringan. Sebagai lembaga Nazhir yang berskala nasional, 

BWI mempunyai data mengenai jumlah Nazhir dan LKS yang tersebar di Indonesia. 

Kenyataan ini merupakan peluang yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam 

pengelolaan dana wakaf. Selain itu, dengan dibentuknya perwakilan BWI di daerah juga 

semakin mempermudah bagi BWI untuk menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena 

itu, BWI sebagai lembaga perwakafan nasional telah memenuhi modal kualifikasi untuk 

mengelola wakaf uang di bidang investasi. Kesempatan ini tentunya tidak dapat 

dilewatkan begitu saja, mengingat peluang di pasar modal syariah juga sangat besar, 

khususnya Reksa Dana syariah. 

Setelah memenuhi kriteria sebagai Nazhir yang memenuhi syarat mengelola 

wakaf uang dalam bentuk investasi. Maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan oleh 

BWI memilih jenis investasi seperti apa yang dapat mendatangkan manfaat yang optimal. 

Dalam hal ini, Reksa Dana syariah merupakan instrument investasi syaraiah yag memiliki 

beberapa keunggulan dan dipandang tepat sebagai investasi dari pengelolaan wakaf uang. 

Dari segi pajak, Reksa Dana syariah memiliki keunggulan daripada obligasi syariah 

(sukuk) karena pajak Reksa Dana syariah hanya 5 % sedangkan pajak dari instrument 

sukuk mencapai 15 %. Selain itu, Reksa Dana juga memiliki keunggulan lain, 

diantaranya adalah adanya Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif 

bagi Bank Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2003. Dalam pengaturan itu, disebutkan 

bahwa Reksa Dana syariah dikategorikan sebagai Aktiva Produktif lancer dengan tiga 

syarat, yaitu memiliki NAB lebih besar dari investasi awal, memiliki likuiditas tinggi 

sehingga dapat dicairkan dalam waktu tujuh hari dan memiliki tingkat risiko yang rendah. 

Peraturan ini jelas membantu karena peraturan sebelumnya menyebutkan perbankan 

syariah harus mencadangkan 100% atas penempatan investasi di Reksa Dana syariah, 

terutama investasi saham. Dengan adanya aturan baru tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
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bila perbankan syariah melakukan investasi di Reksa Dana syariah, bank tersebut hanya 

memerlukan pencadangan Aktiva Produktif Lancar, yaitu sebesar 1% untuk memenuhi 

Peraturan Bank Indonesia. Regulasi lain yang tidak kalah menariknya adalah Peraturan 

Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek syariah (FPJPS) bagi Bank 

Syariah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa Reksa Dana syariah merupakan salah satu 

surat berharga yang bisa digunakan bank syariah sebagai agunan untuk mendapatkan 

FPJPS dari Bank Indonesia. Keunggulan lain adalah modal yang dibutuhkan untuk 

berinvestasi dalam bentuk Reksa Dana syariah tidak begitu besar. Selain itu, mekanisme 

transaksi dalam Reksa Dana syariah yang melibatkan Manajer Investasi memudahkan 

bagi lembaga pengelola wakaf (Nazhir) untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk 

Reksa Dana syariah. Hal ini dikarenakan Nazhir akan dibantu oleh Manajer Investasi 

dalam mengelola dana Reksa Dana syariah. Keuntungan ini yang tidak diperoleh pada 

investasi dalam bentuk saham biasa. 

Peluang wakaf uang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana Syariah sangat 

besar. Hal ini mengingat jumlah wakaf uang yang jumlahnya kian meningkat dari tahun 

ke tahun. Adapun Reksa Dana syariah dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Lembaga 

Pengelola atau Nazhir untuk mulai memanfaatkan dunia pasar modal syariah, khususnya 

Reksa Dana syariah sebagai alternatif mengelola wakafnya. Seperti yang telah dijelaskan 

pada bab-bab sebelumnya bahwa Reksa Dana syariah memiliki sejumlah keunggulan 

dibandingkan dengan instrumen pasar modal syariah yang lain. Keunggulan tersebut 

misalnya dari segi modal, Reksa Dana Syariah tidak membutuhkan modal dalam jumlah 

besar, dengan uang Rp250.000,- (Dua ratus ribu rupiah) seseorang sudah dapat 

berpartisipasi dalam Reksa Dana syariah. Dengan jumlah yang tidak terlalu besar ini, 

diharapkan akan semakin banyak menghimpun dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan 

yang lebih besar kemashlahatan ummat. Selain dari segi dana, Reksa Dana syariah juga 

menggunakan Manajer Investasi dalam pengelolaan dana Reksa Dana syariahnya, hal ini 

dapat membantu bagi mereka yang belum terlalu memahami dunia pasar modal syariah, 

khususnya para Nazhir. Manajer Investasi akan mengelola dana yang telah dipercayakan 

kepadanya sesuai dengan permintaan dari pemodal (Nazhir). Selain kedua hal tersebut, 

jika dilihat dari risiko, Reksa Dana syariah juga cenderung mempunyai tingkat risiko 

yang lebih kecil dibandingkan dengan instrumen pasar modal yang lain. Akad diantara 
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pemodal dan Manajer Investasi merupakan akad wakalah, dan antara Manajer Investasi 

dengan Investor adalah akad mudharabah.218 Dalam hal akad wakalah, Manajer 

Investasi bertindak selaku wakil dari pemodal. Risiko ditanggung oleh pemodal. Kendati 

demikian, apabila Manajer Investasi melakukan kelalaian dalam mengelola dana yang 

telah dipercayakan kepadanya, maka Manajer Investasi bertanggung-jawab terhadap 

kelalaiannya itu. Meskipun demikian, dengan menggunakan akad mudharabah antara 

Manajer Investasi dan Investor, maka kekekalan dana wakaf juga akan terjamin. 

Namun, sebagaimana konsekuensi dari produk investasi, Reksa Dana syariah juga 

memiliki peluang risiko dan beberapa kelemahan. Seperti misalnya, hingga kini baru 

terdapat 49 produk Reksa Dana syariah. Angka ini jauh lebih kecil bila dibandingkan 

dengan produk konvensional yang mencapai bilangan ratusan. Jumlah instrument 

investasi syariah yang terbatas merupakan kendala utama Manajer Investasi dalam 

merancang Reksa Dana Syariah karena hal ini menyebabkan produk Reksa Dana syariah 

tidak banyak jadi Manajer Investasi juga enggan karena minat investor terhadap Reksa 

Dana syariah juga terbatas. Di sisi lain, pengetahuan Reksa Dana syariah di kalangan 

masyarakat juga masih sangat minim. Hal ini tercermin sampai sekarang belum ada 

lembaga Nazhir yang mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah.220 

Padahal wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dikelola dalam bentuk Reksa 

Dana syariah. 
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D. Kesimpulan 

 

Peraturan perwakan di Indonesia telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal yang paling pokok dari perubahan tersebut adalah 

dalam hal objek wakaf dan keberadaan Nazhir. Pada masa sebelum diundangkan Undang-

Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, objek wakaf yang diperbolehkan baru sebatas tanah 

milik, baru kemudian dibolehkan wakaf benda bergerak dengan jenis uang. Namun, 

meskipun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 telah dibolehkan wakaf benda bergerak, tetapi 

pada masa itu belum ada pengaturan mengenai mekanisme wakaf benda bergerak, baik dari 

segi pengelolaan, penyaluran, cara perwakafan, maupun teknis pendaftaran. Jadi, wakaf 

benda bergerak baru sebatas wacana dan sulit dalam penerapannya. Wakaf benda bergerak 

menemui titik terang setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa 

tersebut, dijelaskan objek benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi uang dan surat 

berharga. Namun, lingkup fatwa masih belum memberikan kepastian hukum karena sifatnya 

hanya mengatur dan tidak mengikat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-

Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin legalitas dan kepastian mengenai wakaf 

uang/cash waqf . Undang-Undang ini tampil sebagai payung hukum yang sah dan mengikat 

secara nasional mengukuhkan fatwa MUI tentang wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 

2002. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Wakaf, maka masyarakat telah memperoleh 

kepastian mengenai wakaf uang, mulai dari status hukumnya, pedoman pengelolaan serta 

pemanfaatan dari dana wakaf itu sendiri. Undang-Undang ini juga meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Nazhir yang telah dikoordinasikan oleh Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah telah menunjukkan iktikad baiknya untuk 

mengoptimalkan manfaat wakaf supaya dapat digunakan sebesar-besarnya demi 

kesejahteraan ummat. Iktikad baik tersebut ditunjukkan dengan telah diterbitkan beberapa 

peraturan yang menjamin kejelasan mengenai pengelolaan wakaf baik dari segi konsep 

maupun teknis. Dari segi teknis misalnya, pendaftaran perwakafan telah diatur secara 

tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009. Selain itu, BWI pun secara 

tanggap telah mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan wakaf uang demi 

mempermudah bagi para Nazhir untuk mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. 
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Ketersediaan dana wakaf uang, didukung dengan peraturan yang telah 

memadai menjadi modal yang cukup bagi lembaga Nazhir untuk mulai 

mensosialisasikan keuntungan peruntukkan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana 

syariah. Reksa Dana syariah menjadi instrumen yang tepat untuk dikelola oleh BWI 

sebagai lembaga pengelola wakaf yang telah memenuhi kriteria Nazhir yang dapat 

mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi, khususnya Reksa Dana syariah. BWI 

memenuhi modal legal institusional dengan telah diterbitkannya pengaturan wakaf 

uang seperti Undang-Undang Wakaf, PP No.42 Tahun 2006 dan Permenag No.4 

Tahun 2009. Selain itu, BWI juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan 

peraturan sendiri untuk menjalankan kewenangannya, seperti telah dikeluarkannya 

pedoman pengelolaan wakaf uang oleh BWI No.1 Tahun 2010. Pengurusnya yang 

terdiri dari cendekiawan muslim yang menguasasi syariah menjadikan BWI 

memenuhi modal intelektual. Kedudukannya sebagai lembaga perwakafan nasional 

juga membuat BWI mudah dalam menghimpun dana dari masyarakat sekaligus 

jaringan yang terbentuk juga berskala nasional. Posisinya sebagai lembaga yang 

ditunjuk langsung oleh pemerintah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap BWI sebagai lembaga pengelola wakaf. Namun, sampai saat ini BWI 

belum mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana syariah karena masih 

terfokus pada pembinaan Nazhir. 
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